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Paryż, 14 czerwca. 

Powiadają, że p. Briand „upadnie, 
potem się podniesie i poraz trzeci 
będzie premjerem. Może to nieodzow- 
ne dla dobra Francji, może to najzu- 
pełniej „w porządku” z punktu wi- 
dzenia obyczajów i zwyczajów parla- 
mentaryzmu — lecz simplex seruus 
Dei, czyli człowiek nie zdolny myśleć 
„kategorjami politycznemi*, tylka or- 
dynarnie ściska ramionami. Czyliż 
mogą ministrowie raz po razu spada- 
jący ze stołka—przepraszam|-—z fote- 
lów, spełniać swoje obowiązki jak 
należy? Cóż to, u licha, za ciągłość 
pracy i to jakże odpowiedzialnej! 
Wciąż wisi nad ich głowami „kryzys”, 
czyli t. zw. „przesilenie gabinetowe". 
Cóż za znerwowanie, jakże opłakane 
warunki dla pracy wymagajacej o: 
gromnego skupienia ducha i energji 
niesłabnącej. Wszak stolarz nie wy- 
kończy dobrze krzesła, szewc buta 

pod nie ustanną groźbą, że będzie 
ni stąd ni z owąd oderwany od ro- 
boty.. Cóż to za głupi sposób rzą- 
dzenia światem! Zacząłeś, dajmy na to, 
jakąś reformę w swoim resorcie, już, 
już masz dokonać dzieła, które po- 
czytujesz za zbawcze dla ojczyzny, 
lecz należysz do gabinetu — gabinet 
się przewraca i ty wespół znim mu- 
sisz rzucać wszystko. niedokończone 
lub popiątanel 

Dia kaijerowiczów raj; dla rzeczy- 
wistych patrjotów rozpacz. 

Setki ludzi biegało na tenisową 
arenę (court) Racing-Kiubu zobaczyć 
jak też Zuzanna Leglen da sobie ra: 
dę z Amerykanką miss Browne. 
„Boska Zuzanna” jest, jak wiadomo, 
rodowitią żydówką, o której gazety 
francuskie piszą nieodmiennie „na- 
$zą chwała”; jest najznakomitszą dziś 
tenisistką na ziemskim globie; jest 
znakomiiością; sława jej nie zna gra: 
nic. Zmierzyły się: prezbiterjańska po- 
waga itemperament jak żywe srebro. 
Dużego wzrostu p. Leglen zwycię: 
żyła kapitalnie swoją rywalkę niską i 
przysadzistą. Paryż nie posiada się z 

radości. 5 
Że się natomiast przegrało grubą 

stawkę  zasiadłszy w Waszyngtonie 
do dyplomatycznej gry z jankesami, 
o tem nikt nie mówi. Pomstowano 
na p. (aiilaux, że mu się nie udało 
skruszyć „łapczywości* Amerykanów 
— a terąz oto będzie musiała Francja 
zwrócić swoich amerykańskich dłu - 
gów przeszło 600 miljonów I dolarów 
— więcej, czyli 6 miljardó w 850 mil- 
jonów dolarów. Aż się zimno robi... 
Po nad to, pełnomocnicy francuscy 
musieli zgodzić się, że Francja wy- 
płaci od roku 1942-go do [1986-g0 
125 miljonów dolarów czyli znowu 
więcej niż suma, na którą godzono 
się uprzednio. Fo też o układach w 
Waszyngtonie mówi się nie inaczej 

otwarcie — jako o echec de 
Washington. 

Tu może należałoby—nieco pou: 
bolewać. Lecz mam właśnie przed 
sobą w „Petit Parisien“ korespon- 
dencję z Warszawy p. Londresa 
wysłannika tak bardzo czytanej ga- 
zety i — ciężko powstrzymać odru- 
chu.. nie powiem jakiego. P. Lond- 
res zdaje |sprawę z sytuacji aktual- 
nej w Polsce. Ale jakim toneml 
Pitsudski—pisze — domine lecz obóz 
jemu przeciwny — mine, Donosi, że 
na dziedzińcach koszar dochodzi do 
bójek między żołnierzami(!). A „Vo 
lonić* oprawia te „perelki“ w ko- 
mentarze np. tego rodzaju: „Wygląda, 
że lć cafouillis polonais (polska ka- 
sza, polski bigos) dochodzi już do 
tej historycznej świetności, którąjzga- 
siło skinienie carów, królów pruskich 
i cesarzėw austrjackich“. Bez komen- 
tarzy, : 

Mało było Paryżowi kongresu 
sufrażystek z całego Świata. Oto i 
inny międzynarodowy kongres; psy- 
ch'czny. Zjechali się teozofowie i 
zwolennicy czystego magnetyzmu, 
iak zwani ekstremiści i nowocześni 
alchemicy, apostołowie t, zw. chiro- 
logii (aby nie powiedziano: chiro- 
mancji). Kogo niema! Sam b. rosyj: 
ski wielki książe Aleksander wygłosi 
referat, o którym powiadają, że og 
romnąiwywoła sensację; udział w kon 
gresie bierze p. Cierk małżonka an: 
gielskiego ambasadora w Paryżu, 
wśród alchemików najwyższą figurą 
jest p. Jollivet-Castelot, chwalący się, 
że z 22 gramów srebra może dobyć 
około grama złota; chirolog p. Mu- 
chery przepowiada, że człowiek „kió- 
ry. zbawi Francję", «będzie miał... 
krótkie paznogcie a na dłoni polą- 
czone linje głowy i życia wraz z jej 
rozgałęzieniami w kierunku! Marsa. 

Odsłonięto pomnik Sary Bern 
hardt na placu Malesherbes. W wy- 
głoszonych licznych mowach pod. 
niesiono głównie to, że Sara Bern- 
hardt mowę francuską 'rozniosła na 
Świat cały. Zdaje się jednak, że ję- 
žyk francuski nie cžekai z rozpow- 
szechnieniem się na cały Świat — 
przyjścia na świat Sary Bernhardt, 

Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 80259 
W sprzedaży detalicznej cen» pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Po Briandzie -- Ferriot, 
Zwrot w przesileniu ministerjalnem we Francji: 

PARYŻ. 18.VI. Pat. Większość dzienników przywiduje, że Herriot 
odpowie odmownie na złożoną mu przez Brianda propozycję udziału w 
gabinecie oraz, jeśli ponowne usiłowania Brianda zawiodą, to Prezydent 
Doumergue powierzy misję utworzenia rządu Herriotowi. Natomiast zgoda 
Poincarego wydaje się pewną. 

Według Echo de Paris rozmowa Brianda z Herriotem była bardzo 
ożywiona, Herriot oświadczył Briandowi, że udział jęgo w rządzie 
mógłby być brany w rachubę jedynie po uprzedniem porozumie- 
niu się co do programu finansowego oraz po częściowem przy- 
jęciu pizez Poincarego niektórych punktów widzenia kartelu 
lewicy. Według Ere Nouvelle Poincare miał oświadczyć, iż zadowolni 
się teką sprawiedliwości, aby pozostawić Herriot tekę tinansów. 

Herriot odmawia współpracy. 

PARYŻ, 18, VI. Pat. Grupa radykałów społecznych postanowiła 
jednomyślnie z wyjątkiem głosu Franclin Bouiliona, że Herriot nie może 
przystąpić do współpracy z Briandem na zaproponowanych mu warun - 

kach. Herriot wystosuje do Brianda list, w którym wyłuszczy motywy tej 
decyzji. 

Rezygnacja Brianda, 

PARYŻ, 18.VI, Pat. Wobec odmowy Herriota współpracowania 
z Briandem, ten ostatni zrzekł się misji tworzenia gabinetu. Zda- 
niem Brianda, Herriot posiada dane, które umożliwią mu roz: 
wiązanie przesilenia. W związku 
Brianda, 

ze zrzeczeniem się misji przez 
Prezydent Doumergue zawezwał Herriota. 

Herriot tworzy rząd. 

PARYŻ, 18—Vl. Pat. Herriot przyjął zasadniczo misję utworze- 
nia gabinetu. 

Spisek na życie Mustafy Kemala. 
KONSTANTYNOPOL,.18. Vi. PAT. W Smyrnie wykryto spisek na 

życie Mustafy Kamal Paszy. Kilka osób została aresztowanych. 

Pelletier d'Oisy w Pekinie. 
PEKIN, 18:VI. PAT. Lotnik francuski Pelletier d'Oisy przybył dzisiaj 

rano do Pekinu, 

BRODA TS SUDAS DOS ESTA СО ООЛКаЕ 

Program gospodarczy Rządu. 
Ekspose min. Kwiatkowskiego. 

WARSZAWA, 17.Vi, (PAT). Daia 
17 b. m. o godz. 5 popołudniu od- 
była się konferencja prasowa w Mi: 
nisterstwie Pzemysłu i Handlu, na 
której p. minister Kwiatkowski wy 
głosił obszerne przemówienie O Za 
gadnieniach gospodarczych, rozwią 
zanie których ma stanowić program 
pracy jego resortu w najbliższym 
czasie, 

Na wstęp'e p. minister zaznaczył, 
że obecnego kryzysu gospodarczego 
w Polsce nie należy brać jako 2ja- 
wisko czysto polskie. Kryzys ten od 
czasów wojny, szczególnie ostro za: 
czyna odczuwać cała Europa i udział 
jej w gospodarce światowej zaczyna 
się stopniowo kurczyć, 

W akcji sanacyjnej na pierwszem 
miejscu muszą być uwzględnione in: 
teresy gospodarcze jednostek gospo* 
darczych zdrowych i silnych, zdólnych 
do rozwoju swej produkcji i do 
wzmożenia konsumcji. Na pierwszym 
miejscu pod tym względem muszą 
być wzięte pod uwagę interesy  rol- 
nictwa i przemysłu rolnego, gdyż 
przez podniesienie kultury i wytwór- 
czošci rolnej wytwarze się liczna 
klasa konsumentów, która we wzmo- 
żonej sile nabywczej zdolna będzie 
zabezpieczyć rozwój poszczególnym 
dziedzinom przemysłu krajowego. 
Podniesienie kuitury rolnej wymaga 
wzmożonej produkcji tych działów 
produkcji, które z uprawą roli i prze- 
mysłem rolnym są połączone. Z 

Obniżenie cen 

poszczególnych działów przemysłu 
polskiego pierwsze miejsce należy 
się przemysłowi węglowemu, jako 
termu, który jest i będzie podstawą 
do przekształcenia się Polski w pań: 
stwo przemysłowe. 

Dwa są punkty wagi pierwszo- 
rzędnej w życiu gospodarczem Polski 
—Śąsk i wybrzeże morskie. To też 
oba te punkty muszą być otoczone 
specjalną opieką. Postulaty w dzie- 
dzinie przemysłowej mogą być sfor- 
mułowane w sposób następujący: 1) 
obniżenie kosztów produkcji przez 
uiepszenia techniczne i naukową or: 
ganizację pracy; 2) uporządkowanie 
eksporiu z wykiuczeniem dzikiej kon- 
kurencji Polski na rynkach šwiato- 
wych; 3) specjalne popieranie przed- 
siębiorstw, wykazujących podstawy 
do zdrowego rozwoju. Stojąc na sta- 
nowisku obrony interesów produkcji 
przemysłu rząd jednak z całą mocą 
dążyć będzie do stabilizacji cen i mi: 
misierstwo rozpoczęło Szeroką akcję 
w sprawie układu w tym względzie 
z poszczególnemi działami przemystu. 
Gtównemi środkami do stopniowego 
zwalczania przesilenia Są: rozwój 
konsumcji krajowej, rozwój zorgani- 
zowarego transportu i handlu tran: 
zytowego. Wskazania te p. minister 
nie Uważa jako wyczerpujące przed- 
stawienie całego programu. Są to 
raczej postulaty chwili obecnej wy- 
magające rozwiązania w najbliższej 
przyszłości, 

węgla i nafty. 
Obywatelskie stanowisko prze mysłowców. 

WARSZAWA, 18.VI. PAT. P. Mi. 
nister przemysłu i-handlu Eugenjusz 
Kwiatkowski odbył w ciągu ostat- 
nich dni szereg konferencyj z przed- 
stawicielami "poszczególnych gałęzi 
przemysłu, do których zwrócił się z 
apelem w sprawie nie podnoszenia 
cen, uważając sprawę stabilizacji cen 
zwłaszcza w ostatnim okresie czasu, 
jako jeden z niezmiernie ważnych 
czynników utrzymania równowagi 
budżetowej, stabilizacji waluty i wo- 
góle przeprowadzenia przez rząd akcji 
sanacyjūej. | 

Jak donosiliśmy, przemysł nafto- 
wy w pełnem zrozumieniu motywów 
przedstawionych przez p, ministra 
oświadczył gotowość obniżenia cen 
nafiy i parafiny, które zostały pod- 10 
wyższone dnia 7 czerwca, 

Prżemysł węglowy po odbytej w 
dniu 16 bm. naradzie z p. ministrem | 

Lefniska 
Wilno, Dabrowskiego Nr 3 m. 6 

obiecał dać odpowiedž w  ciągu 
dwuch dni. Dotyczy to cofnięcia po- 
dwyżki 17 proc. zapowiedzianej przed 
tygodniem. Przemysł metalowy, oś 
wiadczył gotowość niepodwyższania 
cen. Również huty górnośląskie re- 
prezentowane przez b. ministra — К- 
dronia, złożyły zapewnienie gotowoś- 
ci zastosowania się do apelu p. mini- 
stra. Zamierzony jest jeszcze w po: 
wyższej sprawie szereg narad z in- 
nemi gałęziami przemysłu. 
466404666465466606660666664666664 

Koncesjonowane Pierwsze Kur- 
sa Maturyczne i Uzupełniające 

„Pilność" 
we Lw.wie, ul. Pańska 1. 14.1I p, 

Kursa zbiorowe i korespondencyjn=. 
Wyczerpujący prospekt na rok szkolny 

26.7 za nadesłaniem znaczka pocztowego 
za 16 groszy. Kursa te istniejące od roku 
1921, cieszą się wielką frekwencją, uczniów 

są prowadzone wzorowo, systeme n 
szkolnym. 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

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

2) Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

  

Władysław 

| za tekstem 10 groszy. 
CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gi 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch š wiątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tąabelowe o 25 proc. drożej. 

Mickiewicz. 
Przemówienie rektora Zdziechowskiego na uroczystem uczczeniu pamięci 

Władysława Mickiewicza 17|VI. 

W tym- Świecie doczesnym, w 

świecie, który poeta określał, że 
jest „z łez, ze krwi i błota”, wśród 

stosunków i warunków, będących 

wytworem rozumu, ale tego, który 

woli namiętnościom służyć, niż przy- 

rodzonem światłem się kierować, ży: 

cie stawało by zaiste nieznośnym dla 

człowieka ciężarem, gdyby towarzy:* 

szem i osłodą w tej tułaczce po zie- 

mi nie było nam marzenie, — marze- 

nie to unoszące nas w błogosławio: 

ną dal czasów przyszłych, to zawra- 

cające wstecz ku mogiłom przodków. 

Ale gdy tam, w owej przyszłości, w 
owej  „rajskiej dziedzinie ułudy* 

wszystko jest niewyraźne i wszystko 

niepewne, to natomiast co już było 

i bezpowrotnie minęło świeci nam 

tem wyraźnem, żywem, rzeczywistem 
Pięknem, które nazywamy tradycją. 
Ztąd tak dolegliwy, gnębiąco dolegli- 

wy ból i żal nad grobem starca, 

który świadkiem był wielkiej epoki i 
stróżem wielkiej tradycji. 

A takim był Ś. p.- Władysław 

Mickiewicz. Łączył nas bezpośrednio 

z chwilą najwyższych wzlotów w 

dziejach ducha polskiego i wszystkie 
swoje siły, swuje długie i pracowite 

życie poświęcił budzeniu i szerzeniu 
czci dla ojca swojego, w niezachwia- 
nem przeświadczeniu, że to jest jego 

posłannictwem, że to czyniąc spełnia 

powinność nie wobec ojca tylko, lecz 

wobec Polski, w tej najdonioślejszej 

dla wszystkich sprawie, jaką jest du- 

chowe wzmocnienie narodu. 
Siły dorównały zamiarowi; kto go 

znał, ten widział w nim tryskające 

życiem wcielenie Ody do Młodości, 

Młodość ciała i młodość ducha — 
jedno i drugie weajemnie w nim się 

podtrzynywało, jedno i drugie za- 

chował aż do zgonu. 
Pod względem młodości fizycznej 

był zjawiskiem zdumiewającem, mo* 

że bezprzykładnem. Ostatni raz wi- 

działem go w r. z. w Patyżu. Koń- 
czył już 87 rok Życia; od lat wie- 

lu mieszkał w tej samej starej ka- 
mienicy, rue Gućaegoud, bez udo 

godnień nowoczesnych, bez windy, 

na szóstem piętrze, Niezmiernie ruch- 
liwy, kilkakrotnie w ciągu dnia wy- 
chodził na miasto; spuszczał się ze 

schodów i wspinał się na nie zgiście 

młodzieńczą lekkością, zmęczenia nie 

czując. Siedzieć nie lubił. Gdy w 
czasie swej ostatniej bytności w Wil- 
nie łaskawie mię odwiedzić zechciał 

w mieszkaniu mojem, stał w ciągu 
przeszło dwóch godzin na środku 
pokoju, tem samem zmuszając do 
stania tych z zaproszonych gości, 

którzy z nim rozmawiać chcieli; i 

jeden po drugim odchodzili oni, 

innym miejsca ustępując, znużeni, 

choć znacznie od niego młodsi. Ро- 
dobnież nieznaną mu była wrażliwość 

na zmiany temperatury; nie posiadał 

na zimę ani ciepłego, ani nawet lekkiego 
płaszcza; pamiętam go w Krakowie, 

w kilkunastostopnioewy mróz chodzą: 

cego, raczej pędzącego po ulicach 

swoim żwawym szybkim krokiem 
tylko w surducie. 

A młodość ducha? nie poruszę 

tu tego, o czem inni mówić będą, 
tej jego niespożytej, ujawniającej się 

w rozmaitych dziedzinach energji w 

pracy, której motorem była wiara, a 

wisrę czerpał on w duchu ojca, w 
czuciu swojej nierozerwalnej łączności 

z nim, z jego myślą i miłością, 
Zwrócę tu uwagę tylko na jeden 

szczegół, na jedną, może podrzędną, 

temniemniej charakterystyczną wlašci- 
wość młodości, mianowicie na żywość 
wyobraźni, która w nim się łączyła z 
wrodzonym darem opowiadania. Nie 

spotkałem człowieka opowiadającego 
tak Świetnie, tak barwnie, tak dowcip- 
nie; był w tym zakresie gienjuszem, 

jeśli wyrazu .tego wolno tu użyć. Ą 

miał o czem opowiadać; czego nie 
widział, kogo nie znał, dzięki temu 

że był i że umiał być synem Adama 
Mickiewiczą, Bocząwszy od głów b 

® 

koronowanych, stykął się ze wszyst- 

kiemi niemal znakomitościami epoki 

w rzeczach polityki, publicystyki, li- 

teratury, nauki, Razu jednego w 
Krakowie, zebrało się nas kilku- 

nastu w hotelu, ażeby go po- 

żegnać, wrącającego do Paryża. Do 
odjazdu pozostawało 11/; — 2 go- 

dziny. Zasiedliśmy do kolacji; ktoś 
z nas zapytał go o jakiś drobiazg z 
czasów Komuny Paryskiej. Mickiewicz 
jakby na to właśnie czekał, Zaczął 

opowiadać; w miarę opowiadania za- 

pala się, unosi; przed okiem naszem 
powstają szeregi obrazów, potężnym 

pędzlem kreślonych, odtwarzających 
ową wstrząsająco tragiczną chwilę w 

dziejach Francji. Zamilkli wszyscy; 

nie my jedni tylko, przyjaciele jego 
lub znajomi, ale i ci, co przy innych 

stołach w sali restauracyjnej siedzieli; 
zasłuchani stali kelnerzy, zzpominając 

o obowiązkach swoich, a do odejścia 
pociągu było coraz bliżej; musiano 

mu to w końcu przypomnieć. 

Emil Faguet określił jednego z 
wielkich pisarzy francuskich, jako 

un grand conteur (wielki opowiadacz); 
il sait conter et rien est plus rare; 

„pisze tak, jak gdyby mówił—i zdaje 
się nam, że słyszymy go mówiącego”: 

Te ostatnie słowa należałoby w sto- 

sunku do Wł. Mickiewicza —przesta- 

wić: opowiadał tak, jak gdyby czytał 

i czytał doskonale z książki pisanej 

przez wielkiego mistrza. Innemi słowy, 

wyobraźnia była w nim tak żywą, 

wymówa—tak łatwą, że pióro nie było 
w stanie podążyć za myślą i słowem. 

Mówią — i słusznie — że trudno 

być synem wielkiego człowieka, Wła- 
dysław Mickiewicz trudności tej nie 
doznał, sam będąc człowiekiem nie- 

pośledniej miary, charakteru i umysłu 
niepospolitego, indywidualnością bar- 

dzo wybitną. W ciągu długiego życia 
godnie reprezentował Polskę przed 

Francją, przed Europą, chłubę imie- 

niu polskiemu przynosząc. Dom swój 
uczynił gościnnem ogniskiem dla prze* 
bywających w Paryżu Polaków; w 
obcowaniu z nim, przez niego wcho- 

dziliśmy w głęboką, duchową stycz- 

ność z tym, o którym powiedział 

Krasiński, —że „z niego my wszyscy”... 

Wśród stronnictw 

P. P. S. zakłada protest. 

WARSZAWA, 18.Vi (żel wł.Słowa) 
C. K. W. P. P. S. opublikował dziś 
odezwę, w której wzywa wszystkie 
organizacje partyjie do zwołania na 
niedzielę 27:g0 wieców i zgroma- 
dzeń publicznych pod hasłem po- 
parcia wniosku P. P. S$. w Sejmie. 
Wniosek ten jak wiadomo żąda 
natychmiastowego rozwiązania Sejmu 
i wyznaczenia nowych wyborów na 
podstawie dotychczasowej ordynacji 
wyborczej na dzień 17-go paździer: 
nika b. r. 

W związku z przedłożeniami rządu 
w sprawie zmiany konstytucji odez- 
wa stwierdza, że P. P. >, zgodzi się 
pod pewnemi warunkami na wypo: 
sażenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
w prawo rozwiązywania Sejmu, ża: 
kłada jednak stanowczy — protest 
„przeciwko projektom _niestychanego 
powiększenia praw Rządu i biuro- 
kracji*, 

Kiub NPR. za rozwiązaniem 
Sejmu i wyborami. 

WARSZAWA, 18.VI (tel, wł. Słowa) 
Klub N.P.R. odbył w dniu dzisiejszym 
plenarne posiedzenie, na którem oma- 
wiano sytuację bieżącą. 

WARSZAWA; 18 VI. Pat. Klub 
parlamentarny NPR. odbył w dniu 
18 bm. posiedzenie, na którem prezes 
klubu pos. Popiel przedstawił sprawo- 
zdanie o sytuacji politycznej w związku 
z rządowym projektem zmiany Kon: 
*stytucji. Dyskusji nad tą sprawą nie 
ukończono i uchwalono kontynuować 
ją w przyszłym tygodniu. Zgodnie 
ze swem dotychczasowem  stano- 
wiskiem, kl. NPR. poprze wszystkie 
wnioski zmierzające do rozwiązania 
obecnego Sejmu jego własną uchwałą 
i Pema terminu nowych wy- 
orów. | i 

Sejm i Rząd. 

Porządek obrad Sejmu. 

WARSZAWA, 18.VI, Pat. Porządek 
dzienny wtorkowego posiedzenia 
Sejmu dnia 22 czerwca przewiduje 
następujące punkty: 1) Pierwsze czy- 
tanie projektu ustawy, dotyczące- 
przedłużenia mocy obowiązującej 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. 
o lichwie pieniężnej, 2) Pierwsze 
czytanie projektu ustawy o uzupeł- 
nieniu prowizotjum budżetowego na 
czas od 1 lipca do 30 września, 3) 
sprawozdanie komisji Skarbowej| o 
rządowym projekcie ustawy o po- 
datkach od lokali oraz wnioski klu- 
bów poselskich w tym samym przed- 
miocie, 4) sprawozdanie Komisji 
Skarbowej o poprawkach Senatu do 
projektu ustawy o splatach stemplo- 
wych, 5) sprawozdanie Komisji 
Oświatowej o poprawkach Senatu 
do projektu ustawy o stosunkach 
służbowych nauczycieli. 

Rząd wniósł do Sejmu projekt 
zmian konstytucji. 

WARSZAWA, 18.Vi PAT. Rząd 
wniósł dzisiaj do laski marszałkow- 
skiej projekt ustawy w sprawie zmian 
w konstytucji. 

Wytyczne rządowej polityki 
mniejszościowej, 

WARSZAWA, 18.VL.(fel.wi, Słowa) 
Rząd opracowuje wytyczne nowej 
polityki wobec mniejszości kresowych. 
Jak słychać zmierzają one do ćcisłe- 
go zrealizowania postanowień konsty- 
tucji drogą nadania ludności kreso- 
wej w praktyce pełni praw obywa- 
telskich, 

Przewidziane zmiany wojewodów 
mają na celu umożliwienie wykonania 
programu rządowego. Program ten 
jednakże nie obejmuje projektu 
autonomii terytorjalnej w sto- 
sunku do ziem kresowych. 

Rekonstrukcja gabinetu. 

WARSZAWA, 18.V1.(fel. wł, Słowa) 
Rekonstrukcja gabinetu ma być do- 
konana w ciągu dnia jutrzejszego. 
Nominacja p. Augusta Zaleskiego na 
ministra spraw zagranicznych nie ule: 
ga wątpliwości. Ze wszystkich in- 
nych kandydatur utrzymuje się jedy- 
nie nazwisko prof. Witolda Staniewi- 
cz na tekę rolnictwa. W ciągu dnia 
dzisiejszego ustalane są kandydatury 
na teki oświaty i ministra reformy 
rolnych. 

Inspekcja województwa Nowo- 
gródzkiego. 

"WARSZAWA, 18.VI (£el. wł,Słoway 
Minister spraw wewnętrznych p. Mło- 
dzianowski w związku z lansowane- 
"mi w prasie pogłoskami o nieporząd- 
kach w województwie Nowogródz - 
kiem  wydelegował p. inspektora 
Mackiewicza w celu zbadania spraw 
na miejscu. 

O kredyt dla rolnictwa.) _ 

WARSZAWA, 18. Vi (el. wł. Słowa) 
D:iś rano kierownik minisłerstwa re- 
form rolnych konferował przez dłuż- 
Szy czas z ministrem skarbu p. Klar- 
nerem na temat kredytów dla rol- 
nictwa. 

Następca p. Studzińskiego. 

WARSZAWA. 18.VI (żel, wł,Słowa) 
Funkcje b. podsekretarza stanu w 
Prezydjum Rady Ministrów w cha- 
rakterze Szefa Biura obejmuje p. 
Dzięciołowski, dotychczasowy urzęd- 
nik Ministerstwa Rolnictwa. 

Podróż min, Kwiatkowskiego, 

WARSZAWA, 18.Vi (£el.wł.Stowa) 
Min. przemysłu i handlu p. Kwiat- 
kowski wyjechał dziś wieczorem do 
Poznania, gdzie ma odbyć szereg 
konferencji z  przedstawicielanii koł 
gospodarczych, następnie udaje się - 
do Tczewa i Gdyni, gdzie spotka 
z min. Romockim, Ta ostatnia podróż 
ma na celu badanie zdolności prze- 
pustowej portów polskich, 

Pułk. Jur-Gorzechowski kan- 
dydatem na komendanta głów- 

nego policji. 

WARSZAWA, 18.V1. (żel. wł, Słowa). 
W sferach miarodajnych wysunięto 
kandydaturę pułk. |ura-Gorzechow- 
skiego dowódcy żandarmerji D.O.K. 
III na stanowisko komendanta głów- 
nego policji państwowej. 

Dołar w Warszawie. 

WARSZAWA. 18.VI. (żef. wł. Słowa) 
Dziś dolar w obrotach prywatnych 10,34, 
złoto 5,43.
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Poświęcenie szkoły 
rolniczej im, Staszyca. 

— Korespond encjaSłowa — 

Nowogródek, 16-g0 czerwca, 

Dnia 13 bm. w obecności p, 
Wojewody Janała Marjana Žegoty- 
Januszajtisa, wyższych urzędników 

wojowództwa, przedstawicieli społe- 

czeństwa, szkoły rolniczej w Niech: 

niewiczach oraz sejmiku i wydziału 

powiatowego, odbyło się „uroczyste 

poświęcenie szkoły rolniczej męskiej 
imienia Stanisława Staszica, „otwartej 

w roku bieżącym przez Sejmik Nowo- 

ródzki. : 

ы Historję powstania szkoly skreślił 

przed licznie iwo zał A 

wodniczący wydziału powiatowego, 

starosta nowogródzki Józef Jelinek; 

poczem zabrał głos p. Wojewoda 

gen. Januszajtis wskazując na potrze- 

bę szerzenia oświaty rolnej. | 

Zwracając się do uczniów, p. 

Wojewoda zaznaczył” że ziemi na 

świacie nie przybywa, a ilość ludzi 

stale wzrasta. Wyżywić zaś ludzi 

rolnictwo będzie mogło tylko wów- 

czas o ile potrafi za pomocą Umieję- 

tnej i racjonalnej uprawy roli wydo- 

być z niej coraz to nowe skarby 

płodów rolnych. ek 
Szkoła rolnicza spełnia jeden ze 

sposobów podniesienia kultury: rolnej. 

To też uczniowie powinni z nauki 

jaknajskrzętniej korzystać, a po wyj: 

Ściu stać się krzewicielami Oświaty 

rolnej tam gdzie szkoła dotrzeć nie 

może. : : 

W imieniu Reja wi e 

wego przemawiał p. Stanisław Bro. 

chockię składająć Szczęść Bóże w tej 

mozolnej pracy szerzenia oświaty 

rolnej, : 

Pb odśpiewaniu ' przez uczniów 

szkoły hymnu szkolnego. Ks. Kazi- 

mierz Bukraba, dziekań z Nowogród: 

ka dokonał poświęcenia szkóły, po- 

czem odbyło, się skromne przyjęcie 

ości. 
> Dalszą część uroczystości wypel- 

nił męcz piłki nożnej pomiędzy ucz” 
niami. koi Kiszewskie 1: szkoły 

roln. Związku Kółek Ro'iiczych w 

Niechniewiczach Oraz przedstawienie 
amatorskie wykonane przez uczniów 
szkoły Kuszelewskiej. 

roczystość Kuszelewska pozosta- 
wiła po sobie nader miłe WIE, 

nie. W. P. 

ыы исшпіпп Nowogródzkiej Rady 

dej. „17.go czerwca na posiedze- 
miu Radi, Miejskie ia wafosćk p. DA 

- Czec icz” Rada uchwaliła po dłuższem 
przenfowiedia me p a L pm 

epesz do. . Prezys 

dania, Kieęzypotpoiej Premjera Bartla i 
łka Piłsudskiego. 

wa Prszyde Raeeppógpięj 
icki rszawa, a 

zd NSeródka Śrzebztjgcć we współpra: 
cy przedstawicieli wszystkich narodowości 

śle Tobie Panie Prezydencie wyrazy hołdu 

ignacy Moś: 
iejska prasta! 

i czci. E 
> Ślubując wierność Rzeczypospolitej ufa? 

my, iż pod Twem światłem kierownictwem 

potężne 1 śwłęte dzieło harmonijnego współ: 

życia wszystkich narodowości naszego pań- 

stwa ku e. Jego e ple wzmocni 

definitywnie zrealizuje się. 
s Prezydent Ministrów Bartel Warszawa. 

Rada Miejska m. Nowogródka wybrana 

w drodze porozumienia wszystkich narodo: 

„wości śle Panu Prezydentowi wyrazy czci 

i składa serdeczne aa 4 sw 

dzieło uzdrowienia Polski podjęte prze 

niegd ma zasadach bezwzględnej równości 1 

sprawiedliwości zostało uwieńczone. świetla- 

       

a 
Wacław Duni 

nem tryumfem ku chwale ojczyzny i dobra 
nas wszystkich: 

Marszałek Pilsudski Warszawa. 
Wielkiemu Wodzowi narodu, ukochane- 

mu synowi naszego kraju, nieustraszonemu 
bojownikowi honoru, cnoty i męstwa, zastęp- 
cy słabych Rada Miejska m. Nowogródka 
zrzeszająca w ae Jee współpracy wszy" 
stkie narodowości śle Tobie Marszałku naj: 
serdeczniejsze wyrazy hołdu, przywiązania i 
oddania. > k 

Depesze powyższe z ramienia Rady 
Miejskiej podpisali: | \ 

Burmistrz Czechowicz, oraz radni: Zys- 
kind, Safarewicz i Aleksiuk. 

GŁĘBOKIE. 
— Napad rabunkowy. W dniu 

17 b. m. o g. 8 wiecz. w gminie 
Pliskiej, koło wsi Hołowszczyzna p. 
Dziśn. czterech uzbrojonych w. szta- 
by żelazne bandytów dokonało napa- 
du na przejeżdżających z targu mie- 
szkańców miejscowości Sawinki: Por- 

boja Michała, Korowina Kazinąierza i 

innych. Bandyci ograbili przejeżdża- 

jących, zabierając Porobojowi gotów 

kę w sumie 102 zł., poczem go w 
nieludzki sposób pobili. Powiadomio- 

ne o zajściu miejscowe władze poli- 
cyjne zarządziły natychmiastowy po" 

ścig, podczas którego zdołano ująć 

trzech bandytów a mianowicie byli to 
mieszkańcy gm. Pliskiej: Franciszek 

Skota, Wincenty Markowski i Wac- 

ław Koziełło, których aresztowano, 

czwarty bandyta został narazie nie- 

ujęty. Bandyci staną niebawem przed 
sądem doraźnym. Poszkodowanego 
Poroboja który odniósł ciężkie usz- 
kodzenia ciała odwieziono do szpitala 
w. Głębokiem. 

BARANOWICZE. 

— (w) Sprawa o zabójstwo. 
W dniu 12 b. m. w Baranowickim 
Sądzie Okręgowym rozpatrywano 
sprawę głośnego wśród miejscowej 
ludności działacza P. P. S, niejakiego 
Mostowicza, oskarżonego o zabójstwo 
mieszkańca Baranowicz Slizinka. More 
derstwa dokoriał oskarżony  Mosto- 
wicz w trakcie kłótni ze Slizinkiem o 
stawki komorniane dając trzy strzały 
rewolwerowe i kładąc Ślizinka trupem 
na miejscu. а 

Oskaržonego bronił przybyły z 
Warszawy adwokat. 

Po zbadaniu szczegółów Sprawy. 
Sąd. wyniósł wyrok skazujący Mosto- 
wicza na 3 lata domu poprawczego 
1 па wypłacenie rodzinie zamordowa- 
nego po 200 zł. miesięcznie od dnia 
zabójstwa aż do chwili wyroku. 

Oskarżonemu przysługuje prawo 

че GRODNO 
— Sport wodny, W niedzielę 

odbędzie się uroczyste otwarcie — К- 
bu wioślarskiego „Niemen*. Po pod- 
niesieniu flagi nastąpi chrzest nowych 
łodzi oraz defilada łodzi. Klub wio- 
ślarski «Niemen» grupujący latem ca- 
łe Grodno na swojej przystani przy- 
czyni się niewątpliwie aby  uroczy- 
stość ta wypadła jak najwspanialej. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy 
się, że kluh ten zamierza przyłączyć 
się do wycieczki klubów wioślarskich 
Polski do Gdańska i na Hel. Wycie- 
czka ta zorganizowana przez «Sport 
wodny» czasopismo poświęcone wio- 
ślarstwu odbędzie się w połowie lip- 
ca. Klub «Cresovia» powziął posta. 
nowienie urządzania perjodycznych 
wycieczek statkiem po. Niemnie do 
okolicznych lasów. 

Tp I 
n-Markiewicz 

Inžynier obywatel Ziemi Witebskiej, 

urodzony 29 wsześnia 187 r.po długich i ciężkich cierpieniach zasnął: 

w Bogu, opatrzony w,Św. Sakramentami dn. 17 częrwca Dir. 

żałobi kościele Św. Jakóba odbędzie się dn. 19 b. m. 

о sanis 303. Wyprowadzenie zwłok z kościoła św, Jakóba na cmen- 

“ rarz Rossa o g. 5 pp. 

Nie przepieprzaj, Pietrze, wieprza 

pieprzem — bo przepieprzysz.... | 
Stare przysłowie. 

To, czego dopuścił się magistrat 
warszawski względem kin, nie moż- 
na inaczej nazwać jjak pogromem. 
Mimowolnym oczywiście, mimowol- 
nyml.. Of, nie udało. się. Ciężka glu- 
pota magistracka znów zrobiła swo 
je. Chłop zabił kurę, która mu złote 
jajka znosiła. s 

Magistrat warszawski, jak każdy 
mniej więcej dziś magistrat potrzebu- 
je pieniędzy, dużo pieniędzy. Magi- 
strat warszawski przypiął się do kin 
jak pjawka do skóry ludzkiej i nuż 
doić podatki — coraz grubsze. Kina! 
Wielka rzecz! Rozrywka podrzędnego 
gatunku, a nawet, bywa, że niemo- 
ralna.. Niema co żenować się... A 
nawet obywatelska rzecz. z. 
Gnębi się. największego , konkurenta 
teatru. : 

Tak rozumował magistrat war- 
szawski i idąc po linji riajmniejszego 
Oporu doił i doił kina, zgoła |nie tro- 
szcząc się czy przedsiębiorstwa kino- 
we progresyjny haracz podatkowy — 
wytrzymają. Kina, dopóki mogły, 
płaciły. Aż do 75 proc. od kasowego 
dochodu brutto. Początkowo, aby 
wyjść na swoje, podwyższały ceny 
biletów, gdy. atoli publiczność nie: 
była w stanie płacić 3 złotych; kina 

  

    

  

zaczęły opłatę za bilety — obniżać, 
Tedy frekwencja wzmogła się (np. w 
styczniu 1924 poszło: do kin w. War- 
szawie 565,000 osób a w roku bie- 
żącym  739,000), ale — wpływy kin 
zmalały. A koszty są duże. W wiek- 
szych kinach warszawskich docho* 
dzą do tysiąca złotych dziennie, Wła- 
šciciele kin zaczęli — całkiem nie 
wychodzić na swoje. A tu magistrat... 
zażądał podatku. 100: procent, ,wyraź: 
nie sto. | 8 

Wówczas kina, stanęły, dęba i za» 
strejkowały. Obecnie Warszawa jest 
bez kin i na forum publiczne wyto- 
czyła się głośna sprawa. 

Opinja publiczna stanęła: po stro- 
nie kin. Pos; pały. się artykuły w ga- 
zetach. Wi przedewszystkiem w 
obronę kinematografy jako jeden z 
największych wynałazków naszej ery 
trafiający łatwiej do nas niż książka 
a nawet dziennik, jako jedyną stra- 
wę duchową dla najszerszych warstw 
uprzystępniającą im poznanie życia, 
odległych krajów, arcydzieł literatury 
wszechświatowej, jako pokaz, któr 
działą silniej 7a psychikę społeczeń: 
stwa nawet niż widowisko teatralne, 
niż mowa ia wiecu, niż kazanie w 
kościele, | : 

Oczywiście, że trafi się obraz i 
sensu niemający i idjotyczny i źle 
oddziaływujący na psychikę ludzką 
osobliwie szerokich mias, i „niemo- 
ralny".. Lecz czyliź .wolne od tego: 

"literatura, teatr, prasa? Od tego jest 

Proces Trzmielewskiego. 

Zabójca skazany na 10 lat 
więzienia. 

W pierwszym dniu rozpraw poza 
świadkiem Cywickim kuzynem Linde- 
go zeznawało jeszcze kilka świadków. 
Większość zeznań wypadł dla oskar- 
żonego niepomyślnie, wykazując że 
działał z premedytacją albowiem 
wbrew swoim twierdzeniom, iż spot- 
kał Ś. p. Lindego przypadkiem i w 
tym momencie dopiero całkiem odru- 
chowo powziął decyzję zabicia go, 
oczekiwał na Lindego i strzelił do 
niego z tyłu, poczem pragnął rato- 
wać się ucieczką. 

Jedynie przełożony oskarżonego 
mjr. Mozołowski mówił o Trzmie- 
lewskim jako o dobrym pracowniku, 
choć niezbyt inteligentnym. Poza służ- 
bą nie interesował się przeważnie 
niczem, choć w czasie sprawy Lin: 
dego pytał kilkakroć, co św. myśli o 
tej sprawie. Św. radził mu, aby Ie- 
piej nie tracił czasu na siedzenie w 
Sądzie, a rączej przebywał w towa- 
rzystwie żony, z którą naogół mało 
czasu spędzał. Osk. objawiał mało 
inicjatywy, choć starał się jaknajlepiej 
spełniać swe obowiązki. Zdaniem Św., 
poziom umysłowy  Trzmielewskiego 
był dużo niższy, niż ogółu podoli- 
cerów. Św. przypuszcza, że osk. udał 
się do sądu szukając wrażeń. 

Žona oskarżonego Św. Lucyna 
Trzmielewska, stwierdza, że mąż 
w dniu krytycznym był niezwy- 
kle zdenerwowany, nie pozwalał, by 
się 90 - niego odzywała, O samej 
sprawie nic nie słyszała od męża. 
Rewolwer osk. zawsze nosił. W nie- 
dzielę, dn. 11 kwietnia, tydzień przed 
zabójstwem, była wraz z mężem na 
spacerze, przed wieczorem wrócili 
razem, był spokojny. 

Na tem przesłuchanie świadków 
zakończono i z kolei experci Dr. 
Nelken i Dr. Bogusławski wdczytali 
expertyzę lekarską. Opinje obu leka- 
rzy zgadzają się z sobą zupełnie i 
stwierdzają, iż Trzmielewski nie był 
i nie jest psychicznie chory że jest 
natomiast osobnikiem 0 niskim po 
ziomie umysłowym, mało odpornym 
na sugestję zbiorową, że w czasie 
inkryminowanym nie zdradzał ani 
rozstroju psychicznego, ani zaniku 
świadomości, wskutek czego mógł 
kierować swem działaniem i odpo: 
wiada za swę czyny. 

Mowa prokuratora i obrońcy. 

Wczorajsze rozprawy sądowe w 
sprawie sierżanta Trzmielewskiego o 
zabójstwo św. p. Lindego, rozpoczęły 
się od przemówienia prokuratora 
podpułkownika Karczmarka. Po zo- 
brazowaniu wydarzeń poprzedzających 
bezpośrednio zabójstwo Г tego, co 
zaraz po niem zaszło, prokurator na 
podstawie zeznań Świadków obala 
twierdzenie oskarżonego jakoby za- 
bójstwo popełnił pod wpływem ner- 
wowego wstrząsu ujrzawsży niespo- 
dziewanie św. p. Lindego. Zabójstwo 
było popełnione na podstawie zgóry 
powziętego planu. 

Obrońca oskarżonego poseł 
berman wygłosił mowę, w której 
podkreślił, że to nie jest zbir zapła- 
cony. Działał on pod' wpływem 
odruchu. Trzemielęwski jest dzieckiem 
tłumu, syaem wyrobnika, żył wśród 
nędzy poniewierany. Cóż dziwnego, 
że w związku z toczącym się pro: 
cesem św. p. Lindego, który bacznie 
śledził nasuwała mu się myśl, że 
Linde może być uniewinniony, bowiem 
w załargach ze sprawiedliwością 
zawsze „wielkie ryby* wychodziły 
obronną ręką ku szkodzie Państwa. 
Ponosimy konsekwencje takiego sta- 
nu rzeczy. Licznym rzeszom niż. 
szych pracowników zarówno  cywil. 
nym jak i wojskowym  obcinano 
pensje i skazywany na głodową 
prawie egzzstencję. 

W konkluzji pos. Lieberman pro- 

cenzura filmów aby nie dopuszczała 
w kinematografach zgorszenia i de- 
moralizacj. W _ Warszawie powierza 
się cenzurowanie filmów „osobom 
zależnym od magistratu oraz pobor: 
com podatków magistrackich* (cytuję 
własne słowa p. Mańkowskiego pre 
zesa Związków Teatrów Świetlnych 
b. naczelnika wydziału prasowego w 
ministerstwie spraw wewnętrznych). 
Nie przeto dziwnego, że nieraz nasza 
„cenzura*ęzabrania demonstrowania fil. 
mów uznanych na całym świecie za 
wysoce artystyczne. Lecz — mniejsza! 
Niech będzie cenzura najostrzejsza. 
Nie można być zbyć ostrożnym gdy 
chodzi o pokazy kinematograficzne 
wywierające tak potężny wpływ na 
setki tysięcy ludzi. 

‚ O tem tylko należy pamiętać, że 
kina w czasach dzisiejszych to nie 
żadna — z przed wielu lat— „sztucz. 
ka* pokazywana w budach jarmar- 
cznych, to już nie żadna „osobli. 
wošė“, nie žaden „tigiel“. Kino dziś 
to przedmiot codziennego użytku. 
Pod wžględem artystycznym i pod 
względem społecznym niej ustępuje 
dzisiajkino bynajmniej teatrowi. Nie jest 
bynajmniej w zestawieniu z teatrem 
jakąś sztuką „niższą*, Reformatorzy 
teatru już go zaczynają łączyć z ki: 
nem. A wobec iluž to widowisk i 
pokazów, dostępnych dla kina, teatr 
jest — bezsilnym! 

Dziś np. rząd francuski užycza 
gmachu paryskiej Wielkiej Opery dla 

КОСО 

Przed plebiscytem w Niemczech. 
Wiece, zgromadzenia i ulotki. 

BERLIN, 18.VI. PAT. W miarę zbliżania się decydującego dnia płe- 
biscytu, walka staje się coraz namiętniejsza. Ulicami przeciągają pochody 
wzywające ludność do wzięcia udziału w plebiscycie. Ton prasy zaostrza 
się. Z prowincji donoszą o wytężonej propagandzie socjalistów, kktórzy 
w ostatnich dniach urządzili około 800 zgromadzeń. Na ulicach i po do- 
mach rozdawano ulotki. Prawica przywołuje do niebrania udziału w 
wyborach i oskarża komunistów o przygotowania do zbrojnej rewolucji. 
Koła lewicowe liczą się z tem, że zdołają uzyskać jedynie 18 miljonów 
głosów za wywłaszczeniem. 

Kanclerz Marx o plebiscycie. 

BERLIN, 18 Vi. PAT. Kancierz Marx udzielił przedstawicielowi Biura 
Wolifa wywiadu w sprawie mającego się odbyć w niedzielę plebiscytu, 
Rząd—mówił kancierz—dopatruje się w wywłaszczeniu b. do- 
mów panujących, naruszenia prawa własności. Projekt ugodowy 
rządu zmierza do rozdziału między majątkiem prywatnym książąt a wła- 
snością, którą władali z racji swego stanowiska. = 

Własność prywatną należy książętem zwrócić, inne zaś majątki po: 
winny przypaść Państwu. IKwestję waloryzacji majątków książąt, projekt 
rządowy zamierza uregulować na tej samej podstawie na jakiej reguluje 
własność innych obywateli Państwa. 

Vorwarts zamieszczając powyższy wywiad zwraca się przeciwko 
angażowaniu rządu w walki o wywłaszczenie dynastjj i zauważa, że 
argumenta kanclerza nie wytrzymują krytyki. : 

Prowokacja litewska nie udała się, 

Litwini cofnęli się z nieprawnie zajętego terytorjum. 

W dniu wczorajszym, na odcinku granicy polsko!litewskiej w okolicy 
Kulmian, gdzie dokonano zuchwałego napadu na nasze terytorjum ze 
strony litewskiej straży granicznej, doszło dzięki interwencji władz naszych 
do ponownych pertraktacji z komendantem rejonu litewskiego Kołtyniany 
lejtenantem Drapawiciusem. 

Prowadzący pertraktacje oflcer dowódca strażnicy K, O. P. zażądał 
wycofania oddziałów litewskiej straży granicznej z naszego terenu, skla- 
dając jednocześnie protest z powodu niesłychanego zachowania się po- 
licjantów litewskich. Dzięki zdecydowanej postawie przedstawiciela 
Korpusu Ochrony Pogranicza załarg po paro godzinnych pertraktacjach 
zlikwidowano. Straż pograniczna litewska została cofnięta z naszego  tery- 
torjum. Przewrócone przez Litwinów wiechy graniczne przestawiono na 
stare miejsca. 

Straż litewska wywraca wiechy graniczne. 
W dniu 16 b. m. na drodze polnej „Olany majątek — Olany wieś 

strażnicy litewscy wywrócili wiechy graniczne. Na widok patroli K.O.P, 
Litwini w popłochu wycofali się na swoje terytorjum. 

Wiechy ustawiono na stare miejsca i zabezpieczono posterunkami. 
W parę godzin po wypadku Litwini wzmocnili obsadę swej straż: 

nicy Romankańce. Prócz posterunkowych litewskiej straży granicznej do 
strażnicy Romankańce podciągnięto oddziały szaulisów. 

Ujęcie funkcjonarjusza Mińskiego G. P. U. 
W dniu 10 b. m. o godz. 15 w okolicach Dołhinowa na granicy sowieckiej 

zatrzymano niejakiego Moszyńskiego Jana mieszkańca wsi Zamoście gm. Dołhi- 
nowskiej w chwili gdy przekraczał on granicę z Sakowicz, położonych po stro- 
nie sowieckiej, do Polski. Jak stwierdzono Moszyński przeprowadził do Sako 
wicz dwóch wybitnych działaczy komunistycznych udających się do Mińska. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż Moszyński pracował na usługach Miń- 

skiego G. P. U. i wywiadu wojskowega i od dłuzszego cząsu trudnił się prze- 
prowadzaniem działaczy komunistycznych przez granicę. 

Zastrzelenie groźnego bandyty. 
Z nożem rzucił się na żołnierza K. O. P. 

W dniu wczorajszym patrol K.0.P. za: się oswobodzić. Е Е 
uważył na punkcie przejściowym granicy Korzystając z okoliczności, iż w strażnicy 
polskorlitewskiej, jakiegoś osobnika usiłują. nie było nikogo prócz szeregowca Korytko: 
cego przekroczyć granicę z Polski do Ło: wskiego Jana, groźny bandyta z błyskawi- 
twy. Na okrzyk posterunku osobnik nie re» czną szybkością dobył z za cholewy długi 
agował wobec czego patrol siłą zatrzymał nóż kuchenny, zadając nim 6 kłótych ran 
nieznajomego, Wobec odmowy dania jakich. w biodra i plecy. szereg. Korytkowskiemu. 
kolwiek wyjaśnień dowódca patrolu rozka» Na krzyki mordowanej ofiary na ratunek 
zał jednemu z żołnierzy odprowadzić nie- podążył posterunek alarmowy, [ecz bandyta 
znajomego do pobliskiej strażnicy. Jak się zaatakował przybywającego usiłując zbiec. 
niebawem okazało, zatrzymany nazywał się Napadnięty żołnierz widząc broczącego we 
Biedenis Piotr, znany policji ze swych wy: krwi kolegę, dobył rewolweru i strzelił kła: 
stępów w roli zawodowego bandyty. dąc Bielenisa trupem na miejscu. Zwłoki 

Aresztowanego zatrzymano chwilowo w bandyty zabezpieczono. Prowadzone jest 
strażnicy, celem przekazania go odnośnym dochodzenie, Zdrowie rannego Korytkow- 
władzom. Rzezimieszek jednak postanowił skiego nie budzi obaw. 

—— ORW PIEGI M 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Precioza 
Perfection 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 

W Druskienikach 

wynajęcia LETNISKO 

z 2ch pokoi z kuchnią, werandą w ogro- 
dzie z całkowitem urządzeniem, w centrum, 
w pobliżu parku. O warunkach dow. się; 

zauł, Giranazjalny 6, m. 15, 

sił Sąd 0 sprawiedliwy wymiar kary, 
O godz. 12:ej Sąd udał się na na- 
radę, . 

Wyrok. 

Po klkugodzinnych naradach 
o g. 14 m. 45 Sąd ogłosił wyrok 
w sprawie sierż. Trzemielewskie- 
go oskarżonego o zabójstwo św. 
p. Huberta Lindego. Mocą tego 
wyroku Trzemielewski skazany zo- 
stał z art. 453 kk. oraz z art 15 do 
przep'sów przechodnich na 10 
lat ciężkiego więzienia i wydale- 
nie z wojska. 

wyświetlania „Cudu Wilków", prezy: czajewym i moralnym. 
dent Państwa Niemieckiego jest na Wspólnik ten, uzbrojony w ma- 
berlińskiej premjerze „Dziesięciorga czugę ziezdrowej i niemoralnej usta- 
Przykazań”, prezydent Coolidge każe wy, zabiera siłą połowę wpływów 
wyświetlać „Gorączkę złota" w. Bia- kasowych. Jeżeli ta druga połowa nie 
tym Domu a nawet Papież pozwala starczy ną pokrycie kosztów, na wy- 
siebie filmować w momencie gdy płaty pensji pracownikom, na światło 
udziela błogosławieństwa. Tedy — etc—to nic władz miejskich nie ob: 
lekceważyć kino, traktować je jak chodzi, 
jakąś rozrywkę. „niższego rzędu”, albo — Płać, 
niekulturalną, traktować je jakby ja- niemy! : 
kąś obrazę Boską, może chyba tyiko... To nie jest podatek. To znęcanie 
Proszę zgadnąć kto. ж się, które musi ustąć, jak każda 

, Z całej prasy warszawskiej wy- krzywda, jak każda niesprawiedii- 
biorę głos dziennika najbardziej po- wość”. : 
wściągliwego w. wypowiadaniu się Cóż dodać do źakich słów, które 
dobitnem; ogromnie dbaiego oto nie waliai się położyć na swoje 
aby się komu nie „narazić*, a cóż szpaliy organ opinji publicznej — jak 
dopiero takiej instytucji jak magistrat. się rzekło, najpowściągliwszy, naj- 
Wymieniłem „Kurjer Warszawski”. ostrożniejszy? Chyba to jeszcze, że 
I—oto co podał w „Kurjerze War- zniszczenie kin w Warszawie przez 
szawskim* niedawno temu p. Jan tamtejszy magistrat poderwie egzy- 
Czempiński, wiceprezes syndykatu stencję kin na prowincji, a zamknię- 
dziennikarzy: cie kin to znaczy nietylko ciężki cios 

„ „Dzisiejszy stosunek władz miej: dla właściciela lecz pozbawia chleba 
skich do przedsiębiorstw widowisko- jakże liczny kinowy personel admini« 
wych nie jest polityką finansową. stracyjny i techniczny.. Dodać by 
To szaleństwo, to zabijanie źródeł jeszcze można, że według zdania 
rozrywki w mniejszym czy w więk- prasy warszawskiej, nawet 50 proc 
szym stopniu kulturalnej. nie należy pobierać od kin, Wystar- 

Stosunek swój do. kinoteatrów, czy aż nadto podatek wynoszący 25 
zarówno jak do wszelkich przedsię: proc, od dochodu brutto—a inni po- 
biorstw rozrywkowych, magistrat wiadają: od czystego zysku, 5 
ustalił w sposób wielce swoisty: Od własnych przedsiębiorstw te- 
wedle własnej ustawy stał się wspól. atralnych magistrat warszawski žad- 
nikiem-korsarzem, wspólnikiem wbrew nego podatku—nawet na cele filan- 
wszelkim pojęciom .prawnym, oby: tropijne—nie pobiera. Przeciwnie, do- 

albo ci interes zamk- 
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Telefon Warszawa — kioskwa. 
W sprawie telefonicznego polą- 

czenia między Warszawą, a Moskwą 
toczą się w dalszym ciągu pertrakta- 

cje. Porozumienie między obu rząda- 
mi zostało już osiągnięte. Jedynie 
trudności techniczne stają dziś na 
przeszkodzie szybkiemu otwarciu ko- 
munikacji. 

‚ 2е strony naszego rządu są one 
minimalne, gdyż posiadamy gotową 
linję telefoniczną z Warszawy do 
Stołpców i do natychmiastowego jej 
uruchomienia potrzebne jest tylko 
postawienie szeregu wzmacniaczy. 
Natomiast ZSSR. jest w położeniu 
znacznie trudniejszem, gdyż musi 
podjąć budowę takiej linji na prze- 
strzeni od Stołpców do Smoleńska, 
co w najlepszych warunkach musi 
potrwać kilka miesięcy, a koszty ta: 
kiej budowy są obliczane na pół mi- 
ljona rubli zł. 
.. ZSSR. wystąpiło również ż pro- 
jektem połączenia telefonicznego mię- 
dzy Warszawą i Charkowem, na co 
rząd nasz odpowiedział narazie od. 
mownie, motywując swe stanowisko 
brakiem linji telefonicznej na tej prze- 
strzeni (te, które istnieją potrzebne są 
dla użytku wewnętrznego), budowa 
której, przy słabym obecnie ruchu te- 
legraficznym między Warszawą i Char- 
ws, nie jest istotną potrzebą pań- 

stwa. 

iaglówką z Chin do Polski. 
Śmiała wyprawa żeglarza polskiego. 

. Pod polską banderą wyruszył z Szang- 
haju drogą przez Ocean Indyjski, Sucz, 
Gdańsk do Warszawy łodzią žaglową p. 
Kazmierz Sarjusz Szarski, nasz rodak z wi. 
leńszczyzny. P. Szarski ma za sobą prze- 
szłość niezwykłą: ukończywszy szkołę ma- 
rynarki handlowej w Petersburgu przez lat 
dziesięć pływał jako oficer marynarki po 
rozmaitych morzach, Wróciwszy na krótko 
do Wilna wyjechał z powrotem na Wschód, 
gdzie w czasie walk z bolszewikami został 
doszczętnie ograbiony i zmuszony do szu 
kania pracy jako oficer marynarki chińskiej, 

P. Szarski w czasie swej niezwykłej 
karjery życiowej żywo przypominającej fra- 
pujący film, gdzie był, czem się nie trudnił? 

Ma więc dyplom kapitana marynarki 
handlowej, dypiom  pilota-lotnika i nurka, 
mówi po chińsku, a ponadto zna dobrze 
pięć języków europejskich. Wiele już wii 
dział w życiu, był świadkiem naocznym 
powstania bokserskiego w Chinach w r. 
1900, pływał na 60 tonnowej szkucie po 
Oceanie Północnym, a rozbiwszy się na 
moizu Ochockim, 12 dni spędził rzucany 
przez fale w łodzi ratunkowej. Niesyty przy: 
god i wrażeń postanowił wrócić do ojczy- 
zny, umyślił odbyć tę podróż w sposób, 
któryby godnie zakończył ten fantastyczny 
okres dotychczasowego życia. 

W ciągu dwóch lat ostatnich wypłynęła 
z Chin na łódce żaglowej w podróż do Eu- 
ropy jakaś wyprawa rosyjska, druga niemie- 
cka. Obie spoczęły w drodze na dnie mo* 
rza. Czego nie dokazali tamci, musi dokazać 
Polak — pisze w liście p. Kazimierz Surjusz 
Szarski, załączając następujące pismo Komi- 
tetu polskiego w Szanghaju: «Komitet pol- 
ski w Szanghaju z prawdziwem zadowole- 
niem zaświadcza, że kapitan Sarjusz Szarski 
nabył w dniu dzisiejszym niewielką szkutę 
8 X 30 stóp angielskich, pojemności 146 r, 
tonn, na której w najbliższych miesiącach 
wyrusza pod polską banderą w podróż przez 
Ocean Indyjski i Suez do Polski. Śmiałemu 
żeglarzowi towarzyszyć będą w jego trud- 
nem przedsięwzięciu najlepsze życzenia ko: 
lonji polskiej w Szanghaju, Szanghaj. 14 
marca 1926». Następują podpisy i pieczęć 
komitetu, Zakupiona przez p. K. S. Szarskie- 
go szkuta żaglowa pełniła dotychczas służbę 
ratowniczą, Jej imię «i?er Aspera». 

„ Mimo usilnych zabiegów p. Szarski nie 
pół skompletować załogi z pośród Pola: 

w. 
Jedzie z nim więc Rosjanin i Rumun. 

Wyprawa zaopatrzona została w aparaty 
nukrowy ifotograficzny. Koszia podróży po- 
krywane będą z odczytów jakie po drodze 
odważni podróżnicy będą wygłaszać. 

Wyprawa na łodzi żaglowej kapitana 
Szarskiego pod polską banderą przyczyni się 
do popularyzacji imienia polskiego na szero- 
kim świecie. Zaznaczyć zaś trzeba, że marsz- 
ruta wyprawy przewiduje te wody i porty 
gdzie bandera polska zawita po raz pierwszy 
od czasu istnienia Polski Niepodległej. 

Z. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

płaca do nich przeszło 4 miljony 
złotych rocznie, Od kabaretów (po- 
czytywanych przez magistrat za roz: 
rywkę niegodziwą i demoralizującą) 
pobierany jest podatek wynoszący 
30 proc.; teatry prywatne płacą ma- 
gistratowi haracz wahający się mię: 
dzy 10 a 20 proc. 

Tylko kina magistrat warszawski 
łupi, łupi, łupi. Przepraszam: łupił, Bo 
się już urwało... ‚ 

* 
A u nas w Wilnie? 
Kubek w kubek to samo się 

dzieje. 
2 dwiestoiysiącznego Wilna wy: 

ciąga magistrat olbrzymie podatki. 
Co za to miasto ma? Czy owe ogrom- 
ne sumy idą na zaspokojenie potrzeb 
obywateli? Czy daje nam magistrat 
choć ćwierć tego, co byle cywilizo- 
wane miasto powinno posiadać? Nie 
z tego! Bajońskie sumy podatkowe, 
ściągane z obywateli, idą utonąć... w 
bezdennej nieporadnošci i oplakanem 
safandulstwie magistratu. 

A tymczasem magistrat w nie- 
przytomnej pogoni za „podatkowem 
obciążeniem* gnębi kina, życie im 
zatruwa swoją kontrolą, nos wścibia 
w każde zarządzeńko właściciela... 
Kina nasze są też już na punkcie wy- 
dania ostatniego tchnienia. 

Lecz zostawmy na stronie na 
chwileczkę tego kozła ofiarnego. Po- 
patrzmy co wyprawia magistrat w
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FRANCIS JAMMES. 

Dziesiata elegja. 

Kiedy serce me skona z milości: na wzgórze, 
Gdzie kwitną latem smukłe dzikie tulipany 

- I lisy kopią nory wśród tarnin i wrzosów, 
Niech pójdzie dwoje młodych w upalny dzień letni. 
Niech spoczną u stóp dębu, gdzie wiatru podmuchy 
Pieszczą traw pióropusze łagodną pieszczotą. 
Kiedy serce me skona z miłości—dziewczyno, 
Co, słodka i zdyszana przyjdziesz tu z twym miłym, 
Pomyśl o duszy mojej, strudzonej nad miarę, 
Która na stokach wzgórza, u stóp tego dębu, 
Szukała innej duszy o barwie lazuru, 
Co by jej nie zadała żadnej nowej rany. 
Powiedz sobie dziewczyno, powiedz: Był sżaleńcem, 
Podobnym do pasterzy mistrza Cervantesa, 
Pasących białe owce na łąk kwietnej ciszy... 
Porzucili wysokie, zadymione miasta, 
Kędy może Kwitterja rozdarła im serca... 
Powiedz: On był podobny nieszczęsnym pasterzom, 
Co na kwietnej pościeli, dmąc w kobzy skórzane, 
Usiłowali smętek swój zakląć w melodję... 

Kiedy serce me skona z miłości—powiedzcie: 
Przeszło, jak połysk ps'rąga w błękitnym strumieniu, 
Przeszło, jak nić srebrzysta gwiazdy spadającej. 
Przeszło, jak woń zbłąkanej więzi caprifolium. 
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Kiedy serce me skona, niech nikt go nie budzi... 
Proszę, niechaj mu danem będzie spać w spokoju, 
Pod wierzbą, gdzie czerwony śliczny gil, w czas ranny, 
Wyśpiewuje kantyczki do Najświętszej Panny. 

Kiedy serce me skona... Lecz nie... Przyjdź ty po nie, 
Przyjdź z swoim wonnym wdziękiem i ze snu je obudź. 
Nie chcę, by odrzucało twoje pocałunki 
Weź je. unieś ze sobą z tą dziką tęsknotą, 
Z jaką tuliłaś czasem głowę mą, schyloną 
Na twoje krągłe piersi.. I nie płacz, o miła, 

Nie płacz, miła. Wszak życie jest wielkie i piękne. 
Cierpiałem i cierpieniem poiłem twe serce... 
Ale jagnięta pasły się w zorzy czerwonej, 
Ale księżyc całował mgły rozkołysane, 
Ale sarny drzemały na bladych polankach, 
Ale dzieci radośnie kąsały pierś matek, 
Ale pod ust słodyczą drżały gibkie ciała, 
Ale tyś się z rozkoszy zwijała w mych ręku... 
Nie płacz, miła. Wszak życie jest wielkie i piękne. 

Kiedy serce me skona z miłości, nie będę 
Już miał serca i może zapomnę o tobie? 
Nie, nie... Jestem szalony... Nigdy nie zapomnę: 
Będziemy mieli tylko jedno serce—twoje, е 
l gdy pić będę z szybkich potoków na łące, 
l zechcę tym błękitem napoić twe wargi, 
Staniemy się tak bliscy i w jedno tak zlani, 
Że żadne z nas nie powie, które z nas jest tobą. 
Kiedy serce me... 

Ale nie myślmy już o tem, 
Miła... Piersi twe strome drgnęły w rannym chłodzie, 
Jak dwa ptaszęce gniazda, zanurzone w rosach, 
Serce mi pęknie, widzisz, z tej wielkiej miłości. 
Całe tryska ku tobie, jak w pustym ogrodzie 
Samotna, biała lilja wytryska w powietrze, 
Nie mogę myśleć. Jestem tylko czemś maleńkiem. 
Jestem twemi oczami. Róż czerwonych pękiem. 
Czegóż ci- więc żal było, kiedym cię porzucił, 
Skoro nie byłem sobą, a byłem róż pękiem? 

iv. 

Kiedy serce me skona z miłości: na wzgórzu 
Będzie jeszcze czuwała moja smutna dusza, 
Na drodze waszej, słodkie dzieci, błiskie różom, 
Zalśni wam w mokrych płotach o wczesnem świtaniu, 

Będzie się unosiła nocą we mgle białej, 
Co pije szarą wiigoć sennego księżyca. 
Będzie świeża, jak róże, które się czepiały 
Sliskich, szczerbatych murów starego ogrodu. 

Pójdzie tam, kędy wiecznej czujności wysiłek 
Wypędza psy o zmroku z bud ciemnych: ukrycia, 
l uśmiechnie się cicho do niskich mogiłek, 
Gdzie śpią maleńkie dzieci, co nie znały życia. 

Niech wtedy męka moja stanie się słodyczą, 
A ci, co wejdą między dzikie tulipany, 
Niech mają wzrok pogodą i szczęściem nalany, 
A błogosławić będę ich cichym obliczem. 

Myśl o tem wszystkiem dzisiaj, w ten dzień taki smutny... z 
| płacz, płacz, 0, placz jeszcze na moim ramieniu... 
Wzrusza cię to, nieprawdaż że mam cię porzucić? 
Wonne twe pocałunki drżą teraz, jak zorza.   2 + 

A 
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Pożegnaj się, żegnajmy nasze drogie dusze, 
Jak gdy za dawnych czasów, przed wielką podróżą, 
W topolowych alejach, w chustek powiewaniu, 
Łzy ciężkie się staczały po bladych policzkach. 

Pozwól więc, by kołysał cię ból pocichutku, 
Słuchając, jak uderza w piersi maje serce, 
Ukoi się szloch buntu i łzy się uciszą. ° 

Uśmiechnij się uśmiechem z dni wielkiego smutku?,,. 

przekł. Haliny Zawadzkiej. 

«в 

WANDA NIEDZIALKOWSKA DOBACZEW SKA 

O trosce Dadžbožej. 
(Fragment z opowiešci o šw. Wszeradzie). 

Prędko się dobra baśń baje—nie tak prędko 
rzecz się staje, 

Przez bory szumiące, przez wody płynące wę: 
drował mnich Hieronimos. 

Szedł nie dzień, nie dwa, nie rok cały. 
Pusżczami się przedzierał, ludzkich osiedli uni- 

kał, kniądza onego szukając, ku jemuż niósł słowo— 
posłanie Metodowe, 

Aż zawędrował na kniądzowy dwór. 
Przyjął ci go kniądz statecznie i godnie jako z 

dalekich krain posłannika, zagórskiego gościa. : 
Posłaniu Metodowemu się uśmiechnął, Hieroni- 

ma na uczię sutą zaprosił, o Kizcie Świętym mówić 
sobie nie dał, a słowo Boże w grodziszczu swojem 
głosić dozwolił, 

1 stało się, że po dniach niewielu, zbiegali się 
ku Hieronimowi starcy i kalecy, zbiegały się niewia- 
sty i raby niewolne. 

Bo miłościwszy i łaskawszy zdał im się Jezu- 
kryst nad Dadźboga Swarożyca, miłującego się jeno 
w krasie, zdrowiu i młodości. z 

A pomału, za niewiastami, przyciągać jęli mężo- 
wie, ciekawi, cóże to rozpowiada obcy gość i jakie 
gusła czyni? 

On się radował w sercu swojem.Bo nie jeno 
płoteczki a jazie zagarniał niewodem, ba szczuki zę: 
bate: drużynnych wojów kniądzowych. 

Więc już o Świątyńce Pańskiej zamyślał, raby i 
smerdy zwoływać chciał ku onej zbożnej pracy, po: 
zwoleństwa na to kniądzowego żądając. 

A choć potężne było ono kniąžę plemienia 
ŻE przed ramieniem Metodowem  poczuło 

snać lęk. imię apostoła Moraw zaklęte—pozwo- 
leństwo dało. 

W on czas ruszyły wołchwy ku kątynom i ko- 
niądze Swarogowe za niemi. Jjęły wsze wobec lać 
bogom szczodre obiaty, palić zioła i kwiecie i pirz- 
wy po żniwach chleb. 

„Zlitujcie się, zmiłujcie się, bogi jasne, zbudźcie 
się, przecknijcie się na złotych stolcach waszych. 

Dajcie pomoc i obronę nam, sługom wiernym! 
Nie rzucajcie na zatratę ludu i kątyn wiślań: 

skich!” 
Przecknął się na stolcu swoim, ze snopów źrza- 

iej pszenice wiązanym, bóg jasny, 
rożyc. 

Przeciągnął się cały, ramiona mocarne wyprężył, 
złotołuskiej zbroicy poprawił, złotym szołomem o- 
dział ruse kędziory, miecz samosiecz ujął w prawicę. 

„Kto mię wołał? kto mię zwał-ze ziemie?* 
Poźrzał w dół—koniądze swoje obaczył w po- 

mieszaniu i lęku. я 
Siwym orłem ze złotego stolca się porwał, so- 

kołem bystrym wyżej chmur pływających poleciał, aż 
znużony lotem, przypadł do stóp ooh 

Pyta Qciec Syna swego jedynego: 
„Czemu to synu miły, czemu Śwarożyce, 

kę czarną widzę na twojem czele jasnem?* 
„ Boże—oćcze, Swaroże! złą dola przyszła na 

mój ludł wydziera mi plemię moje koniądz obcego 
Boga. Daj radę!" 

cągnął brwie Swaróg z- pociemniało niebo, 
jak szerokie i długie. 

„Cóż ja poradzę, synu? Swoje niebo znam, 
swoją ziemią władam. Idźże ty ku Welesowi. Jemu 
klną się Słowianie klątwą wielką, on jest mądry mąd- 
rością wszech dziadów pomarłych*, 

„..Zleciał na ziemię Dadźbóg Swarożyc, siwym 
wilkiem o lasy i pola, sine morze wielgory- 
bem przepłynął i dnia trzeciego o zmierzchu zapukał 
do wrót nawi. 

„Kto tam puka? Kto chce wejść niewołany?* 
„Ja to jestem, wiciądz Dadźbóg Szwarożyc. Bra- 

tu mernu, Welesowi, się kłaniam”. 
Zaskrzypiały mocarne wierzeje, ozwarły się wrota 

do nawi, Dźwignęły się z zadumy sennej cienie 
dziadów, pomarłych od wieka, śladem Dadžbožym 
patrzyły ciekawie. 

A on, wiciądz jasny, Welesowego trzemu docho- 
dzi, przed obliczem starszego brata staje, jak przy- 
stoi, panu bratu w pas się kłania. 

Wzniósł Weles żelazne powieki, chmurne ocze 
utkwił w Dadźboga. 

„Kajżeś przyszedł, bracie—Swarożyce? cóż po 
tobie w bezpromiennej nawi*? 

Tedy rzecze mu Swarożyc jasny: „Tak i tak się 
stało. Radę mądrą znajdź. bracie, Welesie”. 

Zadumał się, Weles krótkie ocemgnienie. 
„Bracie miły, Dadźboże Szwarożyce, nie omra- 

czaj ty jasnego czoła troską czarną, Nie ostatnia to 

Dadźbóg—Swa- 

tros-
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twoja godzina. Ciężki bój z Chrystosem zamorskim 
nie pilnuje on swoich włości, ba do cudzych sięga 
chciwą ręką. Ale koniądzom swoim w niebo patrzeć 
każe, że są ziemie nieświadomi cale, i po świecie ' 
białym chodzą nikiej ślepi. Lećże ty, Swarożyce, ku 
siestrze twojej i żenie, ku Mokoszy. cudnej Krasopani.* 

Porwał się Dadźbóg, znowu nad morzem po: 

leciał, fa wschód Słońca, na początek nieba. Tam są 
łęgi wiecznie zielone, na nich kwiecie wiecznie kwit« 
nące. Po łące chodzi Mokosz Krasopani, kwiecie w 

wianki zaplata, barwne tęcze na przęślicę. mota, cie- 

niuchne niteczki z nich przędzie. ° 

A potem ciska one nici na ziemię, a one lecą, 

i wsze stworzenie żyjące wiążą. 
Jeienia wiążą do łani, orliczkę do orła siwego, a 

do męża wiążą niewiastę. 

SEWERYN ODYNIEC. 

DODATEK LITERĄCKI Nr. 8 

Wysłuchała Mokosz skarg Swarożycowych: 
„Śpij spokojnie, miły mój Dadžbože, zrobię ja 

ci chętnie o co prosisz. Odpłacisz mi w gody jaro- 
we, kiej mię przytulisz ku sobie, miłować i rodzić 
pragnącą*. 

Odmieniła się Mokosz pszczołą złotą, odmień- 
cem na Świat poleciała. 

Dożrzała wnet Hieronima, jak u stóp Krzyża 
Chrystusowego klęczał, w zamodleniu cichem, w upo- 
jeniu nieziemskiem. 

Jęła mu pszczółeczka złota dzwonić cichuśko 
do ucha pieśń o wiośnie i o miłowaniu. 

e się Hieronimowi splątały słowa pacierza. A 
przed oczami dusze, miast, ozdartego męka, ciała 
Chrystowego, uźrzał kwitnące kaczeńce. 

ZACHÓD. 
Przytulasz się do mnie... | płaczesz cichutko 
I słaniasz się, wiotka, w.sobolach twych smutków— 

Usteczka skrzywiają się w dół... 
Już dosyć, Księżniczko. Bajeczka skoficzona — 
Królewski płaszcz zdarty—zdeptana Korona 

Przed nami szarzyzna i muł. 

W mrok nocy idziemy—bezdomni heloci... 
Lecz słońce zwycięstwa nad nami się złoci 

Promienny malując nam mit. 
O, nie szarp napróżno znękaną pierś szlochem! 
Tłum—zawsze żostanie bezmyślnym Molochem 

My—zawsze będziemy iść w świt 

N'e szargaj baśń złotą gzaszego Exodu. 
Być może, że będziem krew własną pić z głodu 

l ręce swe szarpać i gryźć— 
Lecz idźmy spokojni! I prędzej, niż uledz 
Skonamy, jak kona zraniony krogulec — 

Księżniczko—już pora nam iść! 

W twym zamku, gdzie słońce w fontannach szaleje 
Rozsiadły się zgrają bezmyślną plebeje 

"Na wieży czerwony lśni grot: 
O, nie rwij szat atłas rękami drżącemi 
Wszak myśmy odwieczni, jak stara baśń ziemi, 

Nie ugnie nas topór i młot! : 

Tłum brudnych Szaleńców przed sobą nas żenie! 
Rzuć jabłko: królewskie w przydrożne kamienie 

Miast berła w dłoń kwietną weź kiść! 
Zapomnij o świście chamskiego batoga— 
Miej w sobie coś z słońca promieni i Bogal 

Księżniczko, już pora nam išč.., 

Lecz nie daj nic poznać sledzącej nas zgrai, 
Że pomsta, jak lampart w źrenicach się czai 

„ W pierś tłumu kierując swój cios. 
Wierz, zadrży stal nasza w tem sercu przeklętem 
Wszak myśmy wiecznością, a oni—fragmentem, 

Wszak na nas opiera się los! 

Pamiętaj—Pod smyczkiem boskiego Maestra 
Swiegocą komety, jak zgodna orkiestra 

I słońce czernieje, jak lišč... 
A my, zachodzący wśród przekleństw i krzyku 
Wzejdziemy w wzlotach zwycięskich karrykuł— 

Księżniczko, już pora nam iść! 

  

  

JERZY WYSZOMIRSKI. 

Pragnienie. 
Powrócić wreszcie z długiej błękitnej podróży 
i świat cały wraz z sobą wyrzucić na peron 
owej malej stacyjki u Ponar podnóży — 
a później trząść się w wózku, krydtym żółtą derą. 

Kołysać się w odwiecznych drogi koleinach 
i chwytać drżeniem wargi wierzb przydrożnych wiewy, 

które z duszy wyżeną wspomnienia o Chlnach; 
czekać aż wron krakanie zgłuszy krzyki mewy. 

Przejechać cicho stępa nad strumienia nurtem 
i ujrzeć dom bielony i wiśnie i śliwy, 
otworzyć ze wzruszeniem klekocącą furtę 
i zapytać; tam oto, czym tu był szczęśliwy?
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JERZY WYSZOMIRSKI. 

Rymy nawspak. 
Eksperyment 

Jezioró całuje traw zielonych rama 
sosna w wodzie zatraca kształt niby mara 
blednieje i gaśnie w wodzie kwiatów dywan 
o pani jak piękne wodne imię wandy 
patrz w głębi w roztoczy lśni srebrzysta kula 
miesięczna co wisi nad nami bez ruchu 
jest gładka i lśniąca jak z białego lasku 
już słyszę w szuwarach żabiego jęk chóru, 
o pani spójrz tutaj romantyczny nieład 
i powiedz tak powiedz czy czujesz czego brak 
naprawdę uroczo jest tutaj i ładnie 
o plecy się nasze ociera wzgórza garb 
nad tonią jak aero łątka się waży 

samolot spóźniony lecz piękna bo żywa 
a zdala zdaleka z za gór 
słyszymy dzwoniący już róg 
nachylmy nad wodą zrurmienione lica я 
i patrzmy jak bledniem w gładzi srebrnej cali 
pogrążmy w niej cicho spłomienione ręce 
i patrzmy jak kradnie jezioro nam cerę 
i góry i lasy radością nas darzą 
niczego już więcej niech pani nie żąda 
co jeszcze ach czarów jest tutaj tak błogo 
niech pani pomyśli że to właśnie gopło. 

13. Vil. 1925, 

  

WANDA NIEDZIAŁKO WSKA - DOBACZEWSKA 

® * 
* 

A po szczerem polu bujny wicher lata, 
w wieczny pęd zaklęty od początku świata. 

A na szczerem polu stoi krzyż przy drodze, 
poprzez czerwień maków czerniejący srodze. 

A па czarnym krzyżu wisi Bożyc smutny, 
za nieswoje winy bezradnie pokutny. 

Przylecieli z lasu leśni ptaszeczkowie, 
posiadali Bogu na schyłonej głowie. 

„O Boże - Bożeńku, któż cię skazał na to: 
byś za cudze grzechy krwawą był zapłatą? 

„O, Boże - Bożeńku, któż nagrzeszył tyle, 
byś tu stał wpatrzony w mijające chwile? 

„O, Boże - Bożeńku, za czyjeż to winy 
stoisz tak wmyślony w smętek bezprzyczyny?* 

„O, moi ptaszkowie, z własnej dobrawoli 
stoję tak wsłuchany w ból, co Światy boli. 

„Każdy świat maleńki płacze sam za siebie, 
ale ja za wszystkie w -mej świętej potrzebie, 

„A już mi od płaczu omdlały powieki, | 
szedłbym zmyć je wodą do błękitnej rzeki, 

„Szedłbym w bór sosnowy, wtulić twarz w paprocie, 
rozweselić serce w słoneczkowem złocie. 

„O moi ptaszkowie, zbierzcie wszystkie Siły, 
wyciągnijcie gwoździe, by mię nie więziły. 

„Wyciągnijcie gwoździe z rąk i nóg od krżyża, 
niechże się i dla manie jasny dzień przybliża. 

„Gdy mię wiatr owieje, gdy mię radość skrzepi, 
bolejącym światom będzie także lepiej.*
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JULJUSZ LEMAITRE 

  

Zbudzone cienie. 
(Na marginesie Odyssei). 

Za dalekiemi morzami jest wyspa  Kimmeryj: 
czyków, w wieczyste mgły otułona. Wody nieruchome, 
łąki asfodelami zasiane, blade i nikłe wzgórza. Tam 
przebywają „głowy bezsilne*, dusze, cienie, postacie 
umarłych. Żyją tam umaili, niepewnie, żałośnie. (Nie 
można bowiem pojąć życia bezcielesnego, a nie- 
podobna uwierzyć, by wszystko się kończyć mogło 
ze stosem i mogiłą), „Nerwy nie podtrzymują już 
ciała, ni kości.. Gdy płomień stosu zniweczy nerwy, 

ciało i kości, dusza, która z pośród nich uleciała 
j zachowała kształt cielesny, unosi się w przestrzeni, 
jak sen". t Umarli, „obrazy tych, których już niema”, 
nie przestają wykonywać tego, co zwykli byli czynić 

za życia. Achilles wciąż miecz swój wznosi, Aga- 
imemnon piastuje berło, Minos wydaje wyroki, Fedra 
czy Leda—przyzywają kochanków, tłum niewolników 
służy swoim panom. Ale to już tylko są giesty, 
zaledwie opromienione sennem i coraz niklejszem 
wspomnieniem dawnych uczuć i myśli. 

* 

Gdy Ulisses, chcąc zasięgnąć rady wieszczka— 
Tirezjasa, przybył na wyspę Kimmeryjczyków i wy- 
kopawszy dół, napełnił go krwią jałowicy, dusze 
umarłych zebrały się przy nim z cichym szelestem 
miecionych przez wiatr jesienny zeschłych liści. 
Pragnęły napić się krwi i odzyskać przez to nieco 
życia dawnego i siły. 

Ale bohater odsunął je mieczem i pić pozwo- 
lił tylko tym, z któremi chciał rozmawiać: matce 
swej Antyklei, Achillowi, Agamemnonowi, Fedrze, 
Arjadnie, Ledzie i pięknemu Antilochowi. 

Ale gdy się przezorny Ulisses oddalił, umarli, 
którzy pili czarną krew, zachowali jeszcze na prze- 
ciąg paru dni w kształcie swym mniej przezroczy- 
stym i podtzymanym przez coś w rodzaju nerwów, 
mięśni i kości, zdolność czucia, wzruszania się, 

A i wyrażania w słowach swoich myśli. 
yli jarkby przez pół żywi, życiem kruchem i zanika- 

jącem powoli. : 
Najpierw wyraźniej przypomnieli sobie, co robili 

i jak cierpieli, gdy byli żywi. Pośród innych dusz, 
nie mogących wydać głosu, cieszyli się zapomnianą 
radością rozmowy. I pomimowoli, choć pamięć nasu- 
wała im więcej wspomnień bólów, niż radości, jęli 
gorzko żałować życia i jedynem ich pragnieniem 
było zacząć je od nowa. I wszyscy zgodzili się na 
to, co powiedział Achilles Ulissowi: „Nie mów mi 
o śmierci. Węolałbym być parobkiem nędzarza па 
ziemi, niż tu królem tych, co już umarli”, 

Zaczęli tedy żyć tak, jak każdemu kazała jego 
natura i o ile pozwalały na to przelotne siły, zaczer« 
pnięte w czerwonej jamie, 

: * 
W pierwszej radości odzyskanego żywota byli 

jedni dla drugich pełni życzliwości. ójeśi dobra, 
które znaliśmy przed śmiercią, niewarte były, by o 
nie zabiegać, to wszystko, co zawiera miasto cieni, 
jeszcze bardziej, jest próżne i tem większem  szaleń- 
stwem jest walczyć o nie*. 

A jednak już drugiego dnia prysła przyjaźń 
między cieniem Achillo—iłcieniem Agamemnona. Każdy 
z nich chciał panować nad bladym tłumem próżnych 
kształtów: jeden, ponieważ był niegdyś najwaleczniej- 
szym z greków; drugi, ponieważ zwano go za Życia 
„królem królów. 

Cienie wojowników, które nie piły krwi, przyglą- 
dały się temu sporowi. Lekkie szemrania, podobne 
do szeptu traw, wiatrem  muśniętych, wyrażały. ko: 
lejno ich niechęć, albo przychylność. Pod wpływem 
niejasnych wspomnień jedne stanęły po stronie Aga- 
memnona, a inne po stronie Achilla, zależnie od tego, 
Czy za życia oddane były Atrydzie, czy synowi Te- 
tydy. I Agamemnon na czele swych przezroczystych 
rycerzy zajął pozycję nad bezbawnem jeziorem, gdy 
Achilles rozbijał widmowy obóz na wzgórzu, usypa- 
nem z popiołów. 

Fedra zaś, w której napój Ulissa rozbudził mi- 
łość wyroczną, szukała pomiędzy cieniami cienia po- 
nurego Hipolita. Znalazła go, zajętego wypuszczaniem 
strzał, które ginęły w morzu mgły. Zasypała go pło- 
miennemi słowy: i ponieważ nie mógł mówić, a ru: 
chy jego były pełne wahania, myślała, że go naresz- 
cie potrafiła przekonać i chciała go objąć rękami. 
Ale ramiona jej natrafiły na próżny obraz, którego nie 
mogły uchwycić, Zabrała się do tego rozważniej itak, 
by obraz ten przynajmniej pozostał w jej ramionach. 
Ale nie sprawiało jej to żadnej przyjemności, a gdy 
próbowała choć trochę zacieśnić uścisk, widmo się 
natychmiast wymykało. | zaczynała na nowo, skarżąc 
się pocichutku. 

Leda zaś, skłonna niegdyś do niezwyczajnych 
młostek, skorzystała z sił odzyskanych, by rozkochać 
się w wielkoludzie Orjonie. Olbrzymi cień myśliwca 
snuł się bez końca po polach asfodelowych, w po- 
goni za nieistniejącą zwierzyną. Leda czatowała na 
niego za krzakami, i gdy przechodził, usiłowała przy- 
ciągnąć jego uwagę westchnieniami i pieszczotliwemi 
słowami. Ale Orjon jej nie słyszał. 

Ale i słodka Arjadna również poczuła, że się w 
niej odradza zdolność kochania. A że była rozsądniejsza, 
niż Fedra i' Leda, wybrała Antilochosa, który wraz z nią 
wysączył trochę czerwonego płynu i był nieco bar: 
dziej rzeczywisty. 

Posępna Prokryda też zwróciła uwagę na pię- 
knego wojownika. Ale Antilochos przeniósł nad nią 
czułą Arjadnę; i oboje poszli brzegiem bladego Ache- 
rontu ku gajowi oliwnemu, którego liście zdawały się 
wyczynione ze starego, matowego srebra,,. 

Treeciego dnia (jeśli wolne użyć tego słowa, 
jako miary czasu w kraju, w którym niema słofica), 
doszło do spotkania między wojskami Achilla i Aga- 
memnona. Prawdę mówiąc, cienie wojowników nie 
wiele traciły, wymordowując się nawzajem. Wkrótce 
zmięszały się i tworzyły tylko splot cieni, przesuwa- 
jących się jedne przez drugie: tak, że wreszcie obie 
armje zajęły stanowiska przeciwników bez żadnego 
realnego wyniku. A wtedy z wielką odwagą jęły się
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przygotowywać do przesunięcia się przez siebie raz 
jeszcze. 

Ale pomiędzy obozami Achilles i Agamemnon 
walczyli, jak się zdawało, nieco namacalniej. Agame- 
mnon zranił Achillesaw udo i różowe, kropelki ukazały się 
na brzegu rany. Ale gdy w chwilę później Achilles 
zatopił ostrze miecza w pa króla królów, z rany 
wypłynęły już tylko parę bezbarwnych kropli. Potem 
okrzyki dowódców zamafly im na ustach, a ude- 
rzenia mieczów nie mogły wydobyć nawet wody 
z rozwiewających się ciał, Kształty ich po się 
wzajemnie i wchodziły jeden w drugi bez najmniej- 
szego oporu; i wkrótce > tylko dwa cienie wal- 
czyły z sobą pośród innych cieni. 

W tej że chwili Fedra, uwieszono u cienia Hi: 
"polita była też tylko cieniem ściskającym cień. 

I Leda, biegnąc za wielkoludem Orjonem wy- 
czerpała w tym wysiłku swój skąpy zapas krwi; 
i nie wiedziała, że jest tylko cieniem i że goni za 
cieniem—łowcą cieni... 

A pod oliwkami z matowego srebra w chwili, 
gdy Arjadna i Antilochos probowali, zbladiemi już 
i zwiotczałemi wargami ostatniego bezcelowego po: 
całunku, zazdrośna Prokris, zakradłszy się za drzewa, 
wzniosła sztylet nad piersią rywalki. Antilochos rzu- 

DODATEK LITERACKI 7 

cił się, by zasłonić miłą i jego to cios dosiągnął. 
Prokris miała jużkrzyk nąć: „O, bogowie wielcy! Więc 
jego zabiłam!* Ale krzyk nie wyszedł z pomiędzy warg! 
Spostrzegła, że kochankowie stali się znowu pustymi 
obrazami i pomyślała: „Skoro tak, to wszystko jedno, 
on, czy ona“, Ale pomyślawszy lak, przestała my- 
śleć i była już tylko cieniem, który chciał zabić 
cień w ramionach cienia... 

% 
Gdy s'ę odbywały te wszystkie próżne i da- 

remne sprawy, czcigodna matka Ulissesa, Antyklea, 
siedziała z głową, ukrytą w dłoniach. Powtarzała sło- 
wa synowskie i usiłowała utrzymać w sobie i utrwa- 
lić obrazy, które zbudził w jej umyśle: dom w tace, 
wielki sad, kamieniste wzgórza, postać i odzież sta- 
rego swego męża, Laertesa, odjazd Ulissesa na woj: 
nę Trojańską i szlachetne oblicze swego drogiego 
syna. Ale w miarę, jak ten właśnie wysiłek wyczer- 
pywał i wysuszał krew z jej wątłych żył, rozpierz- 
chały się wspomnienia, które usiłowało zatrzymać. | 
czcigodna Antyklea też stała się cieniem, marzącym 
mygliście o wielu innych cieniach... 

Znów zapanował dawny iad. 
przekł, Haliny Zawadzkiej, 

  

  

JANINA KIRTIKLISUWA 

Motyl. 
Trzepią się jakieś rączęta 
Chwieją się trawy, badyle, 
To Maryś moja maleńka, 
Goni w ogrodzie motyle. 

W ręku gałązka wierzbiny— 
Głos jej kaskadą rozbrzmiewa. 
Smieją się do mej dzieciny 
Motyle, kwiaty i drzewa, 

A słonko ciepłe promienie 
Na Inianą główkę jej kładzie, 
I dziwne jakieś znużenie 
W cienistym rozsiewa sadzie. 

A wtem się barwy zmieszały 
W słonecznem blasku i pyle, 
1 teraz nie wiem gdzie Maryś, 
A gdzie fruwają motyle. 

HELENA OBIEZIERSKA. 

W słońcu. 
Dosyć tych marsów! Zaprzestań się gniewać 

l troskę nosić na zsępionem czole... 
Dziś wiosna! Czas się wszystkiego spodziewać! 

Z bruków i murów uciekłszy na pole. 
Już dosyć wadzić się z życiem i światem— 

Bo już rowami bujne huczą strugi; 
Głowę odurza pjanym aromatem 

Ziemi głąb czarna, rozwarta przez pługi. 

Jeden skręt rzeczny pośród złotych piasków, 
Jeden: skowrończy ton, jaskółcze wzloty, 

Jeden dzień słońca roztańczonych blastów 
Płaci za zimy _nędze i tęsknoty, 

Przestań potępiać wielkie sądy Boże, 
Kiąć życia bezsens i losu bezprawia, 

—Žycie jest więcej warte, niż dać może, 
I niż to wszystko, czego nam odmawia. 

WŁ. ARCIMOWICZ. 

Na zgliszczu. 
Porosły bujne łopiany, 
Szczur się w kącie żarłoczy.. 
Resztki popiołu z pod ściany 
Wiatr wściekle rzucił mi w oczy. 

Czarna, jak rozpacz, ruina, 
Cicha, jak grobu wnętrze, 
W pamięć się z bólem wcina, 
Wspomnienia budząc najświętsze. 

Czas widzę dawno ubiegły; 
Sny niepowrotne, nienowe, 
Gniotą, jakgdyby cegły 
Ruin, składane na głowę. 

Wspominam sielskie zacisże, 
Wspominam i cisżę duszy, — 
I słyszę, z bólem słyszę, 
Że życie w popiół się kruszy, 
Czuję, że nakształt maszkary 
Rożpacz ze zgliszcz się wylęga, 
1 sczerniałymi konary 
Granic przyszłości mej sięga. 

] pragnę, pragnę gorąco 
W te ściany wrosnąć głazem, 
Aż nowi ludzie roztrącą 
| mnie z tą ruiną razem, 

Bo czegożbym szedł po Świecie, 
Czegożbymi szukał daremnie, 
Wszak w ruin czarnym szkielecie, 
Co moje, jest dziś beze mnie. 

A tam, gdzie nowy świat rośnie, 
Idąc żałobą brzemienny, 
Będę w ich nowej wiośnie 
Sam jeden sam i jesienny.
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MICHAŁ K. PAWLIKOWSKI. 

Godzina 

Mąż twój grał w bridża. Zegar dzwonił drugą ,. 
On wyszedł twoim śladem na werendę 
l szepcąc w uszko „już nigdy nie będę”, 
Całował szyję, potem usta — — długo... 
A potem z oczu twych wypił izę gorzką... 
Potem policzek pokrwawił o broszkę... 
Tyś krew tę starła chusteczki batystem... 
Rytmicznie—miękko pulsowały skronie... 

Gwiazda gdzieś spadła przez toń nieba czystą, 
Szlak fosforyczny znacząc w gwiazd zamieci. 
Mocno—jak w bajce—pachniały lewkonije... 
Mąż twój grał w bridża. Zegar dzwonił trzecią. 

List od kogoś. 
Dziś miałem list od kogoś, kto—trżeba przypadku— 
Spotkał cię wychodzącą razem z nim z cukierni. 
Ach, więc z nim.. Wiem już wszystko:—że czeszesż sie gładko, 
Że już ust nie malujesz i że chodzisz w czerni, 

List rzuciłem do kosza. Lecz w nocy źle spałem 
I śniłem twoje oczy uśmiechnięte modrze... 
I zapach twego ciała... | słodko drętwiałem 
W półsennie wonnej wizji.. z czołem na twem biodrze. 

Zbudziłem się przeszyty samotności spleenem 
| raz jeszcze zasnąłem, by wyśnić nad ranem. 
Że masz—jak dawniej—grzywę pachnącą jaśminem, 
| usta—tak, jak dawniej—bardzo malowane. 

Powrót, 

„Hrabinie egzotycznej” 

Miałem dziś lat czternaście, Uciektem z algebry. 
Pani nie miała lekcji. Niosłem Pani książki, 
Oglądaliśmy razem w menażerji zebry 
I drzemiące tygrysy w aksamitne prążki. 

Z uczuciem niezaznanej dotychczas oskomy 
Patrzałem w usta Pani skrzywione kapryśnie, 
W białe ząbki—chrupiące słodkie buldegomy, 
Kiejące się irysy i pijane wiśnie... 

Po latach śnów połowu i wrażeń pogoni, 
Przez miażdżącego czasu zachłanne przepaści 
Powraca czar, jak refren zapomnianej woni... 
Chciało mi się dziś płakać... Miałem lat czternaście.., 
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ZIEM WSCHODNICH 

Rzekome ulgi taryfowe 
na P.K.P, 

Od 1.VI.26 r. ministerstwo kolei 
wprowadzało ulgę taryfową na „prze- 
wóz drobnych przesyłek całemi wa: 
gonami specjalnie z wyjątkowemi 
udogodnieniami ich przewozu. Stre- 
szczają się one w tem, że grupowane 
przez organizacje prywatne, pod firmą 
Centrala zbiorowych ładunków, prze- 
syłki drobne do jednej i tej samej 
stacji przeznaczenia dla różnych od- 
biorców, będą wysyłane ze stacji na: 
dania przez Centralę za oddzielnemi 
listami przewozowemi pod adresem 
każdego z poszczególnych odbiorców 
zbiorowo całemi wagonami, według 
planów ustałonych przez dyrekcje ko- 
lejowe, w porozumieniu z centralą tj. 
w wyznaczone dnie i według uzgod- 
nionych marsżrut, 

Za takie przewozy przy wydaniu 
przesyłek od poszczególnych odbior- 
ców będzie pobierana opłata normal: 
na za przesyłki drobne, a następnie 
po złożeniu przez centralę listów 
przewozowych lub ich wtórników 
dyrekcje kolejowe będą zwracały cen- 
trali różnicę pomiędzy pobraną opłatą 
według normalnych klas taryfy dla 
drobnicy, a opłatą według klas wago- 
nowych. Różnica wypada znaczna, 
naprz. za przewóz tkanin i manufak- 
tury w ilości 10—12 przesyłek drob- 
nych o wadze ogólnej towaru 10028 
klg. z Łodzi do Wilna wyniesie na 
wagonie: (1132 zł 95 gr.—612 zł. 70 
gr.)=520 zł. 25 gr. a przy wadze 
towaru 15000 kig, około 750 zł. 

Oprócz tego grupowane przez 
centralę drobne przesyłki kolej będzie 
przyjmować bezpłatnie na przecho- 
wanie krótkoterminowe do swych 
składów w celu ułatwienia gromadze 
nia towaru da wysłania pełnemi wa: 
gonami. : 

Zarządzenie to niewątpliwie po- 
siadałoby poważne znaczenie w dzie- 
dzinie transportu kolejowego, gdyby 
nie nosiło wyraźnych cech wyłączno- 
ści monopolowej, udzielonej firmie 
prywatnej w trybie postanowienia ta- 
ryfowego, jako prawa obowiązującego 
pod przykryciem obejścia zasady nie- 
dopuszczalności na kolejach uprzywi- 
Ijowania przez wprowadzenie do te- 
goż postanowienia wzmianki, że inne 
tego rodzaju przedsiębiorstwa w ra- 
zie ich powstania mogą korzystać z 
ulgowego przewozu drobnych przesy- 
łek, pod warunkiem podporządkowa- 
nia się ustalonym dla centrali planom. 

Oczywiste, że takie ujęcie wy- 
pacza dobrą w założeniu sprawę 
przez podporządkowanie jej nie po- 
trzebom gospodarczym kraju lecz 
interesom prywatnym; wprowadzona 

bowiem ulga taryfowa zgóry urzędo: 

wo narzuca pośrednika w postaci 
„Centrali*, która nieomieszka wy- 

korzystać przywileju na swą wyłącz- 

nie korzyść, zyskując poważne do* 
«chody za rachunek i ze stratą Skarbu 
Państwa, bez jakichkolwiek nakładów 
materjalnych, a zatem i bez żadnego 
ryzyka. 4 

Krajowy przemysł i handel oraz 
konsument z ulgi tej przy takich wa- 
runkach pożytku nie odniesie. Również 
i koleje w wyniku osiągną tylko 
straty, Motyw rzekomych korzyści 

od zmniejszenia się ilości wagonów 
w obiegu dla przewozu drobnicy, 
przez twprowadzenie ulgi tej, jest 

prostym frazesem, szczególnie w o- 
becnej dobie, kiedy dziesiątki tysięcy 
wagonów stoi w rezerwie, przezna- 
czony do obiegu tabor wagonowy 

nie jest wykorzystany z braku prze: 

wozów, a pociągi towarowe kursują 
przy niepełnem obciążeniu. Taka ko- 
rzyść jest nikłą w porównaniu ze 
stratą pozbawienia kolei normalnych 
opłat za przewozy «drobnicy na rzecz 

Centrali, jak również dochodu za 
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dziedzinie polskiej kultury i to nie: 
zaprzeczalnie najistotniejszej Oraz do- 

niosłego znaczenia ogólno państwo - 

wego. В р 
Wilno  potrzebuie tej polskiej, 

istotnej, kultury—jaknajwięcej. Nie 

trzeba tego nikomu , łumaczyć. Po. 

trzeba tu, w Wilnie, pokazywać i 
pokazywać, że mamy dosyć polskich 
sił kulturalnych i to w najprzedniej- 
szym gatunku. No, i nech no przy: 
jedzie do Wilna na występy z War- 
szawy lub z jakiejkolwiek innej w 
Państwie Polskim miejscowości polski: 
aktor z trupą swoją, Śpiewak, pjani- 

sta.. Bęc, bęcl Magistrat nasz takim 
go obłoży podatkiem, że impresaijo 

grubo straci, wyleci z Wilna jak z 

procy i dziesiątemu będzie perswedo- 
wał aby do Wilna nie jechał. 

Nasza wileńska publiczność apa- 
tyczna i niezasobna; wszelka u nas 
impreza kulturalna idzie jak z kamie- 
nia, Wilno ma u impresarjów, i wśród 
artystów  najfatalniejszą reputację. 
Trzeba wszelkiemi sposobami ściągać 

do Wilna kulturalne imprezy, ułatwiać 

im powodzenie na gruncie naszym... 

a magistrat przeciwnie z całą krótko- 
wzrocznością i tępością. jeszcze od- 
stręcza od Wilna wszystkich którzy 
by tu u nas dać mogli popis kultury 

polskiej! i Ё 
Ach—powiadają niektėrzy—to jest 

bardzo chwalebny protekcjonizm wo- 

bec „sił miejscowych*. Niech Wilno 
zadowolni się własnemi „siłami miej- 

przechowanie drobnych przesyłek Cen- > Aga ži smalec wieprzowy 
i i „ 24U—400, o — Е 

trali w składach kolejowych, dla | Nabiał: mleko 25—30 gr. za 1 lltr, śmie- 
ZONE których, ich ważenia i innych taną 180--170, twaróg 80—100 za 1 kg., 
manipulacji, koleje nadal będą zmu- masto niesolone 400 — 450, solone 380 — 
szone utrzymywać takiż personel, jak 420, deserowa 480 —500. 
; ja: 120—140 za 1 dziesiątek. 
i przy normalnych warunkach prze — a: kartofle młode 70-780 gr. za 
wozu drobnicy, ы й 1 kg., cebulą 180—200 młoda 5—10 (pę- 

Godną uwagi jest okoliczność, że czek), rzodkiewka 5—10 (pęczek), sałata 5— 
miarodajne czynniki Departamentu Ta- = kazadi NEA 

rytowego Min. Kol. nie _ powierzyły ge 10-15 (pęczek), ogórki młode 20-30 
gromadzenia i wysyłania drobnych gr. za sztukę. 
przesyłek całemi wagonami powoła- Jagody: poziom*i 80—100 gr. za 1 litr, 
nym do takich operacji organom ko- kuskawki 180—220 za 1 kg., czereśnie 150— 
lejowym, jakiemi są stacje miejskie "9%, : 
w Warszawie, Lodzi i Wilnie i t. de getajmy agata 168 (w kei 12) (w de. 
w których to zwłaszcza ośrodkach talu) gr. za 1 kg. 7 
zbiórka drobnych przesyłek do wysła- Ryby: liny żywe 350 za 1 kg., Śnięte 
nia całemi wagonami może się do- 300 szczupaki tmięte 200280, okonie 250— 

м Р 0, karasie 240 — 250, karpie 230 250, 
konywać w dużych ilościach; po- jeszcze 270—300, wąsacze 200—230, węgo- 
średnictwo stacji miejskich bez po- 
równania byłoby dogodniejsze i tań NEUEEEKUEKAWY WANE 
sze dla osób zainteresowanych, gdyż 
wówczas różnica taryfowa za prze- 
wóz wpływałaby do kieszeni nie 
osoby postronnej, łecz do odbiorcy 
towaru, co w pewnej mierze mogłoby | 
IE na obniżenie cen różnych | SOBOTA 
artykułów. Dzi 

Natomiast i kolej  osiągnęłaby 19 * 
pewne zyski zą dostawę tych przes (Gerw.iProt. 

Wsch. sł, og. 2 m.34 

Zach. sł. o g, 7 m. 31 

  sylek do stacji kolejowych, komisowe * a 3 
za pośrednictwo stacji miejskiej, za JMarcel I M; 
roboty fizyczne i t. p. : KOŚCIELNA. 

Е 5—& 
— Pielgrzymka do Kalwarji. 

KRONIKA MIEJSCOWA. W niedzielę 20 czerwca o godz. 7 

— (o) Opłaty inkasowe w min, 30 rano, z kościoła św. Jana wy» 

Banku Polskim. Bank Polski za- USZY pielgrzyńika do Kalta: ji 
czął w ostatnich czasach popierać od ŻAŁOBNA. 
firm, wykupujących weksle zagranicz- 
ne, opłatę inkasową w wysokości 4 — Pogrzeb śp. Prof. Dr. Jėze- 

proc. sumy wekslowej niezależnie od tą Bielińskiego, profesora honoro- 
normalnej opłaty inkasowej, pobiera- wego Uniwersytetu Warszawskiego i 
nej od posiadacza wekslu. Wobec goktora honorowego . Uniwersytetu 
tego, że pobieranie rzeczonej opłaty Stefana Batorego, odbędzie się w 
nie jest zoodne z dotychczasową pra- Wilnie w sobotę dnia 19 bm. O go“ 

ktyką Banku Polskiego a także ze dzinie 11-ej eksporłacja z dworca ko- 
zwyczajami, przyjętemi w innych ban- lejowego do kościoła Św. Jana, w 

kach, centrala związku a zwró- którym o godz. 12 odprawione żo- 
ciła się do Dyrekcji Banku Polskiego stanie przez Dziekana Wydziału Teo- 
o stosowne wyjaśnienie. logicznego Uniwersytetu Stefana Ba: 

— Podroženie węgla!kamien: torego Ks. Prof. Dr. Ignacego Ś ir- 

nego. Jak wiadomo, Syndykat Węglo* skiego nabożeństwo żałobne. Po na: 
wy z dn. 16 maja r.b. podniósł ceny bożeństwie pożegnanie zwłok przez 
na węgiel dąbrowski i śląski — O przedstawicieli Uniwersytetu Stefana 
10 proc. | Ža Batorego na dziedziūcu 'uniwersytec- 

Teraz, jak nas powiadamiają, na- kim im. Piotra Skargi, poczem pog- 
stąpiła nowa zmiana cen, a mianowi* rzeb na cmentarz Bernardyński. 
cie: z dn. 20 bm. ceny na węgiel zo- URZ 
stały ponownie podwyższone prze- RZĘDOWA. 
ciętnie o 17:/, proc. — (w) Walka z pornogratją. 

— (x) Konferencja przedsta: W związku z ukazaniem się w o: 
wicieli życia gospodarczego z. Statnich czasach znaczniejszej ilości 
Wileńskiej. Celem nawiązania bez. wydawnictw pornograficznych, odnoś- 
pośredniego kontaktu pomiędzy in. ne władze poleciły wzmocnienie nad- 
stytutem badania stanu gospodarcze- zoru nad tego rodzaju wydawnictwami 
go Ziem Wschodnich w Warszawie które w znaczniejszej ilości kolporto- 
z przedstawicielami życia gospodar. wane są z Warszawy. Jednocześnie 
czego ziemi Wileńskiej, zarząd wspo: Komisarjat Rządu na m. Warszawę 
mnianego instytutu zwołał w dniu skonfiskowal w tych dniach szereg 
dzisiejszym, w sali techników, przy wydawnictw pornograficznych — ро- 
ul. Wileńskiej 25, konferencję czyn- chodzenia niemieckiego, przeznaczo- 

rze 350—370, 
10. 

Drób: kury 200—400 zł. za sztukę, kur- 
częta 120—150, kaczki 350 600. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
18 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

m r»
 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 10,— 10,02 9,98 
Holandia 402,50 403,50 401,50 
Londyn 48 75 48,87 48,63 
Nowy-Yort 10.— 10.02 9,98 
Paryž 28,55 28,32 28,18 
Praga 20,68 29,75 29,61 
Szwajcarja  194,— 194,49 193 51 

Wiedeń 14557,7 145,93 145,22 
Włochy 36,125 36,22 3603 
beigja 28,60 28 67 28,53 
Stokholm — — — 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 69,25 (w złotych 690,— 
kolejowa 152,00 — 

32,— 31.90 33.50 5 pr. pożycz konw. 
pr. pożyczk, konw, 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 21,25 23,50 

  

"KRONIKA 
sołtysów, podnosząc znaczenie przy. 

sięgi i wyjaśniając jakie skutki i obo: 

wiązki ciężą na zaprzysiężonych. Przy 
odbieraniu przysięgi obecny był na- 
czelnik Wyzdiału Bezpieczeństwa p. 
Włodzimierz Dworakowski. 

— (x) Żjazd wójtów i pisarzy 
gminnych. W poniedziałek. dnia 
21 b. m. w sejmiku pow. Wil.-Troc* 
kiego odbędzie się zjazd wójłów i 
pisarzy gminnych tegoż powiatu. Na 
zjezdzie tym, któremu przewodniczyć 
będzie starosta p. Witkowski, prócz 
szeregu spraw drobnvch, omawiane 
będą sprawy urządzeń  weterynaryj- 
nych, oraz budowa na powiecie 
rzeźni, według najnowszych wyma: 
gan higienv. Pozatem poruszony. 
będzie projekt zorganizowania Od: 
działu «Czerwonego Krzyża», jak 
i oddziałów wychowania fizycznego 
i przysposobienia woiskowego. 
końcu nastąpi pouczenie uczestników 
zjazdu o stronie prawnej wykonywa- 
nych przez nich obowiązków. | 

— (x) Lustracja nowowcielo- 
nych gmin do p. Wil.-Trockiego. 
М/ związku z lustracją pow. Wil.- 
Trockiego i przejęciem dwóch przy- 
dzielonych z pow. Lidzkiego gmin 
(Koniawskiej i Orańskiej) starosta 
pow. Wil.-Trockiego p. Witkowski w 
towarzystwie starosty pow. Lidzkiego 
p. Zdanowicza odbył w dniu 17 bm. 
lustrację nowo przydzielonych gmin. 
Nadmienić należy, iż wobec przydzie- 
lenia tych gmin do wyżej pomienio- 
nego powiatu spadają na barki tegoż 
nie tylko ciężary administracji, lecz i 
materjalne, gdyż gminy te wykazują 
obecnie każda około 10.000 zt. defi- 
cytu. W drodze powrotnej p. staro- 
sta udał się do Trok, gdzie zwiedził 
wszystkie urzędy, oraz miejscowe 
żeńskie seminarjum. 

— (x) Wścieklizna w pow. 

lubianej namiastki kawy 

etykietach. Aby Pani 

niony jest znak fabryczn 

namiastkę kawy „Enrilo*, 

mować tylko te pakiety, na których uwidocz- 

но о. о, ол 1 —* RW AS ITS 

Przestroga! 
Okazały się w handlu naśladownictwa 

ziarnistej 

ILO 
w takich samych kostkach i łudząco podobnych 

otrzymała prawdziwą 

prosimy przyj: 

y „młynek do kawy“ 

I miano wyłącznych wytwórców 

Henryka Francka Synowie SA. 
Skawina- Kraków.   

swym zarządem nowo-zorganizowany niedziałek 28—VI z Wilna i we wto-_ 
dom .noclegowy: przy ul. Połockiej, rek dn. 290—VI z Oszmiany będą w 
zwrócił się ostatnio do Magistratu z biegu dodatkowe pociągi lokalne 
prośbą: o udzielenie mu stałych mie: Nr.Nr. 431/432 z odejściem z Wilna 

sięcznych subsydyj w sumie 150 zł. poc. Nr. 431 o g. 15 m. 10, z przy: 
na utrzymanie tegoż domu. Magistrat, jazdem dc Oszmiany o g. 16 m. 47 
mając na względzie doniosłe znacze. i z powrotem p. Nr, 432 z odejściem 
nie istnienia takiego schroniska (a- z Oszmiany o g. 21 m, 00 i przyja- 
zylu) na posiedzeniu swem w dniu żdem do Wilna o g. 23 m. 05. 
17 b.m. uchwalił powyższą sumę POCZTOWA 
wypłacić z funduszów. opieki spo- — — (о) Udzielanie przez urzędy 
po począwszy od dnia 1-go ma-- pocztowe infotmacyj, potr zebnych 
ja r. b. aż do odwołania. do wyrniaru państwowego podatku 

- (0) Magistrat wspiera KO- preemysiowego. Generalna dyrekcja lonje letnie. Wydział Szkolny przy Koczt i telegratów wyjėšifia, że w 
Megistracie m. Wilna zwrócił się do myśl postanowień ustawy o poczcie, 
Magistratu z prośbą o zezwolenie telegrafie i telefonie zatrzymywanie, 
wypłacania T-wu Kolonji letnich w przeglądanie i otwieranie przesyłek 

via nadwyžek Spodaska ze Sprze- pocztowych i udzielanie o nich wia- 
aży biletów wejściowych do kine- qomości jest dopuszczalne w wypad- matografu miejskiego w dniu 17 i 18 kach prawem przewidzianych. Ponie- 

b. m., ponad sumę uzyskaną zesprze- waż postanowienia ustawy 0 pań- 

ników zainteresowanych. Z ramienia 
tegoż instytutu przybyli w dniu dzi- 
siejszym do Wilna wiceprezes tegoż 
instytutu prof. Goriaczkowski i p. Je- 
rzy Osmołowski, 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 18 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 31 — 
32 zł. za 100 kg., owies 40 — 42, jęczmień 
browarowy 40—42, na kaszę 34—35, otręby 
żytnie 20—21, pszenne 22—24, jęczmienne 20, 
ziemniaki 9—10. Tendencja dlą żyta, jęcz- 
mienia i owsa słaba. 

Nasiona: łubin 22—24 (brak). 
Mąka pszenna amerykańska 102 (w 

hurcie), 110 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc. 
55—60 żytnia 50 proc, 57—358, 60 proc, 53— 
54, razowa 35—37, kartoflana 80, gryczana 
65, jęczmienna 60. 

Chleb 50 proc 56—57, 60 proc. 53—54, 
razowy 36—37 gr za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 170 gr. za 1 
kg. krajowa 120 — 130, gryczana cała 80, 
przecierana 90—05, perłowa 80—95, pęczak 
60, jęczmienna 60—70, jagiana 70—80, 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg., 
cielęce 120—140, baranie 160—170, wie- 
przowe 280—300, schab 300, boczek 280. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 

  

scowemi*, Owszem! Ale nie sposób- 
że skazywać Wilno na to, aby było 
jak tabaka w rogu... nie „nie wi- 
dziawszy* i „nic nie słyszawszy*! 

Jest i drugi argument. Ustawa! 
Uchwalona przez radę miejską usta- 
wa „przewiduje” np. zwalnianie od 
podatku teatru „wydatnie subsydjo- 
wanego ze Skarbu państwa" a ścią 
ganie podatków ile się da.. z wszel- 
kiej innej imprezy choćby najbardziej 
kulturalnej, choćby najbardzie po 'rzeb- 
nej dla miasta. Na to jest jedna odpo- 
wiedź. Ustawy, obowiązującej magi- 
strat, nie zesłał Pan Bóg z Synaju — 
Tak zupełnie jak i Konstytucja nie 
jest żadnem Objawieniem. Naród na- 
daje sobie sam prawa dla dobra włas- 
nego i szczęścia. Gdy—co nawet 
często się zdarza—uchwalone zostało 
prawo bądź wadliwe bądź zgoła Ser- 
su nie mające, trzeba je albo skaso- 
wać albo zmodyfikować, I basta. 

* 

‚ Że tak proste rzeczy zaczynają 
już torować sobie drogę po przez 
tradycyjne konwencjonalizmy mamy 
Świeży przykład, który daj Boże aby 
odświeżył zatęchłą atmosferę forma- 
listyki i wieruinych a nietykalnych 
nonsensów, wśród której się dusimy. 

P. minister spraw wewnętrznych 
Młodzianowski wystosował pod datą 
15 go b. m. do warszawskiego ma- 
gistratu pismo żądające aby zatarg 
miasta z przedsiębiorstwami kinoteat: 

nych dla Kresów Wschodnich. 
— (w) Usuwanie drutów kol- 

czastych pozostałych na po- 
zycjach z r 1920. Druty kolczaste 
pozostałe na pozycjach z r. 1920 w 
obrębie m. Wilna, mogą być zdjęte 
przez właścicieli gruntów pod wa- 
runkiem jednakże, iż zostaną przecho- 
wane w celu poddania ich oględzi- 
nom specjalnej komisji, która zajmie 
się zbadaniem ich ewentualnej zdat- 
ności dla celów wojskowych. O miej. 
scu złożenia i przechowywania dru- 
tów należy powiadamiać Szefostwo 
wma Obszaru Warownego 

ilno. 
SAMORZĄDOWA ' 

— (w) Zaprzysiężenie sołtysów 
gromad pow. Wileńsko:Trockiego. 
W dniu 17 bm. odbyło się zaprzy- 
siężenie sołtysów wszystkich gromad 
gm. Rudziskiej i Tirockiej. Przysięgę 
odbierał starosta pow.  Wileńsko- 
Trockiego p. Lucjan Witkowski w 
gorących słowach witając zebranych 

ralnemi był zlikwidowany w ciągu 
doby. 

. Odpowiadając zaś na uwagę ma- 
gistratu, że odpowiedni statut podat- 
kowy został przez ministerjum za- 
twierdzony, p. minister podkreśla, że 
„wszelkie normy prawne, a więc i 
statut podatkowy. nie powinny być 
nigdy traktowanej jako niewzruszalne 
i powinny ulegac zmianom, o ile 
wymagać tego będą względ:' życiowe*, 

Oczyw:ście magistrat warszawski 
nieomieszkał krzyknąć, że argumenty 
i stanowisko p. ministra «godzą w 
podstawy prawne samorządu», że 
straszny to cios dla budżetu miasta 
ete. Nie zmieni to faktu, że p. mini. 
ster Młodzianowski trafił w samo 
sedno sprawy i że ma głowę i rękę 
nie od parady. 

Magistrat warszawski napuszył się 
srodze i stanął do walki z p. mini» 
strem. 

Niechże, ną litość Boską, pilnie 
nasz magistrat przygląda się — co z 
tego wszystkiego wyniknie. Tua res 
agitur, prześwietny nasz Magistracief 
Twoja tam właśnie toczy się sprawa. 

Bo chybaż p. minister * Młodzia- 
nowski nie tylko w Warszawie ze- 
chce zaprowadzić ład i porządek? 

czz 
mz) 

Wil.-Trockim. W ostatnim czasie w 
pow. Wil.-Trockim daje się zauwa- 
żyć coraz więcej wypadków szerzenia 
się wścieklizny wśród psów. 
ubiegłą niedzielę w m-ku Porudomi- 
nie pokąsanych zostało przez wściek- 
łego psa kilku ludzi i dwa konie. 
Wobec powyższego p. Starosta wy- 
dał zarządzenie najenergiczniejszego 
przeciwdziałania szerzeniu się zarazy— 
wścieklizny. 

, MIEJSKA. 
— (n) Posiedzenie miejskiej 

komisjł prawnej. W poniedziałek, 
dn. 21 czerwca, odbędzie się posie- 
dzenie miejskiej komisji prawnej za 
następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawa potrąceń z poborów pra- 
cowników miejskich, dokonanych na 
mocy ustawy o środkach zapewnienia 
równowagi budżetowej; 2) sprawa 17 
ujednostajnienia sposobu obrachowa* 
nia tenuty dzierżawnej za działki zie- 
mi miejskiej wieczysto-czynsžowe 

pierwszeństwa Kasy chorych przed 
Magistratem przy  wyegzekwowaniu 
zaległych składek ód płatników po- 

daży biletów w dniu 16 b. m. Ma- 
gistrat prośbie powyższej zadośću - 
czynił. 

— (x) Zakład żyd. akuszer. 
pedjatryczny prosi o subsydja. 
Zarząd żydowskiego zakładu akusze- 
ryjno-pedjatrycznego w Wilnie, na 
Zwierzyńcu, zwrócił się w tych 
dniach do Magistratu m. Wilna z 

M/ prośbą o udzielenie zapomogi . w 
sumie 3,000 zł. Powyższą prośbę 
zarząd tego zakładu motywuje nagląca 
potrzebą przeprowadzenia remontu, 
jak i zmiany lampy kwarcowej, a to 
z powodu zaprowądzenia przez Ma- 
gistrat elektrycznego. prądu zmiennego. 
Magistrat biorąc pod uwagę, iż 
wspomniany zakład otrzymuje sub- 
sydja w kwocie około 2,000 zł. mies, 
oraz mając na względzie brak gotów- 
ki w kasie miejskiej, prośbie zakładu 
odmówił. 

— (x) Odroczenie posiedzenia 
kom. 'rozbudowy m. Wilna. Po- 
siedzenie komitetu rozbudowy m. Wil- 
na, które się miało odbyć w dniu 

bm. zostało z powodu braku 
quorum odroczone na czas nieprze- 
widziany. 

— (n) T-wo Kredytowe m. 

dla wznowienia działalności T-wa 
Kredytowego w Wilnie przeprowadza 
obecnie rejestrację członków, lista 

stwowym podatku przemysłowym 
podpadają pod wypadki prawem 
przewidziane, przeto urzędy pocztowe 
winny udzielać państwowym orga- 
nom skarbowym wszelkich wyjaśnień 
o przesyłkach pocztowych, dozwalać 
wglądu do dokumentów pocztowych. 
i zezwalać na sporządzenie wycią: 
gów z ksiąg pocztowych, potrzeb- 

"nych do wymiaru państwowego po- 
"datku przemysłowego. 

WOJSKOWA. 
— (w) Jak odzyskać utracone 

dokumenta wojskowe. W związku 
z liczńemi nieporozumieniami i pre-. 
tensjami władze wojskowe przypomi- 
nają, iż w razie utraty dokumentów | 
wojskowych, należy podania o uży- 
skanie wtórników tych dokumentów 
skierowywać do odnośnego P, K. U. 
załączając: a) 2 fotografje, jedna po- 
świadczona przez gminę lub Magi- 
strat, b) dowód 3 krotnego ogłosze- 
nia w Dzienniku Urzędowym o ZgU- 
bie, c) zaświadczenie wójta lub Ma: 
gistratu że prosżący mieszka w obrę- 
bie gminy (miasta), lub wyciąg z 
ksiąg meldunkowych poświadczony 
= Komisarjat Policji, d) kwit Kasy 
karbowej na 5 zł, za wtórnik ksia- i wieczysto dzierżawne; 3) kwestja Wilna. Specjalna komisja powołana zeczki wojskowej, względnie 1 zł. za 

wtórnik innego dokumentu (karta 
powołania, kacta mobilizacyjna i t.p.). 

Wykazujący się świadectwem u- datków komunalnych; 4) sprawa spo: których w okresie wojennym i po- bóstwa mogą być zwolnieni od opłat, 
sobu uzyskiwania należności z tytułu 
opłat za wodę i kanalizację; 5) spra- 
wa wpłat do Banku Ziemskiego; 6) 
Sprawa utnowy z A. Malinowskim na 
wydzierżawienie placu do zakopywa* 
nia padliny, 

— (x) Przeniesienie zakł. „Kro- 
pla mleka". Na ostatniem posiedze- 
niu magistratu m. Wilna powzięto 
uchwałę przeniesienia zakładu „Kro- 
pla mleka*, który się dotąd mieści w 
grożącym ruiną domu miejskim, przy 
ul. Zawalnej Nr 5, do lokalu szkoły 
powszechnej „Świt”, przy ul. M. Po- 
hulanka, Zaznaczyć należy, iż wspom- 
niany dom, przy ul. Zawalnej Nr 5 
został w swoim czasie nabyty przez 
magistrat w projekcie zniesienia go 
dla rozszerzenia ulicy, w celu prze- 
prowadzenia linji tramwajowej pro: 
jektowanej już od dłuższego czasu 
przez magistrat. 

— (x) O zapomogę na kolonje 
letnie. Zarząd Schroniska dla 'sierót 
im. Zubowicza w Wilnie: zwrócił się 
w tych dniach do Magistratu z proś- bą o udzielenie mu pewnych sub- 
sydyj na kolonje letnie dla biednych 
dzieci. Powyższej prośbie Magistrat 
nie może zadóśćuczynić z powodu 
braku odpowiednich funduszów na 
wspomniane cele. 

— (x) Subsydja Magistratu dla 
domu noclegowego. Konwent O.O. 

Bonifratró w w Wilnie, który ma pod 

wojennym uległa znacznym zmianom. 
Po ukończeniu rejestracji będą wy- 
znaczone wybory pełnomocników od 
mniejszej, średniej i większej własno- 
ści. Każda z tych grup wybiera 24 
pełnomocników, Wżnowienie działal: 
ności T-wa nastąpi z dniem 1 stycz- 
nia 1927 r, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (t) Komitet pomocy bezro: 
botnym organizuje kino letnie. 
W uzupełnieniu wiadomości o pro- 
jekcie zorganizowania popularnego 
kino-teatru pod gołem niebem, dochód 
z którego przeznaczony ma być na 
fundusz pomocy bezrobotnym, do: 
wiadujemy się, że sprawa kiria prze- 
kazana została komitetowi pomocy 
bezrobotnym z senatorem Krzyžanow- 
skim na czele, który zajmie się tą 
sprawą ostatecznie. Można spodziewać 
się, że wkrótce będziemy mieli tanią 
i pożyteczną rozrywkę. > 

" KOLEJOWA 

— Pociągi lokalne. Dyrekcja 
Wileńska K. P. zawiadamia, że dla 
polepszenia komunikacji lokalnej w 
w okresie letnim, z letniskami polo- 
żonemi przy stacjj—Kiena, Gudogaj, 
przyst. Kamionka i st. Oszmiana, po: 
czynając od dnia 19—VI do dn. 29— 
VIII r. bi włącznie, w soboty z Wil- 
na i niedziele z Oszmiany oraz w po- 

  

tak samo jak od ogłaszania w Dzien- 
niku Urzędowym i od należności 
stemplowej. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Stow. Mł Akad. 

„Odrodzenie* podaje do wiadomości 
Członków Stowarzyszenia, że ostatnie 
w b. r. akadem., zebranie ogólne od- 
będzie się dn. 20go czerwca r. b. 

„ o godz. 4-tej ppoł, w lokalu włas. 
nym przy ul. Ś to Jańskiej Nr 12—2. 
Na porządku dziennym referaty kol, 
Janiny Naruckiej n. t. „Kobieta w 
życiu zarobkowem*, poczem dysku- 
sja. Ponadto zostanie omówiona spra- 
wa V Tygodnia Społecznego w Lu- 
blinie (kurs Lubelski), program które: 
go został już nadesłany. Zarząd zwra- 
ca uwagę członków, że obecność ich 
jest konieczna, pizyczem nie stawie- 
nie się na zebranie będzie wzięte pod 
uwagę w ostatecznem reasumowaniu 
wyników całorocznej pracy poszcze- 
gólnych członków. 

Pogrzeb d-ra Bielińskiego. 
Wileński Komitet Akademicki wzywa | 
młodzież do wzięcia udziału w po: 
grzebie zwłok honorowego profesora 
Uniwersytetu Wileńskiego dr. Józefa 5 
Bielińskiego. Spotkanie zwłok na 
dworcu dn. 19 bm. o godz, 11-ej 
rano; nabożeństwo żałobne w ko: 
ściele Św. Jana o godz. 12 w po- 
łudnie, poczem nastąpi eksportacja 
na cmentarz po-Bernardynski, 

A 

 



SĄDOWA. 
— (w) Proces o majątek Ożór 

przed Wileńskim Sądem Apela- 
cyjnym. Swego czasu głośnem echem 
wśród społeczeństwa wileńskiego 
odbijała się budząc zainteresowanie 
sprawa majątku Ozór będącego ongiś 
własnością powstańca polskiego z r. 
1863 Leopolda Walickiego, Niedawno 
sprawę tę rozpatrywano z powództwa 
spadkobiercy Leopolda Walickiego p. 
Romana Żaby przeciwko obecnej 
właścicielce księżnie Wiaziemskiej w 
rodzieńskim Sądzie Okręgowym. Sąd 

Grodzieński wyniósł wyrok majątek 
Ozėr ks. Wiaziemskiej przekazując 
Romanowi Żabie, na tej podstawie iż 
majątek ten zosłał nieprawnie skon- 
fiskowany przez Rząd Rosyjski i od- 
dany hrabiemu rosyjskiemu Lewaszo- 
wi i dopiero z czasem wskutek suk- 
cesji przeszedł na własność księżnej 
Wiaziemskiej. 

Ostatnio sprawa znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego Wileń- 
skiego. Księżna Wiaziemska wniosła 
skargę incydentalną na wyrok Sądu 
Okręgowego w Grodnie. 

Na posiedzeniu Wileńskiego Sądu 
Apelacyjnego na skutek żądania peł- 
nomocnika z ramienia ks. Wiaziem- 
skiej ogłoszono wyrok pozostawiając 
czasowo majątek Ozór na własność 
ks. Wiaziemskiej, zamieszkałej obecnie 
w Paryżu, aż do czasu zasadniczego 
rozpatrzenia sprawy przez Sąd Ape- 
lacyjny. 

Na podstawie powyższego eks- 
mitowano z majątku Ozór p. Żabę, 
który korzystając z wyroku Sądu 
(Grodzieńskiego tam osiadł. Ostatecz- 
ne rozstrzygnięcie sprawy nastąpi za- 
pewne w początkach lipca rb. Proces 
lbudzi szerokie zainteresowanie w ko: 
łach miejsc. ziemiaństwa. 

RÓŻNE. 
—Kwesta.T-wo,Caritas* organizując 

№ dniu 20 bm. kwestę na schronisko 
dla biednych sierot polskich, zwraca 
się z gorącym apelem do ofiarności 
publiczności wileńskiej, 

_ — (x) Doroczny zlot sokol- 
stwa okręgu wileńskiego. W dniu 
[20 bm. odbędzie się w Wilnie do- 
joczny zlot okręgowego związku 
„Sokoła*, z udziałem gniazd  pro- 
wincjonalnych, oraz delegatów wszyst- 
kich okręgów sąsiednich. 
ks — (w) Nowe wydawnictwo 
białoruskie. W dniu wczorajszym 
kazał się M 1 nowego wydawnictwa 
białoruskiego z datą 19 b. m. p. t. 
„Narodnaja Sprawa* będącego prze- 
dłużeniem zlikwidowanej ze . wzglę- 
dów technicznych „Biełaruskoj Spra- 
y“ „Narodnaja Sprawa" jest orga- 
em komunizującego odłamu  Biało- 
sinów wileńskich. 
‚ — Wystawa prac szkolnych: 

Państwowa szkoła przemystowo-han- 
Hiowo żeńska im. E, Dmochowskiej 
irządza dorocznym zwyczajem wy- ka 
btawę prac szkolnych w lokalu dzia: 

przemysłowego Botaniczna (Kró- 
ewska) 4 (była szkoła tkacka A, Moh- 
ówny, obok ogrodu Bernardyńskie- 
bo, nad Wilenką). 

_ W roku bieżącym wystawa ta 
przedstawia się nader interesująco, 
bprócz bowiem robót z zakresu kra: 

zyzny, bieliźniarstwa i haftu, 
najdować się będzie dział wyrobów 
kackich, 

Wystawa dosiępna (będzie dla 
publiczności dn. 20 czerwca w nie- 
Hzielę od g. 1—6-eį, w dniach zaś 
Pl, 22, 23 i 24 czerwca od g.10—12 
od 2—6-ej. Zwiedzanie bezpłatne. 

„Halka“ na scenie Te- 
 atru Polskiego. 
Pisząc o wykonaniu estradowem 

„Halki* „w jej formiej pierwotnej, jako 
bpery dwuaktowej („Stowo“ Nr. 133), 
wyraziłem szczere życzenie widzenia 
ej w inscenizacji, zgodnej z tą kon- 
epcją, nigdzie—o ile wiem — wcale 
eziianą. 

| Przewidywania moje, wywniosko. 
ne z wrażenia, po wykonaniu estra- 

lowem, zostały najzupełniej stwier: 
dzone, a bardzo liczne zdania osób 
'ompetentnych  jaknajbardziej się łą- 
czyły z powziętem przezemnie przę- 
konaniem, 
"Tu się sprawdza znany pewnik, 

łe pierwszy impuls twórczy—z dość 
zadkiemi wyjątkami — najwięcej za: 
viera siły żywotnej nowopowstającego 
zieła. Wszelkie późniejsze zmiany — 
boza wykończeniem tylno czysto tech- 
licznem— najczęściej szkodzą całości 
braz jednolitości pierwotnego  na- 
chnienia, bezpośrednio się wyłaniają- 
ego w umyśle twórczym. 
_ Jak wiadomo, młody bardzo, bo 
aledwie 21-letni Włodzimierz Wolski, 

ppierając się częściowo na treści — 
podobno z prawdziwego zdarzenia — 
bbrazu dramatycznego p. t. „Góral: 
a”, zawartego w drugim tomie 
Starych gawęd i obrazów” Kazi- 
nierza Władysława Wójcickiego, w 
zterech dniach napisał libretto do 
ierwszego arcydzieła operowego w 
polsce, biorąc tylko sam rdzeń akcji 
Halki” z utworu swego poprzednika. 
Ędrność wątku i zwartość nasiępu- 
ących po sobie konfliktów nie słab- 

e ani na chwilę, utrzymując w 
głem napięciu tężyznę wyrazu dra« 
lycznego. Jest to dzieło sponta- 

jjcznie poczęte i wykonane jakby 
Ednym rzutem i szczerze inieresujące 

    

  

   

| Wydąwca Stanisław Mackiewicz . 

TEATR i MUZYKA, 

— Występy artystów Teatru Naro- 
dowego w Teatrze Polskim (sala <lLu- 
tnia»). Wczorajszy występ artystów Teairu 
Narodowego z udziałem znakomitego arty- 
sty Józefa Węgrzyna, który odbył się przy 
wypełnionej widowni, odniósł nadzwyczajny 
sukces artystyczny. Dziś i jutro ukaże si 
po raz ostatni najnowsza komedja Z. Kawec- 
kiego «Ludzie tymczasowi» w wykonaniu J. 
Węgrzyna, Pichor-Sliwickiej, Lindorfówny, 
Myszkiewicza, Wrąckiego i imn. Zaintereso- 
wanie się publiczności olbrzymie. Początek 
og. 9 w. Pozostałe bilety są do nabycia 
11—1 i 3—9 w. 

— Koncert M. Erdenko w ogrodzie 
posBernardyńskim Wielką ucztę artystycz- 
ną szykuje dziś dla Wiłna ulubieniec pu- 
biiczności tenomenałny skrzypek prof, M, 
Erdenko, który z udziałem Wil. Orkiestry 
Symfonicznej wykona koncert Czajkowskie- 
go, oraz utwory skrzypcowe wybitnie jszych 
kompozytorów współczesnych. Wobec spo- 
dziewanego zwiększonego napływu publicz. 
ności—kasy będą uruchomione od g. 6 wiecz. 
Ceny biletów: wejście—1 zł., miejsca rezer- 
wowane—-2 zł. i ulg.—50 gr. Początek o g. 
Siej wiecz. 

— <Halka> w Teatrze Letnim Celem 
popularyzacji nieśmiertelnego dzieła S, Mo- 
niuszki, Wil. Zespół operowy łącznie z Wil. 
Orkiestrą Symfoniczną, wystawia dwnaktową 
<Halkę» jutro w niedzielę po cenach popu- 
larnych w gmachu Teatru Letniego w ory- 
ginainej koncepcji scenicznej. Obsadę głów: 
nych partji tworzą: W. Hendrychówna, J. 
Kor:ak Targowska, A. Ludwig, - Nowicki, Ma- 
linowski, Witas i inni. Ceny miejsc od 50 
gr. do 5 zł. Początek o g. Ostej wiecz. 

— Popis publiczny uczn. Konser- 
watorjum. W niedzielę, dn. 20 b. m. o g. 
12 w poł. w sali «Lutaia» odbędzie się do- 
roczny popis publiczny uczniów 1i uczenic 
Konserwatorjam Muz. w Wilnie z klas: tor- 
tepianu, skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solo- 
wego, orkiestrowej. Bilety w kasie <Lutni» 
od g. 11—1 i 3—9 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— (x) Wściekły pies na ulicy. 
We czwartek, dnia 17 czerwca rb, o 
godz. 10 wiecz, prezeska Koła Polek 
w Wilnie p. Łokuciewska, powracając 
jak zwykle z restauracji Koła Polek 
w ogrodzie po Bernardyńskim, do 
domu napadniętą została przez wściekłe 
go psa, który ją dotkliwie pokąsa!. 
2 powodu odniesionych uszkodzeń 
ciała p. Łokuciewska zmuszoną była 
zwrócić się o pomoc lekarską, gdzie 
jej  naiychmiast dokonano szcze- 
pienia przeciw wściekliźnie, 

— Samobójstwo. We wsi Nowa Huta 
gm. Pliskiej powiesił się Aleksander Wasi- 
lewski. Przyczyna samobójstwa nieporozu- 
mienie rodzinne. ; 

— Potajemna gorzelnia We wsi Cze- 
remszyce pow. Wilejskiego wykryto pota- 
jemną gorzelnię. Spraweów Władysława 
Grabowskiego oraz Jefima Siemieniewicza 
aresztowano. 

— Wyrodńa matka. Policja areszte- 
wała Marję Bruksztusównę (kolonja Antoks- 
na gm. Łyngmiańskiej), która udusiła swego 
noworodka. 

— Pożary łasów. Dn. 15 b m. wgku- 
tek niewyjaśnionej narazie przyczyny wy: 
buchł pożar w oddz. 33 lasu rządowego 
Nadleśnictwa Niemenczyńskiego. Pożar stłu- 
miono przy pomocy żołnierzy 21 Ваоли К. 
0.P, Ogień zniszczył 2 i pół ha lasu, 

— Około wsi Czełeje pow. Dziśnień: 
skłego spaliło się 3 ha lasu. 

— W wddziałach 49 i 50 lasu państwo: 
wego leśnictwa wojstomskiego spaliło się 2 

a lasu. 
Gu narazie nie ustalono, 
— Zuchwała kradzież. W nocy na 18 

b. m. z mieszkania Hłady Bermanowej (W. 
Pohulanka 27 m. 6) przez balkon skradziono 
srebro stołowe oraz garderobę wartości 
2000 zł, 

— Kradzieże. Dn. 17 b. m. dokonano 
w Wilnie 10 kradzieży. 

+ 42444 22 999909. 

Dryskieniki! 
Pensjonat _ Józefy  Pietkiewiczowej 

ul. Jagiellońska 11, 
Informacje Wilno, ul. Ad. Mickie 

wicza 34. Tow. Murpol tei. 370. 

  

prawdziwą jednolitością zamiaru z 
urzeczywistnieniem. Jest to istotny 
dramat i utwór teatralny z uwzględ- 
nieniem znakomitem praw sceny i 
psychologji widza. ' 

Latwo sobie wyobrazič, že libretto 
takie mogło wzbudzić zapał twórczy 
w kompozytorze, to też dwudziesto* 
ośmioletni Moniuszko, mając tak 
wdzięczny temat, wyposażył „Halkę“ 
w najpiękniejsze pomysły, niewyczer- 
panej swej inwencji genjalnej, jakby 
laską czarodziejską wywołanej z ta- 
jemniczego źródła niezgłębionego na: 
tchnienia, najzupełniej samorodnego i 
rdzennie polskiego. Nie znaleść 'w 
muzyce „Halki* żadnych wyraźnych 
reminiscencyjani z włoskich, ani z 
niemieckich oper współczesnych epoce 
jej, powstanai. Indywidualność i przy- 
należność plemienna Moniuszki do: 
bitnie się w niej zaznacza, 

Że taka praca, wymuszona oko- 
licznościami, nie mogła nie obciążać 
lotu fantazji twórczej — łatwo zro- 
zumieć i — poza momentami, w któ- 
rych genjusz Moniuszki przemówił z 
całą siłą, jak nprz. w arjach: „Gdyby 
rannem słonkiem* i „Szumą jodły" — 
niewątpliwie to właśnie jest powo- 
dem, że późniejsze uzupełnienia par: 
tytury „Halki” nie mają tej bezpo- 
średniości natchnienia pierwotnego i 
utraciły, częściowo, swą siłę wyrazu 
z powodu całkowitej zmiany poglą- 
dów na zadania i cele muzyki dra- 
matycznej w czasach obecnych. 

To wszystko, co zawiera „Halka“ 
z wartości istotnie _ niespożytych, 
zgromadzone widzimy w jej koncep- 
cji pierwotnej. Późniejsze dopełnienia 
rozszerzyły jej zarysy formalne, wy: 
stępujące — chwilami — poza gra- 
nice, zakreślone przez treść dramatu, 
niezupełnie wolne od zarzutu nieko- 
rzystnego wstrzymywania toku akcji. 
Wobec publiczności obcej, całkiem 

w/z Czesław Karwowski | 

SŁ O 

SPORT. 
— Lekkoatletyczne zawody 

młodzików. Dziś i jutro na boisku 
6 p. p. leg. (Antokol) odbędą się za- 
wody lekkoatletyczne młodzików o 
mistrzostwa okręgu wileńskiego. Or- 

4 ganizacja zawodów spoczywa w rę- 
kach Wil. Q.Z.L.A. co daje rękojmię, 
że przygotowane one będą należycie. 
Program pierwszego dnia przewiduje: 
o 4 po pot. przedbiegi: 100, 400, 1500 
mtr. i 110 mtr. z płotkami, pchnięcie 
kulą dowolną ręką i oburącz i skok 
o tyczce. 

W drugim dniu: o godz. 9 rano 
międzybiegi 100 i 400 mtr. skok 
wzwyż, rzut dyskiem, a o 4 po poł. 
finały biegów na 100, 400, 5000 mtr., 
biegu z płotkami 110 mtr,, rzut osz- 
czepem dowolną ręką i oburącz i 
skok w dal. 

— Turniej zapaśniczy. Związek 
podoficerów rezerwy organizuje w 
niedzielę w ogrodzie Bernardyńskim 
pierwszy w tym: sezonie turniej za- 
paśniczy w walce francuskiej. Prócz 
tego demonstrowane będzie podno- 
szenie ciężarów i boks, 

Jak widać z afiszów rozlepionych 
po mieście, uczęstnicy turnieju (dzie 
Sięciu) są znanymi atletami, którzy 
tylko przez wrodzoną skromność nie В M M GE Z EG E BE M 

BBEMEBAERZKZE dali się dotąd poznać Światu. 

Szwagier w poszukiwaniu zagubio- 
nej teściowej. 

Tragicznie zakończony figiel 
szpitala miejskiego przy ul. 

Zawalnej. 
Od dłuższego już czasu w szpitalu miej: 

skim przy ul, Zawalnej znajdowała się cięz: 
ko chora na zapalenie nerek teściowa nieja- 
kiego A. Breckiego Gitla Gordon. W tych 
dniach troskliwy szwagier zaszedł do szpi- 
tala celem poinformowania się o zdrowiu 
swej teściowej. Ku niepomiernemu jednak 
zdumieniu dowiedział się, iż chorą tegoż 
dnia rano wypisano ze szpitala i odesłano 
do domu. Doskonale pointormowany 0 sta- 
nie zdrowia Gitli krecki oświadczył, iż naj- 
widoczniej zaszedł tu błąd, gdyź teściowa 
jego jest beznadziejnie chora i jeszcze dwa 
dni temu stan jej zdrowia przedstawiał re 
rozpaczliwie. Przekonąna 0 prawdziwoś: 
wywodów  Breckiego służba szpitalna po 
długich poszukiwaniach w księgach kance- 
laryjnych oświadczyła, iż rzeczywiście ze 
szpitala wypisano jakąś inną kobietę, lecz 
na skutek nieuwagi miast zdrowej pacjentki 
wywieziono ze szpitala poważnie chorą Giilę 
Gordon. 

Jednocześnie okazało się, iż chorą ode- 
słano na ul. Szpitalną Nr 5. Brecki nie wi- 
dząc innego wyjścia udał się do domu, gdzie 
ze skruchą oczekiwał przybycia teściowej, 
lecz godziiiy mijały a kaietka pogotowia nie 
przybywała, — 

"Jak się okazało nieszczęśliwą ofiarę 
<nieuwagi» przywieziono do sąsiadującego 
z ulicą Szpitalną domu przy: ul. Ruzela 
gdzie się rozgrywały niebywałe sceny, gdyż 
chorej nie chciano tam przyjąć. Trzeba tia: 
fu, iż właściciel mieszkania przy ul. Ruzele 
niejaki M. rżeczywiście miał teściową, która 
przebywała na «uracji w szpitalu miejskim, 
lecz jego teściowa była na jedno oko ślepa 
i nigdy nie miała cierpień nerkowych. Ob: 
sługa karetki sądząc iż p.M. chce w brzyd: 
ki sposób pozbyć się swej teściowej nie 
brała na serjo jego wywodów o ślepocie i 
gwałtem chciała ulokować chorą w jego 
mieszkaniu. Dopiero interwencja w szpitalu 
położyła kres nieporozumieniu gdyż „tam 
rzeczywiście stwierdzono obecność ślepej 
teściowej, p. M, zaś ta do której n'e chciał 
się przyznać, była teściową  Breckiego. Do- 
piero wieczorem nieszczęśliwą ofiarę prze! 
wieziono do właściwego mieszkania, 

Niestety <nieuwaga» świadcząca o nie- 
„zdrowych stosunkach panujących w szpitalu 
przy ui Zawalnej zakończyła się tragicznie, 
dyż poważnie chora Gordon nie przetrzy: 

mala tego rodzaju <liglów» I przed dwoma 
dniami zmarła. 

Ofiary. 
— Bezimiennie na rodzinę w nędzy zło- 

żoną z czterech osób zł. 5. 

obojętnej, nie odczuwającej właści. 
wego nam pietyzmu. wzgiędem Mo- 
niuszki, czteroaktowa „Halka* nie ma 
warunków do zajęcia stałego miejsca 
w repertuarze, jako dzieło z przeszłe: 
go już bezpowrotnie okresu histo- 
rycznego, natomiast nie wątpię, że 
„Halka dwuaktowa, jaką myśmy lu: 
taj widzieli, z dodaniem jeszcze tań- 
ców w chwilach odpowiednich, siłą 
wyrazu dramatycznego treści i prze- 
piękną muzyką zdołałaby jeszcze i 
teraźniejszą publiczność międzynaro- 
dową zachwycić I Stać się — może — 
zwycięzką współzawódniczką oper 
werystycznych, cieszących się popu- 
larnością wszechświatową. 

Nie wiem od kogo wyszła pierw- 
sza myśl tak szczęśliwa — wygrze- 
bania z archiwów teatralnych „Hal- 
ki“ dwuaktowej. J:szcze w zimie mó 
wił mi dyr. Osterwa o zamiarze wy 
konania jej w „Reducie”, lecz następ- 
nie już nic więcej o tem nie słysza- 
łem. 

Niemało się do tego—zapewne — 
przyczyniło przebywanie stałe w Wil- 
nie, zdala od wiełkich środowisk mu- 
zycznych, gdzie łatwo mógłby Mo- 
niuszko, stykając się często z utwo- 
rami obcemi, podpaść pod wpływ 
nawet mimowolny i bezwiedny innych 
wielkich muzyków. Jak krynica pod- 
ziemna o silnym prądzie, gwałtownie 
się rwąca na zewnątrz, przesączająca 
się przez pokrywającą ją warstwę zie- 
mi, potrzebuje tylko usunięcia tej 
przeszkody, aby wytrysnąć całą Siłą, 
podobnie też i Źródło twórczości 
Moniuszki, pod wpływem zachwyca- 
jącego swą dramatyczną inspiracją 
libretta, wystąpiło odrazu w całej peł: 
ni i zajaśniało przedziwnym blaskiem 
jak wielobarwna tęcza. 

W czasie, kiedy w repertuarze 
oper całego Świata panowały wszech- 
władnie opery wielkie o treści legen- 

  

wo 

Kino-Teatr 

„Helios 
es 

« ss Madame 
es Najsłyn. Kobiety świata w roli tytuł. premijow 

Sans 

Ža oi BP 
Największa sensacja sezonul 

Potężny dramat z 
tajemnic świata 

w 10 aktach 
Gėne 

ana piękność HESPERJA NAPOLEON —E, RINALDI 
Film o niebywałem przepychu wystawy. Dla młodziczy dozwolone. 

Miejski Kilematograi | 
KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

  

  

Dziś będzie wyśietleny film 

„Kamienne serea' 
według opowieści W. Hauifa w 8 aktach: 

oraz nad program „Amerykański Dziennik F.mowy Nr 34" w | akcie 
= Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego 

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

CENA BILETOW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

  

  

Godzienne a э s 2% BD 

© Wine», Mjencji Wschodniej ; Ekonomiezne ŚJ 

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

(c będnem wydawnictwem 

Dodatek tygodniowy 
do C.W.E. p. t. „Gazeta Handlowa'* 

podręcznem w každem przedsiębiorstwie handlowem, przemysłowem 
czy też banku. 

Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo W:ieńskie 
Ajeneji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4 

poświęcona jest sprawom, potrzebom i 
stulatom kupiectwa polskiego 
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SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA I 

EB Komunikujemy, iż na sezon 
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stale sprzedajemy ze skladu 

na worki (100 ki 

a zaż ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr 
B= = w detalu 

Na żądanie pp. Ro'nikom wygyłamy cukier 
workani za zaliczeniem 

CUKIER: 
kryształ 

) 

= wyplaceniu ząliczki 35 zł. za worek. 

Wileńska Polska 
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Ša 

4091000)00007040( 

в° 2 kuce 
a Dowiedzieć się u 

  

   
  

VIC EVE 

Choroby przewodów moczowych, żółciowych i wątroby, 
а dyspepsję. artretyzm, reumatyzm 

LECZY RADYKALNIE 

WODA ORYGINALNA 

Celestins, Hópital,Grande-Grilie 
oraz tabletki (comprimć:), pastylki i gole VICHY ETAT. 

Żądać we wszystkich ap'ekach i składach aptecznych. 

  

      

  

BAT letnisko. 
m. 

|CZEŃ 3 KLASY 
  (z konwers, 

== francuską) 
  

w Domu 
Sportowym 

Wilno, ul. Wielka 15   
dowej lub historycznej, z muzyką 
często luźnie związaną z tekstem, da: 
jącą głównie sposobność do popisu 
śpiewaczego, kiedy późaiejsze refor- 
my muzyki dramatycznej, dokonane 
przez Wagnera, były dopiero w okre- 
sie tworzenia się, powstanie „Haiki“, 
w jej koncepcji pierwotnej samo: zut- 
nie bez żadnej podniety zewnętrznej, 
nie może nie wzbudzać podziwu, ja- 
ko manifestacja niejako w powietrzu 
unoszącej się idei, znajdującej w od: 
powiednich osobnikach, jak w medjach, 
działających podświadomie, . swe ko: 
nieczne zrealizowanie. już samo lib: 
retto wyróżniło się swą treścią najzu- 
pełniej życiową o czysto ludzkim pod” 
kładzie dramatycznym, dając silną 
podstawę do spotęgowanego wyrazu 
muzycznego. Na pół wieku prawie 
przed rzekomemi twórcami „weryz- 
mu“ w operze (Mascagni, Leoncaval- 
lo, Puccini i in., mamy w  „Halce* 
operę w zasadzie werystyczną, a w 
jej formie dwuaktowej urzeczywistnie- 
nie idei prawdziwego dramatu mu- 
zycznego. | 

Zestawiając «Halkę» dwuaktową z 
powszechnie znaną czteroaktową, bez 
wahania oddaję palmę zwycięstwa 
koncepcji pierwotnej — dwuaktowej. 
Jest w niej tężyzna 1 jednolitość, wy- 
pływająca z prawdziwego natchnienia 
nigdzie nie słabnącego. Ma się rzad- 
kie wrażenie, że libretto i muzyka tak 
ścisłą mają łączność wspólną, jakby 
napisane od początku do końca bez 
żadnej przerwy— podobnie, jak posąg 
z jednego odlewu śpiżowego 

"Nie z potrzeby wewnętrznej, jakby 
bezwiednego impulsu twórczego, mu- 
Siał—zapewne— przystąpić Moniuszko 
wraz z librecistą Wolskim do  przeró- 
bek i dopełnień, w celu rozszerzenia 
swego arcydzieła do formy cztergakto- 
wej. Będąc do przesady skromnym i 
mało ufnym w siłę swego talentu, 

Odpowiedzialny za agłoszenie Zeaon Ławiński. 

kim wyborze po cenach najtańszych i bezkonkurencyjnych 

Ch. Dinces 

nie spędzić wakacje 

  

dentka. Może przygo- 
tować do matury. 
Specjalność: ła ina i 
francuski. Adres: Rze- 

czna 11 m. 5, 
AE WAN 

  Naprawa rakiet 

ulegał Moniuszko dość łatwo namo 
wom i radom, niezawsze kompetent- 
nym. Pod wpływem życziiwych do 
radców, po wykonaniu w r. 1852 na 
scenie wileńskiej „Hałki* dwuaktowej, 
dokonał Moniuszko  pizekształcenia 
opery na czteroaktową, widząc w 
tem — jeden z warunków, umożliwia- 
jących wprowadzenie jego dzieła na 
Scenę warszawską, gdzie wymagano 
opery wielkiej, z popisowemi arjami 
dia każdego śpiewającego większą 
partję, zgodnie z ówczesnym gustem 
i modą, kiedy dramat służył tylko za 
tło do koncertu w kostjumach, uroz- 
maiconego niezmiernie konwencjonał 
ną i szabionowo-nikłą grą sceniczną. 

Cnętnie zaznaczam, jako prawdzi: 
wą zasługę prof. Adama Ludwiga, 
głównego działacza w dokonaniu 
tego czynu, oraz jego wszystkich 
współpracowników, których. energicz- 
na praca ideowa znalazła uwieńczenie 
w pomyślnem wystawieniu tego sa- 
morodnego arcydzieła opery polskiej. 

Może to będzie dala epokowa, 
od której się rozpocznie nowy okres 
w życiu „Halki*, gotujący należne 
jej miejsce w repertuarze całego 
Świata cywilizowanegof??,. 

Jak już wykonanie estradowe wy 
kazało, nie szczędzono starań i za- 
chodu w przygotowaniu części mu* 
zycznej. Tym razem przybyła jeszcze 
trudność inscenizacji w warunkach 
nader ciężkich, z czem się doświad. 
czona ręka reżyserska prof. Ludwiga 
dość—na ogół— pomyślnie załatwiła, 
gdy się weźmie pod uwagę najzu- 
pełniejszy brak, obycia się ze sceną 
niektórych solistów i większej czę: 
ści chóru. Dzielnie współpracował 
kapm. Stefan  Śledzińs<i, trzymając— 
o ile się dało z uczestnikami tak 
jeszcze mało doświadczonymi -— 
wszystko w karbach i wykazując 
bardzo cenne przymioty dyrygenta 

444 44444+54440944454 

гусгпа 

trio, kwartet i t, p., dužy 

Adres: ul. Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kasi 

*07922200900404909999-999099790900) 

Do WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

składające się z 6 po- 
koi i kuchni z weran- 
dą. Całkowicie odno: 
wione, może zastąpić 

Filarecka 3, 

Tartak 
każ na rozbiórkę sprzedam. 

m, 17, 
godz. 9 rano do 7 w, znalazcę uprasza się o 

Studentka 
3 USB poszuku- 
je kondycji na wyj-zd 
—(tylko za utizyma- 
nie). Oferty pod Nr 1 

Orkiesira um 

repertuar nut 
nowych tańców. Cena bardzo niska. Ci, do Admin. <słowaz, 

ZIEMIAN EB którzy korzystają na weselach i zabawach 7 ————— 
TELEFON 1—147 g harmonji i batatajki, mogą za tę samą cenę L Poszukuję 

zaangażować naszą orkiestrę z najlepszymi l e t nie ka E k ча 3 dla jednej osoby z jagodowy muzykantami i najlepszym repertuarem. utrzymaniem, Ofert 
Zawalna 1 E Na żądanie wyjeżdżamy na prowincję. ne у na  Mickiewicza 42 

m. 11, 

  

4 40 046666066644 

Akuszerka 

W.Smiatowska 
przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63, 

3 letnie bardzo małe 
do sprzedania, Ostro: 

bramska 16. 
dozorcy domu. 

E *64+6464444646406 ————— 
2 * + i 

siej Nr 2 „(l Pracownia luster S. Rejzenberg B. SZYTWinAt 
a ul Wielka 35 (na piętrze) Choroby skórne, we 
a Przerabia na nowe stare zepsute lustra, neryczne i  moczo- 

kolejowem po oraz przyjmuje zamówienia na nowe lustra, „ _ płciowe. 
= Eš i szkła szlifowane do kredensów. Wykony! Wielka 19 od g. 10—1 

wa także w oprawach miedzianych. i od 4 — 7, 
W.Z.P Nr' 11, Wilno, 

dn. 22 XI 1924 i,    

  

      

  

D 
  

Do wynajęcia 

8 e 
ES ul. Wilefiskiej 10. 
owiedzieć się; Mi- 

ckiewicza 22 m, 36. 

gub. książ wojsk.. 
wyd. przez P.K.U. 
—,Wilno na im. 

Franciszka  Makiewi- 
Cza, zam. w gm, Hol- 
szańskiej,  uniewaž- 
nia się. : 5 
— 

Z 

    

ž; 

  

gybioną książ 
udz. Banku Chrz, 

Sp. na Anto: Angielskie Pisemne _— zgłoszenia 
$ ! Szwajcarskie, Ba, T Zglos2e- przyjmuje Gromadzki ki 4 mi imię ы ооы nia S pinskiezo Bydgoszcz Toruńską A Na 1ga, un eważ* 

Niemieckie, m 16, ®- 
Krajowe — — w a 

R akie t tenisowe 0 ndycji Aira gub. legitymację 
oraz piłki i siatki tenisowe, oryg. angielskie otrzymane w wiel- poszukuje stu: М Brzezina szkolną na im, 

Jana Mierzańca, 
ucznia 1У К, Gimn. 

Przyjmuje od im, J, Lelewela. Łask, 
ul. Miekiewicza 44 

W.Z.P. Nr 3903 Wilno, zwrot do Dyrekcji te. 
dn. 22:V-26 r. goż gimn, 

  

muzykalnego | obdarzonego tempera: 
mentem. Znając teraźniejsze warunki 
materjalne, trzeba przyjmować po- 
błażliwie wszelkie braki dekoracyjne. 
Wszakże niepodobna sobie wytłuma- 
czyć związku jakiego bądź między 
polskim dworem szlacheckim i dzi- 
waczną płachtą, żasmarowaną jakie- 
miś futurystycznemi „esami-floresa- 
mi”,  mającemi — zapewne —przedsta 
wiać obłoki i niebo. Ё 

Partję tytulową zarėwno špie- 
wacko jak i aktorsko odtwarza 
W. Hendrychówna prawdziwie mi- 
strzowsko. Prof. Ą. Ludwiga doświad: 
czenie artystyczne pozwoliło mu wy: 
konać partję janusza z powodzenie 

W partji Zofji, jak zwykle, bardzo 
dobrą była Janina Korsak-Targowska, 
wszakże chwilami dawało się odczu- 
wać pewne zmęczenie głosu. Sta- 
nistaw Nowicki sprawił niespodziankę 
Swym sympatycznym głosem tenorq - 
wym i muzykalnością w partji Jontka. 
Pod kierunkiem właściwym, mógłby— 
zdaje się—wyjść na pożytecznego 
Śpiewaka  partyj lirycznych, bo i 
Uzdolnienie sceniczne wykazał, pomi- 
mo zbyt jednostajnego ruchu rąk. 
Feliks Malinowski nie posiada dość 
silnego głosu, jakkolwiek przyjemnie 
brzmiącego, do  owładnięcia partją 
Czešnika, Wincenty Witas, jako mar: 
szałek był jak dawniej — zupełnie 
dobry. 

Reasumując wszystko, trzeba z 
uznaniem przyjąė— mimo pewnych 
niedociągnięć pomyślne wyniki sta- 
ranaego wystawienia „Halki* i ży- 
czyć jej powtórzenia, aby wszyscy 
mogli się zapoznać z tem arcydzie- 
łem, w formie dotąd nikomu z żyją- 
cych nieznanej, 

Michał Józefowicz, 

_ Drukarnia „Wydawiiictwo Wiieńskie* Kwaszelna 23


