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150-cio-lecie niepodległości St. Zj. Ameryki. 
Ameryka—której 150 cio lecie nie- 

zależnego bytu państwowego dziś 
obchodzimy, przez lat dziesiątki trzy- 

mała się zdala od zgiełku walk po: 
litycznych i narodowościowych Euro- 
pejskiego Kontynentu. Jej właściwie 
hasłem przewodniem w polityce mię- 
dzynarodowej — było „owo zwykle 
przypisywane Anglji świetne cdoso- 

bnienie, Ameryka skwapliwie trzyma- 

ła się zdała od niebezpiecznego gniaz- 

da о$ zwanego rodziną narodów 

europejskich. : 

Pomyślnym był naogół rozwój 
życia gospodarczego Europy i świata 

na przełomie wieków —lecz wieczne 

waśnie, zazdrość, złośliwe na każdym 

kroku współzawodnictwa—niepozwa: 
lały ludziom korzystać i cieszyć się 

z rozwoju dobrobytu „naterjalnego. 

Wieczne ostrzenie miecza czyli wzma- 

ganie zbrojeń powodowało nerwowe 

napięcie—które atmosferę czyniło 

duszną. 5 5 : 

To, co słusznie czy niesłusznie, 

nazywamy nauką Bismarkowską czyli 

hasło siła przed prawem, hasło iż 

wolno dążyć do uzyskania korzyści 

przez krzywdę i nieprawdę — że w 

pogoni za dobrobytem materjalnym, 

wszystko jest dozwoloney, to hasło 

rozwielmożniło się i utarło. Dobro- 

byt materjalny bywa w życiu dźwig” 

nią i okrasą. Lecz biada jednostkom 

i narodom, które w pogoni za nim o 

wyższych życia celach zapominają. 

Gdzie niema sprawiedliwości i praw- 

dy—niema twardych podstaw po 

myślności. > 

Zasada ta sprawdziła się okrutnie 

przez wybuch i przebieg wielkiej 

wojny światowej. Zmienne bywały, — 

w czasie wielkiego zmagania naro- 

dów, losu koleje. Trudnem bywało 

przewidzieć jego wynik ostateczny. 

Chwila stała się szczególnie kry- 

tyczną gdy przez rozstrój wewnętrzny 

— заюта!а się potęga Rosji. Runął 

w proch kolos O gliniariej głowie 

Żywy kolos, do legendarnego podobno 
nie był jego nogi były mocni—a ciało 

krzepkie—jeno głowa gliniana a duch 

w rozterce. To go por :ziło chorobą 

śmiertelną — to jeszcze jeden dowód 

namacalny—powagi i potęgi w życiu 

czynników moralnych. Gdzie ich za- 

brakło, gdzie się zachwiały—zdrowie 

i moc fizyczna poszły na marne. 

W tej groźnej chwili, gdy się ho- 

ryzont z jednej strony ciężki zasępił— 

zabęysła zorza z drugiej strony. 

szeregi walczących na miejsce upad- 

lego sojusznika stanąt — nowy silny 

: ш;{гоп:г);ка rzuciła na szalę swój 
miecz i szalę przeważyła — wa 

wdzięczność głęboką w szerokie 

kcłach świata cywilizowanego. szc" 

gólnie —— ludėw  stabszyc 

i uciemiężonych. 
Żywólioćć i prężność ducha ame- 

rykańskiego wytrzymała próbę ognia. 
Do wojny lądowej Ameryka -— jak 

przedtem Anglja—przygotowasia wcale 

nie była. Armje przyszły się tworzyć 

pod grom strzałów armatnich. I oba 

narody angło-saskie dzięki silnej — 

choć w wolnych krajach — władzy 
dzięki karności i duchowi patrjotyžmu 

sprostały ciężkiemu zadaniu. || 

A gdy ku chwale Ameryki I ra” 

dości licznych ludów upośledzonych 

krwawe zadanie wojny uległo roz- 

wiązaniu, w pracy rad tworzeniem 

pokoju przysporzył jej blasku Prezy- 

dent Wilson — wygłaszając światu 

swoje 14 punktów zasadniczego рго- 

gramu nowego rzeczy porządku. я 

Bodaj po raz pierwszy w Świecie 

— po walce orężnej zostały wygło- 

szone przez męża stanu (słowa tak 

głęboko przesiąknięte duchem chrze- 

ścjańskim, Zawodawi dyplomaci przy: 

jęli je w wielu wypadkach — w 05 
łupieniu — z przykrem zdumieniem. 

Lecz ludzkość powitała te słowa 
prawdy i sprawiedliwości — jak pielg- 
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rzym strumień orzeźwiający, po znoj 
nej podróży w pustyni. Tych 14 punk- 
tów miało służyć, jako gwiazdy prze- 
wodnie przy nowej pracy powojen- 
nej nad odrodzeniem ludzkości. 

Pewne państwa posiadają pod- 
wójne sztandary dla użytku ich przy 
ióżnych okolicznościach. Ameryka 
posiada swój świetny gwiazdzisty — 
o 46-ciu gwiazdach _ odpowiadają- 
cych liczbie stanów wchodzących w 
skład państwa. Niechby ustaliła dru- 
gi o 14iu gwiazdach — na pamięć 
14 tu punktów Wilsonowskich. Niech 
by to uczyniła ona lub też Liga na- 
rodów, pomysł i dzieło tego samego 
Wilsona, bo jej istnienie i działalność 
tylko tak długo będzie miało rację 
bytu, póki jej przyświecać będą — ja- 
ko gwiazdy przewodnie — owych 
14cie punktów Wilsonowskich — 
owoc ducha przenikniętego ideałami 
sprawiedliwości i miłości bliźniego. 

Po rozważeniu wybitnych chwil 
z dziejów lat ostatnich — w których 
Ameryka wystąpiwszy z prześwietnego 
odosbnienia, wzięta udział, rozstrzy- 
g2jący w sporach Europy raz z mie- 
czem w ręku, raz z różdżką ołiwną 
— należy wrócić do rocznicy, która 
jest powodem dzisiejszego obchodu. 

Gmach państwowy Stanów Zje- 
dnoczonych A. P. to owoc twór- 
czości genjuszu anglosaskiego. An. 
gielsci koloniści szesnastego wieku 
byli jego założycielami, 

Rasa anglo saska — jak tego do- 
wody dały d:ieje—posiadała w wyso- 
kim stopniu zdolności kolonizatorskie. 
Im większą, dzielniejszą jest rasa tem 
mocniej ta zdolność rozwinięta, Nie- 
ma wielkiego narodu beż przedsię- 
biorczego ducha—bez zdolności kolo- 
nizatorskich. 

Anglja w owych czasach nie po- 
siadała jeszcze doświadczenia kolo: 
njalnego — dla tego ustosunkowanie 
nowych osiedli do Macierzy odby- 
wało się czasem w porozumieniu, 
czasem śród sporów — śród pogody 
i nie pogody — lecz naogół rozwój 
ich był pomyślny. 

Bodaj że koniec wojny fran: 
cusko angielskiej należy uważać za 
punkt zwrotny w stosunkach kolonji 
do Macierzy. Ooszar jej zwiększył się 
niezmiernie przez ziemie odebrane od 
Francuzów i Hiszpanów—samopo- 
czucie się wzmogło.—Natomlast An- 
glja, trafiona ciężarami finansowemi, 

wy jakie pociąga za sobą każda większa 
wojna, lekceważąc Samorządną, w 
pewnych wypadkach, niezależność 
kolonji—było skionną do obarczania 
ich niezupełnie prawnemi podatkimi. 

Na tem tle rozgorzały nieporozu- 
mienia, które doprowadziły do wojny 
domowej i ogłoszenia niezależności 
4go lipca 1776 r, 

Walka o niezależność wzbudziła 
naogół gorące sympatje dla Amery 
kanów Śród światłej części europej- 
skiegu społeczeństwa, Poperzė ich 
z orężem w ręku nekazywai Fran. 
cji interes polityczny — lecz sporo 
ludzi podążyło na plac boju z pobu- 
dek szlachetnych w obronie jak się 
im zdawało dobrej sprawy. Takim 
był Francuz mark. Lafayetie, do nich 
zaliczyć wypada licznych Polaków, 
między którymi  najgłośniejsi byli 
Kościuszko i Puławski (obaj Kre- 
sowcy) Oui stanowili pierwszy łącz- 
nik — pierwsze ogniwo duchowe 
między narodem amerykańskim a pol: 
skim, których przyjaźń można przeto 
nazwać odwieczną. 

Ogłoszenie niezależności Stanów 
Zjedn. było krokiem Śmiałym— budził 
on z początku poważne wątpliwości, 

W. okolicznościach nadzwyczaj- 
nych, czyny nieprzewidziane kodek- 
sami obowiązującemi w życiu po- 
wszechnem bywają nieuniknione. 

Położenie kresu, nawet gwaltow- 
ne—nędzy życia politycznego—bywa 
zasługą, jeśli boleśne cięcie rokuje 
uzdrowienie, 
„ , Centralna osobisłość niepodległo» 
ściowych walk Stanów G. Washing- 
ton—zgodzit się nań dopiero po 
ciężkich walkech wewnętrznych—a z 
liczby 13-iu skonfederowanych sta- 
nów wypowiedzieli się za niem tylko 
7T—sześć stanów w tej liczbie New- 
York było mu w pierwszym okresie 
przeciwnych. 

Szczęściem Ameryki było, iż w 
osobie Washingtona posiadała — 
świetlaną postać, biegłą w działaniach 
wojennych, mężrą, śmiałą i oględną 
w twórczej pracy pokojowej—obda- 
rzona zupełiem zautaniem ziomków. 
„Mężny w boju i pokoju— pierwszy 
w sercach Swoich ziomków* tak go 
określił współpracawnik jego w wal- 
kach niepodlegtcšciowych, J. Adams. 
Dzięki jego oględnosci i umiarkowa- 
niu walka nie została przeciągnięta — 
ani na chwilę dłużej po za okres ko- 
Niecznej potrzeby, Fakt dokonany 

usamodzielnienia kolonji uznała Anglja 
w pokoju Wersalskim roku 1783. | 

W dniu tym zostały ostatecznie 
podłożone mocne podwaliny — pod 
ten potężny gmach państwowy, któ- 
ry oglądamy dziś z podziwem w 
pełni okazałości, 

Ktoby wszakże byt  sktonnym 
przypuszczać, że Amaryka to nietylko 
wielki kraj ale i raj, ten bysię grubo 
mylił. 

Każde dzieło umysłu i rąk ludz- 
kich nosi na sobie piętno niedosko- 
nałości, nawet Ameryka temu po: 
wszechnemu prawu podlega, 

Nie obce były — w jej skądinąd 
pomyślnym i pokojowym rozwoju — 
wstrząsy, wojenne nie obce bywały 
jej polityce podstępne matactwa, w 
stosunku do słabszych sąsiadów na 
południu, nie obce szkodliwe a prze- 
wlekłe—wewnętrzne spory partyjne, 
które doprowadziły nawet do groźnej 
wojny domowej. 

Wybuchła ona na początku lat 
60-ych ubiegłego wieku. Niema więk- 
kszej klęski jak wojna domowa. Pod 
jej wpływem rozłam i ruina zdawała 
się grozić potężnej budowie pań- 
stwowej. 

Jednak wynik jej był względnie 
pomyślny. Rzeczpospolita wyszła z 
próby ognia uzdrowiona. Oba  wiel- 
kie pytania, o które spór się rozgorzał, 
zostały rozwiązane pomyślnie. 

Niewolnictwo zostało zniesione, 
a jedność państwowa utrzymana i 
wzmocniona, " 

Potrzebny był mąż o silnej woli, 
wielkiego umysłu i serca, któryby 
wóz państwowy z ślepego toru wy- 
prowadził na właściwy. Znalazł się 
on w osobie Prezydenta Abrahama 
Lincoln, Wiedzał on, iż zasada «ząb 
za ząb i oko za oko» nieuspokoi roz- 
gorączkowanych umysłów, nie jest 
zadaikiem zgody na przyszłość, nie 
przytłumi groźnych dla Państwa dziel- 
nicowych rozdźwięków, że „grze- 
chów odpuszczenie * — po tragicz- 
nem zderzediu bywa nieodzownem, 
dla uzdrowienia stosunków, 

Szczęśliwe rozwiązanie 
państwowego stalo 
zwrotnym początkiem  najšwietniej- 
szego rozwoju.  Pomyślny rozwój 
był wynikiem karności i pracowitości 
narodu—lecz tu dodać należy, że 
pracuje on, żyje i rozwija się w 
szczególnie pomyślnych warunkach, 
Brak mu przyjaznych sąsiadów, któ: 
rych obecność na granicy zniewala 
nawet najpokojowiej  usposobione 
narody Europy do łożenia olbrzy: 
mich kosztów na utrzymanie armji. 

Wszystko nam dałeś, co dać 
mogłeś, Panie. 

Ze skarbu wiecznego miłościwej 
łaski. 

Woła Krasiński 
nai'chnieniu Psalmu Dobrej woli. 
W stosunku do nas są te słowa 
piękaym poetyckim zwrotem, wyra- 
zem tęsknoty, pragnienia, Zastosowa: 
ne do Ameryki wyrażają pod pewnym 
względem tylko Ścisłą prawdę, To 
kraj posiadający największe bogactwa 
naturaine na Świecie, Dla udowod- 
nienia tego przytoczę kilka danych 
statystycznych z doby przedwojennej: 

Produkcja stali i żelaza Ameryki 
wynosiła 40 proc. pradukcji wszech- 
światowej, miedzi 60 proc., пайу 50 
proc, pszenicy 70 proc, 

Ameryka posiada przytem najbo: 
gatsze pokłady czarnych djamentów 
t. j. węgla kamiennego. 

Przy tych olbrzymich bogactwach, 
kraj jest jeszcze bardzo dalekim od 
przeludnienia. W tej samej dobie 
przedwojennej jeden kilometr kwadra- 
towy żywił w Ameryce 10,5 miesz- 
kańców, w Niemczech 120-tu, w 
Angiji 145.ciu. 

Okoliczności te poniekąd  tłoma- 
czą Świetne wyniki pracy narodu 
amerykeńskiego—lecz ujmy nie. czy- 
nią jego zasługom. 

Wielka myśl i dzielna dłoń—jak 
różdżka Mojżesza—z martwej opoki 
zdrój żywy wywołać jest zdolna, 

Wartość darów Bożych w 
nikczemnem marnieje. 

W tych samych mniej-więcej cza- 
sach, gdy do brzegów Ameryki Pół: 
nocnej zawitali koloniści angielscy, 
drużyny Cara Moskwy zdobywały 
Sybir. Po upływie stulecia na dale: 
kich obszarach Stanów  Zjednoczo- 
nych siew cywilizacji wydał plon 
wspaniały—a Sybir pozostał Sybitem. 

Bierzmy przykład z narodu 'Ame- 
rykańskiego: jego pracowitość, wy- 
trwałość i tarność stworzyły te wa- 
runki, w których życie może rozwijać 
się pomyślnie, całą pełnią siły, 

W. kraju wolności—poszanowanie 
prawa jest wielkiem, a władza silna. 
Warto nad tem zastanowić się i niech 
to nam służy drogowskazem i nauką. 

Roman Skirmunt. 

1 kryzysu 
się punktem 

w  poetyckiem 

ręku 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego ne-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
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Projekty zmiany Konstytucji. 
Referat pos. Chacińskiego w komisji konsty- 

tucyjnej. 
WARSZAWA, 8,VII. PAT. Sejmowa komisja konstytucyjna przystąpiła 

ła dźiś popołudniu dó dyskusji nad projektami zmian Konstytucji. Pos. 
Chaciński (Ch.D) zreferował zgłoszone projekty. Z najważniejszych zmian 
wymienić należy: 

Do art, 11, który mówi o 5 przymiotnikowem głosowaniu, piojekt 
Piasta wnosi poprawkę o usunięcie głosowania stosunkowego. Projekt ZLN. 
umożliwia głosowanie stosunkowe w całym państwie lub poszczególnych 
okręgach. 

Do art. 12 projekt Piasta przewiduje przesunięcie wieku wyborców 
do lat 24, pozostałe projekty do lat 25, Referent proponuje 24 lata, Co 
do wieku, gdy obywatel może być wybrany posłem, wszystkie projekty 
prócz rządowego ustalają ten wiek na lat 30. 

W art. o nietykalności poselskiej wszystkie cztery wnioski proponu- 
ją skreślić nietykalność poselską za działałność po za Sejmem. Wprowa- 
dzono zmianę, że postępowanie przeciw posłowi zostaje zawieszone nie 
aż do wygaśnięcia mandatu, tylko na czas trwania sesji sejmowej. To sa- 
mo stosuje się do czasu przedawnienia przeciw posłowi i tak samo pos- 
łowie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności nie przez cały czas 
trwania mandatu, lecz tylko sesji sejmowej. 

Do art. 22, który mowi że poseł nie może kupować lub uzyskiwać 
dzierżaw, dóbr państwowych, dostaw publicznych, robót rządowych 
dodaje się ustęp, że wrazie przekroczenia tego przepisu, stwierdzonego 
na żądanie Marszałka Sejmu przez Najwyższy Trybunał Administracyjny 
poseł traci mandat poselski oraz korzyści osobiste od rządu oirzymane. 
Przepis ten przewiduje więc sankcję, której dotychczas nie było, 

Art. 25 w projekcie czterech klubów zostaje przeredagowany, przy- 
czem wprowadzony jest ustęp, że rząd obowiązany jest wnieść do Sejmu 
szczegółowy projekt budżetu wraz z załącznikami, najpóźniej na sześć 
miesięcy przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego, co przesądza 
Poniekąd termin roku budżetowego na l-go kwietnia. Ostatni ustęp tego 
Artykułu określa terminy w jakich budżet ma być załatwiony przez Sejm 
i Senat oraz przewiduje prawo Prezydenta Rzeczypospolitej ogłoszenia 
w pewnym określonym w tym ustępie wypadku budżetu jakó ustawy w 
formie przez Senat uchwalonej. 

Zmiana art. 26 o rozwiązaniu Sejmu według słów referenta wywoła 
najmniejszą różnicę poglądów. Projekt sprawozdawcy nadaje temu artyku- 
łowi następujące brzmienie: Seim, jak również Senat może się rozwiązać 
mocą własnej uchwały, powziętej większością 2/3 głosów prży obecności 
połowy ustawowej liczby posłów, względnie senatorów. Wrazie powzię- 
cia takiej uchwały przez Sejm równocześnie z samego prawa rozwiazuje 
się Senat i odwrotnie. Prezydent Rzeczypospolitej może rozwiązać Sejm 
i Senat orędziem na wniosek Rady ministrów. - 

Wybory odbędą się w ciągu dni 80 od dnia rozwiązania. Termin 
ich będzie oznaczony w uchwale Sejmu względnie Senatu, lub w orędziu 
Prezydenta © rozwiązaniu Sejmu i Senatu. 

Do art. 35 dotyczącego prawa veta prezydenta projekt rządowy 
wprowadza veto zawieszające, projekty zaś klubów sejmowych ida bardzo 
daleko. Projekt sprawozdawcy przewiduje veto Prezydenta tylko wie” © 
konfliktu między Sejmem i Senatem to jest w wynadku odrzucenia prze 
Senat całości projektu ustawy, uchwalonej przez Sejm. е 

Zmiana art. 36 wprowadza tylko to, że okręgi wyborcze do Sejmu 
niekoniecznie muszą się pokrywać z terenem województwa. 

Zmiana art. 38 powołuje do życia trybunał konstytucyjny dla orze- 
kania o ewentualnej sprzeczności jakiejś ustawy z Konstytucją. Skład tego 
trybunału ma określać osobna ustawa. ; 

Zmiana artykułu 44 wprowadza prawo Prezydenta do wydawania 
dekretów z mocą ustaw, Projekt rządowv przewiduje takie prawo tylko 
w Cząsie między kadencjami Sejmu. Projekt referenta rozciąga więc to 
także na czas między sesjami, jeżeli osobna ustawa upoważni do tego 
Prezydenta. Dekrety te tracą moc jeżeli nie zostaną Sejmowi przedłożone 
wciągu 14 dni od najbliższego się jego zebrania, $ 

Co się tyczy prawa prezydenta do wydawania tych rozporządzeń w 
czasie między kadencjami, to wyjęte są z tego sprawy budżetowe, samo 
rządowe. ustalenie rekruta, zamknięcie rachunków, ratvfikacja umów między: 
narodowych i wypowiedzenie wojny. ZLN i klub. Ch. N. w swoich pro- 
jektach nadają prawo do takich dekretów prezydentowi po zasięgnięciu o- 
pinji Rady Senatu. Niektóre”projekty poselskie proponują jeszcze rozsze- 
rzenie praw Senatu, ale tych postanowień sprawozdawca nie wciągnął do 
swoich projektów, które przedstawił komisji, gdyż wkraczają one, zdaniem 
jego, za daleko w nasz ustrój. 
"- Referent prosi, aby jego projekt był wzięty za podstawę dyskusji. 
Minister sprawiedliwości Makowski prosi, aby za podstawę wzięto projekt 
rządowy, ponieważ formalnie rzecz biorąc, on jeden tylko przeszedł przez 
pierwsze czytanie na plenum Sejmu. lane projekty mogłyby być przytem 
traktowano jako uzupełnienia i poprawki. 

W dyskusji ogólnej zabierali głos posłowie: Reich (Koło Żydowskie), 
Konopczvński (ZLN), Niedziałkowski (PPS), Bagiński (Wyzwolenie), Błaże- 
jewicz (ChD). Na tem posiedzenie przerwano. Następne w piątek o godz. 
10 min. 30 rano. 

  

Ohydny mord gajowego. 
Nieznani sprawcy wymordowali całą rodzinę gajowego w 

Rudembłocie. : 

POSTAWY, 8VII. (żelefonem od włas, koresp.) Onegdaj 7 lipca 
pomiędzy godziną Il a 12 w nocy dokonany został przez nie- 
wykrytych narazie sprawców napad na gajówkę Rudebłoto 
należącą do dóbr Postawy Józefa hr. Przeździeckiego, odiegłą o 
7 klm. od Postaw. 

Napastnicy w bestjalski sposób zamordowali początkowo 
dwóch synów gajowego śpiących w odrynie, poczem zaatako- 
wali gajówkę, w której znajdował się gajowy Aleksy Czerenko 
z żoną. 

Gajowy zdołał raz jeden wystrzelić z dubeltówki, tak bowiem 
zdaje się świadczyć znaleziona następnie broń ze spuszczonym 
jednym kurkiem i odwiedzionym drugiin, poczem uległ prze- 
mocy i został przez bandytów zamordowany. 

Napastnicy po dokonaniu morderstwa podpalili dom, odry: 
nę i oborę które spłonęły doszczętnie zwęglając zwłoki gajowe- 
go Czerenki i jego 2 synów. 

Jedyne żonie gajowego pomimo kilku ran zadanych topo: 
rem w twarz udało się przez okno wydostać do sadu i uniknąć 
spalenia żywcem. 

Żona gajowego żyła do rana, jednak z powodu krwotoków 
i utraty przytomności zeznań od niej wydobyć nie było można. 

Siedztwo prowadzi Komenda Pol. Państw. w Postawach, 
która o godz. 5 rano we czwartek zażądała psa policyjnego z 
Gię bokiego. ; 

(Ck 
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NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Rynek 19 
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Sejm i Rząd. 
Przeprowadzka, 

WARSZAWA, 8 VIi (tel, wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym odbyła się prze: 
prowadzka gabinetu Ministra Spraw 
Wojskowych na ulicę Nowowiejską 
do Ministerstwa Spraw Wojskowych 
oraz adjutantury Marszałka Piłsudskie- 
go do Belwederu. P. Marszałek Pił- 
sudski na czas przeprowadzki wyje- 
chał na jeden dzień do Sulejówka. 

Nowy Minister Oświaty, 

WARSZAWA, 8 VII (tel.wł, Słowa) 
Nowemianowany Minister Oświaty 
p. Antoni Sujkowski urodził się w 
ziemi Płockiej w roku 1857. Skończył 
uniwersytet w Kijowie, a następnie 
przez czas dłuższy był dyrektorem 
szkół handlowych początkowo w Ka- 
liszu, a następnie w Będzinie. Politycz- 
nie Min. Sujkowski sympatyzował z 
P. P. S, w czasie wojny był człon- 
kiem P. O. W. W roku 1919 p. Suj- 
kowski był delegatem Naczelnika 
Państwa do Komitetu Narodowego w 
Paryżu. Obecnie wykładał geografję 
ekonomiczną w Wyższej Szkole Hand- 
lowej. Jako uczony prof. Sujkowski 
nie odznaczył się niczem a jako po- 
lityk tylko w bardzo skromnym  za- 
kresie. 

Objęcie urzędowania, 

WARSZAWA, 8 VII. (fel wł. Słowa) | 
W dniu dzisiejszym objął urzędowa: 
nie nowomianowany viceminister Skar- 
bu baron Dangiel." я 

Procedura załatwienia zmlany 
Konstytucji. 

WARSZAWA, 8 VII. (£el,wż. Słowa) 
Marszałek Rataj w wywiadzie z dzien- 
nikarzami oświadczył, że jego zda- 
niem w komisji konstytucyjnej wpierw 
odbędzie się dyskusja generalna nad 
projektem zmiany konstytucji, a na- 
stępnie szczegółowa, która rozpocznie 
się w poniedziałek nadchodzący i 
potrwa około tygodnia. Następnie 
sprawa wróci do Sejmu gdzie II i III 
czytanie zabierze również conajmniej 
tydzień, poczem zmieniona ustawa 
pójdzie do Senatu skąd powróci je- 
Szcze raz do Sejmu. Według przy- 
puszczeń Pana Marszałka zmiana 
konstytucji będzie załatwiona osta- 
tecznie w pierwszych dniach sierpnia 

Posiedzenie Komisji Spraw 
Zagranicznych. 

WARSZAWA. 8 VII (żel. wł, Słowa) 
Pos. Dębski zwołał na jutro mosie- 
dzenie Komisji Spraw Zsgranicznych. 
Na posiedzeniu tem jednakże Min. 
Zaleskiego przemawiać nie będzie i eks- 
pose swoje wygłosi prawdopodobnie 
na posiedzeniu następniem. 

Gen. Malczewski przed Try- 
bunałem Stanu. 

WARSZAWA,8 VII. (żel. wł. Słowa) 
Dzienniki donoszą, że Klub Ch. N. 
zbiera podpisy w celu postawienia 
gen. Malczewskiego przed Trybuna- 
łem Stanu. Miałoby to na celu wyję- 
cie gen. Malczewskiego z pod jurys- 
dykcji wojskowej i skierowanie jego 
sprawy przed Trybunał Stanu. 

Żydzi o złotym. 

Żargonowa — prasa 
stwierdza, że Bank Polski przeszedł 
do oryginalnej kontrakcji celem za- 
hamowania zbyt gwałtownej zwyżki 
złotego. W kołach finansowych z 
wielką ostrożnością traktują nowo- 
wytworzoną sytuację. Przeważa prze- 
konanie, że przyczyną zwyżki złotego 
jest dobra konjunktura gospodarcza 
Poiski. jednakże mimo to uważają 
bankierzy, że zwyżka złotego jest 
niepropo:cjonalnie wysoka. Zwraca 
uwagę, że w ciągu ostatnich dni 
wszystkie banki niemieckie, a zwłasz- 
cza D.-Banki miały wielkie zamówie” 
nia na kupno złotych. Zdaje się być 
pewne, że fimansjera niemiecka chcia- 
ła wyzyskać pomyślną sytuację zło- 
tego dla dobrych tranzakcyj  banko- 
wych, aby zarobić różnicę zwyżki 
złotego, a równocześnie zaszkodzić 
polskiemu eksportowi. Faktem bo- 
wiem jest, że gdyby złoty poszedł w 
górę jeszcze o jakieś 15 — 20 proc., 
to większość towarów polskich nie 
mogłaby znaleść zbytu na rynkach 
zagranicznych. [ch miejsce zajęłyby 
fabryki niemieckie zarówno zagranicą, 
jak i w Polsce. Sztuczne śrubowanie 
kursu złotego nie jest w naszych 
warunkach trudne, gdyż za sumę 80 

żydowska 

milj. dolarów można | wykupič 
wszystkie złote, mające obieg w 
kraju, Zwyżka złotego wywołała 
niepokój wśród fabrykaniów i eks- 
porterów polskich. Zwrócono uwagę 
na to zjawisko czynnikom miarodaj- 
nym oraz domagano się pewnych 
zarządzeń, 

-



2 ЗТ ОМ 

"POLITYCZNY WYWIAD Z PROKURATOREM Tydzień muzyczny 
Wczorajszy dziennik  demokra- 

tyczny przyniósł nam wywiad z p. 
prokuratorem Steinmanem, mniejsza 
już o to, czy wogóle wypada p. pro- 
kuratorowi udzielać wywiadów i czy 
tej sprawy nie przesądza jakiś okól- 
nik, który w takich wypadkach naka- 
zuje się pytać o zgodę ministra. 
Mniejsza już o to, że ogólny ton 
wywiadu nie robi sympatycznego 
wrażenia. Ale stanowczo musimy 
zwrócić p. prokuratorowi uwagę, że 
w jednym ustępie swego wywiadu 
popełnił duży nietakt. 

Oto pytanie przedstawiciela 
dakcji lewicującego pisma: 

«Panie Prokuratorze, czy znane 
jest Panu rozgoryczenie miejscowej 
ludności z powodu tak niepropor- 
cjonalnego stosunku do istotnych 
wypadków spraw politycznych?» 

Wybaczy nam Szanowny nasz 
kolega - dziennikarz, ale dla lepszego 
wytłómaczenia naszym czytelnikam o 
co mu chodziło, musimy nieco prze* 
stylizować jego pytanie, wypowiedzia- 
ne w składni niewątpliwie bardzo 
foremnej, a nie dła wszystkich do: 
stępnej, 

Otóż współpracownik  Kurjera 
Wileńskiego zapytuje tu p. prokura: 
tora: 

Czy wie 0 rozgotyczeniu (rzeko- 
mem) ludności, które powstało z po- 
wodu tego, iż wiele spraw wszczy- 
nanych przez prokuraturę wileńską, 
nie miało realnych podstaw do oskar: 
żenia. 

Tak bowiem możemy tylko ro- 
zumieć, to—po wtarzamy--bardzo forem- 
ne, ale trochę niezrozumiałe: „nie- 
proporcjonalnego stosunku do istot- 
nych wypadków spraw politycznych. * 

Teraz przystępujemy do odpo- 
wiedzi p. prokuratora: 3 

Pan prokurator odpowiada prze- 
dewszystkiem: 
A 
Pan prokurator zna to rozgorycze- 

nie ludności, zetknął się z niem. 
Szczęśliwy człowiek ten p. proku- 

sator Steimmann, Orjentuje się momen- 
talnie. Oto my stali mieszkańcy 
Wilna rozgoryczenia ludności nie 
widzimy, a on je w ciągu kilku ty- 
godni doskonale zauważył. 

Dalej mówi p. prokurator; 
„i dlatego w pierwszym rzędzie, 

„jak objąłem urzędowanie w Wilnie 
„zarządziłem  przefilirowanie spraw 
„politycznych nakazując kierować do 
„Sądu sprawy, , jedynie zawierające 
„niezbite poszlaki”. 

Cóż znaczy ta dalsza przemowa? 
A więc okazuje się, że p. proku- 

rator „w pierwszym rzędzie* zarządził 
zmianę w kwestji procesów politycz- 
nych. Coraz więcej podziwu czujemy 
do osoby p. prokuratora Steinmanna. 
Skoro «w pierwszym rzędzie» wydał 
Jakie zarządzenie, to znaczy, że owe 
panujące rzekonio u nas rozgorycze- 
nie ludności nietylko w Wilnie skon- 
statował, ale jeszcze przeczuł będąc 

w Łucku. Natomiast zdanie: „nakazu: 
jąc kierować do sądu sprawy jedynie 
zawierające niezbite poszlaki* — to 

zdanie już jest nietaktem poważnym, 
nietaktem gruboskórnym. 

Prok. Steinmann niewątpliwie le- 
piej od. nąs zna procedurę karną i 
wie zapewne, że wogóle wolno skie- 
rowywać do sądu tylko sprawy 0 
niezbitych poszlakach. 

Prokurator Steinmann w swym wy- 
wiadzie  slawia swoim _—poprze- 
dnikom zarzut, że w skierowywaniu 
spraw do sądu postępowali nieoględ: 
nie. 

re- 

Zapytujemy więc p. Ministra Ma- 
kowskiego, doskonałego _ teoretyka 
prawa karnego, i człowieka wyższe: 
go ponad podejrzenia, że przy wy- 
miarze sprawiedliwości kierować się 
„będzie partyjnemi względami: 

  

NA PRZEŁOMIE. 

Romantyzmu polskiego zmierzch 
i onego przewartościowywanie — 
Herold tego zajazdu na dotychczasowe 
„świętości narodowe“, p, Jan Nepo: 
mucen Miller z Łodzi i jego książka 
„Zaraza w Orenadzie'— Tęsknota za 
uniwersalizmem i poszukiwanie „no 
wej" kultury polskiej —Stypa — рого- 
mantyczna we Francji—I w Belgji— 
No, a my, w Polsce?—Co pisze p. 
Antoni Potocki w „Wiadomościach 
Leterackich"'.— Projekt wileński. 

Odzyskanie niepodległości pafi- 
stwowej wywarło w psychice naro- 
du polskiego głęboki przełom. W ciągu 
"ośmiu oto lat dojrzewał—i dojrzał, 
Naród polski utracił kardynalny ideał, 
który jak pochodnia, dająca się ze 

-Zniczem porównać, przyświecał mu 
w ciągu półtorasta lat porozbioro- 
wych, lat «niewoli». Tym ideałem 
była—coraz, zdawało się, bardziej 
romantyczna—idea odzyskania utra- 

- conej niepodległości państwowej, idea 
o nieposzlakowanej górności i szla: 
chetności, strzeżona jak źrenica oka 
przez kolejne pokolenia. Najwyższej 
rangi: świętość narodowa, której nie- 
tylko niewolno było szargać lecz wo- 
bec której milkła, jak wobec dogma- 
tu, krytyka wszelka. = Messjanizm 

"chwiał się w pojęciach ludzkich; z 
biegiem lat całkiem przestał być bra: 
ny na serjo; trwał tylko—jakby jaka 
Opoka Piotrowa—niepożyty i niety- 
kalny: dogmat wskrzeszenia Polski 
jako rajwyższy ideał narodowy. Na 
ołtarzu tego Ideału złożył naród pol- 
ski ostatnią krwawą ofiarę 1863-go 

Czy wypada, aby prokurator sądu 
okręgowego przysłany na miejsce 
prokuratora piętnowanego przez dżien- 
niki lewicowe, jako „człowieka pra: 
wicy* rozpoczynał swą działalność od 
autoreklamiarskiego wywiadu właśnie 
w lewicowym dzienniku. 

Czy wypada aby tenże prokurator 
rozpoczynał swą działalność od sta- 
wiania swojemu poprzednikowi ogól- 
nikowych i nieuzasadnionych zarzu- 
tów, że postępował nieoględnie w 
sprawach politycznych. M. 

Bandytyzm poselski. 
Występy posła Ballina. 

Trokiele, pow. Lidzki 

— Korespondencja Słowa. — 

Do czego dochodzi zuchwalstwo 
niektórych panów posłów radykalnej 
lewicy sejmowej, bezkarnych przez 
naszą aż do absurdu posuniętą nie- 
tykalność poselską, będzie świadczyć 
fakt następujący: 

W dniu 2-go b. m. w kościele 
Trokielskim odbywała się ku częi 
Nawiedzenia Marji Panny doroczna 
uroczystość odpustowa, na którą przy: 
były tłumy wiernych. Na uroczystości 
takie zjawiają się zwykle różni krzy- 
kacze i demagodzy z radykalnej lewi- 
cy sejmowej, wśród których prym 
trzymają różni Hałkowie, Helmany, 
Balliny i t, by w obliczu spodzie- 
wanych nowych wyborów sejmowych 
przypomnieć się swym przyszłym 
wyborcom, że są i chcą być. 

Odpust w Trokielach raczył za- 
szczycić swą obecnością p. Ballin 
wraz z bojówką w liczbie 20 osób 
(jak twierdzą złośliwi z bronią w 
postaci żelaznych lasek, wyrabianych 
na koszt rządu w kolejowem depo 
Lwowskiem w czasie 8:godzinnego 
dnia pracy). 

Po sumie Ballin, rozdawszy po: 
czątkowo przez swych totumufackich 
odezwę jaskrawą nawołującą do po- 
gromu wszystkiego, co tchnie legalną 
własnością, zaczął z wożu «przema- 
wiać». Jak cudnie mówił, jak zapalał 
się świętym ogniem przyszłej szczę. 
śliwości ludzkiej, jakie ponętne wy- 
woływał ogólnoludzkiego szczęścia 
fata morgana.. A ludek wdzięczny 
słuchał, słuchał aż na okrzyk pos. 
Ballina w kierunku obecnej na wiecu 
policji «patrzcie, słudzy burżujscy 
pizyszli nas rozpędzać!» rzucił się z 
kamieniami i okrzykiem „urra* na 
policjantów. Tylko dzięki nadiudz. 
kiemu wprost taktowi policji, która 
będąc napadniętą na terenie kościel- 
nym, mogła zrobić użytek z broni, a 
nie chcąc profanować tak wielkiej 
uroczystości, wolała ustąpić z „placu 
boju”, na którym przez czas „walki* 
pozostał (jak złościwi twierdzą scho- 
wany pod swą trybuną — wozem) 
pos. Ballin”, początkowo blady ze 
strachu przed mniemanem  niebez- 
pieczeństwem ze strony mogącej 
przejść do ofenzywy policji, a potem 
po skończonych «walkach» dumnie 
krążący wśród swych zastępów, 
wyjaśniając niektórym z tłumu: 

„Widzicie, jak boją się mojej 
prawdy, nawet niema mowy o zatrzy- 
maniu mnie przez policjęl* Po tak 
udanym wiecu pos. Ballin syf chwał 
i podobno Sspirytualji w gronie swyc 
najbliższych, odjechał, żegnany przez 
swych adherentów. Odjechał z przy- 
rzeczeniem, że wróci jeszcze, a my 
pozostaliśmy, oczekując od nowego 
Rządu przyrzeczonego i tak uprag- 
nionego odrodzenia «moralnego», 
które zacząć się powinno cliyba dla 
przykładu  najpietw od luminarzy 
narodu p.p. posłów sejmowych. 

A—wicz. 

roku; w jego imię wstrząsł Wyspiań- 
ski Polską całą swojem «Weselem>; 
w imię tego Ideału—powtórzmy: co: 
raz, zdawało się, bardziej „romantycz* 
nego“—my tu „na Litwie” i «na Ru- 
si» źrwaliśmy znosząc mężnie naj: 
dziksze katusze duchowe, wyżymani 
z ziemi ojców i dziadów ukażem 
grudniowym, rujnowani «kontrybucja- 
mi» a w Poznańskiem wystawieni na 
i pa bezprawia rozszalałej ha: 
aty, 

Jak owa, pełna najwznioś ejszego 
idealizmu, w przenajczystszym stylizo- 
wana romantyzmie, Przewodniczka 
Grottgera, tak owa Idea, najświętsza z 
najświętszych, trzymała, aby się tak 
wyrazić, w objęciach swoich Naród 
Polski na „straszliwam _ pobojowi:. 
sku przez długich, długich dziesiątki 
lat, podtrzymując go, cucąc w omdle- 
niu, podając mu do ust cudotwórczy 
Kordjał, 'krzep'ąc ducha, śpiewając 
mu Psalm Nadziei i Psalm Wiary, 
narkotyzując mu nadludzkie cierpienia 
to ewangielicką ekstązą Ksiąg Piel- 
grzymstwa to porywającą brawurą i 
barwnošcią Sienkiewiczowskich  rap- 
sodėw. | 

Teraz już niema porozbiorowego 
pobojowiska; teraz już na niem niema 
narodu polskiego; teraz już nam nie- 
potrzebna biała, Przewodniczka po 
padole łez, niepotrzebna Eloe i Siostra 
Miłosierna zarazem .. 

Przeto odeszła, 
| wkroczyliśmy, „w nową epokę 

życia narodu*, 
„Nikt chyba ob :cnie—dowodził p.J. 

N. Miller pisząc rok jużtemu w „Wia- 
domościach Literackich” *) o potrze: 

*) Nr, 20 z dn. 17 maja 1925-g0, 

Występy Gruszczyńskiego.—Chór 
„Echo“.—Koncert Didura! 

Oba występy Stanisława Grusz- 
czyńskiego, słynnego tenorzysty bo- 
haterskiego opery warszawskiej, na 
estradzie w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim, ściągnęły ogromne tłumy, żąd- 
ne usłyszenia artysty tak rozgłośnego, 
a swem pochodzeniem z Wilna tak 
ściśle z naszem społeczeństwem zbli- 
żonego. 

W celach umuzykalnienia szer- 
szych mas publiczności, dając jej 
sposobność poznania choć fragmen- 
tów operowych w prawdziwie arty: 
stycznem wykonaniu, trzeba się go- 
dzić z takiem rozwiązaniem  kwestji, 
jakkolwiek z punktu bezwzględnej 
estetyki już samo wykonanie aryj 
operowych na estradzie koncertowej, 
bez żadnego związku z akcją, nie 
daje się usprawiedliwić. Jeszcze zaś 
poważniejsze zastrzeżenia w samej 
zasadzie—wywołuje śpiew solowy na 
estradzie ogrodowej, gdzie brak od- 
powiedniego rezonansu spowodowuje 
znaczną utratę pełności brzmienia i 
bardzo  wyraźdą zmianę rodzaju 
dźwięku (t. zw. po francusku „tim 
bre*) każdego głosu, co niezmiernie 
szkodzi ogólnemu wrażeniu artystycz- 
nemu, zmuszając śpiewającego do 
mimowolnego forsowania, rujnującego 
orgaria głosowe, zwłaszcza przy nie- 
uniknionej wilgoci powietrza, po za- 
chodzie słońca. 

Słuszność uwag powyższych moż- 
na było stwierdzić w całej rozcią- 
głości podczas śpiewu  Gruszczyń- 
skiego. 

Znając wspaniały głos i wybitny 
talent jego — przedewszystkiem jako 
artysty operowego — szkoda wprost 
było spotkać się z nim w  charak- 
terze koncertanta na estradzie ogro- 
dowej. 

Na obu koncertach wykonał Gru- 
szczyński najbardziej odpowiedzialne 
i popisowe arje ze swego repertuaru 
operowego, dodając do tego sporą 
wiązankę pieśni polskich i włoskich. 

Szczery podziw wżbudzić mogła 
wytrzymałość Gruszczyńskiego, Špie- 
wającego.program taki duży i forsowny 
w akustycznych warunkach, zniewa- 
lających do mimowolnego wysiłku i 
utrzymywania dynamiki silniejszej — 
nawet z pewną utratą szlachetności 
brzmienia — bez możności rysunku 
delikatniejszego, czem potrafi artysta 
ten rozporządzać w sali. 

Zbytecžnem jest mów'ć, że oklas- 
kom i bisom nie było końca, aż do 
chwili zgaszenia światła na estradzie. 

* 

Uroczysta akademja, urządzona w 
sali Miejskiej staraniem Stow. Apo- 
stolstwa Modlitwy żapoznała nas z 
muzyką ks. K. Kleina do ballady 
Mickiewicza <Powrót taty». "O ile po 
jednorazowem słyszeniu można sądzić, 
kompozycja stwierdza widoczne uzdol- 
nienie autora do wdzięcznej melodyjno- 
ści pomysłów, nie pozbawionych przy: 
temzdatności do charżkterystyki treści 
literackiej Harmonizacja nie wkracza w 
dziedzinę «nowatorstwa», przytrzymu: 
jąc się drogi wytkniętej przez Moniu: 
szkę i jego najbliższych następców. 
Styl homofoniczny przeważa, choć są 
ustępy, prowadzone polifoniczne; ca- 
łość wykazuje znaczne owładnięcie 
techniką kompozytorską. Wobec nie- 
zbyt bógatego naszego dorobku na 
tem polu, utwór ten będzie bardzo 
pożądanym w repertuarze męskich 
stowarzyszeń Śpiewaczych. 

Wdzięczność należy się tutejszemu 
chėrowi męskiemu „Echo“, pracują: 
cemu pod kierownictwem Władysła- 
wa Kalinowskiego, jednego z najpo- 
ważniejszych muzyków i wybornego 
organisty Bazyliki, za życzliwe zao- 

bie zajęcia nowego stanowiska wo: 
bec romantyzmu polskiego — nikt, 
nawet przez pół trzeźwo myślący, nie 
będzie brał serjo mesjanicznych złud, 
któremi najniepotrzebniej w świecie 
zakuwamy jeszcze głowy niedorost- 
ków. Nikt oczywiście nie przeczy, że 
ta idea mogła odegrać w swoim cza* 
sie, gdy nie było możności innego 
działania, rolę kotwicy myśli narodo- 
wej — obecnie może być tylko nie- 
wczesną i zwietrzałą deklamacją peł- 
ną konwencjonalnego kłamstwa... 

„Dość—wołał tenże p. Miilei**)— 
czkawki odbrzusznej wspomnień i 
rozpamiętywań!* 

_ Otwórzmy na stronicy 70 tej świe- 
żo wydaną książkę p. Millera p. t. 
<Zaraza w Grenadzie», Wyczytamy 
tam co następuje: 

«Twórczość naszych wielkich poe- 
tów romantycznych, przedewszystkiem 
zaś Mickiewicza, powstała i rozsze- 
rzyła się na podłożu tęsknoty do nie- 
podległości i walki o nią. Pulsowała 
żywą treścią stających się zdarzeń, 
była zaczynem nowych form mające- 
go się urzeczywistnić życia. Obecnie 
jednak zmieniły się warunki życia 
polskiego, Co dla Mickiewicza było 
idealną sferą snionej przezeń przysz- 
łości, stało się dla nas faktem rze- 
czywistym. Postulat życia państwo: 
wego, który dla Mickiewicza był rów- 
noznaczny z wcieleniem Królestwa 
Bożego na ziemi, stał się dla 
nas realnym i minimalnym wa: 
runkiem istnienia. Tysiące nato- 
miast nowych wypłynęło zaga* 
dnień, objawy życia, ledwie dojrza- 

*„) «Wiadomości Literackie» z 14 czerw* 
ca 1925 (Nr. 24). 

о 

Czerwone Legjony Ill Międzynarodówki, 
Z Moskwy donoszą: |li Międzynarodówka przystąpiła do oiganizo: 

wania Czerwonych Legjonów. llość legjonistów określono na 200.000 
osób. Są to emigranci polityczni i awanturzyści. 
się z samodzielnych batałjonów według narodowości, mianowicie: czeskie, 

Legjony będą składały 

polskie, łotewskie, rusińskie i niemieckie. Dowódcą legjonów mianowany 
gen. OQagawicz, rusińskim 
Kossa. 

legjonem- dowodzi b. austrjacki pułkownik 

Miejsca postoju legjonów Tuła, Perm. 

Walki pod Mohylowem. 
Oddziały powstańcze rozbiły czekistów. 

LWÓW, 8—VII, Pat. „Gazeta Poranna" w korespondencji z pogra- 
nicza sowieckiego donosi, że w okolicy Mohilewa doszło do ciężkiej wal: 
ki między oddziałami powstańców pod dowództwem  Własienki, a karną 
ekspedycją czekistów. Walka toczyła się dwa dni. Zwyciężyli powstańcy. 
Większość czekistów pomordowano. Pozostawiono przy życiu tylko tych 
krasnoarmiejców, których rząd. wceliił do armji, jako poborowych. 

Zawieszenie 40 wydawnictw w Sowdepiji. 
LWÓW, 8—Vil. Pat „Gazeta Poranna* donosi z Moskwy, że rząd 

sowiecki zawiesił wydawnictwa 40 dzienników przeważnie prowincjonal- 
nych. Przymusowy abonament zawieszonych dzienników przeniesiony zo: 
stał na pisma stołeczne. 

Metody Kemala-Paszy. 
Wysiedlenie opozycjonistów z Turcji. 

PARYŻ, 8.VII. PAT, Pisma donoszą ze Smirny, iż prezydent Mustafa 
Kemal-Pasza nakazał 
byli. organizatorami spisku. 

wysiedlenie wszystkich członków opozycji, którzy 

Podział administracyjny Górnego i Dolnego 
Sląska. 

BERLIN, 8 VIl, PAT. Sejm pruski przyjął w drugiem czytaniu podział 
administracyjny Górnego i Dolnego Śląska 283 głosami przeciwko 30. 

Zapcwiedź nowych trzęsień ziemi. 
Podniesienie się skorupy ziemskiej, 

RZYM, 8. VII. PAT. Prof. Bendandi, kierownik stacji sejsmologicz: 
nej w Saluza oświadczył, że dotychczasowe trzęsienia ziemi są zapowie- 
dzią silniejszych wstrząśnień, których oczekiwać należy w dniach najbliż- 
szych. Już od kilku dni grozi ogólne podniesienie się skorupy ziemskiej, 
któremu musi oczywiście towarzyszyć trzęsienie. 

Pierwsze trzęsienie ziemi przewidywane jest na pierwsze dni lipca, 
poczem nastąpią dalsze 9, 11 i 13 lipca. Ośrodek trzęsienia ziemi znajdo- 
wać się będzie na wyspie Sumatrze. Również i w Europie Południowej i 
Wschodniej oraz na wybrzeżach Azji do Alaski 
trzęsienia ziemi. Pozatem spodziewane są silne 
giej połowie lipca. 

odbędą się częściowe 
trzęsienia ziemi w dru. 

piekowanie się utworem dotąd wcale 
tutaj nieznanym. Ogół pubiicznoś i 
ani się domyśla—jakie trudności na- 
potyka kompozytor, starający się o 
wykonanie swego utworu, lub wirtu- 
oz, pragnący wystąpić, jeżeli nie są 
jeszcze znani powszechnie, Wszędzie 
napotykana nieufność, intrygi współ 
zawodników itp. przeszkody, często 
nie do zwalczenia, piętrzą się na „każ: 
dym kroku. Znany fakt, że Moniusz- 
ko—po wystawieniu pierwszem „Hal- 
ki* w Wilnie, pomimo gorliwych o 
to zabiegów, dziesięć lat czekać mu: 
siał na wykonanie swego arcydzieła 
w Warszawie, nie jest wcale wypad- 
kiem niezwykłym, lecz objawem nie- 
jako zupełnie typowym. Setki oper, 
pomiędzy któremi z pewnością są też 
i pojedyńcze arcydzieła, godne stałe- 
go miejsca w repertuarze wszech: 
światowym, posiada świat cywilizo: 
wany, lecz nikt ich nie żna i nie 
pozna, bo nie będą nigdy wystawio- 
ne, o ile jakiś traf szczęśliwy nie spo: 
woduje zainteresowania się jakimkol 
wiek takim  „kopciuszkiem* kogoś z 
władnych dyrektorów operowych. 

Całkiem analogiczna sytuacja pa- 
nuje i w muzyce koncertowej. Dla 
tego też ;piękny, samo przez się, 
czyn. „Echa* zasługuje na szczere u- 
znanie, zwłaszcza, że bardzo — wi- 
docznie—pie czołowite przygotowanie 
tej nowości dało wyniki wielce zada- 
walniające. _ Dokładność 
czystość intonacji, cieniowania dyna- 
miczne i wyraźaa wymowa oraz o 

  

ne niegdyś przez poetę (jak kwestja 
społeczna) nabrały palącej wyrazistoś: 
ci konturów. Na elementarnem pod- 
łożu niepodległości państwowej bu- 
dujemy realnie nowe życie polskie — 
dalecy od tych złudzeń mesjanicz: 
mych, które czarowały: imaginację i 
uczucie wielkiego romantykag (Mic- 
kiewicz). : 

W związku z tym zasadniczym 
przełomem pisze dalej p. Miller — 
musi nastąpić i przewartościowanie 
wszystkich zdobyczy kulturalnych do: 
tychczasowego życia polskiego, naro: 
dziny nowej pozytywnej myśli, która 
budować powinna na podłożu tego, 
co dla przeszłości było najśmielszem 
marzeniem, sferą ideału. 

Stosując jednak miarę nowych 
przyszłościowych celów do naszej 
przeszłości, powinniśmy się pogodzić 
z myślą, że niejedna forma życia, 
otoczona dotąd kultem, straci swój 
powab, urok i urodę, že rozpryśnie 
się pod ciosem stalowego młota te: 
raźniejszości”. 

Oto, doskonale, precyzyjnie ujęte 
przykazanie na dzień dzisiejszy. 

В 

Przed zabraniem się do „przewar- 
tościowania* romantyzmu polskiego 
wypadło oczywiście określić bezstron: 
nie, na trzeżwo: nietylko jaką faktycz- 
nie była jego istota lecz i co on był 
wart. 

„Jest i w Polsce właśnie czas za- 
stanowić się nad dorobkiem roman: 
tyzmu*—pisał p. J. Miller w  „Wia- 
domościach Literackich" odpowiada: 
jąc na moje uwagi w «Słowie» („Pan 
Tadeusz* w świetle nowej krytyki*). 
No, i przedewszysikiem zastanowił 

> 

żywienie wykonania świadczyły o po 
ważnym poziomie, osiągniętym przez 
zespół chóralny, który jeszcze od- 
Śpiewał z dokładnością szereg  pie- 
śni, bez towarzyszenia instrumental- 
nego. 

W partjach solowych w balladzie 
z powodzeniem się przedstawili pp. 
Malinowski i Rodziewicz. 

Akompanjament fortepjanowy wy- 
konał artystycznie kapm. Władysław 
Szczepański, który pozatem wraz ze 
swym zespołem instrumentalistów, O: 
degrał utwory Oriega, przyjęte bar: 
dzo życzliwie przez licznie zgroma- 
dzoną publiczność. Szlachetna w wy- 
razie i artystycznie zrównoważona 
gra na skrzypcach prof. W. Ledó: 
chowskiej wniosła pożądane urozma* 
icenie i dopełnienie części muzycznej 
programu. 

® 

W dążności swej do zaintereso- 
wania publiczności Zarząd Wileńskiej 
Orkiestry Symfonicznej zaprosił zna- 
nego na obu półkulach śpiewaka pol- 
skiego Adama Didura na występy na 
koncertach w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim, który—przy tej okazji — znów 
się zapełnił tłumnie zgromadzoną pu- 
blicznością. 

Uwagi ogólne, jakie się nasuwały 
ż powodu występów St. Gruszczyń- 
skiego, dają się najzupełniej zastoso: 

rytmiczna, wać względem też i drugiego znako- 
mitego gościa estradowego.  Nie- 
wdzięczne warunki akustyczne—za- 
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Echa zamachu na Mussoiiniego. 
Czy byli wspólnicy? 

Co do rozpoczętej już sprawy głośnego 
- zamachu angielki Gibson pod Kapitolem na 

dyktatora Włoch Mussoliniego prasa włoska 
zachowuje bardzo starannie jaknajwiększą 
iezerwę w informacjach. Ukazują się na ła- 
mach pism tylko krótkie notatki o poszcze- 
gólnych formalnościach procedury, wymiee 
nienia o jakiej godzinie Gibsonowa przyby- 
wała do sędziego śledczego i o jakiej zno- 
wu powracała do celi więziennej, pozatem 
co do treści jej zeznańń—ani słowa, 

Na tym tle duże wrażenie musiała 
wzbudzić wieść, że Gibsonowa nagle znala* 
zła się w domu obłąkanych, chociaż w po- 
przednich relacjach nie wspominano o żad- 
nych konkiuzjach badań rzeczoznawców — 
psychjatrów. Obecnie z ostatniego komuni- 
katu w sprawie Gibson, pomieszczonego w 
+Corriere deila Sera» z 3 b m. dowiaduje- 
my się, że informacja o jej umieszczeniu w 
domu zdrowia prowincjonalnego miasteczką 
San Onufrio, wymaga pewnego uzupełnienia, 
Violetta Gibson znalazła się w tym domu 
zdrowia bez czekania na konkluzje lekar 
skie, lecz—formalnie przynajmniej—nie zo: 
stąła tam umieszczona jako chora, lecz tyl- 
ko dla obserwacji i ekspertyz. 

Iuteresujący fakt, że decyzja ta nastąpiła 
w ostatniej chwili najzupełniej niespodzie- 
wanie tłomaczy komunikat ostatniemi, przed 
odesłaniem jej do San Oaufrio zeznaniami 
zamachowczyni, 

Zeznania te—brzmi wyznanie komuni- 
katu—były tak nieprawdopodobnie sensacyj: 
ne fi zarazem chorobliwie fantastyczne, iż 
sędzia śledczy wspólnie z prokuratorem 
uznali za naglące natychmiąstowe zamknię: 
cie oskarżonej pod wyłączną pieczą psychja- 
trów. Nie przeszkadzało to jednak, że — 
stwierdza komunikat— «rewelacje, jakie poczy- 
niła oskarżona w zeznaniach, które prawdo- 
podobnie okażą się ostatnie, uznano za ta- 
kie, że sądowe władze uczuły się spowodo- 
wane do nowych badań, aby wyświetlić, 
czy oskarżona miała wspólników». 

Wycieczka węgierska. 
W dniu dzisiejszym przybywa do 

Wilna w drodze do Finlandji wycie- 
czka dziennikarzy i literatów  węgier- 
skich. Wycieczkę na dworcu powita 
komitet oraz przedstawiciele władz. 
Jednodniowy program pobytu wy- 
cieczki i jej skład personalny poda- 
bśmy w swoim czasie. Zaznaczyć je- 
dynie należy, że liczba uczestników 
wycieczki została znacznie rozsze- 
rzona i wynosi 40 osób. 
  Z 

Odpowiednia chwila do nabycia | 
domów. informacje bezpłatnie. | 

Dom HK, <ZACHĘTA» 
Qdańska 6 m, 1 tel. 9-05. | 

I Gotówka od 100 zł w każ | Gotówkę od I 4. każ 
Z dej sumie z zapew» 

nieniem zwrotu w walucie i solidne- 
mi gwarancjami lokuje najkorzystniej 

Dom H.-K. <ZACHĘTA» 
Gdańska 6 m. 1 tel. 905. 

pewne—stały się powodem znacznej 
zmiany programu zapowiedzianego, 
jak również tego, że w porównaniu 
z pięknem i pełnem bizmieniem śred- 
nicy i regestru niskiego, tony wyższe 
ćź więczały mniej wydatnie i zdradzały 
pewien wysiłek w emisji. 

Niepospolity artyzm we władaniu 
wszystkiemi środkami wykonawczemi, 
niezwykła wyrazistość interpretacji, 
wzorowa dykcja wzbudzały * szczery 
żal, że nie mieliśmy tutaj nigdy spo- 
sobności podziwiać Didura—we wła* 
ściwem mu otoczeniu—na scenie ope- 
rowej. 

Oprócz «Prologu» z Pajaców i 
arjj z gwizdem z «Mefista» Boity, 
wykonał artysta pieśni Moniuszki i 
Niewiadomskiego. Grzmiące oklaski, 
zwłaszcza w końcu programu, towa- 
rzyszyły produkcjom jego. 

Z trudnego zadanią towarzyszenia 
do śpiewu Gruszczyńskiego i Didura 
z powodzeniem się wywiązała, nie- 
wymieniona z nazwiska na progra- 
mach,  akompanjatorka, której też 
przypadła w udziale część oklasków. 

Michal Józefowicz. 

  

się sam. - 
Zastanowiwszy się zaś doszedł 

do wniosku, że romantyzm nasz był 
„lcieczką od otaczającego życia, re- 
zygnacją w teraźniejszości (!), kapitu 
lacją wobec nakazu chwili, (!) poezją 
klęski, cierpiętnictwa i bólu”. *) „Niech 
nas nie łudzi — pisze obecnie p. 
Miller*) — bogactwo fantastyki * ro- 
man'ycznej, ;,czarodziejska scenerja 
upojeń wyobraźni, upiory, gusła, gro: 
bowce i ruiny—to nie jest twórczość 
w najistotniejszem, dziejowem i kos- 
micznem słowa tego znaczeniu — to 
ucieczka od życia, któremu romantyk 
nie może sprostać, to tchórzostwo, 
to słabość i bezwola..,* 

„Pan Tadeusz“, do którego zabrał 
się anłe omnia p. Miller, jako do naj- 
trudniejszej do rozwalenia twierdzy 
romantyzmu polskiego, jako do naj 
popularniejszego «okazu» naszego 
romantyzmu—to—pisze (<Zaraza w 
Grenadzie 79) —symbol historycznej 
nieporadności polskiej, lęk przed swo- 
bodnem życiem i rywalizacją talentów 

6) „Wiad, Lit." Nr. 20 z roku 1925. 
*) „Zaraza w Grenadzie 71. 

*) Jaktc? A czyliż nie unosiła się nad 
całym naszym romantyzmem, literackim i 
politycznym, pieśń; «Co nam obca przemoc 
wzięła—odbierzemy!»? Wręcz przeciwnie niż 
twierdzi p. Miller, w naszym romantyzmie 
było mnóstwo — donkiszoterji, Że aż ją ha. 
mować musłelji realści tudzież t, zw. <ugo: 
dowcy», popowstaniowej epoki pozytywizmu. 
Wszechpolskie credo polityczne, rodem w 
prostej linji z romantyzmu, piętnowało prze- 
cie—po roku 1863wim — nawet cień wątpie: 
nia w odzyskanie niepodległości... właśnie 
drogą buntów, konspiracyj, <budzeń ducha», 
«dziobem i pazurami», kiwaniem palcem w 
bucie, tromtadrackim bałasęm z za kordonu 
lt p. 

(?), to więzienna separatka ducha pol 
skiego, który boi się wyjrzeć po za 
progi swoich osamotnień, bo zwątpił 
o swojej sile, o możności zwycięstwa. 
Ten cały rodzimy, sąsiedzki i naro- 
dowy światek kurczył się w ślimaczej, 
zaściankowej skorupie, pełen śmier- 
telnej obawy przed zewnętrznym wro- 
giem (!) niby hermetyczna butelka 
rodzimego odrętwienia*, 

Na wspomnienie romantycznego 
kolorytu, jakim Żeromski otoczył sta- 
rego Olbromskiego, poprostu wzdry: 
ga się p. Miller. „My— woła—, ludzie 
współcześni, miejmy odwagę powie- 
dzieć o typie tego rodzaju, że jest 
starym durniem!" („„W:ad. Liter. Nr. 18 
z 1925 r.) 

„Jedną z kul nie najlżejszych u 
nóg współczesnego pokolenia, mie- 
rzącego w przyszłość, jest—pisze p. 
Miłler— tradycja polskiej poezji ro- 
mantycznej i jej genjalnego repre- 
zentanta Mickiewicza, Już Wyspiań- 
ski odczuwał całą grozę tej iradycji 
romantycznej.. («Zaraza w rena: 
dzie») Wpatrywanie się w Polskę 
jako w lud ludów, jako w Chrystusa 
narodów — rozprzęga naszą energję 
twórczą i wolę działania. Nie daj Bo- 
że aby czady romantyzmu miały się 
jeszcze błąkać wpošrėd nas. A kysz! 
a kysz! a kysz! 

„Jest np. w „Panu Tadeuszu*— 
cytuję znowu własne słowa p. Mille- 
ra— „szczególny rodzaj poczciwości 
(rodem z «Żywota» Reja) któryby na- 
leżało wypalić (z organizmu narodu 
polskiego) rozżarzonem — żelazem”. 
Albo—woła p. Miller—pomyśimy  tyl- 
ko, jakąż potwornością wydać się 
nam musi obecnie, w niepodległej 
Połsce, wiersz Mickiewicza «Do mat-
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KURJER GOSPODARCZY 
W przededniu now .li- 
zacji ustawy o Kasach 

Chorych. 

Sprawa reform socjalnych, zwią- 

zana Ściśle z odrodzeniem i rozbudo- 

wą gospodarczą, wysuwa Się na czo: 

ło tych zagadnień, które muszą być 

uzgodnione z interesami przemysłu, 

handlu a zarówno interesami pracow- 

ników. : 
Znane są już wszystkim poglądy 

na nowelizację ustawy o Kasie Cho- 

rych związków zawodowych jak 

również i kół przemysłowych. > 

W płynął już do Sejmu projekt no. 

weli do Ustawy o Kasie Chorych 

(Zw. L. N.). : 

P. Jastrzębski w swoim czasie 

(Przegląd Gospodarczy Nr. 22—23) 

podał do wiadomości zamierzenia 

rządu w jei materji Dążą one do 

„rozbudowy* ubezpieczeń socjalnych 

Program ten jakkolwiek najzupełniej 

dobry jest nierealny dzięki „braku 

zrozumienia naszych zdolności go- 

spodarczych; streszcza się w punk- 

tach następujących: 

1. Rozciągnięcie przymusowego 

ubezpieczenia społecznego: 
a) na wypadek choroby, b) na 

wypadek macierzyństwa. c) pogrze- 

bowe, 9) па wypadek choroby zawo- 
dowej, e) od nieszczęśliwego wypad: 

ku, f) od niezdolności do pracy, g) 

na starość, h) na wypadek śmierci, i) 

na wypadek bezrobocia. 
2. Objęcie przez przymusowe u- 

bezpieczenia wszystkich  placowni: 
ków bez względu na stopień pono 
szonego ryzyka. : 

3. Zcentralizowanie administracyj- 
ne wszystkich ubezpieczeń. : 

4, Natychmiastowe wprowadzenie 
tego programu w życie bez wzg'ędu 

na fizyczne i gospodarcze możliwoś: 
ci. Prócz Rosji nikt tego płanu nie 

urzeczywistnił, świat cały daleki jest 

jeszcze od urzeczywisinienia tego 
programu w całości. 3 

zytaczamy poniżej tabliczkę, о- 
brazującą stan obciążenia wytworzony 

przez wprowadzenie w życie wyżej 
wskazanego programu: 

Kasy Chorych 7,5 proc. zarobku 
Nieszcz. wypadki 3,0 ® ” 
Bezrobocie 20 „ s 
Starość i inwal. 90 „ ч 

Ubezpieczenia 80- 
cjaine razem 215 ы 

urlopy 4,2 + 
Dobrowolne Kasy 7 

przezornošci 100 „ ы 

Razem 35,7 proc. zarobku 

W myśl tych wyliczeń przez 
wprowadzenie pełnego systemu ubez- 
pieczeń rozchody na personel wzrosły 
by o trzecią część, Kasy Chorych 
zaś stanowią 35 proc. ciężarów, wy- 

nikających z ubezpieczeń społecznych. 
Jasnem jest, że takie obciążenie 

pociągnie za sobą konsekwencje 
gospodarcze. 

Nowelizacja 
Chorych musi więc 
obniżenia ciężarów, jakie 
ta nakłada. 

W sprawie tej zapadła już uchwa- 
ła Stowarzyszenia Kupców Polskich, 
domagająca się międzyinnem: „usta- 

lenia, że obowiązkowi ubezpieczenia 

ustawy o Kasach 
iść w kierunku 

instytucja 

D-r Wacław Makarewicz 
powrócił 

Choroby skórne i weneryczne. 
Przyjmuje od 10—1 i 4—7 w. 

ul Wileńska 6, m. 7. 
W.Z.P. 36. 

ZIEM WSCHODNICH 
nie podlegają pobierający więcej niż 
400 zł. miesięcznie. 

„Koszt leczenia w Kasie Chorych 
poszkodowanych od nieszczęśliwych 
wypadków przz pracy przenieść cał- 
kowicie na zakład ubezpieczenia; 
przyczem określić procedurę potrzebną 
do ustalenia, że nieszczęśliwy wypa* 
dek miał miejsce. 

„Ograniczyć rodzinę ubezpieczo* 
nego. 

„W imię zasady, że na skutek 
ubezpieczeń społecznych nie może 
nastąpić socjalizacja poważnych dzie- 
dzin życia i zrujaowanie poważnych 
odłamów społeczeństwa — wprowa: 
dzić zupełną i nieograniczoną swo* 
bodę leczącego się w Kasie przy 
wyborze lekarza i apteki. 

«Wzbronić Kasom Chorych do- 
konywania przymusowych egzekucyj 
na zasadzie szacunków  przeprowa* 
dzanych przez urzędników tylko Kas. 

«Zastrzec, że przewodniczący albo 
jego zastępca wybrany być musi z 
groną przedstawicieli pracodawców». 

„Sfery rolnicze, najdotkliwiej odczu* 
wające obciążenia socjalne poczyniły 
kroki zdążające do zwolnienia od 
przymusowego należenia do Kasy 
Chorych pracowników tych ośrodków 
rolniczych, które same są w stanie 
udzielać pomocy leczniczej swoim 
pracownikom. 

Starania te dadzą się b. 
uzasadnić. 

Nie było chyba przed wojaą fol- 
warku gdzieby nie było podręcznej 
apteczki zaopatrzonej w  najniezbęd- 
niejsze środki lecznicze, których uży- 
cie dozwolone jest bez specjalnego 
zezwolenia lekarza. Z apteczek tych 
korzystała służba folwarczna, nato* 
miast najmita pracujący u chłopa le- 
czył się* jedynym i w pojęciu chłopa 
niezawodnym środkiem  «wyleżenia 
się». Tę właśnie kategorję pracowni- 
ków zwolniono obecnie od przymu- 
su należenia do Kasy Chorych. W 
ten sposób stworzone zostały dwie 
kategorje służby wiejskiej: arystokra- 
cję, służącą po dworach i proletarju- 
szy będących robotnikami chłopa. 

Wobec kosztów, jakie ponosi zie- 
mianin na Kasę Chorych, apteczki 
domowe zostały skasowane, a ordy- 
narjusz przy lada jakiej potrzebie je- 
dzie do miasta po proszek chininy 
lub porcję oleju rycynowego, tracąc 
na to dzień roboczy i zajmując fur- 
mankę. Korzyści z tego wyjazdu do 
Kasy Chorych są w osiemdziesięciu 
procentach znikome. 

Weźmy dla przykładu fakt, że 
właściciel majątku zapłacił w roku 
1925 tytułem składek na ubezpieczo- 
nych pracowników oraz kar za zwło* 
kę sumę 1893 zł. 58 gr., świadczenia 
zaś otrzymane wzamian były nastę 

pujące: 
58 porad 

83 zł. 
5 Pok lekarza do chorego 

4 20 zł. 100 
52,50 zł. 
9450 zł, 

Razem 421 zł. 

Suma ta stanowi zaledwie 22 proc. 
zapłaconych Kasie Chorych pieniędzy 
n. b. zupełnie nieprodukcyjnie wyda- 
nych, które zresztą obciążają znacznie 
produkcję, nie biorąc już pod uwagę 
kosztów furmanki i inaych. Koszta 
te rosną proporcjonalnie do odległo: 
ści danego objekiu rolnego od mia- 
stą powiatowego, które unas na Kre- 
sach $а często bardzo odległe. 

Wydatki na apteczkę wiejską plus 
koszt utrzymania wykwalifikowanej 
sanitarjuszki kalkulowały się znacznie 
taniej i były postokroć załatwieniem 
sprawy tańszem. Т: 

łatwo 

lekarskich w K. Chorych 
4, 174 zł. 

2 razy zwrot kosztów pogrzebu 
lekarstwa w 63 wypadkach 

INFORMACJE. 
Sprawa wykonania reformy 

rolnej. 

Przed wizytacją Państw. Banku 
Rolnego odbyła się w ministerstwie 
rolnictwa narada z udziałem ministra 
reform rolnych i min. rolnictwa w 
sprawie wykonania reformy rolnej. 
Uchwalono przystąpić do opracowa- 
nia przepisów wykonawczych do us- 
tawy o wykonaniu reformy rolnej z 
dnia 28 grudnia 1925 r,i przedstawić 
je w najbliższym czasie na posiedze 
niu Rady Ministrów. Przepisy te ma- 
ją wejść w życie drogą rozporządze- 
nia. 

Kwiatki „oszczędnościowe. 

Posłowie Ch. Dem. wnieśli do 
Ministra Robót publicznych następu- 
jącą interpelację: : 

„W Min, Robėt Publ, ktėre wed- 
ług zamierzeń rządowych ma jakoby 
zostać złączone z Min. Kolei w Mini. 578: 
sterstwo Komunikacji, stworzono o: 
becnie nowy urząd Inspektora Gene- 
ralnego w IV kat. płacy, na który po- 
wołano człowieka, który jako inžy- 
nier od szeregu lat nie pracuje, mia- 
nowicie p. Stanisława Downarowicza. 
Do biura tego przyłączono sztab u: 
rzędników, m. inn. cztery miejsca IV 
kat. itd. 

Ponieważ urząd taki w podobnych 

  

instytucjach jest zupełnie zbyteczny, 

przeto podpisani zapytują, z jakiego 

powodu p. Minister stworzył ten no- 

wy, a nie potrzebny urząd, powodu- 

jąc znaczne wydatki w dzisiejszych 

ciężkich dla Państwa czasach*. 

Walka z bezrobociem. 
Na lipiec przyznano samorządom, któ- 

re otrzymywały dotąd od rządu odpowie- 
dnie kredyty, dalsze pożyczki na roboty in- 
westycyjne podjęte w celu zatrudnienia bez- 
robotnych. Ogólna suma pożyczek lipcowych 
równać się będzie sumie pożyczek przyzna- 
nych w czerwcu. Równocześnie kontynuo- 
wane będą w lipcu prace przy wznoszeniu 
budowli państwowych, rozpoczęte w czer- 

М9 KRONIKA MIEJSCOWA 
— (x) Z targowiska Ponarskiego, 

W dniu 6 b. m. spędzono na rynek Ponar- 
ski: koni 46 $zt. za które płacono od 45 do 
400 zż., bydła rogatego 96 szt, — płacono 
od 90 do 350 zł., świń — 120 szt — pła- 
cono od 18 do 360 zł., prosiąt — 65 szt — 
płacono od 4 do 10 zł, i owiec 33 szt, pła- 
cono od 15 do 30 zł. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 lipca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 9,15 9,17 9,13 

Holandja 370,85 371,17 369,33 
Londyn 44,84 44,81 44,92 
Nowy-Vor: | 9.200 0.22 9.18 

Paryž 24,00 24,06 _ 2494 
a 27,30 21,37 27,33 

Szwajcarja 178,50 178,94 178.06 
Wiedeń 13031 130.00 129.98 
Włochy 31,78 31,86 31.70 
Belzja 22,95 23.00 22,90 
Stokholm 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 6565 (w złotych 675— 
kolejowa 148,00 

34,35 3450 — 5 pr. pożycz konw. 
pr. pożyczk, konw, 

| proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 23,85 23.95 23,99 

"KRONIKA 
PIĄTEK 
© ов Wsch. s), 02. 2 m 34 

Med. i Maks! Zach, al. 6 g. 7 m. 31 
Jutro 

Prima i Fel. 
  URZĘDOWA 

— () Konferencja w sprawie 
podziału granic gmin. Dnia 7 b, 
m. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się konferencja w sprawie ustalenia 
wytycznych dla nowego projektu 
podziału granic gmin. Sprawa ta 
wymaga terminowego uregulowania, 
ponieważ istnieje kilkanaście gmin o 
ludności mniej niż 4 tysiące i wsku- 
tek tego gospodarczo  niesamodziel- 
nych, inne zaś gminy ze względu 
na swój znaczny obczar utrudniają 
administrację oraz kontakt ludności z 
urzędami w załatwianiu Spraw. Od- 
nośne informacje Starostw mają być 
opracowane i przedstawione w ter: 
minie miesięcznym, poczem sprawa 
po rozpatrzeniu przedłożona zostanie 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, 

— (t) Redukcja w wojewódz- 
twie i starostwach. Stosownie 
do zarządzenia Min. Spr. Wewn. 
władze wojewódzkie wypowiedziały z 
dniem 30 września r. b. stosunek 
służbowy 40 osobom w Urzędzie 
Wojewódzkim i Starostwach. 

Co do niektórych osób z tej 
liczby Urząd Wojewódzki będzie 
remonstrował ze względu na dobre 
wyniki ich prac. 

— (x) Zapomogi na zalesienie 
nieużytków rolnych. Na wniosek 
wydziału rolnictwa, przy  Woje: 
wództwie Wileńskim _ ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych wy: 
asygnowało w tych dniach sejmikom 
powiatów  Święciańskiego, Brastaw- 
skiego i Wilejskiego 3000 zł na 
załesienie nieużytków, rolnych, znaj- 

dujących się na terenie tych powia- 
6 w. 

Zalesienia te odbywać się będą 
pod kierownictwem inspektora facho- 

wego uchrony lasów państwowych. 
Osoby zainteresowane winny składać 
podanie do odnośnych sejmików po- 
wiatowych, za uprzedniem powiado- 
mieniem referatu leśnego przy Wo- 
jewódzwie. 

— (t) Drujanie u p. wojewody. 
Pomiędzy żydami, mieszkańcami m. 
Drui, a włościanami istnieje od daw 
na spór o pastwisko. Mieszczanie 
żydzi mają krowy, które pasą się na 
ogólnem pastwisku, O to jest cały 
spór. Chłopi nie chcą aby krowy te 
pasły się na ich pastwisku i postano- 
wili spór ten zlikwidować. Oddali więc 
sprawę do sądu, a tymczasem ogro- 
dzili pastwisko płotem. 

Drujanie wysłali swoich delegatów 
którzy byli przyjęci przez pana v.-woje- 
wodę Malinowskiego. 

Po wysłuchaniu prośby petentów 
pan wojewoda zatelefonował do sta- 
rosty, polecając mu wydać rozporzą- 
dzenie, aby do ostatecznego orzecze- 
nia sądu nie wzbraniać mieszczanom 
korzystać z pastwisk miejskich. 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie Rady miej- 

skiej nie odbyło się. Posiedzenie 
Rady miejskiej wyznaczone na dzień 
wczorajszy nie odbyło się z powodu 
braku dostatecznego quorum. 

— (na) Z posiedzenia miejskiej 
Komisji Technicznej. Daia 7 lipca 
odbyło się posiedzenie miejskiej ko- 
misji do spraw technicznych. 

W sprawie rozrachunku z firmą 
„G. Piotrowski* za ułożone w roku 
zeszłym chodniki i firmą „Rawa i 

pierwszej z wzmiankowanych firm 
uchylić, drugiej zaś uwzględnić. 

W sprawie wykorzystania przez 
Magistrat wojskowej kolejki wąsko- 
torowej, Komisja wypowiedziała się 
odmownie, 

Następnie debatowano kwesiję, 
gdzie należy układać kable elektryczne, 
czy pod chodnikami, czy na ulicy. Żeby 
nie psuć chodników postanowiono 
układać kable na ulicy w pobliżu 
chodników. 

W _ sprawie dalszej rozbudowy 
elektrowni miejskiej uchwalono — рго- 
wadzić pertraktacje z firmami i opra- 
cować warunki umowy i terminy 
płatności. 

W końcu uchwalono przeprowa- 
dzić remont domu miejskiego przyy 
ul. Zawalnej M 5 i na wyasygnowa- 
nie potrzebnych na ten ceł kredytów 
zwrócić się do Rady miejskiej. 

Sprawa udzielania pozwoleń na 
budowę w Markuciach zostałą zdjęta 
z porządku dziennego. 

(x). Wice prezydent m. 
Wilna wyjeżdża do Warszawy. 
Wice prezydent m. Wilna p. Łokw 
ciewski wyjeżdża w dniu dzisiejszym 
do Warszawy na posiedzenie Rady 
Polskiej Dyr. Ubezp. Wzaj. W zwią- 
zku z pobytem w Warszawie p. wi- 
ce prezydent poczyni starania u 
odpowiednych. władz o przyśpiesze- 
nie zatwierdzenia dodatku do po- 
datków miejskich inwestycyjnych, 

— (x) Dobrze być urzędnikiem 
miejskim. W myśl uchwały ostatniego 
pos. Magistratu m. Wilna pracownicy 
miejscy, na wzniesioną przez nich w 
swoim czasie prośbę, zwolnieni zo: 
stali od opłat wejściowych na Górę 
Zamkową. oraz przyznano im zniżkę 
w wysokości 50 proc. opłat wejścio: 
wych do ogrodu Bernardyńskiego, 
podczas odbywających się tam zabaw, 
koncertów i t. p. 

— (o) Kolonje letnie Two ko- 
lonji letnich wysłało w tym roku 140 
dzieci do Borun. Jednocześnie przez 
Magistrat zostały uruchomione 2 
półkolonie, jedna w Zakrecie, druga 
na Zwierzyńcu pod kierownictwem 
d-ra Brokowskiego i inż, Fr. Walic- 
kiego. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe zaprzysiężenie 
rekrutów. Wobec tego, że z powo- 
du natury technicznej nie wszyscy 
poborowi rocznika 1904 zdołali zło: 
żyć przysięgę, D.O.W. wydało zarzą: 
dzenie, mocą którego 11 bm. o godz. 
9 m. 30 rano odbędzie się na placu 
przy koszarach Szeptyckiego dodatko- 
we zaprzysiężenie poborowych wyż- 
nań: katolickiego, ewangielickiego, pra- 
wosławnego i mojżeszowego. 

— Sąd konkursowy na szkice 
kościoła garnizonowego. 30 
czerwca roku bieżącego, w lokalu 
„D.O. W. Wilno, odbył się sąd 
konkursowy na szkice kościoła 
garnizonowego (św. Ignacego) w 
Wilnie. W konkursie wzięli udział za 
zaproszeniami pp, inż. inż. arch. arch..: 
Genelio, Konrad Kłos, Miecznikow- 
ski, Mokłowski, Wędziagolski. Do 
sądu konkursowego oprócz Wydziału 

- Wykonawczego Komitetu (prof. Kra: 
snopolski, płk Ożyński, gen. bryg. 
Pożerski i ks. dr. Sopaćko (należeli 
następujący sędziowie: pp. inż. A, 
Przygodzki, prof. (konserw.) Remer, 
prezes arch. T. Rostworowski, płk, 
arch. Siostrzencewicz i prof arch. 
Sokołowski. Sąd konkursowy na- 
grodził wszystkie szkice, wybrał 
natomiast , szkice, jako najbardziej 
odpowiedające wymogom Komitetu, 
inż. archit. Pawła Wędziagolskiego. 
Wydzieł Wykonawczy celem  zazna- 
jomienia z powyższem wszystkich 
członków Komitetu i osób zaintere- 

Olędzki* za bruki,Komisja zgodnie z sowanych, urządza w Kasynie Oli. 
aktem komisji odbiorczej z dnia 30 cerskiem, (Mickiewicza 13) wystawę 
czerwca r. b., postanowiła żądania wspomnianych szkiców о4 ата 9 

lipca do dnia 12 
godzinach 10—20. 

Wydział wykonawczy jednocześ- 
nie uprzejmie prosi o zwrot «List 
składkowych» komitetu na ręce 
skarbnika ks. Sopoćki (Dow pokoj 
45) bez względu na wynik składki, 
gdyż prędko rozpoczną się roboty. 

POCZTOWA 
— (x) Wywczasy letnie preze- 

sa Wil. Dyr. P. i T. Prezes Wilcū- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. 
Jan Popowicz wyjechał w dniu wczo- 
rajszym na Hell, gdzie spędzi swój 
kilkutygodniowy urlop wypoczynko- 
wy. Zastępstwo prezesa objął wice: 
prezes tejże dyrekcji p. inż, Ciemno- 
łoński. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) 112.000 zł. na opiekę 
społeczną m. Wilna Magistrat m. 
Wilna przesłał wniosek do Rady 
Miejskiej o uchwalenie zapomogi w 
sumie około 112.000 zł. na dalsze 
dożywianie bezrobotnych m. Wilna i 
na potrzeby opieki społecznej, 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu dniu 6.VII 
b.r. m. in. załatwił następujące spra* 
wy: przyjął do wiadomości komuni- 
kat przewodniczącego zarządu o pod- 
pisaniu przez niego umowy zbioro: 
wej z Zarządem Zrzeszenia lekarzy 
Kasy Chorych; wysłuchał sprawozda* 
nia Komisji Rewizyjnej z rewizji dzia* 
łalności Kasy na rok 1925 oraz Czę- 
ściowo wyjaśnień Dyrekcji, i wobec 
niemożności ustosunkowania się do 
tegoż przed najbliższą sesją Rady 
Kasy uchwa!ił prosić Radę o odra- 
czenie dyskusji w danej sprawie do 
następnego posiedzenia; przyjął do 
wiadomości budżet za miesiące lil, IV, 
V i Vi r. b.; polecił swoim przedsta: 
wicielom w Komisji Porozumiewaw* 
czej z aptekarzami zwołać posiedzenie 
takowej w czasie najbliższym. 

KOLEJOWA; 
— Pociągi lokalne. Dyrekcja 

Wileńska K. P. zawiadamia, że dla 
polepszenia komunikacji lokalnej w 
okresie letnim z leiniskami położone” 
mi przy st. Porubanek, prz. Czarny 
Bór i st. Jaszuny, -. poczynając od 
niedzieli 11 lipca do dnia 12 wrześ: 
nia włącznie w niedziele między 
Wilnem a Jaszunami będą w biegu 
dodaikowe pociągi lokalne pod 
NNr. 1321/1322 z odejściem z Wil: 
na poc. Nr. 1321 o godz. 20 m. 05 
i przyjąazdem do Jaszun o g. 21 
m. 00 i z powrotem poc. Nr. 1322 z 
odejściem z Jaszun o godz.21 m. 15 
i przyjazdem do Wilna o godz, 22 
m. 00. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (o) Otwarce obrad Synodu 

wileńskiego ewangielicko-refor- 
mowanego. Dziś, dnia 9 lipca, po 
uroczystem nabożeństwie, w koście- 
le ewangelicko -reformowanym na* 
stąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ku czci Mikołaja Czarnego ks. Ra- 
dziwiłła (---1565 r.) Następnie po 
wyborze prezydjum będzie złożony 
wieniec na -grobie bohatera narodo* 
wego Szymona Konarskiego. _ 

RÓŻNE 
— (t) Niebezpieczeństwo w 

śródmieściu. Niewątpliwie w  naj- 
bliższej przyszłości czytelnicy pism 
BNS EEST LTA RORZRACA 

Ofiary. 
Na żłobek imienia Marji. 

St. M. oddaną mu przez p. J. O. kwo: 
tę 73 zł przekazał na rzecz zawładu dla ner+ 
wowoschorych ze szczególaem uwzzlądnie- 
niem osobników nerwowo-tchórziiwych, gdy 
się okazało jednak że w Wilnie instytucji 

takiej niema i osoby merwowo:tchórzliwe 
muszą się uciekać pod opiekę opinji publi- 
cznej,. p. St. M. zwróconą mu przez p. ]. Os. 

kwotę składa na rzecz żłobka im. Marji. 

tegoż miesiaca w 

  

ki Polski»l|. P. Miller przyznaje, że się polskiemu ,romantyzmowi nawet ca 1926). Nigdy nie zgodzimy się 
jako wiersz jest cudny, lecz cóż za jego szlacheckość gorzko wypomina. aby jedynie pod karmazynowym bal- 
ideały propaguje «mrożące krew w 
żyłach, parałiżujące swobodny roz: 
rost duchowego wnętrza» (tak wyra- 
ził się autor <Zarazy w Grenadzie» 
zwolennik metafor choćby niebardzo 
zrozumiałych byle efektownych). 

Oto więc i mamy in nuce zarów- 
no najświeższej daty określenie isto- 
ty romantyzmu jak niemniej świeży 
sąd o nim. 

Przybyło do tych powojennych... 
porachunków z  dobą przedwojenną 
jeszcze jedno. Gdy na grobie roman- 
tyzmu wszczęła się u nas walka o 
nową duszę polską, o nową koncepcję 
życia narodowego, zwymyślano („na 

borysz*, jak się mówi nad Niemnem 
i Wilją) romantyzm polski od szlachet- 
czyzny, od charakteru „szłacheckie- 
go*.. Horrendum! Policja! 

„Cała kultura współczesnej Polski 
wyrasta na mierzwie szlachetczyzny— 
biadał niedawno w „Wiadomościach 
Literackich* w tem zwierciadle naj- 
świeższych kierunków i prądów w U- 
mysłowości i w sztuce polskiej, p. 
Feliks Czarny Królikowski. Nam 
mumja kultury szlacheckiej mierzi 
žycie“. A ta „kultura szlachecka*, 
czyli poprostu tworzona przez je |- 
nostki pochodzące ze szlachty lub 
do szlachty zaasymilowane (bo inaczej 
w XIX wieku być nie mogło, ta 
kultura zwana pogardliwie „szlachecką” 
toż to był przecie.. Romantyzm. 
Przecież przez lat sto, od roku mniej 
więcej 1825-go romantyzm  przepajał 
wskroś całe życie narodu polskiego 
przeto i polską kulturę. 

Owóż doszło dziś i do tego, że 

® 

° — Romantyzm ma dziś złą markę 
w Polsce—jak wyraził się prof. St. 
Pigoń kilka dni temu na pewnem ze- 

braniu, na którem rozważano sprawę 

odświęcenia w Wilnie, przy udziale 
całej Polski, stulecia romantyzmu 
naszego — coraz krzywiej i coraż 
bardziej przeż ramię pairzy się u nas 
na Romantyzm leżący na marach. 
Wątpię bardzo czy myśl złożenią 
hołdu wielkiej, minionej epoce ro- 
mantycznej porwać zdoła Polskę 
tegoczesną, 

Jest, doprawdy, mad czem zasta- 
nowić się. Jest nad czem zadumać 
się... 

Więc po to się nosiło w sercu 
przez życie całe, od dziecka, ów nasz 
romantyzm polski, po to na kolanach 
matki uczyło się na pamięć, jak pa: 
cierza, najpłomienniejszych inwokacyj 
naszych nieśmiertelnych romantyków, 
po to się szło przez życie całe 
Polską romantyczną jak przez Świą: 
tynię—aby dożyć chwili, kiedy sami 
Polacy rozwalać będą pięściami sańc- 
tum . sanctorum, — аке przymierza, 
chlubę narodu i ukochanie!.. 

Lepiej było nie dożyć. 
Jedyna żywotna moc _ dzisiejsza 

u nas zwie się proletarjatem pol: 
skim piszą dziś nasi inteligenci naj- 
nowocześniejszego stempla. Więc 
już nie.. lud? Przez lud, z ludem, 
dla ludu... już przebrzmiałe. Nie- 
modne. 

Dziś wre walka o prawo klas 
pracujących do kulturotwórczego ży: 
cia narodu („Wiad, Liter.* z 13 czerw- 

dachimem szlachetczyzny wolno było 
odprawiać modły za polską kulturę 
narodową!  Proletarjat włościeńsko- 
robotniczy dusi się w obroży szla- 
chetczyzny. W „domu złotym" zasia- 
da wciąż jeszcze szlachetczyzna w 
płaszczu gronostajowym (Panie Boże, 
Ty słyszysz i nie grzmisz!) z tęgim 
piernaczem w usygnaconem łapsku .. 

Wszystko tak, słowo do Słowa, 
pisano jeszcze w zeszłym miesiącu 
w „Wiadomościach Literackich *. 

Proletarjackiej kultury. trzeba 
Polsce powojennej. Ukaż się, ukaż nam, 
obliczu nowej kultury polskiej! Wielki 
Paan Romantyzm umarł. Zmierzch 
bogów nastąpił, Opustoszały Haeliko- 
ny i Olimpy. Nawet porozwraca: 
liśmy te, które tam wzniesione były 
posągi. Przed „tęskniącym — тойо- 
chem” niema komu roztaczać przepy- 
chu kształtów, barw, tonów i ciszy 
śródgwiezdnej .. 

Na, pizelomie stoimy, na prze- 
łomie. 

% 

Lecz — to taki tylko harmider 
wszczęto, aby nie dać pozorów, że 
w Polsce nic się nie dzieje. Osobliwie 
w sferze polskiej kultury, polskiego 
pismiennictwa, polskiej sztuki, 

W tychże „Wiadomościach Lite- 
rackich*, przejechał się w ubiegłym 
miesiącu p. K. W. Z. akuratnie po 
zamalowywaniu „Szlachetczyzną” ro: 
mantyzmu polskiego przez p. Millera 
et consortes. 

-. Co komu chcą wmówić? Co wy- 
tykają romantyzmowi? 

Qdbijał życie wiejsko-ziemiańskie, 

zamiast wynosić pod niebiosa szczęś: 
cie zaznawane przy warsztacie rze- 
mieślniczym? Co w tem dziwnego? 
To naturalne. 

„Ale żeby—pisze p. K. W. Z. — 
szlachta literaci byli sami Rzewuscy i 
Pole, idealizujący sarmatyzm osiemna- 
stowieczny; żeby przeszłość szla- 
checka została polecona jako wzór do 
naśladowania przyszłej Polsce; żeby 
szlachcie wyłącznie, lub szlachcic, 
przedstawiany jako odmienny, wyższy 
gatunek człowieka, był tematem lite- 
ratury; żeby panowała w niej czoło- 
bitność względem panów (podczas 
kledy w rzeczywistości arystokracja 
została w niej w jakiś niesprawiedli- 
wy i niepowrotny sposób skarykatu- 
rowana) — twierdzić to można tylko 
„z wielką historji zniewagą*, że użyję 
słów poety-szlachcica** 

„Nasza szlachecka przeszłość — 
powiada dalej — stworzyła kulturę, 
która dziś w swoich objawach poli- 
tycznych, literackich i towarzyskich 
jest bodaj najbardziej demokratyczną 
w Europie. Przyszło kultury pol- 
skiej może być przyczyną wielu nie- 
pokojów i trosk; najmniejszą chyba z 
nich jest jej szlachecczyzna*, 

A p. Antoni Potocki z Paryża, 
znowu w tychże „Wiadomościach 
Literackich" pisze en toutes lettres: 
«Gdyby wiek XIX-:ty nie pozostawił 
ludzkości żadnej innej puścizny oprócz 
olbrzymiego oratorjum poetyckiego 
zwanego Romantyzmem, to jeszcze 
przewyższyłby wszystkie «wieki zło: 
te», Szumny i górny lot epoki ro- 
mantycznej jest dotychczas najdal- 
szym kresem psychicznych, społecz- 
nych, narodowych, międzynarodowych 
przeobrażeń i realizacyj. 

Z romantyzmu my wszyscy. 
W polskim zaś specjalnie romantyz- 

mie jest znacznie więcej niż patrjotyzm, 
niż żal po utraconej niepodległości Oj- 
czyzny, niż żałoba „po własnych wjru- 
inach leżących grodach'. Jest budowa- 
nie grodu przyszłości w przymierzu 
ludów i pokoleń. Faustem jest cały 
naród polski, szukający odrodzenia, 
okopy św. Trójcy obowiązującym 
symbolem wszelkiej przegranej walki, 
w proroctwach Mickiewicza wyczytać 
można wszystko, co się dziś na świe: 
cie dzieje i staje, dobytek romantyz- 
mu polskiego obowiązuje wszystkie 
czasy i ludy, Romantyzm polski — 
pisze Potocki — doszedł do takiej 
eurytmji w uzależnieniu wspólnych 
losów jednostki, narodu, ludzkości, 
na jaką nigdzie się nie zdobyto. Ani w 
Angiji, ani w Niemczech, tembardziej 
nie we Francji, 

Romantyzm polski zmobilizował 
wszystkie władze życia — w niesły- 
chanie bujnem i radosnem ich odczu- 
ciu — na służbę ideału człowieczego. 

Romantyzm polski był i pozostaje 
tak genjalnem, tak decydującem , ze- 
spoleniem się realizmu przeżyć i ide- 
alizmu wniosków, że nic nie może 
go zastąpić. Nic go też Światu nie 
zastąpiło. 

«Znam tylko — pisze Potocki — 
jeden ton równy poezji romantycz- 
nej polskiej — ton ongi wzięty przez 
proroków hebrajskich, wiodących lud 
swój ze zgliszcz rozbicia w przysz: 
łość. Współdźwięczność tych tonów 
wystąpiła z całą potęgą u Mickiewi- 
Cza.» 

Jakże inne, jak dalece inne jest to 
świadectwo wydane Romantyzmowi 
polskiemu niż krzywienia się, oirzą- 

sania i inweklywy p. Millera i jego | 
obozu? TRZA 

Francja zbiera się w roku przy” 
szłym uroczyście odświęcić stulecie 
swego romantyzmu. W ostatniej chwili 
przynoszą gazety wiadomość, że spe- 
cjalnie dla badania romantyzmu utwo- 
rzono nową jkatedrę w Sorbonie i 
pierwszą serję wykładów „o roman* 
tyzmie” rozpoczął prof. Fernand Gregh. 
Bal Nawet Belgja ma w roku przy» 
szłym też zorganizować uroczystość 
poświęconą romantyzmowi biorąc 
asumpt.. z przebywania Chateau: 
brianda na wygnaniu w  Bruxęlli W 
WE tamże Wiktora Hugo! Tylko 
tyle, ` 

A my? A narėd polski? 

Istnieje projekt połączenia wielkiej 
retrospektywnej uroczystości w Wil- 
nie, wszechpolskiej, na cześć Roman- 
tyzmu, z momentem położenia ka: 
mienia węgielnego pod pomnik Mic: 
kiewicza na placu Ratuszowym — co 
mogłoby nastąpić na wiosnę roku 
przyszłego. $ 

Za projektem tym, wyszłym z Koła 
naszych akademików. - polonistów, 
przemawia wiele. 

Jak słychać, zainteresował on 
żywo Komitet Główaiy Budowy Pom: 
nika Mickiewicza w Wilne. Rychłao— 
wnosić wolno—nieomieszka Komitet 
dać publiczny wyraz swej opinji. 

zekamy. 

Gz:
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Banda „Bruderiereinu“ przed sądem. Ginti Kino 
Trzeci dzień procesu. 

Mowy oskarżycieli, 

Dzień wczorajszy rozprawy Bru- 
derferejnu był punktem kulminacyj- 
nym. Skończyło się bezdennie nudne 
przesłuchiwanie  łżących na umór 
Świadków. 
ojj głos p. prokurator Jankow- 

Ski: 
Spraw o udział w bandzie, mają- 

cej na celu oszustwo i kradzież, było 
wiele, wszelako sprawa niniejsza po- 
Siada szereg sobie tylko właściwych 

.. i odrębnych momentów, które też, 
zanim przejdę do omówienia |mater- 
jału faktycznego, dostarczonego przez 
przewód sądowy, pragnę podkreślić i 
zwrócić na nie uwagę Wys. sądu. 

Pomijam tutaj moment natury 
prawnej i kwestję czynów przestęp- 
nych inkryminowanych oskarżonym 
oraz związane z tem kwalifikację 
prawną, którą już sam kodeks karny 
traktuje sui generis. O tem będzie 
mówić kolega Sakowicz 

Pragnę natomiast podkreślić te 
okoliczności, szczególniej właściwe 
dla sprawy tej, które zostały ustalo- 
ne na przewodzie i dotyczą strony 
faktycznej przestępstwa. 

Kilkudniowe rozprawy sądowe 
wydobyły na Światto dzienne oko- 
liczności z mroków tajemnic krętych 
uliczek i zakamarków, podwórzy i 
melin złodziejskich—okoliczności tak 
sensacyjne i nieprawdopodobne że zda- 
wałoby się, że mamy tu do czynienia 
z jakąś fantastyczną opowieścią w 
stylu Conan Doyle'a czy też Gastona 
Leroux 

Ustaliły one, iż w tych tak mało 
nam znanych dzielnicach miasta uwie 
ła sobie swe gniazdo pasorzytująca 

“na ciele naszego organizmu społecz- 
nego, potężna organizacja przestępcza 
—organizacja, która w tak wielkiem 

| mieście, pod bokiem władz bezpie- 
-czefństwa publicznego potrafiła skupić 
w swem gronie szereg elementów 
występnych, kierować wykonaniem 
szeregu wymuszeń, kradzieży i in- 
nych przestępstw, ferować wyroki w 
swojem imieniu oraz wykonanie ich 
zabezpieczać przy pomocy terroru i 
gwałtów. 

Ponadto przewód sądowy ujawnił 
jeszcze jeden właściwy tej sprawie 
moment, który się wyraził w tym 
o nieuchwytnym związku, w 

tych promieniujących z ławy oskarżo- 
nych falach 

   

    

   

  

luidu na niektórych 
świadków oraz na część publicznościŁukiszek. 

REKE INN PN TIE TN С (ZYRKACIERECEROC ZETOR YE SZ OAZA AED) 

wileńskich będą mieli możność prze- 
czytać w rubryce wypadki i kradzieże 
BP wzmiankę: 

- dniu. „ „Oo godz.. .  prze- 
chodząca ulicą Mickiewicza obok 
ogrodu «Zakopianka» pani X. uległa 
nieszczęšliwemu wypadkowi, który 
skończył się fatalnie. Pani X. prze- 
wieziona do szpitala św. Jakóba 
zmarła nie odzyskawszy przytomno- 
ści. Powodem tego było zawalenie 
się płotu okalającego ogród 
pianki» i t. d. 

Czyżby władze powołane do czu: 
wania nad bezpieczeństwem zarówno 
jak i władze, które z tytułu swoich 
stanowisk winny dbać o estetyczny 
wygląd naszych ulic, nie widziały 
tego walącego się i naprawdę zagra- 
żającego publiczności płotu. 

TBATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala *Lutnia»). Jutro 
ukaże się po raz pierwszy najnowsza kome- 

- dja włoska Forzano—<Dar poranka», której 
wa złajo nadzwyczajne powodzenie na 
wszystkich scenach polskich i europejskich. 

' Pogodna ta komedja, pełaa promieni sło- 
necznych, znajdzie u nas staranne wykona- 
nie. Reżyserję prowadzi Leon Wołłejko. Bi- 
ety w cenie od 4 zł 50 gr. do 50 gr. na- 

      

    

              

    

  

    

   
CONAN DOYLE. 

obecnej na sali. I skutkiem tego były 
tu dziwne zaburzenia w pamięci tych 
świadków, którzy nie zważając na 
świętość złożonej przysięgi cofnęli 
Swe poprzednie zeznania, co w re: 
zultacie zmusiło urząd prokuratorski 
do wys'ąpienia w obronie pogwałco- 
nych praw Boskich ifludzkich i do 
nakazu aresztowania jednego ze” 
świadków. 

Ta okoliczność Świadczy wymow- 
nie, że organizacja Bruderferejnu 
nie tylko istniała, ale i w chwili 
obecnej istnieje i usiłuje  swemi 
niecnemi zabiegami utrudnić sądow 
bezstronny wymiar sprawiedliwości. 

Dalej p. prokurator ustalił oko 
liczności, przemawiające za tem, że 
poszczególni członkowie należeli do 
organizacji Bruderferejnu. 

Następnie przemawiał prokurator 

Przemówienie obrony. 

Z przemówień obrony wyróżniło 
się przemówienie adw. Andrejewa, 
kióry rozważał dylemat, czy ma się 
do czynienia ze związkiem  zlodzie- 
jów czy ze związkiem žtodziejskim, 
Zaraza związków polega bowiem na 
jedności celu i silnej władzy, Obroń: 
ca nie widzi tu ani jednego ani dru- 
giego. W skład bandy wchodzili kie- 
szonkowcy i kasiarze—żaden z nich 
nie był drugiemu potrzebny. 

Reasumując, mówca twierdzi, że 
odpowiednikiem winy oskarżonych 
może być conajwyżej $ 124 (p. 29) 
К. К, а w żadnym razie $ 279. 

Pozostali obrońcy ograniczyli się 
do merytorycznego odparcia zarzu: 
tów, ciążących na ich klijeniach. 

Rozprawy skończyły się o godz. 
Sako 7 i pół. Dziś wyrok o god: 1-ej w 

— «Chciałoby się wierzyć, że poł. Ei Sek 
organizacja powstała pod znakiem “8 : 
odrodzenia i wzniosłych ideałów, jak SOEEINENEWZNI PREDITZE ZRZZKZKI 

nawracanie oszustów, złodziei i in: A 
nych rzezimieszków. Chciałoby się Dramat w Zakrecie. 
tak sądzić choćby z owych wierszy > 
żydowskich, znalezionych u jednego Zabójstwo i samobójstwo na tle 
z podsądnych. Wiersz ten biblijny erotycznem, 
ma ustęp: ..i spuści się ręka karząca W dniu wczorajszym, w godzinach 

i przyjdzie koniec sile.» O.óżł poeta rannych przez patrol policji V okręgu 
nie omylił się; jest owa ręka i m, Wilna, w lesie—Zskrecie nad Wi- 
siła — to karząca sprawiedliwość. — Ма znalezione zostały dwa trupy: 

Palestra wileńska delegowała na kobiety i mężczyzny. Po przybyciu 
tę sprawę najlepszych swoich przed- ną miejsce wypadku władz sanitar- 
stawicieli, więz cofam się bojsźliwie nych i policyjnych stwierdzono, iż są 
do posągu bogini Temidv, żeby to zwłoki b. urzędnika Kasy Chorych 
wzorem antycznego Anteusza, do: m. Wilna i sekretarza zawodowego 
tknąwszy jej stóp, podnieść walkę O związku robotników rolnych —Edwar- 
sprawiedliwość. ° da Krasiniela i niejakiej Heleny Tar- 

P.P. sędziowie, gdy w zacisznym szotówny | 20 z Wilna. J:k_ ustaliło 
pokoju narad będziecie rozważali dochodzenie w danym wypadku mia- 
winę oskarżonych, przypomnijcie łzy ło miejsce zabójstwo i samobójstwo 
tych, których nie słyszeliście tutaj, a ną tle erotycznem, a mianowicie Kra- 
których aż nadto dużo jest w Wilnie sjmiel strzelił do Tarszotówny, a na. 
—ludzie, którym w 20 minut zabie: stępnie do siebie. Ponieważ strzały 
rano dorobek 20-letniej żmudnej i nie były Śmiertelne Krasiniel wydo- 
uczciwej pracy». 3 „, był brzytwę, którą poprzerzynał żyły 

Nastąpiło odczytywanie dowodów swojej of'arze i sobie, skutkiem cze- 
rzeczowych. Prok. Sakowicz preedło- go nastąpiła niezwłocznie śmierć obu. 
żył dokument, stwierdzający, że człon- Powyższem zajściem zajęły się wła- 
kowie tej bandy już w r. b. dopusz- dze sądowe. 
sz się kradzieży (Pacific, Molenda). 

sk. Solecznik przedstawił Sądowi 
alibi, dokument więzienny, stwierdza- WYPADKI I KRADZIEŻE, 
jący, że siedział on w więzieniu omal — () Pożar na pograniczu. W po- 
bez przerwy od 1921 do 1926 r.. kar Pi SEA Re CZE 
więc nie isk_ znów wiele, jak sąd poza ry ućeto się zolnierzom K. Pu * ь tępnie zli у 
sądzi. Mógłby on śmiało przybrać """Oyarą płomieni stał się dog Valė sakai. 
sobie tytuł — członka honorowego ny, sześć stodół i trzy Śpichrze, 

Pożar Ko z przyczyn nieustalonych, 
chociaż zachodzi podejrzenie podpalenia. 

— Aresztowanie złodziei. Da. 7 b.m. 
zostali zatrzymani Józef Wiikin oraz Wiktor 
Rakicki, którzy dn. 28 ub. m, dokonali kra: 
dzieży gotówki i weksli w sumie około 8000 
zł. na szkodę rejenta Bohuszewicza, 

— Samobójstwo. Dn. 7 b.m. otruł się 
wyjeśaioną trucizną Józ:f Borowsk: (Sie- 

rakowskiego 20). Przyczyna samobójstwa 
nie ustalona, 

— Młodociany zbrodniarz. 
Drui około cmentarza żydowskiego na past: 
wisku 17—letni Edward Kopycki ciężko ra- 
nił z rewolweru 12—letniego Antoniego 
Orłowskiego poczem zbiegł. 

— Na goącym uczynku W nocy na 
8 b. m, podczas kradzieży został spłoszony 

bywać można w teatrze Polskim od 11—1 i 
3—9 wiecz. 

— Dzisiejszy koncert A. Didura. 
Wobec nadzwyczajnego powodzenia jakiem 
się cieszył wszechświatowej sławy artysta nie 
Adam Dldur, dziś odbędzie się drugi i osta- 
tni występ tego znakomitego artysty. W je! 
go wykonaniu usłyszymy aiję z opery. <Don 
Juan» —Mozarta, wyjątki z op, «Faust» —Gou- 
noda, oraz szereg pieśni polskich, francu- 
skich” i hiszpańskich. Orkiestra pod dyr. M. 
Salnickiego odegra kompozycje: Griega, 
Czajkowskiego, Flotowa, Meyerbeera, Deli- 
bes I innych. Ceny biletów: wejśdowe — 1 
ał., miejsca rezerwowane: 1:sze—3 zł., Zugle w domu Nr. 34 przy ul. Bystrzyckiej Józef 
2 zł., ulgowe -50 gr. Czereszko, który zaczął uciekać dając 5 strza- 

ph łów. Sprawcę ujęto. 
dE a e: Ka kieża, A Kużmińskiej (Dolna 

я на W. destry 22) skradziono ubranie wartości 1600 zł. 
nadzwyczajnym koncercie Wil. Orkiestry — W. Wieliczkowej (Tyzenhauzowska 
Symfonicznej wystąpi znakomity skrzypek- 51) skradziono bieliznę wartości 365 zł, wirtuoz M. Erdenko, który wykona z orkie- 4 ю 
strą koncert Didur Paganini — Wilhelmi, — (0) Wykolejenie się «Pie. 
<Djabelskie trele> — Tartini, oraz z towarzy+ gutka». Pomimo przeprowadzonej 
szeniem fortepianu Chopin—Nocturn (cmoll), wiosną rb. naprawy, tor na linji Plac Bioch — Baal Śchem, Bazzini—«Taniec Elfów». т ais е 
Orkiestra pod dyr. В. Reszie wykona uwer. Katedralny—Pośpieszka znajduje się 
turę <Sakuntąla» —Goldmarka i suitę z baletu w złym stanie, skutkiem czego „Pie- 
WO e. kiest,, SOIEK“ częstokroć  wykoleja się 
SR z ej orkies! & $ ieni i 1 iei 

85 pp. Strzelców Wileńskich i 13 p. ułanów Ostatn © wykolejenie sę miało US] 
Wileńskich w dniu 11 i 17 Įipoa w ogrodzie SCE  dnia 7 lipca o godz. 5 i tylko, 
po-Bernardyńskim na odrestaurowanie i za: dzięki bacznošci policjanta, ktėry je 
opatrzenie kościoła Garnizonowego św. Sta: chał na tym wozie, w porę udało się 
Sk 6 poyna Ch Rocząięk z. „Piegutex* od wywrócenia 

W m. 

  

w Sile wieku. Dawniej uważali owi swoje wspaniałe asygnacje.. Nie 

   

    
KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

CENA BILETÓW; Parter 50 gr., 
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| 
(w pudełkach z sitkiem] | 

edyny wypróbowany środek usuwający || 

į BELPOWROWWYE POTNIEE | 
MLE WOŃzRAK KÓGIPACH | 

Labor. Chem. Farm. | 
„AP. KOWALSKI" 
Warszawa:Miodowa 5 

   

  

      

  

  

  

  

Wilno, dn, 2-VI 19: W.Z.P. Nr 30, 

  

Ма 10cio miesięczną wypłatę. 

Najlepsze w Świecie Oryginalne 
Szwedzkie WIRÓWKI 

„DIABOLO“ 
poleca reprezentant fabryki 

ZG 4UNT NAGRODZKI w Wilnie 
ut Zawalna Ni ll a 

FA BE RSV CZENIE 

  

CENY 

    

„Doktór 
Nad program: „Jones Kones Junior“ komedja w 2 sktach 

  

  

20 r. 

Nr 157 (1167 

Dziś będzie wyśietlany film 
Jack“ farsa w 6 aktach W rolach głów 

nych: HAROLD LLOYD DAVIS. 
i MILDRED 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
Balkon 25 gr. 

  

  

Dnia 22 Lipca 1926 roku o godz. 11 rano 
odbędzie się w Wydziale Elektrycznym Magistratu 
m. Wilna, 

Przetarg 
na dostawę 3000 tonn węgla Górnośląskiego lub 
Dąbrowieckiego dla Elektrowni Miejskiej. 

Bliższych — informacji 
Wydziale Elektrycznym. 

można w zasięgnąć 

Magistrat m. Wilna 

Wydział Elektryczny.     
  

KESAMAWANEGZDNNE 
a b = > IK wre 61 ik 

zakresie klas 
wieszczenie, szkoły średniej 

łącznie z językiem 
frarcuskim udziela 
przez lato nezenica 
kl. VIII. gimnazjum 
państwowego w War- 
Szawie. Zarzecze, Po- 
powska 8 m. 1. Ceaa 
b. przystępna). 

Sąd Okręgowy w Wilnie I Wy- 
dział Cywilny, obwieszcza, że na żą- 
danie Brunona Bobrowskiego, decyzją 
z dnia 3 czerwaa 1924 roku po- 
stanowił: Wzbronić wszelkich tran- 
zakcji i wypłat z listów zastawnych 

4 NSA TS5E Eos Wiieńskiego Banku Ziemskiego war- 
$ tości nominalnej po 1090 rubli: GERNEMCEP 

K U R S$ Y KIER O М/ СОМ serji 3ej Nr Nr 08656, 10465; sezji - 
SAMOCHODOWYCH 19ej NrNr 157400, 157401; serji 21-ej 

: _ „Nr Nr 16423, 164231, 164232; serji 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 22 ej NiNr 169401; wartości nomi- 

i nalnej po 100 rubii każdy — serji pd. studentów —- ek! PTZ 8ej Nr 22634 — serji 12-ej Nr Nr. Energieznistudenci--ki 
KURS WAKACYJNY 

przyjmuje od dn. 20'VII 1926 r. 
1 informacji udziela Dyrekcja Knrsów 
codziennie oprócz sobot i niedziel 
od godz. 4 do 6 wieczor. w lokalu 
Kursów przy ul. Wielkiej Nr 61 
przeciwko 

(na- 

Kośc. Św. Kazimierza). 
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V LAPOR.CHEM-FARMAC. | 

"AP KOWAŁS KI > 
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SPÓŁDZIE 
KRESOWEGO „ZWIĄZKU  ZIEMIAN 
ul ZAWALNA I TELEFON 1—147 

- E Komunikujemy, iż na sezon jagodowy 
stałe sprzedajemy ze składu Zawalna 1 _ 

cu 

    

ukryształ 
na worki (100 ki.) 

ze sklepu na Kaiwaryjskiej Nr 2 

= w detalu = 
Na żądanie pp. Ro'nikom wysyłamy cukier 
workami za zaliczeniem kolejowem po 

wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. T 

zaś 
z = — 

e; 
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dróżników — odrzekł Mac. 
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— Mozę zniešč bė! s.Inieįsžy, — 

pozostali w Wilnie 
na lato mogą mieć 
czasowo dobry zaio- 
bek. Zgłaszać się po 
informacje do Biura 
Reklamowego. Garbar: 

041622, 041523. Wzywa się przeto 
wszystkich, roszczących prawa do 
powyższych tytułów, aby w ciągu lat 
trzech licząc od daty wydrukowania 
pierwszego obwieszczenia w „Moni- 

    

torze Polskim”, złożyli w Sądzie 5"! A R 
Okręgowym w Wilnie tytuły lub i 
zgłosili sprzeciwy. Sprawy 
Nr. Z— 427/24, 

Tawcowa 
Sekretarz. _ wykwalit. po» 

B pracy i wsi. 
ь ymazania skiomn ЧЕ НЕ ЛНЕ ОЕБ ЕЙ ВЕВ Šv ini 16m 10; 

Kulimańska. 

Па _ dobrej 

——— 

ziemi 6 klm. 
od Wilna 
przy szosie 

Osziańsk:ej do sprze- 
dania. Można kupo- 
wać częściami, Do- 
wiedzieć się Zawal-        

В 

    

  

* 2 WAZÓW ŻENI na 8—2 od g. 10—1. 
W.Z.P. Nr. 50 dn. 7-XI-25 r. PL 

S Akuszerka 
EBRERBBRESBABEEBB w. Smiałowska 

> 4 przyjmuje od godz, 
Obieia ži do 19. Miekiawicza“ (TĄPETY) Pe 

Jedyny chrześcijański SKLEP OBIĆ WZP Nr 63 
papierowych na Kresach 8 

Hurt 1 Detal OKAZYJNIE TA- 
Oirzymano na sezon letni wielki wybór 
najnowszych rysunków od najtańszych do 
najwykwintniejszych na m. LIPIEC 

NIO SPRZEDAMY 
d»sa DOMY muro- 
wane dochodowe z 

specjalny rabat do 10 proc. — 25 proc į wolnemi mieszka- 
= przy zakupie za gotówkę, niami. 
Wielka wyprzedaż resztek po cenie kosztu Роженик 
polėca 

D H. K. Rymkiewicz 
Wilno, Mickiewicza 9. 

<Z ACHĘT A» 
Gdańska 6 m.1 

tet. 9 — 05. 

nia 4 b. m. zagi- 
nęłą suczka ra- 

я sy kundel. Zna- 
ki: maści żółtej, na 
końcu ogona kilka 
włosów białych. wabi 
się <Kochinka». Upra- 
Sząni odesłać za wy- 
nagrodzeniem. Jagiel- 
lońska 7, m, 12. 

  

+0+40+44+4446+4442544 

D. H. „BLAWAT WiLENSKI“ 
ul. Wilenska 34, tel. 382 

Wyprzedaż towarów 
letnich po cenach zaiżonych. 

Kołdry i poduszki potowe i 
zamówienia. Wata i pierze. 
Wybór duży. C:ny niskie. 

na 

OECD 

   

  

   

        

    

   

                            

    

   

   

     

- ь mėwmy zreszią o tem, powiem panu 
5 Koto w trójkącie, nawet więcej, niż powinienem — nie 

mamy dostatecznych przeciwko panu 
Mac Murdo zaprzeczył ostro: _ dowodów i, dzięki temu, może pan 
— Nigdy nie byłem w liczbie śmiało wrócić do Chicago. 

przyjaciół pańskich i nie przyjeźniłem — Doskonale mi jest tutaj. 
się z innymi przeklętymi policjantami. — Wszystko mi jedno. Szkoda, 

/ , — Wszystko jedno... nie przyja: że nie chce pan skorzystać z mej 
ciel, ale znajomy. Pan jest johnetn rady... Żegnam pana. 
Mac Murdo z Chicago i doprawdy / Wypadek ten otoczył Maca Murdo, 
nię nie pomogą zaprzeczenia. aureolą bohaterstwa. Już znano go jako 

— Nie zaprzeczam wcale — wzru- człowieka Śmiałego i opowiadano 
szył ramionami Mac Murdo. — Czy sobie o jego odwadze, lecz nikt nie 

nie posądza mnie pan o wstydzenie mógł dowiedzieć się od niego tak 
_ się własnego nazwiska? pożądanych szczegółów, gdyż na 

— Ależ zdaje się, ma pan kutemu pytania odpowiadał tylko dziwnym, 
pewne powody? zagadkowym uśmiechem. 

— Co, do djabła, chce pan przez _ Teraz przeszłość jego została nie- 
1o powiedzieć? — krzyknął Mac, zry: jako oficjalnie potwierdzona. Goście 
wając się z krzesłai zaciskając pięści. znajdujący się w barze otoczyli go 
„ — Uspokój się Johnie. Gesty kołem, ściskając jego ręce, stał się 
twoje nie wywierają żadnego wraże- bjjskim tej bandzie. 
nia. Zanim przybyłem do tej prze- _ Zaraz pierwszej soboty Mac Mur- 
klętej miejscowości, służyłem w Chi- do został wprowadzony na posiedze- 
cagowskiej policji, nie trudno mi więc nie loży. M'ał -nadzieję, że uniknie 

jest poznać w panu jednego z na- zwykłych, w tym wypadku, formalno- 
szych wisielców. . ści, ze względu na to, ża należał już 

— Więc pan jest owym Marwi- go loży chicagowskiej. Lecz rycerze 
nem z chicagowskiej „Centrali“? = joży w Vernissie mieli odrębny ry- 

— — Tak, tak, jestem Tedi Marwin.. tuał, którego przestrzegano surowo. 
Nie zapomnieliśmy jeszcze o morder- Zebrano się w sali, specjalnie na ten 
stwie Pinia. | : : cel przeznaczonej. 

— Nic mnie to nie obchodzi. Sześćdziesięciu ludzi usiadło przy 
— Nie obchodzi pana? Dowiodło długim stole. Na drugim stole usta- 

tego zeznanie tego łajdaka. A jednak wjone były butelki i kielichy, na które 
śmierć Pinta była panu niezmiernie spoglądano okiem pożądliwem. Na 

na rękę, W przeciwnym razie siedział- pierwszem miejscu siedział Maginczi. 
by pan już dawno w więzieniu, za Większość zebranych stanowili ludzie 

Wydawca Stanisław Mackiewicz -- Redaktor w/: Czesław Karwowski 

za stosowne utrzymywać w tajemnicy 
swą przestępauą działalność, lecz teraz 
głośno mówili o swych bohaterskich 
czynach, otwarcie prawie drwiąc z 
wyroków sądu. Pewni byli, że nie 
znajdzie się ani jeden Świadek, któ- 
ryby ośmielił się przeciwko nim wy- 
stąpić. Z innej strony zaś, wielu ludzi 
mogło świadczyć na ich korzyść. 

Uprzedzono Mac'a, že będzie mu 
Siał przejść próbę ognia. Nikt jędnak 
nie chciał mu powiedzieć na czem 
ta próba polegać będzie, Poprzez 
drewnianą  przegródkę słyszał on 
szum wielu głosów. Kilka razy dole- 
ciało deń jego własne imię. Nareszcie, 
do pokoju wszedł człowiek z zieloną 
szarfą na piersi. 

— Mistrz nasz kazał związać pa 
na, zasłonić oczy i zaprowadzić do 
niego. 

Zdjęto mu marynarkę i prawy rę- 
kaw koszuli wysoko zakasano, ręce 
związano mu mocno z tyłu. Na gło- 
wę nałożono mu czapkę z daszkiem, 
zakrywającym oczy. W tym stanie 
wprowadzono go na salę. 

Zapanowała cisza, Maginczi zabrał 
głos: 

— Johnie Mac Murdo, czy nale- 
żysz do organizacji wolnych ludzi? 

Mac skłonił się. 
— Do leży 29 w Chicago? 
Mac powtórnie ukłonił się. 
— Ciemne noce działają przy- 

gnębiająco — rozległ się znów głos 
Maginczi. 

— Szczególnie na samotnych po- 

— Chmury zbierają się na niebie, 
— Tak, burza się zbliża. 
— Bracia, czy jesteście zadowo- 

len? — zapytał się mistrz. 
Roziegt sę ze wszystkich stron 

szept zadowolettia. 
'— Odpowiedzi jego dowodzą, żs 

jest naszym bratem — mówił dalej 
Maginczi, : 

— Lecz musi wiedzieć, że panują 
u nas inne zwyczaje, niż w lożach 
sąsiednich; nakładają one specjalne 
obowiązki na członków organizacji. 

Czy gotów jesteś poddźć się pro 
bie? : 

— Jestem gotėw. 
— Czy dostatecznie 

nerwy? 
— Najzupełniej. 
— Więc zbiiż się i dowiejź nam 

siłne masz 

tego. 
Mac Murdo wydało się, iż rzęs 

jego dotykają jakieś ostrza, zdawało 
się, że nie może postąpić kroku jed: 
nego, nie wykłuwając sobie Oczu, 
Wyłężył jednak siły i odważnie ru 
szył naprzód. W tejże chwili ostrza 
zginęły. Szept zachwytu był nagrodą 
za jego odwagę. 

Silne ma nerwy — rożległ się 
głos misirza. — Ale czy zniesiesz ból 
fizyczny? 

— Każdy ból zaiosę! 
— Spróbujmy więc. 
Musiał wytężyć całą siłę woli, aby 

nie krzyknąć, — tak straszny był bó!, 
który poczuł na ramieniu. Zagryżł 
wargi i ponuro czekał | końca próby. 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zanon Lawióski 

rzekł, | 
Gtośnemi oklaskami przywitano 

nowego brala. Ściągnięto czapię z 
j-:go głowy, klepano go po ramieniu 
i ściskano jego dłoń. Mac uśmiech 
nięty dumnie stał na środku sal, 
przyjmując owacje. 

— Jeszcze słowo, bracie. « Mac 
Murdo — powiedział mistrz, — Zło- 
żyłeś raz już przysięgę ua milczenie i 
wierność Czy wiesz, iż niedotrzy- 
manie tej przysięgi pociąga za sobą 
natychmiastową Śmierć? 

— Więm o tem. 
— Czy będziesz 

względnie posłuszizy 
sirzę? 

— Będę posłuszny. 
— Więc wiiam cię, jako członka 

loży 341 w Vernissie Od tej chwili 
zyskałeś wszystkie prawa i spadły na 
cię wszystkie obowiązki, jakie ciężą 
na naszych braciach, Bracie Skanlan- 
dzie, — zwrócił się Maginczi, do 
do p'etrwszego znajomego Mac'a, po- 
dej wino i wypijemy na cześć no- 
wego brata. 

Mac Murdo podano marynarkę, 
Zanim ją jednak włożył, doiknął pal: 
cami prawege ramienia, odczuwał w 
niem siiny ból, Poczuł pod palcami 
znak, wypalony w kształcie koła, 
wpisanego w trójkącie. Stojący wo: 
koło bracia podnieśli prawe ręce i 
zakasali rękawa, ukazując identyczny 
znak na ramiionach. 

— Wszyscy mamy ten znak 5— 
rzekł jeden z nich, — lecz nie wszy* 

  

  

zawsze bez 
rozkazom mi- 

scy możemy się pochwalić podobnie 
odwążłnem zachowaniem. 

— Teraz przyznam się — odpo- 
wiedział Mac, że boli i pali mnie 
niemiłosiernie, 
. Formalności zostały ukończone i 
ioża przeszła do porządku dziennego. 
Mac Murdo śledził z przejęciem każde 
słowo. 

— Pierwszą naszą sprawą dzisiej- 
szą jest list mistrza rejonowego 
bractwa Merton, loża 249, Zaczynam 
więc czyłać: 8 

— „Przyjacielel Mamy przed so- 
bą zadanie do rozwiązania, dotyczące 
firmy węglowej Rak i Szturm. Wiecie, 
żę loża wasza winna nam jest pomoc, 
wzamian za robotę, którą wypełniło 
dwuch naszych zeszłej jesieni. Prosi- 
my Q przysłanie dwóch braci do na- 
szęgo rozporządzenia. W imię wol- 
ności...” 

— Jesteśmy obowiązani stawić 
się na to wezwanie. Kto pragnie 
pójść na ochoinika? 

Kilka młodych chłopaków podnio- 
sło rękę. Maginczi uśmiechnął się. 

— Zuch z ciebie, Kormaku. Jesteś 
zdaje mi się odpowiedni do tej spra 
wy. Mam nadzieję, że wypełnisz to 
polecenie równie dobrze, jak i po- 
przednie A ity Wiłsonie nie za- 
wstydzisz nas, 
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