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KURJER WILEŃSKI 
Wychodzi eodziennie pró 

   

ez dni poświąteeznyeh. 

  

   

  
Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6, Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makewskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

piera W. Borkowskiego. Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń 5. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 2?, telef. 605 | wszystkie biura . 

| reklamowe w kraju i zagranicą. Į 

pp AREZZO WATY OWE ZOK OKW 

Czynna 

[7 9 mn mm —————— @ ----_----.1 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

Biuro Przepisywań St Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1. 

Podania, ofarty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje stę szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

TEO CR USE EUR: CORE ЕВЕ CZES OSIE ALE KE Е ННЕ GETŁAU RZE CZARU DĘTE TOY DUKE SAB 

Tel. 82. 

Sejm i Rząd. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

O budżet M. 8. Wojsk. 

Na przedpołudniowem posiedze- 

niu sejmowej komisji budżetowej 

przystąpiono do dyskusji generalnej 

nad Budżetem M-stwa Spraw Wojsk, 
Pierwszy zabrał głes referent pos. 

*Czetwertyński, który na wstępie swe- 
go referatu oświadczył, że wadą o- 
becnego budżetu jak zresztą i wszy* 
stkich dotychchasowych jest brak u- 
staw wojskowych, które są podstawą 
każdego budżetu wojskewego. Refe- 
rent przepomina, że w roku ubiegłym 

we Francji wydano 19 nowych ustaw 
z zakresu wojskowości. Budżet woj- 
skowy jest nietylko obrazem potrzeb 
wojska, ale także miernikiem rozwo- 

pewnieniach francuskiego ministra 
Giodarta, co do pomocy Francji w 
sprawie niebezpieczeństwa. 

Wogóle przemówienie posła Czet- 
wertyńskiego robiło wrażenie, iż zo- 
stało ułożone w porozumieniu z Si- 
korskim, gdyż oszczędzając ministra 
spraw wojskowych, uderzało w Grab- 
skiego. 

Exposóć p. Grabskiego. 

Na popołudniowem posiedzeniu 
sejmowej komisji budżetowej oma* 
wiano sprawę pożyczki amerykań- 
skiej dla Polski. 

Sprawozdawca pos. Zdziechowski 
mówi: „W okresie inflacji uzyskano 

Redakcja i Administracja: ul. WILEŃSKA Ne 15. 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynna od 3—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Redaktor przyjmuje od 1—2 popoł. 

TEATR WIELKI 
(na Pohulance) 

  

We wtorek, 24 lutego r. b. i Łotwa. 

l-szy występ znakomitej śpiewaczki Bi = Fłekonstrukcja gabinetu. 

L. LIPKOWSKIEJ |, 
w operze Verdi'ego 

„VIOLETTA” 

Początek o godz. 8 wiecz. 

Bilety nabywać można w kasie za: 
mawiań (Teatr Polski) 11—3 I 3—9 

W kołach politycznych panuje 
przekonanie, że w najbliższych dniach 

, nastąpi rekonstrukcja gabinetu. 

| Frakcje centrowe cofnęły swe 
przeszłe pretensje do obydwuch tek 
gospodarczych, poprzestając na jed. 
nej, a mianowicie: ministerwa rol- 

| nictwa. 
Centrum demokratyczne ma w 

takim razie objąć ministerstwo spra 
wiedliwości. 

  

Przywiązuję do tego wielką wagę, 
gdyż jest to pierwsza nasza pożycz- 
ka, taka, jakiej zaciągają państwa, 
nie wymagające niczyjej opieki. 

Pożyczkę amerykańską przygoto* 
wywałem od czerwca ub. r. 

Na początku 1924 r. nie zdawa: 
liśmy sebie sprawy z tego, jaką 
przeszkodą było to, żeśmy lekcewa- 
żyli poprzednie długi. 

Przez 5 lat nie płaciliśmy żadnych 
proc. ed długów. Rumunja, która 
także miała raty, jednak płaciła proc. 

Obecnie tę sprawę udało się niam 
załatwić. 

Pożyczka ta w porze nieurodzaju 
przyczyni do ulżenia niektórych, tra- 
piących nas bolączek ekonomicz- 
nych. 7 

Nieurodzaj, daje się we znaki na* 
szemu bilansowi handlowemu, który 

Dziś ułożony zostanie w Sejmie 
rządowy projekt ustawy o ochronie 
republiki. 

Wszystkie frakcje burżuazyjne о- 
rzymały odpisy, celem dokładnego 
zaznajomienia się z projektem. 

Śledztwo w sprawie zabójstwa 
1 Massaka. 

Sędzia śledczy do spraw szczegól: 
nej wagi wezwał do swej kancelarji 
wszystkich oskarżonych o zabójstwo 
robotnika Masszka. 

Po przesłuchaniu, osadzono oskar- 
żonych ponownie w więzieniu.     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4rej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-о łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

Ustawa o ochronie republiki. 

  
  

Z państw bałtyckich. 
armji estońskiej, łotewskim krzyżem 
wojskowym Lzczilesis, 

Przerwanie rokowań łotewsko- 
estońskich. 

Od kilka tygodni toczą się roko- 
wania między rządami łotewskim a 
estońskim w sprawie uzgednienia ta- 
ryf celnych. 

Rekowanie te zostały obecnie 
przerwane na czas nieograniczony. | 

Spowodowsły to: wizyta prezyden- 
ta republiki łotewskiej i życzenie de- 
legatów estońskich wzięcia udziału w 
posiedzeniach sejmowych. 

We wszystkich poruszonych za- 
gadnieniach doszło do całkowitego 
porozumienia, z wyjątkiem ustalenia 
stawek celnych na towary włókien: 
nicze i maszyny. 

Po zebraniu materjału uzupełnia: 
jacego, sprawa ta będzie prawdopo- 
dobnie pomyślnie rozstrzygnięta. 

Delegacja łotewska opuściła w 
niedzielę Tallin. 

Monmewry floty bolszewickiej. 

W Tallinie otrzymano wiadomość, 
że bolszewicka flota bałtycka Opu- 
szcza 23 b. m. porty, udając się na 
pełne morze. 

Olbrzymia kontrabanda. 
odarczego krnju. Referent, Pożyczki zagraniczne na ogólną su- j się wyczuwa według zapotrzebowań 

mea wał, Sm wojną | ma 300 miljonów dolarów, lecz były | walutowych zgłoszonych w styczniu Estonja. Policja kryminalna w Tallinie a- 

ludność niemiecka jakkolwiek żyła w to pożyczki w naturze. Wyjątek sta- ;i lutym, na sprowadzenie żywności. resztowała kilka osób, zamieszanych 

dobrobycie to jednak ponosiła na | nowiły emisje pożyczki dolarowej w| Pomimo uruchomienia nowych , Prezydent republiki łotewskiej | w sprawę kontrabandy, wykrytej na 

rzecz wojska poważne ciężary, W Ameryce na ogólną sumę 23 miljo- j fabryk, jak w tym tygodniu fabryki w Estonji. a, niemieckim e : 

roku ubiegłym w całej Europie wi- nów dolarów. jw Zawierciu, liczba bezrobotnych ; Prezydent republiki łotewskiej jawniono, że wskutek nieopiaco- 

doczne były poważne zbrojenia. Je- 
żeli przypatrzymy się Niemcom na 
podztawie danych ustalonych przez 
angielskich członków wojskowej ko- 
misji kontrolnej, stwierdzić można, że 
najlepszym dowodem ich gotowości 
bojowej jest liczba kilkuset tysięcy 
wojska w rozmaitych formacjach, 
które stanowią najlepsze kadry mobi- 
lizacyjne. Również stan przemysłu 
niemieckiego najlepiej świadczy o ich 
przygotowaniu. 

Drugi nasz sąsiad Rosja Sowiec- 
ka czyni również poważne wysiłki w 
kierunku zbrojenia się robiąc ogrom- 
ne postępy na tem polu. Ponieważ 
najważniejszem zagadnieniem wojny 
nowoczesnej jest zagadnienie wy- 
trzymania pierwszego uderzenia, 
przeto we wszystkich państwach ro- 
zwój aparatu wojskowego idzie w 
kierunku rozwoju lotnictwa oraz are 
tylerji przeciwlotniczej. Majbardziej 
pod tym względem charakterystycz- 
nym jest budżet Włoch, które na 
budżet lotnictwa przeznaczają około 
50 proc. ogólnego budżetu wojsko: 
wego. Podobnie ma się 
Francji i Anglji. Porównując budżet 
z roku 1924 z budżetem na rok 
1925 refarent podnosi, że stosunek 
wydatków na utrzymanie wojskowych 
i technicznych potrzeb posunął się 
znacznie na niekorzyść tych ostat- 
nich. Techniczne wydatki w naszym 
budżecie stanowią  załedwie 10,9 
proc. ogólnego budżetu wojskowego, 
podczas gdy we Francji wynoszą one 
24 proc, w Czechosłowacji 30,3 
proc. Wogóle referent dochodzi do 
przekonania, że budżet na rok 1925 
podobnie jak zeszłoroczny został 
skonstruowany pod znakiem oszczęd* 
ności. Podczas gdy budżet ten w 
stosunku do zeszłorocznego budże- 
tu, wykazuje tylko o 4 proc. zwięk- 
szone wydatki, wydatki innych re- 
sortów zostały zwiększone  przecięt- 
nie o 40 proc. o budżet reform rol- 
nych nawet o 140 proc. Stan taki 
nie pozwoli na zaspokojenie najele- 
meńtarniejszych wymagań wojska. 

Referent odmówił  Grabskiemu 
kwalifikacyj na męża stanu, przeciw- 
stawiejąc mu francuskiego premjera 
Herriota. 

Jednocześnie refarent ostrzegał 

rzecz we: 

  

Później w okresie sanacji uzyska- 
no pożyczkę włoską, ale niewielką 
na 20 miljonów dolarów. 

Poważnie można było myśleć o 
pożyczce zagranicznej dopiero po 
sanacji. | obecnie osiągnięto pożyczkę 
w Ameryce, 
zawarcia nie są znane. 

Przedłożenie ustawy ma na celu 
legalizację pełnomocnictw Ministra 
Skarbu dla jej wprowadzenia. 

Art. 1 upoważnia Ministra Skarbu 
do wypuszczenia obligacyj państwo- 
wych na sumę do 50 mil. dolarów. | 

rt. 2 stanowi, że 36 miljonów 
zł. ma być przeznaczone na budowę 
kolei. 

Art. 3 mówi o zabezpieczeniu 
płacy sum i odsetków, dochodami z 
kolei, akcyzami i ewentualnie innemi 
dochodami. 

Pożyczka nie jest zawarta na zbyt 
dobrych warunkach. Oprocentowanie 
wynosi 9,7 rocznie. 

Głos zabiera prezes ministrów p. 
| Grabski, który powiada: 

„Należy odróżnić pożyczki wypła- 
cone do dyspozycji odpowiedniego 
państwa od pożyczek które pozostają. 

Francja pożyczkę całkowicie po” 
zostawiła w Ameryce. 

Belgja również. Tem też się tłu- 
maczy niski ich procent. Kurs po- 
życzki węgierskiej za gwarancją Ligi 
Narodów został określony na 9,4 
proc. rocznie, gdy kurs naszej po- 
życzki wynosi 9,7 proc. rocznie. Czyli 
tanio pozbyliśmy się opieki Ligi 
Narodów. 

W dodatku moment w którym 
wypadło posłowi naszemu w Ame- 
ryce realizować pożyczkę — był nie- 
pomyślny. 

Powstało dużo sprzeciwów i trud- 
ności, zarówno ze strony sfer 'inan- 
gowych jak również i politycznych. 

Od rządu amerykańskiego nie 
mieliśmy 'ani razu trudności. 

Poseł nasz w Stanach Zjednoczo- 
nych, Wróblewski stwierdza, że rów- 
nież społeczeństwo czysto amery- 
kańskie—dobrze się zachowało. 

Nie ulega wątpliwości, że gdyby 
zaciągnięto tę pożyczkę pod opieką 
Ligi Narodów, to warunki finansowe 
byłyby korzystniejsze. Ale nie na- 
myślałem się ani jednej chwili, 
gdyż wysoko oceniłem możaość bez* 

przed zbytniem poleganiem na za-6 pośrednich stosunków z Ameryką. 

której ścisła szczegóły 

| zwiększa się. ` 
1 Zuboženie wsi jest duże. Rolnik 
przestaje być nabywcą towaru, 

Pożyczka dostarcza w dużej ilości 
waluty Bankowi Polskiemu, bez cze- 
go Bank musiałby skurczyć swe kre- 
dyty, a obecnie będzie je mógł roz- 
szerzyć. 

Bank Polski za te dolary da od- 
powiednią ilość złotych, które zosta- 
ną zużyte na utworzenie funduszu 

gospodarczego. Powianiśmy tak po-! Qgznaczenie żołnierzy estoń- 
(starać się, by te kredyty gospodar: ; skich. 
cze dały podstawę do uzyskania zs 
wej następnej pożyczki w tejże Ame-! _ Prezydent republiki łotewskiej J. 

ryce. | Czakste udekoruje 24 b. m. (roczni- 
Do takiej roli nadają się najle- | ca niepodległości Estonji) cały szereg 

piej obligacje, które można wywozić | generałów, oficerów i szeregowców 
zagranicę i któreby posłużyły dla | 
nas za podstawę do uzyskania na- 
stępnej raty pożyczki. 

Na wiosnę musimy stworzyć u 
siebie potężny ruch budowlany, aby 
zatrudnić masy bezrobotnich. | 

A więc pożyczka obrócona będzie 
najpierw na usunięcie niebezpieczeń 
stwa płynącego z ujemnego bilansu 
handlowego,pozwalając na rozszerze- | no specjalną radę, mającą na celu 

nie akcji Banku Polskiego. Na dru- ; opracowanie ustroju sowieckiego. 
giem zaś planie pozwoli nam rozwi-|. Rada wyłoniła w pośród siebie 
nąć na wielką skalę ruch budowlany. | szereg komisyj. 

Oczywiście w ruchu budowlanym, Jedna z nich zajmuje się sprawą 
na pierwszem miejscu będą linje rad wiejskich, 
kolejowe. 

Dalsze pożyczki mają służyć na 
zapoczątkowanie kredytu długotermi 
nowego, ale ta akcja nie będzie | 
mogła rozwinąć się odrazu. 

Zupełnie niezależnie od akcji po 
życzkowej dla Państwa, dążę do te- 
go, aby dostarczyć naszym miastom 
b. poważnych pożyczek z innych 
źródeł, tak, ażeby młasta mogły ; 
przystąpić do. robót inwestycyjnych i WIEDEŃ, 23.11, (Pat.). „Der Mor 
do rozbudowy”. igen'* donosi z Londynu: Dzienniki 

Po exposć p. premjera rozwinęła | angielskie stwierdzają, że sprawozda* 
się ożywiona dyskusja. nie międzysojuszniczej komisji kon: 

Na uwagę zasługuje przemówie: |trolnej w Niemczech dochodzi do 
nie pos, Rozmaryna (K. Ż.), który | następujących wniosków; Niemcy w 

twierdził, że pożyczka uratowała bi: 
lans płatniczy Państwa. 

Pos. Rozmaryn zwraca uwagę, że 
pierwotnie pożyczka miała być za- 
bezpieczona tylko akcyzą cukru, a $ 
оЬе‹':‘п!е i dochodami kolei państwo: Dr. W. Legiejko 
wych i in. 

Pos. Wyrzykowski (Wyzwolenie) , Choroby wewnętrzne. Spec. pluc | żo- 
domagał się, ażeby część pożyczki łądka. Przyjmuje od 9—11, 6*/2—7'/2 wiecz. 

zużyto na cele rolnicze, Ul. Ad Mickiewicza 21, m. 1. 

|przybył tu dziś rano powitany przez 
naczelnika państwa, prezydenta par- 
|lamentu i członków rządu, poczem 
przeszedł przed frontem kompanji 
| honorowej kadetów oraz eddziałów 
;milicji, Następnie prezydent Łotwy 
judał się do rezydencji naczelnika 
|państwa wśród entuzjastycznych o- 
|krzyków tłumu. Miasto przybrane 
j było barwami łotewsko-estońskiemi. 

  

  

Komisje reform. 

Przy prezydjum C. I, K'a stworzo-   

administracyjno gospodarczemi. 
Przy opracowywaniu materjału 

postanowiono radzić się również ! 
„uczonych”. Naturalnie, z instytutu 
„czerwonej” profesury. 

liczącą  miljon-żołnierzy.     

  

    

ПВОЛЕН WARTE STRZALE RAE KGK ODT RZAD Goa i a 

nego cła, skarb państwa poniósł stra- 
tę w sumie 1.500.000 mk. est. 

Finiandja. J 

Prasa finlandzka o nowym 
prezydencie. 

Prasa naogół dość przychylnie e: 
mawia wybór nowego prezydenta, 

„Helsingia Sanomat,” organ partji 
postępowej podkreśla wolę szwedów 
i prawicy w decydujęcem zwycięstwie 
kandydatury. Relandera. Zdaniem pis- 
ma, rezultaty wyborów dowodzą, że 
nastrój prawicowy wzrasta coraz bar: 
dziej. 

Pisma skrajnej lewicy nie ukrywa” 
ja bynajmniej swego rozczarowania. 

Z Rosji Sowieckiej. 
| Ustawa japońska o spokoju ' 

wewnętrznym. 

Do Moskwy nadeszły wiadomości 
;że rząd japoński opracował ustawę o 
„zachowaniu ładu wewnętrznego". 

Ustawa przewiduje surowe kary 
za naruszenie panującego ustroju 

druga — sprawami | społecznego. 
Kary te dotyczą także cudzoziem- 

ców mieszkających w Japonji, jak 
również obywateli japońskich miesz- 
kających zagranicą i uprawiających 
politykę antypaństwowę. 

«на 
S 

Angilja straszy niemcami. 
amunicji i broni oraz siedemnaście 
arsenałów. W fabrykach Kruppa zna* 
leziono 78 wielkich maszyn do  fa- 
brykacji armat ciężkiego kalibru. 
Niemcy mogą produkować gazy tru 
jące w. dowolnej ilości. Gazy te są o 

ciągu półrocza mogą wystawić armję | wiele niebezpieczniejsze od tych ja- 
Mają oni|kich używaBo w 

ciągle jaszcze siedem tysięcy fabryk wojny. 

czasie ostatniej 

  

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy (Wileńska 28) od 1-3 popoi.
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Wiadomośc 
W dniu onegdajszym 

Z pobytu ml- minister Godart z mał: 
a żonką był obecny na 
wie. śniadaniu  wydanem 

przez pp. Sokalów, po- 

czem goście udali się do Willanowa. 
O godz. 5-tej popołudniu pp. Godart 

wydali raut w salonach hotelu Euro- 

pejskiego na który przybyło między 

innemi kilku członków rządu z P. 

Premjerem Grabskim na czele, przed: 

stawiciele korpusu dyplomatycznego 
oraz licznie reprezentowana koloja 

francuska. O godz. 7 ej popołudniu 

Pp. Godart podejmowani byli przez 
szefa francuskiej misji wojskowej gen. 

Dupont. O godz. 9ej m. 25 wieczo- 
rem nastąpił wyjazd do Paryża. (Pat) 

w sprawie _ Momitet prawników 
gdańskiej zebrany w Genewie 

dyrekcji ko. wydał w dniu 18 bm. 

lejowej.  opinję,  przychylającą 
slę do dycyzji gen. Hackinga z dnia 
12 grudnia 1922 r., odwawiającej 

Polsce prawa do utrzymywania na 

terytorjum wolnego miasta Gdańska 

dyrekcji kolejowej, zarządzającej lin- 

įami kolejowemi, położonemi na te- 

rytorjum województwa Pomorskiego. 

Opinja komitetu prawników będzie 

przedłożona Radzie Ligi w ciągu 33:ej 

marcowej sesji (Uwaga red. Pata). 
Należy przypownieć, że utrzymanie 
dyrekcji kolejowej w Gdańsku było 

dyktowarne względami na rozwój eko- 

nomiczny Gdańska Oraz na dogod- 

ności natury komunikacyjnej i admi- 

nistracyjnej, względy finansowe i bud- 
żetowe natomiast przemawiały za 

przeniesieniem dyrekcji kolejowej z 

Gdańska do jednego z miast na te- 
rytorjum województwa Pomorskiego, 

Bydgoszczy. 

Skarb Państwa zyskałby na tem po 
a w szczególności do 

  

  

i polityczne. 
ważne oszczędności, gdyż  pobory 
personelu kolejowego w Gdańsku są 
niemal o 100 proc. wyższe od pobo- 
rów na terenie województwa Pomor- 
skiego. Również względy na rozwój 
miast pomorskich przemawiają za 
przeniesieniem tej instytucji, zatrud- 
niającej liczne rzesze jurzędników i 
robotników. (Pat). 

Paryski „Matin” do- 
Aa wiaduje się, że = 

+ towane spotkanie Her: 
a: riota z Chamberlainem 

będzie poświęcone o- 
mówieniu zabiegów rządu Rzeszy 
czynionych w Londynie w celu wzię- 
cia udziału przez Niemcy w konfe* 
rencji międzysojuszniczej. Zdaniem 
dziennika rząd francuski stoi na sta: 

| nowisku, že jest niedopuszczalnym 
„udział Niemiec w jakichkolwiek na- 
radach dotyczących stosowania po 

,stanowień traktatu wersalskiego. Na- 
; tomiast najzupełałej jest dopuszczal- 
jne, aby zasięgana była opinja Nie- 
miec w zakresie wszelkich projektów 
wychodzących poza ramy traktatu 
pokcjowego jak to było naprzykład 

  
w planie Davesa. (Pat) 

Konfilkt z Wiedeńska „Neue 

Czyczerinem Freie Presse“ donosi 
z Moskwy: Miedzy prze- 

wodniczącym komunistycznej mię- 
dzynarodówki Zinowjewym, a Czi- 
czerinym przyszło do ostrego kon- 
fliktu, Jak wiadomo Cziczerin zapów- 
nił był francuskiego ambasadora 
Herbetta, że komuniści zaniechają 
prowadzenia propagandy we Francji 
i w kolonjach francuskich. Zinowjew 
wystąpił przeciwko temu postępowa: 
niu Cziczerina i miał oświadczyć, że 
spowoduje wygnanie Cziczerina na 
Kaukaz.   

. > 

Dziesięciolecie Targów Królewieckich. 

(Od specjalnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego”). 

Królewiec dn. 19 lutego. 
W dniu 15 b. m. Kancierz Rzeszy 

Niemieckiej Dr. Luthar otworzył dzie- 
siąte z rzędu, wielkle doroczne wio- 
senne Targi w Królewcu. 

Ż przemówień Kanclerza, jak i 
wególs całego przebiegu tej uroczy” 
stości wynika jasno,jak wielki nacisk 
kładą obecnie Niemcy na stworzenie 
i utrzymanie odpowiednich tak poli- 
tycznych, jak i ekonomicznych sto- 
sunków z państwami Wschodniej 
Europy, a przedewszystkiem z Polską. 

Niemcy realizując tą drogą swój 
program odrodzenia gospodarczego 
gotowi są do jaknajdalej idących 
ustępstw, aby stan taki na Wscho* 
dzie Europy istotnie powołać do 
życia. 

W przemówieniu swem Dr. Lut- 
her zupełnie wyraźnie zaznaczył, że 
w związku z toczącemi się obecnie 
obradami polsko-niamieckiemi celem 
zawarcia układu handlowego, jaknaj 
rychłejsze porozumienie leży w inte- 
resie stren obu. 

Niemcy zdając sobie bardzo do- 
brze sprawę z przewagi swych wpły- 
wów w krajach bałtyckich i Rosji — 
tym więcej liczą się przeto z Polską, 
która choćby jutro może zająć ich 
miejsce. 

Królewiec jest bezwarunkowo naj- 
lepiej zorganizowanym ośrodkiem 
handlowym na wschodzie Europy. 

Opera w Teatrze Wielkim. 
„Demon”, op. Antoniego Rubinsteina 
z tekstem podług Lermontowa. Dy- 
rygował kap. Rafał Rubinstejn, insce 
nizował reż. Krugłowski, dekoracje 

pomysłu art. mal. Karnieja. 

W postaci Mefista Goethego 
czerpał natchnienie Lermontow, gdy 
pisał swego „Demona*, lecz podob- 
nie, jak i inni przedstawiciele epoki 
romantycznej, prócz fantastycznej, 
po byronowsku pojętej okrasy i mi- 
strzowsko skreślonych ustępów lirycz- 
nych, nie dorównał głębiom praw- 
zoru „tego uosobienia zła i wieczy 
stej, a mądrej negacji". Także i ope- 
rowy librecista „Demona* nie lepiej 
obszedł się z poematem Lermonto- 
'wa, jak operowy librecista „Fausta“ 
z arcydziełem Goathego. Z głębin 
myśli niemieckiego genjusza, z jego 
filozoficznego wnikania w tajnie du- 
szy ludzkiej, pozostały jeno ramki 
wątłej scenicznej akcji, które w op. 
Demonie, równie, jak i w poemacie 
tej nazwy, jeszcze w większym stop- 
niu pozbawiona dramatycznego wąt 
ku, rozpływa się w obrazach i na- 
strojach szczerego, poetycznego, sło: 
wiańskiego— powiedziałbym — senty- 
mentu, w natchnionej grze słów, bez 
czynul 

FAntoni Rubinstejn muzyką swoją 
nie dalej wzbił się lotem fantazji 
poza granice akcji poematu i libretta 

Stał on się w ostatniem dziesię- 
cioleciu, mimo zewnętrznych między- 
narodowych polorów swej podstawo= 
wej firmy (targów!) punktem specjal- 
nej troski i opieki rządu niemieckie- 
go—który przywiązuje doń zupełnie 
otwarcie wielkie historyczne zadania. 

W danym wypadku zostawiam tę 
kwestję na boku, a zajmę się wyłącz- 
nie targemi i związanemi z niemi 
korzyściami tych, którzy przyjmują 
w nich udział. 

Targi tegoroczne w Królewcu o- 
twarte zostały dla ich organizatorów 

| w wyjątkowo przychylaych warun- 
| kach. 

Złożyło się na to zupełne fiasco 
targów gdańskich, toczące się coraz 
na lepszej drodze układy handlowe 
Niemiec z Polską i Rosją i wreszcie 
świeżo zaciągnięta przez rząd Rzeszy 
pożyczka zagraniczna. 

W targach wzięło udział przeszło 

siąt tysięcy zwiedzających, którzy w 
znacznej mierze odegrali rolę na- 
bywców. 

Nie sposób jest w małych ra- 
mach korespondancji dać szczegóło: 
wego opisu przebiegu targów | wy- 
stawionych na nich eksponatów pra- 
wie ze wszystkich branż przemysło- 
wych. = 

Targi tegoroczne były faktycznie 
pierwszą od czasu wojny rewją prze- 

„Demona*. Słodko, pięknie, szcze: 
rze, choć w sposób niewyszukany i 
aż dziwna, że, gdy do r. 1875, w 
którym „Demona* wystawił, szeroko 

genjalny pjanista cbježdžai, rozbrzmie- 
walo nazwisko Wagnera i z dzielami 
jego i przewrotem w muzyce dra- 
matycznej twórca „Damona” musiał 
być obznajomiony, — że w sposób 
dość płytki często i nudny ilustruje 
muzycznie momenty, nadające się do 
barwnego podkreślenia w orkiestrze 
scen demonicznych utworu. Mimo 
wszystko „Demon” należy do naj- 
lepszych dzieł Rubinstejna i utrzymał 
się do dziś na scenach Światowych 
ze względu na pewną, egzotyczną 
swą formę, harmonizującą z nastro- 
jami fantastycznego poematu, nie 
mniej z powodu prostoty iszczerości 
uczucia, które, zwłaszcza w odsłonie 
trzeciej (śpiew ks. Sinodala, jego 
śmierś i na nutę słowiańską do serca 
przemawiający chór jego towarzyszy 
iw finale odsłony czwartej w do- 
mu księcia Gudala, nawet daleko 
od pojęć architektoniki 
opery stojącego słuchacza, serdęcz* 
nie mogą wzruszyć. Jednakże Ru- 
binstejn, mimo, że — w przeciwień- 
stwie do innych swych utworów sym- 
fonicznych, fortepjanowych, oratoryj* 
nych i t. d., gdzie starał się zacho- 
wać charakter wiącej kosmopolitycz- 
ny, w operze, uprowadza umiejętnie 
pierwiastek ludowy i okrasza ją ory- 
ginalnie pomyślanym i odczutym   

2000 eksponentów — oraz kilkadzie- | 

już po świecie, który Rubinstejn, jako | 

) raz pierwszy w pierwotnej swej far: 

budowy tej ! 

mysłu niemieckiego, kłóry znacznie | 
w ostatnim zwłaszcza roku wzboga- 
cił się w dziedzinie techniki i pro- 
dukcji spożywczej. 

W obrębie tych dwuch przeto 
gałęzi zawarte zostały dość liczne 
i poważne tranzakcje. 

Specjalnym powodzeniem u na* 
bywców zagranicznych (polacy, litwi- 
ni, ukraińcy) cieszyły się maszyny i 
narzędzia dla przemysłu rolnego, a 
dalej artykuły spożywcze i konfek- 
cyjne;-zwłaszcza wśród nabywców z 
Rosji Sowieckiej. Same targi—nie w: 
nikając detalicznie w wartość wysta- 
wionych na nich prawie że wyłącznie 
niemieckich eksponstów — przedsta- 
wiały się nazewnątrz nadzwyczaj im- 

ponująco. 
W obrębie kilkudziesięciu ty» 

sięcy metrów kwadratowych w wy. 
budowanych i z przepychem urzą: 
dzonych pawilonach — roiło się od 
różno języcznegs mrawia ludzkiego— 
dla którego targi poza poszczególna- 
mi zyskami stały się punktem niala- 

da rozrywek. 
Piszący te słowa, nie zdawsł so- 

bie nawet sprawy, aby niemcy po- 
trafili wprost zdobyć się na to, na co     

“ 

patrzył przez dni kilka i chcąc nie- 
chcąc podziwiać musiał. 

Zdaniem mym grosz powodzenia— 
dyrekcja targów z konsulem lotew- 
skim w Królewcu dr. Wiegandem na 
czele — zawdzięcza bezwzględnie 
sprężystości swej pracy i reklamie, 
która znalszła tym razem w wyni- 
kach tej pracy należyty oddźwięk. 

Załować należy, że w Targach 
Królewieckich i tym razem znikomy 
udział wzięła Polska. 

Możnaby było dużo tu się nauczyć 
i zyskać. 

Fspiracjom naszym do urządzania 
w przyszłości podobnie - zakrojonych ; 
imprez nadałoby to zapewne realny | 
podkład. 

Polska, ze względu na swe polo- ; 
żenie geograficzne i bogactwa natu- 
ralne widząc w Niemczech tak jak; 
Niemcy w niej swego głównego kon: | 
kurenta politycznego na wschodzie | 
Europy, winna zagwarantowawszy się į 
odpowiednimi  trsktatami  wytężyć | 
wszystkie siły aby organizacją Życia | 
gospodarczego tymże Niemcom do- ; 
równać, Wtedy tylko szala wpływów 
może istotnie przechylić się na na- 
szą stronę. 5. 

  
  

р c, 

Zjazd młodzieży Akademickiej w Wilnie. 
W niedzielę d. 22 b. m. rozpoczął 

się ogólnc—FAkademicki zjazd w Wil- 
nie. Delegaci ze wszystkich środo: ; 
wisk w liczbie stu kilku przyjechali o ; 
g. 7:ej rano po krótkiem przywitaniu 
na dworcu przez przedstawicieli miej- 
scowych udali do się wyznaczonych im 
kwater. 

O g. 1 po poł. odbyło się uro- 
-czyste otwarcie Zjazda w gmachu 
głównym U.S. B. na którem byli 
obecni i przemawiali przedstawiciele 
„starszego społeczeństwa”, jak: Jego 
magnificencja pan rektor (. 5. В. 
Dziewulski, Delegat Rządu p. Racz- 
kiewicz ks, biskup Bandurski (które- 
go przemówienie zostało przez mio- 
dzież niezwykle entuzjatycznie przy- 
jęte), eraz przedstawiciel miejscowe: 
go Wojewódzkiego Komitetu Pomocy 
Akademikom gen. Tupalski, 

O g. 19-ej m. 15 odbyło się pierw- 
sze plenarne posiedzenie Zjazdu po- 

przedzone. długą naradą konwentu 

senjonów ugrupowań młodzieży re: 
prezentowanych na Zjezdzie. 

Narady te doprowadziły do pew: 

nego kompromisu pomędzy prawicą 
a lewicą, którego wyrazem był sze-; 

reg wniosków konwentu przyjętych 

"prawie bez sprzeciwu na plenum. 
Proponowane przez niektórych dele: 

gatów drobne poprawki upadły w 

głosowaniu. 
Nastąpił wybór prezydjum, do któ: 

rego powołano miejscowego deiegata 

p. Marcinowskiego jako przewodni: 

czącego plenum Zjazdu oraz 4'ch 
asesorów i dwuch sekretarzy. 

Następnie młodzież demokratycz- 

na zložyla ošwiadczanie ktėre w stre- 

szczeniu brzmi następująco: 
Organizacje demokratyczne jak: 

Akademicka Polska Organizacja Wol- 

ności, Akadem. Związek Młodzieży 

Postępowej, Organizacja Młodz. Na- 

rodowej i Polska Akad, Młodz. Lu- 

dowa — w zrozumieniu wagi i ko- 

nieczności jednolitości organizacyj- 

nej Polskiej Młodz. Akademickiej, 
dążyły zawsze do urzeczywistnienia 
tejże. 

Niestety, ugrupowania młodzieży 

nacjonalistycznej dążenie to znako- 

  

rytmem tańca narodowego, nie jest 

„właściwym ojcem opery rosyjskiej. 

| Pozostanie nim Michał Iwanowicz 
Glinka, twórca op. „Życie za cara” i 

| „Rusłana i Ludmiły”, i ci wszyscy 
| genjalni przejdą swego mistrza, któ- 

| rzy bądź to u niego pobierali naukę, 
j bądź w konserwatorjum, przez niego 

jw Petersburgu założonem, pogłębiali 
swe talenty i na wybitnych przedsta- 

| wicieli muzyki ojczystej w krótkim 

czasie wyrośli. Futor  „Demona”, 

prócz tej opery i kilku znanych i 
chętnie śpiewanych pieśni (jak np. 
życzenie, z pieśni Mirża Szafy, Noc 

i inne), szybko w impulsywności 
natchnienia opadający twórca, który 

į 

;od czego teraz, gdy jesteśmy poli- 
'tycznie wolni, należy zacząć, aby na-     z rozmachem poczętą rzecz, prawie 

we wszystkich swych cyklicznych u- 
tworach, słabo kończy, nie pozosta: 
wił poważniejszego, epokowego: do" 
robku i przeżył się przed czasem. 

Jeżeli porównamy „Damona, wy: 
stawionego w r. 1875 z. „Halka”, po 

mie odśpiewaną w Wilnie w r. 1847, 

a więc o 28 lat wcześniej, i warunki, 
w jakich żyli i rozwinąć się mogli 

I twórcy tych oper, nauczymy się bez 
| przesady cenić naszego skromnego 
Moniuszkę. Wiele siły dramatycznej, 

wiele inwencji w utworze naszego 

mistrza! Ale nie tylko nauczymy 

się go cenić; uprzytomnimy sobie 

także, że do połowy XIX go wieku, 
wyprzedzaliśmy, a w każdym razie 
szliśmy obok innych autorów słowiań 

micie utrudniały, swojemi metodami 
ideowego współzawodnictwa. Nastą: 
pił rozłam. 

Jednak stanowcza postawa mło- 
| dzieży demokratycznej zrobiła swoje, 
młodzież prawicowa zmieniła uchwa: 
ły swego ostatniego zjazdu we Lwo: 
wie uznając słuszność zasadniczego 
postulatu młodz. demokr. — pięcio" 
przymiotnikowości wyborów. 

To umożliwiło tej ostatniej wzię- 
cie udziału w dzisiejszym zjeździe 
dla rozpoczęcia na nim naszej walki 
o inne dotychczas jeszcze nie osią- 
gnięte zasady demokratycznego us- 
troju. 

Zjazd obecny, organizacje demo: 
kratyczne uważają za konstytucyjny, 
który winien stworzyć trwałe podsta: 
wy ładu wśród społeczności akade- 
mickiej. 

Organiz. demokr., puszczając w 
niepamięć rozdzwięki na tle walk 
politycznych, dążą do skierowania 
prac zjazdu na jak najrezlniejsze, to- 
ry załatwienia spraw zasadniczych, 
wszystkich dziś interesujących i wy 
rażają nadzieję, że inne ugrupowania 
w tym duchu będą działały. 

Po krótkiem, formalnem spresto- 
waniu przedstawiciele Nacz. Komite- 
tu Akademickiego nastąpiło ukonsty- 
tnowanie się poszczególnych komisji 
zjazdu i wybór przewodniczących tych: 
że. Przyjęty został wniosek Konwen- 
tu Senjorów stwarzejącej komisje: 
Ogólną, Zagraniczną, Statutową, Na- 
ukowo'Samopomocową i Redakcyjną. 

Następnie przewodniczący pedał 
do wiadomości plenum stanowczy 
dezyderat Konw. Senjorów — zakoń” 
czenie zjazdu we wtorek dn. 24 b. m., 
a co zatem idzie, konieczności in- 
tensywnej prący w komisjach i na 
plenum. Na tem zebranie zakończo- 
no. 

Następne posiedzenie plenarne 
rozpoczęło się w poniedziałek dn. 23 
b. m. o godz. ll-ej rano i wypełnio- 
ne zostało prawie całkowicie przez 
sprawozdanie Nacz. Kom. Akad. i je 
go komisji rewizyjnej. : 

Młodzież demokratyczna damon-   stratyjnie  opušcila salę obrad zło: 

niewola dopiero, coraz strasznieszja 

i więcej przygnębiająca, odebrała nam 
warunki rozwoju. 

Niezależny byt, a z nim rozrost 
sił duchowych i bogactwa narodu | 
rosyjskiego, spokojna w tych warun* 
kach praca, a więc państwowe uczel- 
nie muzyczne, następnie wzorowo 
prowadzone państwowe teatry śpiew- 
ne, oto źródło wysoko postawionej 

i cały świat muzyczny olśniewającej 
twórczości tego narodu. Po Moniusz- 
ce u nas — wskutek ciężaru kajdan 
niewoli, przerwała się linja rozwoju 
naszej muzyki narodowej. Pamiętajmy, 

wiązać, co na kilkadziesiąt lat twardy 
los i miemoc przecięły. Po przed- 
stawieniu „Demonów* uczymy się 
cenić Moniuszkę, a z historji rozwoju 
narodów czerpmy otuchę, ale I go- 
rącą chęć czynu!l 

W wykonaniu „Damona” w na- 

szym teatrze, na ogół dodatniem, 
najlepiej wypadły te sceny, które i, 

w muzyce przemawiają ciepłem u*| 
czucia i pięknością poezji. A więc 

obraz trzeci, dekoracyjnie przez p. 

Karnieja malowniczo i efektownie 
ujęty, a w muzycznem i scenicznem 
wykonaniu najwięcej ujmujący po- 

stacią ks. Sinodala, którą p. Bedle- 

wica pod każdym względem odtwarza 
wspaniale, wnosząc na scenę mło- 
dzieńczy powiew teatrów stołecznych; 
i śpiewem churu męskiego (czarna   skich na polu kuliury muzycznej i że 

żywszy w krótce potem zwięzłe o- 
śwadczenie, iż nie chce wysłuchiwać 
sprawozdania z prac które były po: 
czynione w okresie poprzedzającym 
Zjazd, w okresie rozłamu, — bez jej 
udziału. 

Potam nastąpiły, bardzo obniža- . 
jące poziom zebrania, spory poszcze” 
gólnych delegatów prawicy, mając; 
za temat jakieś drobne wysoce śmie: 
szne sprawki partykułarne. Poziom 
dyskusji był conajmniej niepoważny. 

Po przemówieniu delegata gdań- 
skiego, i przyjęciu wniosku p. Bie- 
leckiego (Kraków), odesłaniu spra- 
wozdaniu N. K. A. do komisji, posie- 
dzenie zamknięto. 

Następne posiedzenie 
dzić popołudniu. 

plenum 

  

List do Redakcji. 
Otrzymaliśmy od p. Rachalskiego, 

do niedawna zastępcy Kuratora Gią: 
siorowskiego, a dziś zawiaszonego 
przez niego w czynnościach w związ- 
ku z wykrytemi nadużyciami w Ku- 
ratorjium Wileńskiem list do redakcji, 
oświetlający przez niego stosunki 
panujące w Kuratorjum. 

Wychodząc z założenia, ża nie 
ma się prawa odmawiać nikomu 
prawa do obrony przed forum gdzie 
oskarżenie nastąziło—zgodziliśmy się 
wydrukować w całości powyższy list 
p. Rachalskiego ocenionego przed 
opinją przez wiadomości podawane 
z Kuratorjum, 

Zaznaczamy jednak, że spelnia- 
jąc w ten sposób elementarny obo- 
wiązek obywatelski przez danie 
możności publicznej obrony p. Ra- 
chalskiemu w myśl zasady audiaur 
et altera pars i czyniąc to jedynie na 
jego odpowiedzialność, którą podpi- 
sany całkowicie na siebie przyjmuje— 
jednocześnie zastrzegamy się kata- 
gorycznie, aby sprawę tę ktokolwiek 
się ważył przedstawiać, jako wzięcie 
przez nas p. R. w obronę. 

Głośna sprawa nadużyć w Kura- 
torjum jest w tej chwili przedmio- 
tem badań komisji ministerjalnej, . 
pan Rachalski doczeka się zapewne 
komisji dyscyplinarnej, której się 
domaga—wtedy sprawa będzie wy- 
jaśniona ostatecznie. 

Wobec zaniepokojenia opinii pu- 
blicznej byłoby pożądanem, aby wy: 
jaśnienie stanowiska odpowiedzial- 
nych władz Kuratorjum zostało po- 
dane już obecnie do wiadomości 
publicznej. 

Dziś zaś, wobec częściowo  prze- 
nikających wiadomości zarówno o 
niebywałych stosunkach w Kurator* 
jum, Įsk i o roli p. Rachalskiego, 
który podpisywał asygnaty, uważając 
to tylko za formalność — możemy 
tylko wyrazić zdziwienie, że stosunki 
kurstoryjne mogły być tak zaplątane 
1, 2е kontrola wewnętrzna była tak 
słabą — oraz gorącą nadzieję, że ko- . 
nieczna i to radykalna sanacja tych 
stosunków co najrychlej nastąpi. 

Redakcja. 

Szanowny Panie Redaktorzei 
Racz, proszę, nie odmówić wydrukowa- 

nia poniższych paru słów wyjaśnienia: 
Chcę przedstawić sprawę nadużyć w 

kurśtorjum wileńskim, z której dziś robią 
niektórzy sprawę polityczną. Wychodzę z 
tego założenia, że nadużycia i błędy mogą 
popełniać ludzie w każdem społeczeńst- 
wie, ale obowiązkiem zdrowego i uczciwe- 
go społeczeństwa jest rzecz nazwać po 
imieniu i dążyć do wykrycia i ukarania 
winnych. 

Gdybym był oportunistą, mógłbym z 

  

  

pewnie brzmiał i serdecznie, a wy: 
cieniowany przez kap. Rafała Rubin- 
steina znakomicie (w tej chwili było 
to swięto dwóch Rubinstejnów!) — 
nawet oklaskami całej widowni za- 
służenie został wyróżniony. Także 
produkcje baletu—nieco określone— 
pomysłu p. Cieplińskiego, uwypukla- 
jąc wybornie rytm muzyki i ognistym 
ruchem mołojców rozświetlając cieżką 
atmosferę obrazu czwartego, podo- 
bały się ogólnie. 

O dekoracjach innych obrazów, 
zwłaszcza Prologu i starannej arty- 
stycznej pracy p. Karnieja, możnaby 
o wiele więcej powiedzieć, gdyby 
teatr posiadał odpowiednie urządze- 
nia świetlne i twórca dekoracyj 
mógł się na próbąch kilkakrotnie 
przyjrzeć swojemu dziełu, skontro- 
lować je i maszynistów i elektrotech- 
nika do szybkich zmian, a bez nie- 
spodzianek i jak np. w ostatnim 
akcie, wprawić. W każdym razie ar- 
tystyczny wysiłek p. Karnieja uznać 
trzeba z całym respektem dla jego. 
pracy. 

Pozatem brak gruntownego przy- 
gotowania odbił się na całości. Przed- 
stawicielka Tamary nie opanowała 
partji pamięciowo; chór i ensemble 
chwiały się, lub często wcale nie 
Śpiewały, e, gdy śpiewały, na sto 
słów jedno można było zrorumieć, 
tak niewyraźnie je wymawiano; pol- 
szczyzna u niektórych wykonawców 
straszna!   noc kryje świat) który tu wyjątkowo Nie piszę tego z uprzedzenia, ant  
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łatwością uniknąć przykrości, zamknąwszy 
oczy na bagienne „podłoże wykrytych nadu- 
żyć; wprawdzie dwukrotnie mnie do tego 
zachęcano ze względu na izekome dobro 
polskiego urzędu, ale jestem Innego zda: 
nla: sądzę, że urzęd może tylko skorzystać 
na wyświetleniu stosunków 1 oczyszczeniu 
atmosfery, a niechże z dzisiejszych moich 
przykrości wyniknie kerzyść społeczna. 

Rzecz się przedstawia następująco. Przy 
tutejszem Karatorjum Kuretor utworzył ka- 
sę w celu posiadania na miejscu znacz- 
niejszej gotówki dla pokrywania wydatków 
nieprzywidzianych w budżecie, kasjerem 
stał się naturalnie naczelnik Rachuby, Po= 
żerski, ześ jego obowiązkiem | ambicją 
było dostarczsć па zawołanie pieniędzy. 
Mimo że pozornie Oddział Finansowy na- 
leżał do mego wydziału, sprawy rachunko- 
we jednak załatwiał wyłącznie Pożerski, 
!tėry też staie brał udział w posiedzeniach 
naczelników wydziałów, gdy chodziło a 

sprawy budżetowe. Asygnaty zaś, o ile pod- 
pisywałem, to tylko w charakterze zastęp- 
cy szefa urzędu, po poprzedniem kontra- 
sygnowaniu naczelnika Rachuby. Z poży- 
czek w kasie głównie korzystał sam Kura- 
tor, a jak się później okazało, I Pożerski. ; 

Sprawy pieniężne  zatatwiał Kurator 
wyłącznie z Pożerskim, pomijając moją 
osobą, a tylko odległe echa dochodziły 
mnie niekiedy, np. pobranie przez Kura- 
tora w lecie 1924 pensji za dwś miesiące z 
góry, branie zaliczek przed nadejściem ; 
asygnat na nie z Warszawy, niewpłacenie › 
do Kasy Skarbowej pieniędzy, pozostałych 
po zlikwidowśniu gimnazjum Im. Jagiełły 
w roku 1922, które pożyczył sobie Kura- 
tor, a nawet branie od Pożerskiego pew- 
nych kwot na ustne czy telefoniczne za- 
rządzenie. Ponadto rządził Kurstor w urzę: 

dzie | w szkolnictwie zupełnie samowolnie, * 

nie licząc się z obowiązującemi przepisa į 

mi, czy z wolą zainteresowanych jedno- | 

stek. Przykładem drugiego niech będzie , 
fakt przeniesienia pewnego dyrekiora z; 
jednego gimnazjum do druglego wbrew 
woil jego samego, nauczycielstwa, rodzi- 

ców I społeczeństwa wileńskiego. 

Przykładów na pierwsze nie będę mno- 
żył, niech wystarczy: danie etatu nauczy: 
cięla szkoły powszechnej pewnemu iekarzo- 
wi kolejowemu, a druglego etatu jego fel- 
czerowi, udzielanie zapomóg na sfingowa* 
ne cele, obciążanie budżetu Kuraterjum 
swemi prywatnemi wydatkami I t. p. 

Na nieformalności, które stawały się 
€oraz częstszemi, zwracałem niejednokrot- 
nie uwagę, narażając się zawsze na nieza- 
dowolenie kuratora, wyrażone mi gestem, 
słowem lub groźbą rozstania, czego nieste- 

jże pewien odłam prasy chce koniecznie 

  ty nie zdążyłem uskutecznić, gdy przyszła 

——— 

Oto z powyższej kasy czerpał dowolnie 
isam Pożerski, a gdy pieniędzy brakło, 
radził sobie nieprawnie, jak to zbadała lzba 
Kontroli Państw., do czego przyczynili się 
również swemi zeznaniami zredukowani od 
1 kwietnia 1925 r. urzędnicy Rachuby, któ 
rych nie ułagodził kurator ani daniem jed- 
nemu z nich zapomegi 300 złot., ani zwol- 
nieniem ich od pracy o 8 miesiące wcze- 
śniej. 

Z chwilą, gdy Kontrola rozpoczęła 
szczegółowe badania stosunków w Rachu 
bie odetchnąłem, sądząc, że położy ono 
kres dotychczasowej gospodarce I umożliwi 
normalną pracę. Ale kurator postanowił 
ratować honor swego urzędu, a właściwie 
swojej osoby moim kosztem, to też edpo- 
wiednio, a zupełnie fałszywie w stosunku 
do mnie, zaczęło Kuratorjum Informować 
tutejszą prasę, mnie zaś „po przyjacielsku” 
nakłaniał kurator, abym poprosił o zdro- 
wotny urlop. Gdym odmówił, zawiesił mnie 
w urzędowaniu |, wbrew ustawie, dopiero 
po 12 dniach odniósł się do Ministerstwa o 
'wytoczenie mi śledztwa dyscyplinarnego. 
To mnie skłoniło do pisemnego przedsta- 
wienia warunków pracy w Kuratorjum wil. 
i przesłźnia pism do Ministerstwa, Kontroli 
Państw: i Prokuratury. W rezultacie zjechała 
komisja ministerjalna (nie dyscyplinarna) do 
Wilna i łącznie z delegatami Kontroli bada 
dotychczas stosunki w Kuratorjum. Ja rów- 
nież w charakterze świadka złeżyłem szcze- 
gółowe zeznania. Obecnie, mimo ustawy, 
która określa 16-dniowy termin jako msk- 
symalny do załatwiania spraw dyscypiinar- 
nych, mimo telegramu, wysłanego do p.Mi- 
nistra Oświaty z prośbą o decyzję, trwam 
w nieokreślonej sytuacji już cały miesiąc. 

Zainteresowanie się sprawą wśród tu- 
tejszego społeczeństwa i orjentowanie się 
w sytuacji zwiększa się z dnia na dzień, 
doznaję coraz liczniejszych dowodów uzna- 
nia dla mego wytrwałego stanowiska, mimo 

sprowadzić sprawę na niewłaściwy grunt i 
zdyskredytować oszczerczemi napaściami 
moją osobę. 

Uważam za niewłaściwe i nieprowadzą- 
ce do celu podjęcie rękawicy, gdyż za jed- 
nem pismem staną inne tegoż odłamu, a 
przekonywanie każdego z nich z osobna 

| jest niemożliwem. 
Czas wyświetli wszystko, maśterjały ma 

w ręku Sąd, Kontrola Państw. i M—stwo, a 
ja, uważając to ostatnie za bezpośrednią 
swoją władzę, niezachwianie wierzę, że ono ; 
sprawę najdokładniej zbada I da mi zadość- 
uczynienie, które bęJzie jedyną odpowie- 
dzią na szarpiące mnie w prasie napaści. 

Racz przyjąć Szan. Redaktorze I t.d. 
II 1925. Alfred Racbalski. 
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Dziś — Macieja Ap., Serdjusza 
Wtorek | Jutro— Popielec, Zygfryda 

24 Wschód słońca— g. 6 m. 35 
Luty Zachód _„ —g.5 m. 6 

MIEJSKA. 

— Zaproszenie. Sskretarz Je- 
neralny Komitetu Ekonomicznego 
Rady minisirów przestał do p. pre- 
zydenta m. Wilna zaproszenie na 
konferencję w sprawie ożywienia ru- 
chu budowlanego mające się odbyć 
24.bm. Na konferencję tę wyjechał 
wczcraj p. wice-prezydant Łokucjew- 
ski jakiekolwiek będą wyniki tej kon: 
ferencji — znejdujemy, że itak ruch 
budewlany w Winie nie wyrwie się 
ze stanu chronicznej śpiączki i nie 
ożywi się za przykładem Rady Mie- 
skiej. 

— Pogrzeb policjanta. Dziś o 
godzinie 10 rano odbędzie się wypro- 
wadzenie zwłok ś. p. Kazimierza Stan- ; 
kiewicza, pos. III komisarjatu m. Wilk | 
na, który zginął śmiercią tragiczną 
pełniąc służbę na posterunku, W 
smutnym obrzędzie wezmą udział 
przedstawiciele władz oraz koledzy 
zmarłego, którzy drogą składek przy- 
czyniłi się do uświetnienia pogrzebu. 
Post. Stankiewicz pozostawia po so- 
bie w sercach kolegów dobrą pamięć 

— jako wzorowy, sumienny, bardzo 
obowiązkowy policjant, — który w 
przeciwieństwie do panujących nie- 
stety zwyczajów w policji nie używał 
alkoholu. O godz. 10 rano po Mszy 
św. w kościele św. Jakóba ruszy kon- 
dukt żałobny na cmentarz po-Ber- 
nardyński. 

— Przychodnia dla gruźlicz: 
nych. W: niedzielę odbyło się uro- 
czyste poświęcenie i ctwarcie „Przy- 
chodni dla gruźlicznych”, mieszczącej 
się przy ul. Żeligowskiego 1 — 16, 
założonej staraniem Wileńskiego T wa 
przeciw-gruźlicznego z prof. Stani- 
sławem Władyczką na czele. 

W uroczystości wzięli udział po- 
słowie z koła posłów kresowych pp. 
M. Kościałkowski i 
przedstawiciele władz z p. Dslegatem 
Rządu Władysławem Raczkiewiczem 
na czele oraz cały szereg osób ze 
świata lekarskiego i profesorskiego. 

Dziś poprzestajemy jedynie na 
tej suchej wzmiance kronikarskiej, w 
najbliższej jednak przyszłości posta- 
ramy się dać szczególne sprawozda- 
nie i wyjaśnić czem jest ta przychod- 
nia; jakie jej cele i zagadnienia. 

RÓŻNE. 

— Honorowi ćzłonkowie Kasy 
Im. Mianowskiego. W wykonaniu 

  
  

  

ze złej woli; to ma być przecie teatr 
polski... 

Consumatum est, stało się, co 
często w rozmowie powtarzałem ce- 
nionemu tak przezemnie i tak zdol- 
nemu artyście i kapelmistrzowi p. 
Rubinstejnowi. Stało się, że, gdy ka-   pelmistrz niema odpowiedniego cza- 
su do nauki i prób zespołów, orkie- 
stry i t. d.—wtedy nawet tak dzielny 
mistrz, jak Rafał Rubinstejn — cudu 
nie stworzy. Przebrnie szczęśliwie — 
jak dobry żołnierz, który blady i w. 
potach wysiłku — utrzymać się stara 
w karności i w szyku bojowym roz: 
padającą się, załamującą się armię... | 
i na tem koniec;—o cyzelacji wszyst: | 
kich szczegółów i postawieniu opery . 
na dwóch nogach, niema mowy. Mo- 
że profanowi wystarczy przejście ; 
spektaklu na szczudłach; muzykowi, | 
ba, nawet muzykałnemu tylko słu- ; 
chaczowi, a jestem pewny, że tem: | 
bardziej p. Rubinstejnowi nie wystar- 
czy, aby wtedy pełne wyniósł zado- 

' 

wolenie, Žeby choč w naszym teatrze | 

į byl czas na douczanie się, na napra- 
ме szczegėlėw! Niestety—dotąd tego ; 
nie praktykowano; 
raz w ruch, niech się sama oszlifuje 
na dalszych przedstawieniach... Może 
przynajmniej nato p. Rubinstein co 
poradzi? 

Za pełną poświęcenia pracę, 

{ 

nie 

poszła premjera | 

artysty, gdzie zablyszczy jego talent 
i sprawnošė kapelmistrzowska, pocze- 
kamy, gdy nastaną inne czasy... co 
daj Boże —w Wilnie jaknajprędzej— 
amen! 

O režyserji, orkiestrze i doskona- 
lym wykonawcy partji Demona juž 
pisano zaraz po premjerze. Wyróżnili 
się p.p. Krużanka (wskutek rozlaw- 
ności swego usposobienia najlepiej 
nadająca się do partji Tamary), Tar- 
gowska (miluchny — o szerokiem, 
dźżwięcznem brzmieniu w medjum 
skali głosu—anioł), Skowrońska (prze- 
piękny materjał głosowy), Popiel (wy- 
borna maska i ujęcie roli) i zawsze 
sumienni p. p. Szatkowski, Witowski 
i inni. 

Gdyby nie zapowiedziane w ope- 
rze występy Lipkowskiej, które z po- 
wodu wygórowanych cen znowu wy: 
pompują kieszenie szerszej publicz- 
ności, „Demon” mimo braków miał- 
by zapewnione powodzenie kąsowe 
dla swej popularności w tych stro: 
nach i nazwisk dyrygenta i wyko» 
nawców tego dzieła. (A. L.) 

Z DRAMATU. 
„Mandaryn Wu”, sztuka w 3 aktach 

H. M. Vernon i H. Gren. 

Przyznaję, że zawsze w stosunku 
za rezygnację wobec taktomierza dy: ! do t. zw. sztuk egzotycznych mam 
rekcji, należy mu się dzięk serdecz- | 
ny; na calošė wykonania, w znanych 
mi pojęciach o sztuce i operze tego 

pewną nieufność. Zawsze mi się zda- 
je, że autor nie ufa własnemu talen- 
towi dramatycznemu i stara się ten 

L. Chomiński, | 

uchwały Komitetu oraz Rady Nauko* 
wej Kasy im. Mianowskiego, złożo- 
nej z przedstawicieli Polskiej Akade: 
mji Umiejętności, Towarzystw Nau- 
kowych Rzeczypospolitej, Uniwersy- 
tetów oraz Politechnik, w ubiegły po* 
niedzielek 16 II b. r. Prezydjum Ko- 
mitetu w osobach: prof. L. Szperla 
oraz prof. J. Ujejskiego, doręczyło 
dyplom członka Honoris Causa me- 
cenasowi Antoniemu Osuchowskie- 
mu, nadany mu za zasłagi w popie: 
raniu nauk w Polsce. 

Tą samą godnością obdarzyła na 
wniosek Komitetu — Rada Naukowa 

jego zasługi wobec nauki polskiej o- 
raz jej organizacji. 

Są to pierwsze członkostwa hono 
ris causa, jakie Kasa im. Mianowskie- 
go udzieliła w ciągu 44 lat swego 
istnienia. Ze względu na skupienie w 
Radzie Naukowej przedstawiclelstwa 
najpoważniejszych polskich instytu- 
cyj nakowych, akt powyższy staje się 
zbiorowym hołdem wobec zasługi o- 
bu mężów dla nauki polskiej. 

Teatr | muzyka. 
— Występy Karola Adwentowicza 

Sensacyjna, egzotyczna sztuka „Mandaryn 
Wu* „Vernon'a i Oren'a z olśniewającą 
kreacją K. Adwentowicza, codziennie przyj- 
mowana owacyjnie przez publiczność, liczyć 
może na długotrwałe powodzenie. Dekora- 
cyjna oprawa niewidziana dotąd w Wilnie. 
Kaa J. Lešniewsklego Dziś „Manda- 
ryn Wu”. 

— występy Lidji Lipkowskiej w Te- 
atrze Wieikim. Dziś wystąpi poraz pierwszy 
w operze „Violetta” (Traviata) znakomita 
śpiewaczka operowa L. Lipkowska, która po 
tryumfach zagranicą da się poznać Wiinu 
w swych najlepszych kreacjach operowych. 
Występy L. Lipkowskiej wywołały zrozumiale 
zainteresowanie. Drugi I ostatni jej występ 
odbędzie się w czwartek d. 26 b. m. w op. 
„Rigoletto“ — Verdi. Bilety zniżkowe nie 
ważne. ? 

— „Demon" — Rubinstelna w nowej 
malowniczej szacie dekoracyjnej, ukaże się 
jutro poraz 3-ci w Teatrze Wielkim z K. Kru 

į glowskim w roil tytułowej. Dyryguje R. Ru- 
binstejn. 

— Boy-Żeleński w Teatrze Pol- 
skim. W najbliższych dniach przyjeżdża do 

, naszego miasta głośny literat, poeta i kry- 
;tyk Boy-Żeleński, aby wygłosić w niedzielę 
| 1 marca odczyt p. t. „Jak zostałem litera- 
tem”, po którym nastąpią recytacje jego 
ulubionych „słówek”. Odczyt ten, wygłoszo- 

|ny już w szeregu miastach, spotkał się 
i wszędzie z entuzjastycznem przyjęciem. 
| „Okazało się— pisze jedno z pism poznań- 
; sklch— że Boy ma za sobą już nie legjon, 
"ale całe legjony rozentuzjazmowane, na- 

  

  

; miętnie za nim się opowiadające”. Tajem- , 
owodzenia to lekka, wesoła for- , nica tego 

| ma, jaką Boy umie spowić swoją rzetelną 
wiedzę i mądrość życia. Bilety już można 
inabywać w kasie zamawiań (Teatr Polski) 
[11—1 1 3—9 w. 5 

| SPRAWY AKADEMICKIE. 
= Depesza ogólnego zjazdu 

Akademickiego do Pana Prezy- 
i denta Rzeczypospolitej. 
i Warszawa— Belweder. 
| Zjazd ogólny Polskiej młodzieży 
| Akademickiej w dniu Otwarcia w 
j Wilnie przesyła Panu Prezydentowi, 
: Przedstawicielowi Majestatu i potęgi 
: Polski, —wyrazy hołdu i zapewnienia 
"że Polska Młodzież Akademicka 
j zawsze stać gotowa do pracy i of.ar 
,dla dobra Narodu i pzństwe. 

Prezydjum Zjazdu. 

2 РОС2ТУ. 
Z dniem 18 lutego r. b. zaprowadzo- 
no służbę telegraficzną i telefoniczną 
w urzędzie pocztowym Hrycewicze, 
pow. Nieświeżskiego. 

р 

brak nadrobić egzotyzmem tła. I to 
oczywiście nie ma sensu, dlatego, 
że obecne pokolenie widzów czytało 
pilnie wielkie utwory Kiplinga i mniej- 
sze, ale bądź co bądź ciekawe opo" 
wiastki Londona. Oczywiście tych 
różnych Chińczyków czy Turków ra 
scenie widziało się w wieku XVill aż 
do przesytu. Któż nie zna dzieł Vol 
taire'a, w których taki egzotyczny 

jest przedstawicielem społeczeństwa 
„Zdrowego”, podczas gdy społeczeń- 
stwo europejskie jest „chore”? Sztu- 
ka omawiana nosi w sobie śŚmier- 
telny zarazek choroby scenicznej nie 
daje żadnego rozwiązania. Cóż stąd, 
że mandaryn zginął otruty, przecież 
ni matka ni zbrodniczy syn nie ujdą 
zagłady skoro rozwścieczony tłum 
ujrzy, że jego pan i przywódca nie 
żyje? 

Jest cała sztuka napisana pod 
kątem widzenia najordynarniejszego 

|efekciarstwa, lecz ponieważ daje 
pewne pole popišowe naczelnemu 
artyście, więc bywa ciągle jeszcze 
grana, nie wiadomo po co. Właściwie 
możnaby ją czemprędzej „przefilmo- 

| wać”, by biedny widz teatralny rie był 
| zmuszony widzieć różnych kawałów 

z magazynkami browninków i wysłu- 
chiwać bardzo groźnego gadania te- 
atralnego, które może przestraszyć 
najwyżej młodzieńców w wieku nie- 
bezpiecznym i panny, czekające na 
chwilę, kiedy im powiedzą, że ktoś 
je „kocha”.   

Kasy, profesora Oswalda Bslzera, za. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Nagły zgon. W dniu 21. II. 
o godz. 6 nagle zmarła podczas dy- 
żuru pielęgniarka szpitala żydowskiego 
przy ul. Zawalnej 42 Musia Sznejder. 
Przyczyn śmierci narazie nieustalono. 
Dochodzenie w toku. 

— Zamach samobójczy. Anna 
Osiecka lat 45 mężatka, zam. przy 
ul. Wiwulskiego 16 w dn. 22 b. m. 

jo godz. 14 usiłowała otruć się esencją | 
|octową. Stan chorej zadawalniający. 
Przyczyna sprzeczka z mężem. 

— Z zemsty złamał jej nogę. 
Błażej Wróblewski (Pokój 50) w dn.“ 
221 о godz. 15 na tie zemsty zła: ; 
mał nogę Julji Narwojsz, którą po- 
gotowie odwiozło do szp. żydowskie- 
go. Dochodzenie w toku. 

— zaginięcie. Helena Unzer (Pił- 
sudskiego 28) zameldowała o zzgi 
nięciu siostry swej Malwiny, która d. 
19.11 wyszła z domu i dotychczas nie 
wróciła, Poszukiwania zarządzono. 

— Defraudacja. W dniu 17. II. 
o godzinie 12, technik budowy straż- 
nic wojskowych Szerbotko, wypłacił 
starszemu robotnikowi Bazylemu Sa- 
moszczynowi (wieś Wołkowszczyzna 
pow. Wilejski) 706 zł. dla uskutecz- 
nienia rozrachunku z robotnikami. ' 

  
j do wsi Czeboterty, 

sów wart. 400 zł. O kradzież podej- 
rzewani są trzej chłopcy pracujący w 
tymże składzie. Dochodzenie w toku. 

— Pożar. W dn. 21II o godz. 
19 w gmachu Sądu Okregowego za- 
paliły się sadze. Straż Ogniowa po 
10 min. pożar stłumiła. Strat niema. 

Z PROWINCII. 

— Napad. W dniu 20.I1 o godz. 
18, na drodze wiodącej od Ignalina 

na 3 kilom. od 
Ignslina przez 4 uzbrojonych osobni- 
ków został napadnięty Aleksander 
Maciulewicz (wieś Muchałowo, gm. 
Daugieliskiej, pow. SŚwięciańskiego). 
Wymienionemu zrabowano siermięgę, 
5 złot. i rękawiczki. Dochodzenie w 
toku. 

— Nieostrożność. W dniu 21.II, 
|do Ambulansu Kolejowego na st. 
Wilno, przywieziono Jadwigę R dzie- 
wiczówną zam. w Niemeńczynie któ 
ra na st. Bezdany uległa ogólnemu 
potłuczeniu głowy podczas wysiada- 
nia z pociągu. Dochodzenie w toku. 

— Samobójstwo. W dniu 17 
b. m. o godz. 15 we wsi Świętniki, 
gm. Bystrzyckiej, pow. Wil. Troc. 
wystrzałem z karabinu pozbawił się 
życia Jan Barcewicz lat 20. Przyczy- 

Samoszczyn pieniądze przywłaszczył na samobójstwa niechęć do życia i 
i zbiegł. Dochodzenia w toku. fbrak środków matarjalnych. 

— Włamanie. Icko Stolecznik — Kradzież konia. W necy z 17 
(Nowogródzka 33) zameldował, że; na 18 lutego w folw. Suluta, gminy 
w dniu 21. Il. o godz. 2, nieznani; Podbrzeskiej, pow. Wil.-Trockiego, z 

— Nowa agencja pocztowa. | 

bohater wychodzi czysty jak łza, bo ! 

sprawcy za pomocą wyłamania drzwi ; 
w sklepie spożywczym, mieszczącym | 
się tamże, skradli różnego towaru ; 
na sumę 250zł. Dochodzenie w toku. 

— W dniu 2l.ll. o godz. 10 z 
mieszkania Eugenjusza Korytko zem. i 
przy ul. Archanielskiej 10, za pomo: ; 
cą podebrania klucza skradziono z! 
mieszkania ubranie i różne rzeczy, | 
wart. 600 zł. Dochodzenie w toku. ; 

— Systematyczna kradzież o: | 
buwia. Gierczycki Karol właściciel 

22 zauważył systematyczną kradzież 
obuwia, o którą posądza swego brata 
Jana Gierczyckiego na ogólną sumę 
5.000 zł. Dochodzenie w toku. 

— Kradzież papierosów. Aro- 
nowicz, rządca domu Nr. 6 przy ul. 
Bazyljańskiej zameldował, iż ze skła- 
du wyrobów tytoniowych, w tym do- 
mu, 

  
skradziono 11.500 szt. papiero: 

Z kraju i 
Z CAŁEJ POLSKI I 

— Wyjazd gen. dyrektora poczt 
i telegrafów. Dnia 23 lutego b. r. 
депеге!пу dyrektor poczt itelegrafów 
p. J. Moszczeński wyjechał do Kra- 

‹ Кома w sprawach służbowych. Za- 
stępstwo objął wicedyrektor poczt i 
telegrafów inż. Włodzimierz  Dobro- 
wolski. 

— Wypadek zsamolotem Wczo: 
raj reno samolot odlatując z Warsza- 
wydo Gdańska dostał się przy starcie 
tuż nad lotniskiem w wir powietrzny 
i zmuszony był wskutek tego do na- 
głego lądowania na placu wyšcigo- 

„wym. Podczas lądowania zostało u 
jszkodzone i zgięte podwozie oraz 
jskrzydła aparatu, podróżny zaś wsku- 
tek wstrząsu przyciął sobie język. 
Pilot wyszed bez szwanku. (Pat). 

Z ZAGRANICY. 

— Bandytyzm w Azji Mniejszej 
„Chicago Tribune” dowiaduje się z 
Konstantynopola, że w Azji Mniejszej 

Rzecz prosta, że wszystko to, co 
się w tym wypadku pisze nie będzie 
miało nigdy żadnego skutku, ponie- 
waż tacy aktorzy jak Kamiński i 
Adwentowicz uważają rolę swoją w 
sztuce za popisową i teatr będzie je 
wystawiał dla nich. Lecz co z tego 
przyjdzie sztuce, a w szczególności 
sztuce polskiaj, nie wiadomo. Tem 
bardziej niemiłą jest rzecz, kiedy się 
widzi rzetelny wysiłek zespołu, do- 
brze naegół grającego, i dyrekcji, 
która dała bardzo piękne dekoracje. 
Po co ten wysiłek? Czyż nie lepiej 
zagreć, którąkolwiek rzecz z wielkie 
go repertuaru lub choćby z nowego 
lżejszego? Występy wislkich aktorów 
uczą oczywiście kolegów młodszych, 
ale bezwzględnie są klęską dla ra- 
pertuaru, poważnie zakreślonego. Co 
komu przyjdzie z tego mandaryna 
Wu? Chyba wyłącznie to, że zobaczy 
jak w akcie trzecim Adwentowicz 
umiera. Fle, choć chylę pióro przed 
wieikim aktorem, jednak nia mogę 
się z tem pogodzić, że Wilno nie 
zna ani Fredry, ani Słowackiego, ani 
żadnego z młodych dramaturgów 
porządnie. Rzeczą ważną jest kunszt 
aktorski, ale stanowczo ważniejszą 
repertuar, który ponoć zależy od ko- 
misji teatralnej, mającej w swojem 
łonie jedynego człowieka, który 
ma największe w Wilnie prawo mó- 
wienia o teatrze. Ponoć reszta człon- 
ków tej komisji zostaje w mocno 
lużnym stosunku z dramatem z wy- 

sklepu obuwia przy ul. ž 

  

    jątsiem dwu krytyków muzycznych, 

niezamkniętej stajni skradziono ko- 
nie, własność Onufrego Gureckiego, 
wart. 300 zł. 

Teatr Wielki 

Dziś pierwszy występ znakomitej 

Lidji LIPKOWSKIEJ 

  

śpiewaczki 

w operze Verdl'ego 

„VIOLETTA” 
Początek o g. 8-ej wiecz. 

  

Jutro w środę 

„DEMON“ 
Е opera Rubinsteina 

= k SRO   

zagranicy. 
w ostatnich czasach szerzy się w 
niesłychaay sposób bandytyzm. Rząd 
angorski zamierza z tego powodu 
ogłosić stan oblężenia. (Pzt). 
* — Napad korsarzy na statek. 
Statek portugalski „Dogola* napad: 
nięty został na wysokości Macao 
przez korsarzy chińskich. W wyniku 
krwawej walki zamordowanych zo- 
stało po obu stronach 39 osób. Po" 
zatem 40 osób utonęło. (Pat.). 

— Zima dopiero się zaczyna. 
Ze środkowych i południowych Nie- 
miec nadeszły wiadomości © pierw 
szych większych opadach śnieżnych 
w ciągu obecnej zimy. W Berlinie 
spadł również większy śniag (Pat.. 

KAŻDY SPORTOWIEC 
powinien zobaczyć 

Międzynarodowe Akademickie Zawody Sportowe 
(lekko - atletyczne, pływackie I t. d.) 
na ekranie w kinie „„PICCADILLY'”* 

Wielka 42. 

    

I tem tłumaczy sobie ten zupełny 
brak planu w repertuarze teatru. 
Trudno by decydowali o formie bu- 
tów==garncarze. Słyszałem, że owa 
komisja postanowiła ni- mniej ni 
więcej tylko wystawienie „Ptaków 
Frystofanesa. Jest projekt ze wzglę* 
du na możności sceny wileńskiej 
zupełnie wesoły. 

Sztuka polega na przeciwstawie- 
niu cywilizacji europejskiej (angiel- 
skiej) chińskiej. Temat do znudze: 
mia znany. | w powieści (Kipling, 
Farerre, Konrad, Sieroszewski), i w 
dramacie. 

Cała sztuka staje się dopiero in- 
teresująca ze względu na aktora, 
odtwarzającego rolę tytułową. P. 
Adwentowicz, który grał ze skrajiym 
realizmem, dał doskonaie przemyśla” 
ną postać, Wyżej niż scenę xońco- 
wą stawiam djalog między mandze 
rynem a Anglikiem, choć efekty ге- 
wolwerowe dla mnie są najzupełniej 
śmieszne. Ale idąc za wolą autora 
zagrał ją artysta świetnie. Zespół 
dostrajał się do artysty głównego 
doskonale. Pp. Kuszlówna, pełna 
wdzięku, Wrońska, grająca z rzad- 
kiem wyczuciem roli (akt trzeci), 
Godlewski, z dobrym umiarem, 
Płonka—Fiszer, zupełnie prawdziwy, 
i inni występujący -dali przedstawie- 
nie bardzo dobre i ciekawe, zwłasz- 
cza, że dyrekcja wysadziła się na 
dekoracje naprawdę w akcie pierw- 
szym i trzecim europejskie, 

St. S. Kozaryn, 
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Telegramy. 
Niemcy gdańscy biją polaków. 

GDAŃSK, 23.I1. (Pat.). Radca 
miejski w Sopotach p. Brzeziński 
zgłosił w radzie miejskiej interpelację 
z powodu coraz częściej powtarzają- 
cych się napaści słownych i czyn: 
nych na przechodniów rozmawiają 
cych po polsku. 

W wyniku tego rodzaju wypadku 
jeden student warszawski zamieszka- 
ły chwilowo w Gdańsku został ciężko 
poraniony nożem. We wszystkich 
wypadkach napastnicy zdołali zbiedz. 

Niemcy wysiediają obywateli 
polskich. 

BERLIN. 23.il. (Pat.). Biuro Wolffa 
donosi, że władze niemieckie wydały 
rozporządzenia mocą którego optan- 
ci polscy zostali wezwani do opusz: 
czenia granic państwa niemieckiego 
w terminie przewidzianym w zeszło- 
rocznej konwencji niemiecko-polskiej. 

Rozwiązanie parlamentu. 

PARYŻ. 22 II (Pat) Dzienniki do- 
noszą z Brukseli, że rozwiązanie par- 
lamentu nastąpi w ciągu najbliższych 
2-ch tygodni. Nowe wybory wyzna* 
czono na 5 marca. 

Barthou wybrany ponownie. 

PARYŻ. 22.II. (Pat.). Barthou z0- 
stał ponownie wybrany przewodni- 
czącym Komisji Odszkodowań. 

  

Jak powstało u nas 
dziennikarstwo? 

" Pierwsze czasopisma w Polsce. 

  

Za zawiązki dziennikarstwa w 
Polsce można uważać luźno wiado: 
mości, które były publikowane od 
czasu do czasu, dla szerszego ogó 
łu, a dotyczyły się „jakiegoś ważniej- 
szego wydarzenia historycznego w 
kraju lub też zagranicę. Tego rodza- 
ju publikacje nie ukazywały się pe- 
rjodycznie, ale tylko przygodnie w 
miarę zainteresowania się społeczeń- 
stwa jakąś sprawą i zwały się  po- 
wszechnie „Nowinami” lub „Relacy- 
ami”. 

Majdawniejsza tego rodzaju pu- 
blikacja pochodzi z roku 1557-go I 
nosi ona następujący, bardzo długi 
tytuł: „Nowiny, które się między ce- 

   

KINO- 
TEATR „HELIOS: P, Dziś ! Sensacja sezonu słynna gwiazda alubieniec publiczności Gio- 

uł. Wileńska 38. remjera rla Swanton Sukces wszechświatowy II! Seansy o godz. 4, 6, 8 | 10 wiecz. 
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sarzem, a między papieżem przy 
zamku nazwanym Balliano we Wło- 
szech tymi czasy stały. O nowym a 
dziwnym porażeniu Turków od do- 
bycia miasta sławnego Quintinum, 
przy którym jest wzmianka osób w 
nim pojmanych. Za się jako się bit- 
wa stała przy, mieście , Quintinum 
między króla angielskiego i króla 
francuskiego rycerstwem w dzień 
świętego Wawrzyńca. Gdzie też i wy- 
liczanie jest zacnych, a pojmanych 
książąt”. 

W dziesięć lat po ukazaniu się 
tej pierwszej „Nowiny” w roku 1567 
pojawiły się „Nowiny lubelskie" a 
następnie w roku 1570-ym „Relacje 
spraw gdańskich* „„Edykta* Stefana 
Batorego po łacinie lub po polsku 
w roku 1579-ym i „Krótkie opisanie 
zjazdu kolskiego" w roku 1590-ym. 

W wieku XVII ilość podobnych 
publikacyj wzrasta, zwłaszcza że licz: 
ne wyprawy wojenne jakie. wówczas 
podejmowała Rzeczpospolita dostar- | 
czały obszernego tematu do „No- 
win“. 

Prawie rok rocznie pojawiają się 
dłuższe lub krótsze sprawozdania o 
walkach jakie w tym czasie były 
staczane. Najważniejsze jest jednak, 
iž „Nowiny“ te znamionuje pewną 
ciągłość i ukazują się w druku zapo- 
wiedzi dalszych ciągów. 

Najdawniejsze „Nowliny“ były 
drukowane w Krakowie, ale z cza- 
sem zaczęto je bić w Warszawie tak, 
że od drugiej połowy XVII wieku 
pojawiają się najczęściej w nowej 
stolicy. 

Za twórcę naszego dziennikarst: 
wa uważany jest Jan Fleksander 
Gorczyn publicysta i muzyk zarazem. 
Myśl wydawania pisma perjodycznie | 
co tydzień, zapałnionego wiadomoś- 
ciami politycznemi przyprowadził on 
do skutku w dniu 3im stycznia 
1661 roku, kiedy ogłosił w Krako- 
wie pierwszy numer swojego wyda" 
wnictwa pod tytułem, „Merknryusz 
polski ordynaryjny dzieje wszystkie- 
go świata w sobie zamykający dla 
informacji pospolitej”. 

Każdy numer zawierał ośm stro- 
nic, druk był czysty, język zeszpaco- 
ny wprawdzie pospolitemi już wów: 
czas makaronizmami łacińskiemi, ale 
jędrny i poprawny. „Merkuryusz pol- 
ski” ukazywał się co tydzień; na po- 
czątku znajdowały się wiadomości 
zagraniczne, na końcu zaś krajowe i 
te ostatnie były często bardzo cie- 
kawe. 

Po ogłoszeniu 27:iu numerów w 
Krakowie przeniósł Jan Gorczyn swo: 

   

WIELKIE Z WYCIĘSTWO WIELKIEJ MIŁOŚCI! 

R JOE<R WI 

je wydawnictwo do Warszawy, gdzie 
też i przetrwało tylko do końca 1661 
roku. 

Od tego czasu aż do roku 1698 go 
niema śladu stałego perjodycznego 
czasopisma, wychodziły tylko luźne 
wspomniane już wyżej „Nowiny”, 
„Relacje”, „Wiadomości”, „Awizy” 
i „Gazety”. 

Dopiero rok 1729 uważać można 
za datę utrwalenia się naszego dzien- 
nikarstwa. W tym roku bowiem Jan 
Naumański 
dzień w drukarni Pijarów „Nowiny 
polskie*. Tytuł ten po wydaniu 47-iu 
numerów został zmieniony na „Kur: 
jer Polski”. Prenumerata wynosiła 
sześć dukatów rocznie. 

  

    

  

  

  

  | Przejmowanie myśli na 
| odległość. 
i 

Wielkie zainteresowanie w Lon- 
|dynie wywołało nie tak dawno do- 

ś świadczenie czytania myśli, wykonane 

wobec grona poważnych osób, wśród 

których znajdował się lord Balfour. 
Doświadczenie zostało wykonane na 
zwykłem okolicznościowem zebraniu, 
bez żadnych specjalnych przygoto- 

wai. Prof. Gilbert Murray, znany ba- 

dacz telepatji i hipnotyzmu na pod- 
stawach czysto naukowych, potrafił 

odgadnąć bardzo zawiłs i złożone 

myśli osób zebranych, niektóre wzię- 

= książek, których nigdy nie czy- 

tał. 
Eksperymenty prof. Murray'a trwa- 

ja od wielu lat. Napisał o mich ten 

uczony ciekawą książkę. Fle dopiero 

(teraz, gdy doświadczenia i rezultaty 
z nich znalazły poświadczenie tak ze 

*strony lorda. Balfoura, nietylko wy- 

i bitnego polityka, ala uczonego, jak 

ji kolegów prof. Murray'a, kwestją za- 

| jęło się żywo Towarzystwo angielskie 
ido badań psychicznych. 
į Telepatja jednak nie jest bynaj- 

mniej czemś nowem i nieznanem. 

Czytanie myśli znane było ludom 

starożytnym, a wysoki rozwój tele: 

patji znajdujemy u dzisiejszych hin- 

dusów. Są uczeni, którzy twierdzą, 

twierdrą, że kiedyś w zmierzchłej 

przeszłości żyły na naszej ziemi na- 

rody z wysoką cywilizacją i kulturą, 

które telepatjj używały dla celów 

praktycznych, jak my obecnie uży 

wamy telegraf iskrowy lub telefon. 
W naszych czasach zmaterjalizo- 

wanych mamy raz poraz dowody 

możliwości puszczania myśli na od 

zaczął wydawać co ty- | 

LEE NS SZK 

czywistości czemże jest aparat radjo* | 
telegraficzny, jeżeli nie wytworem 
mózgu ludzkiego, a przeto niejako | 
żywym organizmem. Wreszcie za 
pomocą maszyny i fal elektrycznych 
można przesyłać nietylko dźwięki, 
ale i fotografje na olbrzymie od: 
ległości, to dlaczegoby nie dało się 
robić z aparatami mózgowami i z 
pomocą energji, która bezwątpienia 
posiada każdy organizm zwierzęcy. ; 

Doświadczenia prof. Murray'a © 
tyle jednak zasługują na baczniejszą 
uwagę, ponieważ telepatja dotych- ; 
czas traktowano przez naukę obo: į 
jętnie, często nawet pogardliwie, zaś 
teraz wchodzi ona na tory wiedzy 
doświadczalnej. | 

Należy pamiętać, że człowiek za- 
jęty po uszy udoskonaleniem  ma- 
szyn, bardzo mało zajmuje się swoją 

jwłasną i cudowną maszyną — swoim 
organizmem. Ale i na to czas przyj- 
dzie. Bardzo mało wiemy o utajonej ; 
w każdym z mas energji, a mniej 
jeszcze umiemy z energji tej korzy- 

„stać, Wspaniałe odkrycia, cudowne 
wynalazki, są zaledwie wstępem do 
nieskończonych obszarów państwa 
wiedzy. 

    

  

Zabawna historja. 
Daniel B. Me Bain, agent, trud- 

niący się sprzedażą najrozmaitszych 
przedmiotów, przybył do Chicago dla 
interesów i zatrzymał się w hotelu 
Morrison. Mieszkał wraz z dwoma 
przyjaciółmi, Ponieważ udał się na 

spoczynek, gdy jego dwóch przyja- 

ciół jeszcze nie było, zostawił drzwi 

otwarte. W godzinę później przebu- 
dził się i spostrzegł nad sobą nachy- 
lone dwie młode i nadzwyczaj piękne 
panie, elegancko ubrane. Zdziwiony, ' 
nie wiedział, co © tem myśleć, gdy 
jedna z dam pochwyciła za jego 
spodnie, leżące na krześle i uciekła 
śpiesznie z pokoju. 

Mc Bain, nie namyślając się wie- 
le, wyskoczył, jak leżał i wybiegł na 
korytarz wołając pomocy. Ta przy- 

była niebawem i damę trzymającą 

spodnie w ręku schwytano, areszto- 
wano, spodnie odebrane itd. 

Okazało się, że jest to pani Grysn, 
specjalistka w tym zawodzie, pozia: 

dająca długą przeszłość policyjną. 
Ass CEE WAPEDIA? DYGOWO AC OGPOTT OZORKOWIE 

Żądajcie wszędzie   
! ległość bez żadnych aparatów- W rze 8 

   
       

a ZAZA“' 7 akt. z życia gwiazdy „Odeonu”. W roll gł. 

э 

  

„ii Wileńskiego. | 

sunki w 
  

KINO- d jad ® 5 GE 

R pPOLONJAG pas Pacyna „Nad grobem nieznanego Z olnierza 
Mickiewicza 22. Dyrekt. G. Slepjan Premjera! 244 į ostatnia serja rozglošnego dramatu „Koaenigsmark“. Streszczenie pierwszej serji na ekrśnie. 

  

KINO- 
TEATR „Piccad il ly“ 

UL. WIELKA 42. 
Pod Dyrekcją D-H. „JARFILM“   

„VESTA” 
Bank Wzajemnych Ubezpieczeń 

Poznań zał. 1873. 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagiellońska 8 

MOTTO: Młodości niedoświadczona, młodości biegniesz w dal po zwodniczy skarb 

„Ponęty życia” 

zał. 1873. 

  

  

Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, 

ności prawnej, auto casco od 

ognia i 

  

   

SPECJALNIE 

        

ZAKŁADY PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO, 

„STANISŁAWÓW” 
KSIĘCIA JANA DRUCKIEGO - LUBECKIEGO 

polecają po cenach konkurencyjnych 

DNóne 28 $wej doskonałej jakości wyroby 
CEGŁĘ i KAFLE 

Oferty loco wagon każda stacja odbiorcza. 

Adres: Grodno, Zakłady „Stanisławów”. Tel. 51 i 57 

odpowiedzial- 

gradu. 

  

   

  

   
   
       

Wydawca w imieniu współwłaścicieli Józef Batorowicz. 

| ; 

Sensacyjny dramat życiowy w 8 

szard Barthelmes i Nita Naldi. KOBIETY, 

  

życia, gdy szczęście zazwyczaj jest tak blisko 

aktach wytw. Paramount, W rolach gł. Ry- 
KARTY, WINA, NARKOTYKI. 

Drugi Kongres Międzynarodowy Studentów. 

, L a aa k li | 

E 
Zatwierdzone 

| przez Min. Spraw Wewnętrznych 

BIURO 
REKLAMOWE 

оапа Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82 

przyjmuje ogłoszenia do wszystkich . 

pism miejscowych i zamiejscowych 

na warunkach 

najbardziej dogodnych. 

Sp 

Mikulski, 

JAD 
H 
Wydaje obi: 

Po   
  

czoną Akademją Handlową 
Zna szy! 

pod do Administracji „Kurjera Wileńsk.” 

* 

Rutynowany bankowieć || 
b. pełnomocnik w Instytucji bankowej z ukoń- 

poza posady. 

francuski i niemiecki. Łaskawe oferty 

AAG6L T Pu k CREDIT S AS 

1 in 

Pierwszorzędny 
krawiec damski 

M. KORSAK 
ul. Kalwaryjska 7 —16 
Specjalność : KOSTJUMY 

i PŁASZCZE. 
Od I stycznia obstalunki 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc.   

' codziennie 

Deklamacji I dykcji 
tach i oddzielnie, 

KODAJNIA 
gjeniczna 

ul. Wileńska 27 

tanie. Otwarta od 12 - 41/4 

Wilno, uł. Żeligowskiego 1 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

Czasopisme, 

Nr. 45 (197) 

      

   

   
   

Teatr Polski 

Występy 
Karola ADWENTOWICZA 

Dziś 

„MANDĄRYN WU* 
sztuka Vernon'a i Oren'a 

Początek o godz. 8-e] wiecz. 

  
_ 

  

Rozmaiłości. 
ile czasu przepędza Paryżanka 

przed lustrem. 

Pewien matematyk francuski wpźdł na 
pomysł obliczenia, ile czasu poświęca Pa- 
ryżanka przeglądaniu się w lustrze. Nie za- 
dowolił się on powierzchowną statystyką, 
jekiej mogiy mu dostarczyć wskazówki żony 
i 2 dorosłych córek, ale rozszerzył swoje 
badania na szerokie koła znajomych. 

Według podanych przezeń rezultatów 
badań, paryżanka już w 6-m roku zaczyna 
się radzić lustra, chociaż dziewczątka w tym 
wieku nie spędzają jeszcze tyle czasu przed 
zwierciadłem, ile w latach późniejszych. 
Dziewczątka od lat 6—11 przepędzają prze* 
ciętnie 6 minut przed lustrem. Te 6 minut 
od lat 11—16 zmieniają się w kwadrans. Po 
16-m roku życia, czas poświęcany obserwa- 
cji swej osoby przed lustrem dosięga coraz 
większych wymiarów, 18-letnia przegląda się 

5 min., 20-letnia przeszło pół 
godziny, 25 letnia blisko godzinę. Kobieta 
w wieku balzakowskim spędza pełną godzi- 
nę albo nawet więcej przed lustrem. To 
jest jednak punkt kulminacyjny. Matrona 
60 letnia podobna jest 6-letniej dziewczynce 
wystarczy jej 6 minut przed lustrem, 50- 
letnia kobieta według tych obliczeń prze- 
szło 20 dni swego życia spędziła przed lu- 
strem. 

Pomysłowy matematyk nie obliczył, czy 
brzydkie czy ładne kobiety więcej poświę: 
cają czasu przeglądaniu się w lustrze. 

| 

Giełda warszawska 

z dn. 23—Il 25 r. Giełda pieniężna. 
sprzedaż kupne 

Belgja 26,13 26,20 26,06 
Holandja 208,15 208,65 207,65 
Londyn 24,71 24,77 24,65 
Dolary 5,18%/3 5,20 5,17 

Franki fr. 27,15 27,22 27,08 

Osló 7912 79,32 78,92 

Nowy York 5,1842 5,20 5,17 

Paryž 27,05 27,07 26,93 
Praga 15,884/2 15,42 15,35 
Szwajcarja  99,83/s 100,09 93,58 
Wiedeń 7,31 7,32 7,29 
Włochy 21,26 21,31 21,21 
Poż. dolar. 3,83 — 
Poż. kolej. 9,00. — 9,20 
Poż. konwers. 5,60 — 5,70 — 
Pożyczka zł. 8,20 — 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Młodzi inteligentni ludzie, mający sto- 

sferach handlowych, mogą mieć 

stały dochód, pracując na procentach 

Szczegóły udziela 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 

Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82 

od godz. 10—11 rano. 

p E S Ža 

rzedaž interesu. 
Stare dobrze zaprowadzone w Polsce Biuro 
Handlowe dla sprzedaży sprzętu domowo* 

kuchennego jest do sprzedania. Zapytania 

należy skierować do Biura Ogłoszeń Tad. 

Katowice ol. „Š Marjacka 2, 
pod B 

    

    

   

    

        

udzielė artystka teatru 
„Polskiego“ w komple- 

Mieklewicza 19 m. 6 — 
godz. 5—6 pp-. 

SKLEP z materjałami 
piśmiennemi przy ul. Kal- 
waryjskiej 11 — sprzedam 

zaraz. 

SKLEP spożywczy przy 
ui. Kalwaryjskiej 8 sprze- 
dam zaraz z powodu wy* lady zdrowe 1 

„Jazdu. 

iska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Telefon 203. 

troligatorskie szybko 1 dekładnie 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 
Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

Druk, „Lux”, Żeligowskiego 1, 

 


