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Ryga, 25 czerwca. 
Pewien powiew „wolnościowy* 

jaki dał się wyczuć na Litwie Kow. 
w związku z objęciem rządów рггех 
nowy blok stronnictw dotychczas 
opozycyjnych, jakby bodźcem posłu- , 
żył dawnym władcom kowieńskim 
do rozpętania wściekłej, ślepej, pełnej 
nienawiści akcji, przeciw  mniejsz0- 
ściowej, a już przedewszystkiem prze- 
ciwpolskiej. Hasło dał organ „kriu- 
szczoniėw“ Rytas, stając na czele 
kampanji gi występując w niedzielnym 
numerze z bezprzykładną poprostu 
napaścią na Polaków. 

Dosadną, z pod serca, daje na to 
odpowiedź „Dzień Kowieński* W ar- 
tykule „W nowej roli* („kriszczonie” 
w roli opozycji), p. Djonizy Bazy- 
lewski pisze: 

Wielebny organ klerykalnego szo- 
winizmu, któremu wybory obcięły pa- 
zury, lecz, niestety, nie włożyły na 
gębę kagańca, bluzga śliną wściekło- 
Ści z tej racji, że mniejszości naro- 
dowe, w szególności Polacy, mają 
otrzymać obecnie to, co im według 
ich prawa przyrodzcnego i Konsty- 
tucji państwa sprawiedliwie i od 
dawna się należy. Boi się on, widocz- 
nie, że oficjalne, dokonane na drodze 
ustawodawczej odwołanie tych wszyst- 
kich łajdactw i gwałtów, jakie po- 

kryjomo stosowano na skórze 
mniejszości w celu ich wynarodowie- 
nia, lub zduszenia, będzie jednocześ- 
nie zerwaniem miarodajną ręką maski 
z dwulicowej polityki mniejszościowej 
„krikszczioniow“, którzy stale za: 
pewniali cały świat, że mniejszości w 
Litwie mają się tak dobrze, jak 
nigdzie na kuli ziemskiej. : 

Jeszcze hardziej, być może, jed- 
nak chodzi „Rytasowi* o to, by obec- 
nie nie nadano mniejszościom piaw— 
zbyt wiele. Myśl tę nieoględnie zdra- 
dza sam autor artykułu, mi w pięć ni 

w dziewięć przestrzegając obecny 
rząd, że „przecież dzć jest łatwiej niż 
odebrać z powroiem'. Widocznie 
więc przeniesieni w stan spoczynku 
„krikszczioni* nie przestają wciąż 
jeszcze pieścić słodkich nadziei na 
powrót do władzy i dlatego z góry 
już czynią zabiegi o to, by „odbie- 
ranie z powrotem" od mniejszości 
ich praw nie było zbyt kłopotliwem, 

Stąd też nie Żałuje kalumnji nie. 
szczęsny  gryzipiórek „Rytasa”, z 
obłudną zgrozą wrzeszcząc: „Jakiem 
prawem nowy Gabinet Ministrów 
nadaje przywileje Holakom, zwłaszcza 
w zakresie oświaty?.. Czyż można 
za czasowe popieranie rządu dać tak 

wiele atutów w ręce n.eprzyjaciela 
naszego narodu2?,.” > 

O nadawaniu «przywilejów» po- 
mówimy innym razem, co zaś do 
tego, jakobyśmy mieli być wrogami 
narodu litewskiego, to, cokolwiek 50- 

bie myślą i piszą o tem pismacy z 
«Rytasów», jesteśmy głęboko przeko- 
nani, że sam naród litewski jest in- 

nego zdania, Wie Gu, iż Polacy Litwy 
nigdy nie byli i nie są wrogami jego. 
W spółżyjąc i współpracując z narodem 
Jitewskim na przestrzeni wieków, głę- 
boko przywiązani do zieini ojczystej, 
oddawaliśmy wszystkie umiejętności, 
najlepsze siły i genjusz Swej rasy 
dła dobra rodzinnego kraju, na 
podniesienie jego kultury. 
nas nierozerwalne tradycje przeszłoś- 
ci, kojarzą święte związki krwi. Naród 
nasz, który dał światu wieszcza roz- 
poczynającego swoją wiekopomną księ- 
gę od słów: „Litwo, ojczyzna moja, Ty 
jesteś jak zdrowie...* nie mógł być 
wrogim dlą Litwina i złożył na to 
niebotyczne śpiżowe dowody, których 
ani obalić ani podkopać nie zdoła 
podszyta interesem kieszeni krecia 
agitacja kilku przygodnych kunigasów 
zadraśniętych w swych ambicyjkach 
doczesnych. Jażeli zaś chodzi © to, 
kogo historja obwoła wrogami naro- 
du litewskiego , to daleko większe kwa- 
lif.kacje na to miano posiadają ci, co w 
zaraniu młodej o słabych jeszcze siłach 
państwowości litewskiej, w najcięższej 

chwili kryzysu gospodaiczego dążą 
nie do pojednania i zgodnej współ- 
pracy wszystkich odłamów narodo- 
wościowych,zamieszkałych wkraju lecz 
do jątrzenia ich, powaśnienia wzajem- 
mego i pokłócenia z więksżością pa- 
nującą. W ciągu kilku lat rządów 
ciiiz. demokratycznych satrapów ta 
sama polityką szowinizmu i piześla- 
dowań pchnęła nas, mniejszości na- 
rodowe, do opozycji, za wszystkie 
konsekwencje którego to faktu musi 
ona też ponosić całkowitą odpowie- 
dzialność. 

Należy przypuszczać, —kończy ar- 
tykuł=że naród tak dobrze potrafi 
ocenić pp. Szmułkstisów, Krupowi- 
czusów i innych wszelkich kapłanów 
Mamony oraz członków. Świątobliwe- 
go towarzystwa chrz, domokratycznej 
adoracji wzajemnej w ich nowej roli, 
że przy następnych wyborach może 
odmówić im miejsca nawet na... kilku 
ławach opozycji. 

Łączą | 

пА Z odnoszenisem do domn iub z przesyłki tową 4 zł, 
zł. Konto czekowe w P, K.0. Nr. 802597 że 

W sprzedaży detalicznej con.» pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

Qystępy pożegnalne i występ pożegnalny. 
Ponowny wybór marszałka Rataja. 

WARSZAWA, 25. VI. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu prze- 
wodniczący wicemarszałek Daszyński zakomunikował Izbie, iż rząd wy» 
cofuje cały szereg uchwał wniesionych przez poprzednie rządy, poczem 
Izba przystąpiła do 
Marszałka Sejmu. 

„l-go punktu porządku dziennego, 10 jest do wyboru 

„, Przewodniczący wicemarszałek Daszyński polecił sekretarzowi odczy- 
tanie art, 8 go regulaminu obrad Sejmu w sprawie wyboru Marszałka. 
Po odczytaniu tego artykułu, przewodniczący wezwał zebranych .posłów, 
aby składali kartki z nazwiskami kandydatów na marszałka, Wobec nie- 
otrzymania absolutnej większości przez żadnego z kandydatów м 1-ет 
i 2-em głosowaniu, przewodniczący zarządził ponowny wybór między 
dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów, to jest 
posłem Ratajem i posłem Głąbińskim. 

, Wynik 3-go głosowania był następujący: oddano głosów 335, 
nieważnych 31, ważnych 304, absołutna większość 153. Otrzymali 
głosów posłowie: Maciej Rataj — 176, Stanisław Głąbiński — 128. 
Wobec tego przewodniczący wice-marszałek Daszyński zakomu- 
nikował Izbie, że marszałkiem Sejmu obrany został Maciej Rataj. 
Celem zaproszenia nowo-obranego marszałka do objęcia funkcyj, przewo: 
dniczący zarządził przerwę 5-minutową. Po przerwie wice-marszałek Da- 
Szyński oznajmił, że poseł Maciej Rataj wybór przyjął, poczem Izba 
przystąpiła do dalszych punktów porządsu dziennego. 

Obrady nad budżetem, 

W. dalszym ciągu posiedzenia Sej- 
mu, odesłano w l-em czytaniu do 
komisji projekt noweli do ustawy o 
szkołąch akademickich oraz projekt 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon- 
kurencji. Następnie pos. Kościałkow- 
ski (kl. Pracy) przystąpił do refero- 
wania w imieniu komisji budżetowej 
projektu ustawy o uzupełnieniu pro- 
wizorjum budżetowego na czas od 
1-g0 maja do 30 czerwca 1926 roku 
i o prowizorjum budżetowem na czas 
od.l-go lipca do 30 września r. b. 

Pos. Kościałkowski, referując pro- 
wizorjum budżetowe na 3kwariał roku 
bieżącego, zaznaczył, że 'w odróżnie- 
niu od dotychczasowych prowizer 
jów obecne zawiera postanowienie 
wymagające ścisłego przestrzegania 
granic budżetów miesięcznych oraz 
upoważnienie dla ministra skarbu do 

ustanowienia nadzwyczajnego Czaso- 
wego dodatku do danin publicznych 
w celu zapewnienia równowagi bud- 
žetowej. Prowizorjum stwierdza w 
ten sposób perspektywy osiągnięcia 
równowagi budżetowej już w trze: 
cim kwartale, pod warunkiem przepro: 
wadzenia dalszych oszczędności, jako- 
też spełnienia obowiązku obywatel- 
skiego przez punktualne płacenie po- 
datków. Komisja budżetowa wpro 
wadziła do projektu rządowego tę 
zmianę, że w art. 5 ym ściślej okreś- 
liła czas trwania upoważnienia min. 
w sprawie owego dodatku od danin 
publicznych, aż do 31 grudnia 1926 
roku oraz wykluczyla możność za- 
stosowania tego dodatku do podat- 
ku majątkowego, daniny lasowej, o- 
płat celnych i podatków samorzą" 
dowych. 

Oświadczenie Marszałka Rataja. 

W. tej chwili-przewodaictwo _ob- 
jął Marszałek Rataj, który oświadczył 
co następuje: Pragnę zaznaczyć, że 
zatrzymując nadal urząd Marszałka 
będę uważał się za locum tenens, aż 
do chwili, kiedy stanie się to, co 
uważałem za niesłychanie pożądane 
w interesie parlamentarnym i w dzie- 
dzinie państwa i miejsce to zajmie 

ktoś, kio będzie wyrazicielem zdufania 
całej luby. Uważałem, że rzecz ta 
bardziej jest konieczną dziś niż kie- 
dykolwiek indziej, w okresie, kiedy 
panowie przestaną funkcjonować, jako 
posłowie, czy to wskutek zamknięcia 
sesji, czy wskutek rozwiązania się 
Sejinu, lub rozwiązania Sejmu. 

Dyskusja. 

Po oświadczeniu Marszałka Rataja 
zabrał głos w dalszej dyskusji nad 
prowizorjum pos. Wiślicki(Koto Żyd,) 
Mówca analizując politykę skaroową 
dotychczasowych rządów, zarzuca, iż 
była ona oparta na momentach na- 
tury politycznej, a nie gospodarczej. 

ówca zapowiada, iż stronnictwo 
jego głosować bę izie za prowizorjum, 
jednakże odmówi dziesięcioprocento 
wej podwyżki. 

Pos. Kwiatkowski (Ch, D.) z naj- 
większym  krytycyzmem odnosi się 
do podwyższenia podatków o 10 
proć. Przyczynę złego stanu gospo- 

Po przerwie zabrał głos pos. Ro- 
guszczak (NPR). Mówca na wstępie 
oświadczył, że ponieważ rząd obecny 
nie przedstawił dotychczas programu, 
dlatego NPR nie może się ustosun- 
kować do rządu w sposób rzeczowy 
i zajmuje stanowisko wyczekujące. 
Dalej mówca domaga się zwiększenia 
kredytów na roboty publiczne oraz 
uruchomienia warsztatów pracy. W resz- 
cie stwierdza, że NPR będzie głoso- 
wało za prowizorjum uważając je za 
konieczność państwową. 

Następny mówca pos. Łypacewicz 
(Wyzw,) stwierdza, że Wyzwolenie 
zajęło rzeczowe stanowisko wobec 
prowizorjum, będzie głosowało za 
prowizorjum z pewnemi poprawkami, 
zastrzega sobie jednak, że nie zna- 
czy to, aby stronnictwo jego miało 
zupełne zaufanie do rządu, przyczem 
oświadcza, że ministrom, którzy nie 
reprezentują dążenia do naprawy, klub 
mówcy odmówi zaufania. 

Pos. Potoczek (Piast) imieniem 
klubu oświadcza, że PSL. Piast bę- 

darczego w Polsce ' mówca widzi w 
tem, że dotychczas rząd postępował 
w ten sposób, że ochraniał wszelkie- 
mi sposobami przemysł gotowych 
fabrykatów, podczas gdy życie go- 
spodarcze Polski opiera się w ogrom: 
nej większości na rolnictwie, Kopal- 
nictwie, przemyśle rolniczym i prze- 
myśle póifabrykatów, Na zakończenie 
mówca oświadcza, iż stronnictwo 
jego wprawdzie będzie głosować zą 
prowizorjam jako koniecznością pań- 
stwową, ale .na największe  zastrze- 
żenie przeciwko tym zasadom, któ- 
rym dał wyraz p. minister Skarbu. 

Posiedzenie popołudniowe, 

dzie głosowało” za prowizorjum jako 
za koniecznością państwową. 

Pos. Wojewódzki (Niez. Partja 
Chł). ostro zaatakował Marszałka Pił- 
sudskiego zarzucając mu, że rzekomo 
zawiódł nadzieje pokładanę w nim 
przez szerokie masy chłopskie. 

Z kolei dłuższe przemówienie wy- 
głosił pos. Moraczewski (PPS) pod- 
kreślając na wstępie, że Sytuacja wy- 
maga wypowiedzenia się ludności, 
na co niema innej konstytucyjnej 
drogi, jak rozwiązanie obecnego $е]- 
mu i zarządzenie wyborów. PPS do- 
maga się tego energicznie i stanow. 
czo. Z tego też względu, oświadcza 
mówca, stając przed ciałem, które 
powinno skończyć swój żywot, nie 
zamierzam prowadzić dyskusji poli- 
tycznej, ani wypowiadać się co do 
stosunku do rządu. 

Pos. Rogula (Biał) oświadcza, że 
klub białoruski kierując się względa- 
mi klasowemi i narodowemi, głoso- 
wać będzie przeciwko prowizorjum. 

Przyjęcie prowizorjum. 
Po końcowem przemówieniu re- 

ferenta pos. Kościałkowskiego pizy 
stąpiono do głosowania, w wyniku 
którego całe prowizorjum budżetowe 
w brzmieniu przedłożonem przez rząd 
bez żadnych zmian w drugiemi 

trzeciem czytaniu uchwalono olbrzy- 
mią większości głosów przez powsta- 
nie, Wszystkie poprawki, zgłoszone 
bądź w toku obrad w komisji, bądź 
na plenum odrzucono. Na tem po- 
rządek dzienny wyczerpano. 

Wniosek o zmianie Konstytucji. 
Marszałek zakomunikował, że wpiy- 

nęły cztery wnioski dotyczące zmian 
Konstytucji, mianowicie: P. S$. L Pia- 
sta, Związku Ludowo-Narodowego, 
Chrześćjańskiej Dernokracji i Chrześć- 
jańsko-Narodowego Stronnictwa oraż 
wniosek Klubu Piasta o upoważnie- 

nie Prezydenta do wydania nowej 
ordynacji wyborczej. Pos. Chrucki 
(Ukr.) interpelował w sprawie wniog 
sku o rozwiązanie Sejmu. Marszałek 
odrzekł, iż nad tą kwestją obradować 
będzie w przyszłym tygodniu Kon. 
went Senjorów. 

Z całego kraju dochodzą nas wie- 
ści, że nie tylko nie jesteśmy odo- 

sobnieni w naszej linji politycznej, 
lecz przeciwnie jesteśmy wyraziciela- 

mi opinji większości ziemiaństwa 
polskiego wogóle, a znakomitej więk- 
szości ziemiaństwa naszego kraju. 

Kiasa ta, posiadająca w wysokim stop- 

niu zmysł realizmu politycznego, zro- 

zumiała instynktownie, że z Sejmem 

i sejmowłądztwem skończyć należy, 

że marsz. Piłsudski przez zamach 

stanu utorował Polsce drogę do 

stworzenia silnej władzy państwo- 

wej. Tych, którzy twierdzą, że Pit- 

sudski to zamaskowany socjalista czy 

Wyzwoleniec, to jakiś szczególnie 

utalentowany Kwapiński udający mi» 
litarystę i państwowca — w kołach 

ziemiańskich słucha się z coraz wy* 

raźniej pogardliwym uśmiechem, lecz... 

Należy, aby gabinet obecny, stwo- 

rzony pod hasłem uczciwości, apar- 
tyjności, fachowości i silnej ręki istot- 

nie odpowiadał tym postulatom. Spo- 

łeczeństwo, które przełamuje w so- 

bie resztki propagandy zw. ludowo: 
naiodowego, nie może być stawiane 
i zaskakiwane faktami, które propa: 

gandę tę podsycają, które wzbudzają 

nieufność, które propagandę tę po- 
niekąd uzasadniają. Ё 

Nie wymagamy, aby gabinet bro- 
nił partji prawicowych, czy specjalnie 

ludzi prawicy. Rozumiemy, że nie 

mamy prawa tego wymagać, dopóki 
prawica sejmowa broni Sejmu i sej- 
mowładztwa. Ale gabinet powinien 

zapewnić spokój w kraju, powinien 

ukrócić samowolę jednostek żerują 

cych na demagogii. 

Na innem miejscu w Echach Kra: 

jowych podajemy opis obrzydliwej 

agitacji posłów socjalistycznych na 
Polesiu. Pan minister Młodzianowski 
zna dobrze te stosunki. Dziś kiedy 

rząd podkreśla, że nie boi się Sejmu, 

tego istotnego źródła anarchicznej 

demoralizacji — minister spr. wewn. 

nie może się zasłaniać tym, że Sejm 
mu zabrania ingerować. Należy się 
wyraźnie zapytać, czy p. minister 
spr. wewn. uznaje za możliwe, aby 
iedna z partyj prowadziła intensyw= 
ną robotę rusyfikacyjną na jednym 

Z najmniej bezpiecznych naszych te- 

renów. Należy się zapytać, czy orga- 

ny policji, czy władza państwowa 

może nadal tolerować tę rusyfikację 

Polesia, torującą drogę tryumfalnemu 
pochodowi naprzód państwa Sowietów. 

Z wielu stron donoszą nam o 

zamieszkach i zajściach wywolywa- 
nych przez agitację poselską. Sądzi: 
my, że to są pożegnalne występy. 
Gra się zwykle dobrze na występie 
pożegnalnym. Temniemniej z tytułu 

obietnic przez rząd rzuconych, z ty- 

tułu tej bezstronności, porządku, sil- 
nej władzy mamy prawo żądać od 

rządu, a specjalnie od ministra p. 
Młodzianowskiego, aby zechciał tym 

występom pożegnalnym obciąć naj- 
bardziej temperamentowe numery. 

s 

Marsz. Rataj powołany został z 

powrotem na swój wysoki urząd. 
Opowiedziało się za nim 176 czyli 
mniej niż połowa głosów. Lecz marsz. 

Rataj tę mniej niż połowiczną satys- 

fakcję uznał za wystarczającą 
Marsz. Rataj, to jedna z najmniej 

sympatycznych figur naszego parla- 

mentaryzmu. Można o nim powie- 
dzieć, że się poświęcił kultowi nie- 

odpowiedzialności U nas się sta; 
nowczo zbyt małą przypisuje wagę 

do poszczególnych gestów. Gesty z 
trybuny, na którą patrzy Polska cała 

niewątpliwie wychowują spoleczen- 

stwo. Marsz. Rataj, którego niepowo- 

dzeń na polu studjów szkolnych tutaj 

poruszać nie mamy zamiaru, przybie- 
rał gesty dziwnej jakiejś ronsza- 

lancjj wobec swoich obowiązków. 
Jak źle wychowany sztubak, któremu 

się zdaje, że udaje dandysa, p. marsz. 
Ratej podkreślał tę swoją umyślną 

nonszalancję, z którą traktował obo: 

wiązki państwowe. Są zawody i są 
urzędy, które uszlachetniają. Takim 
jest np. zawód sędziego, człowieka, 

którego praca polega na wnikaniu w 
różnice pomiędzy prawem, a bezpra* 

wiem. Takim jest niewątpliwie urząd 
Marszałka Sejmu, któremu i wielka 
tradycja Stanisława Małachowskiego 

i Konstytucja 17 Marca specjalne uzo- 
czyste przypisała znaczenie. Oojek- 

tywizm, do którego marszałek jest 

powołany, bezstronność, którą powi- 

nien stosować, chcąc się wynieść 

ponad walki i namiętności partyjne, — 

wszystko to powinno w wewnętrz- 
nym, psychicznym nastroju człowieka 

wpłynąć pobudzająco na jego uczu: 

cia szlachetności, poczucia obowiązku, 
prawości etc. 

Niestety, tutaj trafiło to wszystko 

na grunt mało podatny. Obowiązek 

powinien marszałkowi nakazywać być 
jednym z punktów stałych w życiu 
politycznem. Tymczasem nie było po- 

prostu kryzysu bądź rządowego, bądź 

państwowego, którego by p. marsz. 
Rataj nie powiększył, nie pogorszył 

przez własną interwencję. Kiedy upadł 

gabinet p. Witosa po raz pierwszy 

p. marsz. Rataj w chwili największe- 

go zamętu rzucił laskę marszatkow. 
ską tylko i wyłącznie dla osobistej 

przyjemności powiększania zamętu, i 

rzucii owe słowa, które nie powinny 

mu być zapomniane, owe klasyczne 

w swojej nieodpowiedzialności słowa 
„idę czytać Jawę Siedieckiego". Jeżeli 

ktoś ma zamiar „czytywać Jawę” nie 

powinien brać do rąk marszałkow: 

skiej laski, nie powinien się porywać 

do urzędów tak odpowiedzialnych. 

Czego się teraz obraził p. marsz, 

Rataj i czemu znów Składał swój 
urząd? Czy dlatego, że prasa © 

nim pisała  zamało? Czy należy 

do tej kategorji snobów” politycz- 

nych, których irytuje, gdy się o nich 

zamało pisze” Pan marsz. Rataj o- 

braził się, że prasa go atakowała, że 

atakowała Sejm w ostrych wyrazach? 

Prasa jest tylko odžwierciadleniem 

opinji publicznej, a opinii publicznej 

na pojedynek, ani sąd Boży pozywać 

nie można. A czemuż się p. Rataj 

nie obraził kiedy marsz. Piłsudski na 

herbatce dnia 29 maja wyraził się o 

Sejmie w tak ostrych słowach? Prze- 

cież zdania jego więcej powinny by: 

ły ukłuć drażliwość p. marszałka 

aniżeli anonimowe artykuły dzienni: 

karskie. 

Początek i koniec żałosny. Bez 
cienia protestu przeżył p. marszałek 

dnie w których marsz. Piłsudski 

piętnował pracę Sejmu, a Sejm przy- 
pieczętował swoje pohańbienie wy- 

bierając człowieka, kióry tak ostrą lecz 
słuszną wygłosił naganę na najwyższą 

godność Rzeczypospolitej. Później p. 

marsz. Rataj obraża się na prasę, 
bardzo głośno i bardzo kategorycznie 
zapowiada, że ustąpi, a potem cicho 

wrąca do swego urzędu po otrzy- 

maniu 175 głosów z 443 do głosu 
uprawnionych. 

Przyszły historyk Polski fiakreśli 
te dwie postacie Trąmpczyńskiego i 
Rataja obok siebie, Marsz, Trąmpczyń- 
ski miał niewątpliwie swe wady, swój 
punkt widzenia nie zawsze zgodny 

z rzeczywistością, swe kanciastości. 
Ale właśnie jako człowiek, jako mar- 

szałek był wzorem prawości, uczci- 

wości, odpowiedzialności, Nie za- 
jątrzał kryzysów, lecz je łago dził, nie 
wzburzał, lecz uspakajał, nie kompli- 

kował sytuacyj, lecz starał się je roz- 

wiązywać. Osobiście marsz. |Tramp- 
"czyński naprawdę jest jednym z bu- 

downiczych Połski. Gdyby bowiem 

wtedy w r. 1919 p. Trąmpczyński do- 
puścił do normalnego procederu 
w załatwieniu interpelacyj  posel- 

skich żoby Sejm nie ruszył z 
miejsca, Przez  ukrėcenie  po- 
stępowania interpelacyjnego p. Trąmp= 

czyński wogóle umożliwił pracę 
Sejmowi. Toteż historja oceni kiedyś 

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

teczn; 

Sejm i Bząd. 
Konferencje premjera Bartla. 

WARSZAWA. 25.VI (żel.wł.Słowa) 
Premjer Bartel konferował dziś w 
dalszym ciągu z. przedstawicielami 
stronnictw a mianowicie przyjął z ra- 
mienia Ch.-D.pos. Chacińskiego, Kor- 
fantego i Holeksę oraz przedstawicieli 
Ch-N. pp. Dubanowicza i Stroń- 
skiego. 

Posiedzenie Rady Naczelnej 
Organizacyj Ziemiańskich. 

WARSZAWA, 25.Vi.(żel. wł, Słowa) 
Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady 
Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, 
na którem omawiano sprawy Orga- 
nizacyjne, Wieczorem prezes rady 
ordynat Maurycy hr. Zamoyski podej- 
mował uczęstników w apartamentach 
prywatnych. 

Kandydatura b. ministra 
Giiwica. 

WARSZAWA. 25.VI (el, wł. Słowa). 
W koł.ch politycznych słychać że 
na miejsce ustępującego podsekre- 
tarza stanu w ministerstwie skarbu 
p. Augusta Popławskiego ma być 
powołany b. minister p. Hipolit 
Giiwic: c 

Projekt podwyższenia taryty 
celnej. 

WARSZA WA, 25. Vi (Zel, wł, Słowa) 
Min. Skarbu p. Klarner zapowiedział 
w Sejmie, że rząd zamierza podnieść 
stawki taryfy celnej. Odnośny projekt 
jest obęcnie opracowywany w  De- 
partamencie Ceł. Celem podwyższe- 
nia naszej taryfy celnej jest wyrówna* 
nie strat jakie skarb państwa ponosi 
wskutek spadku złotego, Podwyższe- 
nie obejmie albo całą listę rowno- 
miernie albo też zostaną zróżniczko- 
wane artykuły celne w ten sposób, że 
niższe stawki będą stosowane do 
surowców importowanych, wyższe 
zaś do gotowych produktów. 

Narada gospodarcza, 

WARSZAWA. 25.Vi (żel.wł,Słowa). 
Dziś o godz. 10ej odbyła się u 
ministra Klarnera narada gospodarcza 
w której wzięło udział kilku członków 
gabinetu. 

‚ „Р. Hamel w Warszawie.j 

WARSZAWA. 25. VI. Pat. Dzisiaj 
rano przybył do Warszawy p. Van 
Hamel, wysoki komisarz Ligi Na- 
rodów w Gdańsku, w towarzystwie 
swych urzędników. P. Van  Hamela 
powitali na dworcu przedstawiciele 
MSZ. Celem wizyty p. Van Hamela 
jest nawiązanie bezpośredniego kon- 
takiu z rządem polskim, do czego 
nie miał jeszcze on okazji wobec 
niedawnego objęcia urzędowania. 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA, 25.VI. (fel. wł. Słowa). - 

przy Dziś dolar w obrotach prywatnych 
dużej podaży 10,12, Złoto 5,30. 

BMPIEGI 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Precioza 
Perfection 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 
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Okazja! azja! 
Za bezcen książki francuskie 

sprzedaż tylko do 14 lipca. 

Olbrzymi wybór! 

20,000 
TOMÓW 

Z Hteratury pięknej i różnych 
dziedzin specjalnych po cenach 
zniżonych przeszło o 40 proc. 

Śpieszcie skorzystać 

Księgarnia Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego 

Wilno, Królewska Nr 1. 

Zo оФ ФФФФ Ф®ФФ - 

jego zasługi i porówna jego praco- 

witą wytrwałość z nerwowem stwarza- 
niem konfliktów, w których celował 

przez czas swego urzędowania p. 
marsz. Rataj. 
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ECHA KRAJOWE 
"Dalsza praca P.P,S. nad rusyfikacją Polesia. 

— Korespondencja Słowa, — R 

Baranowicze, w czerwcu, 

Agitacja Polskiej Partji Socjalistycznej w osobie posła Wolickiego, 
która po skazaniu sprawców napadu na autobus pod Siniawką uległa 
pewnej przerwie, wzmogła się niesłychanie, przytem agitacja jest pro- 
wadzona bez żadnvch osłonek i z całą bezwzględnością. 

Podburzanie miejscowej ludności do wypowiadania posłuszeństwa 
władzy spotyka się na porządku dziennym. Rezultaty tej roboty P. P, S, 
już mamy. 

W dniu 6 czerwca b. r. podburzony przez przedstawicieli komitetu 
wiejskiego tłum we wsi Cyganie gminy Niedzwiedzickiej przemocą zwol- 
nił zaaresztowanych za urządzenie wiecu P. P. S. pod odkrytem niebem 
bez pozwolenia dwuch organizatorów wiecu. Tłum  wyłamał okna i za- 
brał aresztowanych. 

Dnia 7 czerwca nastąpiło starcie z policją we wsi 
gminy Niedzwiedzickiej. 

Przebieg zajścia był następujący. Pod wpływem agitacji włościanie 
wsi Hajniniec zaczęli zaorywać masowo granice w majątku Sa- 
wejki. Ponieważ zwracanie uwagi włościanom przez administrację majątku 
pozostało bez skutku administracja postanowiła zwrócić się do sądu. Z 
powodu konieczności ustalenia nazwisk sprawców worywania się w 
granicę był wezwany do policji sołtys wsi Hajniniec. Pomimo trzykrotne- 
go wzywania do posterunku, następnie do Starostwa sołtys się nie 
stawił, twierdząc, że dla niego władza to komitet wiejski P. P, S$. Poste- 
runek otrzymał polecenie od władzy przyprowadzić sołtysa pod przymu- 
sem. Gdy konny policjant przybył do wsi Hajniniec by wykonać polece- 
nie władzy, tłum włościan, uzbrojonych w widły, siekiery i kamienie 
march że o ile policjant uczyni próbę aresztowania sołtysa nie dopuści 

lo tego. 
Wezwany najbliższy posterunek został spotkany gradem 

kamieni. 
W rezultacie jeden policjant został ranny widłami, drugi 

kamieniem, trzeci siekierą. Ranny też został koń. 
Dnia 9 czerwca we wsi Ososy miało miejsce nowe starcie z 

policją z tego samego powodu, że władze, po odmowie sołtysa przy: 
bycia do urzędu, wyd: ły polecenie sprowadzenia siłą. 

Dnia 12 czerwca posłowie Wolicki i Dzięgielewski zorganizowa'i 
we wsj Horodziszcze tejże gminy Niedzwiedzickiej wiec protestacyjny. 

Żądano usunięcia starosty Kwiecińskiego i wojewody generała 
BACY. Ciekawe jest to, że dnia poprzedniego takież żądanie ogłosił 
obotnik. 

Poseł Wolicki dowodził, że osadnictwo żadne, ani cywilne ani 
wojskowe nie może mieć miejsca. Ziemię musi dostać chłop miejscowy 
bez wykupu, ponieważ już za nią zapłacił wielokrotnie swą krwią i 
lotem. 

P Tiomaczono zebranym že „ziemianie to chwasty na roli, które trzeba 
wyplenić. Tylko nie czekajcie towarzysze, aż to kto zrobi. Sami powinni- 
ście tego dokoraćg Namawiano do przeciągania likwidacji serwitutów, 
 przyczem poseł Dięgielewski pouczał jak to robić. 

Zebrani rozpoczęli śpiewanie „Na barykady*. Gdy odśpiewanie tego 
nie udawało się, poseł Dzięgielewski zaproponował odśpiewać hymn 
bolszewicki «Drużno towaryszczy w nogu», następnie hymn Trżeciej 

  

Hajniniec tejże 

międzynarodówki «Wstawaj proklatjem zaklejmionnyj». 'Oba hymny 
odśpiewano. 3 

W dniu 13 czerwca obaj posłowie zorganizowali wiec w Bzrano- 
wiczach. Poseł Wolicki przemawiał po rosyjsku. Nawoływał do 
organizowania własnej milicji, która winna być przygotowana do wy: 
stąpienia, gdy tego zajdzie potrzeba. Wiedy cała Judność winną stanąć 
ak mur. 2 

! «Burżuazji chciało się dyktatury. Ma jednak dyktatura dwa kcńce. 
Gdy wezmą ją w swe twarde ręce chłopi będą trzeszczały kości burżu: 
azji». Zapowiecź tego wywołała niezwykły entuzjazm pośród zebranych. 

Wolicki żądał w swem przemówieniu autonomji dia Białorusi. 
Dowodził znęcania się nad chłopami starosty Kwiecińskiego i wojewody 
Januszajtisa. 

Poseł Dzięgielewski w swem przemówieniu nazywał policję koza. 
"kami i dragonami carskimi. 

. W czasie wiecu ktoś z obecnych napisał do Wolickieęgo kartkę py- 
tając: „Jaki jest stosunek P.P, S$. do grupy białoruskiej Pawlukiewicza, do 
osadnictwa w kcńcu czy P. P. S.ustąpi z Białorusi, gdy ona oirzyma 
autonomię". ! 

W odpowiedzi na to pos. Wolicki oświadczył, že o Pawlukiewiczu 
i jego zwolennikach nie będzie mówił, gdyż jest on przekupiony przez 
rząd polski, Osadnictwa z zachodu nie może mieć miejsca w żadnym wy- 
padku. Ziemię winien dostać ochotnik miejscowy, bez różnicy w jakiej 
armji służył. : 

Na ostatnie pytanie Wolicki odpowiedział w ten sposób. „Pytacie 
mnie towarzysze czy my ustąpimy, gdy Białoruś otrzyma autonomię. 
Owszem ustąpimy, lecz to będzie wtedy tylko, gdy nad całą B ałorusią 
będzie powiewać czerwony sztandar, gdy burżuazja będzie usunięta 
i zniszczona całkowicie, a to będzie robione tak. Bo my walczymy nie 
o spolonizowanie kraju lecz w imię haseł socjalizmu międzynarodowego. 
Niech żyje socjalizm międzynarodowy, niech żyje rząd robotniczo+włoś- 
ci: nski“, 

Uchwalono żądać usunięcia starosty, wojewody i komendanta po- 
licji, Odśpiewano na zakończenie hyma Trzeciej m ędzynarodó wki: „Drużno 
towaryszczy w nogu* i w keńcu „Wy żertwoju pali w borbie rokowoj". 
Naturalnie. po rosyjsku. 

Na wiecu w tłumie zauważyć się dał mundur przypuszczalnie sekcyj: 
milicji P.P.S. Na wysokim kołnierzu rosyjskiej żołnierskiej kurtki 

ciemno czerwone patki żołnierskie z wężykiem i orzełkiem podobnym do 
— 

' orzelka oficer6w Sztebu Generalnego. Na piersi nad Iewą kieszenią nama- 
 lowane dużemi literami P. P. S. Na wierzchu niebieska bluza kąllerczyka, 
bez żadnych odznak. Dzięki tej bluzie nie udało odnaleźć owego oscbni: 
ka, ponieważ było takich kurtek dużo i gdy iłum opuszczał wiec odznaki 

milicji kurtka zakrył. | н 
: Na koniec czerwca i połowę lipca jest zapowiedzianych dwadzieścia 

- kilka wieców organizacyjnych PPS. Organizacja jest wzorowana na orga" 
nizacji komitetów wiejskich w Sowdepji. Każdy zorganizowany komitet 
musi zorganizować dwa nowe. Tym sposobem ilość komitetów niezmier- 
nie szybko wzrasta. Ža Е 

| Ludność gminy Niedzwiedzickiej jest zupełnie zrewoltowana. Likwi: 
dacja serwitutów została wstrzymana, ponieważ włościanie przybierają 
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Nowa opera polska. 
Wyjątkowego zainteresowania się 

na «Manru», Staikowski 
wal „Marję“, Szopski  «<Liljevų 

się na „Liwję Quintyllję*, Paderewski 
skompono- 

Było 

"wśród naszego „szerszego ogółu” 
nie obudziła...  Otrzaskaliśmy się z 
Eko się raz po razu opery 
polskiej—i z jej schodzeniem ze 
sceny nie wywołującem dotkliwszego 
żalu. 

Bywało niegdyś inaczej. Bože, W 
jakiej-że to  glorji chodził swoj ego 
czasu po Warszawie Ludwik Grosman 
twórca „Ducha wojewody*! Dziś 
gotów kto spytać: „za przeprosze- 
niem.. czy to opera*? 

Z niemniejszym respektem po- 
trywano nawet na Miincheimera 

jako na tego, który skomponował 
operę! Nie wystawiano jej, nikt jej 

" nia znał... ale zawsze! Gdy kto, za- 
sępiwszy się jak w suchednię, west- 
"chnął: „A wszystkoż opery polskiej 
jak niema tak niema!" —zaraz mu się 
rzucało w oczy... nawet „Mazepę*, 
A widzi panl ‘ 

Potem już Ižej zaczęlo Буб z tą 
posuchą w Polsce na operę. : 

Poprzychodziiy na świat Żeleń- 
skiego «Konrad Walienrod»,« «Gopla- 
na», „Janek”,  Noskuwski 
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co wyliczać—słucheć tylko nie bzrdzo 
było czego. Potem nastąpiła jakby 
dłuższa pauza w polskiej twórczości 
operowej— podczas której to pauzy nie- 
ustannie dopiekano Operze warszaw- 
skiej dlaczego nie wystawia oper 
rodzimych kompozytorów. Jakże mia- 
ła wystawiać gdy tych nowych oper 
polskich zgoła nie b,ło a „Goplan”, 
«Maryj» i Lilijj wcale już * słuchać 
nie cacianc? 

Bo nie trzeba zapominać, iż 
«Trawjaty», <Aidy», «Lohengriny> a 
nawet «Toski» nie rosną bynajmniej 
tak gęsto jak polne kwiaty na łące. 
Nie na każdym gruncie wyrosnąć 
mogą—jak np. na gruncie muzycznej 
kultury niemieckiej — i Dziewiąta 
Symfonja Beethovena i  «Parsifa!» 
Wagnera, i pieśni Schuberta. Nie 
wszędzie może być włoski urodzaj 
na opery, nie starzejące się. nigdy. 
Jeszcze się przecie Świat ani razu 
nie zdziwił operą rodem np. z Portu: 
galjj lub z Holandji, choć któżby 
wysoko nie cenił zarówno Holend- 

zdobył rów jak Portugalczyków—nie wspo= 

SŁOW | 

P. Strruwe w Warszawie. 
Co mówi o wypadkach w Polsce? 

Do Warszawy przybył przed paru 
dniami ojciec rosyjskiego konstytucjo- 
nalizmu p. P. B. Struwe, b. profesor 
nauk ekonomicznych uniwersytetu 
petersburskiego. P. Struwe niedawno 
przewodniczył na Zjezdzie Zakordo- 
nowym emigracji rosyjskiej w Paryżu, 
gdzie był przedstawicielem  konser- 
watywnej grupy „Wozrożdenje* sku- 
piającej się dookoła dziennika o tej 
samej nazwie. Mimo podeszłego wie- 
ku 70 lat prof. Struwe bierze nadal 
energiczny udział w życiu emigracji 
rosyjskiej. 

Zapytany przez jednego z dzien- 
nikarzy czy po raz pierwszy jest 
w odrodzonej Warszawie profesor 
Struwe odparł 

— Tak, po raz pierwszy jestem 
w odrodzonej Polsce. Sprawiła ona 
na mnie bardzo dobre wrażenie, 

— Czy pan zna język polski? 
— Niestety, nie znam, ale byłem 

wprost wzruszony tą okolicznością, 
że każdy, do którego « się zwracałem, 
najuprzejmiej starał się rozmówić ze 
miną po rosyjsku. W innych panst- 
wach ościennych nie doznawałem 
podobnej kurtuazji, 

Pan profesor umieścił w „Woz* 
rożdenii" artykuł specjalny, w którym 
omawiał wypadki majowe w Polsce 
z punktu widzenia analogji histo: 
rycznej? 

— Tak. Pisałem, że czyn mar- 
szałka Piłsudskiego można porównać 
z przewrotem, dokonanym ongi przez 
Napoleona |ll-go we Francji. 

— Według pana, panie profeso- 
rze, dyktator prawicowy bardzo czę: 
sto przychodzi z lewicy? 

— Dyktatorzy, których widziała 
Europa, niemal zawsze rozpoczyn: li 
od haseł  radykalno-lewicowych — 
brzmi odpowiedź, 

— A co pan profesot myśli o 
„stanie dzisiejszego parlamentaryzmu 
w. Europie? 

— Myślę, że parlamentaryzm zban- 
krutował ra całej przestrzeni. 

— No, a o bolszewizmie? 
— jeśli chodzi o Rosję, to eko- 

nomicznie bolszewizmu w Rosji 
dawno już niema. Od paru lat, po 
całkowitem  bankructwie ekonomicz- 
nem, bolszewicy na nowo wprowa- 
dzili kapitalizm, a dziś przeżywają 
najokropniejszy kryzys. 

Więc może za parę lat spot- 
kamy się już w Moskwie lub Peter- 
sburgu! 

— Obawiam się wiółyć, ale nie 
wykluczam możliwości, że spotkamy 
się tam i daleko wcześniej... 

groźną postawę wobec urzędników. 
Komisarz FZiemski składa co parę 
dni fraporty i skargi na niemożność 
pracy z powodu agitacji, 

Zbieranie podatków przez Urządy 
gminne spotyka nagnieprzezwyciężone 
trudności, gdyż rozagitowana ludność 
w oczekiwaniu „pieremieny* żadnych 
podatków nie chce. płacić. Naogół pa- 
nuje  przekonanie,j podtrzymywane 
przez emisarjuszów Komitetu Obwo- 
dowego PPS. w Baranowiczach, że 
władza już przeszła do rąk komitetów 
wiejskich, że starosty już niema, że 
Machaj (kierownik obwodowego ko: 
mitetu), wyrzuci samego Wojewodę. 

Na poparcie tego twierdzenia ko- 
mitety przytaczają fakt' odwołania: do 
Województwa starosty Kwiecińskiego, 
który jak twierdzą komitety został 
wyrzucony za to,że zabraniał na wie- 
ce organizącyjne, pochód 1-go maja 
i wie e w Baranowiczach, za znęcanie 
się nad ludnością. 

Miejscowe władze rozumieją do- 
skonale całe niebezpieczeństwo grożą: 
ce już nietylko powiatowi, lecz całe: 
mu Województwu, jednak nie mają 
z Warszawy żadnych  wyrrźnych 
wskazówek. —& 

POSADA KASJERA "w poważnej in- 
stytucji kredytowej do objęcia od 
zaraz. Wymagane poważne referen- 
cje i kaucja w sumie do 10,000 zł. 

iadomość Dom H.:K, <ZACHĘ TA» 
Portowa 14 telefon 9—05.       

minając o tem, że nawet żadna opera 
angielska nie zdobyła wszechświatc- 
wej popularności. 

My tylko wciąż jesteśmy niepo- 
cieszeni.. Zazdrościmy nawet Cze- 
chom ich «Sprzedanej narzeczonej», 
że bardziej jest w Świecie znana niż 
nasza «Halka». U nas idzie — jak z 
kamienia. Od iluż to lat: wciąż 
«Halka» i „Straszny dwói*, „Strasz- 
ny dwór” i „Halka”*! Można oszaleć .. 

Ambicje toisą i desperacje ani 
słowa, w niemniejszej mierze szlache* 
tne jak pożądane. nich to urasta 
niesłabnący w narodzie polskim im- 
pet do stworzenia opery, której by 
świat cały słuchał z zapartym w pier- 
siach oddechem. Nadzieje te okrutnie 
wzmogły się gdy — dotrzymując 
kroku ogólno europejskiemu a przede- 
wszystkiem francuskiemu i niemiec- 
kiemu modernizmowi muzycznemu — 
zabrał się do rzeczy nasz Ludomir 
Różycki. Ten pokaże Europie, że i 
my też — potrafimyl.. Niestety, z 
„Bolesława Śmisłego* i z „Meduzy* 
mało było pociechy. Natomiast „Ero- 
sa i Psychę" można było z czystem 
sumieniem i pewnością siebie dać 
posłuchać — każdemu cudzoziemco- 

Akcja oszczędnościowa we Francji. 
PARYŻ, 25—VI. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Gabinetowej 

minister skarbu Caillaux przedstawił w głównych linjach problematy  fi- 
nansowe, w obliczu których stoi kraj i rząd. Briand podkreślił koniecz- 
ność natych miastowego przystąpienia do akcji oszczędnościowej na wiel- 
ką skalę w zakresie administracji publicznej. Rada Gabinetowa postano- 
wiła, że rządowa komisja dla ograniczenia wydatków natychmiast wzno- 
wi swe prace. Między innemi Rada Gabinetowa zaakceptowała. projekt 
skasowania rozmaitych stanowisk, np. stanowisk radców prefektury. 
Jutro rano odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, 

Wielka Rada Faszystów we Włoszech, 
RZYM, 25, VI. PAT. Odbyło się tutaj posiedzenie wielkiej rady fa- 

szystów, na którem Mussolini złożył Rossiniemu powinszowanie za akcję 
prowadzoną w Genewie w obronie korporacyj faszystowskich. Z kolei 
sekretarz generalny partji faszystów  Turatti złożył sprawozdanie z dzia- 
łalności -dyrektorjatów, występując z propozycją podejmowania wszelkich 
poczynań z bardziej surowem nieprzejednaniem oraz z bardziej stanowczą 
i świadomą dyscypliną dla dobra najwyższych celów narodu. Wielka rada 
zaaprobowała jednomyślnie działalność dyrektorjatu. Następnie Mussolini 
zdał sprawę z politycznego położenia w Europie i z jego stosunku do 
faszyzmu, poczem scharakteryzował stosunki wewnętrzne oraz położenie 
ekonomiczne i finansowe kraju. 

Izba Gmin a kobiety. 

Odrzucenie projektu ustawy o przyznaniu kobietom czyn: 
nych ł biernych praw wyborczych. 

LONDYN, 25.VI. PAT. Izba Gmin odrzuciła 125 głosami przeciwko 
80 rządowy projekt ustawy co do przyznania kobietom czynnych i bier- 
nych praw wyborczych do Izby wyższej. 

„Księga niebieska” rządu angielskiego. 
, . , LONDYN, '25.VI. PAT. Rząd angielski ma zamiar ógłosić „Księgę 

niebieską”, zawierającą wszystkie dokumenty o ostatnich rokowaniach 
gospodarczych z rządem sowieckim. Z dokumentów tych wynika, że So* 
wiety starały się wpłynąć na rokowania. gospodarcze przez odpowiednią 
propagandę, usiłując. między. innemi utworzyć placówki komunistyczne w 
wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych, 

Daisze- aresztowania w Turcji. 
KONSTANTYNOPOL, 25—VI. Pat. Prócz deputowanych | ze stronni: 

ctwa postępowego uwięziono również 6 byłych deputowanych, należących 
do opozycji w poprzedniem zgromadzeniu narodowem. Wśród uwięzio- 
nych znajduje się między innemi Dżawid-Bey, minister finansów za cza- 
sów monarchji oraz 10 innych osób, a w tej liczbie jedna kobieta. 

Tysiąc osób ofiarą powodzi. 
MEKSYK, 25.VI. PAT. Na skutek gwałtownego wylewu rzeki nieomal zu- 

pełnie zostało zniszczone miasto Leon (stan Guanajuta). Woda wtargnęła do 
miasta w nocy, gdy mieszkańcy spali, Tysiąc ludzi padło ofiarą katastrofy, 
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Czrezwyczajka hula na Ukrainie. 
Aresztowanie 200 duchownych. — Krwawe starcia z 

powstańcami. ` 

LWÓW, 25, VI. PAT. Z pogranicza sowieckiego donoszą: 
Jak donoszą z Żytomierza, uwięziono tam 200 duchownych róż 
nych obrządków, aresztowanych przez czrezwyczajkę na Ukrai- 
nie Sowieckiej. Ponadto aresztowano w Żytomierzu kilku du: 
chownych prawosławnych, co wywołało krwawe demonstracje 

"l starcia z kawalerją. Jest wielu zabitych, 
Do krwawych rozruchów doszło również w innych miejsco- 

wościach na Ukrainie. Wogóle w.ostatnim <czas'e na terenie 
Ukrainy wzmogła się działalność oddziałów powstańczych, pod: 
jęta pod hasłem odrodzenia „hetmaństwa ukraińskiego", nieza- 
leżnego od. Moskwy. Według 'wiadomości sowieckich, oddziały 
te mają rzekomo swe centrale po za granicami kraju. 

й Fałszerze dolarów w Kownie. 

Udział brali urzędnicy państwowi. 

Z Kowna donoszą: Policja kryminalna wpadła na Ślad szeroko za- 
krojonej organizacji fałszerzy dolarów. Poczyniono szereg aresztoweń. 
Aresztowani do winy przyznali się. Sensację wzbudził fakt, że do organi» 
zakji należało kjlku wyższych urzędników p:ństwowych, którzy ułatwiali 
uszczanie podrobionych dolarów -w obieg. Specjalnością organizacji były 
Dośc 50 dolarowe. 

Sprawa skierowana została do  prokuratora kowieńskiego sądu 
okręgowego. 

Kowieńska polityka zagraniczna. 
Ważne narady u ministra Sleżewicza. 

Z Kowna donoszą: W kowieńskiem ministerstwie spraw zagianicz- 
nych odbywają się obecnie pod przewodnictwem premjera Sleżewicza 
ważne narady nad całokształtem litewskiej polityki zagranicznej. Na nara- 
dach są obecni przedstawiciele Litwy zagranicą: Bałtruszajtis — Moskwa, 
Klimas — Paryż, Sidzikauskas — Berlin, Gilis — Kopenhaga. 

EAT 

Przychwycenie szpiega litewskiego, 
W dniu 22 go-b. m. o godz. 2-giej po południu patrol K. O, P. 

zatrzymał w strefie nadgranicznej w okolicach Drui, jakiegoś osobnika, 
który wylegitymował się jako Ostapko Wincenty. Pomieniony nie umiał 
wytłómaczyć jakim sposobem i w jakim celu przebywał w strefie nad- 
granicznej. Z zeznań zatrzymanego dowódca patrolu wywnioskował, iż 

jest on szpiegiem litewskim. Zatrzymanego odprowadzono na strażnicę. 
Jak się Piazało Ostapko posiadał przy sobie mocno kompromitujące 
papiery, wśród których znaleziono szkice miejscowości nadgranicznych, 
Ostapko kategorycznie zaprzeczył jakoby był wysłannikiem litewskim, 

Prowadzone jest dalsze szczegółowe dochodzenie. 

zart w „Don Juanie“ lub Rossini w 
„Cyruliku*. Lecz można też być prze- 
znakomitym koritrapunkcistą i — nie 

wi. Tem berdziej,j że mamy w 
Warszawie śpiewaków i orkiestrę na 
wysokości — słołecznej. No, i posy- 
pały się „rodzime* opery: Wystawia: 
по je w Operze Warszawskiej ź oso- 
bliwą pieczołowitością i zawsze do- 
skonale. Ba, febris operiana była tak 
wielka, że nawet Opera w Poznan'u 
targnęła się na premjerę opery ро!- 
skiej i wystawiła „Legendę Baltyku* 
Feliksa Nowowiejskiego dając wdzię- 
czny upust muzyczny naszej tęskno- 
cie do morza. Niestety jednak, co do 
naszej tęsknoty do opery, którejby, 
jak się rzekło, calutki Świat słuchał 
nie mogąc dosyć się nasłuchać, tej 
tęsknoty poemat muzyczny o kaszub- 
skim rybaku wyławiającym symboli- 
Sa kororię Baltyku, — nie zaspo- 

oil, 
Nie zaspokoity jej ani „Filenis* 

Statkowskiego ani pośmiertna opera 
Noskowskiego; nie zaspokoił „Zy- 
gmunt August” Joteyki. Tem mniej 
„Hagit* samego Szymanowskiego. 
Bo można być znakomitym  kontra- 
punkcistą i.. i stworzyć świetną ope- 
rę. Jakimże kontrapunkcistą niezrów- 
nanym jest np. Wagner w „Mistrząch* 
špiewakach norymberskich“, lub Mo» 

potrafić dobrej opery napisać. Opera 
to dzieło dramatyczne. Choćby miała 
tylko szczyptę akcji dramatycznej (jak 
np. w „Tristanie i Izoldzie*), musi 
mieć wyrazistą treść (czyli mocną 
melodję), musi mieć jasną i głęboką 
charakterystykę dramatis personarum 
czyli osób wpłątanych w akcję, musi 
być, na ostatek, poczętą z wrodzo- 
nego kompozytorowi temperamentu 
scenicznego. Gdy niema twórczości 
pod względem melodji, gdy melodji 
brak, gdy jest jawna, czy zamasko- 
wana inpotencja co do samej 'stoty 
wszelkiej muzyki, której istotą jest 
melodja, gdy niema temperamentu 
scenicznego—to cóż pomoże wszel- 
ka, choćby piramidalna.. wiedza mu- 
zyczna! Publiczność nie przychodzi 
do teatru na operę jak na wykład 
metodą poglądową 0 kontrapunkcie 
lub specjalnie o przewadze dyssonan- 
sowej harmonji nad konsonansową. 

Ach, tam publiczność! Co ona 
się zna! Czy się dla niej komponuje 
„głęboką* i „wyższą* operę? 

Oczywiście... oczywiście... Trudno 
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Gorkij. 
Maksym Gorkij bawi od kilku lat juž 

we Włoszech, w Sorento, w willi, której 
ściany zdają się spadać w morze. Tutaj pra- 
cuje pisarz rosyjski, ostatnio nad powieścią, 
obejmującą okres od roku 1890 az po dzień 
dzisiejszy, przedstawiającą wojnę światową, 
rewolucję rosyjską i pierwsze lata rządów 
bolszewickich. 

Gorkij stroni jednak od polityki, Mimo 
to zmuszony jest obecnie opuścić gościnne 
wybrzeże włoskie, z powodu nadużycia tej 
gościnności przez rząd sowiecki w. celach 
politycznych. 

<Tribuna» donosi niedawno, iż Gorkij 
zawiadomił rząd sowiecki, ża stan zdrowia 
jego poprawił się i że w najbliższym czasie 
powróci on do kraju. Gorkij zamieszka pra: 
wdopodobnie w Jałcie lub u stóp Kaukazu, 
dla tagodniejszego klimatu, ° 

Sowiety wykorzystały popularność, któ- 
rej Gork'j zażywał we Włoszech. w celach 
politycznych. W willi Gorkiego gromadzili 
się różni emisarjusze sowieccy, podróżujący 
po świecie w celach  agitacyjnych. Działo 
się to prawdopodobnie bez wiedzy pisarza, 
który z pobudek idealnych udzielał ziom. 
kom swym gościny w swojej willi, Rząd 
włoski jednakże nie zgodził się na to, i na- 
kazał Gorklemu w grzecznej formie, lecz 
stanowczo, by opuścił Włochy dobrowolnie 
udzielając mu pewnej zwłoki na załatwienie 
swych interesów we Włoszech, sprzedaż 

wiili itp; Tak chorowity i sędziwy pisarz o 
sławie europejskiej, z powodu nadużyć swe- 
go rządu, zmuszony jest opuścić ziemię, 
której klimat pozwalał mu pielęgnować nad- 
wyrężone zdrowie. 

abendę Gorkiego w Sorrento, która 
uchodziła zą azylum dla różnych obieżyświa 
tów a, w której jakoby miały panować patry« 
archaine stosunki, świetnie opisał niedawno 
Piotr Choynowski w powieści swej «O czło* 
wieku, co chodził dziwnemi drogami». 

Sch. 
POKAZ Z ARZEYRIOZ JES OR REBCARE GWI WORKED 

Uregwiowanie spraw granicznych 
polsko - niemieckich. 

BERLIN, 25.VI. PAT. Biuro Wolf- 
fa donosi: Prowadzone w bieżącym 
miesiącu w Berlinie rokowania w 
kwestjach dotyczących spraw pogra: 
nicza polsko-niemieckiego zostały za- 
kończone podpisaniem dwuch arty- 
kułów porozumienia. 

Osiągnięte porozumienie dotyczy 
kopalń, rozdzielonych przez granicę, 
jako też kwestyj celnych i paszpor- 
towych i komunikacji kolejowej w 
Kurzebraku. Kwestja używania przez 
mieszkańców miasta Gardei stacji 
Gardeja została w ten sposób za: 
łaiwiona, że porozumienie zawarte w 
roku 1921 zostało przedłużone do 
lipca 1927 roku. 

Do tego terminu zostanie po 
stronie niemieckiej wybudowana no: 
wa stacja, Inne sprawy dotychczas 
jeszcze nie załatwione, zostaną w 
sierpniu uregulowane, bądź przez. 
wizję lokalną na Górnym Śląsku, bądź 
też będą stanowiły przedmiot obrad, 
które odbędą się we Wrocławiu. 

W. szczególności będą się toczyły 
rokowania w sprawie rybołówstwa 
na rzekach pogranicznych, jako też 
w sprawie zarządu strety pogranicznej 
nad Odrą i Wartą. 

Zamach na pociąg 
Katowice-Gdańsk. 
We czwartek dokonano zamachu 

na pociąg pośpieszny Katowice — 
Gdańsk na.szlaku kolejowym  Brze- 
ziny Śląskie — Szarlej. Mianowicie 
kiedy kolejowy strażnik obchodowy 
o godzinie 22 m. 10 sprawdzał tor 
przed mającym nadejść o godzinie 
22 m. 23 pociągiem Katowice — 
Gd:ńsk, zauważył na odcinku Brze- 
ziny Ś!ąskie — Szarlej rozluźnione 
Szyny, oraz wykręcone Śruby łubkowe. 

Śruby te w ilości 8 sztuk: zostały 
wykręcone po obu stronach linji i 
albo zabrane przez złoczyńcę, albo 
wyrzucone w niewiadome miejsce, 
gdyż nerazie nie zostały odnalezione. 
O swych spostrzeženi>ch obchodowy 
dał zaraz znać do najbliższej stacji 
kolejowej, przez co uniknięto groź: 
nej w skutkach katastrofy.. 

Na miejsce wypadku  zjechały 
władze sądowe i policyjne. Należy 
nadmienić, że linja, ną której doko- 
nano zamachu biegnie tuż nad gra- 
nicą polsko-niemiecką, 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

  

nawet wymagać aby pleno titulo pu 
bliczność nie siedziała na „Elektrze* 
Ryszarda Straussa jak na niemieckiem 
kazaniu lub nie uciekała drzwiami i 
oknami od bajecznie kólorowych fan- 
tazyj orkiestralnych np. Igora Straw'ń- 
skiego. Lecz — przecież najgorętszą 
ambicją jest narodu aby muzyka, 
którego z siebie wydał słuchał cały 
Świat i dość się nie mógł nasłuchać? 
A samemu kompozytorowi czyliż nie 
chodzi o to aby jego opera byla 
wszędzie wystawiana po nie wiedzieć 
który raz? 

Czy to ma znaczyć, że muzyk: 
kompozytor ma „zniżać się” do gu- 
stu i poziomu mas? Niech go, prze- 
ciwnie, rozumie i uwielbia choć naj- 
drobniejsze  gronko „pokrewnych 
dusz”, rzeczywistych znawców, praw- 
dziwych miłośników muzyki pierw- 
szej klasy! Rozszerzy się to gronko, 
rozszerzy, Niema obawy, Nowa mu- 
zyka, na razie „niezrozumiala“, co 
tłumom wydaje się być po prostu 
dziwołągiem, powoli stanie się co- 
raz zrozumialszą, coraz jaśniejszą... 
powoli zaczną w niej smakować naj- 
oporniejsi.. i przyjdzie taki-czas, że 
nawet Igora Strawińskiego „Pietrusz-
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' KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Kilka słów o jednej 
broszurce. 

Nie wiemy o ile prawdziwą jest 
pogłoska, że autorem świeżo wyda- 
nej broszury „Problem skarbowy w 
świetle prawdy*, podpisanej przez 
G. Leliwę, jest jeden z b. ministrów 
Skarbu, mianowicie p. - Czechowicz. 

Nieważpjiwia jednak musiał ją pisać 
ktoś, kto w pracach ministerstwa 
skarbu. przyjmował. wybitny udział, 
wyższy. urzędnik lub b. urzędnik 
ministerstwa—uderza bowiem trafna 
ocena działalności mm—wa, zamierzeń 
i planów oszczędnościowo-redukcyj: 
nych oraz charakterystyka osób, w 
ręku których spoczywało zadanie sa- 

nacji skarbu. 

Czytamy więc: 
<..nowy. Minister Skarbu p. Zdziechowe 

ski powierzył misję - ozQzędnościową 0so- 
bnej Komisji pod przewodnictwem wojewo- 
dy p. Moskalewskiego. 

«Ani osoba przewodniczącego, który 
jest administratorem najnowszej daty, nie 
mówiąc o braku kwalifikacji naukowych, ani 
skład komisji nie dają żadnej gwarancji głę- 
bokiego i racjonalnego ujęcia sprawy. 

«Trudno wymagać od opinji publicznej 
żeby miała zaufanie do komisji składającej 
się z ludzi, których kwalifikacje szerszemu 
ogółowi mie są znane, lub co go: 
rzej są znane z ujemnej strony,jeszcze trudniej 
wymagać tego od urzędników, których los 
wysoka komisja ma rozstrzygnąć». 

W. swoim  exposć, dotyczącym 
programu skarbowo - gospodarczego 
rządu, obecny . minister skarbu p. 
Klarner zapowiedział między  innemi, 
że rząd podejmie się w najbliższym 
czasie -prac skierowanych do uprosz- 
czenia i potanienia, administracji. W 
słowach tych tkwi właściwie krytyka: 
dotychczasowej działalności p. Mos- 
kalewskiego, który od samego po- 
czątku obrał najniewłaściwszą drogę 
automatycznej redukcji urzędników i 
automatycznego obniżania _ pensji 
urzędniczych. Słowa. te рога!ет 
stwierdzają, że właściwe: prace, o któ: 
rych mówi minister Klarner, nie były 
jeszcze podejmowane, — a przecież 
były one « bezpośredniem zadaniem. 
poruczonem. p.: Moskalewskiemu i jak 
dawno temu. W tym świetle zdanie 
wypowiedziane przeż. p. Leliwę znaj: 
duje. całkowite potwierdzenie. 

«Nie negujemy bynajmniej, pisze autor” 
że. możliwa: jest 'w wielu resortach redukcja 
sił urzędniczych, sądzimy jednak, że opera- 
cja ta wymaga: ostrożności i nie da się przet 
prowadzić w większym stylu bez rewizji 
kompetencji urzędów państwowych I metod 
ich pracy». 

‘ Znów całkiem: słuszna uwaga, 
zdradzająca znajomcść stanu rzeczy 
w urzędach. Zasadnicza jednak myśl 
nie została tu doprowadzona dokoń- 
ca, pominięta bowiem została ta oko- 
liczność, że. nadmiar urzędników 
spowodowany został przedewszyst- 
kiem istnieniem ustawodawstwa wpro: 
wadzającego szkodliwą reglamentację 
państwową tendencji  rozwcjowych 
życia gospodarczego i wciskającego 
to. życie gospodarcze w. ramki naj- 
niewłaściwszych ograniczających prze- 
pisów administracyjnych. Naležaioby 
więc w pierwszej linji uskutecznić 
rewizję, ustawodawstwa  socjalno-go- . 
spodarczego na podstawie zdrowego 
programu  skarbowo gospodarczego. 

Wartość broszury p. Leliwy ogra- 
nicza się przeważnie do powyższych 
i szeregu analogicznych kwestji, o 
których opinja fachowego i rutyno- 
wanego urzędnika jest ważką i nie- 
raz miarodajną. Qdy jednak p. Leliwa 
przechodzi do zagadnień programu 
skarbowo gospodarczego, ujawnia się 
nie tylko jednostronność i brak szer- 
szego poglądu na ogólne zjawiska 
ekonomiczne lecz nawet niezrozu- 
mienie. wzajemnego oddziaływania 
poszczególnych czynników gospo- 
darczych, co dało p. Z. w „Rzeczy: 
pospolitej” słuszną podstawę swój 
artykuł o razważanej broszurze zaty- 

tułować: „Leliwa ignorans*. 
Jednostronność p. Leliwy  przeja- 

wia się w przypisywaniu winy za 
stan obecny wy łącznie sferom gospo- 
darczym, o których inaczej nie pisze, 
jaj w cudzysłowie lub dodając „tak 
zwane”. Jeżeli wierzyć autorowi: 

<..ideologja naszych t. zw. <sfer gospo* 
darczych», licznie reprezentowanych w cia- 
łach ustąwodawczych może być streszczona 
następująco: ...Państwo powinno d<ć wolną 
rękę przermysłowcom i kupcom w tworzeniu 
trustów i związków, w dyktowaniu cen na 
rynku wewnętrznym, w normowaniu płac 
robotniczych i t.p; wszelka ingerencja 
władz państwowych w te sprawy jest szko- 
dliwa i odbija się ujemnie na rozwoju go- 
spodarczym. ...Zdobycze socjalne wyrażające 
się w 8-mio godzinnym dniu pracy, w 
šwiadczeniach na rzecz Kasy Chorych, ubez* 
pieczeniąch socjajnych it. p. winny być 
zniesione..> 

P. Leliwa tak Święcie jest przeko: 
many o szkodliwej działalności ster 
gospodarczych, że nie waha się na- 
woływać do krucjaty przeciwko nim 

<Bezcelowem jest skierowywanie ostrza: 
walki przeciwko jednostkom, jak to się 
praktykowało dotychczas, gdyż punkt ciężko: 
ści leży w kartelach i sekcjach uprawiają- 
cych system wyzysku, ° 

Pasożytom produkcji należy odmówić 
wszelkiej yomocy 1 wszelkich kredytów». 

Autor przewiduje,. iż wysuwane 
przezeń hasło walki z istniejącemi 
organizacjami gospodarczemi spotka 
się z zarzutem  antykonstytucyjności, 
odpiera jednak ten zarzut dowolnem 
interpretowaniem art. 68 o samorzą- 
dzie gospodarczym. 

Już sam „lejbmotiv* broszury jest 
dostatecznym dowodem braku  szer- 
szego poglądu na ogólne * zjawiska 
ekonomiczne i niezrozumienia wżajen:- 
nego oddziaływania poszczególnych 
czynników ekonomicznych. Przekony- 
wujemy się o tem i z innych rozwa 
żańi autora, naprzykład na temat in- 
flacji, zależności cen od konsumcji, 
potrzeby inwestycji i t. p. я 

Mówiąc o inflacji, twierdzi autor, 
że była ona nieprzebranem źródłem 
zysków sfer gospodarczych, wówczas 
gdy stwierdzonem zostało, że w cza- 
sie inflacji zarobek robotnika  utrzy* 
mywał się na poziomie przedwojen- 
nym, położenie zaś przemysłowca a 
tembardziej ziemianina pogorszyło się. 
Ograniczenie konsumcji według p. Le- 
liwy, jako nieuniknioną konsekwencję 
ma mieć zniżkę cen. Wydatki inwe- 
stycyjne muszą być zaniechane, a e- 
wentualne pożyczki użyte na co in- 
nego i t. p. 

Wszystkie te rozważania p. Lell- 
wy na temat ekonomiczny zdradzają 
nie ekonomistę, studjującego życie gos- 
podarcze w jego konkretnych przeja- 
wach rozwojowych, lecz urzędnika 
skarbowego usiłującego nagiąć życie 
gospodarcze do swych pogiądów i 
planów osnutych na niedostatecznych 
studjach. Twierdząc, że Polskę już te- 
raz stać na budżet państwowy w 
wysokości 1,5 miljarda pełnowartoś- 
ciowych złotych, p. Leliwa uzasadnia 
to tezą, że obciążenie dochodu spo: 
łecznego-nie jest. nadmierne, Nad od. 
miennemi uwagami przechodzi do po- 
rządku dziennego z całkowitą nonsza* 
lancją. 

Wogóle w broszurze nie brak us- 
tępów. Świądczących, że autor skrom- 

nie zalicza siebie do rzędu ekonomistów 
autorytatywnych. Na stronicy 9, cał- 
kiem zresztą słusznie, p. Leliwa za- 
znacza, że reforma walutowa została 
dokonana w przyśpieszonym tempie 
bez odpowiednich rezerw i wbrew 
opinji autorytetów finansowych, na 
str. zaś 10 cow'adujemy się, że opi: 
nję tę jeszcze w r. 1922 wypowiadał 
właśnie autor. Na sir. 5l podany sze- 
reg obliczeń poszczególnych autorów 
co do wysokości dochodu narodowe 
go, zakańcza się wzmianką: „według 
naszych obliczeń: dochód narodowy 
wynosi 9,5 miljarda  petnowartošcio- 
wych złotych*. Dla czego, gdzie te 
obliczenia, czy dość tylko nazwiska 
p. Leliwy? 

Tem niemniej broszurę p. Leliwy 
polecamy uwadze naszych czytelników 
ze względu na dokładną znajomość 
autora działalności Ministerstwa Skar- 
bu i dość obfity materjał cyfrowy. 
Zwłaszcza tainą krytykę dat autor co 
do poczynań b. ministra p. Wł. Grab- 
skiego. Z. Harski, 

KRONIKA MIEJSCO WA 
— (o) Terminy wpłat podatko- 

wych. Urzędy skarbowe w tych 
dniach podały do wiadomości, iż wy- 
znaczone terminy wpłat. należności 
muszą być dotrzymane przez platni- 

ków, gdyż dłużnikom, którzy w ter- 
minach wskazanych naležnošci nie 
uiszczą żadne ulgi na przyszłość nie 
będą udzielane i całkowita zaległość 
podatkowa zostanie jednorazowo 
ściągnięta, 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 25 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 28 — 
31 zł. za 100 kg., owies 40 — 42, jęczmień 
browarowy 39—40, na kaszę 33—35, otręby 
żytnie 20—21, pszenne 22—23, jęczmienne 20, 
ziemniaki 9—19. Tendeacja słaba. 

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, 50—55, 60 proc, 48— 
53, razowa 32—35, kartoflana 60, gryczana 
65, jęczmienna 60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc. 
48—53, razowy 33—35 gr. za 1 kg. 

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

Mięso wołowe 18U — 200 gr. za 1 kg., 
cielęce 120—140, baranie 150—160, wie« 
przowe - 230—300, schab 320—350, boczek 
320—350. 

Tłuszcze: słonina krajowa 1 gat. 3.80 — 
4,00, li gat. 350 — 360, smalec wieprzowy 
420—450, sadło 400—420. 

Nabiał: mleko 20—25 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 120--140, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 1.00 — 1.20, masło nieso+ 
lone 400 — 450, solone 380 — 420, desero' 
we 480—500. 

Jaja: 115—130 za 1 dziesiątek. 

  

S t o wc 
'arzywa: kartofie młode 35—45 gr. za 
cebula 150—180 młoda 5—10 (pę 

czek), rzodkiewka 5—8 (pęczek), sałata 3— 
5 (pęczek), marchew stara (brak), młoda 10— 
15 (pęczek), pietruszka 10—15 (pęczek), bura: 
ki młode 8—15 (pęczek), ogórki młode 15— 
25 gr. za sztukę. 

Jagody: poziomki 140—150 gr. za 1 kg., 
truskawki 110 — 130, czereśnie 100 — 130, 
czarnice 50—60 za litr. 

Cukier: kryształ 133 (w hurcie), 135 (w 
detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w de: 
talu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 300—320 gr. za 1 ke., 
śnięte 240—250, szczupaki śnięte 250—260, 
okonie 260—270, karasie 180 — 200, karpie 
230—240, [eszcze 250—260, sielawa 200—260, 
wąsacze 200—220, węgorze 350— 370, płocie 
120—140, drobne 60—70. 

Drób: kury 200—400 zł. za sztukę, kur- 
częta 150—180, kaczki 300 -550. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
25 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

   m 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 10,— 10,02 9,98 
Holandja 402,57 40357 401,57 

Londyn 4876 . 48,88 43.64 
Nowy-Yor: 10.— 10.02 9.98 
Paryż 29,32 29,40 29,50 
Praga 2068 _ 29,75 2961 
Szwajcarja 103,95 194,43 193.47 

Wiedeń 141 72 142.08 141.37 
Włochy „36,51 36,60 36,42 

Ве\ а 29,06 29.13 28,99 
Stokholm — — — 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 68,50 (w złotych 685,— 
kolejowa 154,00 = 

32,50 — 32,— 5 pr. pożycz konw. 
pr. pożyczk, konw, 

—proc. listy zast, 
ziemskie przedw. 23,90 2395 23,90 
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URZĘDOWA. 
— (Sch) Sądy doraźne w Wileń- 

szczyźnie. W N re 60-ym Dziennika 
Ustaw czytamy: 

—Na zasadzie art, 2 ustawy Zz d. 
30—VI. 1919 r. w przedmiocie sądów 
doraźnych zarządza się co następuje: 

Utrzymuje się na czas do 31 
grudnia 1926 r. postępowanie doraź 
ne na obszarach okręgów sądów 
apelacyjnych w Warszawie, w Lub- 
linie i w Wilnie, z wyjątkiem niektó- 
rych powiatów wymienionych pod 
względem szczególnych przestępstw. 

SAMORZĄDOWA 
— (x) Zjazd inspektorów sa- 

morządowych w Wilnie. W dniu 
"dzisiejszym rozpoczynają się w Urzę: 
dzie Wojewódzkim w Wilnie obrady 
zjazdu inspektorów samorządowych. 
Obrady potrwają. do dnia 28 b. m. 
w którym to dniu-_uczestnicy zjazdu 
zwiedzą lokał i urządzenia straży og" 
niowej, biuro meldunkowe, kino miej- 
skie, pogotowie ratunkowe i urzą- 
dzenia stacji wodociągowej m. Wilna, 
Poczem w czasie od g. 2 do 3 po 
poł. odbędzie się wspólny obiad w 
ogrodzie Bernardyńskim. Po skon- 
czonym obiedzie nastąpi dalsze zwie: 
dzanie Wilna, a mianowicie Góry 
Zamkowej, elektrowni miejskiej, szpi- 
tala dziecięcego, ochrony przy ul. 
Letniej 5. Uczęstnicy zjazdu zwiedzą 
również wzorowo urządzoną szkołę 
rolniczą w  Bukiszkach pow. Wil. 
Trockiego. 

— (x) Dobrowolne składki na 
pogorzelców. Z inicjatywy starosty 
pow. Wil.-Trockiego p. Witkowskie- 
go urądzono w ostatnim czasie po 
wszystkich gminach tegoż powiatu 
dobrowolną zbiórkę na pogorzelców 
wsi Mielki, gm. Mejszagolskiej. Zbiór- 
ka ta dała rezultaty dość dobre, a 
mianowicie: zebrano około 3 000 zł. 
W dniu wczorajszym starosta p. 
Witkowski w towarzystwie dwóch 
przedstawicieli wydziału tegoż po- 
wiatu wyjechał do wsi Mielki celem 
dokonania osobiście podziału wspom- 
nianej sumy wśród  pogorzelcėw. 
Nadmienić należy, iż w związku z 
odbudową tej wsi powstała wśród 
mieszkeńców wsi Mielki myśl zorga* 
nizowania własnej ochotniczej straży 
ogniowej. 

MIEJSKA. 
— (t) Podatek inwestycyjny na 

remont dróg. Wydział samorządo: 

wy województwa wysłał do ministra 
spraw wewnętrznych pismo magistra- 
tu, w którem ten ubiega się o za- 
twierdzenie statutu o podatku inwe- 
stycyjnym. 

Podatek ten ma być ustanowiony 
wzamian podatku drogowego i sumy 
powstałe z niego mają być przezna- 
czone na remont dróg. 

Podatek inwestycyjny pobierany 
będzie od gruntów, nieruchomości, 
handiu i przemysłu, a wysokość jego 
ma wynosić: a) 50 proc. wpłat z 
dodatku komunalnego od. gruntów 
na obszarze m. Wilna, b) 50 proc. 
podatku miejskiego od państwowego 
podatku od nieruchomości i c) 50 proc. 
dodatku miejskiego do ceny świadectw 
przemysłowych i kart rejestracyjnych. 

Wymiaru tego podatku ma podjąć 
się magistrat, a egżekwowany on 
będzie w dwóch ratach, 15 lipca i 30 
września rb. 

WOJSKOWA, 
— (0) Służba wojskowa a ma: 

turzyści. Jak nas informują, ma- 
turzyści w wieku poborowym nie 
mogą korzystać z odroczeń służby 
wojskowej, dopóki nie zostaną wciąg- 
nięci do albumu akademickiego i nie 
przedstawią zaświadczenia z uni: 
wersytetu wraz z odpisem šwiadect- 
wa dojrzałości. Zaświadczenia te na- 
leży składać najpóźniej za miesiąc 
przed wcieleniem rocznika 1905. 

— (x) Koniec poboru rekruta. 
Z dniem 28 b. m. kończy się pobór 
rekruta rocznika 1905 na terenie pow. 
Wileńsko Trockiego. Nadmienić nale- 
ży iż w dniu 26, 27, 28 b. m. odby- 
wa się pobór dodaikowo, dla tych 
poborowych, którzy we właściwym 
czasie z jakichkolwiekbądź powodów 
nie stawili się przed komisją, 

KOLEJOWA 

— (0) Przesyłki kolejowe. W 
ostatnich czasach władze kolejowe 
otrzymały szereg skarg na nieostroż- 
ne obchodzenie się z przesyłkami 
kolejowemi, zwłaszcza takiemi przy 
wysyłaniu których z powodu niedo- 
statecznego opakowania kolej nie 
bierze odpowiedzialności za ewentu- 
alne uszkod<enie przysyłki. Wobec 
tego dyrekcja kolejowa wydała okó!- 
nik, przypominający pracownikom 
magazynowym obowiązek ścisłego 
przestrzegania przepisów „o ekspedy- 
cji posyłek. Dotyczy to przedewszy- 
stkiem przesyłek, zawierających ma- 
terjały kruche. Okolnik zapowiada 
surowe kary dla tych, którzy nie 
zastosują się do wydanego  zarzą- 
dzenia. 

       

   
   

     

Po krótkich, iecz ciężkich cierpieniach, 
po poł. w swoim majątku Budy, gm. Hodbrzeskiej zasnął w Bogu, 

w wieku lat 75 

Józef PO 
b. dyrektor gimnazj 

o czem powiadamiają, pogrążeni w głębokim smutku 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś w 

POCZTOWA 
— (x) W sprawie zażaleń na 

centra ę telefoniczną. Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w okól- 
niku do wszystkich urzędów i agen- 
cyj pocztowych poleciła szczególnej 
uwadze kierowników urzędów stan 
pełnienia służby przy centralach tele- 
fonicznych, Wszelkie zażalenia abo- 
nentów winny być przedmiotem jak- 
najściślejszego dochodzenia przez kie- 
rowników urzędów, a składający 
skargi niezwłocznie powiadamiani © 
wynikach swego zażalenia. 

SZKOLNA: 

— W Liceum żeńskiem im. 
Filomatów w Wilnie (z prawami 
szkół państwowych) egzamina wsięp- 
ne do wszystkich klas odbędą się 
od 25—30 czerwca włącznie. 

Zapisy przyjmuje kancelarja szkol- 
'na codziennie od g. 9—2 pp. (ul. 
Żeligowskiego '1 m. 2), 

— (x) Uroczyste poświęcenie 
gmachu szkół powsz Nr. 27 i 32, 
'W poniedziałek dnia 28 b. m, odbę- 
dzie się przy uł. Kalwaryjskiej 73, 
przy współudziale wojewody p. 
Raczkiewicza, kuratora wileńskiego 
okręgu szkolnego p. Ryniewicza, 
wiceprezydenta m. Wiina p. Łoku: 
ciewskiego i wielu innych osób, 
uroczyste poświęcenie nowoodbudo- 
wanego gmachu szkolnego. Aktu 
poświęcenia dokona ks. prefekt Le- 
bus Wincenty. Nowoodbudowany 
gmach szkolny za czasów okupacji 
niemieckiej mieścił w sobie elektrow- 
nię, zbudowaną przez Niemców, 
obecnie zaś został przez Magistrat 
całkowicie odremontowany i prze- 
znaczony na lokale szkół powszech- 
nych Nr. 27 i 32. 

SĄDOWA. 
— (t) Sprawa Barana Barano- 

wa i innych. Zapowiedziana przez 
nas wczorzj sprawa Barana vel Ba- 
ragowa,  lcykzonów i innych w 
ogólnej liczbie ośmiu 
jest przy drzwiach zamkniętych. Sąd 
w składzie: przewodniczący sędzia 
Jodzewicz; sędzia Borejko oraz sędzia 
honorowy Jocewicz. Oskarża podprok. 
Sakowicz. 

Wobec tego, że do sprawy tej 
powołano większą ilość Świadków 
część z nich została po złożeniu 
przysięgi zwolniona do godziny pią- 
tej po południu. 

Przypusżczalnie wyrok zapadnie 
dziś. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Wypłata zasiłków dla 

bezroboczych umyslowo-pracu- 
jących. W myśl ustawy z dnia 24 
lutego r. b. Puństwowy Urząd Fun 
duszu  Bezrobocia z początkiem 
przyszłego tygodnia przystąpi do 
wypłaty ustawowych zasiłków bezro- 
boczym umysłowo pracującym. 

т — (x) Jak Kasa Chorych opie- 
kuje się swemi pacjentami? Stra: 
żak wil. straży ogniowej niejaki Józef 

* Raksimowicz ostatnio ciężko zachoro- 
wał i będąc członkiem Kasy Chorych 
w dniu 14 czerwca udał się o po 
moc do właściwego lekarza w Kasie 
Chorych. Lecz po upływie jednego 
tygodnia, a mianowicie w dniu 21 
czerwca lekarz ów pomimo chorobli- 
wego stanu zdrowia swego pacjenta 
wypisał go, jako zupełnie zdrowego 
zdolnego do wykonywania swych, 

obowiązków służbowych. Raksimo- 
wicz mimo tego iż czuł się źle udał 
się do pracy, lecz w tym samym 
dniu zaniemógł, wobec czego odda- 
no go ponownie badaniu specjalnej 
komisji lekarzy miejskich, w składzie 
pp. dr. Minkiewicz i dr. Budzyński, 
którzy po zbadaniu Raksimowicza 
orzekli, iž uznają za konieczne ulo- 
kowanie go w klinice chorób nerwo- 
wych dla obserwacji i leczenia. W 
każdym razie Raksimowicza uznali 

rozpoznawana - 

we środę da. 23 b.m. o g. 4 m, 30 

NOMAREW 
um klasycznego 

dzieci i wnuki. 
sobotę o g 2 popoł w maj. «Budy». 

na czas dłuższy za niezdolnego do 
pracy. 

RÓŻNE 
— Z Syndykatu Dziennikarzy, 

Na ręce prezesa p. Konstantego Bu. . 
kowskiego nadeszło wczoraj (piątek) 
z Paryża podziękowanie od wdowy 
i córki ś. p. Wł. Mickiewicza za kon- 
dolencję, wyrażoną przez Syndykat 
Dziennikarzy Polskich w Wilnie. 

— (t) Incydent w cerkwi św. 
Trójcy. Podczas uroczystego nabo: 
żeństwa w cerkwi św. Trójcy zas.edł 
20 bm. incydent: oto grupa księży 
stanowczo odmówiła się wziąć ue 
dział w nabożeństwie, jeżeli weźmie 
w niem udział mnich ojciec Ławry- 
nienko. 

, Przykry ten incydent zakończył by 
się niewątpliwie bardzo smutnie, gdy- 
by nie interwencja arcybiskupa Teo 
dozjńsza, który rozkazał Ławrynien- - 
ce wyjść z cerkwi. 

Wiadomość o tem wywołała wśród 
modlących się przygnębiające wraże- 
nie. 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką 
naszą w nr. 141 p. t. «Szwagier w poszuki- 
waniu zagubionej teściowej» zarząd szpitala 
wyjaśnia, że chora Gitla Gordon przybyła 
do szpitala przed trzema dniami do chwili 
opisanego wypadku, była zaś chora nie na 
zapajenie nerek, a uwiąd starczy i wobec 
tego nie potrzebowała dalszego leczenia 
szpitalnego. To właśnie spowodowało jej 
odesłanie pod opiekę szwagra. Nienwaga zau 
rządu szpitala żyd. polegała na błędnem po- 
daniu adresu chorej a nie omyłce co do sa: 
mej osoby chorej. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Letni Dzisiejszy występ ar- 
tystów Teatru «Nowości». Zapowiedziane 
występy Operetki warszawskiej z uroczą El- 
ną Gistedt i ulubieńcem Wilna—Mieczysła- 
wem Dowmuntem na czele, wzbudziły zro- 
zumiałe zainteresowanie. Udział tych sił daje 
bowiem gwarancję, iż przedstawienia te stać 
będą na właściwym poziomie artystycznym. 
Dotychczasowe występy Elny Gistedt cieszy: 
ły się nadzwyczajnem- powodzeniem. Nie | 
wątpinry więc, że Elna Gistedt, jak również 
i jej zespół zyskają 1 u nas pełne uznanie. 
Występy noe znana rozgłośna no- 
wość sezonu — Operetka Ernesta Mariechki 
<Orłow» z muzyką znakomitego kompozyto- 
ra — Bruno Granichstaedtena, która przez 
szereg miesięcy fascynowała Warszawę, b 
dąc prawdziwem clou sezonu. Elna Glstedt 
w roli księżniczki Nadi olśniewa precyzyjną 
grą i czaruje swym prześlicznym głosem. | 
Wdzięk, temperament i bezkonkurencyjna 
aparycja czynią z tej roli prawdziwą kreację. 
Królem wieczoru, którego humor i komizm 
zmusza publiczność do bezustannej wesoło- 
ści, będzie jak zwykle M. Dowmunt. Dalszą 
obsadę dopełniają: Wacław Zdanowicz, — 
znakomity wodewilista, Marjan Domosław- 
ski,—reżyser operetki warszawskiej, Gustaw 
Cybulski, Józef Winiaszkiewicz, QCzesław 
Zbierzyński, młoda utalentowana wodewili- 
stka — Pola Milewska i inni, Nad całością 
muzyczną czuwa Stanisław Nawrot, kapel- 
mistrz teatru «Nowości». Początek o g. 8 m. 
15 wiecz. Kasa czynna dziś od 11—1 w Te- 
atrze Polskim (sala <Lutnia»), od g. 3 ciej 
zaś w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

— Pożegnalny występ M. Erdenko 
w ogrodzie po-Sernardyńskim, Dziś o g. 
8-ej wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim Wielki Koncert Wit. Orkiestry 
Symfonicznej z udziałem znakomitego skrzy 
pka wirtuoza prof, Michała Erdenko, który | 
niebawem opuszcza Wilno. 

W programie: 
<Tannhauser», Vieuxtemps—<Rćyerie>, Hale- 
vy—Fantazja z op. «Żydówka», Saints Saens 
— Duet z op. 
egipskie», Rubinsztejn—«Toreador į hiszpan- 
ka», Dobrowen—Melodje hebrajskie, Ejli-Ejli 
opracow. przez M, Hielmana, Koł-Nidrei 
(opracow. przez M. Erdenko, według orygi- | 

Waaner — Marsz z op. 

«Samson i Dalija» i «Tańce 

nalnego śpiewu synagogalnego), Wieniaw+ | 
ski— Karnawał rosyjski. 

Kapeimistrz--M. Salnicki, Przy fortepia- | 
nie—E. Gordziałkowska—Erdenko, 

Ceny biletów: wejście — 1 zł, miejsca 
rezerwowane—2 zł., ulgowe—50 gr. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>), Usi- 
łowania w kierunku uruchomienia w Wilnie | 
teatru polskiego w sali <Lutnia»—uwieńczo- 
ne zostały pomyślnym wynikiem, Jak się 
dowiadujemy zespół został całkowicie skom- 
pletowany i składać się będzie z szeregu | 
wybitnych artystów scen polskich, z ulubie« 
nicą tutejszej publiczności Z, Jaroszewską 
(teatr im. Słowackiego) i B, Haimirską, uro* 
czą primadonną teatru «Nowości» w Krako- 
wie—na czeje. 

Oprócz wyżej wymienionych w zespole 
spotykamy nazwiska naszych starych znajo- 
mych a tak zaszczytnie zapisanych w pamię: 
ci teatru wileńskiego, a mianowicie: Kijow- 
skiego, Sawickiego, Vorbrodta, Wołłejki oraz S 
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ka“ lub „Fajerwerk“, že nawet „Pelle- 
as i Melisandra* Schónberga będą 
się ludziom wydawały tak śpiewne, 
łagodne, proste i słodkie jak> „coś* 
Mendelsohna lub Tekli Bądarzew- 
skiej. 

* 

Tymczasem — wystawiono w 
Warszawie nową operę Karola Szy: 
manowskiego „Król Roger". 

Karol Szymanowski, należący całą 
duszą — a i latami — do młodej 
Polski muzycznej, uchodzi za naj- 
większego «dziś. w Polsce  kompozy- 
tora. W yrażeją się entuzjaści, że po- 
siada talent z błyskami nawet genja!- 
ności: 

Co zaś do nowej muzyki, wyreź: 
my się, « ekspresjonistyczniej, której 
Szymanowski hołduje, to nie sięga- 
jąc-do takich jej określań jak; anar- 
chja *formy a raczej bezioremność, 
jak zerwanie wszelkiego związku. z 
logiką tonalną, „jak  wyemancy- 
powanie się dyssonansu z pod za- 
leżności konsonansu i t. p. 
— powołajmy się aby spokojne 
mieć sumienie, na to co pisze, nie 
daleko szukając, Reiss w swojej „Fli- 

storji muzyki* (drugie wydanie). 
„Dzisiejsza muzyka —pisze on — 

hołduje konstrukcji melodji przybie- 
rającej formy tak różne od tradycyj- 
nych, że wywiera wrażenie czegoś, 
co jest zaprzeczeniem melodji, co 
jest amelodyjnością, wyzwoloną z 
szablonu rytmicznego, Ta arytmja 
przeobraża melodję w swobodną 
dykcję muzyczną, napozór nielogicz- 
nie zbudowaną. Ze skombinowania 
takich linij melodyjnych wypływa zo- 
wa polifonja nie dbająca o ta czy jej 
brzmienie odpowiada wymaganiom 
harmonji: czy też nie. W nowej mu- 
zyce barwa zatracą swój związek ze 
światem zjawisk, staje się przeżyciem 
psychicznem. Jest to muzyka nowych 
melodyj barwnych — Klangfarben- 
Melodien, jak je nazywa Schónberg". 

Prostszemi słowy: chodzi o ukry* 
cie melodji pod splotami i girlanda- 
mi kontrapunktowych esów-tloresów 
tak, aby jaknajtrudniej było ją uchem 
pochwycić, Chodzi o to aby wszyst- 
ko wyglądało jak wierutna kakofonja. 
Dopiero dobrze, dobrze wsłuchaw- 
Szy się można zorjentować się, że w 
tem wszystkiem jest podkład mełodji, 
jest to, co stanowi istotęi jądro Mu- 

zyki oraz, że jest przy tem i zaw: 
rotna wiedza muzyczna. Odkrycie to 
daje oczywiście miłośnikowi muzyki o 
wiele subtelniejsze i mocniejsze zado- 
wolenie niż gdy mu się wszystko 
podaje „jak na półmisku" lub „łopata 
dó głowy kładzie", 

Niech przeto ubodzy duchem i 
laicy nad laikami nie upadają na du: 
chu i nie wznoszą oczu i ramion do 
nieba! Ta nowa muzyka, to ta sama, 
odwieczna, starą jak Świat muzyka 
tyiko.. tak. cała w kontorsjach, w 
fidrygałkach, pogmatwana, wymędr- 
kowana, a bywa, że całkiem z melo: 
dji wyprana, oczyszczona, że myślisz 
sobie: nit! to nie żadna muzyka, to 
licho wie col—A tymczasem dobrze 
namozoliwszy się, dobrze napociw- 
Szy się, jak Pan Bóg jeszcze w Raju 
przykazał Adamowi—zażywać będziesz 
wielkich rozkoszy. Od samego roz- 
gryzienia nielada twardego orzecha, 

Owóż i Szymanowski—o ile wno- 
sić wolno z daleka, t. j. na podsta- 
wie obszernych Sprawozdeń war- 
szawskich—wyposażył swego «Króla 
Rogera» w bardzo piękną muzykę 
symfoniczną, o tysiącznych powabach 
najwyszukańszego modernizmu, nie 

liczył się jednak z tem, że opera — 
nie może i nie powinna być niczem 
innem jak dramatem muzycznym. 

Tekst opery «Król Roger», temat, 
libretto jest w pomyśle abstrakcyjny, 
rozwija nie żadną akcję tylko ideę 
filozoficzną. : 

Ošm lat temu Karol Szymanowski 
i przyjaciel jego Jarosław Iwaszkie- 
wicz, subłelny pisarz i zawołany sty- 
lista, przechadzając się mad morzem 
w okolicach Odessy, spragnieni oder- 
wania się od dramatycznej ówczesnej 
rzeczywistości, długie wiedli rozmo: 
wy. o problematach oderwanych a 
wzn'ostych, o studjach religjologicz- 
nych Ziel ń kiego, o sycylijskich świą- 
tyniach wznoszonych przez bizantyj- 
skich architektów z arabskich i sta- 
rogreckich kamieni dla normandzkie- 
go króla, o tragicznym wątku Eury- 
pidesowcj „Bachantki“, o misterjach 
Dyonizyjskich, o skostniałości bizan- 
tyjskich form o najwyższych za bóst- 
wem tęsknotach, o mistycyzmie pla- 
tońsko-chrześcjeńskim, 0... Słowem, 
że z tych rozmów wyłoniła się myśl 
skomponowania spolem—opery. 

Szymanowski ułożył całą jej kon- 
cepcję no, i—muzykę. Iwaszkiewicz 

opracował tekst (libretto), w którym 
jednak, jeśli wierzyć Wertheimowi 
recenzentowi- „N. Kurjera Polskiego“ 
i wybitnemu muzykowi, napuszoność 
stylu walczy o lepsze z niejasnością 
myśl. Ścięgnięto w czasy panowania 
na Sycylji króla Rogera Drugiego, w 
12 tem stuleciu. Żyje on w świecie 
chrześcjańsko - bizantyjskiej askezy i 
ekstazy. Temu Światu przeciwstawiają 
Szymanowski i |waszkiewicz kult 
Dyonizosa cały dyszący radością ży- 
cia, a usymbolizowany w postaci Pa- 
sterza. Następuje walka tych dwóch 
światów, zskończona zwycięstwem 
świata Dyonizyjskiego, w którego 
misterja król Roger każe siebie wta- 
jemniczyć. Tęsknota jego nasycona, 
poznał Bóstwo; w najwyższem  unie- 
sieniu śpieszy złożyć mu ofiarę—z 

siebie. : 
Muzyka—jako symfonja-- ma byč 

arcydziełem. Ale — n'ema wyrazišcie 
zarysowanych poszczególnych postaci 
(L. Binental), czynnik instrumentalny 
góruje, panuje symfoniczność nad 
wszystkiemi  innemi pierwiastkami; 
charakterystykę otrzymały >šwiaty» 
występujące w «Królu Rogierze» nie 
osoby (Z. Domaniewski). Tezę swoją 

przeprowadzają Szymanowski i lwasz- | 
kiewicz przez trzy akiy powoli. 
„Wielkie pytanie — pisze St. Niewia- | 
domski -- czy audytorjum zrozumie 
ową tezę i odczuje jej znaczenie, czy 
nerwy słuchacza raz bodaj zagrają 
pod wpływem słów, gestów, obrazów 
przesuwających się oratoryjnie, zaw 
sze namaszczonych, 

całkowicie oderwanych ”. 
Jeżeli u nas w Polsce nie zdobyła 

sobie popularności opera Joteyki o 
fak niesłychanie - wdzięcznym, pocią: 
gaj cym, pełnym” uroku, swojskim 
temacie, gdyż brakło jej.. patoki me- 
lodji, tryśnięcia melodji jak owej wo: 
dy źródianej z pod laski Mojżeszo- 
wej—to niema wielkiej nadziei, aby 
„Król Rogier* Szymanowskiego przy: 
szedł zająć miejsce między „Fłalką* a 
„Strasznym dworem* w trójkącie ma- | 
-gicznym na niebie opery polskiej. || 

Przyjdzie się jeszcze poczekać na 
ten trójkąt... 

czę 

zawsze poważ: 
nych, stylistycznie jednolitych lecz — | 
chłodnych, od życia iserca iudzkiego — 
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świeżopozyskanych: Chrzanowską, Broch- 
wicz, Łubiakowskiego, Suchcickiego i inn. 
Repertuar obejmować będzie najnowsze ko- 
medje i farsy: «Dar poranka» — Forzano, 
«Orzeł i reszka» — Verneniil'a, Jej chłopczyk»— 
Prax'y oraz sztuki: <Komedja wiarołomstwa» 
i «Bitwa pod Waterloo». Uruchomienie te- 
atru nastąpi w pierwszej połowie lipca. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— (x) Skutki wścieklizny w 
pow. Wil,- Trockim. Szerząca się 
od dość dawna w pow. Wil.-Trockim 
zaraza wścieklizny wśród zwierząt 
domowych nie została jeszcze dotąd 
całkowicie opanowaną. Ostatnio w 
majątku  Zarzeczany, gm. Rudomiń- 
skiej został pokąsany przez wście- 
kłego psa robotnik tego majątku nie- 
jaki Zujew. Natychmiastowa pomoc 
lekarska przeciw wściekliznie nie dała 
pożądanych wyników. Zujew dostał 
wścieklizny i przewieziony do szpi- 
taia św. Jakóba w Wilnie, zmarł. 

— Kradzieże w Wilnie, Dn. 24 b. m. 
w Wilnie dokonano 8 kradzieży. 

— Nagły zgon. Dn. 23 b. m. w Kasie 
Skarbowej w Wilejce podczas urzędowania 
nagle zmarł wskutek wady serca urzędnik 
Kasy Ignacy Stelicki, 

—- Pożar lasu. W folw. Zwada pow. 
Wilejskiego spaliło się 20 ha lasu na szko-* 
dę Romana Kościałkowskiego. Przyczyna po- 
Żaiu nieostrożne obchodzenie się z oguiem, 

— Zaginięcie. Dn 15 b. m. wyszedł z 
domu i dotychczas nie powrócił 19—letni 
Antoni Cygan (kolon. NowyBiał gm. Za- 
błockiej), 

— Poznał swoje palto? Dn. 25 b, m, 
Bolesław Liimanowicz (Nowoświecka 25) za: 

- trzymał Szymona Ruszko (Potok 10), na któ. 
rym poznał swe palto, skradzione w r. 1923, 

— Wykrycie paserów? W nocy na 25 
b. m. w mieszkaniu Bejly Lewinson  (zauł. 
Szkolny 2) oraz Dory Weksieckiej (Prywa* 
tna 22) znaleziono rzeczy pochodzące z kra- 
dzieży dokonanej na szkodę Olszańskiego 
(Mickiewicza 37). 

— Podrzutek, Około domu Nr. 14 przy 
ul. Bobrujskiej znaleziono dziecko przy któ- 
rem była kartka z prośbą o zaopiekowanie 
się podrzutkiem oraz trzy złote. » 

„  Dziecko skierowano do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus, 

Jak pszczoły rozma= 
wiają, 

Dr. Karol Fritsch, uczony niemiecki, są. 
dzi, że udało mu się rozwiązeć tajemnicę 
mowy owadów, 

Dr. Frisch studjując przeważnie życie 
pszczół, doszedł do przekonania, że te owa- 
dy porozumiewają się przy pomocy rytmicz* 
nych ruchów, które tańcem nazwać można, 
że sygnałami przywołują swoje towarzyszki 
do miejsca w którem grządka kwiatów o- 
biecuje obfity zbiór. Mieszkanka ula wyraża 
swoje zdziwienie i zakłopotanie chodząc i 
wykonując kilkakrotnie rysunek liczby 8. By 
oznajmić, że znalazła kwietną łąkę łazi w 
kółko, tworząc ogniwa łańcucha, posuwają* 
cego się z każdem kółkiem bardziej na pra- 
wo. Złość wyraża się bieganiem w linji 
zygzagu. Marsz papzóć oznącza, że owad 
ma zamiar wzlecieć w poszukiwaniu pyłku 
kwiatowego, 

Uczony zamknąwszy pszczoły w szkla- 
nym ulu i naznaczywszy skrzydła mieszka- 
nek tego szklanego pałacu najrozmaitszemi 
kolorami, miał sposobność dokładnej i szcze- 
gółowej obserwacji, Pszczoła, dla oznajmie- 
nia swym towarzyszkom odkrycia poszcze- 
gólnych kwiatów wykonuje taniec tryumfal- 
ny, podniecający bardzo otoczenie, które sta» 
ra się dotknąć jej swemi mackami. Dr. Fritsch 
podejrzewał, że taniec ten mówi 1ównieź 
gdzie odkryty skarb się znajduje, ale przy- 
paszczenie to byto mylne. 

Doświadczenia z szklankami miodu 1 
miodem posmarowanego papieru wykazały, 
że pszczoły po przyjrzeniu się ruchom 
zwiastunki dobrej nowiny nie kierowały się 
do miodu odkrytego przez nią, ale do wszy* 
stkich innych bliskich zbiorników miodu. 
Z tego wywnioskował dr. Fritsch, że taniec 
powracającej pszczoły ma na celu zaznajo* 
mienie reszty z zapachem kwiatów na jej 
skrzydłąch Poczem następuje wycieczka Z 
ula i pszczoły obrabowują z pyłku wszy 
stkie okoliczne kwiaty tego samego gatunku. 

  

    

CONAN DOYLE. 

% Koło w trójkącie, 
Opowiadanie ochmistrzyni Alleno- 

wej zgadzało się w ogólnych — гагу- 
sach ze słowami Amesa. Pokój jej 
leży bliżej niż kredens, miała już 
kłaść się do łóżka, gdy przestraszył 
ją odgłos dzwonka. jest trochę głu- 
cha, okoliczność ta tłomaczyć może 
fakt, że nie słyszała wystrzału. Tem 
niemniej przypomina sobie, że sly- 
szała pół godziny przed dzwonieniem 
jakiś hałas, zdawało się jej, że za- 
trzaśnięto gdzieś drzwi. Gdy wyszła 
z pokoju, ujrzała pana Barkera żywo 
tłomaczącego coś pani Douglas, po- 
czem Barker kazał ochmistrzyni za- 
prowadzić panią do pokoju i pozo- 
stać przy niej. 

Allenowa starała się uspokoić pa- 
nią Douglas. Nieszczęśliwa wzruszo- 
na była niezmiernie, drżała cała, nie 
wyrażała już życzenia wejścia do bi- 
bljoteki. Siedziała cały czas w 'szlafro- 
ku, przy kominku, z twarzą ukrytą w 
dłoniach. Altenowa przesiedziała przy 
niej noc całą. Reszta służby spała i 
nie wiedziała o niczem, dopóki nie 
nadeszła policja. Pokoje służby są w 
bocznem skrzydle, największy więc 
nawet hałas nie dochodzi do nich. 

Ochmistrzyni nie mogła dać żad- 
nych więcej wskażówek. Następnie 
wysłuchaliśrmy zeznań Barkera, nie- 
wiele dodał do poprzednich, złożo: 
nych w policji. Przekonany był, że 
morderca uciekł przez okno, ślady 
krwi, jego zdaniem, nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości. Nie mógł jed- 
nak wypowiedzieć żadnego zdania co 
do pytania, gdzie mógł się ukryć. 
Utonąć nie mógł bezwarunkowo, 
gdyż fosa jest zbyt płytką, 

Douglas był człowiekiem skrytym, 
w życiu jego były epoki, nieznane 
nikomu. jako młody człowiek, wy- 
emigrował z |Irlandjj do Ameryki, 
gdzie bardzo mu się powiodło. Bar- 

Zaburzenie 

  

w Indjach. 
DELPHI. 24—Vi. Pat. Z okazji šwięta muzulmanskiego przyszło tu 

dziś rano do zaburzeń. Dotychczes brak szczegółowych danych о ойа- 
rach rozruchów. W tej chwili sytuacja 
scy pełnią straż po głównych ulicach. 
walerji patrolują po mieście. 

jest opanowana. Żołnierze angiel- 
amochody pancerne i oddziazy ka- 

DELPHI. 24,VI, Pat. Ofiarami dzisiejszych rozruchów padli; jeden 
Hindus, którego zastrzelono w pobliżu meczetu oraz 43 osoby lżej lub 
ciężej ranne. Pośród rannych zajduje się jeden sierżant policyjny, 14 Hin- 
dusów oraz 28 mahometan. Władze 
rodzaju zebrań z udziałem powyżej 5 
w ostrem pogotowiu. 

miejscowe zabronily wszelkiego 
osób. Oddziały wojskowe pozostają 

Dżuma w Konstantynopolu. 
KONSTANTYNOPOL, 25:VI, PAT. W 

dżumy. 

Zerwanie tam 

dzielnicy Pera stwierdzono dwa wypadki 

y na Odrze. 
BERLIN, 25-VI. PAT. Dzisiaj nastąpiło zerwanie tamy w środkowym bie- 

gu Od 
wczorajszego zostały przerwane wały w 

. Szkód wyrządzonych narazie nie da się przewidzieć, W ciągu dnia 
okolicy Raduhn i Nieder Saathen na 

szerokości 100 metrów. Woda rozlała się na przestrzeni 5000 morgów. Kata- 
strofa powodzi dotknęła głównie okręgi Warty i Noteci, gdzie klęska powodzi 
szałeje w sposób dotychczas niewidziany. 

Z chaosu chińskiego. 
PEKIN, 25:VI. PAT. Żołnierze armji mandżurskiej obsadzili uniwersytet i aresztos 

wali rektora, oskarżonego o nawiązanie ścisłego kontaktu z rządem sowieckim, który 
podobno mu wypłacał zapomogi ha cele propagandy bolszewickiej. 

Ujęcie szmuglu z ty- 
toniem, 

W dniu 21—go b m. w rejonie Rykont 
przechodząc wzdłuż gran'cy patrol K. O. P, 
zauważył jakichś dwuch ludzi w ubraniach 
cywilnych usiłujących pod przykrywką pa: 
nujących ciemności przekroczyć nielegalnie 
granicę. Zauważono iż obaj nieznajomi nie- 
šli na plecach jakieś worki.. Nie ulegało wąt- 
pliwości iż są to przemytnicy. W pewnym 
momencie obaj przeszli granicę, a znalazł: 
szy się na naszem terenie dopiero teraz za* 
uważyji naszych żołnierzy. Na okrzyk stój 
obaj dżentelmeni rzucili się do ucieczki, po: 
rzucając swe pakunki, Patrol nasz widząc iż 
obaj nieznajomi nie zważając na okrzyki dor 
padli linji granicznej oddał parę strzałów 
za uciekającymi, lecz i to nie poskutkowało 
i nieznajomi zbiegli. Jak się okazało w po* 
rzuconych workach znajdował się tytoń po- 
chodzący z Kowna. 
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UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 

bowanych workach, 

  

Lefniska 

1) przyjmowanie ofert na letnis 

2) informowanie osób, które 

ZAWALNA I 

ker poznał się z Douglasem w Kali- 
fornji, gdzie został jego wspólnikiem, 
Ziemia złotodajna wzbogacała ich, 
nagle Douglas sprzedał swą działkę 
i wyjechał do Anglji. John Douglas 
był już wtedy wdowcem. Gdy Bar- 
ker powrócił do Londynu, odnalazł 
dawnego przyjaciela i dawne stosun- 
ki nawiązały się znowu między ni- 
mi. Barker miał wrażenie, że przyja- 
ciel jego znajdował się stale pod 
jakąś groźbą i tem wytłomaczył sobie 
nagły jego wyjazd z Kalifornii. Przy- 
puszcza, że Douglasa śledziło jakieś 
tajne stowarzyszenie, które nie dawa- 
ło mu spokoju, lecz Douglas nie 
wspomniał o niem nigdy. Barker był 
zdania, że tajemnicze znaki na kartce 
miały coś wspólnego z tem stowa- 
rzyszeniem, 

— Jak długo był pan z Dougla- 
sem w Kalifornii — zapytał Macdo- 

nald. * 
— Pięć lat, 

„— ‚Сгу słyszał pan skąd  pocho- 
dziła jego pierwsza żona? ||. 

— Nic, pamiętam tylko, jak wspomi- 
nał, że urodziła się w Szwecji. Wi- 
działem jej fotografję, była to kobieta 
niezmiernie piękna, umarła rok przed 
mojem przybyciem do Kalifornii. 

= Czy nie mógłby pan określić, 
z jaką częścią Ameryki najeiašniej 
związane było życie zmarłego? 

— Opowiadał o Chicago, gdzie 
pracował niegdyś, wspominał też o 
rejonie metalurgicznego i węglowego 
przemysłu, podróżował bardzo dużo. 

— Czy nie zajmował się polityką, 
może stowarzyszenie, o którem pan 
mówi, było organizacją polityczną? 

— Bynajmniej, polityka nie intere- 
sowała go wcale. 

— Więc może to była szajka ban: 
dytów? 

— O, nie mogę przypuścić, by 
mógł nalężeć do szajki, nie spotkałem 
nigdy uczciwszego człowieką, 

— Co może pan opowiedzieć o 
jego życiu w Kalifornii? 

7 

Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

ka z utrzymaniem i bez niego. 

zechcą z letnisk skorzystać. 

— Pracował dużo, całe dnie spę- 
dzał na wydobywaniu złota, Douglas 
był zamknięty w sobie i stronił od 
ludzi. Ta okoliczność nasunęła mi 
myśl o tem, że podejrzewa, iż ktoś 
śledzi go i prześladuje. Jego nagły 
wyjazd utwierdził mnie w tem prze- 
konaniu, zapewne został uprzedzony, 
tydzień nawet nie minął, od jego 
wyjazdu, jak ukazało się kilka po- 
dejrzanych indywiduów, poszukują- 
cych go gwałtownie. 

— Cóż to były za typy? 
— Niezmiernie podejrzane kreatu- 

ry. Chcieli dowiedzieć się ode mnie, 
gdzie pojechał Douglas, odpowiedzia- 
łem, że udał się do Europy. i że nic 
nie wiem o nim. Niema wątpliwości, 
że nie mieli oni dobrych zamiarów. 

Czy byli to amerykanie - kali- 
ornijczycy? # 

— Amerykanie z pewnością, lecz 
nie byli to poszukiwacze złota. 
Zresztą mało interesowali mnie. Było 
to przed siedmiu laty, 

— Więc nieznane panu zajście w 
życiu Douglasa miało miejsce przed 
jedenastoma z górą laty? 

— Tak, miałem wrażenie, że życie 
jego zatruwała stale. myśl o jakiemś 
nieznanem mi niebezpieczeństwie. 

— Jeśli wiedział, że mu coś gro- 
zi, czemu nie zwrócił się do policji 
po obronę? 

— Może było to niebezpieczen- 
stwo, od którego nikt nie mógł go 
uchronić. Nie wychodził jednak nigdy 
bez rewolweru. Na nieszczęście w 
chwili napadu był już w szlafroku. 
Widocznie uważał, że jest zupełnie 
bezpieczny, wobec tego, że most 
zwodzony był już podniesiony. 

Holmes nie zadawał więcej pytań. 
Macdonald wysłał więc bilet do pani 
Douglas prosząc o pozwolenie od- 
wiedzenia jej, odpowiedziała jednak, 
że sama stawi się natychmiast. Ujrże- 
liśmy piękną kobietę, wysoką, mającą 
lat około trzydziestu, spokojną i opa* 
nowaną, nie przypominającą niczem 
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zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych ю) 
przemysłowem 

po- 

Ajen aji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4 
  

  

22 Wielki 2 e e w roli gł, Kino Teatr ės e ; Erica Helios* $$ w 7 akt. : Glessner 
22 ės Nad program: „Pensjonat dla inteligencji' wesoła komedja. 

= i Ki | Dziś będzie wysieslany A ; 
dl) Tą 99 dramat w 7 aktach podług powieści Edgara 

Sel «THE ARAB», W gł h lach: Ujejski Kinemajogi | „ARAB Sy ay, e 
KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

    

Rzecz dzieje się w roku 1924 za czasów starego. imperjum Ottomańskiego, które 
popierało mordy na chrześcianach, oficjalnie temu zaprzeczająć. 

Nad program; Pradziad Tutenkhamena kom. w 2 akt. 
Szwajcarja — droga na Jungirau w 1 akcie. 

  

  

łody człowiek, 

00600800060060 
Dostarczamy stale z naszych składów w  dowol-    

Koncesjonowane Pierwsze Kur- 
sa Maturyczne i Uzupełniające 

„Pilnošė“ ' 
we Lwowie, ul. Pańska 1, 1411 p. 

który w 16 ro- 
ku życia po- 

szedł bronić granie 
Polski, dziś w kryty: 

    Wilhelm Weiss 8: Co, GmbH. 

Gdańsk Langermarkt 41, 

: : ć ° : 

  

sprostowanie. 

Zakładzie są nie od 1 zł. do 8 zł., lecz od 

elektrycznem i stalą 

pokoju.   
Superiosiaf 

Fabryki 
Sprzedaż na Wileńszczyźnie w ładunkach wagonowych na kre! 
dyt i za gotówkę. Informacji i formularzeobstalunkowe udziela 

Kieleekiej 

p. Kazimierz Żebrowski, 

Jagiellońska 7, m. 3. 

Osobiście w dni powszednie od 5—6 g. popołudniu. 

Tow. Handl. <Z. CERBST, T. ŚLIWCZYŃSKI i Sika» S.A. 
w Warszawie. 

       

złamanej i zrozpaczonej istoty, którą 
spodziewaliśmy się ujrzeć, Tylko 
twarz jej blada nosiła piętno tra- 
gicznych przeżyć. Panowała jednak 
dobrze nad swemi nerwami i piękna 
jej ręka którą oparła na stole, nie 
drżała wcale, Patrzyła na nas wzro- 
kiem pytającym: 

— Czy zdołali panowie wyjaśnić 
coś? — zapytała. 
*  Wydało mi się, że-'w tonie tego 
zapytania usłyszałem raczej strach, 
niż nadzieję. 

— Zrobiliśmy wszystko, co było 
w raszej mocy — odrzekł inspektor 
— i może być pani pewną, że nie 
judzie nic naszej uwadze. 

— Na miłość Boską, niech pano- 
wie nie żałują pieniędzy, — mówiła 
głosem suchym, monotonnym — 
pragnę zrobić wszystko, dla wykrycia 
sprawcy tej ohydnej zbrodni. 

— Może zechce nam pani opo: 
wiedzieć coś, co mogłoby rozjaśnić 
ciemności, w jakich błądzimy? 

— Obawiam się, że nie będę 
mogła wyjawić nic, lecz  Óczywiście 
odpowiem chętnie na wszystkie py- 
tania. 

— Słyszeliśmy od pana Barkera, 
że pani nie widziała... że pani nie 
wchodziła do pokoju, w którym zo” 
stała dokonana zbrodnia. 

— Pan Barker nie dopuścił mnie, 
zmusżona byłam wrócić do siebie. 

—. Gdy pani usłyszała wystrzał, 
pośpieszyła pani na dół? 

— Tak 
— Ile minut przejść mogło od chwili 

wysłrzału do chwili spotkania pani z 
panem Barkerem na schodach? 

— Nie więcej, jak dwie—trzy mi- 
nuty, oczywiście nie mogę ściśle o: 
kreślić tego. Wszystko przemknęło 
przedemną, niby straszny sen. 

— Czy długo mąż pani był na 
dole? 

— Nie mogę na to odpowiedzieć, 
bo przed obejściem domu był w 
swoim pokoju. 

Nałęczów 

| W informacjach Związku Uzdrowisk w Warszawie, wydruko- 

wanych w szeregu pism,—zostały mylnie podane wiadomości, 

dotyczące kosztów pobytu i kuracji w Zakładzie Lecz: 

niczym — Zdrojowisku Nałęczów, 

| rzeczywistości ceny kąpieli i zabiegów leczniczych w tym 

6 złotych, zaś ceny pokoi wraz z utrzymaniem, światłem 

opieką lekarską nie od 9 zł. lecz 

od 8 zł. 50 gr. do 12 zł. 50 gr. zależnie od wielkości 

zarząd 

Zdrojowiska Nałęczów 

  

Masaż twarzy, 
Usuwanie zmarszczek, 50 groszy do   

potrzeby. Ajenci i 

za 16 pr. na 

ska 

L 
pokojo i trzy) we dwor 
rze 12 klm. od Wiilna, 
Okolica Werek. Wia- 
domość: Kalwaryjska 

55 Wodzyński. 

N wieku z dobre- 
5 mi rekomenda- 

cjami poszukuje zaję: - 
cia. Wiadomość! ul. 
Jagiellońska 9 m. 1. 

Wilno, 

    

iania w starszym 

— Czy mąż pani nie opowiadał 
nigdy o życiu swem w Ameryce i o 
niebezpieczeństwie, które mu gro. 
ziło? 

Pani Douglas zamyśliła się i od 
powiedziała dopiero po chwili. 

— Tak—podejrzewałam zawsze, 
że coś mu grozi. Nie wspominał mi 
o tem nigdy, nie z braku zaufania, 
gdyż istniały między nami szczere i 
bliskie stosunki przyjacielskie, lecz 
widocznie dlatego, by nie niepokoić 
mnie. Wiedział, że mie miałabym 
chwili spokoju i wolał milczeć. 

— Skąd pani to wnioskuje? 
Na twarzy jej błysnął uśmiech. 
— Czy sądzą panowie, iż kocha- 

jący mąż mógłby ukryć całkowicie 
przed żoną, gniotącą go tajemnicę. 
Zauważyłam, że nie chciał opowia- 
dać o pewnych epokach życia swego 
w Ameryce, jego dbałość 0 bezpie- 
czeństwo domu zwróciła moją uwagę, 
jak również zachowanie jego wobec 
nieznajomych i uwagi, które czasem 
wypowiadał. Wiedziałam więc, że ma 
silnych wrogów, „których Gstrzec się 
musi stale. Niepokoiłam się więc 
bardzo, jeśli się późnił do domu. 

— Jakie słowa jego zwróciły pani 
uwagę? 

— „Dolina strachu* — była to 
nazwa, którą wspomniał, ilekroć za- 
pytałam o przeszłość jego. „Byłem 
w Dolinie Strachu i nadal znajduję 
się w niej", 

— „Czy zdołamy wydrzeć się kiedy 
z Doliny Strachu*—pytałam, widząc 
go posępniejszego, niż zwykle. „Za- 
czynam myśleć, że nigdy to nie na- 
stąpi*—odpowiadał czasem. 

— Pytała pani męża, co znaczą te 
słowa? ' 

— Oczywiście. Lecz odpowiadał 
mi zawsze nieokreślonemi zdaniami, 
„Dosyć, że jedno z nas żyć musi w 
cieniu tej «Doliny», daj Boże, by 
nigdy cień ten nie padł na twoją 
głowę». Była to istotnie dolina w któ- 
rej spędził czas jakiś i tam przeżył 

Do WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Stosowanie 

Elektryzacja kosmetyczna. 
$ bródka, 

Mickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr. 
W.Z.P, Nr 1 Wilno, dn, 304 1926 r. 

| 300 Zr miesęcznie į 
zarobić może zarówno pracujący, jak 
i bezrobotny przy małej współpracy, 
sprzedając nasze artykuły pierwszej 

stkich miastach i wsiach Polski 
szukiwani. Szczegółowych infor- 
facji udziela po nadestaniu doktadne- 
go adresu, Oraz znaczka pocztowego 

odpowiedź, 
„COLUMBIA“ Lai ROODIDOA 
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składające się z 6 ро- » ш_с\ш koi i kuchni z weran- kawiarnia- 
dą. Całkowicie odno! i т 
wione, może zastąpić 
letnisko. Filarecka 3, D TES auracja mat ow. się w Biurze 

Ogłoszeń S Jutana, 
Niemiecka 4. 

O“ gród owocowy 
я do wydzlerža- 

wisnia 400 
d 16 OŚNIĘ (ZI drzew owocujących 

rzeważnie antonów: 
ponieważ w Z. Zdzienickiej a. 35 kilometr. od 

Wilna, można zgłosić 
się telefonicznie Agen- 
cja.pocztowa Punżany 

majątek Punżanki. 

na rozbiórkę sprzedam, 
Pisemne _ zgłoszenia 
przyjmuje Gromadzki 
Pyk Torufiska 

6. 

S AMOCHOD 
marki francu- 

skiej, 6 osobo- 
wy w dobrym stanie 

do sprzedania 

Radiolux'u. 
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Akuszerka Tanio. Oglądać można 
ой 12 do6-ej. 

od godz. Trębacka 3. 
o Mickiewicza 

46. m. 6 ż 
o sprzedania 

w Wilnie dom 
4 piętrowy w 

dobrym sianie z wol: 
nem 5 pokoj. mie- 
szkan. w tadnem po: 
łożeniu. Szczegóły w 
Biurze  Reklamowem 

ezmę w dzieiźża- 
wę 50 — 100 
dziesięcin ornej 

ferty: . _ St Grabowskiego, 
OK AE k Garbarska 1, tel. 82, 

> As cna 

coś przerażającego... 
wiem. 

— Nie słyszała pani nigdy żad- 
nych imion? 

— Ovszem. Pewnego razu, gdy 
był ranny na polowaniu, przed trze- 
ma laty, leżał dni kilka w gorączce i 
wtedy powtarzał imię, które wywoły: 
wało w nim gniew i przerażenie, «Ma 
ginczi, mistrz Maginczi». Ody wy- 
zdrowiał, zapytałam go kim jest ów 
Maginczi i jakiej loży jest mistrzem. 
«C'esz się, że nie mam już z nim nic 

wspólnego» —odrzekł śmiejąc się. Nic 
więcej nie mogłam się dowiedzieć, 
Wiem jednak, że jest jakiś związek 
pomiędzy mistrzem Maginczi a «Do- 
liną Strachu», 

— Jeszcze jedno pytanie. Pani 
poznała się z mężem w Londynie, 
czy nie było czegoś tajemniczego i 
romantycznego w tym związku. 

— Małżeństwo nasze było roman 
tyczne, jak każde małżeństwo z mi- 
łości, lecz nie było w niem nic ta- 
jemniczego. 

— Słyszała, pani zapewne, że mę: 
żowi pani zdjętą została obrączka. 
Czy nie naprowadza to pani na jakąś 
myśl? 

Ujrzałem na ustach pięknej pani 
lekki uśmiech chwilowy, niedostrze- 
galny pra wie. 

— Nie mogę nic o tem powie- 
dzieć, istotnie jest to okoliczność za: 
stanawiająca. 

— Nie będziemy dłużej niepokoić 
panią. Przykro nam, że zmuszeni 
jesteśmy dokuczać pani w tak cięż- 
kich chwilach. Jednak możliwe jest, 
że zmuszeni będziemy zadać pani 
jeszcze parę pytań. 

Gdy wstała, obrzuciła nas spoj- 
rzeniem, w którem jasno wyczytałem 
pytanie: «Jakie wrażenie zrobiło na 
was moje zeznanie?» Pochylając lekko 
głowę w ukłonie, opuściła pokój. 

(D. NJ) 

Więcej nic nie 
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