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Wiedeń, 14 lutego. 

Rzeczą jest nader charakterystycz- 
ną, że w sążnistych informacjach i 
wywodach prasy europejskiej doty- 
czących „konfliktu tyrolskiego" wciąż 
jest mowa o—Niemczech, o Bawarji 
a nikt prawie nie pytai zdaje się nie 
interesować: a jakież zajmuje stano- 
wisko Austrja, a jekież w niej panu- 
ją nastroje, jak reaguje Austrja na 
mowy Mussoliniego? Przecież nie 
Państwo Niemieckie graniczy z Wło- 
skiem u Brenneru? Przecież Tyrol 
należał przed wojną nie do Niemiec 
lecz do Austiji. ARE 

Otóż stykając się tu w Wiedniu z 
najbardziej miarodajnymi czynnikami 
austrjackiej opinji publicznej mogę 
zapewnić z czystem sumieniem, że 
w Austiji, a specjalnie w Wiedniu 
ani rządu włoskiego poczynania so- 
bie w południowym Tyrolu ani ora: 
torskie pioruny Mussoliniego  poto- 
wy tego nie wywarły wrażenia co w 
Niemczech, osobliwie w Berlinie i w 
Manachjum. 

Niemiecka ludność Austrji okaza- 
ła się o wiele spokojniejszą i wytraw- 
niejszą niż jej rodacy nad Szprewą i 
Izarą. Tu już cały incydent «tyrolski» 
powszechnie jest uważany za wy- 
czerpany. W prasie wiedeńskiej prze- 
brzmiewają juź nawet echa głośnej 
i-przykrej sprawy. Teraz już ustalo- 
ny jest fakt, że gdy gazety berlińskie 
i monachijskie wyrwały się... z boj- 
kotem Włoch, rząd niemiecki za po- 
średnictwem swego posła w Rzymie 
natychmiast zapewnił Mussoliniego, 
że on, rząd niemiecki, nic a nic nie 
ma wspólnego z bardzo, bardzo nie 
na miejscu propagandą jakiegoś boj- 
kotu.. Mussolini przyjął to oświad- 
czenie z najlepszą wiarą do wiado- 
mości i zarządził znaczne ulgi dla 
tyrolskich Niemców. I w takim to 
właśnie momencie, wyrwał się ze 
swoją mową jak Filip z konopi p. 

ministerprūesident Field. 
Fatalnego on nawarzył piwa. Musso- 
lini nie mogąc sobie wyobrazić aby 
premjer bawarski uczynił coś podob- 
nego bez porozumicnia się z rządem 
berlińskim, myśląc, że rząd berliński 
z jednej strony przez swego posła 
ręce mu ściska ą z drugiej pozwala 
p. Heldowi wzniecać antiwłoskie na- 
stroje—palnął swoją piorującą mowę. 
Gdy się wyjaśniło, że rząd niemiecki 
nawet nie przeczuwał, że p. Held tak 
może wystąpić, widnokrąg  tyrolski 
rozpogodził się w mig. Dr. Strese- 
mann nie potrzebował już odpowia- 
dać na drugą mowę  Mussoiiniego. 
Sztandar Włoch nie posunie się po 
za Brenner, a z drugiej strony rząd 
włoski dał zapewnienie, że niemieckiej 
narodowości żadna krzywda w po- 
łudniowym Tyrolu dziać się nie 
będzie. 

Pozostaje rozproszyć jeszcze chmu- 
те... rzekomego wzmożenia się ruchu 
dążącego do połączenia Austrji z 
Niemcami. Podjął się tego zadania sam 
b. kancierz, der Bundeskanzler a, D, 
dymisjonowany kancierz dr. Seipel, 

zawsze przytomnie czuwający aby 
Austrja mie zboczyła na manowce, 

zawsze pełen taktu i rozumu politycz- 
nego. Dr. Seipel pośpieszył zabrać 
głos w Towarzystwie Politycznem 
Austrjackiem na temat właśnie, tak 
dziś głośnego w całej Europie, Ane 
schluss'u. Niby to mówił o... obliczu 
Austrji („Das wahre Antlitz Oester- 

reichs*) ale cel publicznego wykładu 
był dla wszystkich jasny. 

Więc zapewnił mówca, że dla 
niemieckich Austrjaków niekoniecznie 
jest ideałem wielki wszechniemiecki 
Nationalstaat. Niel Państwo własne 
nie jest jedyną formą życia dla naro- 
du, jedność kuliury! — oto ideał. To 
rzecz stokroć ważniejsza niż państwo. 
Nie dolega bynajmniej nam, Ausrja- 

pań: 
stwie, które do niemieckiego Reich'u... 
nie należy. Nie jesteśmy przez to ani 
na włos mniej gorącymi patrjotami 

niemieckimi miż nasi rodacy z nad 
lzary, Elby, Szprewy, Renu, Odry. 
Nie dążymy do utworzenia się jednie- 
go państwa niemieckiego, eines deu- 
tschen Einheitstaates, 

Tak mówił dosłownie dr. Seipel. 
I ogromna, przepełniona do ostatnie- 
go miejsca sala, podchwyciła jego 
słowa entuzjastycznemi  cklaskami, 
Wyprawiono niezmiernie popularnemu 
mężowi stanu owację. Niemniejszą 
zyskały aprobatę ustępy mowy doty- 
czące wiary w Ligę Narodów. Widzi 
w niej dr. Seipel znamionującą duży 
postęp formę organizowania się ludz- 
kości. Zwrócił uwagę passus, w któ- 
rym dr. Seipel wyraził opinję, że Li. 
ga Narodów może „wprowadzić pew- 
ne korektury w pozawierane, traktaty 
pokojowe”. Nawet powinna to mieć 

za jedno ze swych zadań. 
— 

Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

Kredyt 
Dnia © marca odbędzie się w 

Genewie nadzwyczajne zgromadzenie 
Ligi Narodów, na którem przyjęte zo- 

staną Niemcy. Otrzymają one stałe 

miejsce w Radzie Ligi, czyli stano= 
wisko specjalnie uprzywilejowane. 

Polska zgłasza także swe Żądanie do 
stałego miejsca narówni z Hiszpanją 
i Brazylją. Powstają tu dwa pytania: 
czy istotuie mamy prawo  pretendo- 

wać do takiego miejsca i co mamy 
robić, gdy pretensje „nasze spotkają 
się z rekuzą nadzwyczajnego zgro- 
madzenia Ligi. 

% 

Wczorajszy Messager Polonais, or- 
gan naszego ministerstwa Spraw Z4- 
granicznych w artykule „Polska i Li. 
ga Narodów* w ten sposób uzasa- 
dnia nasze pretensje do stałego miej- 
Sca: 

Wielkie państwo о 30 miljonach mie. 
szkańców, położeniem swojem związanie jak» 
najżywiej zarówno z problemami Europy 
centralnej jak wschodniej,—państwo pozba- 
wione granic naturalnych, wciśnięte pomię- 
dzy Niemcy, a Rosję — znajduje sę w cen- 
trum wielkich interesów politycznych i eko- 
nomicznych całego kontynentu europejskiego, 
w którym się przecinają linje zasadniczych 
sił ekonomicznych i etniczńych. Znajduje 

się także to państwo w centrum wielkich 
niebezpieczeństw, które z powodu najmniej- 
szych komplikącyj grożą wybuchem i wciąg- 
nięciem do niebezpieczeństwa pokoju nie 
tylko samej Europy, lecz być może świata 

całego. A więc imieniem tych problematów, 
imieniem tych niebezpieczeństw żąda Polska 
dla siebie stałego miesca w Genewie. 

Argumenty organu naszego mini- 

sterstwa są słuszne... a jednak można 

na ich marginesie zapisać pewną u- 

wagę 
Oto nie są to argumenty iocar- 

neńskie. Zachodzi zupełnie zasadni- 

cza różnica pomiędzy locarneńską 

propagandą z takim zapałem szerzo- 

ną przez min, Skrzyńskiego, a re- 
dakcją powyżej przez nas zacytowa- 

nego artykułu. 

Pan Skrzyński wychodził z zało- 
żenia, że Locarno jest aktem, który 

sam przez się nas zabezpiecza i za- 

bezpiecza pokój całej Europie, że po- 

kój w Europie to tylko uzupełnienie 

i udoskonalenie systemu ugruntowa- 
nego w Locarno, 

Artykuł w Messager Polonais wy- 
chodzi z niebezpieczeństw, kióre gro- 
żą Polsce w razię jeżeli nie dosia- 

niemy stałego miejsca w radzie, Ar- 

gumenty Mess. Pol, zacytowane po- 
wyżej podzielić można na konkretne 
i niekonkretne. Konkretne mówią 0 

niebezpieczeństwach, które Poiskę 0- 

taczają, niekonkretne o  wszystkiem 
innem. 

Nie tak wiele czasu upłynęło od 
Locarna a już musimy rozpoczynać 

akcją w imię niebezpieczeństw, któ- 
remi nam grożą skuiki tego Locar* 

no. Dzisiejszy popłoch w prasie, w 
opinji, w sferach politycznych Polski, 
z powodu, że 9 marca mogą być 

przyjęte do Rady Niemcy, a nieprzy- 
jęta Polska jest jednocześnie dosko- 
nałem uzasadnieniem słuszności anty- 
locarneńskich naszych nastrojów. 

* 

Opinja polska być może zbyt ma- 
ło zdaje sobie sprawy jak dalece 
słuszne są nasze pretensje do zasia- 
dania tam, gdzie już zasiada 14 mir 
ljonowa Czechosłowacja i 20 miljo- 
nowa osłabiona Hisz panja. 

Pod wpływem słusznej krytyki na- 
szych wewnętrznych stosunków oby- 
watele polscy zatracają często per- 

spektywę pomiędzy wartością Polski, 
a wartością zagranicy. Dochodzi do 

tego, że państwa których absolutnie 
nie można porównywać z państwem 
naszem, o tyle są słabsze, jak np. 
Szwecję, Czechosłowację zaczynamy 
traktować jako państwa 0 równej 
nam sile. 

Ciągle należy przypominać, że 
jesteśmy jedną z największych w 
Europie potęg militarnych i  jakkol- 
wiek zagrożeni z dwuch stron, prze- 

cież bagnety naszej armji są czemś 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 

Locarna. 
zupełnie konkretnem, realnem i po- 
tężnem. 

Stosunki nasze wewnętrzne, nasz 
ustrój republikański, tak niestosowny 
w naszych warunkach politycznych, — 
niewątpliwie osłabia naszą siłę, —ale 

zapominać nie należy, że korupcja 
naszego parlamentu jest niczem wa- 
bec skorumpowania parlamentu fran- 

cuskiego, że nasze sprawy — пагойо- 
wościowe, których rząd polski roz- 

wiązać nie potrafi, są niczem wobec 
kłopotów  narodowościowych  Cze- 
chosłowacji, tego prawdziwego pudła 
2 obcemi narodowościami, 

Pesymistyczna i słusznie pesymi- 
styczna ocena naszych stosunków 
wewrętrznych nie powinna nam  za- 
ciemniać jasnego sądu o miejscu, 
które się nam w Europie należy. Nie 

bądźmy defetystami naszej polityki 
zagranicznej. 

Specjalny defetyzm spotkałem we 
wczorajszym  Kurjerze Wileńskim 
Autor artykułu wstępnego pisze, że 
nasza demokracja zbytnio przesiąk- 
nięta nacjonalizmem nie potrafiła re- 
aktywować programu dawnej Rzeczy- 
pospolitej. — Bardzo słusznie! Pisze 
dalej, że idea Polski dzisiejszej nadal 
jest dynąstyczną ideą jagieliońską — 
Doskonale! Jesteśmy zachwyceni. Ale 
skoro autor wypowiada przekonanie, 
że właśnie brak idei Jagiellońskiej w 
Polsce powoduje. jej niedopuszczenie 
do Rady Ligi Narodów—to podzi- 
wiamy już tylko „węzeł myślowy”, 
który u autora artykułu stanowi nie- 
wątpliwie kwestja szkolnictwa i praw 
mniejszości w Polsce. 

Przecież duch Locarna najlepiej 
da się właśnie "akkomodować do 
Polski małej, bez zatargów o kopce 
graniczne, z jaknajmniejszym i jak- 
najustępliwszym programem — tery- 
torjainym. Duch Locarna nie sprzyja, 
lecz jest właśnie przeciwny Polsce 
Jagiellońskiej. 

% 

Nieprzyjęcie Polski do Rady Ligi 
z jednoczesnem wstąpieniem do niej 
Niemców będzie klęską zupełnie za- 
sadniczą dla całej naszej dotychcza- 
sowej polityki zagranicznej. Będzie 
klęską, którą nie można nawet po- 
równać z upadkiem naszej kandyda- 
tury podczas wyborów na niestate 
miejsce rady. Będzie zapowiedzią, że 
program Locarna istotnie zacznie się 
realizować naszym kosżtem, 

W. polityce wewnętrznej klęska 
taka pociągnęłaby niewątpliwie upa- 
dek p. Skrzyńskiego jako ministra 
spraw zagr, cały bowiem kredyt jego 
nazwiska związany jest z kredytem 
Locarna. 

Cat. 

Echa afery budapesz= 
taśskiej. 

Co zeznał hr. Telekyi. 

BUDAPESZT, 16.11. Pat. 9 wczo- 
rajszych zeznaniach, złożonych przez 
hr. Telekye'go przed władzami poli- 
cyjnemi podają co następuje: 

Hr. Telekyi chciał powiadomić 
policję o wszystkiem, co wie w zwią- 
zku z aferą fałszerstw banknotowych, 
jeszcze przed pojawieniem się na 
parlamentarnej komisji śledczej, co 
miało nastąpić wobec zażądania przez 
rząd wezwania go na tę komisję. 
Na życzenie p. Teleky'ego zostali 
również zawezwani do policji fran- 
cuscy dędektywi i pełnomocnicy Ban- 
ku Francuskiego. Zeznania swe skła: 
dał Teiekyi do protokułu. Pozatem 
przedstawiciele władz francuskich i 
Banku zadawali Teleky'emu zapyta- 
nia, na kióre on odpowiadał po tran- 
cusku, tak że wreszcie wywiązała się 
bezpośrednia rozmowa pomiędzy hr. 
Telek'ym a Francuzami, 

Pos. hr. Telekyi miał zeznać, że 
przed 4 blisko laty książe Wandisch- 
graetz oznajmił mu, iż jakiś cudzo- 
ziemiec wystąpił wobec niego z pla- 
nem fałszowania banknotów. Telekyi 
wystąpił natychmiast zdecydowanie 
przeciwko tej myśli i określił ją, jako 
absurdalną. 

Wobec tego jednak, że unicestwie- 
tego rodzaju fantastycznego planu 
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oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

Francja nie może rozbroić się. 
PARYŻ, 16—1I. Pat. „Journal” podaje, że opracowane przez Pawła 

Boncoura w imieniu komisji spraw zagranicznych Izby Deputowanych 
sprawozdanie podkreśla wielkie znaczenie układu locarneńskiego, stwierdza 
jednak zarazem, iż nie należy dać się uśpić obietnicami bezpieczeństwa. 
Zdaniem sprawozdawcy Francja może przeprowadzić zmniejszenie swych 
zbrojeń tylko stosunkowo do uzyskanego bezpieczeństwa. 

Skandaliczny artykuł „Daily Expres". 
Wilno poza granicami Polski. 

LONDYN, 16—II. Pat. „Daily Expres* zamieszcza bardzo wrogi dla 
Polski artykuł, w którym nazywa Polskę „cierniem Ligi Narodów* 
w którym wysuwa sprawę Wilna i Wschodniej 

oraz 

Małopolski. Artykuł ten, 
podpisany przez Roberta Donalda zawiera mapę Polski, w której Wilno 
znajduje się po za granicami. 

Kanada przeciw układom locarneńskim. 
OTTAWA. 16. li. Pat, Rząd kanadyjski przedstawił w lzbie gmin 

rezolucję głoszącą, iż Kanada nie chce być związana układem locar- 
neńskim. 

Porachunki czesko-sowieckie. 
PRAGA, 16 II. Pat. «Narodni Politika» zauważa, że rokowania w 

sprawie uznania przez Czechosłowację Rosji Sowieckiej stanęły na 
martwym punkcie, a to z powodu wysuniętego pizez Czechosłowację 
żądania odszkodowania za straty poniesione w Rosji 
czechosłowackich. 

przez: obywateli 
Żądaniu temu sprzeciwili się przedstawiciele Sowietów 

oświadczając, iż sprawa tych odszkodowań może być przedmiotem dy- 
skusji dopiero po uznaniu. Sytuację komplikuje zresztą domaganie się ze 
strony rządu sowieckiego odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone 
Rosji przez legjonistów czechosłowackich. 

Grecy płacą za awantury. 
ATENY. 16. Il. Pat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadomiło 

rząd bułgarski, iż składa do jego dyspozycji 15 miljonów lewów jako 
pierwszą ratę odszkodowania za zajścia graniczne pod Demir Kapu. *Jak 
wiadomo Grecja ma zapłacić Bułgarji z tego tytułu 30 miijonów lewów. 

Projekty finansowe Francji. 
PARYŻ, 16—1I. Pat. Na wieczor: 

nem posiedzeniu Izby Deputowanych 
na wniosek komisji odrzucono 389 
głosami przeciwko 112 projekt podat- 
ku od wypłat. Następnie 258 głosami 
przeciwko 145 uchwalono całość pro- 
jektu o nowych dochodach, które 

Doumer oblicza na 1600 miljonėw. 
Przy głosowaniu nad tą sprawą Briand 
postawił  kwestję zaufania. — Рга- 
wica i komuniści głosowali przeciw 
projektowi, socjaliści zaś powstrzy- 
mali się od głosowania. Posiedzenie 
zakończone zostało o godz. 6 m.35. 

Losy Syrji. 
PARYŻ, 16—1I. Pat. <Le Journal» 

donosi, iż raport de Jouveneia, który 
ma rozpatrywać obradująca w Rzymie 
komisja mandatowa przedstawia wy- 
paaki w r. 1925, obecne położenie w 
Syrji oraz następujące wytyczne na 
przyszłość: 1) utworzenie w  Syrji 

federacji małych państw autonomicze 
nych, 2) połączenie tych państw 
gwarantowanym wzajemnie paktem 
bezpieczeństwa, zawieranym na lat 30, 
którego stosowanie podlegać będzie 
suwerennemu arbitrażowi Francji. 

Z Ameryki wydalają niepożądanych. 
„„ NOWY YORK, 16.il. Pat. „United Press“ Na konferencji imigracyj- 

nej komisarz imigracyjny Johnson oznajmił, że rząd prygotowuje obszerne 
zarządzenie mające na celu oczyszczenie kraju z niepożądanych żywiołów. 
W Stanach Wschodnich zanosi się na przesiedlenie 700 cudzoziemców, 
z czego w ciągu najbliższego tygodnia ma być wysiedlonych 200. 

Niemcy znowu oskarżają Polskę. 
Echa katastrofy pod Starogardem. 

: BERLIN 10 II. Pat. Dziś w sejmie pruskim rząd odpowiedział na 
interpelację w sprawie odszkodowaania dla ofiar katastrofy kolejowej pod 
Starogardem. Minister kolei oświadczył, że rząd pruski pokrył dotychczas 
tylko koszta pogrzebu i leczenia oliar katastrofy. Co do dalszego odszko- 
dowania rząd pruski uważa, ;że poszkodowani 
nie do rządu polskiego, jako jedynie odpowiedzialnego. 

powinni się zwrócić O 
Z tego powodu 

rząd pruski odrzucił dotychczas wszystkie podania, skierowane w tych 
sprawach do niego. 

Ks. Oboleriska torturowana przez G. P. U. 
Nowe, sensacyjne szczegóły morderstwa. 

Według wiadomości z Helsingforsu, w głośnej sprawie zabójstwa 
księżny Oboleńskiej w Moskwie, donoszą szczegóły uzupełniające. 

Jak się okazało ks. Oboleńska była dwukrotnie aresztowana prze 
ajentów GPU, i zgwałcona. Następnie, jako znającą języki obce, zmuszono « 
ją do szpiegowania przybywających cudzoziemców. 

czyła. 
W końcu wyrzucono ją poprostu na ulicę, gdzie też tragicznie skoń- , 

Ford sprzedał Sowietom 10000 pługów moto- 
rowych. 

Wedle informacji zakładów Forda w Riwer 
Rouge, dostarczono do Rosji sowieckiej 
10.000 pługów motorowych, 75 proc. na- 

leżności zapłaciły sowiety w gotówce, na 
pozostałych 25 proc. przyznano im 10 mie- 
sięczny kredyt. 

techniczne udowodnienie niemożli- 
wości jego przeprowadzenia, Telekyi 
polecił Windischgraetzowi rzeczoznaw- 
cę w sprawie techniki <powielania» 
banknotów, a mianowicie urzędnika 
instytutu kartograficznego Oeroego, 
którego znał jako doskonałego а- 
chowca, jakkolwiek pracował on w 
przedsiębiorstwie konkurencyjnem (Te- 
lekyi stoi mianowicie na czele geo- 
graficznego instytutu, przedsiębiorstwa 
prywatnego, którego nie należy mie- 
szać z państwowym instytutem — Каг- 
tograficznym). 

Wysyłając Geroego do Windisch- 
gratza Telekyi polecił mu, by po wy- 
daniu ujemnego orzeczenia. nie utrzy- 
mywać żadnych dalszych stosunków z 
Windischgratzem. Jednakże Telekyi po- 
wiadomił również i policję o tem, że 
dowiedział się o wzmiankowanym 

może być najłatwiej dokonane przez powyżej planie. Po wizycie Windisch- 

griitza Geró złożył Teleky'emu uspo- 
kające telegramy, stwierdzając że wy« 
konanie planu fałszerstwa napotyka 
na nieprzezwyciężone techniczne tru- 
dności, Po zawiadomieniu policji oraz 
po złożeniu orzeczenia przez Geroego 
Telekyi był przekonany, że myśl . fał- 
szerstwa została sttumiona w zarodku. 

O wielkiej energji, z jaką Tele- 
kyi wystąpił przeciwko planowi  fał- 
szerstwa banknotów świadczy ró: 
wnież, fakt, że ani Nadossy, który 
wraz z Teleky'm pełnił funkcje prze- 
wodniczącego jednego kasyna, ani 
też Windischgratz, należący do tej 
samej sfery społecznej, ani wreszcie 
Geró, z którym z racji fachowych 
prac kartograficznych Teleky nieje- 
dnokrotnie pozostawał w kontakcie 
nie ośmielili się w ciągu 4 lat wy- 
stąpić z publiczną wzmianką, doty- 
czącą sprawy banknotowej. 

Sejm i Rząd. 

Biskup'hr. Przeždziecki pryma. 
sem Polski. 

WARSZAWA IG.II. (żel, wł. Słowa ) 
Na miejsce zmarłego J.E. kardynała 
Dalbora ma być mianowany biskup 
podlaski hr. Przeździecki, administra- 
torem zaś Djecezji Podlaskiej został- 
by ks, Owczarek biskup sufragan 
kujawski. 

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA 16.11.(£el.wł, Słowa). 
Bilans Banku Polskiego za pierwszą 
dekadę lutego wykazuje dalsze zmniej- 
szenie obiegu biletów skarbowych 
о 5 1 pół miljonów złotych. Zapas 
walut zmniejszył się o 3.172.000 zło* 
tych, zapas zaś złota powiększył się 
o 57000 złotych. 

Stan zdrowia Marszałka Pił. 
sudskiego. 

WARSZAWA, 16.11. (żel. wł. Słowa) 
Stan zdrowia Marszałka Piłsudskiego 
nie uległ poprawie. Wobec tego, że 
od trzech dni gorączka utrzymuje się 
na poziomie 39 i pół istnieje ciągła 
Obawa zapalenia płuc. 

Na pogrzeb Prymasa Polski: - 

WARSZAWA. 16 Il. (żel. wł. Słowa). 
Na pogrzeb J. E. Kardynała Dalbora 
wyjechali premjer Skrzyński, min. St. 
Grabski i min. sprawiedliwości Pie- 
chocki. Premjer Skrzyński i min. Pie. 
chocki zaraz po pogrzebie powracają 
do Warszawy. Min. Qrabski uda się 
zaś do Gniezna, dokąd w czwartek 
18-g0 bm. przybędzie prezydent Woj- 
ciechowski w towarzystwie min. Racz- 
kiewicza, aby uczęstniczyć w końco- 
wym obrzędzie pogrzebowym. 

P. Władysław Grabski, 

Premjer i minister skarbu, p. Wła: 
dysław Grabski, skierował do pre- 
mjera Skrzyńskiego listt w którym 
zawiadamia szefa rządu, iż postano* 
wił zrzec się udziału w międzynaro: 
dowej konferencji gospodarczej w 
Genewie, na którą zaproszony został 
ad personam przez komitet organiza- 
cyjny tej konferencji, jako rzeczoznaw- 
ca. Postanowienie swoje motywuje 
p. Wł Qrabski uchwałą klubu „Piast* 
z dnia 16 bm. domagającą się wyco- 
fania go z udziału w konferencji, ja- 
ko „delegata rządu*. P. Wł. Grabski 
wychodzi z założenia, że chociaż de- 
legatem rządu na konferencję nie 
był, to jeanak nie może brać w niej 
udziału nawet prywatnie wbrew woli 
sfer rządowych, do takich bowiem 
stronnictwo „Piasta", jako członek 
koalicji, należy. 

Bezrobocie. 

WARSZAWA. 16.1. PAT. W/g 
danych Państwowych Urzędów Po- 
średnictwa Pracy, ostatnie tygodnio- 
we sprawozdanie z rynku pracy za 
czas od 30 stycznia do 6 lutego rb. 
wykazuje ogólną przybliżoną liczbę 
362.310 bezrobotnych. W stosunku 
do poprzednieho tygodnia liczba ta 
wzrosła o 3.191. 

O pobicje dziennikarza, 

Na skutek wniesionych skarg i z 
uwagi, że pomiędzy «Dzien. Wileń* 
skim» a D. O. K. lil toczy się sze- 
reg sporów sądowych, Najwyższy 
sąd wyłączył proces przeciwko 
sprawcom zajść z pod kompetencji 
sądu wojskowego w Wilnie i prze- 
kazał je do rozpatrzenia sądowi 1 
okięgu wojsk. w Warszawie. 

Dn. 15 b. m. na ławie oskaržo- 
» nych zasiedli kpt. Chmura Witold i 

kpt, Pawlik oskarżeni z art. 51 i 475 
k. k. o to, że w dniu 19 listopada 
przybyli do lokalu redakcji «Dzien. 
Wileńskiego», przyczem kpt. Chmura 
znieważił czynne redaktora p. Obstą. 
Rozprawom przewodniczył szet sądu 
wojskowego, płk. Arnimski, oskarże- 
nie wnosił prókurat, płk. Kaczmarek. 

Po dłuższej naradzie sąd wojsko - 
wy ogłosił wyrok, zasądzający kpt. 
Witolda Chmurę na 7 dni aresztu, 
który może odbyć w domu, zaś kpt. 
Pawlika od stawianych zarzutów 
uwolnił. 

Dolar i złoty, 

WARSZAWA. 16.II, (żel.wł. Słowa ), 
Dziś dolar w Warszawie mocniej w 
obrotach międzybankowych 7,39. Bank 
Polski płacił 7,30. 

RAA 
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Niewesołe refleksje, 
— Korespondencja Słowa. — 

Życie gospodarczo-społeczne w 
obrębie powiatu naszego w przewa- 
żającej swej części koncentruje się 
na terenie działalności samorządowej 
Sejmiku powiatowego. Sejmik, a wła- 
ściwie radni walnych zebrań, uchwa* 
lają podatki. decydują o przeznącze: 
niu przewidywanych wpływów na 
poszczególne potrzeby gospodarcze 
powiatu. Funkcja wykonawcza całego 
programu gospodarki komunalnej 
wkłada się na Wydział wykonawczy 
czyli tak zwany Wydział Powiatowy. 
Rzecz naturalna, że do tej działalności 
Wydz. Pow. potrzebne jest pewne 
obznajomienie się z biegiem życia 
gospodarki komunalnej, pewne przy- 
gotowanie się do niej, względnie po- 
siadanie odpowiedniego wykształcenia, 
pewnej kultury umysłowej — czego 
właśnie nie sposób jest nabyć wy- 
łącznie na terenie życia wioskowego, 
zaściankowegó lub  małomiasteczko- 
wego. 

Innemi słowami — w dzisiejszej 
dobie kryzysu gospodarczego ogól- 
no-państwowego, jedyna droga jaka 
jeszcze nam pozostała, to jest—wcią- 
gnięcie do tej akcji ratunkowo-gospo- 
darczej ludzi naprawdę do tego na- 
dających się i posiadających odpo- 
wiednie dane ku temu; powołanie 
tych ludzi bez oglądania się na przy” 
należność ich do tej lub innej klasy 
społecznej, a więc czy to będzie zie- 
mianin, czy handlowiec, drobny — го!- 
nik i td. Zdawało by się że wyżej 
wymieniony punkt widzenia jest, po- 
prostu, rzec można jedyny, albowiem 
jest on logiczny, życiowy, prosty i 
łatwy do zrozumienia. Niestety jednak 
tej prostej i łatwiej do zrozumienia 
zasady Walne Zebranie Sejmiku Świę- 
ciańskiego w dniu 11 lutego nie mo- 
gło, a może i nie chciało zrozumieć, 
bo oto przy wyborach do nowego 
Wydz. Pow. ziemianie zostali niemal 
zupełnie ominięci. Przeprowadzenie 
bowiem jednego tylko przedstawiciela 
ziemiaństwa, który był już członkiem 
w ustępującym Wydziale jest popro- 
stu gestem, który się robi w tych 
wypadkach, gdy komuś daje się coś 
na odczepnego, Na odczepnego zie- 
miaństwu z sześciu tylko jedno miej- 
sce dano. I tu może odpowiedzą mi 
niektórzy: a czemuż to ziemiaństwo 
nie dało się w powiecie bliżej poznać, 
na polu działalności samorządowej, 
czemu nie pozyskało ono zaufania 
mas wiejskich, było by wówczas w 
większym 0/e wybierane niż to jest 
obecnie; wszak w Dziśnieńskim po- 
wiecie większość ziemian do Wydzia: 
łu przeprowadzono— widocznie potra- 
fili oni tam zdobyć sobie ogólne za- 
ufanie, 

Ba!--odpowiem, zachodzi tu mała 
różnica. Sejmik Dziśnieński, tak jak i 
reszta Sejmików Wileńszczyzny za 
wyjątkiem byłej Litwy Środkowej zo- 
stał powołany do życia dopiero po 
wcieleniu Wileńszczyzny do Rzplitej. 
Lata 1920—21, lata istnej orgji agita- 
cyjnej, rozsiewającej nienawiści klaso- 
we, lata, w których ówczesna ' Litwa 
Środkowa schlebiała elementom ciem- 
nym i rozagitowanym, powołując je 
przedwczesnym Dekretem do objęcia 
steru gospodarki komunalnej gminnej 
a więc i powiatowej, lata w których 
ziemianie wciąż jeszcze powracali do 
zrujnowanych nawałą bolszewicką 
ruin gospodarczych, a zawdzięczając 
faworyzowanej i popieranej wonczas 
z góry demagogji, zaledwie po jed- 
nym przedstawicielu i to tylko w 2 
gminach na 21-ną do rad gminnych 
przy największych trudnościach prze- 
prowadzić mogli. 

Takie to były te lata, w których 
poprostu przyśpieszono powołanie do 
życia Samorządu powiatowego z tem 
jakby wyrachowaniem, ażeby jaknaj- 

Święciany, 14 lutego, 
mniej ziemian weszło w skład radnych 
tego samorządu. Echa tej oto tradycji 
do dnia dzisiejszego u nas nie wymar- 
ły.Tej tradycji nie było u nas w pow. 
Dziśnieńskim, Brasławskim gdzie w 
Wydziałach Powiatowych większość 
stanowią ziemianie, których do wzię- 
cia udziału w pracy samorządowej i 
wspólnego zwalczania groźnego kry- 
zysu gospodarczego z całą ufnością 
jak widać powołano. Natomiast w 
pow. Święciańskim aczkolwiek do 
Wydziału weszły obecnie elementy 
umiarkowane, jednakże ziemian, któ- 
rzy dotąd mieli i mają nadal niemal 
że zamknięty dostęp do związków 
komunalnych—do przyjęcia do szer- 
szego udziału w pracy samorządowej 
nie powołano. Do komisji rewizyjnej 
jednakże powołano wyłącznie samych 
ziemian, co w imię słuszności na 
tem miejscu A należy. 

Najtrudniejszą poza wyborami 
sprawą było powzięcie decyzji Wal- 
nego Zebrania co do skorzystania 
lub nie, z pomocy siewnej, którą rząd 
ze względu na klięskowy rok zeszły 
i wielki brak nasion, powiatowi ma 
zamiar udzielić. Sprawa ta bardzo po- 
ważnie i rzeczowo przez Zebranie zo- 
stała rozpatrzona. Niestety takie py- 
tania jak: ilomiesięczna będzie to po- 
życzka o ile pomoc siewną przyjmie 
się w formie pieniężnej, jakie odset- 
ki rząd pobrać zamierza, w jaki spo- 
sób trzeba będzie uiścić się z pomo- 
cy siewnej, o ile ona pobraną zosta- 
nie w nasionach, w jakiej ilościi kie- 
dy—ie podstawowę warunki, decydu- 
jące o możności skorzystahia lub nie 
z owej pomocy—nadesłany okólnik 
z ministerstwa rolnictwa... omija mil- 
czeniem, a wojewódzki przedstawiciel 
min, roln. obecny na zebraniu, nie 
jest w stanie szczegółowo wyjaśnić 
tych pierwszorzędnego znaczenia kwe- 
styj, jak również i poinformować o 
warunkach na jakich tę pomoc siew- 
ną rząd skłonny jest udzielić, ponie- 
waż województwo nie otrzymało do- 
tąd jeszcze sciślejszych danych od 
władz centralnych z Warszawy. 

Do żadnych. więc konkretnych 
wniosków dojść na zebraniu nie mMo- 
żna było. A szkoda wielka! bo zain- 
teresowanie się tą sprawą było ogro- 
mne, sprawa bowiem jest žywotna, 
paląca i pierwszorzędnego znaczenia. 
Wiosna już za pasem; przewidzieć 
jak długo potrwa sanna droga, tak 
bardzo potrzebna do rozwiezienia po 
całym powiecie, nie posiadającym 
dróg w stanie znośnym, nasion po- 
mocy siewnej—nie można; raczej spa- 
dłe w nadmiernej ilości śniegi wska- 
zują na duże roztopy wiosenne, któ- 
re uniemożliwią skorzystanie z pro- 
jektowanej pomocy, pomocy którąśmy 
tutaj miewali niestety zawsze po cza- 
sie, bo kresy nasze centralnych władz 
ni ziębią, ni grzeją. 

W Słowie z dnia 3 — I autor 
korespondencji z Dukszt wypowie- 
dział słowa, które nie jednemu z kre- 
sowców oddawna już przychodziły 
do głowy, słowa odžwierciadlające 
cały tragizm położenia naszej Wileń- 
szczyzny, słowa za które autorowi 
korespondencji tej należy się szczera 
wdzięczność. Cytuję. je dosłownie: 
„Jest coś z niewiary w trwałość złą- 
„czenia Kresów z Państwem, niewia- 
sry w moc przywiązania ziem kreso- 
„wych do Macierzy, w tej abstynencji 
„władz centralnych wobec potrzeb 
„gospodarczych naszego kraju”. 

Rosjanin w analogicznej sytuacji 
(kresowca) powiedziałby: dalej iść 
niema poto, Niemiec zaś wycedziłby: 
stanąłe'm przed niczem. 

Jakże dziwnie wygląda zestawie- 

„lzwiestja z dnia 14 II b. r. po- 
dają odpowiedź Cziczerina dotyczą 
cą propozycji Ligi Narodów co do 
udziału Rosji w Konferencji Rozbro- 
jeniowej. Cziczerin, uznając w zasa« 
dzie ideę rozbrojenia, zaznacza we 
wstępie, że przyjęcie tej propozycji 
przez Rosję bynajmnej nie. zmienia 
stanowiska Sowietów do Ligi Naro- 
dów. Równocześnie Cziczerin wyra- 
ża swe ubolewanie, żałując, że Kon- 
ferencja ta, stawiająca sobie tak sze- 
rokie zadania, została zwołana przez 
instytucję (Ligę Narodów), nieuzna- 
waną przez wiele państw. Prze- 
chodząc następnie do samego faktu, 
to jest do udziału Sowietów w kon- 
ferencji, Cziczerim wyraża „najwyż- 
sze zdumienie", że Liga 
uznając za pożądany udział Rosji w 
powyższej konferencji, przez wyzna- 
czenie miejsca posiedzeń w Genewie, 
faktycznie wyklucza wszelką możliwość 
udziału Rosji w tych obradach. 

Prasa sowiecka komentuje wy- 
znaczenie miejsca posiedzeń Komisji 
rozbrojenowej w Genewie jako ma- 
newr dyplomacji angielskiej, która w 
ten sposób chce uniemożliwić So- 
wietom udział w Konferencji. 

Łącznie z powyższą notą i w 
związku z odroczeniem obrad  „Iz- 
wiestja“ podają również depeszę 
Cziczerina do sekretarza Ligi Nar., w 
której rząd sowiecki przyjmuje do 
wiadomości nowy termin zwołania 
konierencji, stawiając jednak za waru- 
nek swej współpracy . wyznaczenie 
jakiegokolwiek innego miejsca dla 
obrad w państwie, z którem SSSR 
pozostaje w stosunkach dyploma- 
tycznych. 

Jak wiadomo, za pośrednictwem 
Francji były ostatnio robione próby 
nawiązania dyplomat. stosunków 
Rosji ze Szwajcarją, które w 1921 ro- 
ku zostały zerwane z powodu unie- 
winnienia zabójcy Worowskiego. 
kd Jako rekompensatę Rosja wysu- 
nęła:  „Niedwuznaczne” wyrażenie 
przez Szwajcarję ubolewania oraz 
wynagrodzenie pieniężne córce zabl- 
tego, 

Układy jednak zostały -zerwane 
dlatego iż w podanej przez Sowiety 
formułce „rząd Szwajcarski szczerze 
osądza zabójstwo tow. Worowskiego 
i wyraża swe ubolewanie", przedsta- 
wiciele Szwajcarji zażądali wykreśle- 
nia słów „szczerze”. Wreszcie rząd 
szwajcarski, w sprawie wynagrodze- 
nia córki zabitego oświadczył, że 
kwestję tę stawia na równi ze stra- 
tami poniesionemi przez obywateli 
szwajcarskich, wskutek rewoiucyjne- 
go ustawodawstwa ZSSR. 

Prasa wreszcie uważa, że Odro- 
czenie konferencji rozbrojeniowej zo- 
stało wywołane z jednej strony unie- 
możliwieniem Rosji we wzięciu udzału 
w obradach z powodu zerwania ro- 
kowań ze Szwajcarją, z drugiej siro- 
ny Anglja chciałaby widzieć Niemcy 
jako członka Ligi Narodów. 

Narodów 2. 

Nasze poselstwo ryskie tylko się „dziwi*. 

Z Rygi donoszą: Prasa sowiecka, która w sprawie napadu 
na kurjerów od dłuższego czasu twierdziła, że Łotwa zaintere- 
sowana jest w zatarciu śladów napadu, ze względu na «trzecie 
mocarstwo» obecnie otwarcie wskazuje, że nici afery należy 
szukać w Polsce. 

Polska—zdaniem prasy sowieckie j—usiłowała pokłócić Łotwę 
i Litwę z Rosją. 

Przedstawicielstwo polskie w Rydze, do którego zwrócili się 
niektórzy dziennikarze łotewscy, wyraziło z powodu tych insynu- 
acji zdziwienie. 

Według wiadomości nadeszłych z Berlina, „Vosische Zei- 
tung“ podtrzymuje wersje sowieckie skierowane przeciwko Polsce. 

Zerwanie rokowań kowieńsko-kłajpedzkich, 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna, rokowania finansowe po* 

przez Litwę nie do przyjęcia. 

między przedstawicielami rządu kowieńskiego i Kłajpedą, zostały zerwane” 
ądania Kłajpedy o dochodach akcyzowych i celnych, uznane zostały 

  

Szczegóły afery szpiegowskiej „Volksbundu”, 
WARSZAWA, 16.11. (tel. wł. Słowa). W sprawie .akcji szpie- 

gowskiej na Górnym Śląsku śledztwo ujawnia coraz poon 
niejsze szczegóły. jak się okazuje Volksbund prowadził na wiel- 
ką skalę szmugiowanie poborowych ukraińców -z Małopolski 
i Wołynia. Volksbund niezależnie od tego był ekspozyturą nie- 
mieckiej organizacji wojskowej pod nazwą Heimatsdienst. Szef 
tej organizacji niejaki Ryszard Wagner zamieszkuje stale w 
Gdańsku. Organizacja dysponowała precyzyjnemi sprawozda- 
niami dotyczącemi rezplanowania sił i oddziałów wojskowych 
w Polsce. 

Nowa demonstracja bezrobotnych 
w Warszawiea 

Zdemolowanie lokalu urzędu pośrednictwa pracy. 
WARSZAWA 6.II (żel. wł. Słowa) Dziś pomiędzy godziną 1.30 a 

2-gą tłum bezrobotnych wdarł się do lokalu Urzędu Pośrednictwa Pracy 
przy ulicy Ząbkowskiej i zdemolował urządzenia, Wezwana policja szyb- 
ko zlikwidowała zajście aresztując szereg demonstrantów. 

Kpt. litewski Kuczyński będzie korzystał z 
: azylu. 

W związku z notątką naszą podaną w niedzielę o zatrzymaniu kapit. 
litewskiego na granicy dowiadujemy się, że Litwini chcąc go z powrotem 
dostać w swoje ręce wysłali lejtnanta swego do 4 komp. służby granicz- 
nej z prośbą o oddanie zatrzymanego kpt. Kuczyńskiego 2 p.p. z Kowna, 
gdyż ten jako oficer gospodarcży nadużył zaufania i zdefraudował większą 
ilość pieniędzy państwowych. 

Ponieważ władze nasze powyższemu oświadczaniu nie bardzo uwie- 
rzyły przeprowadziły w tej sprawie całe dochodzeniei sprawdzenie zezna- 
nia lejtnanta litewskiego. Okazało się że Kuczyński jako Polak był spec- 
jalnie szykanowany przez swoje władze i rozmaitymi rozkazami często z 
perfidją terroryzowany, wobec czego nie moząc tego znieść uciekł do 
Polski. 

Władze nasze zastosują do wymienionego prawo azylu. (ab). 

Sekwestrator gminny defraudante m. 
Usiłowat zbiec do Łotwy. 

Dn. 14 b. m. sekwestrator gm Kiemieliskiej, Anatol Gajewski. przywła- 
szczywszy sobie 4.696 zł. z sum skarbowych, usiłował zemknąć i zażyć życia 
zagranicą. jako pierwszy etap wybrał sobie 
policja 

woz 

go śledczego (Z). 

nie wyżej zacytowanego zdania z po- 
radą, którą do ziemiaństwa naszego, 
gnębionego w swoim czasie przez 
plagę bandytyzmu, skierował" jeden 
z dygnitarzy państwowych, wyraża- 
jąc przytem zdziwienie — że też te- 
mu ziemiaństwu chce się jeszcze na 
zagrożonych ojcowiznach pozosta: 
wać — poradą skłaniającą nas do 
masowego wyrzeczenia się naszych 
ojcowizn i opuszczenia ich. Byłby 
to oczywiście najpewniejszy sposób 
nie tyle może do zlikwidowania ban- 
dytyzmu, ile do zapewnienia spokoju 
w gabinecie owego dygnitarza, a 
przedewszystkiem do pozbycia się 
natrętnych głosów kresowych, wzy- 
wających ratunku, głosów tak bardzo 
zakłócających spokój i ciszę w słu- 
żbowych dygnitarza apartamentach. 

Można jeszcze zestawić zacytowa- 
ny wycinek z korespondencji z 
Dukszt ze słowami wypowiedziane- 

  

Cztery przekłady. 
Stanisława Miłaszewskiego prze- 

ktad dramatu fantastycznego J. Zo- 
rilli „Don Juan Tenorio" (Warszawa. 
Gebethner i Wolff 1926) — Emila 
Zagadłowicza przekład „Fausta“ 
Gzęść pierwsza. (Teatr Narodowy w 
Warszawie oraz fragmenty w róż. 
nych czasopismach). —Przekład pierw- 
szej części „Fausta* dokonany przez 
Władysława Kościelskiego (Warsza- 
wa. Instytut Wyd, „Bibljoteka Polska* 
1926) — Kazimiery  liłakowiczówny 
przekład „Don Carlosa" Schillera 
(fragmenty w różnych czasopismach). 

Wolno wyrazić się, że nigdyby 
„Don Juan” Zorilii nie doszedł w Te- 
atrze Narodowym do imponującej 
liczby przeszło stu przedstawień przy 
wyprzedanej sali — gdyby nie świet- 
ny przekład Miłaszewskiego. 

Cóż — powie kto może — zna- 
czy przekład! Odpowiem: w tym oso- 
bliwie wypadku niezmiernie wiele. 

Sam dramat fantastyczny wielkiego 
hiszpańskiego romantyka — zachwytu 
nie budzi. Dopatrzono w nim nielada 
zalet, zarówno w Hiszpanji w 1844- 
tym jak w Polsce w 1924-tym. Są- 
dzę, że poddano się głównie uroko- 
wi tudzież istotnej głębi ideowej — 
samej legendy o Don Juanie. Zorilia 
mie wniósł w nią nic, coby usprawie- 
dliwiało komplimenty ad personam, 

  

Ogromna „sztuka* (jest dość pusta 
ideowo, a raczej wydęta; stanowi 
niewątpliwie widowisko bardzo a 
bardzo efektowne, budowlę literacką 
o bardzo kunsztownej konstrukcji; 
Jecz utwór to, uczciwszy uszy, ope- 
rowy. Nie to, że przypomina zewnę* 
trznie „Don Juana" Mozarta, lecz jest 
sam w fakturze i stylu. włosko-ope- 
rowy. Patetyczności i wielkie giesty 
i wysokopienne feimaty zastępują u 
Zorii — frazesy, „tirady*, najpraw- 
dopodobniej (hiszpańskiego języka 
nieznając, mogę wyrazić tylko przy. 
puszczenie) w wolzym polskim prze- 
kładzie spreparowane tak misternie 
i umiejętnie, że bynajmniej nie nużąc, 
mogły uchodzić za nabrzmiałe niewie- 
dzieć jak cennemi walorami nietylko 
górnych myśli i niesłychanych uczuć, 
lecz, ba, nawet absirakcyj filozoficz- 
nych. Josć Zorilla, jeżeli duchem 
chodzi gdzieś w zaświatach po Eli: 
zejskich Polach, powinien byt tam 
czuć głęboką, niewysłowioną wdzięcz- 
ność dla swego polskiego źraduttore, 
który, wbrew przysłowiu, oddał niu 
olbrzymią przysługę. 

W dodatku, mise-en-scene w Te 
atrze Narodowym niektórych aktów po- 
tęgowała wrażenie operowe—aby tyl- 
ko wspomnieć o „panteonie rodu 1e- 
noriów ”, żywo przypominającym białe, 
piramidalno-odświętne lukry na uro- 
czystych tortach. Lecz i tę dekoracyj- 
ną eksuberancję... przebóstwił znako- 
mity przekład! sA przedewszystkiem 
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dał p. Józefowi Węgrzynowi w roli 
bohatera, sięgnąć po najsutsze, jakie 
kiedy uszczknął, laury. Bo — mylłby 
się bardzo ktoby sądził, że wielki 
aktor może dać sobie radę.:. z każ: 
dym tekstem. Tak nie jest. Nawet 
dla największego aktora tekst sżary, 
banalny, rozwlekły, niezdarny, bez 
blasku i polotu, oporny jak gumela- 
styka, bezdźwięczny jak wióry. -— jest 
materjałem na którym załamać się 
może najświetniejszy talent aktorski. 
Przeciwnie zaś dobry, a cóż dopiero 
znakomity tekst—cóż to za niezrów- 
nane pole popisu dla utalentowanego 
i wytrawnego aktora! Taką istną man- 
ną z nieba był dla p. Węgrzyna—prze- 
kład Miłaszewskiego. 

W  pierwszem lepszem miejscu 
otwórzmy książkę. 

Don Juan baraszkując najhaniebniej, 
zdarł maskę z twarzy rodzonemu ojcu. 
Don Diego: Boże skarz! Ręką spia- 
muł moją twarz! Don Juan; Chrystel 
Ojciec mój!.. Diego: Waść łże! Don 
Juan: Na szatana, hamuj się! Diego. 
Ty mój syn? Tyś pomiot czartal (do 
Don Gonzala). Umowa nasza rozdarta, 
plan zniszczony, komandorze! Don 
Gonzalo: Tak, Chodź! Don Diego; 

Ty mnie w grób wtrącasz, potworze! 
Gdy nas na są: wezwie Bóg, 
Wówczas ci pizebaczę.. może. 

Albo moment ukazania się posągu 
komandora na uczcie Don Juana? W 
chwili właśnie gdy Don Juan wznosi 
zdrowie swoicn gości, rozlega sę 

mi przez innego dygnitarza, który w!” 
dząc poważne i zamyślone oblicza 
kresowców zauważył: czemu jesteście 
tacy zasępieni, czemu nie spiewacie 
sobie: albośmy to jacy tacy... 

„_ Warszawa kresów naszych zupełnie 
nie zna. Kompletnie się nie orjentuje 
w naszem życiu i jego warunkach. 
I dlatego dziwnem jej się wydaje, 
gdy ludzi uśmiechniętych na Kresach 
nie znajduje. A to życie nasze kreso- 
we do śmięchu ani do śpiewu nas 
nie usposabia. Troska i niepewność 
o nieznane jutro naszego kraju wy- 
ciska na obliczach naszych kresow- 
ców piętno głębokiej zadumy i zasę- 
pienia. I wtedy dopiero uśmiech roz- 
jaśni nam oczy, gdy władze centralne 
przejrzą i zdadzą sobie należycie spra- 
wę z tego stanu zaniedbania i opu- 
szczenia w jakiem my się dotąd je- 
szeze znajdujemy. 

ała, 

mocne stukanie do drzwi w głębi 
sali. Don Juan słyszy doskonale i— 
kpi wyzywająco: 

Nudzi mnie psota hultaja.. 
Obaczym co dalej pocznie, 
Teraz u drzwi się zaczaja. 

(do służby) 
Ogłupieliście widocznie! 
Na drzwi się gapią, bałwany! 
Precz mi Emės > e 

„(paziowie wybiegają) * 
Wiecie,? Żart PORA dalej, 
Zażądajmy bagatelki: 
Niech wejdzie duch do tej sali 
Przez drzwi zamknięte lub ścianył 
Zaraz przypłoszymy ptaszka. 

Jeden z gości woła: „Zgoda, —po- 
myst niesłychany!* 

Hej, duchul—Poco, mospanie, 
Ten hałas, tumult, stukanie? 

- Dla duchów drzwi i mur fraszka, — 
Prosimy do, nas przez ściany!” 

Posąg Don Gonzala przechodzi 
przez zamknięte drzwi bez hałasu. 

Trudno o większą potoczystość, 
naturalność, werwę przy pełaem wir- 
tuozowstwie wersyfikacjil 

Wracając zaś do sztuki samej — 
która nie wątpię, że znajdzie sporo 
czytelników zarówno wśród tych, 
którzy ją na scenie widzieli jak tych,. 
którzy ciekawi będą choć z książki z 
nią się zapoznać — to przeczyć nie 
będę, że stanowi, w przekładzie ;Mi- 
łaszewskiego nader interesującą Iek- 
turę. Coś w rodzaju „Trzech Musz- 

kieterów *... # 
Istniał-że w samej rzeczy kiedy na. 

świecie Don juan? Legenda o nim 
rodem jest ze starych jkronik miasta. 

Łotwę. Przeszkodziła temu 

Na skutek natychmiast zarządzono pościgu, defraudant został ujęty na 
łotewskiej, przez funkcjonarjuszy 12 kompanji straży granicznej, 
ajewskiego, wraz z akliami odnośnemi, skierowano do dyspozycji sędzie- 

  

SKLEP POLSKIEGO 
MONOPOLU TYTONIOWEGO 

w Wilnie, ul. Jagiellońska Nr 2 

Sprzedaje wyroby specjalne Polskiego Monopoiu Tytoniowe: 

Triumf, papierosy, pudełko 20 sztuk za 2 zł. 80 gr. 

Hercegowina i Pursiczan, 
tytonie do papierosów o cięciu równoległem w pudełkach blaszanych po 

100 gramów, w cenie 12 ziotych za pudełko. 

Wizja lokalna w Teresinie. 
Poniedziałkowe posiedzenie sądu odbyło 

się na miejscu przestępstwa, dokonanego 
rzed 13-tu laty w majątku ks. Druckiego- 
ubeckiego— Teresin. 

O godz. 8 m. 40 rano z dworca głów- 
nego w specjalnie przyczepionym do pociągu 
pośpiesznego wagonie I-ej klasy udał się na 
miejsce przestępstwa sąd w pełnym składzie, 
prokurator i obrońca, przyczem na mocy 
oddzielnej decyzji sądu asystował przy tej 
wizji miejsca przestępstwa oskarżony Bis- 
ping. 

Pr: pierwszej wizji, dokonanej przed 
wojną przez b. rosyjski sąd okręgowy oskar- 
żonego nie było, chociaż był wtedy w are- 
AE prewencyjnym, dzisiaj zaś jest na wole 
ności. 

Ciekawym przyczynkiem posiedzenia 
sądowego na wolnein powietrzu było bada- 
me 12 świadków z pośród miejscowej lud 
ności należącej bądź do służby zabilego 
księcia, bądź do okolicznych mieszkańców. 

Przewodniczący wyznaczył wezwanym 
świadkom miejsca, gdzie oczekiwać mieli 
pizybycia sądu. Rodzinie Sochów polecono 
czekać przy swej chacie, koło której w dniu 
zabójstwa widzieli oskarżonego, 

Miejsce zbrodni. 
Następnie zajęto miejsca w powozach i 

ruszono w głąb parku na odległe o niecałe 
pół kilometra od pałacu miejsce zabójstwa, 
gdzie obecnie stoi kamienny krzyż. wykuty 
w kamieniu napis głosi: «Władysław Dru* 
cki-Lubecki zakończył życie dnia 21-go kwie- 
tnia 1913 r. Gotowe przez łaskę Twoją serce 
moje, Boże. Błogosławieni miłosierni, albo" 
wiem otrzymają oni miłosierdzie». к 

P. Czerwiakowski opowiada na miej- 
scu zbrodni, w jakim stanie znalazł zwłoki 
1 pokazywał w kiórych miejscach widniały 
ślady krwi, tworzące linję jakby wleczonego 
po ziemi ciała, Zakrwawiona kora drzew 
czyniła wrażenie, iż chwytano się za nią 
powalanemi rękami. Świadek Orman prowa* 
dzi następnie sędziów, gdzie zastał pizywią: 
zane na bocznej alejce konie, Od tcgo miej- 
sca sąd postępuje za Bispingiem, który 
wskazuje na tej samej zaledwie zarysowa* 
nej alejce punkt rozstania się z księciem.Oskare 
żony wskazuje jednocześnie którędy szedł 
do granicy parku, by wydostać się na pole. 

Zeznanie św., Skrońskiego. 

Stamtąd pojechano na krańce parku od 
strony szosy. Źbadany na miejscu robotnik 
szosowy Skroński jak i rodzina Sochów wi- 
dzieli oskarżonego, zdążającego, bynajmniej 
nie w kierunku plantu od innej zupełnie 
strony parku Teresińskiego i równolegle do 
toru kolejowego. Stroński demonstrował jak 
czarno ubrany pan w żółtych butach wy: 
skoczył z parku na szosę i przebiegłszy ją 
szybkim krokiem wzdłuż napełnionego wodą 
rowu brnął przez pola. ы 

Rodzina Soch6w poznaje ord. Bis- 
pinga. 

Antoni, Wojciech, Marjanna, Eugenja i 
Marja Sochowie zbadani w swej chacie sto” 
jącej przy szosie zgodnie twierdzą, iż pola 
wówczas zalane były wodą i nikt nimi nie 
chodził, fakt więc, że jakiś przyzwoity osob- 
nik szybkim krokiem stąpał po kałużach i 
rozmiękłej roli zwrócił uwagę całej rodziny, 
wynikł nawet między nią spór, czy ów nie- 
znajomy idzie boso czy też w żółtych butach. 
Bugenja Sochówna wyszła nawet przed za- 
grodę i pizekonała się, że tajemniczy pan 
jest obniy. 

— Czy świadek nie widzi tu między 
nami owego pana — zapytuje przewodnie 
czący po kolei każdego ze świadków. 

Świadkowie rozgiądając się w grupie 
wynosząc:j kilkunastu mężczyzn bez waha- 
nia wskazują na Bispinga. 

Po powrocie do pałacu sąd  przesłu" 
chał dodatkowo świadka Cybulskiego, oraz 
dróżnika Dylickiego, 

O godz. 8-ej sąd powrócił do War- 
szawy. 

    

      

    

  

Sewilli. Tam jest zapisane, że. pe- 
wien magnat wielkiego rodu, Don 
Juan Tenorio, zbereźnik i hulaka, że 
Boże odpuść, zabił pewnej nocy nie- 

jakiego komandora (to jest posiada- 
jącego order wysokiego — stopnia). 
Zwłoki pochowano w obrębie klasz- 
toru Franciszkanów. | Franciszkanie, 
którym Don Juan nieskończenie do- 
kuczał i siał po mieście straszliwe 

zgorszenie, a którego sądy nie miały 
„odwagi ruszyć, zwabili go podstępnie 
do kłasztoru.. i Don Juan przepadł 
bez wieści. Franciszkanie rozgłosili po 
«całem mieście, że Don Juan powa* 
żył się znieważyć posąg nadgrobny 
komandora Ulei (tak się nazywał) i, 
że posąg zapadłszy się pod ziemię 
zabrał z sobą Doa Juana — oczy- 
wiście do piekła. A tuż i pożar zni-- 
szczył doszczętnie kaplicę, w której 
był komandor pochowany. Któżby 
'nie dał wiary? Tak oto rozeszła się z 
z Sewilli na świat cały nieśmierteina 
legenda. « 3 

W postaci najprostszej, pierwot: 
'nej, tradycyjnej mamy ją w... balecie, 
„do którego muzykę skomponował 
"Gluck, wielki poprzednik Mozarta. 
„Jeżeli cnota nie dostaje nagrody, to 
„przynajmniej występek jest przykład- 
mie ukarany! 

Inaczej u Zorilli—i u wielu, wielu 
tych, którzy legendę o Don Juanie 
„osnuli w literaturze i sztuce... włas- 
nych idei, warjantów, dopełnień, prze- 
twarzań przędzą. 

    

Wystarczy przypomnieć słynną 
operę Mozarta i słynny poemat By- 
rona, sztukę Moljera „Le Festin de 
Pierre”, obraz Eugenjusza Delacroix, 
tragedję Grabbego „Don Juan und 
Faust*, powieść pani Sand „Wiejski 
donżuan* etc. etc. 

U Zorilli dzieje się wszystko mu- 
tatis mutandis, prawie jak w legen- 
dzie. Uczta, Przybywa na nią duc 
komtura. Zaprasza na swój grobo- 
wiec. Don Juan idzie śmiało i ztcho- 
wato na cmentarz. Lecz tu ujmuje 
batutę. wielki romantyk i w chwili 
gdy posąg komandora ma wziąć Don 
Juana za rękę, nagle ożywia się, na 
grobowcu tuż obok... posąg Inėzy 
(córki komandora, którą Don Juan 
porwał kładąc trupem jej ojca). Ona, 
ona sama mówić zaczyna. Ku niej 
śpieszy Don Juan. Ona bierze go w 
objęcia. Nie! Nie będzie on potępio- 
ny i nie pójdzie na dno czeluści pie* 
kielnych! Albowiem.. albowiem w 
kurczach przedśmiertnej rozpaczy u- 
czuł szczerą i głęboką skruchę za 
popełnione występkij i pojednał się 
z Bogiem Miłosierdzia i Miłości (z 
takim Bogiem najłatwiej się pojed- 
nać!), a przedewszystkiem... ona, Ine- 

za, kochając go nad życie, duszę swą 
oddała za niego Boga. 

Jest, że to wszystko tak niewzru- 
szenie w porządku? 

Zorilla przez usta 
uczciwość powiedzieć, że 

Inezy mą 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Artykuł dyskusyjny. 

W sprawach wileńskiej gospo- 
darki miejskiej. 

Korzystam z welnej frybuny „Słowa”, 
aby dyskusję w sprawie wileńskiej gospo- 
darki miejskiej, rozpoczętą a nie wyczerpaną 
5-cio minutowemi przemówieniami na Osta- 
tniem posiedzeniu wileńskiej rady miejskiej, 
przenieść w myśl uchwały zebrania obywa* 
telskiego z dnia 8 b. m. (patiz Słowo Xe 32 
2 dnia 10/11 Zebranie obywateli m. Wilna w 
sprawie gospodarki miejskiej) na łamy pra- 

sy w celu zainteresowania ogółu sprawami 

municypalnemi, wywołania w tych sprawach 
dyskusji, i wprowadzenia niezbędnych reform 
w naszej gospodarce rniejskiej, 

Powtarzam tu z małemi zmianami prze- 
mówienie swoje wygłoszone podczas dysku= 
sji budżetowej na ostatniem posiedzeniu rady 
miejskiej, w nadziei, że znajdzie się z grona 
większości rady popierającej magistrat głos 
odpowiedzi rzeczowej na zarzuty, jakie we- 
dług mego przekonania należy postawić 
wileńskiej gospodarce miejskiej. 

Pośpiesznie upieczony prelimi- 
narz wymaga rewizji. 

Komisja finansowa wileńskiej rady 
miejskiej postawiona w niemożliwe 
warunki rozpatrzenia w ciągu 10-ciu 
dni i O-ciu posiedzeń preliminarza 
budżetowego przedstawionego jej zbyt 
późno przez magistrat, mie mogła 
pomimo usilnej pracy wywiązać się 
należycie ze swego zadania i musiała 
zrezygnować z praktykowanego za- 
zwyczaj dwukrotnego a nawet trzy- 
krotnego czytania preliminarza dla 
powzięcia ostatecznej, dostatecznie 
dojrzałej uchwały. Komisja finansowa 
jedno ze swoich posiedzeń odbyła 
nawet w niedzielę, byleby tylko zdą- 
żyć w ciągu 10 dniowego okresu 
przygotować w niebywałym  pošpie- 
chu przeliminarz na najbliższe posie- 
dzenie rady miejskiej. Tak pośpieszna 

, praca nie może być wolną od defek- 
tów. Z tych względów już a priore 
uważam nasz preliminarz budżetowy 
za nierealny. 

Szczególnie wiele budzi we mnie 
wątpliwości preliminarz elektrowni— 
największego z naszych urządzeń 
miejskich przedsiębiorstwa i za błąd 
uważam, iż nie rozpatrzono go przy 
pomocy rzeczoznawców powołanych 
zewnątrz, niezależnych od magistratu. 

Preliminarz budżetowy, jak mogę 
o tem wnosić na podstawie mylnie 
obliczonej należności Kolegjum ewan- 
gielickiemu 11 tysięcy zamiast 30.000 
zł, za nabyty plac dla rozszerzenia 
ulicy Zawalnej, zawiera błędy z po- 
wodu niezgodnego z prawem  prze- 
rachowywania należności przedwo- 
jennych przez magistrat i komisję fi- 
nansową, która nie wszystkie pozycje 
zdążyła dostatecznie drobiazgowo 
sprawdzić. 

Magistrat zapóźno przedstawił 
preliminarz komisji. 

Magistrat stara się oswobodzić od 
zarzutu zbyt późnego przedstawienia 
preliminarza do Komisji budżetowej 
tłumacząc się, że nie mógł tego uczy” 
nić wcześniej, z powodu konieczności 
przystosowywania się do coraz no- 
wych przepisów podatkowych, ko» 
mentarzy i cyrkularzy ministerjalnych. 
Dlaczego jednak inne  magistraty, 
działające w ramach tych samych obo- 
wiązujących u nas ustaw, bardzo nie- 
doskonałych, potrafiły jednak prze- 
łamać te same trudności i przygoto* 
wać preliminarz lepiej i o wiele 
wcześniej, niź nasz magistrat. 

Dlaczego jednak inne magistraty, 
działające w ramach tych samych o- 
bowiązujących u nas ustaw, bardzo 
niedoskonałych, potrafiły jednak prze- 
łamać te same trudności i przygoto” 
wać preliminarz lepiej i o wiele wcze- 
śmej, niż nasz magistrat. 

Zarzuty przeciwko komisji rewi- 
3 zyjnej. 

Przykro co roku przy dyskusji 
budżetowej powtarzać „te same za- 
rzuty przeciwko magistratowi i radzie 

  

Tej tajemnicy zawiłość 
Pojęta jest tylko w niebie I 

Tu, na ziemi, wymyka się ludz- 
kiemu rozumieniu. Lecz czy to pierw- 
sze i ostatnie... szukanie południa o 
czternastej godzinie? ; 

Takiemi to podsadzaniami noto- 
rycznego, nicponia i zbrodniarza w 
jakieś metatizyczne superae aurae 
wymędrkowano Don, Juana na ja- 
kiegoś już nie tylko nadczłowieka 
lecz na jakąś postać niesamowitą, de- 
moniczną,a swoją drogą otoczoną ja- 
kimś nimbem... kto wie czy nie Prze- 
znaczenia, jakiejś Siły Wyższej. Jak 
Ahasver, żyd wieczny tułacz, iazie 
wciąż, idzie, idzie przez świat, tak 
Don Juan nieprzerwanie po świecie 
broi, broi, broi.. 4e aż w potoczną 
weszła mowę donżuanerja, a od don- 
żuanów aż się roi w każdem poko- 
leniu. 

Co to jest donżuan? Prawy don- 
żuan zdobywa kobietę, łamiąc jej upór 
z  niewzruszoną _ bezwzględnością, 
często-gęsto pastwi się nad swą ofia- 
rą i porzuca ją — sięgając po następ- 
ną. Chodzi mu nie tyie o nasycenie 
swego pożądania ile o tryumf, o na» 
sycenie bczgranicznej miłości własnej. ГУ 
Chodzi mu 0 możliwie największą 
liczbę tych, które padły mu w obję: 
Cid. 

Od księżnej z królewskiej krwi 
Do prostej wiejskiej dziewczyny, 
Wzwyš — wzniż społecznej drąbinył 

Donżuan te wykwalifikowany, za- 

miejskiej, bo się nie widzi zmiany na 
lepsze. 

Powtarzam więc znowu, co mó- 
wiłem i w zeszłym roku, że jest wi- 
ną magistratu i przewodniczącego ko - 
misji rewizyjnej, że rada miejska 
przez cały czas swego istnienia od 
roku 1910 t. jį. już od sześciu lat, 
nie otrzymała ani jednego sprawo- 
zdania z działalności komisji rewizyj- 
nej. Nie wiemy czy jak się cdbywają 
posiedzenia tej komisji. Podobno w 
niej już nie źres ale duo „faciunt 
coliegium*: uznano za prawomocne 
zebranie złożone z 2 radnych i jed- 
nego płatnego urzędnika! 

Kontrola obniżona w powadze. 

Kontrola w magistracie w nowych 
etatach została obniżona pod wzglę- 
dem stopnia służbowego i co za tem 
idzie i powaga kierownika wydziału 
kontroli, co jest też niesprawiedliwo- 
ścią względem osoby kierownika, za- 
służonego w sprawach miejskich 
wzorowego urzędnika w tym dziale. 

Statystyka zlekceważona. 

Postawienie na czele referatu sta- 
tystycznego "młodszego referenta jest 
niedocenieniem znaczenie tak ważnego 
działu, jakim jest statystyka. 

Brak organizacji pracy. 

Wszystkie redukcje przeprowa- 
dzane przez magistrat i różne komi- 
sje są przeprowadzane z zaniedba- 
niem wprowadzenia wpierw należytej 
organizacji pracy, Nie dadzą te re- 
dukcje pożądanych rezultatów, dopó- 
ki wpierw nie zostanie przeprowa- 
dzony ze znajomością rzeczy podział 
na sekcję, wydziały, stosownie do 
różnych gałęzi gospodarki samorzą- 
dowej, z określeniem šcistem, za po- 
mocą regulaminu i instrukcji zakresu 
działania każdego urzędnika. 

Stawiam wniosek, aby magistrat 
wydelogował kogo z inteligentniej- 
szych swoich pracowników na nau. 
kę do samorządów lepiej funkcjo: 
nujących i zebrał materjał dla reorga- 
nizacji systemu pracy i biurowości 
w magistracie wileńskim. W ten spo- 
sób usunie się takie dziwolągi, że 
papier bez znaczenia, którego podpi- 
sanie byłoby w kompetencji jednego 
z urzędników, podpisują szef sekcji, 
referent iczasem jeszcze jeden urzęd- 
nik, 

Brak planowości w gospodarce 
ł planu regulacyjnego miasta. 

Brak planowości i wszelkiego 
przewidywania na przyszłość w wi- 
leńskiej gospodarce miejskiej przeja- 
jawia się w tej obstrukcji, jaką ze 
strony magistratu i prezesa komisji 
technicznej spotyka żądanie przystą- 
pienia choć raz do opracowania pia- 
nu rozbudowy i. regulacji miasta 
Wilna. 

Wniosek mój poparty przez rad- 
nego prof. Ruszczyca stworzenia od- 
powiedniej komisji, która oby się 
tym zajęła przy współudziale specja* 
listów był przez magistrat sabotowa- 
ny, w końcu rada miejska uchwaiiła, 
aby komisja techniczna była też ko- 
misją rozbudowy i regulacji m'asia; 
na papierze rozszerzono  działałność 
komisji technicznej, lecz de facto nic 
się nie zmieniło, bo sprawy bieżące 
techniczne absorbują całą działalność 
kamisji, która załatwia je w gronie 
osób przeważnie nieposiadających 
żadnego wykształcenia technicznego 
i przeważnie bez współudziału rze- 
czoznawców. 

Niebezpieczeństwo stąd grożące 
rozwojowi miasta. 

Brak przygotowanego planu regu- 
lacji i rozbudowy wielkiego . Wilna 
może się zemścić na interesach mia- 
Sta wobec tendencji Witosa i stron- 
nictw chłopskich uszczuplić obszar 

wodowy, wytrawny 
le seducteur. Kobiety — odzyskawszy 
przytomność i równowagę, lżą, prze- 

zdobywca serc, 

klinają donżuana. Wspomnienie o 
nim trapi je jak zmora. Desperują że 
go na drodze swej spotkały.. A on 
nic sobie i z tego nie robi. Nasycił 
się—i rekord zdobył. Niczego mu 
więcej do szczęścia nie trzeba. | 

Wręcz innym niż Don-Juan jest 
Casanowa. Dwa typy. Dwa «na 

słońcach swych przeciwne  bogi». 
Don Juan — doskonały uwodziciel, 
parfait seducteur; Casanowa nato- 
miast to doskonały kochanek, (' amant 
parfait. 

"Dia Casanowy—i każdego męż- 
czyzny posiadającego w mniejszym 
lub większym stopniu jego organi- 
zację duchowo-fizjologiczną—ma war= 
tość bezcenną cały przebieg miłośnej 
przygody, choćby miała mu zgoto- 
wać nie same tylko rozkosze i u- 
pojenia. Casanowa sam kocha; od- 
daje samego siebie kobiecie ukocha- 
nej; Casanowa dba w równej mierze 
o danie jej maximum szczęścia jak 
o własne zadowolenie. Casanowa 
splata i rozplata wiecznie nowy ma: 
wodaż erotyczny z upodobaniem, z 

pasją, z lubością, z maestrją wirtuoza, 
egzekwującego na koncercie najtrud- 
niejszą i najświetniejszą zarazem kom- 
pozycję muzyczną. On też, podobnie 
jak donżuan przez życie całe ma do 
czynienia z kobietami. Czy tylko dla 
kolekcjonowania i kompletowania tro- 
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Z «Dziennika Ustaw Rz. P> Nr. 
9 i! 1926. 

— Umowa między Rzeczpospolitą Pol- 
ską a Czechosłowacką w sprawie zapobie- 
żenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dzie: 
dzinie podatków spadkowych, podpisana w 
Warszawie dn. 23 IV 1925 (poz. 78). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (b) Z działalności rzeźni 
miejskiej w roku 1925, W roku 
ubiegłym do rzeźni miejskiej dostar- 
czono 20.889 sztuk bydła rogatego, 
24.101 cieląt, 3145 owiec i 9.588 
świń. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
15 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

13 z dn. 

gruntów leżących w sferze inieresów 
miast i zająć je na parcelację rolną. 
$ 12 ustawy o rozbudowie miast: 
grunta państwowe leżące w obrębie 
miasta, przeznaczone w uchwalonym 
przez radę miejską a zatwierdzonym 
przez władze programie rozbudowy 
na potrzeby miastą (ulice, zieleńce, 
place, parki, cmentarze, budowle i 
zakłady gminnej użyteczności, jako 
też urządzenia wodociągowe, kanali: 
zacyjne, oświetleniowe, komunikacyj- 
ne, dezynie- cyjne, kąpielowe, szkoły, _ ‹ Trans Spra. Kupno. 
szpitale, targowiska, rzeźnie i t. p.) Palast 2 IT AR 
mają być bezpłatnie odstąpione gmi- Hoiandja — 20450 — 29524 29316 
nie*—wskazuje ile miasto może stra- Londyn 3515 _ 3584 _ 35.66 
cić przez to, że nie posiada i nie o- Nowy-York | 7.35 1.37 1.33 
pracowuje planu rozbudowy wielkie- Bu GA A 0 
go Wilna, dopuszczając że Trynopol Szwajcarja _ 14155 141.90 141.20 
i inne grunta państwowe, leżące w Stokholm — is sk 
obrębie miasta już zaczynają być Wiedeń 10343 10369 103.18 pozcz raąd. ао оМЙ Włochy 29.70 29.77 29.63 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 65.25 (w złotych 477.05 

+ kolejowa 120 125 — 

5 pr. pożycz. konw. 3450 — 
4 pr. pożyczk. konw,  — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 

Muzyka w Wilnie. 
9:ty koncert muzyki kameralnej, 

Zespół, z p. Kontorowiczem na 
czele, nie ustaje w urządzaniu wie- 
czorów kameralnych, które już sobie 
zdobyły zastęp stałych słuchaczów. 
l tym razem Świeżość programu  za- 
interesowała. Prześliczny kwśrtet Bo- 
rodina jest prawdziwie wartoš:iowem 
i dojrzałem dziełem, wcale nie zdra- 
dzającem tego, że kompozytor, będąc 
zawodowo profesorem chemji, tylko 
w chwilach wo!nych z amatorstwem 
uprawiał twórczość muzyczną, stając 
się jednym z wybitniejszych przedsta+ 
wicieli muzyki rosyjskiej. Trio na 
fortepian, skrzypce i wiolonczelę Han- 
sa Bronsart'a (von Schellendorf), 
świetnego fortepianisty, ucznia Liszta 
i rówieśnika Biilowa, wdzięczne w 
partji fortepianowej, wybornie granej 
przez p. Rasznuewiczową, ale nie wy- 
zyskujące dostatecznie obu instrumen- 
tów smyczkowych, daje się przyjemnie 
słuchać, lecz nie wykazuje żadnej in- 
dywidualności kompozytora, który zu- 
pełnie ulega wpływom Schumanna, 
z zwłaszcza Chopina, w obu czę- 
ściach ostatnich. Dla nas o wiele 
więcej interesującym był występ p. 
Ranuszewiczowej jako kompozytorki 
ładnej i formalnie dobrze zbudowa- 
nej sonaty w jednej części na forte- 
pian, odegranej przez autorkę z ar- 
tyzmem wytrawnej wirtuozki, 

Na zakończenie odegrano kwariet 
smyczkowy p. Ranuszewiczowej. Kom- 
pozycja utrzymana w skróconej for- 
mie, kojarzącej bezpośrednio wszy- 
stkie cztery części w jedną dużą ca- 
łość, Wdzięczne i wyraźne tematy od- 
znaczają się melodyjnością, a umie- 
jętne opracowanie, z właściwem za- 
chowaniem . warunków kompozycji 
kwartetowej, bardzo pochlebnie świad- 

\ сгу o znajomości techniki  kompozy- 
torskiej utalentowanej i cenionej mu- 
zyczki. Wykonanie obu kwartetów 
wykazywało staranność przygotowa- 
nia i coraz lepsze wzajemne przysto- 
sowywanie się uczesiników. ożywio- 
nych szczerem zarniłowaniem do swe- 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P. Nr, ll z dn. go zawodu. 
6 il 1926 r. Ž 

ы 1Т9'21Ё01рокц‹11епіе M—ra Kolei * dn. \ 
2 wydane w porozumieniu z M-rami Niezwykle dodatnie wrażenie po: 

ZY o alk zostało z ostatniego poranku niedziel- 
skich koiei normalno-torowych. (poz. 73), nego w Teatrze Polskim. Dziwić się 

- tylko można, że sala nie była prze- 
Z «Dziennika Sowy a bg Na Ла КО pełniona, ale wilnianie tylko się a 

н 7 dy inieresują koncertem, jeżeli wy- 
— Umowa międ 3 J 

Republiką Caeew kola D a stępuje artysta wychwalany + gdzie 
ny prawnej i pomocy prawnej w sprawach kolwiek w innem mieście. A jednak, 
podatkowych, podpisana w Warszawie dnia nic to mi nie przeszkadza do uznania 
23 IV 1925 (poz. 76); wyjątkowo pięknego głosu p. Carma- 

rie i wrodzonej zdolności do kolora- 
tury — za zjawisko zupełnie niepo- 
spolite w swym rodzaju. Nasza pu- 
bliczność zdaje się o tem nie wie- 
dzieć wcale. Cały szereg najtrudniej. 
szych, z należytym wyrazem wyko- 
nanych aryj operowych dał sposo- 
bność śpiewaczce wykazać cały ar- 
tyzm i zbierać entuzjastyczne oklaski. 
Dziwnem się wydało, że wyjątek z 
op. «Сатогга» kompozytora Esposito, 
najzupełniej identyczny z bardzo zna- 
ną neapolitańską melodją ludową... 
Chyba to — <cytata» zupełnie roz- 
myšlna?... 

Partnerem śpiewaczki był p. Ser- 
gjusz Benoni, któremu brak tylko 
jeszcze ostatecznego szlifu, aby się 
stać śpiewakiem  pierwszorzędnym. 
Prześliczny w miękkości brzmienia 
głos basowo-barytonowy, 0 _ Skali 
dość rozległej, jeszcze nie zawsze 
jest dostatecznie swobodny w emisji, 
zwłaszcza na początku, zanim się ar- 
tystą rozśpiewa i nad usunięciem tej 
przeszkody głównej warto popraco- 
wać. Pozatem artysta zdradza nieprze- 
ciętną muzykalność, znaczne poczu- 
cie stylu (wyjątek z „Wesela Figara"), 
dużo wyrazu i jasność dykcji. Pię- 
kne powodzenie towarzyszyło produ. 
kcjom utalentowanego artysty. 

Bardzo ładnie odśpiewany przez 
obojga koncertantów duet z op. „Cy- 
rulik sewilski* pięknie zakończył je- 
den z najpomyślniejszych koncertów 
całego sezonu. 

Że znanym już tutaj powszechnie 
artyzmem p. Raf. Rubinsztejn akom- 
panjował do śpiewu. 

Mie kat Józefowicz 

Konieczność powołania archi- 
tekta urbanisty. 

Wobec doświadczenia z komisją 
techniczną, rozbudowy i regulacji 
miejskiej uważam, że należy stwo- 
rzyć brakujący w Wilnie etat archi- 
tekta miejskiego, powołać na to sta- 
nowisko architekta urbanisty i pole- 
cić mu, aby przy pomocy kierow- 
nika pomiarów miejskich inżyniera 
Walickiego opracował plan regulacji 
wielkiego Wilna. 

(D. N.). 

Wacław Gizbert-Studnicki, 

24,10 24,00 
    

informacje. 
Ceny ziemiopłodów w Polsce. 

Na podstawie cen ziemiopłodów 
w wszysikich dzielnicach Rzeczypo- 
spolitej przeciętne ceny ziemiopłodów 
w grudniu wynosiły: pszenica zł. 32,9, 
żyto zł. 21,67, jęczmień 20,83 zł. 
owies 20,57 zł, ziemniaki jadalne 
4,69 zł. W pierwszej połowie stycz- 
nia ceny poszły nieco wzwyż. Mimo 
to jednak doszły do parytetu šwiato- 
wego, w niektórych zaś miejscowoś- 
ciach spadły niżej cen europejskich. 
Umożliwia to znakomicie eksport 
zbóż zagranicę, zwłaszcza, że popyt 
na rynku wewnętrznym stosunkowo 
się zmniejszył. 

WIADOMOŚCI RÓZNE. 
W sprawie wywozu zagranicę 
zwierząt i surowców zwierzę- 

cych. : 

W powołanej sprawie odbyło się w 
dn. 8 lutego br. posiedzenie z udziałem 
inspekiorów weterynaryjnych ze wszystkica 
województw pod przewodaictwem d-ra Kier= 
nika M— Ra Roln. i S$. P. Minister zwrócił 
uwagę, że eksport zwierząc i surowców 
zwierzęcych wynosi do 15 proc. całego eks- 
portu poiskiego, wskazanem jest więc jak 
najściślejsze przestrzeganie zarządzeń mają- 
cych na celu niedopuszczenie do wywozu 
zwierząt chorych lub podejrzanych, ponie- 
waż najmniejsze nawet ucnyvienia pod tym 
względem mogą spowodować. zamknięcie 
granic ze strony państw importujących 

W związku z tem posiedzeniem należy 
oczekiwać, że ze względu na konieczność 
zwiększeaią eksporia dział hodowlany w 
rolnictwie zostanie otoczony specjalną opie- 
ką ze strony państwa, z drugiej zaś Sirony 
dozór | sanitarno-weterynaryjay zostanie 
obostrzony. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

feów? Niel Casanowa tak żyć nie 
może bez stosunku miłośnego z ko 
bietą, jak—wybaczyć proszę! —jak pa- 
lacz nałogowy bez papierosa lub cy 
gara. 

Żadna przygoda miłośna nie - zo- 
stawia wspomnień przykrych ani Ca- 
sanowie... ani jego partnerce. Wręcz 
przeciwnie! Kobieta, z którą Casano- 
wa przeżył w stosunku miłośnym 
choćby jeden dzień tylko, wspominać 
© nim będzie długo, długo bardzo, 
może do końca życia z uczuciem 
dziwnie tkliwem— jeżeli nie z melan- 
cholją tęsknoty za czemś bardzo 
cudnem a niepowrotnem, to z prze- 
dziwnie szlachetną serdecznością. Ko- 
biety, z właściwą im instynktowną 
przenikliwością, czują doskonaie w 
mężczyznie: Casanowę lub Don Juana, 
Zmożone, oddają się donžuanowi; 
same idą w ręce Casanowie., 

„. Wszystko to bardzo pięknie, 
lecz cóż za. skandaliczne odbiegnięcie 
od tematul 

Doprawdy? Więc jeżeli autor 
„wolnego* przekładu odbiega—choćby 
na kilometr—od tekstu oryginału, to 
mu wolno? Jeszcze go się wynosi 
pod niebiosa. jak nieprzymierzając 
Emila Zegadłowicza, tłumacza „Fau- 
sta“, 

O którym bezpośrednio i ściśle 
mowa będzie w następnym  od- 
cinku. 

Es. J. 

  

Wilno, 
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 PLACOWKA POLSKA MEBLOWA 

S. Makowski 
Polecam: Salony bambusowe, parawany, kre- 
densy, szafy, stoły i t.d. 
Salon mahoniowy angielski | | | Przerabiam 
stare meble na nowe. | | | Opakowanie me- 

magazynach. Mam nadzieję, 
cówka zyska zaufanie. 

Z poważaniem sługa 

Zawalna 15. 

| 1 | Materace. 

30 proc. taniej, niż w 
że Polska Pla- dd
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Makowski. 
  

KRONIKA 
W sch. sł, o g. Ć m.51. 

    

Zach. sł о д 4 m. 50 
Jutro 

Fjawjana S. 

i KOŚCIELNA 

— Nabożeństwo żałobne za 
duszę j. E. Kardynała Dalbora. 
Już w ubiegłą niedzielę ks.. Miłkowski 
ogłaszał z ambony o bolesnej stracie, 
jaką poniósł Kościół w „Polsce ze 
śmiercią ]. E. Kardynała Edmunda 
Dalbora, prymasa Polski. Wieść ta 
smutnem echem, rozległa się w ser- 
cach katolickich. J. E. Biskup Kazi- 
mierz Michalkiewicz wysłał w imie- 
niu swojem i Kapituły telegramy kon- 
dolecyjne do Kapituł Gnieźnieńskiej 
i Poznańskiej. Na pogrzeb delegowa- 
ny został ks. kanonik Lubianiec, J. E. 
Biskup Michalkiewicz nie mógł wy- 
jechać z powodu niedomagania. Pan 
wice-wojewoda Oigierd Malinowski 
złożył kondolencję J. E. Biskupowi 
Michalkiewiczowi w niedzielę. 

Za spokój duszy J. E. Kardynata 
Dalbora zostanie odprawione nabo- 
żeństwo żałobne we Czwartek, dnia 
18 b. m. 

: URZĘDOWA 
— Legalizacja narzędzi mier- 

niczych. Miejscowy Urząd Miar w 
Wilnie informuje: W najbliższym 
czasie rozpoczyna się legalizacja na- 

rzędzi mierniczych na prywatnych 
czasowych punktach w Lidzie, Świę- 
cianach i Dołhinowie. 

Przemysłowcy, handlujący, apte- 
karze, właściciele młynów i właści- 
ciele gospodarstw rolnych okolicz- 
nych gmin wzywają się do wykorzy: 
stania tej okoliczności i zgłoszenia 
narzędzi do Iegalizacji na wymienio- 
ne punkty. Reperacja, a również 

zgłoszenie narzędzi do legalizacji 
może być wykonane na miejscu w 
wymienionych miastach przez pra- 
cujących tam obecnie prywatnych 
monterów wagarskich posiadających 
koncesje Głównego Urzędu Miar. 

MIEJSKA 
— (b) Posiedzenie komitetu 

rozbudowy. Na osiatniem posiedze- 
niu komitetu rozbudowy m. Wilna 
uchwalono szereg pożyczek dla osó0, 
którym w zasadzie pożyczki te zo- 

stały już uprzednio przyznane i do: 
piero teraz dopełniono ostatnich for- 
malności. 

Pomiędzy innymi petentami przy- 
znano 18 pożyczek  Kooperatywie 
Urzędniczej, przyczem każda z nich 
równa się sumie 13.500 złotych. 

Wobec napływających skarg, że 
niektórym osobom czynione były w 
Warszawie znaczne trudności przy 
wypłacaniu przyznanych pożyczek, 
uchwalono zebrać w tej sprawie ma- 
teijał celem wystąpienia z odnośnym 
memorjałem. 

— (b) Działałność „hycłów* W 
sprawozdaniu z działalności hyciów 
wynika, że w roku -1925 złapano i 
zabito 2659 psów wałęsających się 
mieście bez psich paszportów. 

— (b) Prośba właścicieił auto- 
busów. Właściciele przedsiębiorstw 
autobusowych, które z powodu trud- 
nej sytuacji zmuszone były wycofać 
swoje maszyny, zwiócili się do ma- 
gistratu z prośbą o wstrzymanie wy- 
dawania zezwoleń na uruchomienie 
nowych przedsiębiorstw autobuso- 
wych, zaznaczając jednocześnie, 2е 
wspólnymi siłami uruchomią w dniu 
1 marca część maszyn, 

SĄDOWA. 
— (b) Ważniejsze sprawy w 

Sądzie Okręgowym. W dniu 18 
b. m. Sąd  Okięgowy rozpozna 
Sprawę jedenastu uczni szkoły im. 
Pereca i Ratnera oskarżonych o dzia: 
łalność komunistyczną. jakoby naj- 
starszy z współoskarżonych ma za- 
ledwie 19 lat. 

19 b. m. ten-że sąd rozpozna 
cztery sprawy O zabójstwo, 20 b. m. 
Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę 
st. przod. Muraszki, 22 b. m. w 
sądzie okręgowym sprawa O oszu- 
stwo, zabójstwo i kradzież z włama- 
niem, 23 sąd doraźny nad szoferami* 

SZKOLNA. 

— [b) Koło wileńskie pracy w 
szkolnictwie. Przy Wileńskim Okrę- 
gowem Kuratorjum Szkolnem utwo- 
rzone zostało „Wileńskie Koło pracy 
w szkolnictwie*, którego zadaniem 
będzie obywatelskie wychowanie 
młodzieży szkolnej i szczepienie na 
gruncie szkolnym ideałów wzniosłych, 
oraz przygotowywanie kobiet i dziew- 
cząt do pracy gospodarczej dla 
wojska. 

— (b) Zebranie kierowników 
szkół powszechnych. W sobotę 
20 b. m. w lokalu szkoły powszech- 
nej przy ul. św. Anny róg Krėlew- 
skiej o godz. 2 m. 30 odbędzie się 
zebrańie kierowników szkół pow- 

szechnych celem omówienia szeregu 
spraw administracyjao-wewnętrznych. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

— (b) Wydawanie zasiłków 
dla biezrobotnych. W dniu dzi. 
siejszym wydawanie zasiłków dla 
ustawowych bezrobotnych odbywać 
się będzie w gmachu ratusza miej- 
skiego, natomiast wydawanie zasił 
ków z tytułu pomocy doraźnej od- 
będzie się w czwartek 18 b. m. w 
gmachu biura funduszu bezrobocia 
(Zawaina 2). 

— (b) Pomoc amerykańska 
dla żydów. Na imię gminy żydow- 
skiejj a pod adresem senatora, rabi- 
na Rubinsztejna nadeszło 4,800 do: 
larów z Ameryki. Ofiarodawcy prze- 
znaczyli 4,000 dolarów na pomoc 
bezroboinym i 800 na jedzenie dla 
dziatwy szkół ortodoksyjnych (che- 
derów). 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— [b] Posiedzenie sekcji me- 

ljoracyjnej. W dniu 18 b. m, o 
godz. l-ej w lokalu Wileńskiego To- 
warzystwa Rolniczego Zawzlna 9 
odbędzie się zebranie sekcji meljora- 
cyjnej Wil, T-wa Rolniczego, 

Na porządku dziennym powyższe- 
go zebrania, oprócz spraw bieżących 
rozpatrywany będzie pian akcji me- 
ljoracyjnej па  Wileńszczyznie w 
roku 1926. 

— Wilefskie T-wo Ginekolo- 
giczne. We czwartek dnia 18 b. m. 
oabgdzie się kolejne posiedzenie na- 
ukowe Wileńskiego T-wa Ginekolo- 
gicznego w lokalu państw. Szkoży 
Położnych o godz. 20 z następują- 
cym porządkiem dziennym; 1) Od- 
czytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia. 2) Pokazy chorych i 
preparatów: a) D-r Jaźwiński—torbiel 
smołowa jajnika, b) D.r Tyszkówna 
— dwa przypadki ciąży zewnętrznej 
macicznej. c) Dr Waszkiewicz — 
przypadek asynklityzmu Litzmanow- 
skiego. 3) Referat d-r Dobrzańskiego 
—zwalczanie zakażeń w połogu 
szczepionką Delbeta (Propidonem)*. 
4) Sprawy administracyjne. Goście 
mile widziani. 

— Zarząd domu Handlowego 
eksploatacji kimematograficznych i ki- 
netotonowych aparatów „Edysona* za- 
wiadamia członków iż w dmu 21 
lutego r. b.o godz 10-ej oabędzie się 
walne zebranie członków w lokalu 
kina „Felios*. Następne zebranie od- 
będzie się w tymże dniu o g. l2-ej i 
będzie ważne niezależnie od ilości 
przybyłych członków. 

Z UNIWERSTETU 

— Z powodu nabożeństwa ża- 
łobnego za duszę ś. p. Prymasa 
Polski J. E. Kardynała Edmunda 
Dalbora, w czwartek dnia 18 b. m. 
w czasie od godziny 9 rano do 12 
w południe wykładów ani ćwiczeń 
w Uniwersytecie nie będzie. 

SPORT. 
— (b) Odwołanie zawodów 

narciarskich. Zapowiadane na dzień 
19—21 b, m. zawody narciarskie o 
mistrzowstwo Polski—w Zakopanem, 
z powodu braku śniegu zostały 
odwołane. 

Ekipa A. Z. Su Wileńskiego wo- 
bec iego zmuszona była wstrzymać 
swój wyjazd. 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj w środę popielcową, dramat St. 
Wyspiańskiego «Wyzwolenie» po raz dzie- 
wiąty. 

Jutro po raz pierwszy <Turof> dramat 
w 3 aktach St. Zeromskiego osnuty na tle 
wypadków roku 1846, 

(W przed stawieniutem weźmie udział 
p. Karoi Hoffman — gość Zespołu, któcy 
posiać Cedry odtwarzał w Reducie w War- 
Szawie. 

W piątek «Fircyk w zalotach» komedja 
Fr. Zabłockiego zakończona sceną operową 
Dominika Cimarosa <il matrimonio segreto» 
oraz sceną baletową, * 

Bilety sprzedaje do przedednia každego 
przedstawienia biuro <OrDis» ul. Mickiewicza 
il od 9 — 430 w dnie powszednie 
i od 10—12-30 w niedzieje oraz Kasa Tea. 
tru od 11—2 i od 5—8 wdniu przedstawienia. 

— Wieczór baletowy H. Łaszkiewi- 
czowej w ieatrze Polskim. W sobotę 
nadchodzącą 30 b.m. znakomita  interpreta- 
torka tańców plastycznych Helena Łaszkie- 
wiczowa wysiąp. ze swym zespołem piasty 
ki na specjalnym wieczorze poświęconym 
kompozycjom Chopina,,>zumanna, Rimskiego+ 
Korsakowa i Krejsiera. Program zawiera 
<Szeherezadę» — sulię symfoniczną Rym 
skiego-Korsakowa, oraz bogate divertisse* 
ment baletowe, bilety do nabycia w kasie 
teatralnej od piątku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Szloma miał szczęście. Dn. 

15 b. m. żoinierz 6 p. piecn. leglo- 
nów Szloma Mactow przez nieostroż- 
ność rzucił granat ręczny, który u- 
derzył go w nogę, lecz eksplozja nie 
nastąpiła. 

— Zaczadzenie. W nocy na 25 b. m. 
wskutek wczesnego zamknięcia pieca zacza- 
dzieli Marja Tatarska i Elżbieta Muckiewi+ 
czowa (Rudnicka 13 m. 6) Lekarz pogotowia 
poszkodowanym udzielił pierwszej pomocy,



a ” 

— Otrucie, Da, 15 b. m. w celu po- 
zbawienia się życia otruła się octową esen- 
cją służąca 18 letnia Konstancja Jarmoło- 
wicz (W, Pohulanka 17). Lekarz pogotowia 
odwiózł „desperatkę do szpitala. 
+ Šlizgawka sus Dn. 15 b. m. 
Śśliznęła się i upadła łamiąc sobie rękę 60 

etnia Anna Rancewiczowa (Filarecka 16) 
Poszkodowaną dostarczono do szpitala żyd, 

— Brak dozoru. Dn. 15 bm. zostawio- 
ny w domu bez opieki dorosłych wypił 
octowej esencji 2 letni Sergjusz Pietkow 
(W. Obozowa 17). Lekarz pogotowia urato- 
wał mu życie. 

Z Całej Polski. 
— Bandytyzm w radomskiem. 

Niezwykła tragedja rozegrała się w 
nocy z 12 na 13 we wsi Grabcze 
gm. Rzęśnia pow. radomskiego. No- 
cy tej na dom mieszkalny gospod. 
tejże wsi Sigidusa naszli bandyci w 
liczbie kilku, trzymając w rękach 
rewolwery. 

KŁ Opryszki skierowali swe kroki 
przedewszystkim do izdebki sublo- 
katora Sigidusa, niejakiego Grzejdzika 
i zażądali wydania gotówki. Zbirom 
wiadome widać było, iż Grzejdzik, 
wróciwszy świeżo z Niemiec, przy* 
wiózł z sobą 6 tysięcy marek w 
złocie, 

Grzejdzik odmówił wydania pie- 
niędzy, za co bandyci zastrzelili go 
na miejscu, poczem skierowali się 
do Sigidusa, a gdy i ten sprzeciwił 
się rewizji opryszsów — padł trupem. 
Rownocześnie zbrodniarze zastrzelili 
jego żonę, która usypiała wtedy 
5-miesięczne niemowlę. 

Śmierci uszła jedynie staruszka 
matka Sigidusa, która skryła się pod 
pierzynę. 

Bandyci zdołali zbiec bezkarnie. 
Policja radomskowska wszczęła ener- 
giczne dochodzenia. 

ala 

List do Redakcji. 
tSzanowny Panie Redaktorze | 

W <Expresie Wileńskim» z dmia 4 b. m, 
ukazał się artykuł w sprawie redukcji pra- 
cowników w  Magistracie przedstawiający 
rzecz nie we właściwem świetle. Wobec 
tego uprzejmie proszę Szanownego Pana 
Redaktora 0 zamieszczenie następującego 
sprostowania: ? | 

1-mo. Z pp. Żyżylewskim i Jastrzębskim 
pracowałem w .Magistracie lat dwadzieścia 
kilka, pracowali obaj panowie uczciwie i z 
pożytkiem dla miasta. 

2 mo Pobieram 100 proc. 
iecz okrojoną do jednej trzeciej 
wodu że nasza magi»tracka usiawa emery* 
talna nie uwzględnia dodatków za wysługę 
lat, Żona moja emerytury po mojej śmierci 
nie otrzyma bo nie zostały zachowane z 
mojej strony pewne warunki ustawy. Wo» 
góle chętnie bym się zrzekł emerytury jeże- 
liby mi kto zwrócił wzrok, który w ciężkiej 
pracy straciłem. ь 

3-0. Co do pań Sagatowskiej, Gulbino- 
wej 1 Kieczkowskiej to dwie pierwsze nie 
eą bynajmniej «siostrami», a ostatnia nie 

emeryturę, 
a to z po* 

ma kamienicy, lecz tylko korzysia z mie- 

= ku i žani: | zę wyrazy szacunku i powažania 
pa” Karol Pietkiewicz 

  

W sprawie nauki na 
instrumentach dętych. 

    (G 

  

Kobieta szpieg. 
Aresztowanie na granicy kurjerki 

litewskiej. 

W nocy wczorajszej patrolujący 
policjanci zatrzymali koło miejsco- 
wości Klisielbało młodą kobietę, W 
czasie prowadzenia jej do kompanji 
usiłowała kilka razy zbiedz, lecz za- 
wsze w porę czujni policjanci zdołali 
temu przeszkodzić. 

W czasie badania kobieta ta ze- 
znała że się nazywa Ziełkiewiczówna 
Stefanja zamieszkała stale na Litwie. 

Za powód przejścia granicy podała 
ciężkie warunki bytu w Litwie oraz 
że poszukuje krewnych w _ Polsce, 
którzy są bardzo bogaci i jej by do- 
pomogli. 

Sprowadzona funkcjonarjuszka do- 
konała u niej rewizji, która dała re- 
zultat 5 listów adresowanych do lut. 
działaczy Litwinów, treść których jest 
trzymany w tajemnicy, kilka fotografij 
między niemi odbitkę kierownika po- 
licji politycznej w Kownie, kilkaset 
złotych pol. i inne papiery, Ziełkiewi- 
czówna bardzo zmieszana po rewizji 
w końcu przyznała się, że ją z tymi 
listami wysłano do Polski, a foto. 
grafje wiozła do jednego z adresatów. 
Po szczegółowem spisaniu protokuiu 
Źiełkiewiczównę skierowano do władz 
policyjnych w Wilnie. (ab) 

1000000200000000000003500000090400€ 

Że świata. 

Maskow any kat w Sing-Sing. 

Przy końcu stycznia 1czpoczął w Sing- 
Sing w Stanach Zjednoczonych swe urzędo- 
wanie nowy kat. Ubrany był on podczas 
pierwszej egzekucji w czarne ubranie a twarz 
miał zamaskowaną. W pierwszym . dniu 

swej czynności stracił dwóch przestępców. 
Maskę nosi kat dlatego, aby szerszy ogół 
nie dowiedział się o jego nazwisku i żeby 

rodzina kata nie była narażona na przy- 
krości. 

    

czyności, dochodzącem zwykle u 
człowieka do 10 uderzeń na minutę 
a u zwierząt zależnie od ich wlas- 
ności osobniczych do 50. Wpływ 

W ostatnich miesiącach weszła dźwieków prostych na nodyfikacje 

na porządek dzienny kwestja czy krążenia krwi jest różny; zmiany te 

nauka młodzieży gry na instrumen- zależą od Siły, wysokości i zabarwie- 

tach dętych stanowi niebezpieczeń- nia dźwięku. Podobno najsilniej dzia- 

stwo dla jej zdrowia lub nie i czy łają dźwięki fletu i klarnetu. 
w związku z tem utrzymanie orkiestr Ciekawym jest bardzo wpływ 

w szkołach jest potrzebne i wskaza* dźwięków na układ mięśniowy, Wpływ 

ne. Odpowiedzi na to pytanie udzielili ten zależy od siły dźwięków, ich wy- 

mi uprzejmie fachowcy w dziedzinie sokości i zabarwienia. Badanie moż- 

pedagogiki i medycyny pp. prof. na dokonać za pomocą  dynamome- 

Gałkowski, dr. Zahorski i prof. U. S. tru, Naprzykład jeśli siła dynamome- 

B. dr. Stanisław Władyczko. tryczna danego osobnika wynosiła w 

Zanim przejdziemy do streszcze- warunkach normalnych 20—22 kil, 

nia opinji wyżej wymienionych osób, przy działaniu Ut* _wzrestała do 26. 

muszę podkreslić że badania roent- Re*—27, Mi*—28, Fa*—28, Sol*—31, 

genologiczne nad przeponą płucną w La*—35, Si*—38, Ui?—45, 

czasie gry na iastrumentach dętych Praca, wykonana ręką pod wpły: 

rzeprowadzone przez prof, dr. N. wem wesołej muzyki jest większą i 

aeckla i | Lipingera w Berlinie wy- zmęczenie występuje później niż w 

kazały że tylko osobnikom słabym i warunkach zwykłych. Melodje smutne 

chorym na płuca gra na dętych in- sprowadzają wyniki przeciwne: zmę* 

strumentach mogłaby szkodzić (Nr.19 czenie występuje «wcześniej i praca 

„Rytm* czasopismo muzyczne). jest mniejszą. : 

Pierwszą naszą rozmowę па te- Muzyka działa właśnie na układ 

mat powyższy rozpoczęliśmy z p. t. zw. wzruszeniowo-ruchowy, dzia- 

Stanisławem Władyczko proiesorem łając nań najczęściej w sposób po- 

Uniwersytetu Stefana Batorego. Na budzający. Również i na wyższe o- 

pytanie czy p, profesor akceptuje za- środki psychiczne muzyka nie zostaje 

sadniczo muzykę w  szkole—prof. bezwzględnie bez wpływu. Wszystko 

Władyczko odpowiedział: „Akceptuję to razem wzięte wskazuje, 'że muzy* 

ją bezwzględnie". ka jest poiężnym czynnikiem, działa- 

— A czy współczesna medycyna jącym na mózg ludzki. 

liczy się z wpływem muzyki na u- — A jaka jest opinja pana pro- 

kład nerwowy? fesora o znaczeniu psychicznem mu- 

— Oczywiście. Już starożytni za zyki na wyrobienie woli, rytmu i 

poradą Pitagorasa stosowali muzykę żemypa, oraz czy orkiestra dęta nie 

jako środek leczniczy. Badania przed: wywiera jakiegoś specjalnego wpływu 
wojenne w klinice. neurologiczno: na psychikę? : ка 

psychjatrycznej akad. lekarskiej w — Służę z przyjemnością. Wszy- 
Petersburgu oraz w innych instytu: stko, jak wiemy, jest podporządko- 

cjach i zakładach, wykazały, że układ wane prawu rytma i tempa. To pra- 

niepodporządkowany lub mało. pod- wo działa też i w zakresie układu 

porządkowany woli ludzkiej, nie zo- nerwowego. | : 

staje obojętnym na te wrażenia, któ- Istnieje specjalne poczucie rytmu 

re się otrzymuje zawdzięczając muzy- u ludzi zarówno zdrowych jak i psy- 

ce. U każdej poszczególnej jednostki chicznie chorych. Muzyka, która jest 

reaguje on w ten lub inny sposób, oparta na rytmie tego iub innego ty- 

wywoując zwłaszcza w zakresie na pu bezwzględnie w ustosunkowaniu 

czyniowo-ruchowym te lub inne się do tego ogólnego prawa rytmu i 

zmiany w ośrodkowym układzie ner- tempa a więc i w działalności mózgu, 

wowym: to wzmagając ilość krwi w gra wielką „rolę. Muzyka nietylko 

mózgu, to w pewnych wypadkach przez działanie na system wegeta- 

pomniejszając jej ilość, to wzmaga: cyjny i na system wzruszeniowo ru* 

jąc działalność serca 1 powiększając chowy, lecz także przez ten rytm, 

ilość uderzeń serca na minutę, to wywiera wielki wpływ na każdego z 

znowu w pewnych warunkach zmiej- pośród osób zdrowych jak zarówno 

szając nieco ilość uderzeń, albo wzmac- i umysłowo chorych. Muszę zazna- 

niając ciśnienia w naczyniach krwio- czyć, że w tym kierunku działa wsze!- 

nośnych i. odwrotnie. kiego rodzaju muzyka, w tem wo- 

Według badań Fćrć działaniewra- kalna (śpiew) jak i instrumentalna 

żeń dźwiękowych na serce wyraża (muzyka smyczkowa i muzyka na 
„ię najczęściej przyśpieszeniem jego instrumentach dętych). Pomimo wy- 

ŁO 

GORDON" 
ul. Niemiecka 26 
  

Miejski Kitenatocref „świat 
KULTURALNOOŚWIATOWY Kasa czynna: w Nied 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

wo 

Pozostałe Po wyprzedaży pęsZteK 
sprzedaje się | 

w eiągu bieżącego tygodnia 

batem 20 

zaginiony" 

specjalnym ra 
Dziś będzie wyświetlany wielki niesamowity film 

dramat w 10 aktach. Niezwykły twó- 
fantazji. Największe arcydzieło techniki filr 

mowej według scenarjusza Conan Doyle'a 
zielę od g. 2 do g. 10 w. w powszednie dnie od g. 3 do g. 10w. 

Początek seansów od g. 2 m. 30 w powszednie dnie od g. 3 m. 30. 
ENA BILETÓW: Parter 50 or Amfiteatr i balkon 25 gr 
  

  

Kino Kameraine $ Wielkie święto trancuskiej twórczości filmowej! 
3 © < Genjalne arcydzieło sziuki kinematograficznej. 

Polon ą* © Majestatyczny dramat w 10 akt. (całość). 
35 J ė U i OW o. o g. 4, 6, Si 10 wiecz. 

В ejście na początki seansów, 
ul. Mickiewicza 22 $ «Le miracie des loups» Dla młodzieży dozwolona 

. Wszyscy, wszyscy do Kina «Helios! _ Wielkie Święto sztuki Polskiej > 
Kino-Teatr sė sa Historja duszy dziewczęcej * Erotyczny dramat współczesny w 2 ser. : $$ 

„Helios“ ść „„ł W ONE A> 10 akt. razem w-g głośnej powieści 
Juljusza Germana. W*roli głównej 
JADWIGĄ SMOSARSKA 

i JÓZEF WĘGRZY N. Łaskawy współudział 1-yo pułku Szwoleżerów i Marynarki wojennej. 
Rzecz dzieje się w 

Uwaga: 
Warszawie, Lwowie, Gdyni, 

(oprócz rządowych, służbowych i prasy) nie ważne. 
EEE RSATR AUDINIAI ФОТОЦЖВДАСЫСИ 

  

  

Ulubiony przez 
Simon, „Creme 

  

doskonałość skóry, 
ność naskórka i białość cery, czego każda.kobieta 
ma prawe eczekiwać od doskonałego hygjenicznege 

kobiety eleganckiego świata Krem 
Simon* zapewnia twarzy kobiecej 

sprężysłość, miękkość aksamit+ 

kremu. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Krem, puder i mydło 
Creme, poudre 6 savon Simon 

Simon 

Parfumerie Simon. 59 Fg. St.- Martin, Paris. 
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żej wspomnianych działań na układ 
ośrodkowy mózgowy, muzyka działa 
też na sferę woli nietylko wywołując 
wzruszenia i różnego rodzaju. emo- 
cje, ale pobudzając do czynu często 
wzniosłego i wielkiego. O ile muzy- 
ką wokalna i muzyka smyczkowa, jak 
również fortepjanowa różnego typu, 
może być tylko użyta i mieć swe od< 
działywanie na psychikę ludzką prze- 
ważnie w lokalach, to pod niebem 
otwartem, wśród większych  zbio10* 
wisk ludzi, muzyka wojskowa czyli 
muzyka na instrumentach dętych ma 
swoje niczem niezastąpione znacze- 
nie. To też od czasów najbardziej od 
nas oddalonych, aż do wieków  Śre- 
dnich wojsko nie było do pomyśle- 
nia bez muzyki tego lub innego ty- 
pu. Podobno w wiekach średnich 
przez pewien czas muzyka wojskowa 
była usunięta z pułków konnych, a 
to dlatego, że wobec ubrania ciężkie 
go z metalu wykutego ówczesnych 
rycerzy w czasie pochodu, taki szum 
otaczał ruch jazdy, że żadna muzy- 
ka nie mogłaby tego przezwyciężyć. 
Później znowu, wobec zmiany ubio- 
ru wojskowego, zwłaszcza w kawa- 
lerji, muzyka wojskowa została po- 
nownie wprowadzoiią i istnieje do- 
tychczas, jako czynnik wzmagający 
ducha bojowego, jako czynnik pozwa- 
lający zapomnieć o szarzyźnie życia 
otrząsnąć się z myśli przyziemnych, 
zapomnieć często o dolęgliwościach 
i cierpieniach fizycznych, moralnych, 
przykrościach życiowych różnego ro- 
dzaju. 

W dawnvch warunkach prowa- 
dzenia boju, kiedy jeszcze nie istnia- 
ła dalekonośna artylerja, aeroplany i 
t. d., kiedy nie było polowych  tele- 
fonów, a pułki nieprzyjacielskie pierś 
O pierś stały przed sobą, muzyka 
wojskowa była czynnikiem, który, w 
ostatnim momencie użyty, podnosił 
ducha do oddania siebie na ołtarzu 
służby Ojczyźnie, pobudzając žotnie- 
rzy do walki na życie i śmierć, 
Obecnie w czasie boju, muzyka woj- 
skowa już prawie nic nie ma do ro- 
boty i żołnierze z orkiestr są często 
używani jako sanitarjusze, Ale w 
okresie przygotowywania żołnierza 
do jego czynności przyszłej w boju, 
w pracy nad podniesieniem jego du- 
cha w okresie pokojowym i w okre- 
sie przedwojennym, oraz nad treso- 
waniem jego układu ośrodkowego 
nerwowego dla wyrobienia w nim 
tak niezbędnego poczucia rytmu, rola 
muzyki jest nadzwyczajna. Również 
wielką jest rola muzyki na  instru: 
mentach dętych w różnego rodzaju 
formacjach, t. zw. przysposobienia 

azimierz RUTKOWSKI 
Od 1-go LUTEGO 

otrzymał przedstawicielstwo Łódzkiej Huitowni dla Handlu Wyroba- 
mi Włókienniczemi na sprzedaż hurtową wszystkich wyrobów Zjedno- 

czonych Zakładów Przemysłowych 

Skład posiada: materjały białe, farbowane, drukowane; Mauśliny  Kretony 
w najnowszych rysunkach. 

oraz 

DETALICZNA SPRZEDAŻ 
po wyjątkowo niskich cenach do I-go Marca 1926 r. maietjałów 

bietiźnianych, wełen na ubrania męskie i damskie. $ 
$%434039044940999969V949004% 

BŁAWAT %%%G6$ 

Wielka 64 

ИЕ МЕ 

Szkło wodne 
płynne (Natron Wasserglas) 

Klarowne w wyborowym gatunku 

poleca 

Fabryka  Przetworów Chemiczaych 

„CHEMIKPOL“ 
Sp. z ogr. odp. 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 99. 

2 *6066444446644465 

Nowootworzony 
  

poszukuję 

N< 38 (1048) 

  

10, 
Obwieszezenie 

Wileńskiej Izby Skarbowej. 

Niniejszem podaje się do publi- 

cznej wiadomości, że termin do skła- 

dania przez osoby fizyczne i spadki 

wakujące (nieobjęte) zeznań o docho- 

dzie przesuwa się dla wymiaru po- 

datku dochodowego na rok podatko- 

wy 1926 — z dnia 1 marca na dzień 
1 maja 1026 r. 

  

  

; į ‹ Orłowie i na Helu. Począiek seansów: 3, 5.15. 7.30, 9.45 w. Wilno, dnia 16 lutego 1926 r. 
Dyrekcja uprzejmie prosi Sz. Publiczności o przybycie za 20 minut do początku seensów. Bilety honorowe 

(— J. Malecki 

Prezes. 

Dom Handi. oświadczona nau- 

H.SikorskiiSka | BP czy izy sue 
Wilno, gielskiego 1 francus 

Zawalna Nr 30. 
Reprezentent fa- 

skiego. Mickiewicza 37, 
m, 17. Od g. 1—4 pp, 

    

rat RE gi: | ===> 
YcuJoan Kon Akuszerka i S:ka w Radomiu 

podaje niniejszym | W. Smiałowskaą 
do wiadomości | przyjmuje od godz, 
Sz. Klijenteli, iż po- do 19. Mickiewicza 
siada na miescu 46. m. 6 
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wojskowego, zwłaszcza wśród mło- 
dzieży harcerskiej i innego typu w 
szkolnictwie, Wszędzie tam, gdzie 
idzie prąca w kierunku polepszenia 
fizycznego grup i jednostek, tam mu- 
zyka na instrumentach dętych, oczy- 
wiście pod niebem otwartem, jest ni- 
czem nie zastąpioną, działając, jak 
już mówiliśmy wyżej, nie tylko na 
sferę wzruszeniową w pozytywnym 
kierunku lecz także na sferę woli, 
budząc do czynu, a jednocześnie, co 
podkreślam, wyrabiając pewną już 
tresurę psychologiczną, budząc w 
pewnych wypadkach i wzmagając w 
innych wypadkach ten ryćm, tak nie- 
odzowny w działalności zarówno fi- 
zycznej jak i psychicznej. Byłem oso- 
biście świadkiem, jak w Paryżu la- 
tem r. b. prawie wszystkie szkoły z 
całej Francji w pewnyn porządku 
w pewnych ugrupowaniach odwie- 
dzając stolicę swego państwa, defi- 
lowały przed mieszkańcami Paryża, 
nietylko wykazując swoje zdolności 
w zakresie sportu, lecz także walcząc 
o lepsze miejsce co do swoich or- 
kiestr, grających na instrumentach 
dętych. Byłem również świadkiem, jak 
na wystawie międzynarodowej sztuki 
zdobniczej odbył się koncert orkie- 
stry, składającej się z kilku tysięcy 
ludzi, grających na instrumentach dę- 
tych, (przybyłych z Obszaru całej 
Belgii). 

Każdy rodzaj muzyki ma swoje 
znaczenie. Muzyka na instrumentach 
dętych, jak wyżej podkreśliłem, jest 
czynnikiem nietylko pożytecznym i 
nieodzownym co do swego wpływu 
pozytywnego na układ nerwowy czło- 
wieka, lecz także ma i pewne wiel- 
kie znaczenie wychowawcze, wzma- 
gając zdolność skupienia uwagi czyn- 
nej, urabiając i polepszając poczucie 
rytmu, działając na system wzrusze- 
niowy i system woli w najlepszem i 
najszczytniejszem tego słowa znacze: 
niu, To też skasowanie orkiestry na 
instrumentach dętych byłoby nad- 
zwyczaj szkodliwe zwłaszcza w woj- 
sku i w uczelniach, tembardziej,, że 
do tego rodzaju muzyki uciekają się 
i będą uciekać na przyszłość i nasi 
przyjaciele i nasi wrogowie, a mieli- 
by o jedną jeszcze metodę więcej w 
porównaniu z nami, wówczas gdy- 
byśmy przekreślili konieczność popie- 
ranla muzyki wojskowej — metody 
prowadzącej nietylko do udoskonale- 
nia fizycznego, lecz jeszcze w więk- 
szym stopniu psychologicznego. 

Nawet użycie bębnów lub bębnów 
łącznie z fletem w czasie większych 
przemarszów zmniejsza poczucie znie 
żenia, daje większą wytrzymałość i 

Poleca obuwie 

Pracownia pod kierownictwem wy- 
kwalifikowanego fachowca, Przyjmu- 
je się obstalunki i reperacje. Ceny 

$ 

męskie i damskie 
mocne, modne i eleganckie, 

+ 

umiarkowane. 

..2200000000000309500030000000009364 

prędzej prowadzi do wykonania te- 
go lub innego zadania. 

Kiedyś jeszcze w klinice prof. 
Bechtieriewa, gdy badałem zdolność 
kojarzenia chorego, byłego chorążego 
pułku gwardji, a w owym czasie 
starca 60-letniego, od lat przeszło 
40-tu chorego na otępienie wczesne, 
poddałem mu słowo „muzyka*, pro- 
sząc o odpowiedź jakie myśli to sło: 
wo wywołuje, odpowiedział mi: „We- 
soto gra i ducha podnosi". 

„ „Chorzy pozbawieni pozornie wszel- 
kiej energji duchowej i fizycznej, sta- 
le przebywający nieruchomo, pod wpły- 
wem muzyki, zwłaszcza na  instru- 
mentach dętych, najczęściej podnoszą 
się ze swego łoża, wykonując cały 
szereg ruchów. Budzi się też zdol- 
ność uwagi, człowiek chwilowo prze: 
obraża się. Wiemy też jaki wpływ i 
oddziaływanie ma muzyka, zwłaszcza 
wojskowa, na dorosłych, którzy u- 
słyszą okiestrę, idącą w pobliżu ulicą. 

Tak się zdaje, że do ciemnego 
pokoju raptem trafił jasny promień i 
na chwilę rozproszył tę zwykłą naszą 
szarość i bezbarwność życia. Konklu- 
duję zatem, że o wycofaniu tak waž- 
nego czynnika, jakim jest muzyka na 
instrumentach dętych, nie może być 
mowy i przeciwnie: wprowadzić ją 
należy wszędzie, we wszystkich szko- 
łach, nie mówiąc już o wojsku. Rzecz 
oczywista, że ci, co chcą uczyć się 
na tego rodzaju instrumentach muszą 
mieć odpowiednią konstytucję fizyczną, 
muszą być poważnie zbadani przez 
specjaiistę i dopiero potem mogą roz- 
począć swe studja i swą naukę w 
tym kierunku. Muszą mieć zdrowe 
płuca i dobrze rozwiniętą kiatkę pier- 
siową. To jest conditio sine qua non 
dopuszczenia danego ucznia lub žot 
nierza do gry na dętych instrumen- 
tach. Musi on przejść przez cały sze- 
reg badań w tym kierunku i otrzy: 
mać specjalne piacet lekarskie”. 

Tyle powiedział mi prof. St. Wła- 
dyczko. Podobnej opinji udzielił rów- 
nież p. Dr, Wł. Zahorski, «podkreśla- 
jąc, że w ciągu 6-cio letniej praktyki 
lekarza szkolnego ani razu nie wi- 
działfujemnego wpływu gry na zdro- 
wie uczni. 

Prof. K. Gałkowski w opinji swej 
zaznaczył; o. 

„Wszelkie ensamble muzyczne 
(chór, orkiestra na dętych, lub smycz- 
kowych instrumentach) prowadzone 
prawidłowo i artystycznie przez swe- 
go dyrygenta, wywołują jednakowe 
rezultaty: subtelność słuchu, rytmu, 
delikatność odcieni i frazowania, ro- 
zwijając jednocześnie uwagę, spo- 
strzegawczość, pamięć i wolę, kształ- 

  

Dre m od 

koi z kuchnią na An- 
tokolu lub w  śród- 
mięściu, Oferty upra- 
Sza się składać w Ad: 
m:nistracji 

leś» Malewski. 

do wynajzcia: pod 
kantor, sklad, pie- 
karnię. ul. Zamko- 

wa 4. 

  

1 marca miesz. 
kanie z 3-ch po- 

„Słowa* 
dla N.K. 

cąc i łącząc te zdolności duchowe 
człowieka w jedną całość harmonij. 
ną' 

Marny (fałszujący np.) chór jest 
również przykry dla ucha, jak i nędzna, 
niezgodna” orkiestra (zarówno dęta, 
jak smyczkowa). 

o szkodliwości _ „nieumiejętnej* 
gry na instrumentach dętych mogę 
to jedno powiedzieć, ze takowa jest 
zarówno zgubna, jak i zbytnie for- 
sowanie źle postawionych głosów, 
przy nierozwiniętym oddechu, w chó- 
rze““ 

A teraz na zakończenie pozwolę 
sobie na kilka uwag w sprawie za« 
mierzonej redukcji orkiestr i projektu 
utworzenia jednej orkiestry dla wszy- 
stkich szkoł. Projekt ostatni jest nie- 
celowym, bo wchodzi w grę zasada 
wychowawcza. Uczniowie, uzdolnieni 
muzykalnie przy poparciu szkoły ma- 
jący możność wyzyskać swe zdolno- 
ści, zebrani w orkiestrę przyzwyczaja- 
ją się w szkole pracować nietylko 
dla doskonalenia siebie, ale dla ogó* 
łu stosując się do celów szkoły. A 
zatem trzeba wziąć pod uwagę: 

„l) Że uczeń szkoły ogólno- kształ- 
cącej nie poświęca się pracy w jed- 
nej dziedzinie, szkoła ogólna nie ma 
na celu specjalizacji 2) Państwo nie 
mogło i nie może dać większych 
środków na prowadzenie orkiestr 
szkolnych. Przez 5 lat nie uzyskały 
wileńskie szkoły od państwa nic, na 
zakup, naprawę instrumentów, nut, 
it. d. Szkoły radziły same, uzysku- 
jąc poparcie społeczeństwa. Nauczy- 
ciel muzyki musiał sporo czasu stra- 
cić na uzyskanie tych środków a, że 
były skromne, instrumenty przede- 
wszystkiem pozostawiają dużo do ży- 
czenia. Trzeba ograniczyć się do ma- 
łych rezultatów. Tam, gdzie środki 
dzięki nadzwyczajnej ofiarności człon- 
ków pewnych organizacyj były więk= 
sze, jak np. u OO, Jezoów, “e Ie 
zultąty są znacznie większe. 

Kończąc swoje wywody sądzę 
że wyczerpują one poruszonę kwe- 
stję, która jax widać z przytoczonych 
głosów ma nietylko znaczenie arty- 
styczne ale i higjeno-<wychowawcze. 
Sądzę, że w tych warunkach rzeko- 
ma zamierzana redukcja orkiestr nie 
jest wskazaną, pozbawi bowiem ona 
stosowanie środków tak dodatnio 
wpływających na rozwój młodzieży. 

Michat Telmaszewski, 

Nauczyciel muzyki w szko- 
łąch średnich i kapeimistrz. 
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