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frazes. | 
ćwiczy się w; 

.. Hasło i 
Hasło jest spopularyzowaną for- 

mułą idei, którą zrodziło życie. Jest 

ono koroną, kwiatem rośliny, która 

wyrosła z duszy zbiorowej, która 

korzeniami tkwi głęboko i szeroko 

w tej duszy. Socjalne znaczenie ha- 

seł polega na tem, że są one drogo* 

wskszem dla sił, nurtujących w ludz- 

kiej masie, a jednocześnie są jednym : 

z najważniejszych czynników wyzwa* 

lających i ogniskujących te śpiące i 

nieskoordynowane potencje. 

Z chwilą kiedy korzenie idei u- 

legną zriszczeniu, uschną lub zosta- 

ną wyrwane, kiedy zostaje sam nieo- 

wocny kwiat, pielęgnowany jeszcze 

przez fanatyczne jednostki lub na- 

wet grupy jednostek, hasło traci swą 

żywotność i steje się frazesem. Fre- 

zes, aczkciwiek nie posiada już łącz- 

ności z żywym nurtem teraźniejszości, 

nie jest pozbawiony pewnego uroku, 

z racji swej tradycyjności | pewnej 

siły, pozostałej z dawnej użyteczności. 

Jest to, można rzec, stary akumula- 

tor, cd którego odcięto już przewo- 

dniki, lecz z którego nie uszla je- 

szcze wszystka energja. 

Wspominając o sila frezesów, 

mieliśmy na myśli autorytet ludzi, 

pielegnujących je gwoli swym оК- 
trynem. Autorytet obrońców frazesu 

stanowi jednocześnie o szkodliwości 

lub nieszkodliwości tegoż dla rozwo- 

ju życia. Naprzykład: frazes o dobro 
dziejstwach, wynikających z ustroju 

monarchistycznego, jest zupełnie nie- 

szkodliwy. Ale istnieją frazesy bardzo 

niebezpieczne nietylko dla poszcze- 

gólnych narodów, lscz dla całej ludz- 

kości. Takim frazesem jest jedna z 

zasad współczesnej dyplomacji, rai- 

san: d'ótre zamaskowanego i jawnego 

militaryzmu, ponure memienfo, para- 

liżujące wszelkia wysiłki zmierzające 

do pokojowego uregulowania zawi- 

łych spraw tego. świata, frazes — si 

vis pacem para bellum! 

rzemiośle wojennem, 
zażywaniu bagnetu, szabli i kuli za: 

| pewne nie dla celów sportowych. 
Si vis pacem para bellum!... 
Ale jednocześnie z tym straszli- 

wym w. swych skutkach frazesem, 

zaczyna coraz głośniej rozbrzmiewać 

| nowe hasło, hasło rozbrojenia moral- 

nego, jako najlepszej gwarancji poko- 

jowego współżycia naródów. 

Trudno wyobrazić sobie doskonal- 

szy wyraz dla tego pragnienia poko- 

ju i spokoju, dla tej żarliwej tęskno- 

ty do bszpiecznęgo życia, wspólnych 

wszystkim ludom t ludziom. Jednak 
to hasło, jeśli czasem zabłąka się na 

usta któregokolwićk z czyniących pokój 

jest tylko przykrywką dla wynikeją- 

cych ze starego nałogu tworzenia po- 

| itycznych kombinacyj. Hasło to musi 

być rzucone przedewszystkiem  mło- 

dzieży. Równocześnie z wpajaniem jej 

patryjotyzmu, poszanowanie praw i 

obyczajów ojczystego kraju, należy wpa- 

jać w nią poszanowanie życia ludz: 

kiego, grozę przed rozlewem krwi I 

wstręt do wojny, jako do najokrop: 

niejszej formy gwałtu. Istnieje tyle 

dziedzin życia, gdzie przyredzona cha- 

rakterowi rycerskość, odwaga i tężyz: 

na może znaleźć piękne i chlubne, 

bez rozlewu krwi, zastosowanie. 

Przecież te słynne cnoty militar- 
ne, tak pieczołowicie rozwijane w du- 

szuch młodzieży, niewiele by w przy- 

szłej wojnie się przydały. Na nic wa- 

leczność, dzielność, bitnošė I sily fi 

zyczne wobec tych piekielnych, zai- 

ste; maszyn, gazów, trucian i kul, ja- 
kie gorączkowo dziś człowiek przeciw 

człowiekowi gotuje... W przyszłej woj- 

nie ludzie podzielą się na dwie ka- 

nych, którzy zginą lub dostaną obłę- 

du w pierwszych zaraz dnizch walki 
i ludzi—manjaków zniszczenia, po- 

! zbawionych nerwów, którzy pozostaną, 

  

dyplomatów, brzmi obco i głucho, gdyż ; 

: ł tegorje: ludzi przeciętnych normal- į 

Papierowe 
Ustawa o utworzeniu województwa Wileńskiego. 

W Dzienniku Ustaw Ne 6 z dnia 20 stycznia 1926 r. pod pczycją 23 
ogłoszono na mocy artykułu 44 Konstytucji ustawę z dnia 22 grudnia 1925 r. 

zespolenie. 

w sprawie utworzenia Województwa Wileńskiego. 
Art. 1. 

| wódzkich w Wilnie, w którego skład 

no-miasto. 
1 Postanowienia srt. 2, 3, 4, 5, 6 

Tworzy stę województwo wileńskie z siedzibą wladz woje- 
wchodzą powiaty: oszmiański, świę- 

ciański, wiłeńsko trocki, dziśnieński, duniłowicki, wilejski, brasławski i Wil- 

17 ustewy tymczasowej z dnia 2 sier- 
pnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych Il Instancji (Dz. P. P. P. 

pe 65 poz. 395) mają zastosowanie 
skiego. 

Wewnętrznych. 

Šprava ор па Krzyś 
jmmych długów w Wileńskim 

Prasa Wileńska już podawała wia 
domość, że do gabinetu ministrów w 
Kownie został wniesiony projekt 

| przejęcia przez państwo litewskie na 
leżności Wileńskiego banku Ziem: 
skiego i Suwalskiego Twa wzajem- 
„nego kredytu, Obecnie Echo Ko- 
wieńskie dowiaduje się, że gabinet 
ministrów w Kownie rozpoczął roz- 
wažsnle projektu prawa, dotyczącego 
uregulowania przedwojennych dłu- 
gów pod zastaw nieruchomości w 
wyżej wymienionych bankach. 

Wszystkia. tego rodzaju długi, 
według projektu prawa mają być e- 
gzekwowane na korzyść państwa li- 
tewskiego. ы 

W wywiadzie, udzielonym temuž 
dziennikowi, minister skarbu p. Kar- 
wialis oświadczył w tej sprawie co 

! mastępuje! 
„Specjalne warunki obecnej chwi- 

Art. 2, Wykosznie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi 

  

do organizacji województwa wileń- 

Spraw 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w Życie z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 5. Wojciechowski. 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński. 
Minister Spraw Wewnętrznych: Wł. Raczkiewicz. 

  

państwa liewskiego przed: 
Qenskim banki i Suwalskie 

tnie wzajemnego kredyt 
li, na skutsk których wileńskie i su: 
węlskie instytucje kredytowe prze- 
szły w ręce polskich: okupantów, u- 
niamożliwiają dokonać wykupu zało- 
żonych majątków w drodze zwrotu 
listów zastawnych, jak to przewiduje 
statut wileńskiego banku ziemskie- 
go. 

Dlatego też pożyczki, wydane 
przsz powyższe instytucje kredytowe 
pod zastaw nieruchomości, będą 
musiały ulec uiszczenia na podsta- 
wie ogólnego przyjętego przez Sejm 
prawa o zmianie na lity długów w 
rublach i markach. 

W danym wypadku prawo prze- 
widuje spłatę jednego lita za każdy 
rubel długu”. 

Mamy nadzieję, ża Rząd Polski 
wystąpi energicznie przeciwko gra- 
bieży dokonywanej na polskich ix: 
stytucjach.   

  

  

Sejm i Rząd. 
Interpelacja w sprawie mono- 

polu spirytusowego. 

WARSZAWA, 31.1. (Pat.). Na sku- 
tek interpelacji pos. Wiszniewskiego 

wolno, ponieważ obowiązuje konkor= 
„det, zatem te 78 miljonów musimy 
zaoszczędzić na oświacie. 

Jak to uczynić? 

Wydatków rzeczowych, które wy- 
noszą koło 50 miljonów, nie da się 
uszczuplić, bo klasy szkolne trzeba 

(Piast), Posackiego (Piast) i Rozma- | opalać i oświetlać oraz zaopatrywać 
rina (Kolo Żyd.) na dzisiejszem 2 a pomoce R 
przedpołudniowem posiedzeniu ko- Oszczędno 2 w tym dziala mogą 
misji skarbowej Sejmu rozpatrywano | o. EZ 

Przed porządkiem dzienaym p. wice | nych, Co do wyższych uczelni należy 
minister Popławski odpowiadał na | dążyć do kamasacji niektórych wydzia* 

Ia AA ae o a ass aa 0) ORGIE sprawie niewykonania przez ra |" * 

aga e rų Na ik re e ai w okręgu Iz arbowej we Lwo- | ! 2 
wie. Pan wice-minister Popławski ©- | dzone ostatnią ustawą oszczędnoś- 
świadczył że dochodzenie wszczęte | Ciową, tym należy uposażenie nieco 
w tej sprawie nie zostało jeszcze u- | ME e 
———— PŁ do i ai as 1 au a IE 
wania sprawy monopolu spirytuso- | 
wego. Na is grow Rozinad uposażeniową, która musi dać pożą- 
przedstawił motywy jakiemi kierowa- | dany a, OCE Nowa 
li się interpelanci przytaczając rie | ustawa z eco A krzywdę nau- 
dzy innem;, iż w roku ubiegłym mos | Se z a szkć a: zawo” 

M R M апа nowanyc miljonów  złotyc 2 
рщтёза tylko 172 miljony ochiodų |sywny* uposażenie nauczycielstwu 
co zdaniem posła Rozmarina wska- | szkół powszechnych. Jeżeli zaoszczę- 
zuje na złą gospodarkę tej linstytu» amy, — Ё'ЮГЁ;" p. minister — = 

cji. Pan wice-minister Popławski wy- | niecoś na AE ss Uno 
raził swe zadowolanie że sprawe mo- |! Przez L u a z e „wód IE a 
ńopolu spirytusowego weszła ца ро: ; aa sb sz powszechnych, to 
rządek dzienny i zakomunikował ko: | pozostałe jakieś 50 miljonów z: 
misji że rząd ma zamiar przystąpić | będzie prot ap Peteno 

AAB riai no aaa A u spirytusowags. pnie prze» di 

ii a Ai M valuiih Pocakań a AolE 
pierał zarzuty Interpelantów dotyczą: | koweć conajmniej ze 14 tysięcy nau- 
ce organizacji idziałalności monopo- | Czycieli, ale tego uczynić nie można, 
lów. Pan dyrektor  Pedkomorski | bo to wywołałoby rewoiucję. 
stwierdził między innemi że zarzuty | _ Tyle p. minister Grabski. W związ- 
interpelantów głoszące, że monopol | ku“ X = należy zwrócić pór 
spirytusowy przyczynił się do opad: | OE nji pu a" 1 to, že oo > 

ku gorzelni rolniczych nie są uzs- |ne aa ps PY в ргпис nyc 

Ser io ms Aso ЕА u należy szukać w ogólnej sytuacji | у 
w jakiej się rolnictwo znajduje. Tak | stwa tej kategorji wyniesie nie 25 proc." 
samo jest nieuzasedniony zarzut Aa e 32 proc, a co zatem idzie 
tyczący nieproporcjonalnego rozdzia- EM poborów musi nastąpić 
łu kontygentu jakoby w chęci fawo- | mn ej więcej w tym stosunku. 
ryzowania kogokolwiek. Rozdział ten. Jakie uposażenie otrzymuje nau- 
wynika z ogólnej sytuacji gospodar- gė mg i 
czej. Omawizjąc organizację mono. L- naucz. Kat. Wysokość mies. uposaž.*) 

  

Złowroga, hypnotyczna siła tego 

frazesu, opierającego się na autory- 

tecie militarnych karjerowiczów wszy | dla dobra pokoju gotują się do no- 

stkich czasów i narodów, 'to właśnie | wej wójny. Tych należałoby poddać 

siła, którs rzekomo zawsze stol przed przymusowo owemu rozbrojeniu .mo* 

i ponad prawem, sprawiła, że od dnia ralnemu, odbierając im prawo i moż- 

podpisania traktatu pokojowego, w ność stanowienia o losach narodów, 

ciągu siedmiu lat państwa prześciga: wbrew nurtującym w masach prądom 
ja się w udeskonalaniu swej broni pacyfistycznym. 

wojennej, podczas gdy pełnomocnicy ldes powszechnego pokoju nie 

tych państw od tyluż lat jeżdźą po da się osiągnąć drogą kataplazmo- 

Ci właśnie, dając upust dzisiaj 

już swej manji militarnej, rzekomo   
całej Europie z konferencji na kon- wania i plasterkowania wrzodów, któ- | 

fereńcje, nawiązując między sobą i remi nacjonalizmy urażają się wza- 

przerywając debaty nad uzbrojeniem, jemnie, natomiesi dą się osiągnąć 

poszukując uparcie tego anioła po: drogą poruszenia tych przytąpionych 
koju, którego w czasie właściwym nie | uczuć, w których pomimo waśni i 
było w Wersalu. ' 

Dyplomaci radzą, dając šwiadec- į nowiących 0 kulturze; cywilizacji i 

two swej żądzy pokoju, (pierwsza | postępie ludzkości, któremi są: mi- 

część frazesu), a w krajach sztaby|łość piękna, honoru i prawdy. 
techników i chemików pracują po One zaś są podłożem, gruntem i 
dniach i nocach nad udoskonaleniem | korzeniami Idei, zamykającej się w 

istniejących już narzędzi mordu, nad | powszechnem haśle demokracji: każ- | 
stworzeniem nowych, o których niej dy człow:ek -ma prawo do równości | 

' śniło się jeszcze sąsiadom, młodzież | w ustroju społecznym; a każdy naród 

szkolna narówni z przyswajaniem so- Į ma prawo do wolnego życia w ustro* 

bie światła wiedzy, postępu i nauk | ju politycznym świata... 

humanistycznych, w przerwach mię- в 
dzy wykiadami religji zaprawia się w 

Simplex. 

  

——————— 2 —————————— *dzenie komitetu 

Preiiminarz budžetowy na Radzie 
Ministrów. ! | 

(Telefonata od własnego korespondenta z Warszawy). 
Wczoraj w „godz. popołudniowych rozpoczęła swe obrady Rada“ Mini 

Zebranie w sprawie badania stanu gos- 
podarczego Ziem Wschodnich. 

(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy), 

W tychsdniach odbyło się pierwsza zebranie członków instytułu, baz 
j gania stanu gospodarczego Ziem Wschodnich pod przewodnictwem byłe. 
'go premjera prof. Ponikowskiego. ; 

Na posiedzeniu wybrano radę Instytutu, w skład której wchodzą: 
z Wilna prof. dr. Staniewicz, z Nowogródzkiego p.p. Jašmsn Rduikowski, 
z Polesia p.p. Bobiński, Szerwirowski, Bańkowsk/, Skiemmunt i Melard, z Wo- 
łynia Krzyżanowski | Dworakowski. Prócz tego powołani zostali do Rady: 

| p.p. Bańkowicz, Littaner, Downarcwicz, Osmołowski, Roman, Starczewski 
I inni. 

Walne zebranie postanowiło ilość członków rady powiększyć do 24, 
W czasie najbliższym rada wybierze ze swego grona zarząd i prezydjum 

j lostytutu. Następnie zebranie zatwierdziło przedstewiony przez komisję ге: 
, organizacyjną instytutu plon działalności na rok 1926, tudzież połeciło iq- 
,stytutowi wystąpić z inicjatywą 'i przyjąć udział w organizacji wystawy 

  
wojen łączyły się narody, uczuć, sta-; Ziem Wschodnich. 

Dla organizacji tej wystawy powołany zostanie specjalny komitet, 
złożony z przedstawicieli wszystkich instytucyj, a zainteresowanych w tem 

|.peżać jęwzięciu. 
Postanowiono również w najbliższych miesiącach zarządzić szereg od: 

czytów, w celu zapoznania ludności stolicy z etnografją i życiam gospodar- 
czem Ziem Wschodnich. : 

  

‚ 

„Obrady Komitetu do spraw maniejszošci 
narodowych. 

(Telefonam od własnego korespondenta z Warszawy) 

Wczoraj w południe odbyło si w Prezydium Rady Ministrów posie- 
rzeczoznawców 

6 
do sptaw mniejszości i województw 

wschodnich. 
W obradach wzięli udział p. Leon Wasilewski, dr. Loevenhertz, pos, 

Zwierzyński, podsekretarz stanu w Prezydjum Rady Min. p. Studziński 
1 p. Zabierzowski, : : 

Na posiedzeniu obecny był p. premjer Skrzyński, który wygłosił prze- 
mówienie, wsk jena ważność spraw mniejszościowych | oszczędnościo" 
wych dla państwa i prosząc komitet o wydatną współpracę w tym względzie.   

strów, na których min. skarbu p. Zdziechowski przedłożył preliminarz bud- | 
žetowy na rok 1926, 

Posiedzenie przaciągnęło się do późnaj nocy, dyskusji jednak nie 
ukończono, ' { : 

Po opuszczeniu posiedzenia przez p. Skrzyńskiego przewodnictwo 
objął p. Studziński. Ustalono między innemi, iż komitet będzie miał prawo 
inicjatywy w pewnych sprawach, wotet naszych centralnych urzędów, tu- 
dzież prawo opinjowania projektów rządowych, dotyczących spraw mniej- 
szości 1 Ziem Wschódnich. > 

kończyła dzisiaj na posiedzeniu po 
południowem dyskusję nad 'interpe- 
lacjami pos. Wiszniewskiego, Posoc- 
kiego i Rozmarina a dotyczącemi 
działalności generalnej dyrekcji mo: 
nopolu spirytnsowego. W wyniku dy- 
skusji komisja postanowiła wybrać 
specjalną podkomisję, założoną z 7 
osób, której zadaniem bądzie zbadać 
zarzuty postawiore przez laterpelan- 
tów oraz złożyć sprawozdanie o wy-: 
niku swej pracy do dnia 10g0 Iu- 
tego r. b. 
  

    

Zamach naszkolnictwo 
powszechne. 

14 stycznia b. r. na posiedzeniu 
senackiej komisii kultury i ošwiety 
p. minister W. R. i O. P. Stanisław 
Grabski wygłosił expo:ć, które wy- 
wołało niezwykły pogłoch wśród nau- 
czycielstwa szkół powszechnych oraz | 
w szerokich kołach społeczeństwa, 
upatrujących w normalaym rozwoju ' 
szkolnictwa powszechnego przyszłe 
uzdrowienie sytuacji gospodarczej 
kraju, wzmocnienie i ustalenie de-! 
mokratycznych farm życia, wrzeszcie 
ugruntowanie. i  spotęgowanie sił 
obronnych państwa w stosunku do | 
wrogów zewnętrznych. į 

reść przemówienia p. ministra | 
ogłoszona w „Kurjerze Porannym" 
przez posła Z. Nowickiego brzmi na-, 
stępująco: \ 

Žeby nie dopuścić do inflancji 
złotego, musimy; i 

о 500 miljonów, t. j. o 25 proc. 
Budżet ministerjum W. R. i O. P. 
wynosi 315 i pół miljonów, powinen 
być zatem zredukowany do 237 mil |   jonów, t. j. o 78 miljonów. Na wyz: : 
naniach religijnych oszczędzać NIE Mazza zzz 

rewolucji jakoby nie wyweła. 
„wiemy, czy rewolucja będzie czy nie, 

Ztedukować dwumiljardowy budżet i 

polu p. Podkomorski stwierdził że 5532 XI 134 zł. 
ogólna ilość urzędników tej instytu: , 28285 Х 159 zł. 
cji wynosł 549 z czego na centralę 13099 IX 183 zł. 
przypada 282. (Dalszy ciąg posiedze- 8133 VIII 218 zł. 
nia popołudniu). {1 6091  Vil 266 zł. - 

Sejmowa komisja skarbowa ze- 51140 

Po potrąceniu przypuśćmy 25 proc. 
nauczyciele XI kategorji otrzymaliby 
100 złotych 50 groszy, X — 110.25, 
IX — 137.25, Vill — 163,50, VII — 
199.50. 

Znaczna większość nauczycieli, 
jak widać z powyższej tabelki, nale* 
ży do X i IX kategorji z uposaże- 
niem dziś obowiązującem 159—183 zł. 

P. minister powiedział, że nie 
może zredukoszć 14 tysięcy nauczy* 
cieli, bo to wywolatoby rewólucję, 
ala za to może 60 tysięcy skšžič na 
powolną śmierć głodową, gdyż to 

Ne 

zle to wiemy, że wówczas rozpocz- - 
nie stę szybki upadek szkolnictwa 
powszschnego. A może o to chodzi. 
  

*, Uposażenie samctnych. Naucz. z ro- 
dzinsmi choć meją nieco wyższe проза?е- 
nie, ale znajdują się w położeniu gorszem. 

AA 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 

  

Występy Opery Warszawskiej 
Jutro w sobotę 23-go stycznia 

„RIGOLETTO“ 
opera Vercl'ego. 

Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 
  
  

W niedzielę 24 go stycznia | 
o g. 12 m. 30 pp. 

Poranek chóru męskiego 

„Е сН о“ 
o g. 4-ej pp. po cenach zniżonych 
Drugi występ opery warszawskiej 

„FAUST. 
opera Gounoda (4 obrazu) 

i
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Memorjał urzędni-| 
p į 

` ków į 
Związek Stowarzyszeń urzędników | 

z akademickiem wykształceniem w 
Warszawie — przedłożył p. Prezeso- | 
wi Rady Ministrów, oraz p. Minist- 
rowi Skarbu memorjał nzstępującej | 
treści: | 

„W jednym z ostatnich memorja* | 
łów pozwolił sobie Związek Stowa- į 
rzyszeń Urzędników z akademickiem | 
wykształceniem wskazać na ujemne ; 
w skutkach następstwa mechaniczne" | 
go zmniejszenia poborów ogółu | 
urzędników państwowych. Równo-; 
cześnie Związek starał się RAI 
uspokejająco ne liczne rzesze urzed- 
ników — mimo zarzutów, dotyczą" ; 
cych właściwej cbrony słusznych praw | 
ich stanu, a nawet naczelnych  inte- i 
resów zdministracji Pańswa. Związek | 
Stowarzyszeń Urzędników z akzde-; 
mickiem wykształceniem wychodził | 
jednak z założenia, że oparty o jed- | 

nolite zasady, celowy program OSZCZĘ- | oszczędnościowej następnia w sprawie przywrócenia ruchomej skali płac ' 
pracowników państwowych, w sprawie pobierania podatku majątkowego ‘ 
i w sprawie zaciągnięcia pożyczki. i 

dnościcwy uchyli z biegiem miesięcy 
r. b. istotną konieczność zmniejsze: ' 
nia niedostatecznych uposażeń urzęd- 
niczych, przyczem Związek spodzia- 
wał się, że do różdych ofiar na rzecz 
Państwn powołane będą także inne, 
stesunkowo lepiej uposażone warst: 
wy społeczne, tak pracownidze jak | 
pracodawcze. ! 

Natomiast wypadki, które zaszły 
już w pierwszym miesiącu prawizo- 
rjum budżetowego, dość jaskrawo 
wskazują na nieskoordynowaną je- 
szcze działalność oszczędnościową, a 
skutki tego odbiły się fatalnie właś- 
nie przedewszystkiem na żmniejszo: 
nych uposażeniach urzędniczych. W. 
miesiąchch tych bowiem podwyższo-. 
no równocześnie ceny za jazdę tram- 
wajarmi w Warszawie, za wyroby mo- | 
nopołów państwowych (szczególnie 
wyrobów tytoniowych) i za dzienniki 
t. |. za artykuły codziennego użytku 
każdego niemal urzędnika, nawet 
przy minimalnych wymogsch stanu. 

Jedną z najdotkliwszych wad po- 
сгупай oszczędnościowych jest w 
obecnej chwili brak skoordynowania 
i jednolitości w zastosowaniu wsksź- 
mika drożyźnianego. Kiedy bowiem 
zostałutrzymany dla wszystkich werstw | 
pracowniczych, to zniesiono go tylko 
dla uposażeń urzędniczych, ustalając 
je w zmniejszonej wysokości, mime 
oczywistego wzrostu drożyzny. To 
spowodowało, że już w styczniu b. r. 
obniżka płac urzędników państwo- 
wych wynosiła nie 4 i pół, 5 względ- 
nie 6 proc., ale 15 i pół, 16 I 17 proc., 
a to z powodu zwyżki kosztów utrzy- 
mania o 11 proc. w miesiącu grud: 
niu. 

Związek Stowarzyszeń Ulrzędników 
z akademickiem wykształceniem z,ca- 
łym naciskiem stwierdzić musi, że 
kwestja wskaźnika  drożyźnianego 
winna być uregulowana |ednolicie 
dla wszystkich pracowników tak pań- 
'stwowych, samorządowych jak i pry- 
watsych, co w konsekwencji prowa- 
dzi do dwuch alternatyw, t. j. całko- 
witego zniesienia go lub utrzymania 
go dla wszystkich. Jeżeli Rząd zdoła 
pówstrzymać wzrost drożyzny, oraz 
możliwem będzie ustabilizowanie 
kursu złotego, wówczas winien być 
wsksźnik drożyźniany zniesiony dla 

| wójawództw Poleskiego i Nowogródzkiego. 

|tylko formalnem, gdyż życie wobec 

jcie Państwa. 

K UR J E R 

Wyjazd ministra Raczkiewicza. i 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). j 

Minister sprow wewn. p. Raczkiewicz wyjechał wczoraj w objazd do ' 

P. ministrowi towarzyszą p. Zabierzowski i inspektor Mackiewicz. 

    

Rejestracja mienia polskiego na Litwie. 
WARSZAWA. 21.1. Pat. Główny Urząd Likwidacyjny wzywa obywateli 

polskich posiadających własność nieruchomą na terytorium republiki litew- 
skiej do zgłaszania się do uraędu esobiście ewentualnie podania swych 
adresów w celach rejestracyjnych. Zgłaszać się należy w terminie do 20 
marca r. b. pod adresem. Warszawa ul. Foksel 3 Główny (rząd Likwida- 
cyjny. Zgłoszenia osobiste przyjmowane będą od godz. 11 do 1szej pp. 

    
  

  

Uchwały klubu P. P. S. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). į 

Wczoraj obradoweł klub parlamentarny P.P.S. Po dlugie| i wyczerpu- ; 
jącej dyskusji klub uchwalił szereg instrukcyj dla ministrėw socjalistycznyc! 
w rządzie koalicyjaym w sprawie reorganizacji zarządu państwa i pólityki 

  

  

i 

Obrady komitetu wykonawczego grupy 
parlamentarnej francusko-polskiej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach popołudniowych obradował komitet wykonawczy na najbliższą niedzielę pewnego ro-; żenie pewnego chaosu. 
giupy parlamentarnej francusko:polskiej, który rniędzy innemi zatwierdził dzsju nowość: symfonję kinemato-, przeprowadzanie szeregu motywów 
tekst pism, jakie mają być wysłane do ambasadora francuskiego w War- graficzną Le beuf sur le toit. Z tego „2 kinematograficzną szybkością—na: 
szawie p. de Panafiela oraz do prezesa grupy polskc-francuskiej w Paryżu. powodu chciałbym w tem miejscu daje utworowi pewien specyficzny 

W nejbliżsym czasie postanowiono również wydać adezwę do klubów dać kilka wyjaśnień tyczących głów- urok. Niezawodnie Cocteau wespół 
| z Milhnaud'em stworzyli rzecz dowcip- 
mą i o ile chodzi, o nowość niewąt- 

parlamentarnych, wzywającą do jak najliczniejszego zapisywania się „człon: 
ków najwyższych i:b ustawodawczych do grupy. i i 

  

Zatarg chińsko-sowiecki. 
PEKIN. 21-1. Pat. Przedstawiciel sowietów Krachan złożył w minister- 

stwie spraw zagranicznych energiczny protest. w związku z zatargiem o kolej 
wschodnio-chińską, Nota protestująca złożona przez Karachara domaga się 
położenia kresu zniewagom jakich dopuszczają się żołnierze chińscy oraz 
przywrócenia porządku. Sowiety—oświadcza nota—zrezygnowały z ochrony 
tej kolei w nadziei, że Chińczycy ocenią ten krok. Sowiety gotowe są do 
podjecia dyskusji w sprawie niezbędnych zarządzeń jakie mają być przed- 
sięwzięte. Makoniec nota podkreśla powagę sytuacji i czyni Chiny odpo- 
wiedzislnemi za wszelkie szkody spowodowane wyzywającem zachowaniem 
się żołnierzy chińskich. 

  

° 9) L akių balti. będzie 

Lotwa, 

Traktaty handlowe Łotwy z 

Polską i Litwą. | 

wskaźnika nie zaistnieją, 
nie go chociażby całkowite, 

ewentualnego wzrostu drożyzny, zaw 
sze ten wskaźnik wykaże i swój de- 
cydujący wpływ wywrze”. 

W dalszym ciągu memorjału po- 
ruszono kwestję zamierzonych przez 
Rząd osztzędności, drogą zmniejsze 
nia wydatków Osobowych w budże- 

Wobec ujawnionej tendencji nie- 
jednolitego traktowania poszczagėl- 
nych działów administracji i przed- 
siębiorstw (np. Koleji), zwrócono 
uwagę na konieczność oparcia pro- 
gramu oszczędnościowego na zasa- 
dach równomierności i jednolitości, 
zaznaczając, że dalszy rozwój tego 
rodzaju wyboczeń, spowoduje, źe 
Zarządy poszczególnych Stowarzyszeń 
Urzedniczych nie znejdą należytych 
argumentów dia powstzymania wa- 
rstwy urzędniczej od objawdw rozgo-4 
ryczenia z ujemnemi dla Państwa 
następstwami. 

oraz przedstawiony przez Polskę pro- 
jekt tymczasowego układu handlo- 
wego. 

Uimanis ministrem spraw za: 

granicznych. 

RYGA, 21.1 (Pat.) „Jaunakas Zi- 
nas” dowiaduje się, że prezes. rady 
ministrów (lmanis obejmie narazie 
funkcje ministra spraw zagranicznych 
ad interim. 

    wszystkich. Jeżeli natomiast te dwa 
warunki, nieodzowne do uchylenia   Warszawa, dn. 18 stycznia 1926 r. 

Ww LE N Ss KI! 

: torjat 

` 

Inspekcja województw wschodnich.  Dyrektorjat Kłajpedzki uzyskał votum 
: zaufania. 

Nowomisnowany prezydent Dy- nieufności, w której znajdują się gru- 
*rektorjum kraju Kłajpedzkiego p. Si- | py Sejmiku, oraz, że nowa władza 
,monajtis podał do wiadomości p. Gu-: pracować będzie dla dobra kraju. 
bernatora, iż Dyrektorjum już zosta: ! 
ło utworzone. 

W skład jego wchodzą, oprócz p. 
Sinonajtisa: Kajrys z Szyłokarczmy— 
radca prawny, Stumbur — rektor 
szkół. Baldżus — dyrektor dla spraw 
rolniczych, Sckasffeter — dla spraw 
handlu i przemysłu, 16 stycznia spra- 
wy Dyrektorjium zostały już przejęte. 
19 stycznia w Sejmiku została odczy* 
tana deklaracja nowego Dyrektorjum. 

Wyraża ona nadzieję, iż Dyrek- | oświsdczeń Dyrektorjum objęło urzę: 
rozproszyć atmosferę | dowanie. zdoła 

  

Literatura i Sztuka. 
Kinematograficzna Symfonja 

Byk na dachu. 
(Le boeuf sur lę toit). 

Scenerjusz Jańa Cocteau, muzyka Dariusa Milhaud. 

Żespół artystów urządzających po- nie momentów — chociaż po rez 
przygotował: pierwszy słyszana może sprawić wrz- ranki w Sali Miejskiej 

nie formy muzycznej. 

W latach wojennych rozpoczął się 
dla muzyki okres przełomowy. Roz- 
poczęto poszukiwania za nową formą 
muzyczną. Zwrócono się do starych 
mistrzów XVII i XVIII w. bytam zna- 
leść rozwiązanie zagadnienia. Uczynił 
to Debussy, Ravel nie mówiąc о са ' 
łym szeregu młodszych kompozyto- 
rów. Do tego szeregu muzyków przy” 
stąpił kompozytor i literat, najdo- 
wcipniejszy człowiek Paryża Jan 
Cocteuu. Słusznie zwrócił uwagę n 
kinematograf — jako nowy czynni! 
mogący odegrać w szukaniu fermy 
pewną a nieświadomą jeszcze w 
skutkach rolę. Napisał też scenarjusz 
„Le beuf sur le toit”. To niejako 
komiczny podkład— libretto humory- 
styczne, mające na celu z jednej 
strony zabawić widza—z drugiej zaś 
wyszydzić całe 

stan, szuka zaspokojenia bodajże w | 
kabarecie czy też nocnych spelun-! 
kach. Mając gotowe libretto zwrócił I 

RYGA, 21. (Pat.) Na odbytem dzi- się o muzykę do Dsriusa Milhand'a ; 
siej pod przewodnictwem Uimanisa — jednego z wybitniejszych kompo: i minarjum nauczyc.; Koncert na dwa ny, jako pierwszorzędny środek wy- 
posiedzeniu Komitetu ekonomiczne- zytorów francuskich. Milhaud ujął fortepjany p. prof. Kimont-Jacynowej chowawczy, celem szerzenia wśród 
go rady ministrów rozpatrywano pro- całość groteskowo-wprost parodycz- |i Fanni Krewer; zmierzch przedsię- 
jekt traktatu handlowego z Litwą nie. Melodje operł na motywach tan- j biorstwa 

ł Nie należy w niniejszym artykule 

a Pierwsze nieudolne nawet kroki; nie* 
jk. wiadomo jednak co przyszłość przy- 

Kończąc przewodniczący Simonaj- 
tis oświadczył, że właściwie słowa nie 
dowiódą tu niczego, trzeba prscować. 
Cały program streszcza się w haśle 
wspólnej pracy dla dobra klajpedz- 
skiego okręgu. —- 

Wszystkie frakcje Sajmiku zajęły 
pozycję wyczakującą oświadczając, 
że będą  oczekiwały rezultatów 
działalności Dyrektorjium—i wtenczas 
zajmą stanowisko. Na podstawie tych 

T 1 

ywe tempo, 

pliwie nową. 

dopatrywać się jakiegoś „gloryfiko- 
„wania” kompozycji. Z drugiej strony 
nie można nad tą wyśmienitą pa- 
rodja przejść do porządku dzienne- 
ge. Fakt pozostanie faktem: zacze- 
piono muzykę o kinematograf; stwo- 
rzono nowy rodzaj: symfonję kine- 

* matograficzną. Na razie mogą to być 

,miesie. A ta przynosi często niespc- 

M 1774465) | 

społu. Na poranku kolend urzą- 
dzonym staraniem tut. żeńskiego i 
męskiego Seminarjum naucz. — w 
sali zakładowej przy ul. Ostrobram- 
skiej, dnia 10 stycznia br. popisywały 
się wszystkie klasy przeważnie a 
kapella, z osobne, a na koniec w 
wspólnym zespole chóru mieszane- 
go. Już to, że w każdej klasie na- 
uczycielka, słusznie przez ogół i mło- 

zuje odrębny chór, należy podnieść 
z uznaniem. Widać z tego, że klasa 
nie próżnuje i w przeciągu krótkiego 
Czasu zdobywa pewne Фиатит wia- 
domości teoretycznych, urmuzyksl- 
nienia i sprawności śpiewaczej, 

Przesuwały się też na sympatycz- 
nej estradzie sali zakładowej, klasy 
po klasie, od | kursu począwszy, 
gromady dziewcząt i młodzieńców, w 
uroczystym nastroju i często z biją: 
cem sercem... Rozpłomienicne twa- 
rze odsłaniały tajemnicę wzruszenia, 
zrozumiałego z motywów szlachetnej 
emulscji, a program był przebogaty, 
umiejętnie dobrany i piękny, nie łat- 
wy i niecodzienny i przeważnie wy- 
konany a capella t. jj bez pomocy 
fortepianu, czysto i bez wybryków w 
intonacji. W produkcjach wyróżniły 
się kursy li i Vty męskiego i III 
żeńskiego. Seminarjum, a wszystkie 
śpiewały muzykalnie i z wybitną ten- 
dencją precyzowania utworów. Męs- 
ki chór V-tego kursu brzmiał naj: 
szlachetniej, a śpiewacza drużyna pod 
batutą swego młodocianego kolegi- 
dyrygenta, odniosła sukces, no, i 
zwycięstwo porankowego turnieju! 
Gdy jednak wyżej wspomniałem o 
rzetelnym artystycznym wysiłku ze- 
społu, to odnosi się ten superlatyw 
do produkcyj mieszanego chóru, zło- 
żonego z wychowanków obu zekla- 
dów. Takiem wykonaniem można 
spokojnie popisać się przed szerszą 
publicznością; cechowały je dobra 
dykcjs, siła wyrazu, poczucie rytmu 
i artystyczna interpretacja kolend. 
Prócz tego dziwna jakaś rzewność i 
prostota dziecięca — cechowały tą 
prodakcją; gdy pomyślałem, że prze- 
<ież młodzi ci wychowankowie wkrót- 
ce opuszczą zakład naukowy i że 
zdobytą w nim wiedzą i zamiłowa-   : dzianki. 

| Omawianą kompozycję wystawio- 

zdemokratyzowane . 
społeczeństwo, które bez względu na ; 

„no po raz pierwszy w r. 1920 w Pa- 
ryżu w teatrze Comódie des champs 
 Elysćes — poczem w tymże samym 
roku w Londyńskiem Colisćum. 

Dr. Tadeusz Szaligowski. 

Z muzyki. 
(Poranek kolend w męskim Se- 

i 

teatru operetkowego w 

niem do śpiewu i muzyki, pójdą w 
j Świat, na najbliższe nam ziemie, aby 
drugich kształcić | zaspakajać drze- 
miące pragnienia maluczkich... jesz- 
cze większe  opanowywało mnie 
wzruszeniel Znaczenia tej misji nie 
należy bzgateliziować i dlatego ze 
szczególną sympatją odnoszę się do 
kierowników i nauczycieli zakładów, 

' którzy znaczenie jej zrozumieli i z 
"pożytkiem dla młodzieży i spole- 
,czeństwa pielęgnują i szczególną о- 
pieką otaczają właśnie śpiaw chóral- 

,mas brzmienia mowy ojczystej łat 
wiej i prościej strumieniami melodyj 

ga peruwiańskiego i wykazał nieza-; „Lutni* i nowe usiłowania dzierżaw=! wrażliwy słuch i serca ludzkie. 

cza w dziedzinie traktowania tworzy» 

równocześnie w dwu tonacjach pro- 

jednolitości jedną lub dwoma 

Ten sposób pisania uzyskał w teorji 
muzyki swoją odrębną nazwe: ele- 
ment zetknięcia staje się biegunem 
(Element des kontaktes wird zum 
Pol). Pozatem partytura  symfonji 
przedstawia wiele ciekawych muzycz- 

wodnie wiele pomysłowości, zwłasz- | ców). 

llgkroć w naszych szkołach popi- 
wa dźwiękowego. Dwie identyczne sują się chóry uczniów, natychmiast 

„tam spieszę | z prawdziwą przyjem 
wadzone melodje, zawarowane w swej | nością przysłuchuję się młodecianym 

nuta- | głosom, zwłaszcza gdy, dzięki trosk- 
mi — spotykamy na każdym kroku.| liwej opiece kierownika zakładu -i 

wybitnej sile pedagogicznej, i rosnące- 
mu z tego powodu zamiłowaniu mło- 
dzieży do chóralnego śpiewu, skon- 
statować można dodatnie rezultaty 
pracy, a nawet do pewnego stopnia 
artystyczny wysiłek młodocianego ze- 

Z szeregu większych produkcyj 
muzycznych w ubiegłym tygodniu, 
wyróźnić muszę koncert kamerzlny 
na dwa fortepiany pp. prof. Kimontt 
Jacynowej i Fanni Krewer w sali klu- 
bu handlowo-przemysłowego. P. Ja- 
'cynową zaliczam do pierwszych, bar- 
dzo subtelnych pianistek t nauczy: 
cielek w naszem mieście, a wogóle, 
jakó wybitną siłę artystyczną w gwia- 
zdozbiórza polskich luminarzy forte- 
planowych, dla uzdolnienia znowu p. 

'Krewer, jej pracy i postępów naj- 
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iarodowe rekolickje. | 
"Reduta: Wesele, dramat w 3-ch ak- 

tach 5% Wyśpieńskiego. i 

ZW : 

W lįstopadową noc roku tysiąc | 
dziewięćsetnego garjalny malarz Sta: 
nisław Wyspiański był gościem na 
weselu przyjaciela poety, zaślubizją- 
cego chłopkę ze wsi pod Krakowem. | 
Jego „oczy patrzące stały się figu- | 
rami ludne, które się niełatwo zatrzeć 
dadzą”. 

Oczy malarza urzeczone zostały 
„bajecznie kolorowym” korowodem 
„weselnym”, a wyjątkowe zgromedze- 
nie pod chłopskim dacham ludzi z, 
różnych warstw narodu w momen- 
cie, zmuszającym do symbolizowania 
związku sziachcica — inteligenta z 
wieśniaczką, wstrząsnęły fantszją pa- 
trycty — myśliciels. Owocem wzru: 
szeń owej nocy był dramat „Wesele”, i 
niewątpliwie najpierw namalowany, 
później napisany, drarnat wybitnie ; 
kostjumowy. Nie jest bowiem do po- | 
myślenie, by utwór ten mógł powstać 
w izbie chłopa z pod Warszawy, so 
wszednionego szarzyzną ubioru. Wiz- | 
ja plastyczna stała się tu impulsem, 

  

dla gry idej i skojarzeń, które miały | 
dla siebie gotowe już, wyraźne aż) 
nadto kształty. Ten sam zresztą pro: | 
ces genetyczny obejmuje wszystkie | 
prawie utwory Wyśpiańskiego, który | 
— gdyby nie był malarzem, nie był: 
by poetą, a przynajmniej fakim po- 
etą. 

* 
a ARS 

Oto punkt wyjšcia dla inscenizacji 
„Wesela*. Wychodząc z tych założeń 
można pokazać „Wesele" nawet ja- 
ko teatr kukiełek, przekreślając pew- 
ne fragmenty tekstu, gdzie lalki za- 

' 

|kie dramaty ludowe (lud - zbioro- Rycerz Czarny, Upiór i Wernyhora. 

"rozum. x 

(będzie mowa dalej), o którym przy- | miecze, król Jagiełło”, a wiąc złuda 

stąpią żywych aktorów — i eksperys dopracować, aby nie stała się — 
ment taki — nie wątpię— mógłby dać skarłowaciałym teatrem. z 
widowni wysoce artystycznie wziusze- * 
mia teatralne. ! * * 

Ewclucję podobną, od dramatu, Po tych kilku, być może here- 
publicznego obrzędu religijnego przez tyckich uwagach, należy coś powie- 
ministerjum — widowisko kościelne , dzieć o konstrukcji dramatu. Wystę- 
do szopki — widowiska scenicznego, puje w nim, jak wiadomo, 7 postaci: 
czyli od słowa do wizji przeszły wszyst; Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman, 

wość) i ewolucja taka a nie innacze- | Oprócz Chochoła, który jest jak- 
ka Wesele w teatrze polskim. Obec- , gdyby syntezą uroku tych zjaw, spro- 
nie jest ono w środkowem stadjum- : wadzającego na „Wesele” „co się 
widowiska kościelnego, dlatego że du- |; komu w duszy gra, co kto w swoich 
sza widzów z przed lat 25, nastrojo- widzi snach*, każda zjawa ma swą 
na wegług kamertonu niewoli naro- ; parę w jednej z osób realnych. A ten 
dowej uczestniczyły w dramacie tym, | związek parzysty oparty został przez 
jak w obrzedzie, przepalającym myś- | poetę na indywidualnem rozwinięciu 
li, cerca, rdzeń istnienia, bytowanie ; zacytowanej obietnicy Chochoła. Treść 
codzienne. wewnętrzna tych widziadeł, ich zna- 

Dziś jest to widowsko, pobudza- | czenie dla dramatu rozwija się cre- 
jące do rozpamiętywania, do czci, |scendo w logicznie _umotywowanej 
widowisko pasyjne, kościelna, bo dzi- | kolejności. A więc pierwsza para, 

bel w owej Jakubowej drabinie, po 
której dusza wspina się ku niebiań- 
skim wizjom Wernyhory. 

Hetman jest odpowiedzią na trze- 
cie pytanie: co nas zgubiło? 

— Pychal — odpowiada Wyspiań 
ski ustami swej zjawy. 

„Ja pan, piekielny pan, drwię z 
serdecznych ran... każ muzyce dla 
mnie grać, mnie na piekło stać”...— 
oto credo polskiej, pańskiej buty, 
polskiej pychy. fl motywacja psycho- 
legiczna? Wyobraźmy sobie, źe dzień 
„ Wesela" jest w symbołice swej reln- 
karnacją dnia konstytucji 3-go maja. 
Tylko patrzeć, jak w izbie weselnej 
rozebrzmią okrzyki z przed stu lat: 
„jeden cud—z polską szlachtą polski 
lud” 1 ten drugi: „wiwat wszystkia 
stany”. Może się więc  literatowi- 
szlachcicowi uroiło, że on ślubem 
swym z chłopką, dopełnia wielkiego   siaj Polska to nietylko serce, ala ił Marysia — Widmo jest jakby próbą 

fmocy Chochoła, gdyż ma znaczenie 
Za lat pięćdziesiąt będzie Wesele | epizodyczne, osobiste. Druga para: 

szopką, jak szopka  Trzechkrólowa. | Dziennikarz — Stańczyk, to przekrój 
Wtedy to elementy plastyczne, ma- | współczesuości, jej stan obecny, go- 
larskie, dziś szamocące się w wię: | dny sarkazmu, napiętnowania i... li- 
zach słowa, wyzwolą się i zapanują tości — Polska współczesnal 
wszechwładnie w „Weselu”, Wtedy; | Trzeci djalog: Poeta—Rycerz, rzut 
stanie się możliwe ukazanie owego ; oka w przeszłość, w historję... Co z 
trzeciego planu (o dwuch pierwszych niej bierzemy? Poezję: „Grunwald, 

pomniała nam Reduta, „idea ati. a w istocie: „śmierć, nocl..* 
Chochołe zzewnątrz scany. Ten trze- | Czwarta para, Pan Młody—Hetman 
<i plan, to wszystko, co dzieja się; wymaga dłuższego zastanowienia. 
zzewnątrz chaty w sadzie, od kra- )O ile bowiem pojawienie się tamtych 
kowskiego gościńca, w perspektywie j zjaw tamtym właśnie postaciom, jest 
pól, jest dziś oddane narrecyjnie, w | psychologicznie urnotywowene, to w 
szopce będzie mogło być upiastycz ;tym wypadku nasuwa się pytanie: 
nione. dlaczego Hatman zjawia się właśnie 

l te trzy plany „Wesela: 1-locum ; Panu Młodemu? Czy Pan Młody ma- 
dramatis, ll—we wnętrzu Izby i III- /rzyl o Hetmanie i dlaczego marzył? 
po za chatą — zwiąże w jedną kon- W inscenizacji Reduty postać ta 
strukcję muzyka, ów „strumień pięk- |z niewiadomych przyczyn została po- 
ności”, płynący nurtem „Wesela”, 

Ale do takiej szopki musimy się 

czynu? „Dzisiaj to mój dzień miło- 
ści”— powiada. Ahetman drwi: „Cze- 
piłeś się chamskiej dziewki?.. Polska 
to wszystko hołota. Jesteś szlachcic, 
to się z nami pocałuj”... Taka jest 
więc senna projekcja marzeń Pana 
Młodego, z których Spowiada się 
Redczyni: „trzeba mieć ogromną siłę, 
siłę jakąś tytaniczną, żeby być czemś 
na tej wadze, gdzie się wszystko 
niańczy w bladze*. 

Przyznaję jednak, że powyższe u- 
motywowanie niejest tak bezwzględ”: 
ne, jak inne. Istnieją może lepsze i 
szkoda, že nam Reduta tej zagadki 
nie wyjaśniła. 

„ Następnem ogniwem w konstruk- 
cji dramatu jest para: Dziad-Upiór 
Szeli. Ponieważ Dziad jest tym, któ- 
ry przeżył sam 1846 rok, ponieważ 
jest łącznikiem między pokoleniem 
chłopów z owego roku, a pokoieniem 
„Wezela”, więc Upiór jest ucieleśnie-   minięta, a pominięcie jej uczyniło 

wielką lukę w logicznym rozwoju! 

  

niem jego ponurych wspomnień, zja- 

' 

dramatu, gdyż wyłamało cały szcze- Dziad, chce w poczciwości serca u- 
czestniczyć w tym akcie przymierza 
paców z ludem. Chciał powiedzieć 
Panu Młodemu: „Szczęść Boże przy 
weselu”, — i zanim wyrzekł te słowa, 
zjawił mu się Szela. Oto „syk węża*, 
który serce słuchacza, uczęstniczące- 
go w rekollekcjach sumienia polskie- 
go, mających zakończyć się rozgrze- 
szeniem Wernyhory, = napełnia „prze- 
czucięm złowieszczem*. 

Wreszcie finał: Gospodarzowi, któ- 
ry pierwszy wszedł w lud, który był 
protagonistą uroczystości weselnej 
Pana Młodego, ukaże się Wernyhora, 
zwiastun dopełnienia. „Pomówimy o 
Przymierzu”, które ma być ocale- 
niem, wyjściem z współczesności, u- 
kazanej w rozmowie Dziennikarza ze 
Stańczykiem. Pustka pod „tęczowe- 
mi mostami czułości”, przerzuconemi 
przez szłachtę, inteligencję (a więc— 
Naród!) ludowi, będzie wypełniona?.. 

Przeszkodzilė — cząpka z pawich 
piór. Pustkę wypełnił nie czyn, real- 
ny czyn przymierza, ale przymierze 
snu pod suggestją Chochoła... 

* * 
* 

Tak sobie wyobrażam linję kon- 
strukcyjną a więc i inscenizacyjną 
Wesela. Reduta nie wszędzie poszła 
tą drogą. Dała jedaak, (poza innemi 
walorami) dwa oszałamiające mo- 
menty w ramach takiej właśnie wi- 
dowiskowo:kościelnej konstrukcji. Pó- 
dział sceny na plan pierwszy i dru- 
gi, z wysunięciem „osób dramatu* 
na plan pierwszy — to jedno; wej- 
ście Chochoła w drugim akcie — to 
drugie, co świadczy juź nietylko o 
pomysłowości, ala o wspaniałej, twór- 
czej inwencji Reduty. Tak wiele ma- 
my bowiem teatrów, które stać na 
szczęśliwe pomysły, tak mało takich, 
które ukazują nam nowe idee. Re- 

Słówko o muzyce. „Motyw muzy- 
ki kończącej akt trzecit — jak okre- 
śla tekst jest integralną częścią Cho- 
choła. Zinstrumentowanie tego mo: 
tywu i wykonanie go w chwili pierw= 
szego ukazania się taj zjawy było 
idealiem pociągnięciem i mogłoby 
to wywołać wrażenie wtrząsające, 
gdyby nie to, że użyto go już w 
ciągu aktu pierwszego. Rzampolić 
przez godzinę w kółko dziewięciotak- 
tową melodję, to znaczy obrzydzić ją 
słuchaczowi i przytępić jego wrażli- 
wość, która powinna być oszczędzo- 
na właśnie dla wejścia Chochoła. 

W drugim akcie przecież zaczyna 
się właściwy dramat, dosadniej trze- 
ba więc zaznaczyć jego inność, za- 
znaczyć zapomocą rytma i muzyki. 
Czterocwierciowy motyw  Chochoła 
spełnia to zadanie. (lżycie w akcie 
pierwszym jakiegoś innego motywu 
ludowego w takcie np.trzyćwierciowym 
(oberek) lub dwućwierciowym (kra- 
kowiakl) stanowiło by ten pożądany 
kontrast i rozłupało by widzialność 

korncyjnie scena sama. 
Wogóla pierwszy akt jako całość 

jwypadł słabiej, niż dwa następne. 
Potrzebne tu żywsze i bardziej ryt- 
miczne tempo, a chwilami może na- 
wet skandowanie wiersza. Niektóre 
pauzy w tym akcie były przydługie 
i nużące, ale to są drobne premie: 
rowe usterki, które przy następnych 

Podobnie rzecz się miała z premjerą 
„Wyzwolenia“ i następnemi przedsta- 
wieniami, w których każde późniejsze 
było lepsze. 

W końcu skromna prośba pod a: 
dresem inscenizacji: 

Włóżcie Panu Młodemu  binokle 
na nos! Ilež jego słów nebierze 
wtedy właściwego znaczenia — i   „duta takim właśnie jest   się w chwili, kiedy i on, 

teatrem od | ba 
pierwszej inscenizacji „Wyzwolenia*,| | 

rwy! 

Tadenas Łopalewski, | 

dziež ceniona p. Gsawrońske, organi: = 

podobnie jak rozłupana została de- 

wykonaniach siłą rzeczy zanikają. -



STRZĘPKI. 

I ja udzieliłem wysiadu. 

Od pewnego czasu weszło w Wilnie w 

modę wzorem Warszawy robić wywiady z 
wybiłnemi osobistościami. 

Wynikają czasem z tego |akieś niepo: 

rozumienia | komerarze, ale czas wszyst- 

ko łagodzi. Byłem więc cokolwiek zdzi- 
wlony, że wywiadowcy mnie omijają. 

Wreszcie wczoraj przyszło do mnie jas 

kieś zagadkowe łndywiduum z prośbą o 
wywiad. 

— Proszę niech pan siada—rzekłem— 
tu jest papier od śledzia, kłórego przed 

chwilą spožylem, a tam zemórznięty atra- 

ment w kałamarzu: Dolej pan gorącej wo- 
dy | pisz. 

Urodziłem się jak wszyscy nie zdsjąc 
soble sprawy z tego że się rodzę. Dlatego 

nie przypominam sobie dokładnie, kiedy to 
było. 

Od pierwszych chwil życia zdradzałem 
słabość dlu pici pięknej. Ulegając temu 

mojemu przedwczesnemii zamiłowaniu ro- 

dzice sprowadzili do mnie mamkę, z którą 

utrzymywałem dość intymny stosunek, 

trwający około roku. 

Ponure indywiduum uśmiechnęło się 

z goryczą. 

— A jak pan się zapstruje na sprawę 

ustawy o władzach wojskowych? 

-- Pisz pan. W dziesiątym roxu życia 

dostałem na gwiazdkę szablę i konia na 

biegunach. Później pistolet kapiszonowy i 

czapkę żolnierską. 
— Czy ordynacja wyborcza nie powin* 

na być zdaniem pańskiem zmieniona. 

— Ależ bez wątpienia Ostatnie urodze- 
je wpłyną niewątpliwie dodatnio na nasz 

bilans handlowy, vskutek czego... 
— Dość, — przerwał wywiadowca: Co 

pan najwięcej lubi? 

— Gadać, panie łaskawy, do tego stop- 
nia, że gadam nawet przez sen... 

— Moje uszanowanie. 

— Sługa dobrodzieja, ale uprzedzam 
że niniejszy wywiad ja sam, Kuba, ogłoszę, 
byś mi pan jakiego psikusa nie zrobił. 

— lndywiduum uśmiechnęło się łagod- 
nie.., 

ннн 
Kuba. 

  

szczerszy żywię szacunek i uznanie. 
Niestety, w dwušpiewie, že się tak 
wyrażę — fortepianowym różnice i 
indywidualności artystek wystąpiły 
tak znacznie, że koncert nie pozos 
stawił jednolitego wrażenia. Ucierpia- 
ła naturalnie strona drugs, słabsza, 
no, i całość wykonania. Czego wy- 
magamy od dwuśpiewu fortepiano- 
wego | dwuśpiewu wogóle?. oto wy- 
wołania wrażenia w słuchaczu, że na 
dwuch iastrumentach jeden gra czło: 
więk i jedna bije tam dusza... Nie 
przeczę, że wśród wykonanych utwo 
rów były takie chwils ! ustępy, które 
słuchano z zapartym oddechem. Za- 
liczam do nich jedną część z „due- 
tino concertanta Mozarta-Busoniego", 
miłe dziecinne figurynki nie zbyt 
strasznego dla niewierzących i łatwo, 
zrozumiałego w tym utworze Debus- 
sy'ego, wreszcie ustępy w 2 sulcie 
Rachmaninowa, a więc kompozytora, 
który widocznie sympatjami połączył 
najsilniej obie artystki. Były to jed- 
nak chwile... a wybitna indywidual: 
ność, lekkość, subtelność, śpiewność 
i cała aparycja tak znakomitej piani- 
stki, jak prof. Jacynowa, nie zawsze 
znajdywała równoważnik po drugiej 
stronie, której nie lekceważę, ale, co 
sprawia, źe w tym wypadku wolal- 
bym każdą z artystek słuchać z o: 
sobna. Niemniej wdzięczni jesteśmy 
za pracę | artystyczną ucztę, za co 
koncertantki słusznie nagrodzono 
kwieciem i oklaskami. 

(A. L.) 
(D. <. n.) 

Prawo autorskie we Włoszech 
Według nowej ustawy o własno- 

ści autorskiej za dzieło autora, sta- 
nowiące bezsprzeczną jego — а5- 
ność, uważa się każdy jego utwór 
od chwili powstania. Żeby naprawić 
krzywdy przeszłości odpowiedni pa- 
ragraf zarządza, iż żaden kontrakt 
literata z wydawcą nie może prze- 
kraczać trwanią lat pięciu, Co się 
zaś tyczy dzieł, które przez niewy- 
pełnienie jakichś formalności przez 
autorów, przeszły do do minimum pu- 
blicznego, to księgarze mają obo- 
wiązek pozbyć się w przeciągu roku 
wszystkich egzemplarzy danego dzie- 
ła, znajdujących się w ich Posiada- 
niu — poczem autor mieć będzie 
prawo zawierania na nowo dla swe- 
go utworu kontraktu, z kim zechce 
wszedłszy z powrotem w posiadanie 
swego dzieła utraconego poprzednio. 

Po latach pięćdziesięciu od śmier- 
ci autora wygnsa prawo Jego spad- 
kobierców do dochodów z jego 
twórczości. Wówczas w ich prawa 
wchodzi częściowo państwo, i po- 
bierać będzie od tych utworów sta- 
ły odsetek, wynoszący 5 proc.  Do- 
chody z tych procentów będą nie- 
wątpliwie bardzo duże, to też "y 
znaczono sumę 2 miljonów lir rocz. 
nie, na nagrody, zachęcające auto- 
rów, którzy stworzyli lub wydall dzie 
ła, posiadające specjalne znaczenie 
i wagę dla kultury. 
HI in ei 

Akuszerka-masažystka m. ma, BRZEZIA tklewlcza m. 17. P uje "ed goda, Sel rano wd 7-ej wiegge 

KTU R J E R 

Przed wstąvieniem Niemiec do Ligi. 
Narodów. | 

BERLIN, 21-1. Pat. „Vossische Ztg.“ pisze, że 
jęcie Ich do Ligi Narodów ma być złożone przez 
szeniu oświadczenie. 

LONDYN. 21|. Pat. Według doniesień Reutera z Genewy odbędzie 
się tam z początkiem marca jedno lub dwudniowa specjalna sasja zgroma- 
dzenia Ligi Narodów w sprawie przyjęcia Niemiec do Ligi. Dotychczas 
Niemcy nie złożyły jeszcze odpowiedniego podania. W Londynie panuje 
jednak przypuszczenie, że nowy rząd Luthera uczyni to w najbliższym | 
czasie, 7 marca odbędzie się jak podaje Reuter pieresze posiedzenie Rady | 
Ligi Narodów z udziałem delegata niemieckiego. į 
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Bezpośrednia komunikacja Warszawa — 
Moskwa--Leningrad. 

Ludowy komissrjat komunikac]ji wespėl z Ludowym Komisarjatem , 
Spraw Zagranicznych na posiedzeniu w dniu 16 go b. m. zutwierdził 
uchwałę pierwszego Polsko-Sowieckiego zjazdu kolejowego, który odbył się , 
w Moskwie w sprawie bezpośredniej komunikacji na linji Warszawa— 
Moskwa— Leningrad. 

Komisarjaty proponują, ażeby po zatwierdzeniu postanowień zjazdu , 
przez Rząd w Polsce, bezpośrednia komunikacja wprowadzoną była nie 
później jak w ciągu dwóch miesięcy od chwili zatwierdzenia. (1). į 
——— ——272 777777 

Groźny pożar w fabryce amunicji i gra- 
natów w Warszawie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

podanie Niemiec o przy- | 
nowy gabinet po wygło- 

  

Wezoraj w godzinach południowych w fabryca emunicji i granatów 
ną Czystem w Warszawie wybuchł skutkiem krótkiego spięcia groźny po- 
żar w sali, mieszczącej się na pierwszem piętrze, gdzie wyrabiane są za- 
palniki do granatów recznych. 

Płomienie ogarnęły błyskawicznie cały stół, dookoła 
30 żywych pochodni. Powstała ogromaa panika. Niektóre z pracujących 
robotnic skakały z oklen z wysokości pierwszego piętra. Wszyscy zajęci 
w fabryce tłumnie rzucili stę do ucieczki. 

Ia miejsce wypadku przybyły 3 oddziały straży ogniowej, wszystkie 
karetki Pogotowia Ratunkowego. i Kasy Chorych. Dokładnej liczby ofiar 
dotychczas jeszcze nie ustalone. W każdym razie lista rannych przewyższa 
osób 30, przeważnie z pośród personelu żeńskiego. 

Ofiary. katastrofy przewieziono do szpitala na Czystem. 

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Przegląd prasy gospodar- 

czej. 

którego stanęło 

    

możnaby zrezygnować jedynie wte- 
ty, gdyby możliwie szybka, człko- 
wita rewaloryzacja złotego, w myśl 
wskazówek prof, Kemmerers, byla 
dziś w Polsce powczechnie przy- 
jętym dogmatem. Jednak, jak 
stwierdziliśmy, tak nie jest. Istnie- 
je wprawdzie z pewnością jedno- 
myślność co do zasadniczej ko: 
nieczności przywrócenia wartości 
parytetowej złotego, ule kwestja 
terminu, w którym ten proces ma 
się dokonać, pozostaje nadal o- 
twartą". 
W tej samej materji zabiera głos 

„Życie Gospodarcze". 
Między innemi czytamy tam: 
„Musimy sobie zdawać sprawę, 

że nie ma mowy o tem, aby złoty 
mógł spaść w kursie zbyt nisko, 
możliwe są tylko pewne wahania, 
które jednak w miarę wzmacniania 
rezerw walutowych Banku Polskie- 
go również ustąpią, natomiast po- 
prawa kursu złotego będzie stała 
w kierunku zupełnego osiągnięcia 
parytetu złota. 

W tej sytuacji przemysł uświa- 
domić sobie musi, mając już do- 
wody powrotu złotego do parytetu, 
że chwila obecna jest tylko chwi- 
lą przejściową, istniejąca różnica w 
kursie złotego w stosunku do pa: 
rytetu, jako rzecz stale się zmniej- 
szejąca, nie powinns powodować 

„ zwyżki cen artykułów przemysło- 
wych. Przemysł więc powinien mo- 
żliwie jak najprędzej przeprowadzić 
rewaloryzację swych cen, w prze- 
ciwnym wypadku narazi kraj i sie- 
bie na wielkie szkody, 

Przykładem przemysłowi musi 
świecić rząd, obniżając ceny usług 
lub wytworów przez siebie wy- 

twarzanych, o ile one podniosły 
się w cenie pod wpływem spadku 
złotego”. 
Ze sprawą tą poniekąd łączy się 

kwestja określenia złotego w złocie. 
Pan Kape w ostatnim numerze 

„Tygodnika Handlowego" czyni na- 
stępującą, pod adresem czynników 
miarodajnych, uwagę: 

„Władze ustawodawcze, nie 
chcąc narażać swoich obywateli na 
krzywdy, powinny zająć stanowisko 
w tej tak ważnej dla życia we- 
wnętrznego sprawie i określić war- 
tość złotego i złotego w złocie, 
jako tej szmej ę: względem 
wartości jednostki”. M. G. 

W sprawie zwyżki złołego. 

Prasa gospodarcza ostatnio wiele 
miejsca poświęca sprawie zwyżki zło- 
tego. 

Dr. Edward Rose w artykule 
wstępnym w „Przeglądzie Gospodar- 
czym”, zatytułowanym „Wobec zwyż- 
ki złotego” zjawisko to tłomaczy w 
swosób następujący: 

„Różne wpłynęły na to momen- 
ty. Przedewszystkiem więc, zaczy- 
nają ustępować obawy co do po- 
wtórzenia inflacji w Polsce. Jeśli 
jeszcze przed miesiącem przyjęta 
była nie bez niedowierzania zapo- 
wiedź p. ministra skarbu, że do 
niej nie dopuści, to dzisiaj możli- 
wość taka coraz mniej jest brana 
w rachubę. Utrzymywanie obiegu 
pieniężnego w niezmienionych ra- 
mach na dłuższą metę mvsi z ko- 
nieczności dodatnio odbić sią na 
kursie waluty. Dla poprawienia 
nastrojów walutowych w opinji pu- 
blicznej conajmniej to samo zna- 
czenie, jak fakt powyższy, miały 
otwierające się nowe perspektywy 
kredytów zagranicznych. Gdy wo- 
bec tych perspektyw dalsza gra na 
spadek złotego mogła ckazać się 
ryzykowną, ustala również panicze 
na ucieczka niego. 

Z tą samą chwilą datująca się 
od szeregu miesięcy poprawa bi- 
lansu handlowego musiała wresz- 
cia odbić się w zwiększeniu zapa- 
sów dewizowych instytucji emisyj- 
nej. Zwiększenie to, oddawna po 
raz pierwszy, zaznaczyło się w o- 
statniej dekadzie grudnia, a według 
wszelkiego _prawdopodobieństwa 
uczyni ono na początku stycznia 
dzlsze postępy. W tych warunkach 
pomyślny dla nas zwrot w sytuacji 
walutowej nabiera większych cech 
trwałości, co z natury rzeczy musi 
skłonić posiadaczy walut obcych 
do łatwiejszego ich oddawania”. 
Pan Rose stwierdza wprawdzie, 

iż zwyżka złotego kładzie kres pew- 
nym możliwościom wywozowym, u- 
waża jednak, iż uwalnia ona życie 
gospodarcze od największegó nie- 
bezpieczeństwa, jakie na niem za- 
wisło. Opanowanie bowiem spadku 
złotego to nieodzowny przedwstępny 
warunek sanacji. 

Wreszcie dr. Rose dochodzi do |' 
następującej konkluzji: 

„Póki bowiem chodziło jedynie 
o zapobiegania dalszemu spadko- 
wi złotego, można było regulowa- 
nie jego kursu poruczyć mniej lub 
więcej * samodzielnemu uznaniu 
Banku Polskiego. Dzisiaj jednak, 
kiedy kurs ten poprawił się tak 
znacznie, że bezwzględnie zbliżył 
się bardzo do t. zw. parytetu go- 

. spodarczego, wszelkie dalsze Jego 
fluktuacje nie powiany być dzie- 
łem przypadku, lecz, w miarę moż- 
ności, normowane według wytknię- 
tego z góry i dobrze przemyślane- 
go planu, gdyż, rzecz prosta, wpływ 
tych wahań na życie gospodarcze 
będzie .w obecnych warunkach 
wręcz pierwszorzędny, 

Na galanterję ceny spadną. 
W dniu 23 stycznia 26 r. w Urzę 

dzie do walki z lichwą i spekulacją 
Komisarfatu Rządu odbądzie się po- 
siedzenie Komisji branży galanteryj- 
nej przy współudziale Komitetu Oby- 
watelskiego dla przeprowadzenia 
Ścisłej kalkulacji cen na wyroby gar 
lanteryjne, gdyź, jak ustaliły notowa- 
nia cen zaistniała wielka różnica 
między rynkiem galanteryjnym w 
centrum kraju a rynkiem wileńskim. 

(zd) 
Z-Targowiska Ponarskiego. 

W dniu 19 go b. m. na „Targo- 
wisku Ponarskim“ odbył się targ na   

W ILCE NSS Kea 

w cenie od 90 zł. do 350zł.; 2) świń— 
114 szt., w cenie od 30 zł. do 240 zł. 
i cieląt—168 szt, w cenie od 12 zł. 
do 30 zł. (I) 

Obniżenie cen na artykuły ko: 
lonjalno spożywcze, 

W dniu 20 stycznia 1926 r. w urzędzie 
do walki z lichwą I spekulacją odbyło się 
posiedzenie komisji branży młynarsko ko- 
lonjalno-plekarnianej przy współudziale Ko- 
mitetu Obywatelskiego, która obniżyła ceny 
na artykuły kolonjalno-spożywcze od 1 do 
30 procent w zależności od rynkowych cen 
na dany artykuł. Obniżone ceny przed:ta- 
wiają się następująco: 

Ceny rynkowe 
w dniu 20—1—1926 r. 

Chleb biały kilo 
„ stołowy 
„ Tazowy 

Herbata arange kilo od złot. . 
w opakow. pap. 
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ski w stopniach kwalifikacyjnych 
(5 oznacza stan wyborowy, 4—dobry, 
3—średni, przeciętny, 2—mierny, 
1—zły) przedstawił się następująco: 
pszenica ozima 3,3, żyto ozime 3,3, 

Kronika zagraniczna. 

Przebieg rokowań handlowych 
z Niemcami. 

Po powrocie delegacji polskiej do 
Berlina, delegaci niemieccy oświad- 
czyli 16 września 1925 r., że wyco- 
fują swój czerwcowy projekt prowi- 
zorycznego układu handlowego, z któ- 
rego usunięto sprawy osiedlenia i ceł 
konwencyjnych. Jednocześnie Niem: 
cy oświadczyli, że chcą prowadzić na- 
dal rokowania o traktat definitywny, 
któryby uregylował wymienione spra: 
wy, przyczem zniżki celne w myśl 
żądania niemieckiego powinny być 
zafiskowane, 

Strona polska zgodziła się przy» 
аё dyskusję nad życzeniami nie 
mieckiemi, prosząc o przedstawienie 
sobie niemieckiej listy cał konwen- 
cyjnych. Delegacja niemiecka popro- 

noweli do polskiej taryfy celnej, któ: 
ra była wówczas jeszcze w opracowa- 
niu, którą ogłoszono dnia 17 listo- 
pada w Nr. 113 Dz. Ustaw. 10 lista- 
pada wręczono Niemcom niemieckie 
tłumaczenie tej noweli i zużyli oni 
3 tygodnie czasu na jej rozpatrzenie. 
W drugiej połowie listopada wyzna- 
czyli deleguci niemieccy termin mię- 
dzy piątym a dziewiątym grudnia na 
wymianę list ceł konwencyjnych. 
Termin ten nia był dotrzymany. 16 
grudnia oznajmiii nam Niemcy, że 
wymiana list nastąpi dopiero po 
świętach. Dnia 19 grudnia strona 
niemiecka zawiadomiła delegację 
polską, że wymiana list nastąpi do- 
piero 25 stycznia 1925 r. 

Rokowania uległy zatem ponow- 

jeszcze prawdopodobnie długo, po- 
nieważ szczegółowe rozpatrzenie list 
i dyskusja nad poszczególnemi zniż- 
kami zajmuje zawsze najwięcej czasu. 

Brak zaufania do waluty 
litewskiej. 

Dyrektor banku litewskiego Jur- 
gutis oświadczył  przedstawicielowi 

siła wówczas o przedstawienie sobie , 

nej zwłoce i po 25 stycznia potrwają | 

3 

Posłowie polscy w go- 
. ścinie u Sowietów. 

Podług _ doniesień  Sowiackiej 
Fgencji Telegr. moskiewskie sfary 
urzędowe okazują wycieczce grupy 
posłów polskich duże zainteresowanie. 
Pstra kompanja wycieczkowiczów była 
Przyjęta przez Cziczerina i Dzierżyń- 
skiego, który odmalował w bardzo 
różowych barwach widoki zbliżenia 
polsko-sowieckiego na polu gospo- 
darczem. 

(Poseł Helman niewątpliwie bar- 
dzo sią ucieszył z tego,  zewzględu 
na spodziewany dla swoich wyborców 
obstalunek 7.000 par butów). 

Posłowie z Polski mieli okazač 
wielkie zainteresowanie polityką 
narodowościową Sowietów.  Zamie- 
rzają oni celem bliższego z nią za- . 
poznania się odbyć podróż po tery- 
torjach Ukrainy i Białorusi Sowiec- 
kiej. Poseł niemiecki ze Śląska Ro- 
zumek konferował z przedstawiciela- 
mi Niemieckiej Republiki Sowieckiej 
z nad Wołgi. 

Zapewne niedługo Agencja So: 
wiecka nie omieszka podać treści 
nowej serji gorących przemówień, 
wygłaszanych przez podróżujących 
posłów przy każdej okazji. | 

a 

Z kraju i zagranicy. 
Pfłyjazd gen. komisarza Rze- 
czypespolitej w Gdańsku do 

Warszawy. 
(Od wł. korespondenta z Warszawy.). 

  

  

o
 

Wczoraj przybył dą Warszawy 
generalny komisarz Rzeczypospolitej 
Polskiej. w Gdańsku p. Strassburger, 
który odbył dłuższą konferencję z 
podsekretarzem stanu p. Markow- 
skim w aktualnych sprawach polsko- 
gdańskich. 

| Z zagranicy. 
Wystawa carskich klejnotów. 

MOSKWA 21, |. (Pat). W Domu 
| związków zawodowych oraz w daw- 
nym budynku mennicy wystawiono 

‘ па pokaz klejnoty koronne - byłego 
cera. Tłumy publiczoości oglądają 

  
śLigtuwy", że w Z a nie* | br ki; koo GOD 
pomiernie wzrosło w Kownie zapo- | B 
trzebowanie na zegraniczne waluty. , w gi Bs RE 
z Ha Ak A pary ie Ani Pota Godo ody kupiec 
PA 1 :' ko „a Messe Goko A ska Dam holenderski jubiler odje- - 
alacy Iltėw. Jurgutis objaśnia to zja*| hał do Holandji nie załatwiwszy in- wisko zanikającem coraz bardziej za- | CHA y 
ufaciem do waluty litewskiej, wsku- 
tek czego każdy, kto może, zakupu- 
je waluty zagraniczne. Jurgutis zwró: 
cił również uwagę na wielki przywóz 
przedmiotów zbytku, któremi sklepy   NENA NE r . 0.55 

Mydlik warsz. paczka „|, 0.15 
Proszek do blelizny - . . . . .. 0.40 
Mydło miejscowe . . . . . . .. a= 

„  przywozowe |" 280 
Świece paraf. . . . 230 | 

» _ półstearyn. . 2.85 
Pasta do obuwia czarn 0.20 

% 2 z KOlQEO I 205 0.25 
ł 

Kronika krajowa. ! 
Sprawozdanie z działalności - 

Banku Polskiego. | 
{ 

(od wł. koresp. z Warszawy) ! 
, 

Rada Bauku Polskiego na wczo- | 
rajszem posiedzeniu rozpatrywała 
sprawozdanie działalności banku га › 
rok ubięgły, przygotowane dla wal- 
nego zgromadzenia akcjonarjuszów, 
które postanowiono zwołać na dzień 
10 marca. 

Na wniosek komisji bilansowo- 
budżetowej rady przyjęto bilans osta- 
teczny banku na 31 grudnia 1925 r. 
oraz rachunek zysków i strat, wyka- 
zujący 15.727.000 tys. zł. zysku, z 
<zego po zestawieniu sprawozdania 
z działalności i rachunku zysków i 
strat przez walne zgromadzenie akcjo- 
narjuszów zostało przeznaczono: na 
kapitał zapasowy — 1,567.000 zł., na 
dewidenty dla akcjonarjuszów — 11 
mil. zł; udział w zyskach skarbu pań 
stwa wynosi 3.053.000 zł. 

Nasz bilans handlowy. 

(od wł. koresp. z Warszawy) 

Główny Urząd Statystyczny doko- 
nał w dalu wczorajszym zestawienia 
naszego bilansu handlowego w gru- 
dniu: wartość przywozu wynosi 83 
mil, zł, wywozu—186,8 mil. zł., nad- 
wyżka więc eksportu nad "importem 
wynosi 403,800.000 zł. 

Stan zasiewów w Polsce, 
Na podstawie sprawozdań kore. 

spondentów rolaych, główny urząd 
statystyczny podaje do wiadomości, 
że grudzień pod względem warunków 
atmosferycznych mało różni się od 
poprzedniego miesiąca. Temperatura 
średnia w całej Polsce była niższa o 
1 do 2 stopni od normalnej wielo- 
letniej. * Wyjątek stanowiła środkowa 
część kraju, gdzie temperatura była | 
normalną lub też ją przewyžszala, 

Opady, przeważnie śnieg, w więk= | szej części kraju nie dosięgły prze- ; 
ciętnej normalnej wysokości, szcze- | 
gólniej w południowo-zachodniej i 
północno-wschodniej części (miejsca- | 
mi mniej 70 proc. normalnych opa- | dów). Nadwyżkę opadów o kilka 
procentów otrzymała jedynie połud- 
niowa część Polski. 

Warunki te nie miały ujemnego 
wpływu na wegetację ozimin, któ- 
rych stan mało różnił się od stanu     "Z rozważenia tego ' zagadnienia który dostarczono: 1) koni 93 szt, w ubiegłym miesiącu i dla całej Pol- 

kowieńskie są przepełnione. Bank 
litewski zmuszony jest ograniczyć u- 
dzielanie kredytu do jednej trzeciej, 
aby stworzyć sytuację, w której lit 
byłby tak samo poszukiwany jak I 

| waluty zagraniczne. 

Fama mi m 

Gielda warszawska 

z d. 21—1 26 r. Giełda pieniężna 

    

  

sprzedńż kupno 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 35,54 . 35,50 35,95 
Nowy-York — jak gotówka 
Paryż 27,50 27,57 27,43 
Szwajcarja 141,15 141,50 140,60 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 
Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja — 293,65 294,38 292,92 

Oslo 166,25 166,67 165,83 
Poż. dole. 64, (w złot. 467,20) 
Pož. kolej, 116—122 — 
10/0 konwers. 43,50 
80/0 poź. konwers. 1(0— 
4/2/o listy z. T.Kr. Z. przedw, 19,70—19,90 
50/0 listy z. wńrsz. przedw. 20,50 —21,20 
5% Listy z. Warsz. złotowe 30—31 
— 

    

statecznej ilości pieniędzy. 

| Śledztwo w sprawie fsłszerstwa 
banknotów. 

dzenie Narodowe wybrało dzisiaj 25 
członków komisji parlamentarnej dla 
przeprowadzenia dochodzeń 
wie fałszerstwa banknotów francus- 
kich. | 

Prezesem komisji wybrany został 
prezes Zgromadzenia Narodowego 
dr. Scitovski, х 

W kołach politycznych żywią wiel- 
kie nadzieje co do działalności ko- 
misji. Sądzą, że komisja będzie prze: 
słuchiwała wszystkich oskarżonych i 
rozpatrzy najważniejsze akty śledcze. 

„| Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. tańców 

Ан. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”). 
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; Dziś — Wincentego M 
Platek | Jutro— Zašlubiny N. M. P. 

22 Wschód siońce -- g 7 m. 29 
Styczeń ; Zachód — „” — . 8 т. 33 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Porady lekarskie. 
Kasa Chorych (m. Wiina 1 N.- Wilejkt)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym 1 ich rodzinom w Poliklinice 
Bomióikańska 15).ойх, oprócz dni świąt. 

od 8—9. 
Poradnia Polsk Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wileńska 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. : 
Przychodnia dla gruźlicznych —. Żeli- 

gowskiego 1. 

Sibijoteki I muzea. 8 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnis otwarte od g 
10 r. do 6 wiecz., wvpożyczalnia od 12—4, 
Bibljoteka T-wa imienia Wrėblewskich 

—Uniwersytecka 9—10, 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjec. Nauk 

—Leleweła 4, zwiedzać można (za każdoraz 
'orozumieniem z jednym z członków Zarz 

jT-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 
| Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

ONIKA. 
URZĘDOWA 

— Już nie Delegatura. Zgodcie 
z uchwałą Sejmu od dnia dzisjejsze- 
go Urząd Delegata Rządu w Wilnie, 
został przemianowany na Wojewódz- 

"two Wileńskie, (I) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie miejskłej ko: 
„misji finansowej. W dniu dzisiej- 
szym o g. 6 m. 30 wiecz., w lokalu 
Magistratu m. Wilna odbędzie się 

28 | posiedzenie miejskłaj komisji finan- 
swoej, celem rozpatrzenia prelimina- 
rza budżetowego na 1926 r. 

Na posiedzenie to został zapro- 
szony delegat Ministerstwa Skarbu 
p. Mieczysław Gutkowski i kierownik 
wydziału samorządowego p. Benedykt 
Dunajewicz. (I) 

— Sprawa budżetu Kasy Cho. 
mych. Ma ostatniem posledzeniu Ka: 
sy Chorych była omawiana sprzwa 
budżetu. Na ten temat wywiązała się 
dłuższa dyskusja, w trakcie której 

warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Dorri- I powstela wielka rozbieżność na ten nikańska 13. 
Bibiloteka | Czytelnia im. Tomasza 

Zana—W. Pohuldnka 14, otwarta w dnie po- 
a od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

temet zdań. W rezultacie uchwalenie 
budżetu nie doszło do skutku, gdyż 
komisja świadczeń chciała powięk- 
szyć swoje wydatki, a komisja znowu 

teresu kupna z powodu braku do- i 

BUDAPESZT, 21,1 (Pat.). Zgroma- 

w spra- | 

+
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finansowa nie zgodziła się na powię- 
kszenie pozycji na wydatki. 

Uchwałono wprawdzie budżet na 
styczeń, lecz z olbrzymim deficytem, 
a to z tego względu, że miesiąc ten 
jest już na ukończeniu, wobec czego 
sumy pozostałe okazały się nie wy- 

starczające. (zd) 
— Kiedy można do chorego 

wzywać lekarza Kasy Chorych. 
W najbliższych dniach ma być ogło- 
szony nowy regulamin Kasy Chorych, 
dotyczący uprawnień osób chorych 
członków Kasy Chorychędo wzywania , 
do domu lekarzy. 

Otóż według brzmienia tego re 
gulaminu, do dzieci, nie przekracza- 
jących 3 miesięcy życie, można zaw- 
sze wzywać lekarzy, gdyż są one w 
tym wypadku uważane za niezdolne 
do pójścja o włssnych siłach do am- 
bulatorjum. Do dzieci od 3 miesięcy 

do 4 lat życia można wzywać 
tylko w wypadkach podwyższenia u 
nich temperatury, albo gdy są one 
zakeźcie chore. Ponzdto do ludzi 
dorosłych, którzy mają podwyżsżoną 
tempersturę | gdy mają tę świado- 

mość, że stan ich zdrowotny mógłby 
ulec pogorszeniu, gdyby wyszli na 
ulicę—można w tym tylko wypadku | 
wzywać lekarzy Kasy Chorych. 

W wypadkach, gdy członek Kasy 
Chorych w innych okolicznościach 
weżwie lekarza, będzie karany w 

_ sposób i w wysokości, przewidzianej 
w regulaminie Kasy Chorych. (zd). 

— W sprawie rozbudowy mia- 
sta. Ministerstwo Skarbu prz puje 
obecnie do opracowania projektu no- 
weli ustawy z dnia 29.16—1925 r. o 
rozbudowie miast. 

W związku z tem p. o. Delegata 
Rządu p. O. Malinowski, zwrócił się 
w dniu czoraj zym do prezydenta 

„ m. Wilaa p. Bińkowskiego z prośbą 
o predłożenie w  jaknejrychlejszym 
Czasie swych uwag, jakie ewentualne 
braki zostniy zauważone przy dotych- 
czasowem stosowaniu postanowień 
tej ustawy. (I) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Kledy należy skł:dać zez- 
nanie o obrocie za Il-gie półro- 
cze 1925 r. lzba Skarbowa w Wilnie 

«wydała rozporządzenie, że wszystkie 
przedsiębiorstwa handlowe od 1 szej 
do 2-giej katagorji, I przedsiębiorst- 
wa przemysłowe od 1-szej do 5 tej 
kategorji jak również zawody szkolna 
winny do 15 lutego b, r. złożyć zez- 
nanie o obrocie za ll-gie półrocze 
1925 r. w lzbie Skarbowej. 

Za niezłożenie tych zeznań grozi 
Oopieszrlym podatnikom do 500 zło- 
tych kary i ponadto płatnicy tacy tra- 
€ą na przyszłość prawo do apelacji 
w wypadkach, gdyby im wymierzono 
zbyt wysokie podatki. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Przedłużenie terminów. Mi- 
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej 
w dniu wczorajszym powiadomilo 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy, że na terenie Okręgu Admini- 
stracyjnęgo Wileńskiego został przed- 
łużony termin zasiłkowy do 17 ty- 
godni, tym bezrobotnym robotnikom, 

‚ którzy już wyczerpali wszelkie przy- 

` 

m
 

  

należne im zasilki (I) 
— Posiedzenie Komisji Odwo- 

ławczej. W środę dnia 20 go b. m. 
pod przewodnictwem naczelnika wy- 
działu pracy i opieki społecznej od- 
było się posiedzenie komisji odwo- 
ławczej, która rozpatrzyła 16 spruw 
zażaieniowych na decycję Obwodo- -—— —27———— | konanie remontu lokalu Sekretar- 
wego Funduszu Bezrobociz, a w dniu 
wczorajszym 12 spraw. 

  

| Przyczem ustalono, 

KR (I) 
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że zażalenia 

w większych wypadkach były beżpod- 

WOJSKOWA. 
| — Kurs języków obcych dla 

;oficerów. Zarząd Towarzystwa Wie- 

KUSZENIA PACZKA. Nr. 17 (465) 

u LITWINÓW. Z PROWINCJI. Wczoraj odbyła się rozprawa po: SRS czasu na ból glowy, oraz 
“rez wtėr Sądzie. Apel i, ogólną słabe ść. 

— Zebranie Koła „Rytas“. W — Z Wilejki. Oddział L.O.PP. sąd po wiczególoweci aaa — Pożar. W dniu 12 bm. o g. 8, we 

poniedziałek dnia 18-go b. m. odby- 

ło się posiedzenie miejscowego li- 

tewskiego koła kulturalno oświatowe" 

go p. n. „Rytas”. 
Cały przebieg posiedzenia był 

"dzy Wojskowej rozpoczyna z dałem | poświęcony dyskusji nad prelimi- 

25-go bm. początkowy kurs nauki 

języków: angielskiego, francuskiego | 

i litewskiego dla wszystkich oficerów 

garnizonu m. Wilna i Nowej Wilejki, (i) 

— Kiedy mają się kończyć 

(zabawy w Kasynie. K.O.W. zarzą- 
rż żeby wszyztkie zabawy  urzą- 

dzane w kasynie oficerskim były 

zakończone o godz. 4 ej rano, w sali 

(8 restauracyjnej o godz. 7 rano. (I) 

— Na odbudowę kościoła. W 
| celu zasilenia funduszu na odbudce- 

|wę wojskowego kościoła garnizono- 

lekarza | wego K.O.W. projektuje w  najbliż- | 

(> czasie urządzić wielki koncert. 

— Wyprawa Batorego prze- 
ciwko Moskwie. Dziś o godz. 18 
odbędzie się w kasynie oficerskim 
wykł, majora S$. G. Koca p. t. „Wy- 
przwa Stefana Batorego przeciwko 
Moskwia“. (I) 

į Godziny urzędowania w 
| wojsku. Komenda Obozu Warow- 
„nego zerządziła, żeby na terenie 
j|jobszaru warownego wileńskiego, wa 
|wszystkich biurach wojskowych go 
dziny urzędowania w dnie powszed- 
nie trwały od godz. 8 m. 30 rano 
do godz. 15 m. 30 po południu, na- 
tomiast w dnie przedswiąteczne od 
godz. 8-ej 30 rano do godz. 14-ej 
po poł. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kursa dla nauczycieli po- 
wszechnych szkół prywatnych. 
Inspektorat Szkolny Okręgu Wiień* 
skiego otwiera w najbliżstej przyszło- 
šci kursa dokształcające dła nauczy- 
cieli prywatnych szkół powszechnych, 
którzy nie mają wystarczających kwa- 
lifikacji 
W tym celu zwrócił się do poszcze- 
gólnych szkół prywatnych by te na- 
desłały wykazy nauczycieli, którzy 
będą musieli przejść wspomniene 
kursa dokształcające. (zd) 

— Otwarcie szkoky roiniczej 
w Bukiszkach. W dniu 1 go lutego 
b. r. odbędzie tię uroczyste otwarcie 
niższej szkoły rolniczej w Bukiszkach. 
Wydział Rolny Delegatury Rządu w 
Wilnie zwrócił się do p. Ministra 
Kiernika z prośbą, by przybył na tę 
uroczystość otwarcia szkoły. (zd) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zjazd żyd. Korp. akademic- 
kich. W Warszawie odbywa się o- 
becnie ogólno krajowy zjazd wszyst- 
kich żydow. korpor. akadam. na to- 
renia Polski. Z Wilna do Werszawy 
na wspomniany zjazd wyjechali na- 
stępujący akademicy, wydelegowani 
przez miejscowe korporacje studenc- 
kie: Przysuski, Fajtel, Azenberg, Pat 
i Szlosberg wszyscy z ugrupowań de- 
mokratyczno - postępowych, ponadto | 
Rudnicki, radny m. Wilna, Krakow- 
ski, syn tutejszego rabina, Orensztajn 
i redaktor „Cajtu Cyncyaatus*. 

Na zjazd ten przyjeżdża z Antwerpii 
delegat wszechświztowej korporacji 
studentów Zydów, przyczem na ot- 
warcie zjazdu zostelrzaproszeni: mar: ; 
szałek Sejmu Rataj, przedstawiciel 
Rządu, prezydjum m. stołecznego 
Warszawy i t. d. (zd) 

Popierajcie L. O. P.P. 

  

| 

przez Min. Spraw 

BIG 

pism miejscowych 

  

Zatwierdzone 

REKLAMOWE 

„Selana Gradowskiega 
w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82 

przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 

na warunkach 

najbardziej dogodnych. 
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W vśiwlążrwieh adnał Batorowicz. 

potrzebnych, do nauczania. | 

adresa | godziny przyjęć 
Władz państwowych jak 
Uszędu Delegata Rządu 
Urzędu Komisarza Rządu 
Komendy I Komisarjatów Policji 
Kuratorjum Szkolnego 
Sądów, Notarjuszy, Prokuratorji 
Izby Skarbowej i Komorników, 
Poczt i Telegr 

|narzem budżetowym na 1926 r. (I) 

| SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

|  — Przed wyborami do gminy 

żydowskiej. W związku z mające- 

| mi nastąpić w początkach lutego rb. 

į wyborami do gminy żydowskiej w 

iWilnie, wszystkie partjea polityczne 

| żydowskie prowadzą enargicznie, agi- 
tację w kierunku głosowania na ich 

į listy. () ! 

° ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Tu Zebranie osadników. Dnia 

"24 stycznia 1926 r. w Sali P. Z. P. 

"ul. Dominikańska Nr. 13 w Wilnie, 

' odbędzie się doroczne Walne Zabra- 

nie członków Związku Osadników 

pow* Wileńsko-Trockiego o godz. 10 

|w pierwszym terminie, a o godz. 11 

|w drugim terminie i będzie prawo- 

| mocnem bsz względu na ilość obac- 
4 

' Porządek dzienny: 
1) Zegajenie. 
Ą Wybór prezydjum zebrania. 

3) Sprawozdanie Zarządu z do-; 

| tychczasowej działalności. 

4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 

5) Sprawozdanie Komisji Rewi- 

! zyjnej. 
\ ° 6) Dyskusja nad sprawozdaniami 

li udzielenie zbsolutorjum Zarządowi. 

| 7) Wybór delegatów na Walny 

"Zjazd C. Z. O. 
| 8) Uchwalenie preliminerza bud- 

żetowego na rok 1926. 

‘; 9) Plan pracy na przyszłość. 

' 10) Wybór członków: Zarządu — 

'Rady Nadzorczej — Komisji Rewi- 

|zyjnej i Sądu Polubownago. 
| 11) Wolas wnioski I interpelacje. 

RÓŻNE. 

— Redukcja łóżek w szpita- 

lach. Jak się dowiadujemy szpitale w 

Łużkach, Białym Dworze i Hoducisz- 

kach, mają ulec pewnej „ redakcji 

miejsc na chorych t. zn, zmiejsżoną zo- 

stanie w tych szpitalach ilość łóżek. 

Jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że na 

ostatniem zjeździe lekarzy rządowych 

i samorządowych podniesioną zosta- 

ła kwestja potrzeby uruchomienia 

kilku szpitali na terenie administra: 

cyjnym Wileńskim, racji przeprowa” 

| dzenia wspomnianej wyżej. redukcji 

łóżek w szpitalach nie możemy zro- 

zumieć. (zd) 
— Z Ligi Obrony Powietrznej 

Państwa. Wobec konieczności za- 

kończenia rachunków za rok 1925-ty 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 

Wileńskiego Ligi Obrony Powietrznej 

Państwa zwraca się niniejszym do 

wszystkich członków Ligi O.P.P. z 

gorącą”prośbą uregulowania zeleg- 

łych składak członkowskich w wy- 
„sokošci 50 gr. miesięcznie. | 

Opłatę członkowską przyjmują: 

Sekretarjat L.O.P.P. ul. Wielka 34 i 

Spółdzielczy Bank Ludowy ul. Mi- 

| cklewicza 7. codziennie od godz. 9— 

„15 za wyjątkiem niedziel i świąt na 

, prowincji odnośne Komitety Powia- 
. towe. 

— Podziękowanie. Zarząd Ko: 
mitetu Wojewódzkiego Wileńskiego 

,L.O.P.P. składa niniejszym gorące 
| podziękowanie Panu inżynierowi Sę- 
czykowskiemu za bezinteresowne 

Jatu Ligi przy ul. Wielkiej 34, koszta 
którego przekroczyły sumę ał.   

zę ak OKI 
" KIESZONKOWY 

NMLENDARZYK (AFOKMATOA 
na rok 1926 

wyszedł z druku I powinien się znaleść w 

ręku każdego, zawieraopróczKalendarjum 

INFORMATOR URZĘDOWY 
podatków 

opłat stem 

kursu dola! 

Rozkład 
ważny 

Dyrekcji Kolel 

mochody lub taksometry. 

ckiewieza Mr. 43 m. 7. 
  

podatków wojewódzkich 

taryfy pocztowej 

! wiele innych. 

CENA 40 GROSZY 
Żądać we wszystkich księgarniach, składach materja 
łów piśmiennych, kioskach I u sprzedawców ulicznych 

Ak IkIk SKK Ik IK Ik kak Ik AEAENEACAGAEKAAE 

Poszukuję mieszkania i Dowynajęcia Wdowa w średnim wieku 
na ;art*rze 3 — 5 poko- stajnia parokorina t garaż , obznajomiona z prowa 
Jowe lub osobny domek— ; samochodowy na 2 sa-! 

oferty listownie ze 
szczegółami do Biura 
Reklamcwego Grabo- 

pra 
Wiadomość: ul. Ad. MI- | plebanii. Zo! 

ws<lego RU 1 dla 

w Wilejce powiatowej łącznie z to- 

warzystwem gimnastyczno sportowym 

„Sokół* na ostatniem swem  posie- 

dzeniu postanowiły w miejscowym 

kasynie urzędniczem dwa 
godniowo urządzeć zabawy taneczne, 
przyczem całkowity dochód dzielić 
na połowę pomiędzy wskazanemi to: 
warzystwami. (I) 

        

Z sądów. 

Osławiona banda złodziejska 
Pyszewa przed Sądem Apela- 

cyjnym. 

W nocy z dnia 13 na 14 grudnia 
1922 r. w Wilnie z antykwarnego 
sklepu Szlomy Bołtupskiego przy ul. 
Wileńskiej Nr. 3 dokonana została 
kradzież nader cennych złotych, srebre | 

nych i o wartości jubilerskiej i anty- 
kwarskiej rzeczy ogólnej . wartości 
62.000.000, .co według teraźniejszego | 
kursu waluty stanowi przeszło 10.000 
złotych. Złodzieje dostali się do skle- 
pu przez piwnicę, za pomocą wyła- 
mania żelaznych prętów, któremi 
było okratowane okno tej piwnicy. 
Ponadto złodzieje przepiłowali w skle- 
pie kasę ogniotrwałą. 

Pozztem 23 grudnia .1923 r. do: 
konano znów olbrzymiej kradzieży 
futer ze sklepu SŚwirskiego przy ul. 
Niemieckiej Nr. 32. 

W dniu 31 I 23 r. dokonano zno- 
wu za pomocą włamania wielkiej 
kradzieży z galanteryjnego sklepu | 
Alty Kac przy ul. Niemieckiej Nr. 24 

We wszystkich tych wypadkach, 
jak ustaliło dochodzenie policyjne 
działała jedna i ta sama ręka, Pr 
czem ze sposcbu kradzieży należało, 
wnosić, że biorą tu udział złodzieje 

z Warszawy, gdyż przy kradzieży sto- 

sowana była "nowoczesna technika 
złodziejska. 

Policja 

mich dokonywała kradzieży była nie- 

uchwytna. Dopiero pilna obserwacja 

domu przy ul. Legjonów 37 ustaliła, 

iż u mieszka'ącej w tym domu Сго- 

mobojowej prostytutki gromedzą się 

jakieś podjrzane indywidua. 

Dokonano u niej rewizję i znale: 

ziono cały szereg skradzionych  rze- 

|czy, między innymi i biżuterję skra- 
dztoną u Bołtupskiego. 

W ogniu krzyżowych pytań pro ł 

stytutka Giromobojowa zeznała, iż 

wszystkich kradzieży tych dokonał 

Pysz vel Łukaszewski, który wraz z 

Millerem vel Cypelem, Radymowem 
z żoną swoją Pyszową, Sobolewską i 

Gromobojową zawiązał bandę, która 

swoimi sieciami obejmowała całą 

Polskę. 
Skradzione rzeczy odwożone były 

do Warszawy, gdzie je z kruszcu 
przetapiano na sztaby i dopiero 
wtedy sprzedawano. 

Banda ta w pełaym składzie wraz 

całym szeregiem paserów wileńskich 

zasiadła przed kilku miesiącami na 

ławie oskarżonych w sądzie Okręgo- 

wym, przyczem Miller, główny wspól: 

nik Pyszewa. Pyszew i Radymow zo- 

stali skazani na 8 lat więzienia, a 

po zastosowaniu amnestji na 5 lat I 

cztery miesięcy więzienia, żoną Py- 

szawa, Sokołowska, Gromobojowa 

na dwa lata więzienia z zaliczeniem 

im aresztu prewencyjnego i paserzy: 

Tokarski, Kalinowski i  Miń- 

ski na jeden rok, a po zastoso- 

waniu amnestji na 6 miesięcy wię- 

zienia z zaliczeniem aresztu prewen- 

cyjnego. 

   
   państwowych . 

EX Do nabycia 
plowych д 

% 

ra od 1919 roku 

Jazdy poclągėw 
od 15/XI 1925 r 

27. 

dzeniem gospodarstwa 
eraz kuchni poszukuje 

cy w maj lub na 
Sidoro- 

Rudziszki ul. Ulki- 
ska 19. ' 

wicz, 

razy ty=, 

przy”, 

wsźczęłsenergiczne šledzi=/ 
wo,'lecz szajka | która: tych olbizys./ 

: 2111 iii 

wileński Informacyjny 
cena 2 zł. Ag 

Ostrobr: mski 

Poradn. Kolejowca Nn E 

Kieszonkowy 4 

Wydawnictwa Księgarni 

Józefa Zidwadzkiego, 

2 składach materjał. pawietnych: : 

MASY KOMA MU BASE BRA 

Ratujcie włosyl|, Do wynajęcia 
"Po nadesłaniu 2 zł. u- 
dzielam wskazówki na fe- 

miesiące. Adres: Piotrków 
Trybunalski Laboratorjum 
A. M. Skrzynka pocztowa 

M. S. W. 415. 

  

Paszukoję mieszkania 
2 pokoje z kuchnią w 

30 — 50 zł. 
w Redakcji dla „Poszu- 

kującego*. 

sprawy zatwierdził odnośnie do Py- 
szewa i głównych -jego wspólników ; 
wyrok Sądu Okręgowego. (zd) 

WYPADKI | KRADZIEŻE | 

' 

w Wilnie. j 
: | 

— Aresztowanie nałogowego 
kokainisty. W dniu wczorajszym w| 
godzinach przed południowych do 

japteki Augustowskiego zgłosił się 
| pewien osobnik z receptą na jodynę 

i kokainę. 
. Po wymianie z nim kilka słów 
| . prowizor przypomniał sobie, že! 
| swego czasu ten sam osobnik po:! 
|brał u niego większą ilość kokainy ; 
„1 po wyjściu którego okazało się, że | 
recepta byla sfalszofana. Wobec. 
czego przytrzymał go, zaś chłopca 
„posłał po policjanta i kazał go za- 

  

| aresztować. 
| W komisarjacie okazało się, że 
jest to stały mieszkaniec Nowcgród- 
ka Jarosław Trzesiński, inwalids, by- 
ły kapitan armji rosyjskiej; pobiera 
jący miesięczną rentą Inwalidzką w 
wysokości 90 zł. 

Bzdany oświadczył, że fałszował 
recepty na kokainę już niejednokrot- 

„nie, gdyż jest on nałogowym kokai- 
|nistą, do nałogu zaś wciągnął się 
jeszcze przed wojną, służąc w armji 
rosyjskiej i że z aresztowania jest 
zadowolony, ponieważ ma nadzieję, 

fże w więzieniu edzwyczai się od 
kokainy, a tersz nie może się obejść 
żeby nie zażyć pewnej dawki kokainy. 

Wstępne dochodzenie policyjne 
ustaliło, że zaaresztowany był urzęd- 
nikiem kontraktowym lecz za mal- 
„wersację został zwolniony ze służby. 
Aresztowany wraz z aktami sprawy 
został odesłany do sędziego śledczego. 

— Napad rabunkowy. Dn. 20 b. m 
o g. 20 m. 30, Kasateje Marja, wspėlwlašci- 
ctelka sklepu wódczsaego przy ul. Plłsud- 
sklego 23, zam. tamże, zameldowała, że w 
tymże ońiu o g. 19 w chwiil, gdy chclała 
wejść do banku Bałoruskiego przy ul. Wi- 
leńskiejr' dwaj niezńańt" napastnicy schwy- 
ci ją za gardło, uderzyli głową o ścianę i 
zatkrąwszy jej usta, zraboweli trzymaną w 

"ręku skórzaną torebkę, zawierającą +50 

dolarów | kilka złotych polskich Poszko- 

dowana zauważyła, że napastnicy byli ubra- 

ni w paltach koloru ciemnego. 
'- — BPodrzutek. Dn. 20 bm. zaalezio 
mo dziecko płcl męskiej w wieku około lat 

'2, nazwisko rzekomo Zmaczyński Stani- 
sław, który został porzucony w bramie d. 
nr. 6, przy ul. M. Pohulanka. Malca cde- 
słano do przytułku Dzieciątka Jezv*. 

— Kradzieże. Dn. 20 bin, Raczkie= 
wiczowi Aleksandrowi, zam. Konra 9, skra- 
dziono zegarek niklowy wraz z dewizką 

srebrną wart 100 zł. 
— Dn. 19 bm. dokonano kradzieży 

mieszkaniowej różnych rzeczy i garderoby 
ogólsej wart. 2.000 zł. 

Kradzieży tej dokonano za pomocą 
ctwarcia drzwi sposobem miechanicznym 

i na szkodę Dzidziulskiego Józefa, zam. Ża- 
kretowa 7. 

— Dn. 20 b. m. dokonano kradzieży 

torebki, zawierającej 100 zł. gotówki i met- 

rykę urodzenia na szkodę Grygorowiczo- 

wej Katarzycy, zam. przy ul. Połockiej 14. 
i — Dn. 20 bm. Sznajderowi Abramowi, 
zam. Zawalna 60, skradziono ze sklepu, 
dokonanej przy pomočy włamania, mater- 
jałów sukiennych na sumę 75 zł. 

} -- Da. 20 bm. o g. 22, schwytano na 
| gorącym uczynku kradzieży Kaniewicza Jó- 
zefa, zam. przy ul. Szkaplernej 37, który 
na st. osobowej Wilno, skradł torebkę na 

, szkodę Masurydzińskiej zam. w Radoszko- 
wiczach. : 

— Sprostowanie. 'awiązując do 
meldunku sytuacyjnego z dn. 18 b.m. w 
sprawie kradzieży: konia, należącego do 

| Bohsziewicza Feliksa, sprostowuję powyż 
sze w tem, że nie miała tu miejsca kra- 

dzież lecz zaginięcie. Zaginiony koń został 
odnaleziony i zwrócony właścicielowi 

Na prowincji. 

— Nagły zgon. W dniu 17 bm. we 
«wsi Drozdy, gm. Wojstomskiej, zmarł na- 
gle Szabanko Stefan, lat 75, narzekający 

Kod: 

Mick 

cena 75 gr. 

cena 2 zł. *k 

RER 
cena 30 gr. 

Wielka 7. 

we wszystkich księgarniach I 

o ЖЖЖ КО КК КЕ 

= Dotraobne miegzhanie 
giellonska: 

wsi Stachowszczyzna, gm. Nowopohoskiej, 
spalił się dom mieszkalny, chlew, zboże 
i sprzęty domowe  Zatrzewskiej Rozaijl. 
Straty wynoszą 2000 zł. Pożar powstał wsku: 
tek nieostrożnego obcnodzenia się z og- 
niem. 

— Zaczadzenie. W nocy z dn. 12 
na 13 b m. zmerła wskutek zaczadzen'a 
Trojanowska Marja lat 38 zam. w g»jówce 
Łapaczenki, gm. Postawskiej. (I) 

  

Teatr i muzyka. 
— Reduta w Teatrze na FPohu 

lance przedstawi dzisiaj (piątek) z udzia- 
łem całego Zespołu dremmat St. Wyspiań 
skiego „Wyzwolenie* po raz siódmy. W so- 
botę po raz czwarty „Przechodzeń* Kater- 
wy. W niedzielę po pcludniu o 4ej „Dom 
otwarty” Bałuckiego po raz szósty wieczo- 
rem powtórzenie „Wesela* Wysplańskiezo. 
W poniedziałek „W małym domku* Rittn=- 
ra. „Fircyk w zalotach” Zabłockiego będzie 
najbliższą nowością w Reducie. 

Bilety sprzedaje do przedednić każ- 
dego przedstawienia biuro „Orbis” Mickie- 
wicza 11, od godz. 9ej do 430 w dnie po- 
wszednie i od godz, 0 do 12.30 w niedzle- 
lę, oraz Kasa Reduty od godziny 11 do 
2:ej i cd 5-ej do 8 ej w dniu prz dstawie- 
nia 

— Marja Dulębianka w Reducie. 
Kierownictwo Reduty zawiadamia, iż redu- 
tówka Marja Dulębianke, która obecnie 
pracuje na scenie Teatru Nerodowego w 
Warszawie,—w najbliższą sobotę zjedzie w 
gościnę do Reduty Wileńskiej | weźmie 
bezpośredni udział w pracy artystycznej w 
gmachu na Pohulance, a mianowicie: jako 
rani Jana w „Przechodniu”, jako Marja w 
dramacie „W małym domku* | jako Pod- 
stolina w „Fircyku w zalotach”. 

— Sala Miejska. W niedzielę 24 b. 
m, odbędzie się poranek muzyczny. W pro- 
gramie szereg wokalno' choreograficzne 
oraz nowość paryska symfonja kinemato- 
giaflczna. „Byk na dachu” J. Coctesu | D. 
Milkaud'a. 

Początek 12.80 p.p. Ceny 40 i 80 groszy, 
— Teatr Polski. występy opery 

warszawskiej w Teatrze Poiskim. 
Jutro w sobotę odbędzie siłę pierwszy wy- 
stęp najwybitnielszych artystów opery war- 
szawskiej: Julii Mechówny (sopran), Teo- 
dozji Skoniecznej (mezzc-sopran), Jana 
Kiepury (tenor liryczny), Tadeusza Ordy 
(baryton), Jarosława Tarnawy (bas) w ope- 
rze Verdiego „Rigoletto*. 

W nedzielę 24 bm 

  

Ё 

og. 4-ej pp. po 
cenach zniżonych z udziałem gośc! war- 
szawskich wystawiony zostanie „Faust* — 
cztery obrazy opery Gounoda; wieczorem 
odbędzie się ostetni występ cpery. każe 
się po raz drugi 1 ostatni opera Verdi'ego 
„Rigoietta”. Orkiestra zwiększona pod dyr. 
R. Rubinsztejna. Kostjumy własne. 

— Poranek chóru męskiego „Echo 
w Teatrze Polskim. W niedzielę 24-go 
stycznia o g. 12 m. 30 pp. odbędzie się w 
Teatrze Polskim poranek chóru męskiego 
„Echo“ pod dyrekcją Wł. Kalinowskiego. 
W programie: Dworzsczek, Gal, Maszyński, 

Nowowiejski, Szubert, i lnn. Ceny miejsc 
najniższe od 50 gr. do 2 zł. Bilety są do 
nabycia w skiepie „Bławat Wileńs:i* (WI- 
leńska 31), od soboty—w kasie Teatru Pol- 
skiego. 

    

    

Rozmaiłości. 
Największa kolonja trędowatych. 

Amerykańskie pismo „The Scientific” 
prdaje szczegóły o kclonji trędowatych, na 
wyspie Cuilion (Filipiny). Wyspę tę 30 km. 
długą. a 18 szeroką, odznaczającą się pię- 
knym krajobrazem ! bujną podzwrotnikową 
wegetacją, wybrano jako leżącą zdala od 
dróg komunikacyjnych a także w nadziei, 
że cuda natury bodaj w części przyczynią 
się de ulżenia cierpień ludzi, dotkniętych 
tą straszną chorobą. Żyje tam około 6000 
chorych, trudniących się, o ile im choroba 
na to pozwala, uprawą ziemi i różnem! rze- 
miosłami. Rządzą sami sobą a | kobiety 
mają prawo głosowania. Sztab pielęgniarek 
Flekarzy otacza Ich swoją opieką i w ©- 
statnich listach udało się uzdrowić około 
£5 proc. chorych Trędowaci chętnie wybie- 
rają Culilon na miejsce pobytu, gdyż oprócz 
opieki i możności wyleczenia się mają 
mnóstwo rozrywek, przedstawienia teatralne 
i kinowe, koncerty, zawody sportowe. (g) 

  

  

Radsktor Józst. Batorowicz. 

  

* 
* 
* 
* 

araz 4—5 pokoi w rejobie ul. * 

tewicza, Zamkowa, Wileńske, Ja- 

Oferty proszę nadsył:ć 

do Kurjera Wileńskiego pod „X. S*. 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

FRdsma Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz 11 do 3. 
Dla M. G. 
  

sklep od zaraz od frontu 
z 2ma oknami wystawo- —, stare, 

ET 
dowód osobisty, re: 25 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim. 

sprzedają 

sypialka I 

  

' na antokolu bliżko szpi- 
"tala mieszkanie 5 poko: 

| jowe z ogrodem. Tamże 

"PŁYTY GRAKOFONOWE 
złamane kupuję I zamienię ne nowe | 

  

dykalny środek, domo- weml przy ul. Tatarskiej A 

vair sposobem przyrzą Nr. 1 — odpowiedni «na Sklep Elperin $ K i 

dzać preparat płynu, prze- magazyn, biuro I t. p.) Apteczny ” ! jętyc. 

ciwko wypad sh na zm sa LISTA KONAD 

oróst włosów. Osiąga z + ° . 

Slę pewny rezultat do <klewlcza róg Tatarsklej. Do wynajęcia Polska Orukarnia 

| pk u =" 

WILNO, 

się pianino 

inne rzecy in: 
ternacje Biuro Reklamo- 

we Garbarska Nr 1. 

SKU iii. laligowakiega 1 

Druk, „bux,, Żeligowskiego T, 

ч 

 


