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częstotliwość i dokuczliwość suwerenności, ‹
zuje deficytu 2 miljardy franków pa* rych
pierowych).

aa

konieczność, logiczny

skazujący

wiecową, w której rozagitowana grupa bia:

socjalną, lecz też polityczną.

litewski.

Skarga

ji

aa

stanowisko
ropejskich.

Mickiewicza 24

Ogłoszony został już wyrok

Ё 52ц1‹э›_!ас wiej sptawie. wszędzie
OM "=
25 wąs
Glen, mocy będzie się importowało z Polski zamiast żywych sztuk bydła
informacji natykamy się na żydowski, P+
UGDSKi czemśs
swą
Karjerą po* mięso, Ministerstwo Kolei oddaje w tym celu do dyspozycji wszystkie po-

nomja— polityki! W Paryżu nie mówi
się jeszcze głośno o połączeniu
się sjonistyczny
Nasz Przegląd.
Ze
Niemiec z Austrją; zaczynają już jed- szpalt tego pisma widać, że koło żynak ludzie żyjący nietylko wyłącznie
dowskie zajmie w tej sprawie stanodniem dzisiejszym poszeptywać sobie

w
je
nie
ta.

й

Kamo
VylbN
a pryto anty
dak Asine
conditio
jest
ReformaUlė rolna

swego

ierani

wy- sem ministerjalnym. Na razie sprawę wydatniej się wyróżnić

mogłaby

©

rękach? Czyż przy pomocy

że jako olicer polski zelżony, a terystyczne, że wśród autorów proWęgier, tak dobrze
jak zamiera. P. Cza,
nie otrzymujący satysfakcji składa jektu znajduje się p. Jan Dębski. —
Benesz doradza: pozawierać
traktaty mundur i prosi o dymisję. Załatwie- Polityk któremu podobieństwo
naz-

Niemczech, jak w Austrji widzi jedyny ratunek w połączeniu się Austrji

POWIATOWA—ui.

proc. całej naszej ziemi. Jeśli więc ta potęga ekonomiczna pozostałaby w
narzę dziem w ich
rękach Polaków, czyż nie byłoby to najpotężniejszem

austryjac- tęsknią do ograniczenia suwerenności

niej mają,—napisał list w którym oświad-

handlowe z państwami Małej Ententy. Mnóstwo: jednak osób zarównow

WILEJKA

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ul. 3-go Maja.5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

rolnej w Kowieńszczyźnie— Oświadczenie urzędowego
organu.

spolszczony element

suwe=

silniejsi od nas, ale ko-

Są coprawda

19

lata twierdzy.

b
„ carstw
naszej pubiicystyce nazywa (może nie

upadnie z woli

nie

skiego

Rynek

ul. Piłsudskiego 9

2 omiast zavieranie UNI Z Delegacja kłajpedzka
powróciła -z Genewy:
— Jedno z moР
.
н

którzy

byłych

ul.

—

Cel reformy

silniejszym jest tem co się w

p

tradycyj się trzy- _ Prawdziwie

dopływały

—

STOŁPCE

gowego

niepodległej

zostałaby stracopółsuwerennymi.

zwiększa

ś państwa.

przekonaniu

do

POSTAWY

Niszczenie polskości na Litwie.
.

Siadem o wiele słabszym
У od siebie:
;
Wtedy nie tracąc samodzielności po-

nej nie do zniesienia. Przepyszna sto- kiego i generałów
które

>

„„„Reforma rolna—to

zawierać unję realną z są-

Można

tcehórzów w której żoł-

walka dwuch

lica Habsburgów

wotniejszych soków,

10

CENA OGŁO>ZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej ŻU er
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątacznych
za tekstem 10 groszy
rowe i tabelowe o 25 proc. di
oraz z prowincji o 25 proc. drożei
Ogłoszenia

15 groszy,

nością.U nas była ona netylko

renność państwowa
na—stalibyśmy się

stakował tradycje

całych

do

ministerjalnego. Przedtygodniem PPS. może być mowy. Naszą więc

ta

najży-

Berbeckiego

walczy z polskim imperjalizmem który dąży do za:
dne Diny
silniej, niż przed tygodniem odczu: _ O politycznej samodzielności Pol:
Podstawą i oporą imperjalizmu polskiego w Litwie był i będzie
wamy bliskość i możliwość k.yzysu Ski przy unji z Czechami również nie ы

kwestji,

pozbawiona

n-ru

uiszczona ryczałtem.

Czechostowa:

tak niepodobnych

Wiedeń, względnie Austrja teraźniejsza, dusi się w atmosferze ekonomicz-

z

pocztowa

jak Polacy i Czesi.

znacznie

Dzisiaj

jakąś. ideą.

stwem

konferen- odpowiedzi na słowa marsz. Piłsudktórą skiego, w których b. Wódz Naczelny
utarło się nazywać jednym wyrazem w sposób jak zwykle nader ostry i
Anschluss. Wiadomo, co to znaczy. daleko w treści i formie idący za.
zaś

się dokoła

Opłata

cena pojedyńczego

cen- niepodobne do siebie są nasze wady. sea Bit B

odbijającem wszystkie jej właściwonieparlamentarny
Ści i potrzeby,
mają jaknajpilniejszą terek zewnętrzny,
Takim wiater.
uwagę zwróconą—na Berlini Wiedeń. może obalić gabinet.
niezależnym od parlamentu
Jak wiadomo został zawarty
traktat kiem
handlowy niemiecko austrjacki. Z ra. jest dziś
li
.
Szepcji tej przybył
do
Berlina kanclerz POWER
:
к
Ramek dla porozumienia się osobi- tyckiego.
Generał Stanisław Szeptycki w
ście z pp' Lutherem i Stresemannem.

Faktycznie

detalicznej

Naszem zdaniem gabinet p. Skrzyń. Zupełnie trafnie) Targowicą. Czesi nie

należało-

by zapamiętać Każde państwo powin-

cja obraca

sprzedaży

tropraw, aby wyszedł z polityki bier- W. całej Europie nie znajdzie: się naności

ul Gen.

228, drukarni 262

się mówi.

ee
m
no być niezmiernie czułe na opinję o daj a poza
niem—zagranicy.
dziś instytucją, która wszelkie swe
pracę
Np. w Paryżu. Dziś wszystkie sfe- wysiłki obraca na niedołężną
ry istotnie poważnie i znaczące lud- w celu zachowania resztek znaczenia.
ności Paryża, który
faktycznie
jest Taksamo gabinet p. Wł. Grabskiego

sercem Francji i jakby

r.

redakcji 243, administracji

:
:
2
dła niego. Tyl- rozleci. Ustąpiły obie strony.

tudzież poszanowania
ko to.
Morał stąd wypływający

1926

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

172

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

ministerjalnego—Unja z
cją—Maison de France.

„To spekulacja!" Jakiś orator, przema-

wiający w pierwszem lepszem miejscu
publicznem
traci wątek i niewie o

pocztową

0 czem

27 marca

Frank spada. Politycy
w jeden
głos powiadają: „To spekulacja!* Drożyzna wzmaga się. Politycy
wołają:

kwietnia

od 9 do 3. Telefony:

Z odnoszeniem ao domn lut z przesyłką
czekowe w P, K.0.
Nr. 80259
Konto

7 zł.

Paryż,

czem

ODDZIAŁY:

Cat.

i

niezbędnych
biurze
6.

i

w

łatwych

Garlach T

każdem
w użyciu|

„WARSZĄWA|
Ossolińskich

TELEFON

i

1—77.

4 -

bi

2

5

Śmierć księcia Orleańskiego.
28-go

marca

mie ks. Filip

r. b. umarł

w Paler-

Orleański,

pretendent

w

bia Paryża. Orleanowie odegrali

bar-

sami 790 rb. a uzyskawszy ogromne
kredyty, wybudowali elektrownię kosztem 106,358 rb. Pierwsza zażądała
zwrotu pieniędzy kooperatywa
miejscowa.
Nie
mogąc
oddać należnej
sumy 30,000 rb., włościanie ofiarowa-

Kondeusza. Był on raczej symbolem
syntezy, na gruncie nacjonalistycznym,
światopoglądów
monarchicznego
i
rewolucyjnego.
Czy kierunek ten ma
| widoki powodzenia? Nie można
zaprzeczyć że większość społeczeństwa
francuskiego do niego się nie przy-

rządy

lecz musiał schronić

li jej całą elektrownię.
Następnie
sie do Anglji z powodu rewolucji 1848 r
armji Wnukowi jego, hr. Paryża, nic nie zwrócił się Motorbank i trust Elektro-

cji w Wandei lub w szeregach

chyla, i woli

republikańskie.

techniczny
0 zwrot 75,000 rb. wraz
z procentami, które wyniosły
za rok
11,797 rb., podczas gdy
Elektrownia

można było zarzucić, Uznał on nawet, wbrew
tradycji
dziadowskiej
prawa starszej linji
Burbonów do
tronu. Większość
rojalistów uznała

go po Śmierci hr.

de

mogła dać dochodu

do tronu

francuskiego.

Jednakże już

powszechnie uwążano,

że

to zrzeczenie
się nie jest ważne,
gdyż było bezprzykładnem w historji

Francji,

i zostało

sza niż oświetlenie

Stanów

k

Potomstwo wygasło

2.

Ludwik,

Delfin

jego
otoraej ek

w osobie

Ludwik

pisze

w A
4-m

Henryka

Wnuk jego

Henryk (V-ly)

XIV

T

pra-

wowity Król Francuski, znany
pod nazwą hr. de Chambord
1 1883.

niowym bez żadnych
lokali zastępczych.

Vily

pański

Król

Hisz.

i dawania

brany delegat duński. Następnie kongres wysłuchał ogólnego Sprawozdania sekretarza generalnego Ligi, oraz szeregu sprawozdań związków krajowych i poszczególnych sekcyj.

Proces
‚

‚ LWÓW.

komunistów

2. IV. Pat.

się ciekawych

szczegółów. Stwierdzo no iż Centralny

4

Swoim

ich po mieczu,

Burbonowie
2.

w 9-m

stopniu,

Henryk

Wilno,

ZESPÓŁ

Parmeńscy

i

į

Prawnuk jego: Alfons ХШу.

!
Jan + 1887.
!

1.

Ferdynand
+

2—6

pięciu sy*

1842,

nów.
amet

PN NN

2. Robert

ks

zuany pod nazwą

de Chartres +

hr. Paryža + 1894

1910.

Filip
(Ludwik),
ks, Orleaūski
+

1926,

|

SALI

można

NAUM

otrzymywać

Pią
Sobota,

przyjmuje i wykonywa
boty

CEMACH

w

zakres

WIECZNY

hadzka po

niespodziewana

a une

poł.

grande

Poniedziałek,
19 kwie

Vous
la.

Wtorek, 20 kwietnia.

przedstawień:

DYBUK
wieczornych

og.8
po południowych
Bilety sprzedaje księgarnia
(Mickiewicza

o g, 3.
<Lektor>

W.

Wilnie

—

gzotyczna postać na

Jeszcze jedna

bruku

wileń-

Fkim. — Ale są to już jąkby

ostatnie

podrygi publicznej stużby autora
wileńskim
—gruncie. — Ciągnie

Republiki

pozór

to

wcale rówr:ym bruku— wszystko

wywarło

naczelnej
lv świat szeroki, — Zwierza
się z Rady Państwowej — i nie potrzebuem przyjacielowi Hopce. — Jak ró: ję chyba dodawać, gdyż dobrze znaonież z zawartej z redaktorem „Sło: na polskiemu czytającemu ogółowi,
autorka tych przepięknych
„Legend*
ba* umowy. — Ostatnie Alleluja!

zapatrzona
Gedymina,

apeli—a z piatformy wagonu, gdziem
uż Stał, ujrzałem
przyjaciela
mego
edaktora Pufka powiewającego
chu-

warzyszyć

na

nmiojej

towarzyszce

wielkie wrażenie. W zachwycie
w nasz
niezdolna

stała

sędziwy
ująć w

gród
słowa

miotającyeh nią sprzecznych uczuć.
Dotknąłem lekko jej ramienia.
andorskich, z któremi na ustach
W chwili gdy pociąg miał już żde dziecko w Polsce budzi się i ka— Opanuj się, droga przyjaciółko!
zatanąć, rozległy się na peronie dźwięki sypia.
Masz jeszcze przed sobą o wiele Sil-

teczką, podczas gdy w drugiej

jego

e barwił się przepyszny bukiet.
Powstrzymaliśmy się od padnięcia

obie w objęcia.
| Wpadłszy momentalnie
Em

do

wagonu

iego na peron

loją towarzyszkę
| — Redaktor

z powro-

wyprowadzitem

dostojną

podróży.
Pufek! —

i

z

uroczą

zaprezen-

pwałem. Prezes wielu towarzystw i
wiązków, jako też Sskcji Pirenejów
ileńskiego Klubu Turystycznego.

| — Sekcji Ponar..

losem redaktor

poprawił

Pufek —

lecz

półmo-

— A jakże! a jakże! — pośpieszył niejsze wrażenia. Redaktor Pufek

potwierdzić redaktor Pufek.
Wdzięcznym
kiem.

Muzyka

go

obrzuciłem

wzio-

ucichła. Ruszyliśmy. Przo-

dem kroczył tragarz, niosący
oprócz
naszych walizek, w wyprężonej przed

ci będzie

ręce,

osadzoną

na

recevrez en móme

brochure

Zinowjew

i Kamieniew

—

z

wzrasta.

Padliśmy—powiada — dlatego,

import.

Ko-

munikacjj
między
pełnemi
zboża
wioskami a miastami, gdzie umierano
z głodu, niebyło.
Poświęcono kwiat
armji naszej, gwardję,
zaraz na początku wojny.
Gdy przyszedł
bolszewizm, nie było już elity wojska
aby mu ją przeciwstawić,
Tu głos byłego dyktatora zadźwięczał jak za czasów
najwspanialszej
jego swady oratorskiej.
— Nie wierzę
aby bolszewizm
mogła uratować ta iub owa jego ewolucja! Wierzę w rewolucję — która
go sprzątnie.
*

Rada

miejską

wznieść

dwa

dziła się

dać

Paryża

pomniki, a
be.płatnie

uchwaliła
raczej

plac

zgo-

pod

Ronsarda

nie.

Bernhardt,

Regne

de

ET TECHNICIENS

kryształ,

emaljowana,

oprawa

ZGUBIONO

dn. 18 marca r.b. idąc uiicami

Wielką, Św.-Jańską do hotelu

Europejskiego. Uczciwy zna-

lazca zechce

odnieść

za na-

grodą — ul. Ostrobramska
Nr 5 (trzecie piętro).4Trejczke

PARIS.

Nikulin,

do

hoielu.

toJa

— Do odczytu sała Śniądeckich
już przygotowana — wtrącił red. Putek. Dia skorygowania akustyki cofnięto wedle wskazówek pani Krużan-

ki i p. Józefowicza,

jedną

u pani.

padkowy

=

>

uczestnik

==

Wacława

centymetrów

a drugiej

ostatniego

wstania...
— Doskonale!—zawołałem.

TAI

AI RITEK UA CEKSOIAINOGTK EOS

po- ziemiec nie—wycieczkował!
To i

Staropolskim

obyczajem przyjąłem

gościa zacnie. Niech

naszą gościnbankiecie u Żorża niech grają to ność znal Lecz wygadałem się—licho

na

Ścianę o samo! jeszcze jedno,
nadano

To zna-

Studni>;

K

emc]

kochany redak- nadało! —że byłem niedawno
w Getorze! Zapomuiałem w liście do ciebie newie. Tedy
już baba
zupełnie na
kierunek lekko ukośny.
nadmienić,
że na mocy
przywileju mnie wsiadła. A tu.i Wielkanoc! MoKarola
Wielkieg
o
każdy
Andorczy
Wilna.
k ja Andorczanka rwie się do
— Objaśniać obrazy świetlne będę ja sam!—rzekłem.
Kiedym był w ma prawo nosić przy sobie broń. Nigdy nie była, tyle o niem słyszała
koniecznie aby na bankiet Historyczny, międzynarodowy punkt!
Genewie jako korespondent «Słowa», Trzeba
każdy
przyszedł
uzbrojony...
w co- Sam Briand mówi dziś o Podgajskim
uproszono
mnie abym
przezrocza
p. Zawadzkiego
<spornej» Wileńszczyzny zaprezento- kolwiek... niekoniecznie przy pałaszu... lesie i o Kiernówku
wał
Lidze
Narodów.
Elekt był Niewątpliwie panna Kakadu będzie Feliksa jak o lasku Bulońskim lub o
Co? Jak paryskim Moulin Rouge. „Panil—ponieopisany.
Przy żywym
iumulcie, ujęta tą subtelną kurtuazją.
wiadam—buch
kasztan
do wody!...
świadczącym o sile wrażeń, na rękach pan sądzisz?
— Ja mam tylko kordelas myśliw- Jedźmy do Wiińa!!*
wyniesiono mnie z Sali...
ski—rzekł nieśmiało Pufek.
A w duchu myślę sobie; „Niech
Podczas zaś gdy pauna Kakadu
Sześć

śpieszę na konterencję obradującą już wciąż jeszcze niemogła oderwać oczu

ojca chrzestnego radnego
kiego?

sirony

drugiej oporiunišci,
Milukow mówi bez ogródek,
że
, liczba w Rosji prawdziwych
bolszewików maleje a demokratycznych re-

górski

temps franco

„Le

—

Ujdzie!.. ujdzie!..

pośpieszyłem

go uspokoić.

orkiestrę.

Studnicki

znalazł

ślad

w

archiwum, że pewien Andorczyk, przy-

żei ja mam

coś z

tego.

Wilenko

nie

byłem!

Tęskno

moje zobaczę! Boże wielki! Od kiedy
to ja w

k

Mle ża to—kiedy

Wilnie

mi już do
auto

puściwszy

niedużym

Po tamtej stronie dworca
widok
rozległego placu z majestatycznym w

Dziś

BROSZKĘ

— Cóżeście to za hymn пагодо- za siebie woń niemiłą, unios
z przed
ło
czy: ja, prof. Ruszczyc, p. redca Raue,
wy
wyrznęli?
Skąd? Jak? Okrutnie moich oczu redaktora i autorkę «Leniewątpliwie któryśconseiller municipał,
drążku drewnianym
chorągiewkę o może sam p" wiceprezydent Loku- jakiś skoczny..
gend» andorskich.., tom dopiero o:
barwach zielonej i żółtej z emblema- ciewski...
— Węsławski poradził — odparł detchnął!
:
Proszę też być przygototem na niej państwowym
Republiki мапа па interwiew.
Tom wdepnął!
wzruszając ramionami Pufek. To poTom
się ubrał!
Andorskiej.
dobno kuplety z opery Halevy'ego Tom
zdrową
głowę położył
pod
Ludzie rozstępowali się. Jakiś in*) Patrz
w
przewodniku
Kłosa
plan Le val d'Andorre. Ja się tam nieznam. Ewangelję—jak to mówią.
teligent zdjął z głowy melonik.
‚ Со mogło taką.. Andorczankę przyD. 4. — lub cóż łatwiejszego jak spytać jej Szeligowski zaaranżował z pamięci na
siebie

Trockij.

Aramis.

=

40, r. Denfert-Rochereau,

od dwóch godzin z racji przybycia od niezwykłego dia niej widoku, oddo Wilna drogiej pani. Natychmiast prowadziłem Pufka na stronę i spypo ustaleniu
programu
dnia przez tałem go jednym tchem:

Komitet—będziemy

stanął

——

głębi wylotem ulicy Gościnnej, *) sza
Podał bukiet.
lony ruch wylewających się na miai
Uważałem za wskazane
Specyzo- sto tłumów, rzucanie się w lewo
policjantów
wymachujących
wać drugostronną prezentację
w te prawo
rękami,
niesamowite
podskakiwanie
słowa:
autobusów
po,
zdawało
by się, na
— Panna Kiotylda Kakadu, gene-

na ralna inspektorka, oświaty
go Andorskiej; wice prezeska

bol-

rozłam jest kompletny...
Niema jednego
leninizmu;
są dwa; z jeanej

Sary

84 TECHNICIENS

INGENIEURS

4).

Dyrektor tournee M. Kachouk
zastępca Dyrektora
B Aronsteju
Administrator

moskiewskich

Będą to pomniki:

L'Electricitć”, qui
vous donnera le
moyen d'occuper A bref dćlai une
brillante
situation dans
le vaste
domaine de Electrotechnique. Ecrivez
aujourd'hui móme a

Środa, 21 kwietnia
Początek

doktryny

Revue Polytechnigne

INGENIEURS

przedstawienie

jedność

eujourd'hui móme un abonnement de
trois mois ABSOLUMENT GRATUIT

TUŁACZ

Lake saita O

mentalnie pociągnąłem go za połę.

prze:

konkurencyjne.

mensuelle

Ostatnie

— A ro,

ro-

| DEMANDEZ

x:

a

17.

wszelkie

malarstwa wchodzące.

Ceny

17 kwietnia

po poł.
wiecz.
po

_ Lapisujcie się na członków L. 0. P. P.
Nagła

iszyldów

w. Woźnicki, Wileńska

Czwartek, 15 kwietnia WIECZNY —
TUŁACZ

Jan,
ks.
de
Guise ur, 1874,

Pominięto w tym szkicu książąt, którzy nie mieli potomstwa oraz młodsze linje, z których wielką rolę w historji
odegrali iKondeusze (ks. de Condć), pochodzący od młodszego stryja Henryka iV:go, wygaśli w r. 1830. Istnieje jeszcze obecnie młodsza linja Burbonów hiszpańskich, pochodząca od młodszego syna Karola IIl-go.

JAJKA!

w Administracji

od godz. 11 rano do 3 pop.

AAAA:

MIEJSKIEJ

«Ostat-

szewickiej pękła. Pierwszą scysję dało
się zauważyć w 1923.cim,
gdy
w
opozycji względem panów i władców

99 proc.; na tyleż nasz

KARNAWAŁ

Pokojowy

Środa,
14 kwietnia: DYBUK

|

Jakób ur. 1870.

| WESQŁEGO

b, r.

r

l

Karo! + 1909,

Dyrektor założyciej

demokratycznego

nie Wiadomości»
i partji jest wodzem,
Powiada,
patrząc na
ogromną
mapę. Rosji rozwieszoną na ścianie:

że Rosja była przez Niemcy szczelnie
zabiokowana. Nasz exsport spadł na

MALARZ

HABIMA

|

1. Filip (Ludwik)
!

ZIELONY

Zaproszenia

w

by

ność dochować naszym
aijantom.
Rezultat—boiszewizm. Mało kto wie,

REPREZENTACYJNEGO

Teatru na Pohulanc e

ks. Orleań-

Filip (Ludwik) + 1850.

I

Franciszek. ;

PAŁACU

Tylko 8 dni występów
teat:u Moskiewskiego

przyjął nazwę
Philippe Egara litė į 1703,

Przykro

że nie chcieliśmy
podpisać
pokoju
separaiysiycznego,
že chcielišmy wier-

urządza

)

kańskiego,

—

tel, 82.

REDUTY

Filip ks. Orleaūski,

Prawnuk jego, Ap,
ski,

(Neapo-

l.

t 1613

Francji.

:

GRABOWSKIEGO,
Garbarska

w sobotę dnia 10-g0 kwietnia

Regent

wymieniać.

dziennik „Dni*.
Bardzo ugrzeczniony. Twarz blada, zawiędła, nos mięsisty, duży, Włosy króciutko osirzyżene.

Reklamowe

STEFANA

na tron

nie

jej było.. Nazwisko jej właściwe nie
figuruje na szyłdzie.
A oto i Miłukow.
Ma wygląd spokojnego, skromne
go
rentiera
zajmującego
schludne
mieszkanko przy niepozornej
uliczce
Leriche.
Bynajmniej jednak nie wypoczywa.
Prowadzi organ stronnictwa repubii-

Redaguje—o
dwa kroki od Bastylji przy ulicy Etienne Marcel —

ALLELUJA
Biuro

de Bourbon,

nalu*

A oto i Kiereńskij.

WESOŁEGO

RAUT:

najwyż-

szej rosyjskiej
arystokracji
zastał
szyjącą na obstalunek suknię.
— Dzięki tej sukni—rzekła— będę
mogła odziać troje moich dzieci.

publikanów

Zasyła Serdeczne Życzenia

de Bourgogne,

|
Filip, ks, Orleański,

Ferdynand IV:y vel hy Król
Obojga Sycylij.

3.

Komitet Wykonaw-

Klijentom

w SALONACH

zaślubił Bsatryksę
dziedziczkę baronji de Bourbon.

>

przy-

czy na polecenie III Międzynarodówki wydawał instrukcje
nakazujące komunistam by dostawaii się do więzienia za drobne
przestępstwa
i tam
organizowali jaczejki komunistyczne. Poczta zorganizowana w
więzieniu
funkcjonowała nader sprawnie. Władze więzienne
przez dłuższy czas nie
były w stanie wykryć tajnej roboty.
(w)

Wszystkim

bryńskij...
Jedną z przedstawicielek

„Prosiła aby jej nazwiskaw „Jour:

W tych dniach władze bezpieczeństwa wpadły na trop
sensacyjnej
roboty komunistycznej „w więzieniach wileńskich. Jak stwierdzono osadzeni w więzieniu komuniści przystąpili do tworzenia
wśród osadzonych w
więzieniu
7
przestępców V jaczejek komunistycznych,
„Plan tworzenia tych jaczejek został dokładnie opracowany. Prócz tego
zorganizowano
dobrze
zię,
komunikującą
funkcjonującą poczię,
się z „światem
zewnętrznym"
i z
„Centralnym Komitetem Wykonawczym
Komunis
tycznej
nist
Parij:
Polski“.
Przed paru dniami zostały przyłapane kompromitujące listy osadzonych
w
więzieniu komunistów do Kom. Wyk. onawczego. Z listów
dowiadujemy

dla członków, ich rodzin i wprowadzonych
gości,
Początek o godz. 9 wiecz.

2. Filip książe Parmy

ь

we Lwowie.

Dnia 12 b. m. odbędzie się przed sądem

towarzyska

2,-

|

wała do Rosji; obecnie ja schronitem

GENEWA, 21V. Pat. Weczora j został tu otwarty 3-ci kongres międzynarodowej Ligi Młodzieży. Na przewodniczącego kongresu został wy.

we środę dnia 7 kwietnia

hr. de Clermont

księżną

się pod gościnny dach Francji.
i P. Marcel Coulaud
odwiedził —
iównież krawiecczyzną trudniącą się:
baronową
Wrangel i hrabinę
Bo-

P**7+9099960%%%
U TECHNIKÓW

Zabawa

Oboleńską,

i panną Annenkow.

Międzynarodowy kongres młodzieży.

|BACZEWSKIEGO|

+ 1715.

|
2. Karol (zwany przez swych
stronników V-ym) * 1855.

t 1733,

ulg

księżną

Trubeckoj

przeciwko

dam-

prowadzony—wzorowo —społem

przez

311-tu głosami

«Le

nie przestaje
rozmawiać z
przedstawicielami
emigracji

Ta ostatnia powiedziała mu.
— jestem synowicą pana de Vo:
guć.
Niegdyś babka moja
emigro-

LIKIER ANTIQUE

litańscy).

Ferdynand

prze,

dziennika

Ski

Francji.

Izba Deputowanych

Współpracownik

rosyjskiej.
Odwiedził zakład krawiecki

`

Burbozowie Sycyllįscy
‚

Pat.

we

paryskie

39.-ciu uchwaliła podwyższenie o 30 proc. ceł eksportowych z wyjątkiem
tytoniu, papieru dla dzienników,
cukru, kawy,
kakao oraz części składowych maszyn rolniczych,

1270.

Robert

Potomek

Karol IV-y Król Hiszpański
+ 1819,

1.

opracowała

pisy
dotyczące
«ksmisji
w drodze
administracyjnej lokatorów z domów
upaństwowionych.
Eksmisja
może
być dokonaną w razie utraty pracy w
danej instytucji w terminie trzydniowym,
przyczem robotnikom
muszą
być dostarczone
środki przewozowe
i odpowiednie pomieszczenie. Osoby,
należące do warstw
nie pracujących,
podlegają eksmisji w terminie tygod

ks, de Vendome
i Król Navarry, wstąpił w r, 1589
francuski pod nazwą Henryka IV:go t 1610.

I. Karol lini Król. Hiszpański

stopniu.

Sowdepii.

ludowych Z.S.S.R.

«Prawda»,

2. Filip V, Król Hiszpański + 1746,

t 1712.

|

małych elektrow-

lokatoróww

!

1.

„PARYŻ. 21V.

ceł

Kwiatki
Journal»
różnymi

Jaczejki komunistyczne w więzieniu,

nowych

Ludwik zer
1.

wobec

Podwyższenie

02060600000050000004000000000009040

1. Filip III + 1285,
|
|

naitowe,

Rada komisarzy

ks. de
KA

Francuski į

dni w Grecji wre w całej pełni kam-

partje polityczne

ni oraz
udzielania kredytu
na ten
cel bez specjalnego pozwolenia władz
centralnych.

jak

Zjednoczonych.

Ludwik IX Święty. isć

po mieczu w r. 1580
Ilgo Walezego.

Wszystkie

brodziejstwa korzystać, Ponieważ podobnych wypadków było dosyć dużo, M.R.K.l.
postanowiła
zabronić

Eksmisje

Ks. Orleański był przeciwnikiem
przewagi parlamentu, a zwolennikiem
władzy monarchicznej śilnej,
opartej

Francji. Czy następca jego,
Guise, będzie szczęśliwszy?

2.1V. Pat. Od dwuch

wyborcza.

w Grecji.

iesięgłych rozprawa przeciwko 15-tu komunistom oskarżonym
0 zdradę
główną. Działalność tej szajki komunistycznej pozostaje
w . związku
ze
sprawą Botwina, który jak wiadomo został stracony za zabójstwo agenta
Czosnowskiego. Wśród oskarżonych znajduje
się kilku
uczni gimnazjalnych.

budowania

który był odstąpił swe prawa do tro-

°а

bu*

czego włościanie nie chcą z tego do-

dokonane bez za- na wojsku
i ludzie.
Nie udało mu
chowania pewnych formalności. Była się urzeczywistnić planów obszernych
to w każdym razie kwestja sporna. i prawdopodobnie zbawiennych
dla

| W r. 1883 na czele potomków Ludwika
XIV-go
stanął książe Jan, przedstawiciel czystych
zasad
legitymizmu,

10,000

za dowie nie były wcale brane pod
prawowitego następcę tegoż. Ale nie uwagę możliwości eksploatacyjne.
Z
mogli oni żywić do Orleanėw tej powodu ogromnych kosztów budomiłości i czci, którą darzyli Henry- wy elektrowni cena prądu jest droż:

Filip V-y. protoplasia Burbonów hi- wałczenia w szeregach francuskich, i
szpańskich był zmuszony przez wio- nawet nie został przyjęty do armii
gów
Francji zrzec się swych praw angielskiej,
belgijskiej,
rosyjskiej i

wówczas

ogółem

rb. rocznie. Jak się okazało, przy

Chambord

Ale republika pariamentarna tak się ka V-go.
Wyrzeczenie
się
przez
we Francji skompromiiowała,
że nie Orleanów
białego sztandaru „le dra:
jest wykluczonem, iż nastanie chwila, peau blanc"
którego hr. de Chamkiedy dotychczasowi
republikanie, bord nie chciał się wyrzec nawet dia
oczywiście za wyjątkiem
nielicznych osiągnięcia korony, nie przysporzyło
doktrynerówi liczniejszych zwolen- im zwolenników
pomiędzy
przeciników rewolucji socjaliiej, ze wstrę- wnikami idei monarchicznej. Z -drutem się od miej odwrócą, i wówczas giej strony rojaliści «biali» zwolennimoże wybije godzina dla zwolenni: cy Burboaów hiszpańskich nie mogli
ków Action Francaise. Analogiczne liczyć na wielkie powodzeni? wśród
zjawisko widzimy obecnie we Wło: tłumów,
gdyż
ich
kandydaci
na
szech, w ruchu faszystów, z którymi tron byli
cudzoziemcami.
W końcu
A. F, ma wiele cech wspólnych.
XIX-sgo
wieku
rozpoczął się więc
Historja i genealogja wyjaśniają, upadek
partjj = monarchicznej,
we
dlaczego zmarły pretendent był wła- Francji, i dopiero w ostatnich czasach
śnie przedstawicielem tego kierunku, odżył ruch rojalistyczny pod nowemi
Jak widać z poniżej umieszczonej hastami, zawdzięczając swe powodze*
tablicy, po śmierci hr. de Chambord nie błędom republikańskim i ekscenajstarszym przedstawicielem dynastji som dem gogji.
został Jan de Bourbon, którego też
Zmarły ks. Orleański był z natury
Skrajni
legitymiści
uznali za
Króla człowiekiem czynu. Nie mogąc użyć
Francuskiego jako Jana lil-go; po je- swej energji w ojczyźnie, @о której
go śmierci prawa jego odziedziczył miał, jako pretendent, wstęp wzbrosyn jego Karol (Xi-y), który także niony, wydawał nadmiar swych
sił
był uważany
przez
karlistow jako żywotnych w działalności innego ro:
prawowity
Króli.
Hiszpański (Karo! dzaju.
Był
wielkim podróżnikiem i
Vll-y), a po śmierci tego ostatniego myśliwym. Podczas wojny Światowej
syn jego Jakob (!-у), Wprawdzie bezskutecznie się starał © pozwolenie

|

ATENY.
panja

w praktyce. We wsi Ostaszewie pow.
Wołokołomskiego włościanie zebrali

mówię legitymistów, gdyż termin ten łem w śmierci Ludwika XVI-ego, co
obecnie prawie nie jest używany we mu zresztą nie przeszkodziło zginąć
Francji. Nie jest to dziełem przypad- również na gilotynie. jego syn skoku, Ks. Orleański nie był symbolem rzystat z rewolucji 1830 r. i uzurpostarej Monarchji w oczach potomków wał tron pod nazwą Ludwika—Filipa,
króla Francuzów,

praktyce.

wyborcza

urządzają ogromną ilość mee«lzwiestja» w.Nr. 71 donoszą, że tingów zarówno w stolicy jak i na prowincji.
W 9-ciu okręgach w drosprawa zaprowadzenia
elektryczności dze wyjątku
na skutek
trudności technicznych przesunięto
wybory na
na wsi inaczej wygląda.
w teorji niż prezydenta na 11-go kwietnia.

dzo smutną rolę w dziejach
Francji.
Filip „Egalite* zhańbił się przymknięciem do ruchu rewolucyjnego i udzia-

duchowych tych
rojalistów, którzy
walczyli przeciwko pierwszej rewolu-

Kampanja

Elektryfikacja Z.S.S.R.

nu hiszpańskiego swemu synowi Karolowi. Głową zaś Orleanów był hra-

do tronu francuskiego.
Śmierć jego
okryła żałobą
część
społeczeństwa
francuskiego, w pierwszym
rzędzie
zwolenników Action Francaise.
Nie
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©.

nieść.. aż do Inturek!? Ależ

to niema

kąta dziś u nas gdzieby jakiś cudzo-

wileńskich

ludzi.

Znajo-

myr1 i przyjaciołom
powiem akuratnie „Alleluja!“ Nauściskam się, nagadam. Zobaczę co się sfało nowego;

jak Wilenko moje przenajdroższe wygląda... Komuž by ja w pusielni mo-

jej, w
jajka!”

Inturkach,

Pchnąłem

życzył

wesołego

list do najpoczciwszego

Pufka.
Niech
wszystko przygotuje,
On w mig zawiązał" Komitet
Przy:

jęcia. I oto jesteśmy.

DODATEK
LITERACKI
Z „Eumenid“ Aischylosa.
Erynij.

Hymn

Prsodownica chóru
Zaśpiewajmy, siostrzyce, zawićdźmy nasz pląs
pizeraźliwy, by moc
naszą poznał struchlały morderca!
Nłechaj wie, jaką służbę przeznaczył nam los,
jaki urząd sprawujem śród ludzi!
Sprawiedliwy, zaiste, czynimy tu sąd:
jeśli czysta twa dłoń,
jeśliś niczem nie zbrukał żywota,

nie pogoni za tobą, człowiecze, nasz gniew,
dojść sądzono:ć do kresu bez szkody!
Lecz kto zbrodnią się skalał, jak ten oto mąż*),
komu dłonie krew plami wylana —
temu biada! Krew pomścim! Nie chybia nasz cios!
Zmarłym świadki my wierne, obrona ich praw,
zmarłych mścimy się krwawej niedoli!
Chór.
„Nocy, matko! Słysz mój zew! — Maikol
Tyś to wszak, — tyś zrodziła mię na kaźń — świata!
Matko, słysz! Latony syn**)
słusznej

czci chce mię zbawić!

Zwierza wydań! Mój

to łów!

Żertwa moja! Świeża krew.
krwi matczynej zmyje ślad!
*) Orestes—matkobójca.
**) Apollon, opiekujący się
rozkaz krwawo pomścił na matce

Orestesem, który
Śmierć ojca.

na

jego

DODATEK LITERCKI
Nasz-ci on, nasz!
niesie ten śpiew!
Serce

Mękę i skon
Splącze mu myśl,
ogłuszy,

obłąka!

Pieśń Erynij, straszna pieśń!
Znaj beziirnej pieśni czar:
duszę:ć spęta, żmrozi krew!
Tej, co grotem rani wskroś —
Mojry —
władna @й
— taki mi wyprzędła los: _ zbrodnie
karać człecze, tropić mord,
ścigać, pnać,
szczuć zabójcę!
Ulgi

nie zna, póki żyw...

Znijdzie w mrok, w podziemu noc —
próżno! Gniew mój za nim w tropł
Nasz-ci on, nasz! Mękę i skon
niesie ten śpiew! Splącze mu myśl,
Serće ogłuszy, obłąka, .
Pieśń Erynij, straszna pieśń!
Znaj beziirnej pieśni czat;
duszę:ć spęta, zmrozi krew!
Gdym się rodziła, by) los mój niezmiennie przeznaczon.
Boga-li jeno ma dłoń nie dosięże, I bożej
dzielić mi nielza biesiady ..

Białych nie dano mł szat, od radości, uciechy pospólnej
gna mię wola boża precz.
Domy burzyć, walić w proch —
oto mój lost _ Tam, kędy waśń
wkradła się w dom — krwawi się ród —
tam, niby wichr,
rzucim się wślad!
Silny był zbrodzień — opadł z sił,
chciwy był krwi — niech odda krew!
`Вода wybawić chcłał Zeus od takowej udręki,
skardze mej nie dał posłuchu, na sądy okrutne
boga pozywać zakazał...
Krwią znaczące swój ślad, nienawistne plemię wydalił
precz z przybytku swego bram.
Domy burzyć, walić w proch —
oto mój losl
4Tam kędy waśń
wkradła się w dom — krwawi się ród —
tam, niby wichr, _ rzucim się wślad!
Silny był zbrodzień — opadł z sił,
chciwy był krwi — niech odda krew!
W słońca blasku pyszni się sława człowiecza.
Niknie, przygasa, w podziemne zanurza się mroki,
w szatach gdy hufiec nasz czarnych nawiedzi domostwo,
gdy się w straszny puści pląs...

Dalejże, wkiąg! = Niesie mię pęd!
Chybkiż to bieg! _
Gonię bez tchu
ciężkie, by głaz _
brzemię kary

Dzikiż to skok!
nogi się gną —
brzemię mych stóp,
niezbyte,

Pada zbrodzień — nie wie, że padł — oślepiony:
taką mu zmaza źrenice zasnuła pomroką..
„Czarne jakoweś nad domem zbierają się chmury*

lękiem zdjęty, szepce lud...
Dalejże, wkrąg! _
Chybkiż to bieg!
Gonię bez tchu
ciężkie by głaz,
brzemię kary

Niesie mię pęd!
Dzikiż to skok!
nogi się gną —
brzemię mych stóp,
niezbyte.

—

DODATEK LITERACKI |
Nie ujdzie kary! Pościg mój
nie chybia, słuszny pełnię sąd,
pamiętna win
Pomsta.
Przebłagać mię niemocen człek...

Obmierzłej

służby nie czci nikt;

od bogów zdala padł mój los,
w podziemnych mgieł
zanilošė...
Lęka się strasznych bezdroży jednako
żywych dzień i zmarłych noc.
l kióż nie zadrży w Sercu swem,
czyj dumny nie struchleje duch
na groźny

dźwięk

pieśni,

co głosi prawo, z woli Mojr
od bogów dane wam na wiek?
Prastara mi przypadła cześć.
przedwiecznych praw
służba!
Nic mi, że otchłań

mym

bezsłonecznych
ы

domem

podziemna,

głębin mrok.

Przełożył

Stefan

Srebrny.

eH
H.

OBIEZIERSKA.

Sny nocy letniej.
Czasami iąką, czasami rolą
Sny naszych marzeń nocami

chodzą,

Nad naszym lasem, nad szarą dolą
Senne melodje zcicha zawodzą.

Czasem z ich dłoni blask księżycowy
W pomroce nocnej skrą się roztęczy...
Czasem w poszmerach nocy lipeowej

Nuta wspomnienia szczęściem zadźwięczy.

Snują się, snują

pustką

i ciszą,

Bez

liście milczące wiszą

Jak rosa srebrne, jak mgła znikome...

tchu

W

drzew

oczekiwaniu ich nieruchome.

Aż czasem zbłądzą pod okien wnękę
l w głąb sypialni przez szyby patrzą,
I kładą śpiącym na oczy rękę,
Od rosy lżejszą, od mgły łąk bladszą.
l pod

zamknięte ludzkie powieki
Sieją tęczowe diamentów blaski —

Świat lat dziecinnych—z za' siódmej rzeki
Rodzi

się z wielkiej snów

lści się wsżystko,

letnich łaski.

co ziścić może,

Co wymarzyły młodzieńcze chęci,

A niepowodzeń bezbrzeżne morze
Gdzieś się zapadło w głąb niepamięci.
Dzwonią

do ucha

najdroższe

echa,

Serce li wzbiera od świętej mocy...

Biado za oknem

Druh

Twem

się uśmiecha

Twój jedyny—sen letniej nocy.
=06—
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HENRY

BARBUSSE,

PRAWDZIWY SEDZIA.
pańskim

roku

Działo się to w

pierwszego

LITERACKI

grudnia. Tego

właśnie

1827.ym, dnia

nie można przekreślić. Myśl ta opanowała ich i nie
mogli jej dłużej ukrywać; on zamknął oczy, [by lepiej

wieczora, zgodnie

z nadesłanem zawiadomieniem, powróciła Priscilla
Hawkins do domu małżonka. Pukanie do drzwi zlało
się prawie z turkotem oddalających się po bruku

myśleć; ona otarła łzę.
A gdy milczenie wzrosło jeszcze i zastygło mię:
dzy nimi, on podnióst suchą twarz z nad czarnego
jedwabiu halsztuka:

kół. Stużąca otworzyła jej, jak dawniej,
bez słowa.
Priscilla weszła po schodach do przedpokoju, pchnęła
lekko drzwi od salonu i, chociaż to się mogło wydać

bardzo

dziwne,

Sędzia podniósł

chwili otrzymania

prężeniem, że

znalazła

swą

listu

się

dumną,

białą głowę. Od
jej z takiem na-

teraz wielkim wysiłkiem musiał pokryć

zdumienie, że oto przybyła nareszcie i stoi przed nim.
— To ty?... '
Powiedział to szeptem,
czy to ze wzruszenia,
czy też, aby nie spłoszyć młodej
kobiety,
stojącej

tak jeszcze niepewnie na progu.

Spokojnie

wstał i

zbliżył się do
niej. Podali
sobie ręce i wymienili
słowa powitania. Zwykła formułka zabrzmiała w ich
ustach dziwnie uroczyście, a razem nieśmiało.
Rozejrzała się wokoło, Nic się nie zmieniło przez
sześć miesięcy, które
upłynęły od jej odejścia. Stary
gentleman wydał wszystkie
potrzebne
zarządzenia,
by powrót zbłąkanej małżonki dokonał się, jako zdarzenie

nad

wyraz

miłe,

lecz

zwykłe,

wchodzące

w

ramy pogodnego wieczornego ceremonjału wszyskich
dni; by nie było nawet giestu radości, słowa przebaczenia, nic, tylko nawiązanie przerwanych godzin.
Usiadła w pomarańczowym fotelu. Miała kapelusz, związany wstążkami pod
brodą, błękitny, jak
pierwsze przylaszczki, i suknię z niezliczonych ialbanek, jasnozieloną, w kolorze prześwietlonych słońcem

liści, bardzo podobną do tej, którą miała na sobie w
dzień odjazdu. Miała tę samą, wiecznie różową buzię,
aż przezroczystą pod jasnym lazurem oczu,a wzdłuż
policzków yspływały
pukle włosów,
długie
jak
nakazywała moda tego :uku.
Uśmiechnęła
się
słabo; i on
również
się
uśmiechnął, by do niej się upodobnić.
Oboje usiłowali przybrać taki wyraz, by nie było
widać, że
myślą o jednej jedynej
rzeczy. Sędzia ustawicznie
zmieniał pozę, zacierał ręce bez żadnego
powodu.
Zaczął jakieś zdanie,
urwał zawahał się, nareszcie
odkaszinął i przemówił:
— Możebyśmy siedli do obiadu, moja droga?
— Naturalnie, rzekła.
:
Zdjęła kapelusz i, podając
go
starej służącej,
popatrzyła na nią i powiedziała
miłym,
smutnym

głosem:
— Dzieńdobry, Betty.
Stara nie drgnęła nawet,

.
jakgdyby nic nie: sły-

szała; nazbyt dokładnie wykonywała rozkazy pana.
Zasiedli do stołu.
Gientleman opowiedział parę

anegdot myśliwskich,

Ona słuchała go i uśmiechała

się uprzejmie, jak na wizycie, Czasem zbierała wszystkie
siły i mówiła: „no, nol*

Po obiedzie usiedli przy kominku, jedno naprzeciw drugiego. Mówili jeszcze przez parę godzin,
potem słowa jęły się stawać coraz rzadsze, i milczenie
przyszło—i nie można było go usunąć.
I wtedy oboje odważyli się wreszcie zrozumieć,

że życie ich nie będzie już nigdy tem, czem było, że
nie dość jest zejść się, by być razem,

że przeszłości

Odpowiedziała

szlochem

i natychmiast

osunęła

się cała w nieskończony potok łez, z rękami zaciśnię:
termi na oczach.

w domu.

wyczekiwał

— Nie trzeba niczego żałować, rzekł.

1

Twarz sędziego zaczerwieniła się zlekka i parę
razy zamrugał powiekami, Gdy wreszcie płacz ją zmógł
i uspokoiła się cokolwiek, doradził jej po ojcowsku,
by poszła się położyć. Wstała natychmiast, posłusznie,

jak mała dziewczynka. Miała już powiedzieć
noc»,

ale zawahała

się i umilkła.

«dobra-

| cichutko

znikła

"
га drzwiami.
Zanim pnruszala się w sypialni, do ktėrej się
schroniła, zanim poprzez sufit przesiąkał nizwyraźny,

splątany, ale czysty szmer jej kroków

man nasłuchiwał,
gdy
, Potem,

uciszył, podparł

samego

‚ _ Wobec

się

ódgadnąć,

się

brodę

czemu

dobry £gentle-

koło

świat

znów

niego

na ręku, jakby był w sądzie.

który sili

siebie stał się sędzią,
należy

wierzyć

i co

należało

by

uczynić. Postawił pytania, zebrał wspomnienia, obrazy,
wsłuchał się w głosy.

Ч

Czem

i odpowiedź

bością. Czem

rasunęła

się sama:

słodyczą

była i sła-

było

uczynić jej

więcej? Więcej nic nie znalazł,

kolwiek był jej los, nie wolno
krzywdy. Nie zasłużyła na to.

Została

zjawę,

była Priscilla? Wywołał czarowną

jego

żoną,

więc

Jakim-

nieświadoma, z całą

swą

słabością i całą słodyczą. Poznał ją, gdy była dzieckiem; gdy trochę urosła, gdy dosięgła wieku, który
zdają się mieć aniołowie, poprosił o jej rękę i uzy:
skał ją. Ona niczego nie chciała, nie umiała powziąć
On to wybrał ją, jak się
postanowienia.
żadnego
Uśmiech jej był jej wonią, a przy:
kwiat wybiera.
zwolenie—tylko żywym przejawem wdzięku.

Przez osiem lat była piękną i urok siejącą u
boku człowieka, który miał siwe włosy. Po upływie
tego czasu poprostu zesmutniała i zaczęła płakać. Na
razie nie umiał dostrzec tego smętku, później nie

rozumieć nie chciał,
nareszcie
umiał go zrozumieć,
I odeszła,
imienia tamtego.
Nie starał się wyśledzić
na początku
łez wylewanych
szczęśliwa pomimo
wiosny, a teraz z zimą wracała, zrozpaczona pomimo
uśmiechu, którym usiłowała się zasłonić,
jakiejś
śladu
Sędzia szukał w tem wszystkiem
przewiny i nie znajdywał. | myślał jeszcze — długo
długo — wreszcie uznał, że on to powinien Priscilię
prosić o przebaczenie.
Noc przeszła mu na tych rozważaniach. Szary,
|
niepewny dzień dygotał u szyb i powoli się rozjaśniał, gdy sędzia ze schyloną głową wchodził do,swesygo pokoju. Popatrzył na zasłonę, przedzielającą
Nie
pialnie, ale jej nie dotknął. Spojrzeć na śpiącą?
zrobił tego, nie dlatego, by się lękał własnej słabości,

lecz z obawy, by jej nie obudzić.

Przebrał się i poszedł do sądu, do

pracy.

Na-

tychmiast wzięły, go w opiekę stare przyzwyczajenia, codzienne widoki oderwały go od spoglądania,

DODATEK
w siebie. Plac wysłany był dywanem
ze Śniegu
a obicia miał z gęstej mgły. Szedł po śniegu, owinięty w swój

olbrzymi, fałdzisty płaszcz

nych pelerynkach.
Wymijał genilemanėw,

o niezliczo-

przebiegających

plac

wielkiemi krokami; wszyscy mieli zaczerwienione po:
liczki, oczy wilgotne od wiatru, i, jak on,
tonęli
w
obszernych, błękitnawych, tabaczkowych lub kawowych pelerynach.
nieg rozpościerał wszędzie czystość
białego
papieru, upstrzonego drobnymi
rysunkami.
Szkarlatny szyld zajazdu ociekał czerwienią,
jak krwawy
płat mięsa, a jaskrawo-zielony sklep szewca
wyglądał, jakby go dopiero co pomalowano. Drobny deszcz
* rysował bure Ściany w cieniutkie, równiuteńkie
kre.
seczki. Ostry i czarny, jak szkic piórkiem, kabryolet
'mknął w dół po Bessarah Lane i zostawiał
czarny

ślad na umalowanych
kowcach.

na

biało,

Sędzia skręcił w bramę,
gdzie woźni usuwali się pod

Śpiczastych

przeszedł
przez sień,
ściany z szeptem: „W.:-

sza Dostojność*.. i wszedł do obszernej

SEWERYN

Siądźmy

bru-

5

posadzkę zdobił surowy
deseń
z czarnych
i białych tafli,
Usiadł za stołem, nad
piętrzącym” się stosem
aktów i zaczął przeglądać sprawy, w których wydać

miał wyrok na dzisiejszem posiedzeniu.
Całkowicie

usunął juź z pola widzenia

sędzią,

baczącym

pilnie, by się zadość

dliwości, Powrócił mu zmysł energji

stało sprawie-

i sumienności,

spojrzenie badawcze i nieugiętość, przeglądająca z poza siatki drobnych zmarszczek.

Pierwszą z kolei była sprawa o wiarołomstwo,
niejakiej Pnoebe Faukes: lekkomyśina żona, opuszczony mąż, uczciwyi łatwowierny.
Zmarszczył
brwi.
Odczytał raz jeszcze okoliczności
sprawy,
ale nie
zatrzymał się nad niemi: oskarżona upadła
własno-

wolnie, nie było

więc

dla

niej

usprawiedliwienia.

Umocnił
się jeszcze w uprzedniem
przekonaniu
i orzekł, że Phoebe Faukes
zasłużyła
na najsurowszą karę.
przeł. Flalina Zawadzka.

sali, które

sobie na kanapie—spokojnie...

cicho...

Bo po kątach czyha iakieś pluszowe licho—
pajęczynach,

w

oblepłych

kurzach

No już nie płacz... Siądź koło mnie—spokojnie... cicho..
Spi pod starą umywalką pluszowe
Niech cię chore ręce tulą w twym

licho...
srebrnym

I nie będzie zważać na to, żeś jest już duża!

Jak noc tuli małe ptaszki pod szarą giudką—

Szuśnie z kąta i wywinie się z popod ręki!
Urwie skrawek koronkowej twojej sukienki...

A przed świtem, zanim

Kiedy przemknie koło ciebie ta żywa

lalka

Nie mówiłem ci nic jeszcze o innych dziwach!
beźsensowne,

A cóż pocznie

taki biedny

Który

i umie,

tylko

to

niezgrabne

smętne

== ра
JERZY

WYSZOMIRSKI.

bez twarzy,

się

skarży

| roziewa się w szelestach cichych litanji:
„Panie skryty w turkusowej drżącej otchłani,
Oddzielony chmur pierzastych powłoką dymną,

Czemu

Niech

mi od twych marmurów

WZROK.

zwierzę

pacierze...

potwór

że wciąż

tak strasznie zimno!*

ci się już więcej, dziecko, nie zbiera na śmiech

Skoro ujrzysz grę księżyca na czarnej taśmie—
Po tych złoto-opałowych tańczących steckach
Tupią blado-sine stopki zmarłego dziecka...

Skaczą, jak dwa białe kłębki na szczurzych łapkach—

Drzą szelestnie na dywanie, piszczą
w pułapkach—
I rozpłyną się nad rankiem w przejrzystych chustach,
Nim te zziębłe nóżki zdążę rozegrzać w ustachl!

.

przeschnie

Wilno. 29—1I/1 R. P. 1926,

Że ta moja umywalka w nocy odżywa;
Pełznie zwolna, jak ogromne

ziemia od rosy

smutku,

Pójdziem w słońce nago, w białych trzewiczkach we:
[stchnień!..

Świat ci zda się przezroczysty, jak szklana salka,
A gdy będziesz szła odemnie późno wieczorem,
Załka szary ptaszek bólu w przeczuciu chorem
l w świat idąc, jak przez czarne puste pokoje,
|
Będziesz widzieć w każdem sercu, że nie jest twoje...

l mamroce

własne

swoje kłopoty. Posłuszny obowiązkowi, był już tylko

STYCZNA.

ODYNIEC.

Całe w szarych

LITERACKI

Widzę. Źrenice wbijam w przestrzeń niby ćwiekt
i każdy

nowy

obraz chowam

pod

powieki,

Chcę pamiętać liść każdy, każdy drogi załom,
przypatruję się ludziom i drzewom i skałom;
chłonę wzrokiem przestworza, pożeram je wzrokiem
i secretnie ukrywam

w

óÓcz schówku

głębokim.

O, jak wiele wzrok dostrzegł, dopadł i zagarnął!
Lecz, o Boże, patrzenie staje się męczarnią.
Utrudziły się oczy ostre i żarłoczne,

powieki ciężą. Oto usiądę, odpocznę.
Nad jeziorem w tym lesie legnę i ochłonę,
niech zimna

toń obmyja

me

oczy zmęczone.

A może w tej głębinie tonąc niby w niebie,
ujrzę to, czegom szukał. — Zobaczyłem siebie.
————
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NOSTALGJA.

WIRSKI

Tutaj jest Europa, radio i tramwaje
I najnowszej kultury brutalna ohyda;

Nie wiem kim jest, jak zwie się i z jakiej jest ziemi,
Wykarmiła ją zima, czyli skwarne iato;

A kędyś, o mil tysiąc, nagie Himalaje
Lub w morzu pogrzebana—cudna Atlantyda!

Lecz wiem, że, objawiona, duszę mą oniemi
Najhojniejszą królewskiej piękności zapłatą!

Tutaj gangrena nudy zatruwa mi chwile
Lub Sumatry słoneczna spełnia się legenda.

Otrzymam najcudniejszą, najsłodszą nagrotię
Za szaleńcze po morzach i lądach ройгб%е;
Za to—żęm o nieznanej prześnił lata młode,
Na przyszłe wino szczęścia złote rzeźbiąc kruże!

Z Irkucka aż do Tokio,

Z Irkucka aż do Tokio, z Tokio do Timbuktu,—

I troska—pies kudłaty bezmyślnie się szwęda;
A tam, w turkusie fali śnią słodkie Antylle,
z Tokio

do Timbuktu

Włóczy się po bezdrożach tęsknota pijana,
Co zna groźne zwaliska rzymskich akweduktów
| często śni wiosenne

Jak młokos

żądzę

stoki Fudżijama.

ramion

wyciągam

do

raju,

Gdzie tańczy w skwarnem słońcu księżniczka Sudanu;
Zresztą, może

jest gejszą japońską

A może Bajaderą święta Ramazanu?!

w

Bombaju,

Po wszystkich lądach Świata błądzi ma tęsknota!...
Tysiąc razy szła śladem żałobnych konduktów,
A wciąż nowych fantazyj szklane tłucze wrota!..
Daleko!

—

och, daleko!

Bajadera

słoneczna —

WIRSKI.

W gąszczu róż i ligusirów śni Anadjomene
Swój srebrny sen © muszlach i fal morskich pianie,
A gdy księżyc zaświeci ma pizedziwną scenę,
Po której błądzi smętek i wielkie kochanie...

Czyjeś usta całują stopy marmurowe...
się czyjeś łamią w bezsiinej rozpaczy...

Biała Venus z uśmiechem pochyliła głowę...
Od wieków już tak patrzy, — i nigdy inaczej!
Ktoś szalony w posągu nieskalanem pięknie
Rozmiłował swą duszę i żalem się smętni,

Że biały, chłodny posąg na szept nie oddźwięknie,

Że w boskich kształtach Venus życie krwią nie tętni!
W

gąszczach róż i ligustrów śni Anadjomene

Swój srebrny sen o muszlach i fal morskich
l, oczami bez powiek, spoziera na scenę,

Po której błądzi smętek i wielkie kochanie...

ta sama—

Pani na Antyllach!

- POSĄG.

Ręce

Gdzie śni Dalaj Lama;

Być musi... jest napewno!—wieczyście

JULIUSZ
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(A może, gdzie muezin śpiewa swe Bismillach)—

pianie
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HALINA ZAWADZKA

Zniechecenie.
Przesypuje się piasek w Emo
—
Dni są szare, jak kamienie polne —

Któż nadejdzie i z piersi mi wydrze
Serce moje

biedne, niewolne?!

W. bezcelowej tęsknoty oprzę i.ie

Śnię, jak motyl, o słonecznej podróży —
A wiem, ż”

|

tego nie będzie,

Że się skrzydło lotem nie znuży...
Dzień za dniem będzie szedł i przepadał,
Jako kamień, rzucony w głębinę...
Czy się zjawi, zanim fakże zaginę
Ktoby mem życiem władał?

NW

Czarnem pismem wypełnia się karia —
Czarna noc — ślepa, niema i głucha —
Przyjdzie śmierć —

i na sercu mem

wsparta,

Wszystkich jego żalów wysłucha.
I Aa

HALINA

ODYŃCOWA.
*

*

ЧА

WANDA

*
Pęknięty chiūski dzwoneczek
dzwoni

NIEDZIAŁKOWSKA—DOBACZ

EWSKA

Oczekiwanie.

mi, dzwoni, dzwoni,

pęknięty chiński dzwoneczek
wymyślnie
AE
Wśród bystrych, wiosennych

wśród szmaragdowych

błoni

rzeczek,

na zboczu skały zameczek,
—-ze szkła, czy z porcelany?

Ktoś błąka się po komnatkach
pół—senny, pół—pijany,

Ten kurz, co się wije po drodze,
nie wieści Twojego przybycia.

| droga jest pusta, jak codzień
o chwili przed słońca zachodem.

Po sadzie mym chodzę i chodzę,
i Śnię, i uciekam od życia.
Nadejdzie li jaki przechodzień

opiera się o Ściany,
zmęczoną głowę kłoni...

strudzony wędrówką i głodem,

przechodzi w barwnych siatkach,
małych bajecznych słoni—

ugoszczę i miodem i chlebem,

Siedem maleńkich słoni

—ze szkła, czy z porcelany?
Szary upiorek

migreny

chodzi po żółtych plażach

i spytam o ciebie, jedyny.
;
On widział cię pewnie we świecie,
za górą, za lasem i morzem?

i sypie, sypie piasek

On szedł za niejednym pogrzebem,
wesela widywał i chrzciny,
i królów, i kmieci. A przecie

po wązkich korytarzach...
\
Twarzyczki w maskach bez masek

i drogą On szedł, i bezdrożem!

— ze szkia, czy Z porcelany?
Pogrąža się w piach zameczek,

Lecz nigdzie, od krańca po kraniec,
nie spotkał mojego miłego,

na malowane Ściany...
Szeleszczą jedwabne treny

zasnuty, zasypany—

na piasku siadt upiorek,
nd się i trzepoce...
zdłuż bystrych, wiosennych rzeczek
myszy wyłażą z norek—
—
Dzwoni pęknięty dzwoneczek
—

ze szkła, czy z porcelany?

-

nie widział, nie słyszał, by taki

królował gdzie ludziom, czy cieniom.
Więc muszę z przechodniem iść w taniec,
bo życia mi szkoda

młodego.

(A w gniazdach miłują się ptaki)
Kto żyć chce—ucieka wspomnieniom.
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„Hrabinie egzotycznej”.
Chociaż Pani mi nie ufa i choć nie ma Pani racji,
Błogosławię to, co było. Błogosławię to, co jest.

Pani nie chce mi zaufać. Pani myli się łaskawie.
Pani pyta mnie wciąż: — za co? od jak dawna? jak?
Nie mam

i skąd?

Pani tego za złe... Dziś świat cały

Błogosławię tę nieufność,

błogosławię,

Błogosławię Pani oczy—oczy łzawo roześmiane,
Pieszczotliwie
— elektryczną emanację wonnych rąk,—
Błogosławię kokieterji miękkiej „ziemie obiecane*,

1 kapryśnie rozegrany ust czerwonych kwietny pak.
Błogosławię Pani nosek półdrapieżny,
Pulsującą

Nosimy z Panią w sercach dziecinną prostotę,
Umiłowanie kwiatów, zwierząt i zabawek,

błogosławię Pani błąd.

radość życia—Pani

półfiglarny,

Ruchy giętkie i kanciaste wypłoszonej z gęstwin
sarny,—
Drżącą w świętem oburzeniu podniesioną " górę
rew.
Błogosławię Pani zmienność—nagłej złości dwa
pioruny

gdy o

Ku bezludnym wyspom

Zeą

nieziszczalnych
mrzonek nić.

=
Pani nerwy nadwrażliwe—wib.: *4ce wiecznie da =
mknącą

Grymas cierpień urojonych i rumieńce egzaltacji...
Wszystko, wszystko błogosławię—każdy uśmiech,
słowo, giest...

Niech

chęć do spacerów

Cieszy

nas, gdy

i w słońce i w słotę,

po deszczu

błyśnie nieba skrawek.

Pławimy się w wieczystej o szczęściu legendzie,
W jakiejś—wysp nienazwanych tęczowej feerji,
Lubimy snuć projekty realne, —co będzie,

radość, smutek, gniew,—

Z oczu takich bardzo słodkich,

Mamy

się Pani uśmiechnie..

Gdy wielki los wygramy

z Panią na loterji.
°

Chociaż dla naszych pragnień wszechświat jest x”

mały,

Choć

wierzymy, że z czasem

niebo

się nachyli,

R
By tu dla nas zakwitły niebieskie migdały—
Wystarczy nam do szczęścia—jeden uśmiech chwili.
Wóz

złoty naszych

marzeń

biegnie drogą mleczną,

Zdała od ludzkich zmagań, wysiłków i znoju.
Dajemy z siebie ludziom pustotę słoneczną,
Pragnąc jednego wzamian—świętego spokoju.
„„A gdy nas los rozłączy—klown smętnie wesoły—
I do trzeźwego życia powoła z zaświatów,—

Nad tą rozłąką będą płakały anioły |
I zamyślą się smutnie wonne dusze kwiatów.

Tak niedużo trzeba,

By wkoło było jasno, słonecznie i pięknie.
Szczęście błądzi w pobliżu — uśmiecha się z nieba...
Nie mówmy nic, bo szczęście słów naszych się zlęknie.
Nie mówmy nic. Nie trzeba. Pierwszy wiew wiosenny
Oskrzydlił mnie przeczuciem rozkosznych wydarzeń.
Nieśmy szczęście ostrożnie, jak kielich bezcenny

Wypełniony po brzegi tęczą naszych marzeń.

Poco zatruwać nerwy jadem złych humorów?...
Wkrótce ziemia rozpocznie godowe igrzysko
I zakwitną sasanki w mchu zielonych borów...
Niech się Pani uśmiechnie... Szczęście jest gdzieś blisko...
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w siwych
o:
zać mu w całej okazałości Świeżo u- ex - plutonowemu
pieczone narzeczeństwo Bolka i Jan- czach niepoprawnie czdiło. Józio był
ki, a tu konie, zamówione od trzech człowiek trzeźwy i praktyczny.
Oddni, skrewiły
w
ostatniej
chwili. wagę lubił i cenił a dla czystego
Dwadzieścia kilometrów! Koniec lu- romantyzmu narażać się nie chciał.
tego, ale śnieg jeszcze duży i mróz Bo jak trzeba — to trzeba, a jak nie
trzeba — to poco? Diatego
na propewny swojej wszechwładzy.
Nie odstraszało
to
Wincusia i jektowaną zuchwałą
wycieczkę
goBolka, bo oni do marszów na fron- dził się półgębkiem, bez entuzjazmu,
cie o każdej porze
roku
przywykli. tylko dla tego, że Bolek miał wyraź:
Nie odstraszało i Józia, bo on
miał ną ochotę. Ale pójść z niemi. mocno
trenning harcerski
Najgorzej było z sobie postanowił, żeby te warjaty saJanką. Za wszelką cenę
chciała być me nie poleciały. <Ktoś z przytomną
godną
narzeczonego,
co
był nie- głową na karku im potrzebny». Winustraszony i sławny, wzór
wszyst cusia
pociągał
przedewszystkiem
kich rycerzy Świata,
był ułan jesz- romantyzm sytuacji. Tak łatwo mógł
cze od samego
Beliny, i to niezwy« powiedzieć, że
w
piątek
napewno

czajny, ale taki co to stąd przez front przyjdą konie z Zacharyszek.
przedarł

Na szeregowca

się

w 1915

roku.

spodzianki

przez to nie

A nie-

ubędzie, bo

z 6-tej klasy drapnął, ojciec czeka tylko jego, Wincusiowe-

a wrócił po pięciu latach kolorowym

go powrotu.

identycznie to samo, co jego
bliźniak — brat. (Od urodzenia
wszystko robili do spółki).
Wincuś także

wspólnej pieszej
wycieczki
poprzez
zimowy las,
„Bo już nadto iść ładnie*, tłomaczył
zachwyconej
Jance. „Idziesz.

oficerem. Właściwie

z 6-tej klasy

Wincuś

zrobił nic. Nie

drapnął i 5 lat

wojen-

ce się wysługiwał.
A ot, powrócił,
plutonowym. | nie chwyciła
się go

jakoś zachodnia,

galicyjska

Snieg

Nie

powiedział

chciał sobie

psuć rozkoszy

bieleje... Czut! czut!

nogami

poskrzypuje.

przecie

tobie pod

I tak cicho,

Wiewiórka sobie tylko albo tak jaki
zwieruk. .Zaśmiejesz się, a ona tobie
ża jego przewagi ina froncie. Nawet ogorem kiwnie i poszła... Ot radość!*
Janka mu przez to ceny nabrała,
jaJanka
zašmiala
się naprawdę.
miłością
myślach

pada—najgorzej.
Natenczas
pewno
pokaże się, konie nastraszy, człowieka zatumani, że będzie całą noc koło
własnej wsi kręcić się, a na ranku

odrywały

się,

zwisały

zachodzili gdziebądź po

na

w by zawsze było.

drodze,

Werkach, czy Rzeszy,

stał

im

nad

wielkąi
otoczył,

irytował go niemało zachwyt

Janki i kažę“.
Janka słuchała

Wincusia nad białą ciszą leśnąi szarą
ciszą chmur. Dwa te zachwyty
Odmiennie wypowiadane
zlewały
mu

mi oczami,

leści, od

drzewa

do drzówa śnieg nas, jutro, 6

głosuję za zbiórką tu,

do zmierz*
lak? Zwierz czy duch? Wincuś chciał chu. (Józio mówił tonem conajmniej
tłomaczyć;
po swojemu zaczął, nie- dowódcy pułku). Pozwolcie że obejzdarnie, rwącemi się w strzępy sto“ mę komendę. Tak. Ja. Nie rób takich
trennig
wami. Bolek wpadł mu w słowo. oczu, Janko, wycieczkowy
większy.
Twój
szalony ułan
„Mierźlak — to duch w naszej oko: mam
licy grasujący. Taki
sobie gaiunek sforsował by nas z pewnością, A teupiora. Wincuk te wszystkie podania raz odmarsz do codziennych zajęć.

zatracony Jutro o 9-tejrano.*
Dzień był szary i mglisty, miękki
romantyk. prawda, Wincuś? Ale zmiumie,

bo jest

łuj się! po jakiemu ty gadasz? Coraz
gorzej. Jabym
już w żaden sposób

tak nie potrafił*. -—

Wincuś poczer-

i rozlewny,

leniwy

jakiś

i

nie
gagapo-

z szeroko otwarte-

aż się Bolek uśmiechnąłiz

w jedno zawraca-

inaczej, to choć upiorem po Świecie
łazi w osobie takiego oto Mierźlaka.
Zdawałoby się na dobre już zmarzł—

pokazał za

senny.

Ciepło było. Siny mróz przywarował
milczkiem w głębokich mrokach lasu,
czekał niepewnie: wyleźć czy nie wy-

Janka śmiała

się

na

cały

głos,

od

północy.

Wi-

będzie rozumu

uczył,

rzonemi

oczami

po drzemiącym

Śmiej się, śmiej, kiedy tobie wesoło. i uśmiechał się leciuteńko,
A w lesie to już Śmiać się nie dam,
bo tam niewiadomo kto, -za sosną

chmurom

nizko wiszącym.

niziuteńko, ponure

plejsze, bezlistne

się

niemi, aż

na

chmury,

skłębiała z niemi w jedno
potworne
cielsko. A huczała—a wyła—a zawodziła znienacka żałośnie, łkająco...

drzewiny po

brze-

gach
gościńca
zaczynały
się już
wiatrowi w pas kłaniać.
Tymczasem Wincuś klęczał u og-

niska i rozpalał zajadle stos, & wiatr
mu zajadle przeszkadzał. Janka i Bolek stali tuż obok i osłaniali nikły
płomyk.

Ów,

wił Wincusiowi
podane,

choć

słabiutki, zaróżo-

palce i usta, naprzód

migotliwie

przebijał

coraz

to

nie przeczył,

mówił

nawet,

wiatr już się żrywa, bo śnieg na polu

tym

gościńcem.

Mróz

palił,

ta pora

r

nikt nie jechał, czy dobrych #
było. Nikt nie podwiózł. No &
sobie przy drodze, student tem.,samy,

„Jeżeli chcecie

rzucać

oszalałe i coś zawodziło gdzieś jeszgałęzie 1 jakieś tam jeszcze gusia wy- cze bardzo daleko,
Wincuś ogarnął
prawiać—io róbcie to raz - dwal To doświadczonem okiem sytuację. —
tu? prawda Wincuś?*
„Niema co. ldzie wijuga. Zaraz tu
Po środku drogi czerniał stos, będzie. Kiepsko my zrobili, przy tym
ułożony w suchą górę chrustu na Mierźiaku zatrzymawszy się. No, nic.
odwiecznem zgliszczu: "Zi
"Jeszcze nie bieda Z drogi
nie zbijem”
nim czarna była i przeżarta niezliczo- się. Wziąść się jeden
za drugiego, a
nemi

płomieniami,

drobniuchne

wę-

pod jo: gielki, odpryśnięte od jakichś niewiadomo kiedy spalonych gałązek, plasę
nieżywego na" miły czysty śnieg na obie strony.

lesie,

w czerwonodworskim
-ełką i zmarzł.
Na ranku ludzie

leźli, jak do kościoła,
do miasta je- Chrust, przypruszony śniegiem, zwilgł
chali. Nie wiedzieli kto, ni co; tu i po wierzchu, bure igliwie pachniało
pochowali. Wtedy prędka rozprawa zlekka butwią i grzybami.
Janka patrzyła na stos z jakiemś
była, nikt z policją nie woził się, ni
do gazet podawał,
Tylko
na jodle nabożnem skupieniem, Udarła zieloną
ktości lepszy krzyż wyrznął
nożem, gałęź świerczyny i położyła ostrożnie

że, znaczy się, chrześcjańska
była. No dobrze.

dusza

na wierzchu.
niósł

Wincuś

zupełnie

skądś

suchych

przy-

gałązek,

samemu. Opuścić ich przeklętemu losowi. Raz
jeszcze
zebrał całą wewnętrzną
moc i krzyknął
riemym
głosem; „Stójcie!l to Mierźlak
was
wodzi!* Ale głos jego
załamał się i
skończył
tak cicho, że już sam,
nieszczęśnik, nie wiedział czy krzyknął,

czy tylko krzyk pomyślał, Tajemniczy
cień na przedzie dosłyszał jednak, bo
zachybotał
się
strach
rozdarł

strzępy.

przed

Żywy,

tą

groźnie.
Potworny
duszę Józiową
na

upiorną

prawdziwy

strach

Wijugą

i przed

uroczonymi towarzyszami, goniącemi
cień
Mierźlaka.
Puścił « Wincusia,

targnąt się w tył. Sił mu skądś przyyło.
Ramiona
A
Į

zurami darł šniežną
ścianę, głową
rozpychał walące mu w twarz zimne
Nie zdążyli się jeszcze ustawić, kłęby. Dyszał ciężko i biegł, a za
gdy skądś, od pola, nadleciał
głos. nim leciała Wijuga i chwytała za noTo było rozpaczliwe,j zawodzące wo* gi, że grzązł, potykał
się, Ślizgał. Aż
łanie zbłąkanego wśród zamieci człowie- padł.
ka.—,Hu huuu!* Wszyscy czworo staZamknęły mu się oczy,
zrobiło

ja poprowadzę."

nęli jak wryci i chwilę

nadsłuchiwali.

się

ciepło.

Zrozumiał,

że

uciekł

Głos
nadleciał
znowu,
roztrącając Mierźlakowi i odetchnął z ulgą. Trasię ciężko o czuby drzew, jak śmier- cił świadomość, ale nic się nie bał,
telnie znużony ptak. Bolek
zwrócił bo zdążył jeszcze posłyszeć dalekie,
się w tył, złamał szereg. — „Czło* dalekie ale wyraźne
zupełnie dzwowiek woła*.— «Musić człowiek zbłą- nienie nadjeżdżających sań.

kany», przytwierdził cicho Wincuś. —
<Odhuknijmy

wszyscy

na raż,

razem,

Bolek.
skomenderował
dwa, trzy!»
Huknęli. Poczwórny wrzask żwyciężył na chwilę Wijugę.
Ale głos od-

powiedział jakby
dala się*,

nieco dalej.— „Od-

skonstatował

mu nie pomożemy”.

Józio,

— „Och,

Józiu, to niemożliwe*

„nic

Józiu,

załkała nerwo-

co

Nadjechały i zabrały wpółzmarzniętego. Siedział w nich stary chłop—
leśnik, co się dobrze znał z Wijugami inie jedno licho napotkał już w

polu nocą. Ale i ten,

mimo

wielkiej

wprawy w oOdgadywaniu nieprzytomnego bełkotu mierźlaków,
dopiero o
świcie potrafił dogadać się z Józiem.
Natychmiast
ruszył na
wskazane
miejsce z dwoma synami,
z psem i
łopatami, z saniami, pełnemi. ciepłych
kożuchów. Ale znalazł już tylko trzy

skostniałe trupy, siedzące pod sosną,

lesie

wtulone w
ju lasu, tuż
kilkadziesiąt
go miejsca.

naprzekór
A wisiały

i napuszone,

i łopotała

sosnowe pacie-

boki trzymającego się Józia. ,„Widzie- chwila, bez żadnej przyczyny,a Bolek
liście jego, z gimnazjum ledwo wy- jej wtórował. Wincuś wodził rozma-

lazł, a starszych

Rzucała

rze. Stały prosto
sosny
i świerki,
tylko głowami kiwały.
Ale co szczu-

że kiem, ogniem, nie rozgrzeją — to ich lił się i wysunął długi, złoty język.
pomrozi. No, a latem jakże jest? Pod Ale śnieg przyprószył już górne wartwój Mierźlak umyka?
co, stwy stosu, i płomienny język dotknął
przewiewa coś, i szeleści, i śnieżne biegun
Zasyczał
z bólu,
pyłki
podrywa
do niespokojnego Wincuk?* Wincuś skrzywił się nie- zimnego Śniegu.
lotu. Ale Wincuś nie bał się nawet chętnie, ale Janka zupełnie poważnie skurczył się, zmalał, posiniał cały.
pełgnął rozpaczliwie i
zamieci. Połowę drogi już przeszli, rzecz wzięła i jęła uporczywie dopy* Raz jeszcze
latem, zgasł. Pozostała wązka smużka dymu
ta druga połowa
była
taka Swoja, tywać się, jak 'broi Mierźlak
znajoma. — „Jak wijuga — 4 та- kiedy śnieżycy niema. — „W jeziorze i żalna twarzy Janki. Józio stanowbłądzić straszno,
ale za W 'jano- topi*, odburknąr wreszcie Wincuś, czym ruchem oderwał się od pnia
— „No, widzicie, już
szem już nijak nie zabłądzę*. „miał nierad z obrotu rozmowy. „Do łódki sosnowego.
Zielo- po wszystkiem. Nie będziecie chyba
się szeroko na samą myśl o czemś zimani i w jeziorze zatopi, w
Śmiać się” rozpoczynać na nowo. Zbierajmy się.
podobnem, a potem
dla rozrywki nym. Nie trzeba z jego
Mamy jeszcze
zaczął
im
opowiadać
podanie o dorzucił surowo i spojrzał bystro na Śnieg wali na dobre.
Józia, podskakującego na jednej no- cztery kilometry przed sobą.*
Mierżlaku.
Tamci,
przywołani
do porządku,
„To nie było dziś, ani wczoraj, dze z uciechy. — Bolek spowažniai
Wincuś rozejrzeli się dokoła. Mrok tak zgę:
to nie było rok, ani dwa temu nawet. nagle.—„Daj spokój, Józiu,
mówi już stniał, że stał się prawie dotykalnym.
Dawnieńko to było, pewno
już ze jest zaprawdę zły, skoro
sto lat. Ot co. No, szedł sobie bied- tak rozpaczliwie po prostemu. Zresz- A chociaż biały od śniegu, pochłomy student z Wilna na kucję do do- tą, nikt nie wie ile prawdy kryje się nął cały świat. Drzewa leśne czerniały
i legendach. niesamowicie,
a szept ich pacierzy
mu. A dom jego, mówią, aż za Nie- czasem w podaniach
menczynem był. Tym gościńcem zra- Więcej jest rzeczy naziemi i w niebie... przeszedł w jakiś złowróżbny pomruk.
czy się szedł, tym samym. Mróz i tam dalej. Rzucimy mu z tobą po Gniewały się na kogoś, co im Ęsię
wziął pod wieczór, śnieg był głęboki, gałązce, Januš“.— «<Rzucimy>, przygar- modlić przeszkadza, czy naradzały się
nie daj ty panie Boże! Zadymka za- nęła się doń Janka. „Co to komu między sobą przed walną bitwą z ZaCzęła się. A na nim, biednienkim, szkodzi? Niech o nas dobrze myśli. miecią. Bo wicher już się rozhulał
naprawdę
być za- po niedalekiem polu. Słychać go było
kożuch stary, dziurawe buty, rękawic Kto wie? może
lasu
i wcale niema.
Na furmankę
musič mieć*.—«Na zamieć mam lepszy spo- stąd, jak raz po raz w mur
katego- uderza.
Płatki Śniegu wirowały jak
pieniędzy u jego nie było, a do do- sób. Pośpiech,» oświadczył
bom

wieniał i spuścił
oczy.
Buńczucznie,
Aż tu co nie robi się. Zaczął ten wsunął je z boku w stos, miarkując
gorąco Janka ujęła się za nim. „On leźć na drogę. Może dopiero pod Mierźlak po drodze chodzić, ludzi by płomień szedł z wiatrem, Józio
bardzo ładnie mówi. Ja strasznie lu wieczór? Wahał się i wilgotniał; miękł straszyć, Czy, że chrześcjańskiego oparł się plecami o sosnę i patrzył
bię. Ja teraz, kiedy on mówił, tak do reszty. A gdzieś, niezanadto dale- pogrzebu nie miał, czy, że młodemu na ich zabiegi, uśmiechając się leciuwyraźnie czułam ten biały, spiący las ko, za lasami czarnemi, za seledyno: żyć jeszcze chciało
Mroczało.
Nadieciał skądś
się i w grobie teńko.
nieba siedziała już nudno było, czy tak na ludzi zazłuł wiatr, jął chmury targać i popychać,
i wiewiórkę.
Ja chcę się czegoś o wemi wrotami
tym Mieržlaku įdowiedzieč“.
Wincuś wiosna i uśmiechała się. I czuć było się, dlaczego nie ratowali.
Kto jego aż pożółkły ze złości. Osunęły się
spojrzał na nią z wdzięcznością. „Ja ten jej uśmiech,
bo przezroczyściało wie? Tylko, że strach było tą drogą, jeszcze niżej, rozpostarły Olbrzymie
tobie, Janka, po
drodze idąc opo- od niego powietrze, Było już w po- tą samą jeździć, osobliwie
jeżeli zi- skrzydliska i pomknęły szybko, sza:
wiem. Im takoż, niechaj śmieją się, wietrzu to coś rzeźkiego podniecająkiedy im wola. A już najgorzej ten cego do nagłej, bezrozumnej radości.

błazen będzie śmiać się”,

nadlatywalo

jest, ty i zaszumiał jakieś

nie głowy. Stwierdził, że nisko wiszące chmury o zółtawym
odcieniu
napęczniałych
brzuszysk
_wieszczą

się w Świadomości

u nego. A drogą pod

9-tej rano. Musimy mieć

garściami przerzuca. Ale co to Mierź- przed sobą zapas godzin

na pamięć

zawsze

minęło.
Kto
przejedzie —
tam suchych
ja wam, idąc

jej przejęcia-—, Widzisz, Janko, gdzie
się romantyzm chowa? Jak nie może

wiatr przewiewał, zadymka oczy zakle:
iła. Piękny las pod śniegiem,/z7e'
nie
już widzi biały stanewszy, stucha.“ — „Ja się już koń- ogrzeje, nie przytuli człowieka,

2. Jas,i słyszy, „jak wiątr śniegiem sze-- czę śmiaći

I tak

choć sobie i sto iat
głowami z zegarkiem w ręku i od- przejdzie, kto nie
mierzał minuty postoju. Troszczył się łązkę rzuci. Zawsze
bardzo o to, by zdążyli
na czas, łęzi kupa cała, Ot,

szedł

że

cej

postarła szeroko

furczało.

docznie z samego bieguna
porwało
się, czemś spłoszone,
stado
tych
gałęziach. Las drzemał i milczał. Nie- zmarznie o sto kroków od własnego ptaszysk przeklętych. Całe tłumy, caJózio wbijał grabiejące palce w
kiedy wzdrygał się tylko przez Sen, podwórza.
łe iłamy! Tłoczą się jedne na drugie, kożuch
:
Wincusiowy.
Usiłował zaWzięli ludzie płakać i narzekać, spychają się wzajemnie w dół, roz trzymać straszny pochód i stawał,
bo zawrzeszczała schrypnięta wrona.
niebo
tak
Wówczas słychać było, jak z suchym że nijakiego życia
im teraz niema. trącają. — Aż spowinęły
podawał się w tył, rozpierał się moszelestem osypuj+ się śnieg z górnych Poradził któści stary na miejscu, na mocno, że już nie widać, gdzie jedna cno na rozkraczonych
nogach. Ale
zaczyna. Cały pociągnięty ich potrójną siłą, ustozmarł— się kończy, a druga
gałęzi i łopoczą
wronie
skrzydła, tym samym, gdzie Mierźlak
stos
z chrustu
ułożyć.
A kto nie Świat przesiąkł jednolitą,
siwo-białą
skostniałe w bezruchu.
krotnioną niesamowitem urzeczeniem,
w powietrzu maJózio uważał, by wszyscy
szli przejdzie, kto nie przejedzie—gałązkę mgłą! Zawirowały
musiał rad nie rad dalej iść. Wó:
leńkie gwiazdeczki
śniegu,
zakręciły
równo i miarowo, zbytnio nie spie- żeby dorzucił, suchą, czy zieloną.
to pokusa
go
wzięła puścić
A jak dużo nabierze się — w ta się, zatańczyły. Wiatr gwizdnął raz i wczas
sząc i nie marudząc
zbytnio.
Na
Wincusiowy
kożuch i zostać lepiej
spoczynkach, kiedy przysiadali na pora już podpalić. To on, nieczyścik, drugi, przeleciał pole z tententem.
pięć minut na ściętych
pniach, lub zagrzeje się i nie będzie zły. | tak że- Zbudził się las, otrząsnął z drzemososen,

mu na kucję bardzo chciało się. Szedł, rycznie Józio.

Zdawało jej się,

w dal. A na ich miejsce nadciągnęły inne, coraz ich wię-

śnieg, a może nawet zamieć, jeżeli a tu nie. Wyłazi z pod śniegu i lodu gęstniejący mrok, skakał po cieniutobrząd- kich, suchych gałązkach, aż ośmietak wiatr się zerwie. Wincuś jego wróż- i jeśli go ludzie pogańskim

kultura cicho i czyścieńko, jakby w kościele
po „tutejszemu* zawsze gadał. Wziął przed mszą. Czujesz! Szmygnęło cośsię ojcu na folwarczku
pomagać i ci po lesie: Snieg z jodły posypałsię.
A nie.
do reszty sprościał. Józio przyszłego Patrzysz, nie już Mierzlak?
szwagra umiłował
czcią we własnych

PRAWDZIWA

mową porą i w nocy. A już jak śnieg remi sępami,

Co się chę już poczynającej się bezsilności
Urządżili naradę wojenną w po- ko przyszła rotmistrzowa.
koju Janki. IŚć czy nie iść do Zacha- Wincusia tyczy — tego Żzlekka pro- świadome. Pootulały się w szarobure
głównie za łachmany, byle jak i nieporządnie, aż
ryszek na piechotę? Tak bardzo chcie- tekcjonalnie traktował,
czepiały
co wyższych
li zrobić ojcu
niespodziankę,
poka- owo ślamazarne rozmarzenie,
co się się strzępy

rosyjski
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tro-

siebie nawzajem, na skraobok gościńca,
© jakieś
kroków od MierźlakoweKtórędy tam powrócili—

odgadnąć było trudno. Wichura
ślady zawiałą. Ale znający się leśnik
dostrzegł jakieś podejrzane znaki,
chodził dokoła, głową kiwał, pnie sosnowe oglądał, odgarniał
Śnieg i w

ręku go

przesypywał, kierując jedno-

cześnie daremnym ratunkiem.
Po powrocie do chaty,
kazał o*

słupiałemu,

*Na tarasie rzeźbionym oplecionym w wina,
Po którym się blask słońca wstającego słania,

Oddawała się wichrom porannym dziewczyna,
Odrzuciwszy

wtył głowę

ruchem

wo janka —

warkoczach

splątane róż wieńce

W swych kielichów się palą przepysznej purpurze

A jej ciało rozwarte w miłości i męce
Płonie ogniem, jak krwawe konające róże.

J, Kirtiklisowa,

ostrożnie, trzymając

posunąć

kroków. częła cicho płakać

jedno za

Józiu, idź na koniec. Tylko do

drugie.

w Śnieg.

—

cja, to istna warjacjal

«Ależ to

w którą

warja-

stro-

nę pójdziemy? Co jemu pomożemy?
Słuchajcie! ja już własnej ręki przed
nosem

nie

widzę.

silną wściekłością

brze- ły,

gu lasu». Józio z rozpaczą wpart się
nogami

własnym

Zejdzie-

pomimo

i rozpaczą, spotnia-

usilającego

się

Szum.

Byli w szczerem

wciąż mą ścianę śnieżną

polu.

Rucho-

gościńca.

No

mówię

wam,

tomnemi

oczyma,

a ten

mruczał

jesz”

raz cze sam do siebie: <Kaby chto kiedy
wiatru, tzęsącemi się rękami od twa: wraz niepokojące, białe, nieświecące już taki ogień rozpalił, żebyż jon rozrzy raz wraz śnieg odgarniając.
W błyski. Cień posuwał się ciągle; nie grzał się i odżył. Toby dobrze było.
pewnej chwili otworzył usta i starał próbowali już ani go dogonić, ani Ale to nadto trudno. Może chto kiesię wkrzyczeć coś idącemu przed zawrócić. Szli biernie, nieludzko znu- dy taki i najdzie się. A póki co lenim Wincusiowi w ucho, ale Win- żeni, szli siłą ciężkiej bezwładności, piej nie ruchać.»
cuś
nie

nawet
nie
odpowiedział,

odwrócił głowy,
tylko
wyciągnął

przelatywały

jakby ciągnieni na niewidzialnej linie.
A Wijuga szalała. A Wijuga miopsiekrwie, zejdziemy z gościńca. Idjo- rękę i ukazał przed
siebie. O ja- tała się po polu w tępej, nieprzytomci! to wilk wyje, albo pies w pohu- kieś dziesięć kroków przed niemi nej złości. Kudłatym, białym łbem
bie. Stójcie! To wcale nie człowiek! w białej ciemności poruszał się nie- waliła w zaspy i podnosiła Śnieżne
Stójcie! bodaj was!» Zachrypł i umilkł. pewnie jakiś cień — nie cień. Może tumany. Kosmatym, olbrzymim ogo*
Przeciągłe, rozpaczliwe wołanie prze- tylko większe skupienie
wirującego nem zawijała i przerzucała wicher Soleciało znowu koło nich. Brzmiało śniegu. Ale wyglądało to, jakgdyby bie nad głową daleko, daleko, z krańtak upiornie, że nawet Józiowi wło- szło przed niemi, jakby stamtąd leciał ca pola na kraniec. A skrzydliska roz-

my z

Pa

akuratnie. Z jim nie można po połowie. On wtedy najgorszy. A jak pan
z drugiemi ognia nie paliłesz, to pan
i uciekłesz samy jedny. Nie zawołał
pana znaczysia.
Bo jak on już za-

się Sy stanęły dęba na główie. janka za: tajemniczy głos. Poruszał się wciąż
ze strachu. Ale na tej samej odległości i wiódł oszoNie możemy pozwolić, by ktoś, jak ruszyli naprzód ze schylonemi gło- łomionych, bezwolnych w jakimś nietamten Mierźlak.. Och,
Bolku!> — wami, prąc przed siebie w ruchomą, wiadomym kierunku. A oni szli po- woła—oho! nie zostaniesz, brat, pój*
«Posuniemy się», szarpnął się Bolek miękką ścianę poprzez wicher. A Jó- słusznie. Gdzieś daleko za niemi po- dziesz. Wiadomo, Mierźiak».
na
czoło
szeregu. — «Niedaleko, zio ruszył za nimi, dławiąc się bez- został las i jego
dodający
otuchy
Józio patrzył w starego nieprzy-

Pieści rosą przesiąkłe białe tulipany.
rozrzuconych

«musimy

w tamtą stronę! Choć parę

A spojrzenie wilgotne łzą czystą świecące

W

Įėziowi

nie. «Mierźiak. Nie chio drugi. Roz*
palili wy jemu ogień, a nie odegrzali

pożądania.

Rozchyliły się usta rozkoszy pragnące
I jest cała, jak kielich nektarem nalany,

skamieniatemu

opowiedzieč sobie doktadnie
jak to
było. A potem stwierdził kategorycz-

A Józio

skamieniałość

po przez

ból,

poczuł

naraz

rozpacz

dziką

radość, iż nie poszedł za Mierźlakiem

do końca. Że żyjel

Była to ostatnia
roku. W kilka dni
Wiosna.

wijuga
potem

KONIEC.

w tym
przyszła

i
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Stan bezpieczeństwa

na Wołyniu,

dawniej

Za rok wileńska

i dziś.
— Korespondencja «Słowa».

—

Łuck, 28 marca. _
Jeszcze do nie tak dawna,

bo w

szych

Wszystkim czytelnikom, sympa-

125 lecie Wileńskiej
Straży Ogniowej.

jest zniszczyć te przejawy, prze*

z nią całe
uroczyście
Już teraz
gotowania

straż ogniowa a

miasto będzie obchodziło
125 lecie swego istnienia.
powoli czynione są przyaby obchód
tej jednej ze

starszych instytucyj

społecznych wi-

leńskich „wypadł jaknajokazalej.

:

zawiąza-

Wileńska Straż Ogniowa

zeszłym roku zaledwie,
bezpieczeństwo na Wołyniu
pozostawało
w
nader opłakanym stanie. Niezliczone

siać wprost «wszystkich

kandydatów

na posady rządowe, a nawet i aktyw- na została, jak o tem Świadczy zanych urzędników,
poddać
pod
tę pis
w
12 księdze
akt miejskich

bandy dywersyjne

przymusową

Jeżeli to bo-

sowały

i rabunkowe gra-

bezkarnie

województwa

prawie,

po terenie

wołyńskiego,

dokony-

wując nieraz
niesłychanie
zuchwałych napadów
często na instytucje
rządowe,—nawet!

Legendarny

Domański,

okrutny

Pasiecznik,
mściwy Mielniczuk oraz
bracia Lewandowscy, krwawo dawali
znać o sobie, że istnieją
i że przedstawiają naprawdę groźne niebezpie-

wyniku.

ności

Każda

zaś

obława, w szczegól-

w celu

szkodliwienia

ujęcia

Domańskiego,

lub unie-

dawała

wyniki o tyle pozytywne, że rezultatem jej była Śmierć jednego, lub kil-

pod

punktem

państw ościennych! —

Karyno

MR

„Uważajemyje
—

go podczas

Słowa —

AA

Firmy handlowe niemieckie,
z Polską

nie zadają sobie trudu

nia się powojennej

rancja ta, jak dowodzi

czony

wypadek,

Taki

stan

bezpieczeństwa

Sesji Generalnej

Ogniowych,

iako jest w

pra- wszystkich

stosunki

w celu naucze:

geografji.

lgno-

tuteyszego
Naczynia

Miasta

Magistrat

Ogniowe

mieć

Deklaracja
Siedem

lat

Rady

szym Porządku,

poniżej przyto- rygowania Onemi

niepodległego

bytu

oczeki-

trzech na drodze odbudowy i szybko ugrun-

czytamy: tuje swą przyszłość. Stało się inaczej
Narzędź j dziś większe od innych mamy do

/ usiłując

potrzebnych

Maystrów

i na dotkliwsze

Jak

dawna

Rzeczpospolita

naylep-

późno

zrozumiała

do dy-

cych czasów, zbyt późno

iako to: na jakich

otrzymał po raz wtóry list berlińskiej Ognia,

nie mógł

swemu

znaki

zbyt

nadchodzą-

dę

niezmordowanej

„brygady

ban-

nicach Rzeczypospolitej polskiej w i sporu
Województwie Nowogródzkiem. Przed wiedział,

dyckiej* zmusiła braci Lewandowskich paru dniami Magistrat znowu
do zaprzestania uprawianego rzemio- mał identyczną posyłkę, co
sła!
Zasługa
wołyńskiej.

to bezwzględnie
policji
Wyrazić zatem możemy

swe
uznanie
za pośrednie

panu
inspektorowi
przyczynienie się do

unormowania bezpieczeństwa, zaś za
bezpośrednie, komisarzowi Disterhotowi, szefowi wojewódzkiego zarządu
śledczego, organizatorowi i inicjatoro-

zamiarowi zdaje się

listów

celowały

firmy

francus:

kie, które przekonały się że nie jest
to dobry środek
dla nawiązywania
stosunków
handlowych.
Niemcy

io bo- prawdopodobnie chcą się o tem

wi „brygady bandyckiej*. On

wiem w ciągu szeregu miesięcy niezmordowanie spędzał czas na Obła|
wachi utarczkach z bandytami!
Dziś
jednak
nie jest tak znów

_

otrzy: Czynnością,

mem przekonać.
Do oferty irmy

niemieckiej

nie

wiedzieć,

z mrzonek,

bywstąpić

jak wkoło

na drogę

męs-

kiego; wysiłku i spoistego organizowania swych sił
do Światowego

do którey jest przezna- darczemi pieniężnemi

posługiwała

w tym celu, może,

nesladując inne Miasta, a mianowicie
Zagraniczne,
utrzymuyące
sposoby

łączone są prospekty z ilustracjaini ro- pożarowe, Magistrat deierminuie...."
bót w

zakresie

urządzeń sanitarnych,

sprawia efekt.

bilizacyjne i t. p. |

donosiliśmy

przed

paru

dniami, przeprowadzono w całym
szeregu miast rewizje i aresztowania,
które pozwoliły wykryć

nizację

antypaństwową,

wnictwem

wania

która

„nietykalnego*

przygotowywała

Wołynia

aresztowanych

rzy ukończyli

od

stronach

drob:

posła

Pasz-

się do oder-

Polski.

Wśród

Charkowie

któ:

Nie- ogniowe

miaszki uczcie się geografii!

A

przez po— (jur) Przejechani
ciąg. W nocy na 19 marca,
powraz Łucka
cając furmanką z jarmarku
Miron Wasylczuk, żona jego Marta
oraz Fiodor syn, przejeżdżając przez
tor kolejowy pod wsią Zwierów, tra-

koła pociągu

pośpiesznego

miesięczny kurs agitacyjny.—
idącego ze Zdołbunowa do WarszaJest to objaw źle šwiadczący
O wy, Uderzenie było tak silne, że wóz
ludności Wołynia, a jeszcze bardziej został zdruzgotany, pasażerowie
po-

o „lojalności* wybrańca ludu, niety- nieśii śmierć na miejscu. Koń jeden
kalnego posłą Paszczuka. Ze złem zabity drugi ciężko ranny.
— (jur) Dobroczynny wieczór.
trzeba walczyć i to walczyć bezwzględnie i co też czynią
nasze organy W salach «Domu Ludowego» odbył
bezpieczeństwa! —
się dobroczynny wieczór, na cele
Stwierdzić jednakże musimy
z „Niezamożnych uchodźców Z „Rusi“,
prawdziwą

przykrością, że wśród

na-

staraniem koła «Byłych
jowszczyzny i Podola".

szej wprawdzie dzielnej policji, znajdują się jeszcze ludzie nietylko że nieO godz, 8 wygłosił
pożądani
lecz i co więcej szkodliwi. horecki na temat „Rola
Czyn wyw. Czarnkowskiego, sprawa
kierownika E. U. S. w Białymstoku,
świadczą wymownie o tem, że wśród

ziemian

rozmieszczone

całem mieście. Pierwszi

ŁUCK.

ośmio- fili pod

zostały

zaopatrzeni
cy musieli

że z fałszywej

zwrócić,

tego lub owego

łanych

wielką

względem
choroby:

wybujałość

ej

pracy,

niejszości.

ciemnej

Obow iązkiem

władz

teraź-

wy udział w przedstawieniu

przyjęły:

wyż „Jw. Panie: K. Walewska, }. Goliowa,

Polska

pod

cierpi na dwie
władzy

niezawistym

ustawo-

i trwałym

Ten

właśnie czynnik,

Władza Królewska,

którym

w

posesyi

z niewytarcia

mina lub inney nie czułosci
darza ogień

Pod

się pokaże”.

zapisem

widnieją

dwóch

burmistrzów

mana,

kilku

Fioryana

Ko-

Gospo-

zakresie

dziedziczna

prawno-politycznym

nadać

ustrojowi Państwa niezbędną

Tom

part, tom

parł ku

Ostrejbra-

Pan

policjant

Należałoby ją
mem naszem

na

wie

gdzie

Miasta

ilna

drugim

zmiany

wogóle

radnych

rzekłem —

panna

Klotylda

Kakadu,

Regenta.
255)

J. Pohorecka, Z. Orska, oraž pp. T.
Walewski, |, Porębski, B. Pohorecki,

ce, które trwały do rana. Czysty dochód osiągnięto w sumie 568 złotych.

Niema

mnie nie interesowała.

posłuchamy...

koło Wielkiej

Remizy,

a

usta

dotyka

cyframi.

w słuoznacza

Cyfry te oznaczają

sto-

4-га Biskiego na kilka grup, jako to; grupa
inteligencji ogólnej, grupa sztuki, filozofji
td. Każda z tych grup dzieli się znów na

wyborczego.

samo

rzeczywistości dobrze będzie funkcjonować.
Dotychczasowe diagnoży Biskiego podobno

da się u:

razem

potężnym

Tylko

tak stać

symbolem

środkiem

wej przyszłości

niósłoy wielkie

potrzebę

korzyści pod

wzgiędem so*

cjologicznym, gdyż przy pomocy tego
apa*
ratu mógłby każdy człowiek skonstatować,

a za-

ugrunto-

do jakiego zawodn w życiu najlepiej się nadaje, Biski twierdzi, że już oddawna odczuwał on przed burzą dotkliwe bóle w pewnych częściach głowy. Sądząc, że bóle te

bytu i narodo-

Polski.

Kraj czuje

były bardzo trafne. Aparat Biskiego
роз!аdać mógłby pierwszorzędne
znaczenie
dla
badań psychotechnicznych. Prócz tego przy*

silnej i nie.

powodowane

wziuszalnej
władzy
wykonawczej,
niezależnej od chwiejnych ugrupowań

były

napięciem

elektrycznem

powietrza, zajął się prowadzeniem doświadczeń z prądem

elektrycznym,

i

8

i sytuacyj pariamentarnych, zatem ., W tem sposób stwierdził on istnienie
zdolnej do nadania trwałości i cią- fizjologicznego rytmu systemu nerwowegoi
aparat, którego rytm znajduje
się
głości.polityce Państwa oraz zapew- stworzył
w zgodzie z ryimem systemu nerwowego.
niającej nietykalność

i ładu, poszanowania
narodowych tradycyj.

zasadom

prawa

religijnych

i

Stąd w Polsce budzi się ruch za
Władzą Królewską
i związane z nią
gorące nadzieje i oczekiwania.
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Szanowny Panie Redaktorze.

dowoleni z konkurencji

prowadzonej

przez związek
drobnych
handlarzy
Niedawno Przegląd Wieczorny nie bez
mięsem i wskutek tego jakoby usiłuzłośliwej intencji, ogłosił listę Polaków, któją uniemożliwić drobnym handlarzom
rzy za Mikołaja Il mieli urzędy dworskie.
sprzedawanie po
cenach
niższych,
Są w niej nazwiska

wielu

ludzi, których

już

w dodatku jakoby Cech Rzeźników,
mając w składzie Komisji Szacunkowej przy Urzędzie Skarbowym swego

dzisiaj na świecie niema, a wśród nich
właśnie figurują: Dr. Kosiński, profesor Szkoły Głównej, najznakomitszy w swoim czasie

reprezentanta
Stara się « wymierzać
większe podatki z krzywdą dla drobnych handlarzy.
Powyższe
zarzuty są niesłuszne,
gdyż
Cech
Rzeźników
wysiępuje

chirurg w Warszawie, Ks. Włodzimierz Czetwertyński,
zasłużony na wielu polach pre-

zes Towarzystwa

Kredytowego

Ziemskiego,

na urzędy dworskie były z góry nadawane i odmowa
w przyjęciu
pociągaiaby
dotkliwe prześladowania. Po tym wykazie
mamy nadzieję, że Przegląd Wieczorny ogłosi inny,

bardziej

w dzisiejszych

czasach

Chodzi mianowicie

in-

o

stwem lub krawiectwem, stawszy się
wędliniarzami utrzymują swe pracownie w stanie antisanitarnym,
przygotowując swe
wyroby
w brudnych

nieckach i chiewach,

z

nieświeżego

mięsa, dowodem na co może służyć
szereg proiokułów,
sporządzonych

Co zaś do niższych cen na produkty wędliniarskie u drobnych hand-

w

Lecz
skończyć

jednym
więcej
zawodem
by się musiało lekkomyślne

podstaw.

tej

Reforma

TEATR POLSKI: (gmach

wielkiej

reformy

zabezpieczenia

W/ poniedziałek

wymaga

„Królowa

jej

monarchistyczna

bowiem

na

„Święcone*

nie Magistracie, że nawet

1926 r,

bów i wskutek tego

Przykro jednakże konstatować fakt,

iż Dziennik Wileński, nie mając wyczerpujących danych w tej sprawie

operetka Kollo

z W.

umieścił

Dobosz-Markowską
w roli tytułowej.

u

was

AT
575

5

i

555

podobny

artykuł

i

godzić powaśnionych stara się
iskierkę rozdmuchać w płomień

ustawodawstwo
75 55

używają najlep:

szego mięsa.

noey*

pracy rewizyjnej nad wzmo-

goś podobnego nie było.
— Aj, aj! — zabiedowatem,
widoki

5 kwietnia

2 przedstawienia o g. 4 pp, i 8 w.
i we wtorek 6 i środę / kwietnia
o godz. 8 wiecz.

w Polsce może doprowadzić do trwa-

tychczasowe

larzy to takowe tłumaczą się tem, iż
sprzedają oni towar znacznie gorszy.
wyrabiany
z mięsa
niewiadomego
pochodzenia, podczas gdy członkowie
Cechu ponoszą odpowiedzialność za
dobroć swych plombowanych wyro-

„LUTNIA'*)

rewizję Konsty-

i Franciszka tucji co 25 lat,

Miasta Wilna

już

z rzędu Sejmie, a nawet prze-

Bietscha i Antoniego Ger. pisuje obowiązkową

to _ jest?... rzeczy, któraby

zainteresować
wykopaliskiem.

z akumulatorem,

inieligencję, co zdaiza się oczywiście bardzo
rzadko.
Mózg ludzki
rozdzielony
jest
podług

sposób

w

przeprowadzoną

być

zgody.

000

S

miast
ową
nie-

Starszy Cechu P. Czyź.
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STI

sądzę, nie odmówi mi poruszenia kiej rangi”, Tak jest, Hopko, zawarTo i kwesji zbiorowej wycieczki do An- łem umowę. Otrzymywać będę dele-

słabe

wet szaliczka ma szyi niema.
ldzie dzie bardzo, bardzo powoli... Na ope*
— I ja też życzę panu wszystkie- równiutko, wyprostowany, jak struna... retkę człek sobie pójdzie, to się choć
— W katedrze pocho waliście?
niego nie pcha. Natura ludzka zawsze go dobrego na Święta! — odparł,
wieczorkiem rozerwie. Daj im, Panie
— A jakże. Nawet już artyści po- Boże, zdrowia w Lutni, że choć tam
przekorna.
oczywiście wymijająco, funkcjonarjusz
kłócili się jaki ma być pomnik.
Wi: poweseleją nam jaja Wielkanocne!
— Szanowny
panie,—zagadnąłem komendanta Praszałowicza.
Zrozumiałem, iż wyższe względy dać, że zariosło się na pięć, dziesięć
stojącego na straży policjanta—poMiasnatem językiem.
dobno, jak pisało w gazetach, jest państwowe sprzeciwiają się zdradze- lat.. Wcześniej nie pogodzą się.
— Sempoliński! Dobosz Markow— A podatki cisną?
cudzoziemca
tajemnicy
tam do oglądania skarb swieżo odko niu wobec
skal. Znam, wiem.. A jeszczeż
co
— Cisną, Osobliwie magistrackie. słychać?
pany?
Ostrobramskiej jaskini.
В
— Głupstwo. Prima Aprilis—odSkierowałem się pod arkę kapli- Chądzyński siedzi w swoim gabine— Mówił mi Pufek, że przywiozrzekł mi spokojnie stróż bezpieczeń- cy — gdy wtem, kiedy nie porwie cie od rana do nocy, urzęduje nie- łeś jakąś cudzoziemkę; że wygłosi
stwa publicznego. Przyjdź pan tu gdy mnie ktoś z tyłu za plecy. Nie zdą- przerwanie i godzinami całemi pięścią prelekcję z przezroczami, O czem - że
'
pójdzie lochem
podziemnym
aż do żyłem krzyknąć. Już porwawszy mnie w biurko wali. Ale co z tego? Ludzie takiem?
Trok kolejka elektryczna. Wówczas w objęcia ściskał mnie jak rodzonego już z kieszeń ostatnie soki wypuścili.
— To nic—rzekłem—że ona bęMagistrat uchwalił
pobierać od bez- dzie miała odczyt;
będzie co oglądać.
brata — Hopko!
chcę na Święta
— A toż my tu stęsknili
się do robotnych podatek na bezrobotnych, urządzić akademję, poświęconą
— Dziękuję najuprzejmiej—rzekłem.
znaPostaram się dożyć do tej chwili. ciebiel — wołał. Niech cię dunder co gdy przyszło się uzasadnić punkta- jomości tak, niestety, mało nam znaTymczasem życzę panu policjantowi Świśnie! Kret tak w norze nie siedzi, mi 1 paragrafami, Chądzyński od nego kraju jak Andora. Zawiążemy
szukania ich podobno z przemęcze- Towarzystwo Przyjaciół
na tę Wielkanoc wesołego jajka!
jak ty na wsi!
Andory (T.
Podaliśmy sobie ręce.
No, i kiedy nie zaczniemy mleć nia rozchorował się i w ciężkiej ma- Р, А.), Starałem się już nieco ideę
wyraził
się o moją w Wilnie spopularyzować. Wy— Bawi od godziny w Wilnie — gębami! Idziem — idziem — już my lignie tak haniebnie
Barbakan krakowski—o wiele wygodniejszy. Pomimo
to nikt się do

prawa

Królestwo

stałość teresujący i aktualny.

— Pogrzebali my Cieplaka — o- nawet w najbardziej burżujskich dorodziJeżeli powiada FHopko — a jakżel Ot, pa. mach? Co? Śledzia będziecie jedli na
_Przedewszystkiem: ów
barbakan już jej niemożna smoka posazać, to radny był pogrzeb! Sam prezydent Wielkanoc? jak myślisz, Hopko?
kondukcie
podziemny, do którego rakiem włazili może pan policjant pozwoli, że który Wojciechowski szedł w
— Do śledzia na Alleluja — rzekł
prof. Kłos i prof. Romer -- każdy z chłopaków wlezie i będzie warcze- przez cały czas za trumną. Zimno filozoficznie Hopko — może jakoś w
W innym charakterze a w jednakowo nie smoka imitował. My tu chwileczkę, haniebne, aż w kościach trzeszczy, a tym roku jeszcze nie przyjdzie, ale
nie rusząc się, gwarantuję, z miejsca prezydent w paltociku, ani dba. Na- kolejka „od wasana do wasana” pójzawalanych paltotach!
rzutem

рггуро-

s tację odbior-

pień inteligencji pacjenta. Podług d-ra Biskiego istnieje 5 stopni, od 0 do 5, przyczem stopień 5 wskazuje na genialną wprost

legainy: Ustawa Konstytucyjna z dnia
17-go marca 1921 roku przewiduje

podpisy możliwość

zajmująca wysokie stanowisko pań: zamknęły się ani na chwilę.
Wypytuję się i wypytuję.
stwowe w Republice Andorskiej...

mie! Jakbym chciał jadnym
oczu wszystko zobaczyć,

aparat

natychmiast

tytule cje

może jedynie w

Szaniec

*

zmianą

Wreszcie

wienie amatorskie. Dana była sztuka St. Golla, L. Grocholski. Reżyserował łej organizacji Państwa jedynie przy
uświadomieniu sobie przez ogół, zatak odpowiedzialnej rzeszy jaką jest w 3 aktach „Okwitnęły pęki białych autor.
Po przedstawieniu odbyły się tań- sadniczych warunków naprawy. Do
policja, znajdują się ludzie o ciemnej. róż” Jerzego Z. Porębskiego. Laskaprzeszłości i niemniej

zewnętrznym

Zapis o straży ogniowej
zawiera wśród zmienności warunków,
w ja: spis imienny różnych pepesowców, proletarrówiiież
szczegółowe
przepisy do- kich odbywa się rozwój każdego po- jatczyków i członków Socjalnej Demokracji przez Komisję Sanitarną.
tyczące
wożenia
kubłów
i innych kolenia oraz ugruntować
w świado- Królestwa Polskiego i Litwy, którzy zostali
W ostatnich, naprzykiad, czasach
narzędzi
przez
prywatnych fiakrów mości
prawnej
obywateli
poczucie sowieckimi dygnitarzami i naodwrót o wykaz sporządzono protokół
w
pracowni
Oraz ostrzega
obywatel iż w wy- władzy U rządzących,
a służby dla tych bolszewickich działaczy, którzy przyje- jednego z drobnych handlarzy
miępadkach kiedy: „Wydarzony
Ogień Narodui Państwa u rządzonych, t. zn. chawszy do Polski, zajmują stanowiska w sem przy ul. Piwnej, gdzie
skonfipowstanie z niedozoru gospodarza zasady autorytetu wogóle.
urzędach, nawet w Sejmie,
skowano do 380 kg. wędlin. PodobZmiana ustroju republikańskiego
sciągnięty będzie sztrat Pieniężny w
nych faktów można przytoczyć
cały
wysokosci rubli pięć, na ten numer na monarchistyczny w Polsce powinszereg.

z Ki- Sidorowicza

Polskiej*.
przedsta-

wyglądem

aparat ten radiofoniczną

w stosunku do wykonaw* bodaj że żołnierz z 1831 roku, Stanisław
jnikającą stąd chaotyczność Skarzyński z Popowa,
publicysta polski w
c
przeciwko drobnym handlarzom
anych praw;
Ko
sprawach <kowomicznych--bardza_-pomadniye Erie" GISTEGO, 12 GT ja o dE Wa:jęna brak czynnika zwierzchnie- Nie dodał jednak autor wykazu, że nomina« chowi, trudniący się przedten: szew-

US

strażacy byli

bacząc aby gdzie nie wybuchł pożar.

lecz trze-

\

„Da
d;

wojną,

ustrojowym

adzeni
odczyt
p. PO- Oz55—:557x0572505 70
52 P:
bez$giależytego
byłych zie-

w Rzeczypospolitej
miaa
Następnie zaś odbyło
się

Swym

czą. Na końcu drutów znajdują się tyczki
metalowe, które pacjent bierze do rąk. Le-

należy

poprawić

szczegółu,

w prawnym.

w klekotki i podczas noobchodzić swoje rewiry

drogi

że nie wystarcza

ba zmienić czły dotychczasowy
system rządów.
Zarówno jak wiele innych państw
zagrożonych w swym
prawidłowym
rozwoju wśród kataklizmów, wywo-

ogiia zarówno ludzie jak i narzędzia

poczciwe

jako

jest kilku takich,

w

W każdym razie,

poważną orga-

filja „komunistycznej partji Zachodniej
Ukrainy*
pod protekioratem i kiero:
czuka,

wentylacji i temu

Dalej na sześciu

podob- nem pismem czytamy że „Miasto
zupełnie cicho u nas.
które tak bedzie utrzymywać Szpryc
Przed paru dniami, wywiadowca nych zdobyczy komfortu,
pożaroCzarnkowski, zabrawszy z sobą nad- potrzebne są kulturalnemu Niemcowi, wych wielkich Cztery, Szpryc małych
zwyczajnej
wagi dokumenta
zbiegł a któremi naród ten chce się podzie- w Kubłach Szesnaście,
Kubłów do
lićz «Uważajemymi
towariszczami>. wody Dwanascie, Kruków
do bolszewików.
żelaznych
Dziwnem może się wydawać fakt Fizjonomje jednak dyrektorów firmy 1 & d... Na związane
z tem
wyże zwykły wywiadowca może zdobyć wśród powyższych ilustracyj jedno- datki jak również i wynagrodzenie
wyglądają tak dla Szpryc-Maystrów i Ludzi, Ekow swe ręce takie dokumenta, jak np. cześnie uwidocznione
spis i Legia
Pe
ać at zadowolone z siebie i tak opasłe, że nomja Miejska
będzie płaciła ze
_politycznej,_ kilkadziesiąt
blankietow zwrot „towariszczil”. pod adresem
WO„Oby wat
dowodów osobistych, elaboraty mo- rządów proletarjatu istotnie nieczwy!
tę.” W celu łatwiejszego zwalczania
Jak już

klozetów,

władają jak w

przyrodzie
należy się
nie łamać,
żytny
jest
nizmem,
przyprawić

jest

szybko,

prawa nieugięte, kióremi
Niniejszem uprzejmie
prosimy
o
skutecznie posługiwać, lecz
umieszczenie w piśmie WPanów wy*
W
myśl
zasad
powyższych
Radą
że wreszcie naród nowoNaczelna Zjednoczenia Monarchistów, jaśnienia treści następującej:
skomplikowanym
orga- składając dzisiaj tę przedwstępną deDnia 31 marca b. r. w Dzienniku
który
lada nieopatrzność klarację, przystąpi
Wileńskim Nr. 74 w artykule pod
do
opracowania
może o kalectwo.
i ogłoszenia
programu
ustroju mo- tytułem „w obronie drobnego handlu
ażeby
obrona w wydarzayących się
To też stan
obecny
jest naturalnarchistycznego, nawiązując
go do mięsnego* zarzucano Cschowi Rzeź:
przypadkach Ognia, skutkiem samym nem następstwem popełnionych błę:
tradycji
Konstytucji
3-go
Maja
i do ników i Wędliniarzy w Wilnie, jakow ocaleniu Domów i Mayątków, tak dów, a coraz ogólniejszą
staje się
by jego członkowie, właściciele więkrealnych wymagań chwili obecnej.
własnych jako też i Bliznich Współ: Świądomość,
że tak dalej ;być nie
szych skiepów masarskich są nieza-

sa: Obywateli

do-

ten

bardzo

zastosowaniem budżetu
do realnych szereg pojedyńczych kompleksów, przy po*
możliwości kraju, zerwaniem z ideo- mocy których można określić rozmaite spelogją walki klas, dostosowaniem do cjalne cechy pacjenta, jak naprzykład: czy
naszych warunków
odpowiednio u- jest pedantem, czy posiada specjalne zdolA muzyczne, pedagogiczne, techniczne
kształłtowanego
prawodawstwa
50cjalnego, wolnością
i pomnożeniem
Trudno powiedzieć, czy aparat ten w

niej jeden naród za drugim budzi się wania państwowego

czasu iuż potrzeby, każdy rozyąci i umiejętności w rządzeniu
do „czego przynależy i tą Pańsfwem, że stosunkami
gospo-

wobec czony
podług
obowiązku
swego
zwrócenia już raz przez Magistrat u- zajął się. A takim sposobem urządzony
wagi na pomyłkę w adresie należy u- Lud w
przypadkach
(Broń
Boże)
ważać za bezczelną świadomą
igno- ognia zawsze skutecznieysząw małey
rancję.
iiczbie niżeli zbiór tłumu nayliczniey:
Przedtem w podobnem
adreso- szego uczyni
pomoc. Y dla tego,
waniu

mina

dostrzegła trwalić jedynie, jako nowy wyraz oddźwignęły się wiecznych związków
Polski z Ko-

podstawach

widniał robiąc więcey w Naczyniach szkody współzawodnictwa,
integralna dzielnica Rzeczypospolitej Towariszczi*. Na kopercie
Polski, dziś pod wzgiędem
bezpie- nadpis: Russland gor. Baranowiczy, niżeli skutkuz pracy, przynoszą,
po:
Demagogiczne poczynania jednych,
:
trzeba
więc
wypada
do Narzędzi 4 zgubna poblažiiwošė
innych
zaćczeństwa stoi na jednym poziomie z Gub. Zdrow. Otdzieł.
Pierwszą taką posyłkę
Magistrat Ogniowych
Mieyskich,
mieć Ludzi miły tę niewątpliwą prawdę, że najwojewództwami centralnemi. Dom2ński zabity, Mielniczuk,
Pasiecznik Baranowicki odesłał z wyjaśnieniem jednych stałych i tak uregulowanych, żywotniejszy interes szerokich warstw
wymaga _ przedewszystkiem
oraz dwaj
bracia
Bobik również, a że miasto Baranowicze leży w gra- aby nie czyniąc żadnego zamieszania narodu

energiczna działalność naszej napraw-

i funkcjonuje

go człowieka.

cnieniem stanowiska
rodziny
i za:
chwianego prawa własności nad or-

graniczny wprost z dwóch Szptyc-Maystrów postanowił. dokoła nowożytne organizmy pań- ściołem Katolickim.
Baranowicki Ą że dotąd praktykowany ratunek od stwowe, tak i Polska współczesna się może monarchja

trwał od roku 1922 prawie do poło- firmy Dawid Grove pisanyw języku skutecznie odpowiedzieć: z racyi nayrosyjskim
według
pisowni
bolsze- pryncypalnieyszey, iż rozmaici Ludzie
wy 1925,
Dziś jednak te pierwotne stosun- wickiej a rozpoczynający się od sym- chodząc koło narzędzi Ogniowych, i
zwrotu:
„Uważajemyje onemi czasu
wydarzonego
Ognia
ki minęły bezpowrotnie. Ta, niegdyś patycznego

prosty

tak że w przeciągu pół godziny można dokładnie określić stopień inteligencji kaźde-

Nacz. Zjed. Monarchistów.

spełniły nadziei,,

tak też cierpimy zawikłania.

w

wiadomość

Ślania stopnia inteligencji. Aparat
bardzo

I

obowiązku pokonania trudności

Miast Rządnych,

berlińskie przynoszą

lekko elektrodą głowy pacjenta, a
chawce słyszy słabe dźwięki, które

straży przyto- Polski nie

stanów Miasta w Ratuszu
„Porządne utrzymanie

Baranowicze'1-g0 kwietnia,

gnące utzymywać

Pisma

poiskiego.

o sensacyjnym wynalazku lekarza polskiego
Biskiego, który skonstruował aparat do okre-

karz łączy

towarisZczi”', | wstępie więc zapisu przeprowadzone- wówczas, że kraj nasz wyprzedzi inne

Korespondencja

:

tykom i przyjaciołom naszego pisma zasyłamy
WESOŁEGO ALLELUJA

W.ska. — сгуту ' parę wyjątków zachowując wanych przez cały Naród w chwili ganizacją nowoczesnej obrony Pań:
Р
styl i pisownię z przed stu laty. Na odbudowy Państwa.
Zdawało się stwa, planową polityką gospodarczą,

В

wynalazek

uczonego

„obejmującym:

ówczesną organizację

ku nawet funkcjonarjuszy policji pań- bezczelnością. Magistrat
stwowej.

22

wiem uczynimy — pozostanie mniej „Składki Policeyskie i Przemysłowe
wprawdzie ludzi, lecz ubędzie
dużo Porządek Ogniowy i dalsze „Annexa
tych, którzy psują
opinję naszych Policyiskie*
"W dniu 26-maja 1802
władz bezpieczeństwa nie tylko w roku. Z zapisu owego stanowiącego
oczach ludności, lecz nawet w oczach ciekawy
dokument,
jeżeli chodzi o

czeństwo
dla ludności Wołynia! —
Wszystkie obławy i wogóle usiłowa:

nia do ukrócenia rozzuchwalonych
bandytów,
nie dawały
pożądanego

przesiewkę.

Sensacyjny

dory w

początkach jesieni.

gację

jako

Specjalny

korespondent,

Hopko westchnął.
wszędzie tam gdzie za świecie dziać
— Widzę—rzekł=że podróż do się będzie coś wybitnego, coś takiego,
Genewy i zetknięcie się tam ze sfe- na co szanujący się wielki dziennik
rami

wszechświatowemi

i międzyna-

rodowemi do bardzo znacznego stopnia pociągnęły cię ku
tak zwanym

szerszym horyzontom.

Wilno

prze-

(jakim

jest

np.

„Słowo”)

powinien

spójrzeć... oczami specjalnego,
nego korespondenta.

włas-

stało mieć
dla mnie
dawny
urok.
Usiłujesz jeszcze ignąć do niego ser-

Hopko szeroko otworzył oczy.
— No,
to Szczęść ci, Bożel—
rzekł, Nietylko Wielkanocne,
okolicz-

rozpalona myśl są gdzieindziej... Ach,
Janie Kanty, drogi przyjacielu, tracimy
my ciebie!

moje życzenia będą ci towarzyszyć—
wszędzie,
dokąd
cię bieg wielkich,
wszechświatowych wydarzeń zaniesie.

cem—lecz, jak rzekłem, umysł twój i nościowe, lecz

nieustanne

najlepsze

Uśmiechnąłem się.
*Po tych słowach zuów zaczęliśmy
— Nie chcę ci nic dziś mówić— się całować zatarasowawszy
wąski
rzekłem—bo o takiej dobie jak obec- nad wyraz chodnik.
na, wypada mieć na ustach tylko
Wskoczyłem do autobusu.
Alleluja! Alleluja i o niczem nie my.
Widziałem jak mi Hopko dawał
śleć jak tylkoo najlepszych dla bliź- z chodnika jakieś znaki, jakby mnie
niego życzeniach.

ogólnikowo

Lecz

nie

tait, že... tak jest,

będę ci żegnał na nową

zgad-

drogę

życia.

łeś.. ciągnie mnie
na szersze — jak
wyraziłeś się— horyzonty. Ofiarowa-

Skierka.

łem moje usługi redaktorowi „Stowa“.
Przyjął je.

Moja

Genewy wprost

korespondencja

mu

zaimponowała.

z

W liście do Inturek wyraził się: „Natrafiłem w panu na złoią żyłę. Jesteś

w prasie cze- wołała wielkie zainteresowanie. Prasa, pan urodzonym dziennikarzem wyso-

DIE
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SŁOWO

RONIKA
SOBOTA
B Dzis
Wielki W. P;

rzystali już ustawową

wsch.
Zach.

st.

0 g. 5 m.

ma być przedłużony do
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KOŚCIELNA
— Ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz sufragan wileński prosi o zamieszczenie
co następuje:
„Zamiast wizyt i powinszowań Świą„tecznych, których zresztą
nie będę

„mógł składać z powodu niezdrowia,
„przesyłam

zł. 50

„Arcybiskupa

na pomnik

św, p

Cieplaka.
URZĘDO WA

[] Odroczenie
podatku
przemysłowego.
lzba
Skarbowa
została powiadomiona, że wpłacanie
podatku przemysłowego
może
być
odroczone do 1 maja r. b. na skutek

decyzji wydanych
na
podania o odroczenie,

indywidualne
przyczem w

peienci popodaniach o odroczenie
winni umotywować
powody
Skłaniające ich do proszenia o odroczenie terminu.
— (w) Sprawdzanie
rejestru
handlowego. Wydział rejestru handlowego przy Sądzie Okręgowym w
Wilnie
przystąpił
do stwierdzania
przeczy wszystkie firmy handlowe,
i ip. są

Wydziale.

Firmom,

zarejestrowane

które

w

dotych:

czas
się nie zarejestrowały
grozi
bardzo surowa kara,
— (w)
Składanie
dekiaracyj

w sprawie podatku dochodowego za ll półrocze 1925 roku.
Urzędy skaroowe rozesłały w swoim
czasie

do poszczególnych firm,

przed:

siębiorstw i t. p. specjalne deklaracje
dotyczące podatku dochodowego za

Il pćłrocze 1925 roku.

klaracje te

Obecnie

odpowiednio

de-

wypełnione

należy złożyć niezwłocznie do _odnośnych urzędów skarbowych.
Deklaracje winni złożyć właściciele
wszyst:
kich przedsiębiorstw do Ili kategorji
włącznie. Zarządzenie to nie dotyczy
prócz tego kategorji VII i VIil. Dekla*
racje winny być wypełnione sumiennie i uwidaczniać faktyczny stan platnika, oraz dokładnie
określać
sumę

dochodu

w ll półroczu

1925

roku.

Za fałszywe wypełnianie
deklaracji,
niesumienni płatnicy pociągani
będą
do
surowej
odpowiedzialności
Sądowej.

MIEJSKA.
— (n) Z

posiedzenia

komisji

technicznej. W dniu 1 kwietnia odbyło się posiedzenie miejskiej Komisji

Technicznej. Na posiedzenin tem uch-

Oaegdaj przybył do Wiłna
p. Kurnakowicz, utalentowany artysta scen
naszych,
który Od roku już pracuje w teatrze im. Bo-

ilość zapomóg

i w stosunku do których

sł, o g. 5 m. 53,

Jutro
Wielki
M.P|

mysłowe

U benjaminka publicz”
ności wiieńskiej.
okres

ten

17-tu

tygo-

dni. Zaznaczyć jednakże
należy
że
dotychczas odnośne
rozporządzenie
Ministerstwa nie nadeszło.
Ogółem wypłacono zaliczek 1800
zł. dia 284 osób.
— [i] Niedostateczne kredyty

dia bezrobotnych

umysłowych.

funduszu

bezrobocia

nym

mieszkaniu.
Było
to w
rannych
wczorajszego,a zastaiiśmy

cza, jak z zakasanemi

‹
godzinach dnia
p.
Kurnakowi-

rękawami..

pomagał

starej swej matce przy
pieczeniu
Świątecznych mazurków.
— Jak się Pan miewa?
— Ucleszył się

ogromnie na nasz widok, bo to i znajomość
stara i rozłąka z Wilnem aż nazbyt długa,
O! ilekroć jestem w Wilnie, zawsze
jaknajlepiej. Tęsknię tu do Was i do tego
miasta, w którem spędziłem
najpiękniejsze

W miesiącu ubiegłym
z 300 bezrobotnych
umysłowych zaledwie
180
otrzymało zapomogi. Zarząd obwodo-

wego

gusławskiego w Warszawie.
Przyjechał na
święta. Poszliśmy go odwiedzić w prywat.

zwrócił

chwile,
Nie

się do Dyrekcji Głównej o przyznanie dodatkowych kredytów dla
wypłaty zapomóg pozostałym
ubiegają-

czął nam
szawie.

odrywając

się od

swej

p. Kurnakowicž

pracy,

szczerze, o tamtejszym

życiu

artys-

kierunkiem

tego

w słowach barwnych a żywych—
cym się, nie licząc tych, którym brak Ćtycznem,
ieszy się, że pracuje właśnie w teatrze im.

było wymaganych kwalifikacji, Ogółem wypłacono w marcu 7.000 zł.
— (n)
Sprawa
zatrudnienia
bezrobotnych! Na odbytem w dniu

1 kwietnia

posiedzeniu

komisji

Bogusławskiego,

Kasy Chorych

pod

rodzaju reżyserów wybitnych

jak

Zelwero-

do Komisji

pęłen zapału

i wiary

w

przyszłość. — W

Warszawie—mówił dalej p. Kurnakowicz —
do pracuje
się w zupełnie innych
warunkach
niż w Wilnie, Na wszystkiem znać
wybite piętno życia gorączkowego
Dla

pracy jednak

artystycznej,

dla

pracy

twórczej, szerokie pole stoi otworem.
W
Wilnie jest inaczej. W Wilnie przytulnie 1 @
cicho.
Chciałbym tu wrócić.
— A czy nie chciałby Pan pracować w

redakcję

gazety

„Wilenskoje

w tej chwili,

reszta przyjdzie

nia farmaceutów Kasy Chorych O wy-

repertuai?

powiedzeniu im umowy z dniem 1-go
maja r. b, udzielając
Dyrekcji dalszych wskazówek w tej sprawie; przy=
jął do wiadomości komunikat Dyrektora w sprawie wyborów uzupełniają

cych do Zarządu Kasy Chorych oraz

Staram się grać wszystko.
Jest to,
moim zdaniem, najcharakterystyczniejsza ce»
cha aktora charakterystycznego.

— (w) <Habima>» zwróciła się
do Magistratu
© zwolnienie
od
podatków. Dr. Wygodzki w imieniu

teatru żydowskiego

„Habima*

zwró-

cił się wczoraj

wydziału

finan-

do

—

Przypominamy

pańskiego

role operetkowe,

ustosunkuje

do

tej

prośby

Magistrat wileński — nie jest jeszcze
wiadomem.

— (() Tabor miejski rozsadnikiem 6 zarazy
Od
pewnego

—
downi.

Owszem,

ale

obecnie

Przewodniczącego Zarządu o
saniu

przez

obie

strony

nikowej z lekarzami

podpi-

umowy

Rozimowa

cen-

Kasy Chorych

m. Wilna i rozpatrzył dalszą
część
umowy głównej z lekarzami
K, Ch.

WOJSKOWA.
— [i] Nabożeństwa dia garni.
zonu. W obydwa dni świąt Wieikanocy

t. į 4i

dla garnizonu
odbywać

5b.

w

się będą

m.

nabożeństwa

kościele

św. Jana

w porze zwyktej.

SZKOLNA
Dyrekcja
gimnazjum
im.
Lelewela przysyła następujący

mocy

otrzymywać można

oraz

w

magaz

[Mickiewicza

p. p.

1].

nie troszczą się O Czy- czynn
a dziś będzie do godz.
12-tej
cho- w połud
dzi im jedynie o jaknajprędsze opróż- Admin nie. Po świętach Redakcja i

nienie fury, ale co robi dozór sanitarny, wreszcie świeżo mianowani przez

P. komisarza rządu
nitarni?

PRACA

i OFIEKA

istracją

czynne

będą

rek w godzinach zwykłych

we

od

wto-

9-tej

do 3'ciej. Następny numer „Słowa”
Sa- wyjdz
ie we środę 7 kwietnia.
— (I) Loty próbne
gołębi
poSPOŁECZNA. cztowych.
Staraniem
Śisńskiepo

kuratorowie

— (t) Państwowa akcja pomobezrobotnym przedłużona na
cy
kwiecień.

towarzystwa hodowli gołębi
pocztowych wkrólce
rozpoczną
się loty

Zarząd obwodowego fun- ćwiczebne gołębi pocztowych.
W
powiado- pierwszym rzędzie próby dokonywamienie z Dyrekcji funduszu bezrobo- ne będą na szlaku Warszawa— Wilno,

duszu

bezrobocia otrzymał

— (w) Sprawy prasowe — po.
cia, że w miesiącu kwietniu będzie
z
zapomóg
ciągn
wypłata
ięcie do odpowiedzialności.
kontynuowana

akcji pomocy bez- W dniu 2 b. m. został pociągnięty
robotnym.
do odpowiedzialności sądowej z art.
‚ — (t) Zaliczki świąteczne bez- 263 redaktor odpowiedziainy gazety
robotnym. W dniu wczorajszym žargonowej „Owent Kurjer“. Do odzostała wypłacona zaliczka dla tej ka- powiedzialnošci zostala gazeta ta potytułu państwowej

tegorji bezroboinych,

którzy

wyko-

ciąguięta przez władze administracyjne

WYBÓR

ubrania

i palta

męskie

SPRZEDAŻ

sukcesąch

po

cenach

fabrycznych

urywa się na chwilę, by znów

i materjalnych

Własne
składy
fabryczne
we
wszystkich
większych
miastach
Rzeczypospolitej
Polskiej
i zagranicą.

zmaganiach.

— Czekamy pańskich gościnnych wysiępów w Wilnie, — mówimy wreszcie por
stając, by pożegnać dawnego ulubieńca pubiiczności wileńskiej.
— Dziękuję— Pan Kurnakowicz uśmie:
cha się zagadkowo.
Jest to

naprawdę

jeden

z nielicznych

tych aktorów, którzy mocą swego żywioło»
wego talentu, torują sobie drogę do przyszłej karjery artystycznej. Z przyjemnością
musimy stwiedzić, że talent ten wyrósł w
Wilnie.
Е
is
a
A]

Jankowska (tańce plastyczne)
Skowrońska (śpiew) i Kowaiski (hu-

Pałacu

Reprezenta-

cyjnego o g, 9 wiecz. odbędzie się
kle inieresujący

łu Reduty,

i damskie

DETALICZNA

potoczyć się wartkim korytem teatralnego
życia stolicy. Mówimy o blaskach i nędzach
tego życia, o bolączkach aktorów i dyrektorów, 0 magistracie i prasie, о moralnych

raut

Reduty.

niezwy-

Tańce

będą

przepiatane atrakcjami artystycznemi Zespo:

ROŻNE
— Administracja , Słowa *

Robotnicy

na

BB

Janostwo, Klottowie Janostwo, Kopciowie
Witoldostwo, Kopciowie Adolfostwo, Kotwiczowie

Janostwo,

Kownaccy

Piotrostwo,

Kiewliczowie Marjanostwo, Kuleszowie
janostwo, Krzyżanowscy

Mar-

Stanisławostwo, Le-

wakowscy Stanisławostwo, Laskowiczowa
Lutosław, Celina, Limanowski Mieczysław,
scy Wincentostwo, Łabuńska Amelja, Łokucjewscy Janostwo,

Łukowscy

Ludwikostwo,

Mackiewiczowie Wactawostwo, Mackiewiczowie Stanisławostwo,

Malinowscy

Olgierdo-

stwo, Maliszewscy Wiktorostwo, Maleccy
Janostwo, Materscy lgnacostwo, Marcinowscy Klemensostwo, Mazarakowie
Adrjanostwo, Meysztowiczowie Szymonostwo, iieysztowiczowie

Aleksandrostwo,

Meysztowi-

czowie Oskarostwo, Moszyńscy M!chałostwo,
Miedzianowscy Władysławostwo, Mohlowie
Stanisławostwo, Michniewicz Jan, Minkiewicz Michał, Miśkiew:cz Tadeusz, Mohl Hie:
rronim, „Naleszkiewicz Alired,
Nitosławski
Janusz, Nowiccy Władysławostwo, Nowiccy
Wacławostwo,
Obiezierscy
Marjanostwo,
Obiezierscy Mieczysławostwo, Okaliczowi€
Kazimierzostwo, Osterwowie
Juljuszostwo,
Pietraszewscy Janostwo, Pimonowie Arse-

z pośród

których

najciekawszy

Doroczne

walne zebranie W.K,S.
Pogoń.
W dniu 31 b. m. odbyło się w

lokalu

kasyna

walne

zebranie

oficerskiego

Pogoń.
Po zagajeniu

doroczne

członków

przez

W.

K. S.

'

pik.

Skwar-

czyńskiego zebiania
na przewodniczącego obrano przez aklamację płk.
Szretera, poczem kierownicy poszczególnych sekcji złożyli szczegółowe
sprawozdania
z
działalności
za

rok 1925,

niuszowie, Popowiczowie Janostwo, Porzec-

Ze sprawozdania
kpt. Łepkowcy Rudolfostwo, Piotrowiczowie Wikiorostwo skiego wynika,
że sekcja
piłki noPraszałowiczowie Rudoifostwo,
trzyłuscy
a z tego
Józefostwo, Romer-Ochenkowska
Helena, żnej, licząca 94 członków,
około
40
osób
cywilnych,
pracowała
Rackiewiczowie
Oktawjuszostwo, Remer0:
wie Jerzostwo, Rzewuscy Stanisławostwo, intensywnie,
czego dowodem
jest
Rejcherowie,
Ryniewiczowie Antoniostwo, zdobycie mistrzostwa Okręgu
WileńKazi-

Romerowa
Bolesława,
Romerowa
mierzowa, Romer Stanisław, Raue Paweł,
Ruszczyc Ferdynand, Sęczykowscy Sianisła:

wostwo,
Safarewiczowie
Aleksandrostwo,
Szczepkowscy
Antoniostwo,
Skinderowie

Qzesławostwo, Staszewscy Juljanowie,

Sia-

mewiczowie Witoldostwo,
Stabrowscy
Pio:
trowie, Sumorokowie Leonostwo, Swiętorze:cy
Kazimierzostwo, Szmidtowie Wiadystawostwo

Szopowię Teofilostwo,
sława, Staniszewski

Swiętorzecka

Stanie

Michał, Szniolisowie

Bo-

lestawostwo, Tyszkiewiczowie Antoniostwo,
Tupalscy Anirzejostwo, Uniechowscy Lud:

mor). Ро koncercie — tańce.
wikowie, Wańkowiczowie Stanisiawosiwo,
dzonych.
Węsławscy
Proiektorat nad Koncertem-Balem Wimborowie Kazimierzostwo,
— Czarna kawa akademików łaskawie objąć raczyli: p. gen, Rydz.- Stanistawostwo, Witkowscy
Lucjanostwo,
Wylsżyńscy Adamowie, Wojewódzka Wau.
warszawskich.
Dnia 10 b. m. w Smigły, p. Wojzwoda
Malinowski, i da,
Węsławski Witold, Szmuiło Jan, Sza«
salonach
Hotelu Georg

szeń. Zaproszenia

1926

Najmotniejszych moaterjułów sukiennych I kamsmnowych

|

z wi-

raczej

z tańcami z bridgem w sali George'a
AKADEMICKA.
odg. 7ej wieczór. Cena biletów 3
zł. akademickie 2 zł.
— Wieczorek
świąteczny
w
„— Koncert-b
W dniu 8go
Ognisku Akademickiem. No 2-gi kwieinia 1926 r. al.
o godz. 9-tej wiecz.
dzień świąt Wielkanocnych t. zn. 5-g0
odbędzie
się „w
Salonach
Domu
bm. Ognisko Akademickie urządzą w
ciekawy
bardzo
Polskiego
Oficera
swym lokalu wieczorek z tańcami,
Carmarje
koncert z udziałem p.p.
członków
Brątniej Poi osób
przez
nich worowa-

lefni
WIELKI

informacje © opracowaniu
prelimina— Czy cieszy się Pan uznaniem krytyki
rza budżetowego na ll-gi kwartał b. warszawskiej?
— Pocieszam się, że będą o mnie pisać
r; przyjął do wiadomości komunikat
lepiej...

stowej, załatanej w
prymitywny i b. u gospodarzy
nieestetyczny sposób deskami,
tego Szumań skich.
rodzaju świadomie zaśmiecanie uiicy
a i rzeki nie może
być tolerowane.

stość mostu to zrozumiałe, bo

Sezon

nadal

ten rodzaj sztuki scenicznej?

e'a
odbędzie ks. biskup Bandurski,
czasu fury taboru miejskiego,
a w się trady
cyjna
czarn
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reperacji
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w dzielnicy Rosa podanie mieszkań- przedłożyli takich świadectw
głównie
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szczycić
drugiem

może.
się
miejscem

w

pow

mistrzostwie m, Wilna na rok 1925.
Ze sprawozdania
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Z 50 kawałków mydła za 2 Zł,
jestem w zupełności zadowolonai
będę stale polecała firmę <Express>

ZR

r.

GILENKIŃ
MEBLE
sa-

z gwarancją

Portowa 14,
telet. 9—05.]|

na święta ogiomny wybór,
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zwrotu w żądane
walucie. Zabezpieczenie solidne.
Dom Handl. Kom.

Zawalna

1
" ul.
elera

W

Mickiewicza 20,

Sem.
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Gotówkę w każdej

sumie od 100 do
60 000 złotych ulokujemy / natych-

z tym samym
porządkiem dziennym
tego
samego dnia i w tym samym lokalu o godzinie 7:mej wieczór, którego uchwały będą

HANDL. „WŁADYMAR*

Wilno,
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W razie braku quorum o godzinie 6-tej
doroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się

poleca

DOM

wytępia proszek

«M

rok

i potwierdzenie kooptacji 6 członków,
nanej w ciągu 1925 roku.
7) Wolne wnioski.

SKLEP KWIATÓW

BTA

«EGZEMOL»

SZCZURY

wyrobu
APTEKI
A. KLIPPEL
ul. Grochowska Nr 91
4) Uzgodnienie brzmienia Statutu z Usta' w WARSZAWIE,
wą z dnia 27.X11-24 r. oraz zmiany art. art. żądać w aptekach i składach aptecznych.
i, 15 i 40 Statutu Banku.
Reprezentacjai główny skład na WojewódzWileńskie
— skład
materjałów
5) Upoważnienie dla Rady i Zarządu do two
aptecznych
uzyskania dla Banku
w Ministerstwie Skarbu zezwoleń koncesyjnych, przewidzianych
Eugenjusza: Kudrewicza
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
WILNO;
ul. Mickiewicza Nr 26
z dnią 27 grudnia 1924 roku.
W.Z.P. Nr 2281-1| dn. 25-11 1926.
6) Wybór trzech nowych Członków Rady

kosmetycznych,
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Zamiast TRANU
;
znany
poleca się
:
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WEKA
PORE

Wczoraj zgłosił się właśnie Kara-

opóźnienia
1929 r. do

zatwierdzenie

Zarząd.

Wysyłamy po otrzymaniu Zł 2 1 па
koszta po:ta gr, 50 got. lub znaczka
mi pocztowemi 50 kawałków wyborowego mydła toaletowego.
Biuro Handl. «Express»
Kielce Sk.
p. 126, Kwituję z podziękowaniem
odbiór 50 kawałków mydła za 2 Zł.
od firmy «Express» i polecam takową
jako tanie zródło dobrych wyrobów

i S-ka,
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tę wieżę określoną

Soboty, gdyż obawia się
w powrocie na 28 marca
Angers. (w)

ZRZESZA KONTO

*

ul. Zgoda
101—37.

131— 62,

TELEFON:

w zakładzie ilość razy i w określonym
czasie,
.

dec do Komisarjatu Rządu z prośbą
„o zezwolenie dokonania tego to urnee
w dniu 3 bm.—P. Komisarz Rządu
zezwolił globe troiterowi na dokonanie tego okrążenia ale nie w sobotę,
lecz którego-kolwiek innego dnia.
Wobec tego nie wiadomo czy Karadec zdecyduje się na przeczekanie W.

Rewizyjnej,

prawomocne bez względu na ilość obecnych
udziałowców.

Woźnicki
Wileńska 17..

A
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ci się według słów swego pana tym,
iż uczestniczył w czasie wojny świa-

tedralną. Mianowicie poszedł on jak
twierdzi z jakimś oficerem polskim o

PIEGI
usuwa i udelikatnia cerę
krem «NEO-METAMORFOZA»
LISZAJE i EGZEMĘ
leczy

Walnego

rachunku strat 1 zysków, oraz udzielenie Zarządowi i Radzie absolutorjum.
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gotówkę
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jakichś nadzwyczaj-

radec niechcący zawadził o wieżę ka-
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DLA

CHILIJSKA

można
za
najniższych
cenach

po

nych zalet jego pies „Cyrano* szczy: AB

podróżnikowi tyle miejsca z tego
względu, iż doszedłszy do Wilna Ka-

Szklenie od 5 zł,
fk
metr.
kw,

Lė

pamiętajcie ,

którą nabywać

okazali

towej w walkach o Verdun.
niezwykłemu
Poświęcamy temu

10

na najdogodniejszych warunkach

że najlepszym i dotąd niezastąpionym
nawozem
azotowym
pod wszelkie
rośliny uprawne,
a zwłaszcza
pod
buraki
cukrowe, jest oryginalna

Wystrzegać się naśladownictw.
świetną znajomość języka żydowskie- 5
go. Podróż swą Karadec ukończyć a
zamierza w dniu 28 marca 1029 r. | выивновевосеовоявао званки:
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2) Sprawozdanie z czynności bankowych
rok 1925; Rady Nadzorczej, Zarządu i
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z Francji 28 marca 1925 r. z m. An- EiM
ers i przebył dotychczas Francję,

Beleję,
Holandję, Danję
i Niemcy,
Ma do przejścia Polskę, Rosję, Fin-
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sumę zł. ©

na

182 gr. 10.

Punkiualne

08966

sander Kwiatkowski, Wacław Olszewski,
Bohdan
Kaszuba,
Stanisław

bowska,

D.-H. F. Mieszkowski

_ Węcławowicz,

09060

Zygmunt

Rusiecki, Jan Falewicz,

gięte.

otomany, kozetki własnej
Szafy, stoły, kredensy i t«p.

nuel Kobecki, Józef Święcicki, Zenon
Witold

meble
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Łóżka angielskie f-my Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka. — Krzesła wiedeńskie, garnitu-
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Skład

materjały wełniane na damskie i męskie
kostjumy i palta. — Jedwabie, zefiry, saty-

zł,
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©

Gerlee—2 zł, Swidzińska—1

1

porządkiem

1) Wybór

32—2,

sezonowe.—Przyjmuje
obstalunki
z
własnychi powierzonych materjałów.

wicza 7 odbędzie się doroczne Walne, Zgromaądzenie udziałowców Banku z następują-

hollu

Width
u ddd,

©
ė

Popow

Wileńska

Wilnie

że w dniu 18 kwietnia o godzinie 6 wieczór
w lokalu własnym
przy ul. Adama Mickie-

| Od dn. 4 kwietnia będzie
najweselsza komewyświetlany flim
dja bieżącego sezow 9 aktach w roti tytułowej znakomity komik Ridolini.
| | Nad program: nu«WALKA
BYKÓW» w 3 aktach w roli gł, znany komik Maks Linder.
KULTURALNO:OŚWIATOWY | Kasa czynna: w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 3 m. 30.
SALA MIEJSKA
ful. Ostrobramska 5)
Początek seansu: w niędzieję od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej,
CENA BILETOW: wraz z dodatkiem
na pomoc bezroboinym
Parier 60 gr. Amfiteatr i balkon 30 gr
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego,

Dziewiałtowski-

zł,

—

w

Niniejszym powiadamia udziałowców Banku,

przyjmują udział w
Cały program wielkiego

Lasów Państwowych— Grzegorzewski
—10 zł, Houwałi—2 zł, Osobina—
2 zł, Polkowska—1 zł, Szmidt—2 zł,
Korybut-Daszkiewicz—1 zł, Żabiński
Michalski—1

z ogr. odp.

KRAWIECKI

St KRAUZE

Spółdzielczego Banku Ludowego

program

PUTTI

de

ZAKEAD

zarząd

cym

Gintowt—5 zł.. |] B-—2 zł. razem 50
zł Urzędnicy Okręgowej
Dyrekcji

1 zł.

PROROROLODLOORORE

Wielki świąteczny program!
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pocztówek

Poleca w dużym wyborze: perfumy , wnie — co do hodowli

|||

| | 1 1.1

i kosmetykę

różnych

firm,

gęsi,
kaczek, perlic,
kupna pawi,
|indyków,

Środki

Jecznicze i odżywcze.

KONKURENCYJNE

B

psów,

Artykuły
gospodarcze:
farby
lakiery do jaj, opłatki, szafran, wanilja,
kardamoni t. d. Ceny umiarkowane.

a

pug

i

kanarków,

królików.

odpowiedź

pa

Na

załączyć

50 gr, marek pocz.

EE

HENNING BERGER.
Złodziej w willi.

Zawierała tylko listy i pocztówki, mić od hurtownika Grund'a, że bar- nicznie wysunął jedną z bocznych
rozrzucone w nieładzie. Otworzył dru- dzo jest wdzięczny za zaproszenie szuflad biurka z lewej strony, Oczy
gą szufladę— papiery, koperty i ma: na wycieczkę jachtem parowym dy- mu zapałały, źrenice, rozszerzyły Się
terjały piśmienne.
Trzecia
szuflada rektora i będzie przed willą o godzi: jak u kota. W szufladzie leżały nieZ upoważnienia autora z oryginału szwedbyła zamknięta. Gwizdnął zcichai tie piątej. A propos, gdzie stoi na dbale rzucone; złoty zegarek z deskiego przełoż ył Konstanty Bukowski.
wizką, kilkanaście szpilek do krawa.
szyby, jakże świeciły urny i barjeryj balustradę, pokrytą dużemi roślinami zebrał się do spodniej i nieco więk: kotwicy Louisana?
(Prawo przedruku zastrzeżone).
Odpowiadający
natychmiast nie tów, kilka srebrnych papierośnic, zło.
i zawie:
I nad tą całością, willą, tarasem
i doniczkowemi, Meble pokoju, oprócz szej szuflady. Była otwarta
o co chodzi.
ty ołówek,
inne drobiazgi
złote j
Oszklone drzwi małego szczyto- ogrodem unosiła się powłoka świe- tego co nieproszony gość już widział, rałą kilka pudełek z cygarami i masę POTY
—
Co
Schował
do
srebrne, pudełeczka, tabakierki, pierpowłoka,
którą składały się z niskiego
szezlongu i paczek z papierosami
wego pokoju willi stały otworem, w żości i wykwintu,
Odiegiy gtos odpowiedział zaraz ścionki, breloki i masa monet—wszy*
krzeseł, Nikogo kieszeni większą. paczkę i zamknął
czystej ich szybie odbijał się taras z może mieć jedynie siedziba bogatego kilku koszykowych
niecierpliwie: Louisana—statek, oczy: stko to najwyraźniej przypadkowo
tam nie było, ale. drzwi
panelowe szufladę.
ławkami i sztachetami, oraz w silnem człowieka.
rzucone na obecne miejsce, ZastanaMężczyzna skierował swe spoj- stały otworem do małej galerji koryWtem
ozwał, się zaledwie do- wiście.
ukośnem skróceniu, trójkąt spokojnej
— Tak, naturalnie—statek znajdu* wiał się przez kilka sekund, wziął napowierzchni zatoki znajdującej się rzenie na otwarte do połowy drzwi tarzowej, przez której łamane okienka słyszalny dzwonek aparatu telefoniczoniżej; ż kolei, odźwierciadiała

bisłe

żagle i zielone wysepki,

wielu rąk. Żelązne kraty

były oczy- Pokój był istotnie małym gabinetem;
był
szczone z kurzu, okucia wyryte, ii- który z powodu stylu budynku
ranki zewnętrzne wytrzepane
i wy- pięciokątnym i posiadał duże, na trzy
czyszczone, wszystko wymyte, spłó: części podzielone zakratowane okno,
kane, wygracowane. Jakże błyszczały wychodzące na mały balkon, a raczej

ona

dokąd

szczytów

i na tę część

pokoju, którą ze swego

Za sztachetami
ubogo
ubrany
mężczyzna obserwował tę wilię. Spojrzenie jego przesuwało się po
spu-

punktu ob-

w dachu padało słońce, rysując па
szyjnik perłowy ria podłodze parkie-

nego. Zwinnie położył rękę na dzwon
kach i uniósł słuchawkę. W następ:

Znajdo- towej. Mężczyzna
chyłkiem podążył nej sekundzie dał się słyszeć przytiuna nie- ku galerji,
przekradi się przez nią miony sygnał. Zaczekał chwilę i półbiesko półka z francuskiemi książka- i znalazł się teraz: w bibljotece. Rzu- głosem odpowiedział:
— Hallo!
mi, ściany
terrakotowe
ze staremi cił obojętne spójr'zenie na obicie zasztychami w gładkich czarnych ra- opatrzone półki, usunął lakierowaną
Odległy głos zapytał:
mach,
gipsowa
maska
pośmiertna drabinę i otworzy gł drzwi przeciwległe.
— Czy to mieszkanie dyrektora

tylko oko
sięgnąć mogło.
Był to serwacyjnego
wczesny poranek lipcowy tak duszny, wała się tam

że zapowiadał burzę i niepogodę.

umeblowania

mógł widzieć.
pomalowana

że prowadziły do banku Steen'a?
połowy Voltaire'a a najbliżej drzwi, na wy- Skoro zobaczył,
je i
— Tak.
bałkoni- stającym rogu biurka, błyszczący apa- pokoju bilardow 'ego, zamknął
— Czy dyrektor w domu?
kach, werandach i wylotach.
Szukał rat telefoniczny. Wyglądało tam miło zawiócił " uspok cjony
zpowrotem.
— Nie.
wzrokiem między słupami i ko'umien- i spokojnie, najwidoczniej pokój ten Niewątpliwie, mó gł swobodnie pobyć
— Kiedy powróci?
:
kami, spozierał na szczyty wieżyczek, był jeszcze pusty, a mieszkańcy willi z pół godziny w tym małym
miłym
Mężczyzna zastanowił się chwilę
na szpalery pnących się roślin. Wszy* gotowali się zapewne do przejścia z szczytowym poko iku.
siko było wyczyszczone i wykwintne, sypialnych komnat i łazienek na śniaMężczyzna us iadł na najwygod- zanim odpowiedział.
— Za—za godzinę.
błyszczące, wymyte i uporządkowane. danie do jadalni łub której z oszklo- niejszem krześle,
poprawił skórzane
Nastąpiła mała pauza. Potem:
Tylko ludzie dostatni mogli mieć nych werand. Mężczyzna obejrzał się oduszki i zarzucił nogi na szezlong.
szybko
— Kto odpowiada?
astępnie zlustro wał znajdujące
się
środki na utrzymywanie w ten spo- pośpiesznie dokoła, poczem
— To — to ktoś z ogrodu...
|
na biurku drobiazgi, poruszył
jakieś
sób swego domostwa —- bowiem do wszedł do gabinetu.
— Czy tak. A więc proszę oznajZatrzymał się na chwilę za drzwiami. papiery, wreszcie wysunął
tego rodzaju pracy potrzeba
było
Sszutladkę,
szczonych markizach i do
podniesionych storach, po

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odp owiićzialny za

ogłoszenia Zenon Ławiński.

je się tutaj w zatoce.
stępnie niniejszy pierścionekz brylan*
Rozmowa została przerwanai nie- tem i niebieskim kamieniem, schował
proszony gość wycedził przez zęby:
do kieszeni kamizelki i zasunął ostro— Ci to mają się dobrze, ci...
żnie szufladę. Zanim powstał, nie

Siedział

Lada

przez

moment

chwilę

mógł

ktoś

bezradny,

nadejść,

mógł

powstrzymać

się od wysunięcia
„jedynie kilkanaście gier kart oraz ma-

a jeszcze jednej szutlady. Zawierała

narazie nic nie było pod ręką

odpo:

że wejście tu nocną porą było
odpowiednie dla włamywacza.

dość
Bada-

wiedniego do wzięcia i wiedział już, rek do gry wszelkich rozmiarów ikolorów. Żasunął

szufladę

i powstał.

Wówczas spojrzenie jego
nia orjentacyjne z tej strony były za- potrójne okno balkonowe,

kończone,

pozostawało tylko

uproszenia

nieco

odszu-

padło na
zadrżał i

skamieniał Do szyby była przywarta

kać wejście kuchenne i pod pozorem ciemna, ogorzała twarz, która zdawaSzcze,
iowe,

jadła, wyśledzić je- ła się zawierać jedynie

gdzie się znajduje srebro
Rozejrzał się dokoła.

sto- nysh wytrzeszczonych

parę

ogrom-

oczu. Złodziej

zacisnął zęby, wsunął prawą rękę do
— Nawet niema choćby małej ro- kieszeni palta i wybiegł z pokoju.
gowej szatki zkroplą alkoholu— rzekł
D. C. N.
niezadow olony.

W

zamiarze

powstania,

Drukarnia

mecha-

„ Wydawnietwo

Wileńskie”, Kwaszelna 23.

