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Mówią tu wszyscy ć propos kon- 

gresu socjalistów, że Omi całkowicie 

opanowali kartel lewicowy. Był czas, 
że na radykalnej lewicy lekcewa- 

żono sobie socjalistów. Teraz przyszło 

już do tego, że obóz radykałów 

wprost żyć niemoże tez socjalistów. 

Co prawda, socjaliści potrafili tak 

wszystko pokierować, że dziś... od 

decyzji takiego np. kongresu, bądź co 

bącź rewolucyjnego, zdaje się jak 

gdyby zależały losy | parlamentu i 

całej polityki rządu francuskiego, i — 

doprawdy — Francji! Prawda, socja- 

liści są znakomicie zorganizowani, 

ruchiiwi są bardzo i reprezentują nie- 

chybnie znaczną — siłę. Ale... podczas 

wyborów 1924-go zaledwie 750 000 

głosów padło na socjalistów; weszło 

ich do izby deputowanych wszystk e- 

go stu (na przeszło 500 posłów!) 

i w senacie zasiada ich zaledwie sze- 

ściu na 300 senatorów: Jest to bą 'ź 

co bącź bardzo znaczna— mniejszość. 

Zdaje mi się, że w kołach politycz- 

nych tutejszych przecenia SiĘ znac:e- 

nie socjalistów. Ani słowa, rwą się 

oni wpiost PE ne a: 

rozstrzygającej. Ale... mają p 

sobą tylko najwyżej jakich 800.000 

wyborców na 10 miljonów. Trzeba O 

tem nie z pominać. > : 

Cóż, kiedy w polityce niemal 

wszystko stoi na frazesie. Projekty 

finansowe p. Doumera w łeb wzięły. 

Sytuacja bardzo poważna” A na ban: 

kiecie w Castelnaudry co ma do po- 

wiedzenia p. de Monzie minister ro- 

bót pubiicznych? Ot, nie znalazł nic 

innego do powiedzenia w zakończeniu 

wielkiej mowy swojej jak dosłow- 

nie: „P. Briand dołoży wszelkich sta- 

rań aby rozwiązać kwestję finansową 

Ściśle w duchu zasad; socjalizmu oraz 

posiępu demokratycznego”. Cały, о- 

gromny stół bankietowy przyjął tę 

„deklarację* hucznemi oklaskami. 

Jedno z drugiem izba i senat, wró 

ciwszy do swych zajęć po wakacyj- 

nej pauzie znaleźli się wobec tych 

samych nerozstrzygniętych spraw, nie- 

rozwiązanych zagadnień i „ trudności 
prawie niepokonalnych. Niech pod- 
niosę drobny ale charakterystyczny 

szczegół,  Pierwszemu posiedzeniu 

izby deputowanych przewodniczył, 

utartym obyczajem parlamentarnym, 

senior posłów, p. Pinard. Liczy lat 

82... Jego kolega w senacie, też naj- 

starszy z posłów izby wyższej, p. Fleu- 
ry, liczy 87 lat. Piękny wiek, A jak 

jeszcze p. Fleury rzeźki i czerstwy! 

We Francji to nie żaden cud lub 

osobliwy wyjątek. Wśród konnych 

jezdców w Lasku Bualońskim, iatem 

i zimą, po dancinęach i balach, po 

śliżgawkach, na placach sportowych 

spotyka się panów, nawet znacznie 

podeszłego wieku a „trzymających się 
doskonale, którzy ani myślą.. iść pod 
piec! To tylko u nąs w Polsce wiek 
gra tak wielką 1 rozstrzygającą rolę... 

Reorganizacja ministerstwa spraw 

zagranicznych dokon,wana jest w 

szybkiem tempie. Dotąd były cztery 

sekcje (czyli departamenty): politycz: 

na, handiowa, administracyjna i ra: 

chunkowa. Teraz mają być wszystkie 
cztery sekcje połączone w jedną pod 

jedną dyrekcją. Dlatego to nastąpiła 

już kasata stanowiska i posady dy- 
rektora politycznego, który ostatniemi 
czasy przewodniczył też i sekcji han- 
dlowej. Był nim p. Jules Laroche. Ma 
niebawem objąć stanowisko ambasa- 
dora w Warszawie po panu Pana- 
fieu, który idzie w stan spoczynku. 
P. Laroche jest dyplomatą wytraw- 

nym i doświadczonym. Liczy 53 lata. 
Umysł ma nader bystry; realistą jest 
z przekonań i temperamentu. Jest też 
skończonym Europejczykiem. 

Żydzi paryscy zafundowali tu so- 
teatr: „Le Miroir Juif“ 

(Zwierciadło żydowskie). W. lekkiej 
tormie szkiców, djałogów, piosenek 

itp. ma ów teatr odzwierciedlać: roz- 

maite strony duszy żydowskiej oraz 

obyczajowości. W typie bardzo zbli- 
żona to impreza do rosyjskiego «Le- 

tuczaja mysz» i do «Niebieskiego 
Ptaka*, Pierwsze przedstawienie wy- 
wołało zainteresowanie; zwłaszcza 
scenki z życia ghetta w zapadłych 
“miešcinach, szkic „Mazeltopi“ (wese- 
le), scenki z życia handlarza włóczęgi 
z miasteczka ukraińskiego, piosenki 
chasydzkie itp, Dyrektorem jest p. Je- 
fremow, kierownikiem literackim p. 
Poljakow, gtównyin reżyserem p. 
Fienkin, reżyseruje też p. Muratów, 

wśiód artystów jest p. Zielińskaja jest 
p. Wiadimirow... Same nazwiska ro- 
syjskie. Chwała Bogu. Takie mnóst- 
wo żydów nosi zagranicą, osobiiwie 
w Londynie i w Paryżu nazwiska 
polskie, że identytikuje się  tam—ży- 

da z Polakiem, I to Daruzo niemiłe. 
Przynajmniej choć „Miroir Jwf* nie 

pójdzie na nasz rachunek. 

czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Ku czci Chrobrego. 
Przemówienie prof. Alfonsa Parczewskiego na Akademji na cześć Bole- 
sława Chrobrego, urządzonej w dniu 17 stycznia r. b. przez wileński od. 

dział Towarzystwa Historycznego we Lwowie 

Niedawno w roku świeżo ubieg- 
łym założony w. Wilnie oddział To- 
warzystwa historycznego we;Lwowie, 

w imieniu którego mam zaszczyt za- 
gaić dzisiejszą Akademję, nosił się, 

zgodnie z powszechnymi objawami 

uczuć całego naszego narodu z myś. 

lą uczczenia stosownym odchodem 
rocznicy koronacji wielkiego króla, 

który podwaliny państwa polskiego 
zbudował. Pragnęliśmy jednak aby 
uroczystość nie polegała tylko na 
wykładzie naukowym,  przypomina- 

jącym czyny i dzieje Bolesława, ale 

aby była jednocześnie uświetnioną 

odpowiednim działem artystycznym. 

To spowodowało pewne opóźnienie, 

skutkiem czego, obchód odbywa się 

już po upływie jubileuszowego roku. 

Urządziliśmy go jednakże w głębo- 

kiem przekonaniu, że nietylko my i 

nasza instytucja ale i cały nasz naród, 

czcić będzie i składać zawsze, wiecz- 

nie, nie wyłącznie w czasie dziewięć- 

setletniej rocznicy, $ pamięć naszego 

wielkiego, nie jednego z największych, 

ale mogę to Śmiało powiedzieć, — 

największego z królów naszych. 

Patrząc z szerokiej i rozległej per- 

spektywy historycznej na długie wie- 

ków szeregi, widzimy że w życiu 

politycznem, prawdziwie wielkie czy. 

ny twórcze, owoce swe dające całym 

stuleciom, podejmowali wielcy ludzie, 

wielcy monarchowie. Wielkości zbio- 

rowe, iłumy mogą užytecznie praco- 

wać wgranicach mierności,—mogą wy- 

konywać rozumne rozkazy, niekiedy na- 

wet są zdolne ofiarnie cierpieć, — ale w 

chwilach podniecenia potrafią iakże bu- 

rzyći rujnować. Do inicjatywy twórczej, 

do dzieł skutkami swymi na długie 

wieki obliczanych, są niezdolne. Epo- 

ka w kiórej żył i działał Chrobry, 

była właśnie epoką wielkich monar- 

chów. W Węgrzech Stefan, w Danii 

Kanut Wielki bliski Bolesława krew- 

ny, na Rusi Włodzimierz budowali 

tundamenta państw któremi rządzili. 
W Niemczech krótko przedtym Oito I 

sprawiedliwie zasłużył na przydomek 

Wielkiego. Jeszcze dawniej Karol 

Wielki, monaicha Franków, stanowczo 

jeden z największych ludzi jakich w 
ogóle Judzkość wydała ustalał i or- 

ganizo wał przyszłość aż dwom naraz 
państwom, Francji i Niemcom zara- 

zem. Nasz Bolesław w szeregu wy* 

datnych historycznych postaci czyn- 

nych na przełomie X i XI wieków 

zajął bardzo wielkie, bardzo świetne 
stanowisko. W epoce powstawania 

państwa polskiego, działał twórczo, 

niesłychanie silnie w wszystkich dzie- 

dzinach życia publicznego. Był praw- 

dziwym, wielkimfarchitektiem budowy 
państwowej. W sprawie chrystjani- 

zacji Polski a tym samym złącze- 

nia jej z kulturą europejską, w 
sprawie wprowadzenia całego 2y- 
cia narodu na. tory cywilizacji, 

rozwinął potężnie inicjatywę swego 

ojca Mieszka, fundował biskupstwa 
z metropolją na czele, nadawał Ko- 

ściołowi dotacje, urządzał ekspedycje 

misyjne do sąsiednich krajów pogań- 

skich, zapewniał Polsce kontakt z 

ośrodkiem Świata chrześcijańskiego, 

z Rzymem. W ustrojowych wewnętrz- 

nych stosunkach państwa ustalił i 

wzmocnił a może nawet zbudował 
organizację grodową, która przez dłu- 

gie wieki potem była podstawą admi- 

nistracyjnego ustroju. Na zewnątrz był 

dzielnym wojownikiem i jednocześnie 

bardzo zręcznym politykiem i dypio- 

matą. Wojował szczęśliwie na zacho- 

dzie głównie z Niemcami, ale i na 

wschodzie przedsiębrał zwycięskie na 

Ruś wyprawy. Podług skąpych z owe- 

go czasu przekazów źródłowych, na" 
liczyć można z górą dwadzieścia wo- 
jen za panowania Bolesława, prze- 

ważnie zakończonych pomyślnym re- 

zuitaterm. _ Niezawodnie- było ich 

więcej. Silna indywidualność  kró« 

la zaważyła na kształiowaniu się 

osobowości narodu-państwa. Z mo» 

rza ogólnego Słowiańszczyzny wyło- 
niła się wówczas stanowczo indywi- 

dualność — Polski. Używany w źró- 

dłach niemieckich w stosunku do na- 

szego narodu termin Sklawonji ustala 
się odtąd w mianie: Polska. Granice 
państwa przodków naszych za Chro- 
brego były bardzo rozległe. Na pół. 
nocy Baltyk, nie w postaci dzisiejsze- 

go wązkiego kurytarzyka, ale na 
długiej linjj od Gdańska do Szczeci» 
na. Na południu ścianą graniczną by- 

ły Karpaty. Na zachodzie w skład 
Polski wchodziły Morawy z dobrym 
kawałkiem ziemi słowackiej, cały 
Śląsk i Ziemie Łużyckie, aż pod dzi- 
siejsze Drezno i dalej ku północy, 

tak że miejsca na których potem roz- 

siadł się Berlin były pod panowa- 

niem Chrobrego. Na wschodzie od- 
zyskane zostały grody Czerwieńskie, 
skąd ku północy linja graniczna szła 
wzdłuż Bugu do jego na zachód za- 
łamania i dalej w trudnych do okre- 
ślenia dzisiaj konturach od strony 
pogańskich, do litewskiego szczepu 
należących Jadźwingów. Rozległe te 
granice w następstwie wieków uległy 
dużym zmianom. Tragedja dziejów 
polskich sprawiła, że wśród pokrew- 
nych językowo narodowi polskiemu 

Słowian połabskich nie było ani jed- 
nego silnego indywidualnie księcia, 

któryby stworzył na stałe własną 

państwowość lub związał się z Pol- 

ską; zwłaszcza dużo szkody narobili 

Lutycy z swojem plemiennem gmino- 

władztwem i upartem pogaństwem w 

Retrze. Kraje te uległy germanizacji, 
Na wschodzie również, tragizm dziee 

jowy wytworzył stale ciężki stosunek. 
W dawnych, odległych czasach, były 
jakieś zaczątki związków Rusi w kie- 

runku zachodu łacińskiego, ale wkrót- 

ee potem na wschodniej granicy za- 

panował wszechwładnie Bizantynizm, 

świat zupełnie odrębny. Polska mu- 
siała stać na straży nietylko swoich 

własnych interesów ale i zachodnio» 

europejskiego Świata. Dzisiaj przed- 

stawiają się rzeczy jeszcze ciężej. Na- 
sze stiażnice wschodnie są strażnica- 

mi nietylko państwa polskiego ale 

także chrześcijańskiej i ogólno-ludz- 
kiej cywilizacji. 

Wracamy do Chrobrego. Pamięć 
tego wielkiego człowieka i króla po 
zgonie pozostała w żywej tradycji 

narodu. Odbiciem jej była prześliczna 

elegja łacińska zawarta w najdawniej- 

szej kronice polskiej i pełen głębo- 

kiej czci napis grobowy w katedrze 
poznańskiej, który w XVIII wieku u- 
legł zniszczeniu. W napisie tym, Chro- 
bry nazwany jest Ażleża Christi. Tak 

jest. Zupełnie sprawiedliwie został w 

ten sposób nazwany. Był w istocie 

szermierzem niepoślednim  Chrystja- 
nizmu, bo dokonał wielkiego dzieła 
rozbudowy Kościoła w swojem pań: 
stwie. Ale jednocześnie był także „a- 
tletą* Polski bo położył najsilniejsze 

fundamenta pod budowę państwa 
polskiego. Z czasem, po upływie kil- 
ku wieków, pamięć wielkiego boha- 
tera i organizatora zaczęła powoli ble- 
dnąć, zastępowana przez inne, może 

mniej zasłużone imiona. 

Dzisiaj, po odzyskaniu niepodle- 
głości, w wskrzeszonem państwie pol- 
skiem, dokonywa się wogóle przy- 
najmniej dokonywać się powinna pe- 

wna rewizja pojęć ogólnie dotąd przy- 

jętych. Niektóre hasła, zasady i me-. 
tody publicznego życia muszą uledz 
gruntownej zmianie. Ludziom i par- 
tjom wydaje się wciąż, że żyją pod 
rządami zaborczymi i operują kon- 
cepcjami, wskazanemi w epokach 

walk i obrony od najeźdźców, ale zu- 

pełnie niewłaściwemi dzisiaj. Jest je- 
szcze dużo zaślepienia pod tym wzglę- 

dem. Tymczasem w nauce historji 
rewizja już się zaczęła, chociażby z 

powodu udostępnienia zamkniętych 

dotąd źiódeł. Mianowicie w zakresie 
nowszych dziejów. Usiłowania rewi- 
zji idą niekiedy zadaleko. Są próby 
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Chroniczny kryzys. 
BERLIN, 18.1. Pat. Pisma wie- 

czorne donoszą © nowych  trudnoś- 
ciach z jakiemi spotkały się dzisiaj 
rokowania w sprawie utworzenia no* 
wego gabinetu. Mianowicie frakcja 
parlamentarna bawarskiej partji ludo- 
wej uchwaliła rezolucję, w której uz- 
naje kandydaturę leadera demokralów 
d-ra Kocha na ministra spraw we- 
wnętrznych za niemożliwą do przy- 
jęcia oraz zaznacza, że uważa za 
wskazane obsadzenie teki ministra 
spiaw wewnętrznych przez ministra 

fachowego. Decyzja ta według ko- 
mentarzy pism wieczornych udarem- 
nia dotychczasowe wyniki rokowsń 
ponieważ demokraci obstają przy 
kandydaturze Focha, Natychmiast po 
zaznajomieniu się z decyzją bawar- 
skiej partji ludowej pozostałe frakcje 
zwołały nadzwyczajne posiedzenia w 
celu omówienia wynikłego położenia. 
Frakcja partji ludowej uchwaliła rezo- 
iucję pozostawiającą swobodę  dzia- 
łania swemu przywódcy dr. Schol- 
tzowi. 

Czechy uznają de jure Sowiety. 
PRAGA, 18-1. PAT. „Tribuna” donosi, że wygłoszone na ostatniem 

posiedzeniu Rady Ministrów expose ministra Benesza uważane jest za 
krok wstępny przed rozpoczęciem narad w sprawie uznania de jure Rosji 
Sowieckiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod względem technicz- 
nym, jest już całkowicie przygotowane do dokonania tego aktu, idzie 
jeszcze tylko o porozumienie się stronnictw. 

„Arc. Albrecht nie ma pretensji do tronu. 
WIEDEŃ, 18-1. PAT. „Neue freie Presse" donosi, że arcyksiąże Al- 

brecht złożył oświadczenie stwierdzające, że nie ma on żadnych aspiracyj 
do tronu węgierskiego i stoi zdala od wszelkich planów zamachowych. 

Targi greckie o pożyczkę amerykańską. 
_. WASZYNGTON, 18—|. Pat. Delegacja grecka do rokowań w spra- 

wie długu zaciągniętego w Stanach Zjednoczonych zawiadomiła  delega- 
cję amerykańską, że nie jest upoważniona do prowadzenia rokowań w 
kwestji konsolidacji długu w wysokości 15 miljjonów dolarów, chyba, że 
Sjany Zjedn. udziełą Grecji nowej, p'zyznanej ziesztą jeszcze podczas 
wojny pożyczki w wysokości 33 miljonów dolarów. Delegacja amerykań- 
ska odpowiedziała, iż nie jest upoważniona do podpisania nowych, kre- 
dytów z tytułu pożyczki wojennej 

Akcja oszczędnościowa w Anglji. 
LONDYN, 18—l1. Pat. „Daily Telegraph* dowiaduje się, że dzięki 

działalności urzędowego komiietu ekonomicznego w przyszłym budżecie 
państwowym przewidziane są dalsze 
miljonów tuntów steslimg. 3 

oszczędności, sięgające sumy 10 

Pismo papieża do kardynała Gaspariego, 
RZYM. 18—l. Pat. Papież wystosował do kardynała Gaspariego 

pismo, w którem nazywa go swym wiernym współpracownikiem i wyra- 
ża mu całkowite swe zaufanie. 

O zmianę konstytucji gdańskiej. 
GDAŃSK, 18.1. PAT. Niemiecka 

gdańska parija ludowa wniosła do 
sejmu gdańskiego wniosek dormaga- 
jący się zmiany konstytucji wolnego 
miasta w kierunku zmniejszenia licz- 
by senatorów do pięciu oraz liczby 
posłów do Sejmu ze 120 do 60. Da- 

lej wniosek domaga się wprowadze- 
nia do konstytucji postanowienia 
umożliwiającego rozwiązanie Stjmu, 
oraz postanowienia w sprawie wybo- 
ru prezydenta wolnego miasta bezpo- 
średnio przez ludność. 

Rozwój prasy gospodarczej we Włoszech. 
RZYM 18 I PAT. Podczas, gdy prasa o charakterze czysio-politycz- 

nym straciła w ostainich czasach na znaczeniu i utraciła szereg organów, 
pisma o charakterze gospodarczym, zdają się ci raz bardziej rozwijać. 
Ostatnio np: powstały newe pisma «li Progresse» w Medjolanie i «lntor- 
matione» w Rzymie. Zapowiadają powstanie w najbliższym czasie dzien+ 
nika «Borsa» w Medjołanie Oraz 
Neapolu. 

innego dziennika finansowego w 

Straszna katastrofa w Berlinie. 
BERLIN 18 I PAT. Dziś rano w mydlarni przy ulicy Wilhelmstrasse 

wybuchł zbiornik benzyny. Skutkiem wybuchu zawalił się 4-piętrowy 

dom, w którym mieściła się mydlarnia, zasypując gruzami kilkadziesiąt 
osób. Dotychczas z pod gruzów wydobyto 8 trupów i 33 rannych. Do- 
kła dna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. 

Ujęcie szpiega na granicy, 
W nocy z 15 na 16 bm. patrol żołnierzy z 1 Baonu Kop. przy- 

chwycił w. czasie przekraczania gianicy nieznanego osobnika. Przy ba- 
daniu okazało się, że osobnik 
stały mieszkaniec Warszawy od kilku 
sow. jest wysłannikiem jednego z 
przy nim w czasie rewizji kilka odezw komunistycznych, 

ten nazwiskiem Kucharski Maksymiljan 
lat przebywający na terenie Rosji 

pogranicznych G. P. U. Znaleziono 
rozporządzenia 

do kiiku oddziałów P. P. Kom. w Polsce i wiele jeszcze materjału obcią- 
żającego. Po przeprowadzeniu dochodzenia Kucharski 
władzom sądowym. (a. b.) 

Dywersanci boiszewiccy przy pracy. 

zostanie oddany 

Tu 

Na odcinku 5 Baonu 3 Br. Kop. na terenie Prozoroki —Borszczewszczyz- 
na dywersanci przerwali połączenie telefoniczne na długość 9 słupów. Druty 
pozrywane porzucili obok drogi, zas słupy popodrzynali, Powiadomiona policja 
wszczęła dochodzenie. (a. b.) 

Znowu ofiary terroru kowieńskiego 
Uciekli z państwa prześladowań. 

W pobliżu Kiernowa na odcinku IV kompanji granicznej zatrzymano męż- 
czyznę i kobietę którzy przeszli samowolnie granicę i oddali się w ręce straży 
granicznej. 

Wyjaśniło się, że są to Józet Ćwiekiel i jego żona, którzy szykanowani 
wszelkiemi spogobami przez władze litewskie—uciekli do Polski. 

Litwiri nie chcieli wydać Ćwikiclom dowodów osobistych bez których 
niemo gii oni absolutnie urządzić sobie egzystencji. , 

wiekielowie odesłani zostali do Wilna celem przeprowadzenia badań 
w tej sprawie. (b) 

zepchnięcia z piedestałów monumen- 

talnych w pospolity poziom postaci, 

które naród dotąd jako świętość czcić 

przywykł. Ale jedna rewizja i to w 

kierunku dodatnim jest zupełnie u- 
sprawiedliwiona i konieczna. Bole- 

sław Chrobry byłistotnie największym 
naszym kiólem. Jemu się przedewszy« 

stkiem i przed innymi tytuł Wielkie- 

go nałeży. Bolesław był Chrobrym 
i Wielkim zarazem. Z tą nazwą po- 
winien pozostać w histocji i pamięci 
narodu. I dla tego dzisiaj, zgodnie 

z całym ogółem polskim skiads my po- 

kłon głębokiej czci, hoidu i wdzięczno- 

Ści. 

  

Sejm i Rząd... 
Ułatwienie i uproszczenie 

stwierdzania obywatelstwa w 
miastach na Kresach Wschod- 

nich. 

Rozporządzenie o uproszczeniu i 
ułatwieniu  stwierdzania obywatel- 
Stwa w miastach i miasteczkach ną 
Kresacn Wschodnich jest już pod- 
pisane. 

Jest ono w zasadniczych rysach 
wzorowane na analogiczuem rozpo- 
rządzeniu, wydanem już dia gmin 
wiejskich i stosowanem tam z do- 
datnim wynikiem. Około 85 proc. 
ludności wiejskiej wciągnięto już do 
spisów obywateli poiskicn. 

Podobnie, jak to uczyniono w 
gminach wiejskich, obecne rozporzą- 
dzenie przepisuje utworzenie komisji 
obywatelskich dla badania i ewent. 
stwierdzania obywatelstwa. 

Członków komisji mianuje woje- 
woda z pośiód miejscowych miesz- 
kańców. 

Komisje obywatelskie będą rozpa- 
tyywały każdy wypadek indywidual- 
nie, nie stosując się do żadnego 
martwego szemaiu biurokratycznego, 
lecz opierając się na wszelkich przed- 
siawionych danych taktycznych. 

Decyzje komisji podlegają zatwier- 
dzeniu władzy admuinisiracyjnej. 

Umowa kolejowa z Niem. 
cami. 

Została opracowana i uzgodniona 
przez rzeczoznawców kolejowa umo- 
wa polsko-niemiecka o ruchu sąsiedz- 
kim i przedłożona pelnomocnikom 
rządów do podpisu. 
, Umowa ta załatwia sprawy kole- 
jowych pr.ejść granicznych, sprawę 
wzajemnych rozrachunków za świad 
czenia rzeczowe i osobowe, praw i 
obowiązków służby kolejowej, celnej 
i paszportowej obu państw itd, W 
dalszym ciągu rzeczoznawcy pracują 
nad umową normującą warunki prze- 
jazdu z Polski do Polski przez nie- 
„miecki Górny — а5К (& zw. Umio- 
wa Kiuczborska). Niezależnie od po- 
wyższego omawiane bęvą sprawy 
handiowo-taiyfowe w  zaslosowaniu 
do wzajemnych stosunków kolejo- 
wych, 

Rokowania polsko-austrjackie, 
W najbliższych dniach spodzie- 

wany jest przyjazd do Warszawy 
delegacji austrjackiej w celu konty- 
nuowania rozpoczętych w końcu 
1925 r. rokowań w sprawie rewizji 
traktatu handlowego polsko-austrjac- 
kiego. 

Język w obrocie telegraficz. 
nym, 

Zatwierdzone przez sekcję mniej- 
szościową. rozporządzenie ministrą 
Przemysłu i Handlu o języku w we- 
wnętrznym obrocie pocziowym, tele- 
graficznym i telefonicznym w woje- 
wództwach wschodnich przewiduje 
dopuszczenie używania języka ukra- 
ińskiego wzgl. białoruskiego w adre- 
sach posyłek listowych na obszarąch 
zamieszkałych przez zwartą ludność 
ukraińską wzgi, białoruską. 

obrocie telegraficznym _do- 
puszcza się używanie w treści tele- 
gramów, w charakterze języków ot- 
wartych, wszelkich języków europej- 
skich oraz—łacińskiego, hebrajskiego 
i japońskiego, przy zastosowaniu al- 
fabetu łacińskiego. 

W rozmowach telefonicznych nie- 
ma żadnych ograniczeń. 

Żydzi w szkołach polskich. 
W okólniku rozesłanym do Kura- 

torów wszystkich Okięgów Szkoi- nych, Minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego podaje do 
wiadomości, że młodzież wyznania 
mojżeszowego, uczęszczająca do pafj- 
stwowych szkół średnich ogólno- 
kształcących nie może być zmuszana 
w soboty do pisania, rysowania i 
robót ręcznych, 

P. Moraczewski. 
W pierwszych dniach bieżącego 

tygodnia rozpatrywana będzie w kiu- 
bie sejmowym P. P, S. sprawa od- 
wolania z rządu ministrą robót pu- 
biicznych p. Moraczewskiego, który 
trwa nadal przy swoim zamiarze zło- 
żenia teki. 

Dolar — 7.35. 
WARSZĄWA 18.1 (tel. wł Bank Polski płacił w Gita dalej ia Sa REA imię 'zyopan- 

owyc aco „3 i = dzie 1157 по 1,35 a na czarnej giel 

CLV JESTEŚ CZŁOLNIEŃ 
L. 0. P. P,



ECHA KRAJOWE 
Nasze boiączki, 
— Korespondencja Słowa. — 

Lida, 16 stycznia. 

Mimo, że Lida posiada aż dwie 
elektrownie, największe utrapienie ma- 
ja mieszkańcy Lidy właśnie ze šwiat- 
łem. Sprawa przedstawia się w spo- 
sób następujący: 

Miasto otrzymuje oświetlenie z 
dwóch elektrowni a mianowicie część 
miasta, właściwie przedmieście pod 
nazwą „Ferma”, otrzymtje światło z 
elektrowni kolejowej. Światło to jest 
dobre i tanie w cenie po 60 groszy 
za kilowat. Miasto zaś samo obsłu- 
guje elektrownia prywatna, dzierżaw- 
cą której od rządu jest niejaki p. Cy- 
derowicz. Światło ciągle gaśnie, jest 
nierówne i za wszystkie te p:zyjem- 
ności trzeba płacić 1 zł. 16 groszy 
za kilowat. Nie dalej jk  wczoiaj 
t. j. 15/I całe centium miasta do go- 
dziny 10 wieczorem było pogrążone 
w ciemnościach, zatem wszystkie 
urzędy, policja i t. d. 

W jaki sposób elektrownia jest 
w ręku obecnych właścicieli? Otóż w 
gmachu miejskim w czasie wojny 
Niemcy urządzili elektrownię, po oku- 
pacji niemieckiej miasto chciało ob: 
jąć elektrownię w swoje posiadanie, 
ale rączkę swoją położył „Demat* i 
elektrownia stała się własnością pań- 
stwa. W 1922 roku elekirownia zo* 
staje wydzigrżawiona za opłatą 100 
tysięcy marek rocznie jakiejś spółce 
zdemobilizowanych, w umowie są 
warunki co do remontu, inwestycji i 
t p., spółka bankrutuje i przekazuje 
umowę niejakiemu p. Romanowskie- 
mu, a ten ostatni żydom w osobie 
p. Cyderowicza. Tenuta dzieržawna 
zostaje przerachowana i skarb oirzy- 
muje 65 groszy, powtarzam 65 gro- 
Szy dzierżawy. Dzierżawcy robią ba- 
jeczne interesa, nie dbają absolutnie 

© kiijentelę, skarb traci, magistrat jest 
bezradny a ludność płaci wściekłe 
rachunki. 

Co o tem wszystkiem myśli pro- 
kuratorja generalna? Olo jeden z 
obrazków naszej gospodarki. | 

Chcę jeszcze dodać, że Lida jest 
ciekawym osazem naszego ustroju 
administracyjnego. Sądownictwo ma 
swe władze zwierzenie w Wilnie, ad- 

ministracja w Nowogródku, urzędy 

skarbowe w Brześciu, szkolnictwo w 

Białymstoku, wojsko w Grodnie — 
wspaniały system — a wyraźne cią- 

żenie Lidy jest ku Wilnu. Z. T 

GRODNO. 

Jak donosiłem sprawca rabunko- 

wego napadu na pocztyljona Zysa 

został ujęty. Jest nim 21-o letni Sia- 

nisiaw Cielesz, ktory do trzech króli 

złużył w Sopoćkinach za parobka, 

ostatnio zaś zamieszkiwał w domu 

swej matki na ul. Łososiańskiej w 

nie. ы 

ою&’у!›іегаід‹: się do Sopockiń spot- 

kal Zysz powracającego z poczią, I 

przysiadł się doń. W drodze dowie- 

dziawszy się od Zysa, iż ten wiezie 

pakiety, których zawartość jak się 

wyraził Zys „wystarczyłaby dia nich 

obu* nie namyślał się długo, a upa- 

trzywszy odpowiedni moment, pię- 

ciokrotnym wystrzałem Z rewolweru 

usiłował dowieść przewagi „prawa 

pięści* nad sprawiedliwością i wszel- 

kiemi zasadami o ewentualnym „I6W- 

nomiernym podziale dóbr ziemskich“. 

Ponieważ wymierzone sirzały chy- 

biły przeto bijąc z góry na dół, zro- 

bił ofierze 27 dziur lufą trzymanego 

za rękojeść rewolweru. z taką siłą iż 

muszka rewolweru odłamała się. Na- 

siępnie wyjąwszy Z kopert pieniądze 

i porzuciwszy wraz z torbą podarte 

listy, powrócił do Grodna. 

Rewizja dokonana i przeprowa- 

dzone śledztwo wśród posiadaczy 

rewoiwerów we wsi i w Sopockinach 

zaprowadziły | energicznego kom. 

Brzęczka do Grodna na ul. Łoso- 

siańską, gdzie znaleziono zarówno 

spiawcę zbrodni jak i dowody rze- 

O „Weselu“ Wyspiań- 
skiego. 

(Przed premjerą w Reducie). 

Nic lepszego (aczkolwiek nic mniej 

wdzięcznego) nie pozostaje recenzen- 

towi teatralnemu przed premjerą We: 

sela jak streścić w ogólnych zarysach 

trudny do streszczenia, DO będący wspa- 

niałą improwizacją odczyt Mieczysła- 

wa Limanowskiego, wypowiedziany 

onegdaj, jako wstęp do dzisiejszej 

ery. << ; 

ршБ‘іаіУево właśnie nic mniej wdzięcz- 

nego — że Limanowski jest nie Eyl- 

ko mówcą, ale mówcą !mprowizato- 

rzucającym w imponujących 

konstrukcyjnych ideę drama- 

tu Wyspiańskiego, tak jak wizje te 

przesuwać Się musiały przed „oczyma 

duszy* twórcy Wesela podczas proce- 

su tworzenia arcydzieła. 

Odczyt Limanowskiego oddany 

jaknaiwierniej straci to, co ma w wy- 

głoszeniu: sugestyjną moc narzucają: 

cej się improwizacji, popariej wygło- 

sem, tonacją, gestem i pauzą. . 

Kornel Makuszyński powiedział 

kiedyś słusznie (w rzadkich u niego 

chwilach poważnego mówienia), że 

prof. Wincenty Lutosławski jest tym 

w Polsce niezwykłym człowiekiem, 

kiórego genjalność rozpływa się w 

pospolitej szarej i codziennej rzeczy- 

rem, 
wizjach 

czowe w postaci rewolweru ze zła- 
maną muszką oraz zrabowanych pie- 
niędzy. Sprawca przyznał się do po- 
pełnionej zbrodni i stanie wkrótce 
przed sądem doraźnym. 

— Redukcja personelu Biura 
Wydziału Pow. W związku z u- 
proszczeniem biurowości Wydziału 
Powiatowego i wprowadzeniem ogól- 
nem najdalej idących oszczędności 
Biuro Wydziału Powiatowego ziedu- 
kowane zostało o trzy osoby. Nadal 
Biuro liczyć będzie ośmiu pracowni- 
ków etatowych, inni będą kontrakto- 
wymi. 

— Zabójstwo. 9.1. o godz. 0-ej 
wieczór zabny został w Siejłowiczach 
w gm. Howezniańskiej uderzeniem 
tępem narzędziem w skroń Jan Feń- 
ko, 64 lat.—Podejrzani o zabójstwo 
mieszkańcy tejże wsi Konstanty i Pa- 
weł Nawaszowie i Jan Karpuk; dwaj 
pierwsi zostali aresztowany, trzeci u- 

SŁ 

AKADEMIJA. 
ku czci 900-tej rocznicy ko- 

ronacji Chrobrego, 

W zapełnionej auli Uniwersytetu 
S. B. odbyła się d. 17 stycznia uro- 
czysta  akademja ku  uczczeniu 
900-tnej rocznicy koronacji Bolesła- 
wa Chrobiego. 

: Zagaił Akademję prezes odd ziału 
wileńskiego T-wa Historycznego rek- 
tor prof. A. Parczewski. 

Przemówienie to podajemy na na- 
czelnem miejscu naszego pisma. 

Pa odczytaniu fragmentu z „Wiatru 
od morza*, głos zabrał profesor Mo- 
dełski w odczycie p. t. „Bolesław 
Chrobry*. 

, Postać Bolesława Chrobrego, 
wielkiego władcy polskiego zaryso- 
wała się na tle dziejów pows zech- 
nych Europy na przełomie X iXi w. 
tak silnym blaskiem potęgi i chwały, 
wielkiej indywidualności, genjuszu 
politycznego i wojennego, że zbiadła 

wo Nr 14 (1035 

W obronie prawa własności. 
Konferencja mniejszości nar. państw bałtyckich przeciwko reformie 

Ryga, 17 stycznia, 

W sobotę, dn. 16 b. m. w salach 
komitetu niemieckich partji, w Rydze, 
otwarto uroczyście pierwszą konfe- 
rencję mniejszości narodowych państw 
bałtyckich, w której wzięli udział 
przedstawiciele parlamentarni mniej- 
Szości z Litwy, Łotwy i Estonii. 
Szczerze i przyjaźnie, we wspólnym 
interesie, zasiedli przy Stołach obrad 
Polacy, Niemcy, Rosjanie i Żydzi. — 
Kogóż brakło? — oczywiście Litwi- 
nów i... jednego „przedstawiciela;Ro- 
sjan*, n. b. nie istniejących na Litwie 
kowieńskiej, który popiera rządową 
partję chrześć,-demokracji. 

Nie można ich nazwać „odszczepień- 
cami* czy zdrajcami sprawy mniejszości, 
raczej tylko solidarnymi z państwem, 

ciekł. wobec niego postać kióla niemieckić- które byt swój opiera na krzywdzie 
POSTAWY. 80, największej podówczas potęgi mniejszości narodowych. Bowiem 

— (ch) Posiedzenie Sejmiku państwowej i militarnej Europy za- przeciw komu w pierwszym rzędzie 
Postawskiego. Dnia 15 siycznia Chodniej, jaką reprezentował po CE- musiała i zwróciła swe ostrze kon- 
odbyło się pierwsze posiedzenie Sej- 
miku powiatowego nowoutworzonego 
powiatu Postawskiego. Zjechało 21 
członków Sejmiku, reprezentujących 
12 gmin. — Obradom przewodniczył 
starosta p. Kazimierz Obrocki. — Do- 
korano wyborów Wydziału powiato- 
wego, przyczem wybrani zostali p. p. 
Witko Piotr, Stabrowski Kajetan, Sa- 
wieki Jan, R licz Stefan, Mackiewicz 
Donat i dr. Chudzyński Władysław. 
Do komisji rewizyjnej wybrano p. p. 
Tajanowicza Antoniego, d-ra Kurkow- 
skiego Józefa i Gińkę Piotra. 

Wreszcie wybrano 2-ch członków 
do Komisji Likwidacyjnej dla 10zra- 
chunków pomiędzy Wydziałami po- 
wiatowymi i gminami ze względu na 
zmiany, jakie zaszły w granicach po- 
wiatów. Do komisji tej wybrano 
pp. d-ra Chudzyńskiego i Mackie- 
wicza. 

— (ch) Koło sportowe. Przed 
tygodniem powstało w  Postawach 
Koło Sportowe, mające na celu krze- 
wienie wszelkiego rodzaju sportów. 
Sprowadzone już zostały z Wilna sa- 
necki i urządzony jest tor sanecz- 
kowy, obecnie zaś urządzana jest 
ślizgawka, w sezonie zaś letnim mają 
być uruchomione sekcje: tennisowa, 
wioślarska, kolarska oraz piłki nożnej. 
Proj-ktowane jest utworzenie w Po- 
stawach gniazda sokolego, spodzie- 
wać się więc należy, że po utworze- 
niu oddziału Sokoła, Koło Sportowe 
połączy swą działalaość z tem towa- 
rzystwem. 

EBREYMĆ. POZARE KTOS ZETA OE TZOKEA BEECA 

Nowcści wydawnicze. 
— «Przeglądu Warszawskiego> uka- 

zał się teraz dopis1o zeszyt 5u—za listopad 
roku ubiegłego. Studjum nad rapsodami 
Wyspiańskiego (W. Barbasz), nieznana kar- 
ta z życia Wyspiańskiego (Jan Durr), pięć 
rotograwjur z rysunków Wyspiańskiego... 
A dalej: rzecz o symbolice «Lohengrina» 
(S. Kołaczkowski) i o ma arstwie jaskinio: 
wem (S. Ossowski). Zamyka zeszyt obfita 
kronika recenzyjno-intormacyjna. 

— «Gazeta Admiuistracji i Policji 
Państwowej» rozpoczęła ósmy rok istnienia, 
Zawsze bardzo poważne czasopismo, bynaj- 
mniej nie poświęcone wyłącznie sprawom 
zawodowym. Otwiera np. pierwszy zeszyt 
tegoroczny rozprawa A. Romana o ustroju 
wolnego „miasta Gdańska. 

— <Šwiatu> nr. 2gi poświęcony jest w 
pizewažnej mierz» problemowi Pomorza. 
Wypowiadają między lunemi swoje opinje 
b. minister dzielnicy pruskiej dr. Wybicki i 
p. wojewoda pomorski Wachowiak. Ciekawe 
reprodukcje obrązów malarza angielskiego 
Sargent'a. 

— «Światowid» (nr. 3) rozpoczął re- 
produkowanie niewieścich główek uczesa- 
nych <a la garconne» stających do kon- 
kursu. 

— W „Wiadomościach Literackich" 
para ciekawych listów romskie+0 do 
czcigoduego Bernarda Chrzanowskiego, 
posła, adwokata a w wolny.h chwilach fi- 
terata, copętanego miłością dla polskiego 
wybrzeża», zwanego słusznie Chałubińskim 
polskiego wybrzeża morskiego. Opisy i le- 
gendy Chrzanowskiego obudziły w Žerom- 
skim zakochanie tegoż polskiego wybrzeża i 
poniekąd owym to badaniom i opisom Chrza- 
nowskiego zawdzięczamy posiadanie w li- 
teraiurzę <Wiatru od morza» i «Między- 
morza», 3 

wistości. Z równą dozą słuszności 
powiedzieć należy, że Mieczysław Li- 
manowski, jest genjalnym człowiekiem, 
dotąd w Polsce zapoznanym. 

To, co mówił nam o Weselż i to 
jak mówił świadczy najlepi-j o  traf- 
ności i prawdziwości powyższego 
określenia. ! na odczycie tym słucha- 
jąc go mówiącego o ziemi, o ziemi 
rodzimej z jej burzami i błyskawica- 
mi, górami i rzekami, urokiem smut- 
nych jesieni i budzących się wiosen, 
z tem wszystkiem, co swoiste w tej 
ziemi i przyrodzie polskiej, a co nas 
urabia -— zrozumiałem, iż nie jest 
rzypadkiem, że Limanowski jest geo- 
ogiem z zawodu. Ziemię traktuje w 
greckiem pojęciu matki-ziemi i jest 
naprawdę tym, kióry wchłonął w sie- 
bie najbardziej rasowe pierwiastki pol- 
skie z duszy narodowej, które go u- 
robiły takim, jakim jest: Mieczysła- 
wem Limanowskim — pełnym Polakiem 
(o którym marzył Mickiewicz). 

Mimowolny ten hymn, będący naj- 
pospolitszą prawdą o Limanowskim, 
wyśpiewałem bez żadnej obawy o je* 
go, tego hymnu, skutki. Limanowski 
bowiem jest jednocześnie (jak w ta- 
kich wypadkach przystało) człowiekiem 
bardzo prostym i szczerym, któremu 
dym najwonniejszych kadzideł nie zdo- 
ła nigdy zaszkodzić. 

A teraz—do Wesela. 

sarstwie rzymskiem Oito Ill i 
niemiecki Henryk 
cesarz niemiecki. 

Nie jest to bynajmniej pszech- 
wałka i chwalba narodowa, nie jest 
to  przejaskrawiony hyperkrytycyzm 
historyczny, zapoznawanie realnego 
stanu rzeczy, ale jest to sąd pow- 
szechny historyków nawet niemiec- 
kich. Najdawniejsza kronika polska 
Gaila Aqonyma — pozostawiła nam 
piękny wizerunek postaci, potęgi i 
rządów Chrobrego. Dla kronikarza 
Bolesław to „magnus Boleslaus“ to 
pater patriae, dejensor et dominus. 

Pragnie kronikarz, by jego nastę- 
pcy nasladowali w cnotach  znako- 
mitego Bolesława, aby się mogli 
wznieść do takiej samej sławy i po- 
tęgi. 

Znakomita była sława Wielkiego 
Bolesława — haec erat magni Bo- 
leslai gloria memoranda — i taką 
cnotę należy przytaczać jako wzór 
do naśladowania pamięci potomnych. 

Ów Gloriosus Boleslaus umiera, 
przepowiadając przyszłe losy Polski 
— upadek i ponowne wzniesienie. 
A gdy zmarł — złoty wiek zamienił 
się w ołowiany—aefas aurea in plum- 
beam est conversa. 

Mamy jednak sylwetkę Bolesława 
inną, najdokładniejszą ze wszystkich 
jakie znamy, skreśloną przez współ: 
czesnego Niemca, Dytmara biskupa, 
który go nienawidził całą duszą. 

Król Henryk Il miał w Bol. šmier- 
telnego wroga, wiecznie baczyć mu- 
siał i przenikać tajemne praktyki tego 
Słowianina — archanas Sclavi insi- 
dius. 

Bolesław odznacza się  wściekło- 
ścią (furore), posiada dumę niezwykłą 
— arogantia seviciam —Henryk kryć 
musiał do ostatniej chwili plany stra- 
tegiczne, bo Bol. wiedział o wszyst- 
kiem, co się u króla dzieje. 

Wyprawa Niemców i Czechów 
na Pragę odbywa się w celu pochwy- 
cenia lub zabicia tego węża jadowi- 
tego — serpentem venenosum. Bole* 
sław we wszystkich z Niemcami 
układach okazywał się wiarołomnym 
(mendax). Przekupywał pieniędzmi, 
pochlebstwem, przyjaźnią i t. d., gó- 
rując we wszystkiem nad Henrykiem. 

Bolesław obwołany był w Niem- 
czech jako publicus kostis — wróg 
publiczny państwa. 

Ale i sam Dytmar poza nienawi- 
ścią swoją, jakiej nie ukrywa, karcąc 
podłości i przekupstwo Niemców, nie 
może wyjść z pod uroku Bolesława, 
który Niemcy całe trzymał jakby na 
uwięzi. 

Obraz wypadków. dziejowych, jaki 
nam daje Dytmar jest wierny i praw- 
dziwy — ale sama sylwetka Bolesta- 
wa daleka jest od prawdy,.jest kłam- 
liwa, stronnicza i nienawiścią dykto- 
wana. 

Że nie taką była postać Bol., jak 
ją przedstawić chce Dytmar, że nie 
taką była wartość moralna i jej ocena 

król 
I, a od 1014 r. 

* 

Przed tem jednak, przed właściwem 
streszczeniem odczytu, powiedzieć 
choćby ogólnikowo należy, czem dziś 
dla nas — w dotychczasowych ba- 
daniach literackich — jest Wesele? 

O Wyspiańskim wogóle, o jego 
dramatach narodowych w  szczegól- 
ności — tyle już się pisało, a prze- 
ważnie, jak zauważa to prof. Dobrzyc- 
ki, zawodowy polonista, literatura ta 
obok spostrzeżeń trafnych „poprostu 
roi się od uwag i myśli tak niepraw- 
dziwych, nieprawdopodobnych, świad: 
czących o takiem  niezrozumieniu 
Wyspiańskiego, że nasuwają one 
smutne myśli o  niewspółmierności 
między poziomem poezji a krytyki li 
terackiej polskiej na przełomie XIX i 
XX wieku”. 

O Wyspiańskim najtrafniej bodaj 
pisali St. Lack, Ostap Ostwim i St. 
Brzozowski (w dziele pośmiertnie wy- 
danem) O Weselu St, Lack, a zanim 
prof St. Pigoń powiedzieli rzeczy 
najciekawsze. 

Mianowicie znakomity ten, a dziw- 
nie niezrozumiale piszący krytyk na- 
pomknął, a prof. Pigoń pięknie myśl 
jego rozwinął, że Wesele jest takim 
dramatem, o którym mówił i którego 
chciał dia Polski Mickiewicz—drama- 
tem narodowym polskim, Od drama- 
tu takiego żądał Mickiewicz by miał 

ferencja mniejszości, jak przeciwko 

Otwarcie konferencji, 
O godz. 5 m. 30 wiecz. zagaił 

konferencję przedstawiciel frakcji nie- 
mieckiej na Łotwie dr. Schiemann. 
Prelegent wskazał, że konferencja ni- 
niejsza powstała na skutek odbytej 
ostatnio takiejże konferencji mnaiej- 
szości naródowych w Genewie. Prze- 
dewszystkiem celem kouferencji jest 
rozciągnięcie zagadnień ogólno mniej- 
szościowych na państwa bałtyckie. 
Następnie mniejszości w tych pań- 
stwach winny się przygotować do 
drugiej konferencji w Genewie, jaka 
niezadługo ma się odbyć. 

Do prezydjum konferencji wybra- 
ni zostali: Schiemann, Wilpiszewski, 

Gospodarcza sytuacja 

Na wniosek dr. Schiemanna kon- 
ferencja przystąpiła przedewszystkiem 
do obrad nad ogólną sytuacją go- 
spodarczą. — Redaktor Grosberg za- 
znaczył, 2е prywatna współpraca 
mniejszości z elementem panującym 
na Łotwie wykazuje dodatnie rezul- 
taty, które jednak niestety nie dają 
się zastosować do czynników rządo- 
wych, które na Łotwie prześladują 
mniejszości.—Dep. Mende mówi o 
projektowanej unji celnej pomiędzy 
Estonją i Łotwą i wskazuje, że per- 

Okropna sytuacja mniejszości w Kowieńszczyźnie. 

*e Najgorzej oczywiście jest na Li- 
twie. Przamawiający pierwszy przed- 
stawiciel frakcji żydowskiej w sejmie 
kowieńskim, opowiada, jak to rząd 
litewski swą bezcełową polityką po- 
datkową zniszczył przemysł żydow- 
ski. Około 3000 prywatnych 'przed- 
siębiorstw żydowskich, przestało 
egzystować na Litwie. Reforma rolna 
podcięła gospodarcze istnieisie. setek 
rodzin żydowskich, które korzystały 
dotychczas z ogólnego dobrobytu 
rolnictwa. Dziś rolniciwo na Litwie 
A a a OBA YI DYSZ E S L a ii i i a a ZETA OE AZT i Urbanowicza 

wielkiego Słowianina, świadczą o tem 
najlepiej sami Niemcy współcześni, 
którzy przeczą słowom Dytmara. 

Dytmar chorobliwie nastrojony, z 
nienawiścią wogóle odnosi się do 
wszystkich mu współczesnych. Spro- 
śnym lubieżnikiem jest według niego 
Włodzimierz ruski, mało co lepszym 
Bolesław polski, okrutnikiem  Gejza, 
pijaczyną owa piękna pani Adelajda, 
Biała Kniagini, siostra Mieczysława. 

Wiemy skądinąd, jaki zachwyt i 
podziw budził Bolesław śród Niem- 
ców nawet. I nie dziwimy się, że 
Henryk Il nie czuł się przed książę- 
ciem polskiem na własnym  tsonie 
bezpiecznie. 

Przeciw stronniczym sądom  Dyt- 
mara o Bolesławie, wysunąć trzeba 
owe żywe stosunki, jakie miał Bol. z 
oświeconemi i kulturalnemi kołami 
Europy zach. Do Bolesława Ignety 
spiżowe i świetlane postacie wznio- 
słych mężów, oddających ofiarnie ży- 

Bez Litwinówf?.. 

rolnej. 
śladowań ze strony administracji i 
władz kowieńskich. Reforma rolaa 
wtrąca państwo w otchłań runy! Po- Kownu, gdzie terror i szykany, w я $ 2 

stosunku do ludności polskiej, nie- czynalą, auc to nawet sami Li- 
mieckiej i żydowskiej, przechodzą ti". O>ecny minister skarbu w 

Kownie jest zdania, że zbilansowanie 
budże'u litewskiego zależy jedynie 
od całkowitego wyrzeczenia się refor- 
my rolnej. Wywtaszczenie na Litwie 
dotk ięło w równej mierze nie tyiko 
Polaków, ale Niemców i Rosjan. 

wyobrażenie normalnego europejczy- 
ka! Co mogli powiedzieć Litwini ło- 
tewscy, nawet najbardziej uciskani, 
wobec ogromu prześladowań, doko- 
nywanych przez ich rodaków w ich 
własnem niezależnem państwie?! 
Tae RYC. jedynie z Lot- 

Wy: ilpiszewski (frakcja polska 
Schiemann i Alsleben firakcja "e na Łotwie. 
miecka), Szpolanskij i Jupatow (irak- Na Łotwie stosunki panują rów- 
cja rosyjska), oraz Dybin, Laserson nież opłakane. N.eruchomości miej- 

i Nurok (frakcja żydowska). Z Lit- skie, które w zasadzie nie podlegają 
wy: Budzyński (fr. polska), Kinder i wywłaszczeniu, przechodzą do rąk 
i Rogall (fr. niemiecka) i Garfunkel Łotyszów metodą szykan. Bank Łot- 

(ir. żydowska); z Estonji: Dr. deFri- wy nie wydaj: kredytów obywate- 
es i Amnede (fr. niemiecka) przed. lom narodowości polskiej. 
stawiciei fr. rosyjskiej z Estonji cią- Najgorzej jest w Latgalji. , Polacy 

gle jest jeszcze oczekiwany, ale na pogja jali tam olbrzymie obszaty, któ- 
pierwsze posiedzenie nie przybył. re na zasadzie prawa wywłaszczenia 

przeszły w ręce Łotyszów. Większa 
część ziemi w Latgalji należała przed 

Nurok i Jupatow.—Pierwszy zabiera wojną do Polaków. Dzisiaj są oni 
głos dep. Amende, wskazując, że Zupełnie zrująnowani. Majoraty prze- 
błędne są zarzuty Skierowane prze- Sły w ręce urzędników łotewskich. 
ciwko łączącym się dla wspólnych Obecnie bank łotewski skupuje i 

interesów mniejszościom, że stwarzają Sprzedaje pomiędzy chłopów zicinię, 
organizację międzynarodową, mającą nie było jednac wypadku by ziemia 
na celu walkę zposzczególnemi pań. ta dostałą się chłopu polskiemu czy 
stwowościami. — Laserson wskazuje, rosyjskiemu. Dia zupełnego wyrugo- 
że wszystkie tarcia powstał: w do- Wanią z siedzib ojczystych Polaków, 
bie powojennej, między poszczegól- Wydano ustawę, mocą kiórej w pa: 
nemi narodowościami, są nasięp- Sie nadgranicznym, nie ma prawa 
stwem nieudanego  «pokrajania» zamieszkiwać żaden obcokrajowiec. 
państw, bez uprzediiego zabezpie: Wówczas Polakom osiadłym w tych 
czenia interesów zamieszkujących te Stronach od lat, wydano paszporty 
państwa ludności. t zw. «nansenowskie» i zmuszeni 

” oni zostali do wyprzedania całej 
swej majętności, za bezcen, i udania 
się w głąb kraju. 

Szykany względem Polaków 

państw pałtyckich. 

trakiacje w kierunku zawarcia. tej, $ 
unji natrafiły na przeszkodę podbić Reforma rolna gubi Estonię. 
żną. W Rewlu zrozumiano, że unja De Fries zaznajomił obecnych z 
przedstawia o wiele więcej korzyści rezultatami reformy rolnej w Estonii. 
dla Rygi niż Estonj, zaś Łotysze W rozparcelowanych majętnościach, 
chcą utargować możliwie najwięcej, Skazano na zniszczenie jednych tylko 
co im się nie uda. domów mieszkalnych i zabudowań 

Po tych przemówieniach tyczą-. gospodarskich na sumę około 40 
cych ogólnej sytuacji państw bałtyc- miljonów rubli złotem. Jedna dziesią- 
kich przystąpiono do meritum spra- ta budżetu państwowego idzie na 

wy, mianowicie, do sytuacji poszcze- pokrycie niedoborów i podtrzymanie 
gólnych mniejszości w państwach gospodarstw małorolnych, ale bez- 

bałtyckich. robocie szerzy się coraz bardziej i 
państwo rok-rocznie wwozi coraz 

: więcej zboża z zagranicy. A przecież 
przestało istnieć. Dep. Budzyński, Esionja kiedyś słynęta z dobrobytu 
wskazuje, że nawet urzędowe staty- rolnego i kultury rolnej. 
styki obliczają straty poniesione przez Te referaty zamknęły pierwszy 
ludność poiską na Litwie, wskutek dzień obrad, pierwszej konferencji 
orgji wywłaszczeniowej, na sumę 100 mniejszości narodowych państw bał: 
miijonów dolarów. W rzeczywistości tycki ch.. 
suma ta jest o wiele wyższa. Z tych 0040000930000900000- 
„urzędowych 100 miljonów *, zaledwie 4 8 

internatu „Przyszłość*. jedna 120 ma być zwrócona prawym Kier 
właścicielom, ale w przeciągu lat : 

36-ciu! Włościanie polscy emigrują przypomina rodzicom i opiekunom niżej 
do Ameryki i innych krajów, nie mo- wymienionych uczni: Kowalskiego Jėzefa,. 
gąc wytrzymać cią złych szykan iprze- Kowałskiego Stanisława, Obryckiego Karola 

Wacława Urbano" 

cie swe na ołtarzu idei chrystjani* wicza Władysława, Giebienia Stani 
zacji ludów pogańskich. Z Polski sława, Augustynowicza Franciszka. Juściń- 
wychodzi na Śmierć męczeńską Św. skiego Marjana, Szatnagia Zygmunta, Wa- 
Wojciech, ginący w kraju Prusaków. chowskiego. Olega, by wpłacili zaległości 
Z Polski udaje się w  piełgrzymkę za utrzymanie w lnternacie tychże ucznt 
św. Bruno - Bonifacy i cały szereg albo by się zgłosili 'rajdalej z końcem tega 
pionerów Chrześcijaństwa. miesiąca celem uregulowania tej sprawy. 

A i sam cesarz rzymski Otto III, W przeciwnym razie Sprawa ta zostanie 
zaszczycał Bolesława przyjaźnią wiel- skierowana na drogę sądową. Zarzecana 5, 
ką i wyjątkową. Bodaj, że koronę m. 12 (Internat). 
cesarską przekazać chciał swemu dru- 5 
howi... Šmierė niestety przeszkodziła 2990900000009040494+ 
dalszym jego zamiarom. 

49402004400000000002349000000400G 

: CZ Stowarzyszenie _Spółdzielczo-Budo- 
Członkowie Reduty odśpiewali po wiane Edis do nabycia placu w 

odczycie prof. Modelskiego ,Bogaro- obrębie Wielkiego m. Wilna w roz- 
dzicę, poprzedzoną odczytaniem frag- pmiarze 4—6 hektarów pod budowę 
mentu z „Króla Ducha", rapsodu IV. kolonji urzędniczej. Zgłoszenia z po* 
,_ Akademja miała nastrój uroczysty daniem warunków kierować do Brura 
i zarazem ciekawy ze względu na Reklamowego S. Grabowskiego, Gar- 

nowy matetjał Noo Sk. barska 1, dla Zarządu Stowarzyszenia. 
ug Di \ 
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prostotę ludową, by wiązał świat na- te osoby z ludu i inteligencji, biorą” 
turalny z nadnaturalnym, by aktorami 
dramatu czynił przeszłość i Siły nad- 
przyrodzone, a wszystko to Oowiewał 
twórczą religijnością. Ponadto obok 
wizjonerstwa ma posiadać taki dra- 
mat proroctwo. 

Otóż nietrudno już dowieść, że 
Wesele posiada wszystkie pierwiastki 
jakich żądał od polskiego dramatu 
przyszłości Mickiewicz. Z dziwną zbież- 
nością sądu w czasach nam  współ- 
czesnych, przed kiłku laty w wyszłej 
z pod pióra obcego rzeczy o Wy: 
spiańskim, uczonej Chorwaiki —pani 
denki Markowič, która starała się 

abstrahować, gwoli bezstronności, od 
strony narodowej dramatów Wyspiań- 
skiego, podnosząc  ogólnoludzkie 
wartości, czyli wychodząc z innego 
założenia czytamy, że „dramat Wy- 
spiańskiego, jak dramat Wagnera i 
Maeterlincka, może wskazywać drogę, 
po której kroczyć będzie dramat 
przyszłości”, 1 

Limanowski, abstrahując słusznie 
od całej anegdotycznej strony Wesela 
(którą z godnym lepszego tematu 
talentem opisał Boy w Plotce o We- 
selu) rzucił jego treść ideową na tło 
dziejów narodu, na tło historji pol- 
skiej w momeniach jej kulminacyjne- 
go napięcia. Najsłuszniej też postą- 
pił usuwając to co się dzieje w izbie 
weselnej na plan dalszy, wszystkie 

ce udział w Weselu; na czoło wysu- 
wając osoby "dramatu, czyli treść 
istotną Wesela. - 

Więc Rycerz. Zjawia się, jako 
widmo z pod Grunwaldu, a wraz ze 
swem pojawieniem się wywółuje 
echa przeszłości: braterstwo dwuch 
narodów i ich wspólne zwycięstwo 
w obronie zasadniczych podstaw 
swego bytu państwowego, w obronie 
życia. Napomknienie historyczne tyl- 
ko, a wywołujące w duszy rój myśli, 
symbol, podniesiony do godności 
prawdy dziejowej dla narodu. 

Dalej Stańczyk, siedzący z gryma- 
sem na ustach u stóp tronu Zyg- 
munta. Dla Wyspiańskiego prorocza 
wizja Matejki była tą istotną prawdą, 
że podstępny hołd Pruskich książąt 
był aktem zamaskowanej zemsty, był 
pocałunkiem judaszowym, obliczo- 
nym na przyszłą pomstę. I znowuż 
kawałek historji polskiej — jej praw- 
da dziejowa, to z czego należy wy- 
ciągać naukę na przyszłość i w te- 
raźniejszości. 

Wraz z Wernyhorą przenosimy 
się w dzieje kozactwa, w krainę da- 
lekich, przestrzennych stepów, inaczej 
mówiąc w tę epokę historji, kiedyś- 
my nie mogli poradzić z siłą, która 
obrócona we właściwym kierunku 
mogłaby stanowić potęgę i jeden z 
fundamentów Rzeczypospolitej, u nas 

zaś stanowiła siłę odśrodkową. roz- 
sadzającą państwo. Ale Wernyhora 
jest też symbolem zmartwychwstania 
Polski, drogą postacią on bowiem 
wierzył, że kiedy Turczyn napoi ko- 
nie swoje w Bugu—Polska powstanie. 
Itak też się stało czasu wielkiej 
wojny. 

Jest też widmo, na wspomnienie 
którego krew w żyłach mrozi: Szela, 
prowodyr rzezi sziachty z roku 1846, 
bezwolne narzędzie Metternicha, któ- 
rem to narzędziem piłował (dosłow= 
nie) panów polskich dla celów swej 
polityki. Wspomnienie ponurej prze- 
szłości — a: jednocześnie bogata nau- 
ka czem może być chłop, który „jest 
potęgą i basta!*, obrócony w złym 
lub_dobrym kierunku. 

To równie memento dla Polski 
współczesnej, ludowej, rolniczej. 

I wreszcie Chochał. Przedstawienie 
genezy Chociioła było majstersztykiem 
wnikliwej, subtelnej i artystycznej 
krytyki. Czemże jest Chochoł? Oto 
wiecheć słomy która jak wiadomo 
jest złym przewodnikiem powietrza, 
okrywającym i ochraniającym życie 
drzewa, kwiatu, róży, wiecheć utrzy- 
mujący życie w okresie zamarcia przy- 
rody, od jesieni do wiosny, wiecheć 
błogosławiony, bo pozwalający trwać, 
przetrwać srogi los i wiosną znów 
zakwitnąć. 

Wesela, To najgłębszy sens ta
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Zdanie Anglji o nas. 

EQ Zarządzający Bankiem Narodowym 

«angielskim p. Montagu Norman, w 

cyrkułarzu swoim wystosowanym do 

instytucji finansowym angielskich za- 

uważa, iż dotychczas większa część 

państw zdołała ustabilizować swą 

walutę, przez co samo możiiwości 

spekulacyjne w grze arbitrażo wej 

ulegają coraz dalej idącemu  skur- 

czeniu. 
Dotychczas zdołały ustabilizować 

swą walutę — stwierdza cyrkularz— 

nasiępujące państwa: Austija, Belgja, 

Czechosłowacja, Łotwa, - Finlandja, 

Wielka Biytanja, Niemcy, Holandja, 

Węgry, Indje, Estonja, Litwa, Wło-= 
chy,  Poriugalja, Rosja, Szwecja, 

Szwajcarja i Jugosławja. Kraj: zaś 

dotychczas nie mające ustabilizowa- 

nej waluiy są nasiępujące: Argenty- 

ma, Brazylja, Francja, Danja, Grecja, 

Japonja, Norweeja, Rumunja 1Нг 

szpanja, O Polsce cyrkularz ten wy- 
raża się w ten sposób, że Polska 

miała ustabilizowaną waiuię w ciągu 

18 miesięcy, jednak plan stabilizacji 

zawiódł, z powodu wadliwego prze- 

prowadzenia jego realizacji, 

— Reforma podatku majątko- 
wego. W minisierstwie skarbu Toz- 

ważany jest obecnie projekt zamiany 

obecnie obowiązującego podatku 

majątkowego, który jest, jak wiado- 

mo, w charakterze swym podatkiem 

«czasowym, na stałą daninę majątko- 

wą, o bardzo znacznie  zniżonej 
stopie podatkowej. 

"Niezależnie od tego Ministerstwo 

Skarbu przypomina płatnikom po- 

datku majątkowego, którzy nie uiściii 

„jeszcze jednej czwartej części różnicy 

między trzema definityvnemi ratami 

tego podatku, uwidocznionemi w 
doręczonych w swoim czasie naka: 

„zach płatniczych, a wpłatami usku- 

tecznionemi już poprzednio na po: 

'czet wspomnianego podatku, że 

należność tę winni wpłacić do Kasy 

"Skarbowej w miesiącu styczniu r. b. 

Opieszali płatnicy narażą się na 
egzekucję t koszty z egzekucją 
„związane. 

RYNEK TOWAROWY. 

Ceny hurtowe w Warszawie. 

a) Zbože. 

Za 100 kg. st. zał. (w nawiasach 

4ranco W-a) pszenica pełnej wagi 

36 — 37 zł, żyto kongresowe 

6935 g/i 22 i pół, owies 22 — 24, 

jęczmień przemiałowy 21 i pół. —22 i 

pół, browarowy 25 — 27, otręby 

żytnie 14 i pół. (15 i pół.), mąka 
źytnia 50 proc, (42—43). 

b) Bydło i mięso. 

Za kg. żywej wagi: bydło 0.80— 

0.85, cielęta 1.20—1.10, nierogacizna 
Ii. g. 1.60, 1У gat. 1.55 — 1.50, 
V 1.45—1.40. 

©) Jaja. 
Za skrzynię (1440 szt.) jaja towar 

oryginalny (300 z,  wapnowane 
200 zł. 

d) Skóry surowe i wyprawione. 

Za 1 kg. podeszwiane 7.00 — 
7.80 zł.. krupony 10.40 — 10.70, kru- 
pony pasowe 10.80—11.80, branzie 
8.00—8 60, wasziedry 7.50—7.80, za 
stopę kwadr. juchiy iłuszczone 2.00 
—2.15, juchty  nietłuszczone 3.10, 
uchty galanteryjne kolorowe 3.50. 

Nowe ustawy, rozporządzenia i 
zarządzenia. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr 1 z dn. 
9.1 1926: 

— Ustawa z dnia 28.XIl 1925 o wyko- 
naniu reformy rolnej (poz 1); 

Ustawa z dnia 29.Xil 1925 o zabez: 
pieczeniu podaży przedmiotów powszednie* 
go użytku (poz 2).4 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Op. 
Sp. z dnia 4.1 1926 w sprawie kaegorji pra 
cowników umysłowych podlegających obo- 
wiąskowi zabezpieczenia na wypadek bez- 

-robocia (poz 12). 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr2 z dn. 

9.1 1926; a 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9.1 1926 o ustaleniu na rok 1926 wyka- 
zu imiennego nieruchomości zi mskich, po- 
dlegających _' wykupowi przymusowemu 
(poz 14), 

Z «Dziennika Urzędowego Delegata Rzą- 
du w Wilnie» Nr 12]47 z dnia 31 grudnia 
1925 г.; 

— Zarządzenie Nr 22 z pała 1[XII 1925 
r. w przedmiocie uregulowania spławu drze- 
wa na rzece Wiacie (prawym dopływiezrzeki 
Dzwiny) (poz 3654); е 

— Zarządzenie Nr 24 z dnia 31:xl 1925 
r. w przedmiocie ustalenia cen drzewa užyt- 
kowego dla poboru lil raty daniny leśnej 
(poz 3655); 

— Zarządzenie Nr 23 z dnia 31|XII 1925 
r. w przedmiocie określenia cen drzewa opa- 
łowego zajętego w lasach prywatnyca na 
miesiąc styczeń 1926 r. (poz 3656); 

— Granice miasta Wiełkiezo Wilna 
(poz 3657), 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 

Udogodnienia przy opłacie po- 
datków. 

Ministerstwo Skarbu przychy!ając się do 
prośby rolników o pokrycie zaiegłości ро- 
da'kowych z przypiiających im naleźności 
od Skarbu, zarządziło okólnikiem przesłw 
nym do wszystkich lzb i Urzędów Skarbo- 
wych (IL D.P. O, 4464—V—23 z da. 
1926 co nasiępuje: 

Urzędy Śkatbowe mogą w drodze ugo- Praga 
dy z płatnikami rozkładać płatność podat+ Szwajcarja 
ków na raty, zwracając się równocześnie do Stokaoim 
odpowiednich władz lub inst/tucyj o zatrzy Wiedeń 

części Włocny manie przy każdej wypłacie taxiej 
należności, jaka okaże się wystarczającą dla 
pokrycia zaległości podatkowych w grani 
Ccacn osiągniętego z płatnikiem porozumie” 
nia. Urzędy Skarbowe mogą udzielać z po=" 
wyższego tytułu ulgi do 4 miesięcy. 

do władz lub 

kowi należności—nie należy uważać za czyn- 
ność pociągającą za sobą opłatę egzekucyj- 
1ą w wysokości 5 proc. 

W razie stwierazenia, że gospodarze 
rolni nie dysponują gotówką potrzebną do 
zapłacenia podatków zaległych za lata u- 
biegłe i nie posiadają zapasów ziemtopło- 
dów, ani nadmiaru inwentarza żywego ani 
płynnych wierzytelności, Urzędy Skarbowe. 
upoważnione są na prośbę takich płatników 
wstrzymać egzekucję, wysiępując jednocześ- 
mie do właściwej Izby Skarbowej Z wnios- 
kiem o udzielenia odroczenia terminów płat- 
ności zalegających podaików. Jednocześnie ne—stanowi 

gólnej liczby mieszkańców. upoważnia się Dyrektorów lab Skarbowych 
do odraczania płatności na wniosek 1 ej 
instancji do przyszłych zbiorów—nie dalej 
jak do dnia 1 go tsiopada 1926 r. 

Odraczanie państwowego podatku grun- szczyzny wzrasta. 
wiieńskie systematycznie 
swych pracowników. 

towego poza wypadkami przewidzianemi w 
art. 12 Ustawy, z dnia LVI t. (Dz. U. 
R P. Nr. 65 poz. 505) nie pociąga za sobą 
odroczenia płatności podatków komunalnych 
bez wyrażenia na to zgody właściwego sta* 
rosty. 

Ulgi o których wyżej mowa nie mogą 

być przyznawane płatnikom systematycznie, 
względnie złośliwie uchylającym sę od 
ponoszenia ciężarów na rzecz Państwa. W 
tych wypadkach egzekucja może być skie: 
rowana nawet na urządzenie domowe go- 
spodarzy rolnych, na konie wyjazdowe 
it. p. 

Oczywiście nie można w żadnym wy: 
padku zajmować przedmiotów wyłączonych 
z egzekucji na zasadzie przepisów egzeku- 

cyjnych, obowiązującym w danej dziel- 
nicy. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— lIłość wykupionych świa- 

dectw przemysłowych w Wilnie. 
Data wykupienia świadectw przemy- 
słowych pierwotnie była oznaczona 
na 31 grudnia r. ub. Wobec powol- 
nego przebiegu wykupywania šwia- 
dectw data ta została t przesunięta na 
ł9-go lutego z tem jednak, że niez- 
włocznie po 15 stycznia będą Spo- 
rządzane protokuły. Zwłóczącym z 
wykupieniem patentów grozi kara 
trzykrotnej do dwudziestokrotnej war- 
tości danego Świadectwa przemy- 
słowego. 

Od 15-go stycznia wileńska Izba 
Skarbowa, jak inne, pobiera 4 proc. 

w stosunku miesięcznym od sum pa* 

tentów zaległych. Ё 

Według informacji zaczerpniętyc 
ze źródła pomimo obostrzeń i świad- 
czeń procentowych, dotąd wykupio- 
no w wileńskiej lzbie Skarbowej 7.000 
patentów na ogólną ilość 13 tysięcy 
płatników, czyli zaiedwie 54 PA ) 

es 

O składaniu zeznań o 
obrotach. Na ulicach m. Wilna 
oraz we wszystkich powiatach ziemi 

5 pr. pożycz. konw. 
Zwiócenie się na skutek prośby płatnika 4 pr. pożyczk. konw, 

instytucij o całkowite lub 5 proc. listy zast. 
częściowe zatrzymanie przypadającej płatn- Ziemskie przedw. 18.75 

SŁ eo W © 

SANATORJUM im. DŁUSKICH 

wileńskiej, rozplakatowane został Z A K 0 P A N L 

dla wiadomości płatników podatku 
przemysłowego, obwieszczenia Izby 
Skarbowej o obowiązku składania 
zeznań o obrotach, osiągniętych w 
il półroczu 1925 r. pod rygorem 
kary pieniężnej do.500 zł. 

Formularze zeznań otrzymywać 
można w Urzędach Skarbowych po- 
datków i opłat skarbowych, które 
ponadio, na żądanie płatników, 
udzielać będą wskazówek o sposo- 
bie ich wypełniania. 

— Z targowiska Ponarskiego. W dniu 
15 styczn'a rb. spędzono na rynek Ponarski: 
koni 54 płacono od 30 do 270 zł. za sziukę; 
bydła rogatego 40 szt. — płacono od 80 zł. 
do 250 zł.; świń—177 szt.—od 20 zł. de 260 
zł. owiec 13 szt.—od 15 zł. do 30 zł. za szt. 
ciejąt 24. szt.—od 11 zł, do 30 zł. (x) 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
17 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dołary 1,30 132 7,28 
Bełgja 2 = = 

Holandja 293.70 29443 292.97 
Londyn 3552 35.59 35.41 

31 Nowy-York 1.30 1.32 7.28 
Paryż 27,40 21,52 27,38 

21.62 21.68 2157 
14! 15 141.50 140 80 

102.75 103.— 102.50 
29.55 29.62 29,48 

Papiery wartošciowe. 
Pożyczka dolarowa 64.65 (w złotych 463.—) 

121 
43.50 

115 kolejową 121 
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Stan bezrobocia w 
Wilnie. 

Według wczorajszego zestawienia 
wileńskiego biura pośrednictwa pra- 
cy w Wiłnie mamy 4.006 bezrobot- 
nych. Jak na miasto nieuprzemystowio- 

to znaczny odsetek o- 

Jak informują nas w pomienionem 
biurze, bezrobocie na terenie Wileń- 

Przedsiębiorstwa 
zwalniają 

Jak więc przedstawiają się horo- 
skopy dla rzeszy bezrobotnych? W 
tej sprawie otrzymaliśmy następujące 
wyjaśnienie. 

Widoków zatrudnienia dla bezro- 
botnych dziś nie widać. Magistrat wi- 
Jeński obłożył podatkami świadczenia 
od widodowisk i elektryczności na 
rzecz pomocy bezrobotnym. M. S. W. 
podatku od widowisk nie zatwierdziło 
jeszcze. 

Oba te podatki preliminują sumę 
100 tys. złotych. Kwota powyższa 
obrócona będzie na uruchomienie 
robót kanalizacyjnych, przy których 
znaleść by mogło pracę do 100 bez- 
robotnych. Oczywiście cyfra to zni- 
koma. Z drugiej strony pewną liczbę 
zatrudnić w stanie byłaby fabryka 
tkanin drzewnych p. f. „Sobecki i 
S-ka* przy ul. Szeptyckiego 12. Jedy- 
na ta bowiem fabryka, która dziś 
rozwija się w Wilnie pomyślnie, da- 
jąc dziś piacę 300 robotnikom. Fa- 
bryka ta ma szanse dalszego rozwo- 
ju w razie uzyskania kredytu 100 tys. 
złotych. Wówczas znalazłoby tam 
pracę do 1.000 osób. 

— Jakiej pomocy udziela się dziś 
bezrobotnym? 

— Pomocpolega na 1) udzielaniu 
zasiłków pieniężnych w myśl ustawy 

h Z 1 8 7. 24 r. 
2) na udzielaniu doraźnej po- 

mocy państwowej dla tych, którzy 
wyczerpali zasiłki ustawowe. W Wil- 
nie doraźna pomoc przewidziana jest 
na styczeń i na luty. Pomoc ta obej- 
muje zgórą 1000 osób. Zasiłek wy- 
nosi 10 zł. tygodniowo. 

3) odżywieniu. Odbywa się co- 
dzień w  kuchniacli magistrackich. 
Pokarm wydaje się robotnikom i 
pracownikom umysłowym.  Robotni- 

Z Wc Cy kOrzystają dziennie z 1000 obiadów, 
pracownicy umysłowi otrzymują dzien- 

zagadka życia, to prawda, dzięki któ- sceniczną mamy iło: wieś, gdzieś na nie 200 obiadów. 
rej mogliśmy trwać i przetrwaliśmy. 

* 

1 mówił jeszcze Limanowski wie- 
le rzeczy innych, :ciekawych, ukaza- 
nych nam w natchnionym błysku 
świadomości. 

Arcyciekawą jest uwaga o wska- 
zówce symbolicznej Wesela, zawartej 
w postaci Racheli. Arcyciekawą jest 
zwłaszcza rzucona na tło mickiewi- 
czowskie. Oto, jak wiemy, w Panu 
Tadeuszu w chwili największego na- 

*pięcia eposu występuje Jankiel, gra- 
jący przed Dąbrowskim narodowego 
poloneza. Łączy się z tem całe bo- 
gactwo inwencji artysty i wieszcza, 
uie bez znacznego posmaku politycz- 
nego. A oto w Weselu do rozśpie- 
wanej chaty, przychodzi Rachel, wi- 
dząca po drodze za oknem Cho- 
chała, nie bez przyczyny,garnąca się 

"wraz z ojcem Karćzmarzem do tej 
chaty, łączącej wszystkich: 1 panów i 
chłopów, i księdza i żyda. 

Z tego już wnioski nasuwają się 
bez trudności: o konieczności naszego 
nastawienie, ustosunkowania do ży- 
dów. Tak mówi Wyspiański. 

* 

A teraz rzeczy drugorzędne. Oto 
dla urozmaicenia akcji, dia ubrania 
pewnych prawd dziejowych w szatę 

granicy trzech zaborów, w obliczu 
trzech wrogów dzieje się rzecz, po- 
budzająca myśi do odwiecznych za- + 

* 

W dniu 16-90 stycznia zarejestro- 

otwarte 17 stycznia 1926 
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NA KABARET zaprasza Szanowną publiczność 

_ RESTAURACJA 
„Warszawianka“ Występy pierwszorzędnych sit ariystycznych pod dyrek- 

ul. Wilefūska 38. 
cją znanego artysty scen polskich p. Bustachego Odro- 
bińskieeo. Szczegóły w programach. Początek kabaretu 
punktualnie o godz. 10 wiecz. Z poważaniem ZARZĄD, 

EBEEBSEEEEZEEEAZECESSEEBESEBZE 

Rozrzucanie odezw komunistycznych w po» 
ciągach i na torze kolejowym. 

Wczoraj rano służba kolejowa zauważyła w pociągu idącym z Giłę- 
bokiego do Wilna porozrzucane po przedziałach w wagonach  dezwy 
komunistyczne pisane w 4 językach: polskim, żydowskim, rosyjskim i bia» 
toruskim. : 

Odezwy wydane przez Polską Partję Kom, wzywają do walki z*Rzą: 
dem Chjeno-Piast. P. P. S. 

W godzinę po przybyciu pociągu do Wilna władze kolejowe zostały 
telefonicznie zawiadom'one, że na całym odcinku toru kolejowego od 
Podbrodzia, Nowo-Wilejki aż do Wiina leżą w paczkach i pojedyńczo 
rzucone odezwy komunistyczne, Odezwy te były w tych samych językach 
drukowane oraz tej samej treści co znalezione w wagonach. 

    

    

Policja przeprowadza śledztwo kióre niewątpliwie wskaże spaw- 
- ców. (a. b.) 

TOKS TSS 

KRONIKA 
WIOREK racać (np. między Polakami, **Ru- 

  Dzi т : „gg. Sinami żydami i czem się zajmo- 
18 Wsch. sł, o g. 7 m.39 wał), 9) kiedy otrzymała rodzina osta- 

RE r Zach, ši. 60 g. 3 m. 52. tnią wiadomość od niego, 10) osta- 

HenrykaKan. tni dokładny adres. Przy poszukiwa- 

: URZĘDOWA. niach w Ameryce. należy ponadto 
й wypełnić poniższą rubiykę 11) Do 

Okręgo- jakich parafji, iub towarzystw należał 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie. w Ameryce. Na każde takie podanie 

W dniu 21 stycznia rb. odbędzie się winien petent nalepiė znaczki 
osiedzenie Okręgowej Komisji Ziem: stemplowe w sumie 2 zł, oraz na 

skiej w Wilnie. Na posiedzeniu tem każdy dalszy załącznik 40 gr. Należy 
będą rozpatrzone następujące spra- zaznaczyć, iż jeśi poszukiwania w 
wy: 1. Sprawa ze skargi odwoław- Rosji: za pośrednictwem placówek 
czej adwokata Włodzimierz  Mucha- polskich nie dadzą pożądanych rezul- 
nowa plenipotenta Petroneli, Wiktora, tatów możijwe jest jeszcze prowa- 
Dyonizego, Józefa i Heleny Mackie- dzenie dalszych posukiwań przez ko- 
wiczów od orzeczenia komisji u- misarjat ludowy spraw zagranicznych 

właszczeniowej na pow. Wileńsko- w Moskwie za specjalną opłaą. 
Trocki z dnia „14 a 1925 r. WOJSKOWA. 

przedmiocie uwłaszczenia wyżej 2 Komida OBOżU War 47 

wspomnianych z tytułu długolelniej aj, rozkaz mocą którego "kad 
dzierżawy folwarku Zajezierze vel zabawy odbywaj se Kašvai 

iszki Górne gm. Rzeszan- *° КЕСЕ Oso YE Ted Wileńskiego własność aid trwać tylko do godz. 4-ej rano. 

Stefanji Burnos. 2. Sprawa wyłącze: w a będzie do godz. 

nia, w myśl. art. 1 ke Prezesa | __[jkwidacja Komitetu Wojsk. 
Tymcz. Kom. Rz. Nr. 469 na rzecz p nduszu Ziemskiego. Komitet 
Elżbiety Fiedorowej z przejętego na wy iękowego Funduszu Ziemskiego 
rzecz państwa majątku Puszełały, istniejący przy Okręgowym Urzędzie 
gm. Kiemieliskiej, pow. Święciańskie- Ziemskim zostaje z dniem 15 bm 
go, obszarów leśnych o przestrzeni Zk wijowany. Akta oraz fundusze 
47,98 hekt. 3. Sprawa wyłączenia z („zane zostaną Bankowi Rolne- 
maj Kojrany, gm. Niemenczyńskiej (oddział w Wilnie (2.b.) 
na rzecz b. właścicieli przestrzeni / Notowania meteorologicz- 
niepodlegającej przejęciu narzecz pań: „o 7 dniem 15 b. m. stacja meteo- 
stwa. 4. Sprawy zatwierdzenia pro- . jógiczna znajaująca się pod kierow- 
jektu scalenia: Na obszarze Ó5 ha, michwem  Km-ta szpitala Ob. War. 
6,849 m. gruntów naieżących [R E9“ Wilno, będzie stale przesyłać swoje 
spodarzy aż Danijos, Em A biuletyny do oficera insp. Garnizonu, 
siaicj, + 045 ma OŻSZALZE 1a który obowiązany jest natychmiast 
4.834 m2 gruntów państwowych po- rejefonogramem podać biuletyn do 
łożonych pomiędzy wsiami Dunajów- wjajomości dowództw poszczegól- 
ka i Działunami, łącznie na obszarze nych dywizyj i samodzielnych od. 

93 ha 1683 m2. Na obszarze 16l ha @ай, znajdujących się na terenie 
5,346 m2 gruntów należących do gos- Cy_ war. Wilno. (a. b.) 
podarzy wsi Bielany, 6. na obszarze ||| S gi 
422 ha 8649 m2 gruntów należących 

do gospodarzy wsi Nurwiany, gm.  __ (x) Przygotowania do zja- 
Dryświackiej, pow. Brasławskiego. T. zqy lekarzy i działaczy sanitar- 
Na obszarze 141 ha 3068 m2 grun- nych miejskich. W dniu wczoraj. 
tów należących do gospodarzy zaść. szym odbyło się posiedzenie komiteiu 
Osinówka, gm. Wiszniewskiej pow. organizacyjnego zjazdu lekarzy i dzia- 
Wilejskiego 8. Na obszarze 128 ha łączy saniiarnych miejskich. Na po- 
4575 m2 gruntów, należących * dO sjęgzeniu tem między innemi ustało- 
gospodarzy zaśc.fvel folwarku Japal* no termin zjazdu na dzień 13 czerwca 
tyki-Kasperawszczyzna, gm. Grodec- w Wilnie. 
kiej, pow. Mołodeczańskiego. Daszy © __ (x) Wyjazd wiceprezydenta 
ciąg powyższego posiedzenia poda- mm, Wilna do Warszawy. Wicepre- 
my w numerze jutrzejszym. zydent m. Wilna p. Łokuciewsk wy- 

— [b] Roziokowywanie stra- jechał w dniu dzisiejszym do War- 
ganów i wozów na placach tar- szawy, gdzie weźmie udział w posie- 
gowych. Pan Delegat Rządu w pi: dzeniu Tow. Wzajemnych Ubezpie- 
smie swem do podległych władz czeń w Warszawie. Posiedzenie to 
administracyjnych zaznacza, że z ra- potrwa kilka dni. : : 
portu Komerdanta Okręgu Ройсй — — (x) Zakończenie prac nad 
wynika, że często zdarza się, że stra: ustaleniem budżetu miejskiego. 
gany i wozy zgromadzone na tar- W sobotę dnia 16 stycznia b. r. 

— (x) Posiedzenie 

MIEJSKA. 

gadnień : polskich, „wchodzących W. wano—jak wyżej—4006 bezrobotnych, gach i jarmarkach—oraz sami han- Magistrat m. Wilna ostatecznie za- 

zakres niejako religijnych, irracjonal- z tego 3257 mężcżyzn i 749 kobiet. dlujący tworzą bezładne zbiorowisko kończył prace nad ustaleniem budżetu 
nych zagadnień Polski, jej dziejowe- 
go zadania. 2 

Ale nie wszystko należy mówić. 
Częstokroć trzeba sobie w duszy do- 
Śpiewać pewną myśl, wyciągnąć pe- 

Co dotyczy zawodów, to stan 
bezrobotnych przedstawia się nastę- 
pująco: 

Niezawodowych — 1065, umysło- 
wych prac. 850, zatrudnionych w 

przez co tamuje się ruch. | miejskiego na rok 1926. Budżet ten 
Taki stan rzeczu utrudnia bardzo zostanie przedłożony do rozpatrzenia 

policji śleddzenie za złodziejami, a na posiedzeniu komisji finansowej, 
samej ludności sprzedaż i kupno. która się prawdopodobnie odbędzie 

Wobec tego, pan Delegat Rządu we środę' dnia 20 stycznia, poczem 
wne wnioski. W syntezie tych wnio- przemyśle skórzanym—602, budow- poleca panom przewodniczącym wY- będzie przedłożony Radzie Miejskiej 
sków ukaże się nam Polska z jej 
najważniejszemi zagadnieniami. Do- 
chodzi się do tego przez drgnienie 
serca, które towarzyszy nam podczas 

lanycn—510, metalowców—260. 
Są to pozycje najpoważniejsze. 

Reszta to pracownicy zawodów o- 
derwanych, względnie nie odgrywa- 

działów powiatowych wydać odnośne do zatwierdzenia. Zaznaczyć należy, 
zarządzenie zdążające do poprawie- jż odpowiednio do zarządzeń władz 
nia omawianej sprawy. . nadzorczych budżet miasta Wiina 

— (x) W sprawie poszukiwań będzie do dnia 28 stycznia zatwier- 
słuchania i przeżywania Wesela. A jących większej roli w przemyśle i osób zaginionych zą granicą. Pan dzony i podany do ogólnej wiado- 

mówi Wyspiański do panny młodej 
w odpowiedzi na pytanie co to jest 
Polska, każąc jej słuchać drgnień ser- 
ca własnego, że źo Polska właśnie. gogęeoqęeGGQ000050000 KIÓTE mają być przestrzegane przez 

Р 

Z tego co mówił Limanowski wy- 
wnioskować można w jakim kierunku 
pójdzie inscenizacja wileńska Wesela. 
Będzie to nowa koncepcja insceniza- 
cyjna wysuwająca na czoło dramat 
narodu, dając mu za tto rzeczywistość 
dziejącą się w izbie weselnej. 

Ale to są już rzeczy, które dziś 
nam się ukażą, a o których będzie 
czas pormówić innym razem. 

W. Piotrowicz. 

rękodzielnictwie wileńskiem. 

E. Sch. 

Potrzebny 
ceniem _ posiadający 

praktykę. Oferty z szczegółowym 

życiorysem i powołaniem się na re- 

ferencje składać w biurze Związku 

Rewizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych, Wilno, Jagiellońska 3. 

***900 

lustrator - spółdzielca ginionych za granicą, a  mianowi- 

z wyższem wykształ- cie należy podać dokładnie: 

odpowiednią 

Ф 
w 

Wojewoda Wileński rozesłał w dniu mości. 
wczorajszym do wszystkich podwład- — [b] Posiedzenie komitetu 

nych sobie starostw wzory podań, go walki z licnwą i spekulacią. 
W następującą środę dn. 20 b. m. 
odbędą się dwa posiedzenia obywa- 
telskiego komitetu do walki z lichwą 
ij drożyzną, w sprawąch mącznych i 
kolonialnych. 

Obrady mają na celu obniżenie 
n na chleb i inne produkta pierw- 

j potrzeby, a to w związku z 

poszczególne osoby, poszukujące za- 

1) Imię 
i nazwisko poszukiwanego, 2) imio- 
na rodziców, 3) data i miejsce uro- 
dzenia, 4) zawód, 5) wyznanie, 6) e 

dokładna data opuszczenia kraju, 
Gy 5 powoiany Ry kół zac, 
gdzie i kiedy, b) na jakim odcinku : 3 
walczył sie c) = ranny, EWeni. Z UNiWERSYTETU. 
wzięty do niewoli — kiedy? 8) czy — Redukcje w Uniwersytecie 
ewakuowany, czy też dobrowolnie Stefana Batorego. Ministerstwo 
wyjschał, a) dokąd wyjechał b) Oświaty nadesłało do Uniwersytetu 

jakim Śrowisku mógł się ob- depeszę w sprawie zredukowania 

Szaj 
ogólną tendencją zaiżkową. 

110 osób z pośród asystentów, urzę- 
dników, niższych funkcjonajuszy i 
służby klinicznej. Do czwartku bie- 
ż cego tygodnia Uniwersytet powi- 
nien  zakomunikować Ministerstwu 
listę zredukowanych, w przeciwnym 
bowiem wypadku ministerstwo prze- 
prowadzi redu<cję według swego 
uzmania. W związku z tem odbyła 
się w dniu wczorzjszym narada 
J. Magnificencji Rektora prof. Marjana 
Zdziechowskiego z dziekanami wy- 
działów. 

„Należy również zaznaczyć, że do 
dnia dzisiejszego, mimo że już mi- 
nęła połowa miesiąca, kredyta rze- 
czowe dla Uniwersytetu nie zostały 
jeszcze wyasygnowane, otrzymano 
jedynie kredyta osobowe. W ten spo- 
sób lada dzień Uniwersytet może się 
znaleść w sytuacji fatalnej nie mocąc 
aj wydatków za światło, wodę 
PTB. 

KOLEJOWA 
‚ — Ib] Oszczędności na kolei. 

Ministerstwo Kolei Żelaznych wydało 
zarządzenie, . mocą którego cofnięte 
zostały poszczególnym Dyrexcjom 
Kolejowym sumy przeznaczone na 
cele inwestycyjne. 

Dyrekcja Wileńska, ażeby nie prze- 
rywać rozpoczętych już robót zarzą- 
dziła wstrzymanie wy tatków eksvloata- 
cyjnych, ażeby sumami pozostałemi z 
tych oszczędności zastąp'ć braki w 
dotacjach na inwestycje, 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Uroczystość w sstn 5 

nicę śmierci St Staszica. W A 
8lą sobolę tj. 16 bm. w sali Rekto- 
ratu U.S.B. odbyło się posiedzenie or- ganizacyjne Komitetu obchodu rocz- 
27 veido“ Ž Staszica, 

skła omitetu weszli JE, Bi- 
skup Bandurski, Jego Maenifetije 
rektor Marjan Zdziechowski. Prezes T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie Dr 
Zah rski. i z ramienia wojskowości 
K-mdt miasta maj. Bobłatyński. Ko- 
mitet uchwalił urządzić. w sobotę 
dnia 23 b. m. w sali 1iadeckich u- roczysią akadamję z udziałem przed. stawicieli władz cywilavch į woisko- wych. W niedzielę 24 b. m. w о0 dzinach rannych odbę izie się nabo- żeństwo w Bazylice św. Stanisława 
na którem Biskup Bandurski wygło- si okolicznościowe przemówienie. O godz. 1-ej w południe w sali Miej. skiej odbędzie się akademia na któ- rej przemawiać będzie p. Mieczysław 
Limanowski. Z polecenia Komendy 
Obozu War. we wszystkich garnizo- 
nach, jak w Wilnie w Nowej- Wilej- 
ce i Porubanku oficerowie referenci 
oświatowi „przeprowadzą z żołnierza- 
= „ aż oddziałach pogadanki 

;temat życiorys Staszi o dzia- 
łalności i t. p. bin 2 

— O Staszi'u. We środę, 20 
stycznia, o godz. 7-ej wieczorem od- 
będzie się w Uniwersytecie, w Sali 
niadeckich miesięczne posiedzenie 
Wileńskiego Oddziału Poiskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego. Profesor 
Kazimierz Sławiński wygłosi odczyt 
„O Siaszicu* w setną rocznicę Jego 
zgonu, ilustrując swe przemówienie 
przeźroczami. 

Wejście na salę kosztuje 1 
młodzież płaci 25 gr, = 

RÓŻNE 

7. — Sprostowanie. W Nr. 12 
„Słowa” z dnia 16-go stycznia umie- 
ściliśmy wiadomość o aresztowaniu 
ponownem szofera taksometru Ne 47 

p. Wincentego Jarmułkowicza. Poda jąc 
wiadomość powyższą zostaliśmy wpro- 
wadzeni w błąd. P. Jarmułkowicz. 
aresztowany poraz drugi niebył co 
niniejszem prostujemy . przepraszając 
jednocześnie za krzywdę, którą mi- 
mowoinie mu wyrządziiiśmy. 

— Kurs obrony przeciwgazo - 
wej. Wileńskie kolo związku ofice- 
rów rezerwy przy współpracy towa- 
rzystwa obrony przeciwgazowej zor- 
ganizowało „pierwszy kurs obrony 
przeciwgazowej”, który rozpocznie 
się dnia 26 bm. o godz. 19-tej (Ob- 
jazdowa 2), do tegoż. dnia będą 
przyjmowane zapisy w sekretarjacie 
koła ul. Ad. Mickiewicza 13 w godz, 
od 17 do—19. 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. 
— Towarzystwo Przyjaciół 

Francji. Na zebraniu tygodniowem 
towarzystwa w lokalu Kiubu' Szla- 
checkiego (Mickiewicza 19) we środę 
20 bm.'o godz. 8 wiecz. prof. Ste- 
ian Glixelii wygłosi odczyt w języ: 
ku francuskim na temat „Nowy Don 
Kiszot de Fredro et les Romanesques 
de Rostand“, 

Wstęp wolny dla członków towa- 
rzystwa i gości. 

SPORTOWA 
— [b] Żeńska sekcja lekkoa- 

tietyczna. A. Z.S. (akademicki zwią- 
zek sportowy) przy U. $. B. wycho- 
dząc z założenia, że lekka atletyka 
jest podstawą sportów wszelkiego 
rodzaju, i odzieni uruchamia w 
najbliższym sezonie żeńską podsekcję 

W „sprawie tej zarząd A. Z, S'u 
wysiosował do ogółu studentek uni+ 
wersytetu odezwę wzywającą do za: 
pisywania się do podsekcji. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
przedstawi dzisiaj po raz pierwszy wyniki 
swęj pracy artystycznej nad «Weselem» St, 
Wyspiańskiego. Przedstawienie poprzedzi 
przemówienie prof. W. Lutosławskiego. Ро- 
czątek punktualnie o godz. 8.ej min, 5. Jai. 
ro po raz piąty dramat Rittnera „W małym 
domku*. We czwartek komedja Żeromskiegg 

   



we
" 

  

SŁOWO 
  

«Uciekła mi przepióreczka» po raz szósty. 
'W piątek <Wyzwolenie», w sobotę zaś bę- 

dzie pos «Wesele». 
'lety sprzedaje do przedednia każdego 

przedstawienia biuro «Orbis» Mickiewicza 11 
od godz. 9—4.30 w dnie powszednie i od 10 
do 12.30 w niedzieje, oraz kasa Teatru od 
SR od 5—8-ej w aniu przedstawienia, 

‚ — Teatr Polski zawiesił p'zedstawie- 
nia na niedzielnej wieczorowej „Rewji* na 
<zus na razie nieograniczony. Czynione są 
energiczne starania około uruchomienia w 
sali „Lutni* nowej imprezy teatru śpiewne* 
go. Nm to nastąpi dawane będą w sali 
„Lutni“, tak ulubione i popularne, poranki 
wokaino-muzy 2ne, konceriowe. Już na 
przyszłą niedzielę zapowiedziany jest występ 
porankowy miejscowero chóru męskiego 
*Echo» pod baiuią p. Kalinowskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (x) Zabójstwo cyy samobójstwo. 
W dniu wczoiajszym został powiadamio- 
ny posterunek Pol. P, w Ławaryszkach, gm. 
Mickuńskiej, pow. Wil,-Trockiego, iż w no- 
cy z dnia 17 na 18 stycznia we wsi Wildzie 
odnaleziono zwłoki mężczyżny. Po 
sprawdzeniu ustalono, iż są to zwłoki Felik- 
sa Barloszewicza mieszkańca wsi Tizebiły, 
gm. Rukojńskiej. Przyczyny smierci Bartosze- 
wicza doląd nie ustaiono, Jest podejrzenie, 
ie Berioszewicz zosiał zamordowany 

— Usiłowanie zabójstwa. Dnia 17bm. 
o godz. 14 т. 30 Jan Mężyński (Swierkowa 
5) usiłował zabić 2-ma suzałami z iewol- 
weru Maiję Sakowiczówną zam, tamże. Po- 
szkocowarą pogotowie raiunkowe oawiozło 
w sianie ciężkim do szpitaia św. Jakóba. 

Mężyńskiego aiesziowano. Przyczyna 
usiłowania zał ójstwa nie ustalono, 

, — Matka udusiła dziecko. Helena Bu- 
działowa zam. w hoteiu „Dagmara* (Kole 
jowa 1) dostarczyła do szpitala św. Jakóba 
uvpa dziecka w wieku około 1 miesiąca, 
które rzekomo zadusiła podczas snu. Docho» 
dzenie w toku.; 

  

— Niezawodny środek. Marja Wiś- 
niewska (>łowiańska 19) zameldowała, iżjbę= 
dąc u niej w mieszkaniu koleżanka jej 25 
letnia Em lja Zukowska (św. Anny 2) wypi- 
ła w celu samobójczym esencji octowej. о- 
gotowie ratunkowe odwiozło desperaikę do 
szpitala żydowskiego. 

— P. Sole bez cżapki. Hurszowi Sol - 
€owi (słowackiego 46) na ul. Kijowsk ej а- 
kiś nieznany osobnik schwycił z głowy kara. 
kułową czapkę wartości 40 zł. poczem zoiegł 

— Zagimięcie. Dominika Żonoska (Gro- 
chowa 3) zameidowala, iž przed 2 tygodnia- 
mi wyszedł z domu i dotychczas nie po- 
wrócł syn jej 17 letni Wacław. 

„Bruder'Ferajn" przy 
pracy. 

Dn. 17 b. m. między g. 6 a 7 po 
opuszczeniu sklepu przez stróża 
nocnego została _ dokonana kra- 
dzież za pomocą podebrania klucza 
ze składu fabrycznego Gustawa Mo- 
lendy, mieszczącego się przy ul. 
Wielkiej 36, sukna wartości przeszło 
10.000 zł. Po przeprowadzeniu do- 
choczenia ustalono, iż kradzieży tej 
dokonali członkowie <Bruder-Ferajnu» 
Samkiel Lichtson niedawno zwolno- 
ny z więzienia za kaucję wraz z 
zwolnionymi również z więzienia 
Kaganem Szmajem, Hirszem Łopat: 
kinem i Michalem Szabatem. Skra- 
dziony towar przewiózł corożkarz 
№ 527 znany złodziej Icek Lewinson. 
Towar ukryto przy ul. Bakszta 5 w 
mieszkaniu krawca Zewela Bejnasze- 
wicza. Wszystkich wyżej wymienio- 
nych aresztowano. 

Oi - L-- 220225 

Od Administracji. 
Na podstawie cdnośnych zarządzeń Centralnych władz pocz- 

towych cd dn. 1 stycznia b, r. zamówienia na prenumeratę „Sło- 
wa" przyjmują wszystkie urzędy pocztowe na terenie całej Rze- 
czypospolitej. Każdy przeto czytelnik ma odtąd możność zapre- 
numerowania i opłacenia należności za pismo nasze bądź w 
dalszym ciągu, bezpośrednio w Admjnistracji lub w którymś z 
naszych oddziałów prowincjonalnych, bądź w najbliższym urzędzie 
pocztowym, 

Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty abonamentowe mię- 
dzy dn. 15 a 25 miesiąca poprzedzającego ten, na który Czytel- 
nik „Słowo* zamawia. 

Ze względów technicznych urzędy pocztowe zapotrzebowują 
w Administracji jedynie ogólną dla swego okręgu doręczeń, ilość 
egzemplarzy 
zamówił. 

„Słowa, nie wyszczególniając nam kto pismo 

Z tej racjj wydawnictwo narażone jest na dotkliwe straty 
wynikające z niemożności sprawdzenia kto,z p.p. Prenumeratorów 
zamówił pismo w urzędach pocztowych i wynikającego stąd wy- 
syłania podwójnych egzemplarzy 

„drugi za pośrednictwem poczty. ° MAS e 
Chcąc tego uniknąć w m-cu lutym, uprzejmie prosimy p: p. 

Ргепит. о wnoszenie przedpłat na m-c luty i następnie, już w 

(jeden bezpośrednio od nas, 

Dziś będzie wyświetlany ostatnia li serja Heleny “ 

Nr 14 (1024 

Upadek Trois: 
KULTURALNOOŚWIATOWY A SALA MIEJSKA _(ul. Ostrobramska 5) dramat mitologiczny w 6 aktach z dziejów starej Grecji 

KINO CZYNNE: od g. 3ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 60 gr. Amfiteatr i balkon 25 or. 

Z sądów. 
Redaktorka-służąca pod sądem. 

W dniu wczorajszym Sąd Okrę- 
gowy w Wilnie pod przewodnict- 

Miejski Kitematooraf Igrzyska 

Olimpijskie. 

  

     
  

wem sędziego Jodziewicza i sędziów Kino Kameralne Ostatni dzień a z а 2 serje, 

Hrywienieckiego, hr. AE * 66 RR 0 w I e Z g r Z e s Z n I c M rów 

rozpatrywał sprawę p. Ann awi- P l Į 
Rai od ais : а 129 i 154 99 O on a Dalszy ciąs 1 zakoficzenie sensacyjnych przygód DW ОСН MALCÓW kaprysem losu rzuconych 

Kodeksu Karnego, jako redaktorki ul. SRA 22 na bruk stolicy grzechu. Film ten nie potrzebuje już ieklamy! Pocz. o godz. 4,6, 8, 10w. 

czasopisma se oo p. t. kg kuno-Teatr z 5 w roli gł. NA aaa PORN Gziś! 
j - ° i 2 Wi ma Keleem wychodicego w mu. Kelios“ * ŚWiał pokus NAA FM" F6k Imi nie za zamieszcz au „Flelios* 75 Timo „A 

kwietniu r. 1924 w Aė 17, 18 i 25 © oczątek 0 g. 4, 6, 8, 10 wiecz. 

artykułów pooburzających ludność 
litewską przeciwko ludności polskiej pą== =METTET=TE STT 

jak również zohydzanie władz pol- В ENENENENENE Gharskter! 
Skórę delikatną, miękką i aksamtną zdobywa 
Faryżanka za pomocą zabiegów, zabierających jej 
zaledwie chwiłkę czasu dziennie, zastosowując na 

(Kazi Nad: ši'j charakter pis- 
ma swój lub zaintere-- 
sowanej osoby, zake: 

skich. Między innemi w 3 17 tegoż 

wydawnictwa zamieszczony był ait. 
majątek ziemsk 

p. ts «jak i opowiastka» podbu- — wilgotną jeszcze siórę zaraz, po umyciu się : komunikuj: imię, rok, 
rzający tutejszych mieszkańców litew- K RE m. 4 IMO NA SR EM SIMON*. Šai, Ža miesiąc a aisešia 
skich przeciwko władzom polskim, Unika A * = o p, Pietos się, е ЬЕЪ’;__П ora pa 

jai i i czerwoności sk wogóle wszeikich choro wą analizę Charakterū, 
a sipos ias Ananas = bliwych dol egl iw 08 ci naskórka. „ZACHĘTA: okreśienie” zalet, wad” 

=. у Madrid stolicy litewskiego DO NALYCIA WSZĘDZIE Rd m: CI Z 
ażdym kroku, h 3 ы !1%2 Krem, puderi mydło Simon 25 Teal A, sł. kraju, rządzonego chwiio P Crėme, poudre & зауоп Simons Osobiście. przyjituje 

ciemięzców i katów». Wydawnictwa Parfumerie Simon, 59 Eg, SteMartin, Paris. 6d 12 — 7 Protokót 

te w swoim czasie zostały przez ggg т A odezwy, podziękowania 
prokuraturę skonfiskowane.  Pod- Smiałowska najwybitniejszych _0- 

przyjmuje od gooz, 

„ATIIIIIIKIITIII NA czas przeprowadzonego dochodzenia sób stolicy. Warszawa, 

    

    

usiaionem zostało, że autorem arty- Ё ‘А;‘ыуёп‹:о?хгдоюдщькш 

kułu był uczeń eZ В W.Z.P. Nr 63 2513, 
go im, Witolda Wincenty Uzdawinis, 
który w swoim czasie wydał sk e SP 0 ŁDZIELNIA ROLNA EE SES M =Ż i do 
snym kosztem broszurę w ilości „m, wynajęcia 

1000 egz, p. t. <Milda> - drukowaną D DU šos SA = B 6 0 T ÓW KĘ w dogodnem miejscu,. 
w drukarni «Ruch». ZAWALNA 1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW telef. 4 — 62 Eni blis) . rynku. %Wiado- 

Podczas _ pierwotnego „ badania m Bv ażiej gume | mos; Antokol Nr 44 
Uzdawinis  uspiawietliwiał się z SPRZEDAJE: cja lokuje majko. | m I od g. 12 — tej. 

Ka PAE KARTOFLE ZACHĘTAĆ | Poszukuj* posa- 
Roe 1 1022 'i 1923 w cza- OTRĘBY pszenne i żytnie 3 edonai dy  maszynistki. 

sopismach litewskich, Pociągnięty da OWiES Tel. 9 - (5. B pa: 

S adiesį UAI ŻYTO z: UIS pracy w cią zu kilku 
nis się nie stawił. ‚ Ч świadi „ miesięcy. głoszenia 

szanka zeznała, że jest z zawodu PSZENICĘ D occie piśmienne „Zacisze 4 
służąca, nie brała żadnego udziału w git JĘCZMIEŃ в к……,:;;іі języka an m. jalska. 

  

pracy redakcyjnej, a była tylko odpo- 

wiedzialną redaktorką za co Otrzy- 

mywała 15 złotych miesięcznie. © 

Sąd po wysiuchaniu przemówie* 

nia obrony, skazał redaktorkę odpo- 

wiedzialną za 3 krotnie popełnienie 

przestępstwa przez nieoględność Z€- 

zwolenia wypuszczenia tych artyku- 

łów na łączną karę 600 złotych 

grzywny z zamianą na 3 miesiące 

aresztu.  Uzdanisa, który zdołał 
zbiedz sąd postanowił odszukać za 

pomocą listów gończych. 
(a. b.) 

skiego. Mickiewicza 37, : я 
ŚCIE GL Lek poi oszukiwani 

przedstawi 
ciele działów 

wydawni го - теМато» 
wo-prasowym na 
wszystkie miiasta Pol- 
ski. Informacje, szcze» 
gółowe oferty z załą” 
czeniem _ poleconego: 
porta ma odpowiedź 
przyjmuje biuro „In- 
ternationał* Łódź, 
Pio kowska 79, 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
ed1ó0k. Z DOSTAWĄ do DOMU. 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

FLLLLLLLLLLLILL 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja P.K.P. w Wilnie wyznacza sprzedaż z 

przeargu używanego taboru kolejowego, a miano* 
wicie: 

    

0 odstąpienia dwa 
pokoiki z kuchnią 
w śródmieściu, 

Dowiedz. Garb.rska 16 
m. 7 od 5—7 pp. 
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yty olicer ze šred- 
niem wykształce» 
niem, po powroe 

cie do kraju z|więzienia. 
bolszewickiego, poszu- Szalony czyn pluto- 

Wymienione objekty można oglądać w składni- 

  

dn. 7-X1-25 r. 

1) 4 parowozów 2-osiowych do toru rozpłętości 60 cm. Sie аа Ора 

nowego. 2) 87 szt. wózków trakcji konnej „ 72606: AA nie wyłączając 

Samobójca |który mimo starań 3) 147 szt. , » = » 5. SCM, pracy lizycznej. Łask. 

Kaniavos nie mógł się zastrzelić. 4) 4 szt. , » » » > T0cm. | W.Z.P. Nr. 50 zaofiarowania „pracy 
dožAGminisirac ji „5i0- 

wa“ dia K, R. Dnia 15 b. m. w 7 Baonie 3komp: 
w celu samobójczym strzelił do Sie- 
bie plut. Jasinkiewicz Władysław. Po- 

lub, cy byłych warsztatów wąskotorowych na Brześciu V, 
i w warsziatach wąskotorowych w Nowo-Święcianach 
(parowozy są tylko w Brześciu V.). 

jak 
      czasie między 15 a 25 b. m. na poczcie, w oddziałach 

dotąd, w centrali Wydawnictwa 

  

aszynistka - biu- 
ralisika poszu> __ Prosimy też tych naszych czytelników, którzy „Słowo* zamó- nieważ pierwszy strzał skierowany Olerty należy złożyć do godziny 12.ej 15 lutego ****99999990090090440 sekas asas КЕНЕ 

wili przez pocztę o wypełnianie poniżej podanego schematu zawiado- był w głowę nie skutkował, Jasin- : 4 Wilno -- S godai > Aosta, 
ši pi dd ! Sr ; ż „'- r.b. do Prezycjum Dyrekcji, Wilno łowackiego 2. ł > Aa i sa ai 

mienie które po wycięciu z gazety i nalepieniu na zwykłą pocz- kiewicz strzelił jescze 4 razy raniąc Do ofert winne być dołączone kwity na wpła- Og oszenie. RO 1 is się cisżko. Rannego w stanie bezna- dziejnym odirieziono do szpitale w cone do depozytu Dyrekcji Wileńskiej P'K.P, w War: 
szawie w Banku Polskim, lub w Wilnie do Kasy 

    tówkę. prosimy przysyłać do Administracji (Wilno, Mickiewicza 4) Dyrekcja. Lasów "PiństeGwych w 

Wszystkim p. Prenum. którzy przed końcem b.m. przedpłat 
nie wniosą, będziemy zmuszeni wysyłkę „Słowa* z dn. 1. II — 

Głembokiem. (a. b.) 

  

  

Dyrekcji, wadjum po 100 zł. od parowozui po 10 zł. 
od wócka. 

  

  

Wilnie podaje do wiadomości, iż w 
dniu 4 lutego 1926 r. o godz. 12-ej, 

K** folwark 

blisko Wilna o- 

  

  

rzerwać. Р . ją w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- koto 100 ha, wymagane P Dyrekcja zastrzega sobie prawo po QWA lanka 24) odbędzie się przetarg kęs: dom je: „aatógE DIE 
ы S i kopert wyznaczenia w ciągu tygodnia ustnego prze- ; za pomocą olert pisemnych na pan mniej 5 pokoi, wszyst: 

; . targu. . $ *- kie zabudowania w 
NACE AA сорж лЕ, B wileński Inf Bi Szczegółowe wyjaśnienia udziela Wydział Kolei 432 działek elalowych, według obli- dobrym stanie, sad, M eński Informacyjny " skótorówych W Dyrekcji, IV: piętro pokój 30 czenia powierzchniowego, poszcze- 148, usiew żytni i ja- 

ADMINISTRACJA „SŁOWA* 8 Cena 2. W Wąs Mk POS POAPOŻOWY: gólnych drzew na pniu i materjaiow — KaKO Wiek woda, Ofer- n EJ Przetarg będzi 2 twierdzeniu przez p erjałów : m Ostrobramski rzetarg będzie ważny po zatw P d h > : ty uprasza się рггузу- 
WILNO а Cena75gr. jg Ministerstwo Kolei. : „‘:;‚‘:';ПУЁ_ш;‘снз'[‘;ту'ік:;_у*&ь'%пут К ов WAWA, ub Za 

Miekiewicża A: Poradnik Kolejowca Polski A : 2 { Н, Ct jędzyrzec-  gowskiego 5, m. 5 в z iem, Smorgońskiem, Urszański,em O- požądano rycł oferty. 

: > Kieszonk aa: a akd SZmiań skiem, Wilejskiem Bukszteńssiem — 
Zamówiłem „Słowo* bezpośrednio w urzędzie pocztowym, a nie, M Neszonkowy Cena30gr. В yorków ii i innych. Tanio, solidnie 

L > Z, ® . : : Vykaz jednostek sprzecažy, wa- i sai 
jak dotąd w Administracji pisma. g Wydawnictwa Księgarni : 2 aš R runki przetargowe, szematy aloe i ronis B 

Proszę mi pisma z Wilna nie wysyłać p. adr. H Józefa ZAWADZKIEGO, Wielka 7 gz ofert są do pizejrzenia w godzinach _ nie chcesz aby za 
3 z Da nabycia we wszystkich księgar- B : @ eko ę urzędowych w D.L.P. w Wilnie. Ea asd niepow ola 

р M niach składach materj, pišmiennych B Dyrekcja Lasów Faf- я e wow "e 

w IB KA EL SRG KG A BI KL A AS КРЕБЕБЕРСРЕВСВЕРЕРЕРОРК stwowych w Wiinie. „Słowie, 

:——— L — o == CPEPYECZE ZE ETO re ES "man     

Z tulaczki po morzach dalekich. 

W Tacome. 

Mocno ździwiony będzie zapewne 

czytelnik, dowiedziawszy Się, że nie 

wprowadzę go w cudną krainę Nip- 

ponu, kwitnącą lesami wiśniowemi, 

a tylko do tego błyszczącego niklem 

i miedzią kraju Wiison'ów, Fordów i 

Hooverów, imię którego brzmi w 

stereotypowym skrócie--U. S. A. 

Tacomal—któżby szukał tego gro- 

du gdzieindziej niźli w Japonji? I ja 

się też] niegdyś nabrałem na to jego 

brzmienie. A było to tak: : 

Pisze mi razu pewnego jeden z 

cioteczno-ciotecznych kuzynów: „Je: 

żeii będziesz kiedy w Tacome, wstąp 

do mego brata Wacka, taka a taka 

ulica! ‚ akis 

Z przyjemnošcią — Nie widziatem 

go nigdy w życiu, nie wiedziałem 

dotychczas jak mu na imię, ale bądź 

co bądź to mój bliski krewny. Kiedyś, 

mając lat 15, uciekł z domu szukać 

na Alasce złota. Dotarł tam, ale nic 

nie znalazł — został więc traperem. 

Polował na Alasce na foki i psy mor- 

skie, w Kanadzie na białe niedźwie- 

dzie, czy coś w tym rodzaju, aż 

wreszcie 'acągnął się na statek jako 

maryna:z. Popływał lat parę, poczein 

Osiauł na lądzie i zosta robotnikiem 

portowym. Dziś nie wiem co on robi, 

ale wiem, że jest moim bliskim ku- 

‚ гупет. 2 

Szukałem tej Tacomy w Brazylji, 

ale z takiem samem powodzeniem, jak 

mój Wacek złota na Alasce, Wresz- 

cie i on i Tacoma, i jego ulica 
wywietrzały mi całkiem z głowy. 

Minęły dwa lata. Stoję na nocnej 
wachcie i spoglądam, jak z kombina- 
cyjnię urządzonej machiny sypie się 
przez stalową rurę węgiel kamienny 
do trumów naszego „Arkanzas'u*. 
W oddali pali się łuną pożaru Seatle, 
a ponad wszystko góruje potężna 
wieża ratusza, iluminowana tysiącami 
lamp elektrycznych. W. powietrzu 
unosi się mgła, pył węglowy, a sen- 
ne powieki kleją mi się do snu. 

Nareszcie bije 3:cia — za chwilę 
buchnę w koi. A oto nadchodzi i zmia- 
na—Mr. Charles, ubrany na wszyst- 
kie kolory, jakie się znajdą w tęczy 
lub papudze. 

„Oh Witold! my jutro iść do Ta- 
coma!“ 

Tacoma? Tacoma? Toż tam mam 
mego kuzyria! O! to będą dolary! 

I z tem błogiem słąwem na ustach 
kładę się i zasypiam. Śnią mi się sny 
piękne, cudne, czarowne, jak 
ziełono-czarne rysunki na jedwabnam 
papierze. 

Nazajutrz w południe stoimy już 
w Tacomie. Dziesiątki ludzi najróż- 
norodniejszej narodowości kręcą się 
po pokładzie, złażą do trumów, za- 
bierają się do ładowania. Za chwilę 
też z trzaskiem i giuchotem rusza 
winda, unosząc w wagonetek i opu- 

*) pierwsza ulica 

szczając do wnętrża statku czerwone 
sztaby miedzi. A dokoła rozlegają się 
okrzyki «go ahead» i «let go» (na- 
przód i popuszczaj). 

„No wisky? — zaczepia. m.ę je- 
den z robotników, podchodząc  bli- 
żej. — Eight dolar for litr" « dodaje, 
pokazując g palców. 

„Nie, nie mam“. 
„Nobody wisky?“ 
„Człowieku! Byliśmy już w Los 

Angelos, San Francisco, Seatle! Czyż 
ty tego zrozumieć nie możesz?* 

Kiwa z rezygnacją potakując gło- 
wą. 

„No wine?* 
„Nie wiem — może kto i ma“. 
„A czy tu są Polacy?" zapytuję z 

myślą o mym kuzynie. 
„Jest jeden, ale przy wagonetkach!” 
Nie mogę się doczekać końca pra- 

cy — wreszcie zgrzyt windy i na 
górę. Do pojutrza, bo jutro Palmo- 
wa Niedzielą. 

Wypadam na górę. — „Where is 
Polish?" pytam pierwszego napoika- 
nego Yanki. 

A oto i mój «Polish», bardziej 
«Polish» niż Polak, bo co dwa słowa 
polskie wtrąca trzy angielskie. 

„Nie zna pan Wacława N.?* 
Namyśla się trochę. „On tu już 

dawno?" 
„Od urodzenia!* wałę w. po- 

špiechu, 
„Ana, to ten! On mieszka first 

stryta*) ua prawo od smertara!“ 
Więcej już z niego nic wydusić 

nie mogłem — ani ulicy, ani nume- 
ru. Mówi, że wszyscy tu go znają i 

  

tyle, 
* Adres niezbyt coprawda dokładny, 
ale idę. Spotykam jakiegoś przecho- 
dnia — okazuje się Niemiec. 

Ale co to może być za «smertar» 
—napewno cmentarz, tylko w ame- 
rykańskiej wymowie. Chociaż krzyży 
nigdzie nie widać!... 

«Wo ist hier Kirchhof?» zapytuję! 
<Cmentarz?—Ależ to w mieście!» 
<A miasto?» 
«Stąd o 6 mil. Ale kogo pan chce 

pochować?» 
«Całkiem nie pochować, a tylko 

znaleźć mego kuzyna!» 
« A on dawno umarł?» 
«Wcale nie umarł, a jedynie mie- 

szka u jakichś Polaków, mających 
dom przy cmentarzu!» : 

„Pan Polak? to chodźmy zapytać 
tu obok—tu jest polska rodzina.” 

Idziemy. Na ganeczku czyściutkie- 
go, eleganckiego, chociaż coprawda 
drewnianego domu, wita nas o dość 
pokeźnych kształtach jejmość „z wa- 
szecia“. A jej czterdziestokilkoletnie 
oblicze, obramowane „A la gargonne* 
błond włosami rozjaśnia się w za- 
lotnym uśmiechu. 

Przedstawiam się i pytam 0 me- 
go kuzyna. 

„To pan jego kuzyn? Ależ on u 
nas mieszka!” 

„A może jest 
uradowany 

„Nie—został malarzem i pojechał 
do San Francisco. ” 

Malarzem?,, i do San Fiancisco? 
—niech go szlag trafil... 

Moja jejmość zabrała mię bezape- 

w domu?“ pytam 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, — kedaktor w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny ża ogłoszenia Zenon Ławiński. 

lacyjnie do siebie, nakręciła gramofon, 
przyprowadziła swą milutką 5-cio let- 
aią Józię, która mi się odrazu wpa- 
kowała na kolana, zarzuciła potokiem 
słów o mym kuzynie, o sobie, Jėzi, 
mężu i Ameryce. Tak, że musiałem 
w końcu uledz jej przemocy, zostać 
na kolacji, zgodzić się nazajutrz je- 
chać do kościoła. 

„Zeby go zobaczyć, bo to polski 
—dodała—my tam zbyt często „nie 
chodzimy.» ь 

Ze zdumieniem tež dnia następne- 
gó miałem się przekonać, że podczas 
gdy u nas kobiety tej sfery są prze- 
ważnie dewotkami, tam cechuje je 
duch antyklerykalny, a nawet anty- 
religijny. 

Podziw mój s!ał się jednak jeszcze 
większy, gdyśmy zasiedli do kolacji, 

„Może pan pozwoli wina?" 
„Jakto wina? — przecież u was 

prahibicja?* 
„No to się tylko drożej płaci. 

Zresztą wino robię ja sama. U nas 
tu prawie każdy ma taką gorzelnię w 
domu. *Ot jutro po kościele idziemy 
na obiad do kumy, tam pan wypije 
prawdziwego „Moonshine'u* (mun- 
szajnu — amerykańska «samogonka>), 
znowu jej wyrobu”, 

Właśnie przypadkiem biorę do 
rąk gazetę — trzy wypadki zatrucia 
„munszejnem*, cztery wykrycia tajem- 
nych goizelni, dwa przyłapania kon- 
trabandzistów, jeden aresztowania po- 
kątnego handlarza. Pozatem obszer- 
ny artykuł, który statystycznie czarno 
na białem dowodzi, że w związku z 
prohibicją przestępczość publiczna 

     
     

„rozwija się w zastraszający sposób. 
„Są jednak ludzie naiwni, którzy 

twierdzą, że Ameryka jest trzeźwa... 
A teraz parę słów o samej Taco- 

mie. Jest to więc przedewszystkiem 
miasto typowo amerykańskie — po- 
wstałe przy końcu ubiegłego stulecia, 
liczy dziś zgórą sto tysięcy. Dzieli 
się ma dwie części — róże i..« ele- 
ktryczność. Parki, ogrody, skwery, 
ogródki, wszystko to tonie w powo- 
dzi kwiecia i zapachu; z drugiej zaś 
strony za naciśnięciem guzika pali 
SIĘ w piecu, gotuje obiad, kręcą się 
maszyny. Dzięki cudownemu klima 
towi róże wyrastają w całe drzewa, 
dzięki cenie 2 i pół i 5 groszy za 
kilowatgodzinę *) nikt prawie nie uży- 
wa gazu ani węgla. Pozatem znajdu- 
ją się tu ogromne huty miedziane, co 
właśnie w polskiem narzeczu nosi 
nazwę „smertata*, i bardzo dziwne 
formy towarzyskie. 

„Niechaj pan idzie z prawej stro- 
ny — mówi mi moja jejmość w dro- 
dze do kościoła. — Bo jeszcze kto 
może © mnię źie pomyśleć!* 

Ach tak? rzekłem w duszy — 
Idźmy przeto z jej prawej. Bo zaiste 
może kio źle pomyśleć o mym gtś- 
Cie 

W, Korab Karpowicz, ij 
  

*) 2i pėl za opa' i siłę roboczą, 5 za 
oświetlenie i gotowanie, 

ATE 
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