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Malężytość pocztowa opłacona ryczałtem. 
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Cana prennmeraty: miesięcz 
Księgarnia W. Makow. 
Mickiowioza 5. Prepu 
Grabowskiego, Mie 
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nie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 
Ko, S-to Jańska 1, Skład papiern W. 

1 ogłoszenie przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 
wiexa 4, róg Garbarskiej, 

ks 22, telef. 605, | węzystkie blura rekiamowe w kraju 1 zagranicą. 

Prenumeratę przyjmują: 
Borkowskiego, 

telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp, Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego* 
przy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, 
Czynne od 9 — 6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja 

mieści się 
Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 
Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

nie zwraca. 

Cana ogloszeń! Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 20, na 4-eį stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) z4 wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 iamowy, na 4-ejįstr. 8-mio lamowy. Terminy druku mogaibyč przez administrecje zmienitne dowolnie.       

  

    

  

w kinie „HELJOS“ 

wygłosi 

SENATOR 

STANISŁAW POSNER 

W psychice ludzkiej tkwi głęboko 
zakorzeniony, z pokolenia w pokole- 
nia najtroskiiwiej przekazywany kult 
przemocy, Bierze cn swój początek z 

„7 sZumowania prymitywnego człowieka 
iż to czego on pragnie — tylko siłą 

fizyczną zdobyć może, zaś to co już 

zdobył—tylko za pomocą tej samej 
siły fizycznej utrzymać zdoła. 

Do niedawca narody i państwa 
spoglądały wokoło siebie z tem sa- 
mem uczuciem co człowiek lub ród 

pierwotny, dla którego własna zagro- 

Dzisiaj o godz. 12-ej w południe 

0 LIDZE NARODÓW" 

a 

    

przy ul. Wileńskiej 
odczyt 

PROFESOR 

L 222 

„ło wartością tylko dla innego okreś- 

lonego człowiekr. Mógł ten ostatni 

tę wartość w każdej chwili zniszczyć 

nie bacząc na to, jaki to skutek wy 

wrzeć miało na jego współobywateli. 
, Systemy obecnie obowiązującego 

prawa, regulującego stosunki między 

jednostkami hołdują już zupełnie od- 

miennej zasadzie. Prawo jednostki 

nie jest jej wyłącznem i absolutnem 

prawem. Ogranicza się przez interes 

innych jednostek, przez dobro зро- 

łeczne. Normy prawne wyraźnie ok- 
da stanowiłą całość jego zaintereso: reślają kiedy I w jaki sposób interes 
wanie. Poza nią byli już tylko wro- 

gowie, czyhający nań stale, by w pier 

wszej dogodnej chwili zagarnąć jego 

dobro i wzmocnić własne siły. 

Rozkwit i szczęście jednego narodu 

budowane było na pognębieniu in- 

nego lub innych. 
Niejednokrotnie w ciągu wieków 

wielkie umysły, potężne charaktery 

ludzkie usiłowały zbudować gmach 
władztwa swego narodu, uwzględniając 
w pewnej mierze interesinnych naro- 
dów. Próby te oparte jednak były za- 
wsze na zasadzie hegemonji własnego 
narodu. Narzędizem a zarazem kryter- 
jum tej hegemonji pozostawała nie- 
zmiennie siła fizyczna. Brakło w pew- 
nej chwili tej siły—wspaaiały gmach 
walił się w gruzy pod ciosami tego, 
który większą potęgę w swoich rę- 

kach zgromadzić potrafił. 
Tak runęło pod naporem barba- 

rzyńców świetne Imperium Rzymskie, 
tak przemożne siły skoalizowanej 

Europy pokonały Wielkiego Napole- 
ona. 

Jdeja przewodnictwa pewnego na- 
rodu Światu cywilizowanemu zawie: 

rała w sobie pierwiastki monizmu. 
Zasada formalnej równości obcą była 
zwolennikom jedynej władzy i jedy: 
nego państwa w Europie. 

Urzeczywistnienie ideałów Dermo- 

kracji wewnątrz społeczeństw naro" 

dowych musiało pociągnąć za sobą 

zmiłanę poglądów na zasady ich 
współżycia. Przekształcają się one w 
tym samym kierunku, jaki charakte- 
ryzuje ewolucję stosunku jednego 
człowieka do drugiego: w kierunku 
uznania į respektowania wzajem- 

nych praw i obowiązków. | 
Był czas kiedy pewne dobro ma. 

terjalne, nawet pewien człowiek, by. 

wiązek Spółdzielni Spożywców Raeczy- 
pospolitej Polskiej posznkoje 

Domu lub placu 
przy kolei od strony miasta niedalę- 
ko śródmieścia, do wydzięrżawienia, 
względnie kupna, na ulokowanie biu- 
ra i składów. Będą wzięte pod uwagę 
tylko objekty z boczaicą kolejową lub 
z możnością wprowadzenia takowej. 

Zgłoszenia godz. 9—11 Biuro Oddziału 

ulanką 13 i0b teleton. Ni.56. 

  

jednostki może być 

szkodą innej, 

Ustaloną jest ściśle procedura, w 

której granicach jedynie szkoda je 

dnego człowieka może służyć źród- 

łem korzyści dla drugiego. 

Oczywiście, mowa tu o działa- 

niach w sferze przez objektywne 

prawo objętej. Życie i stosunki gos- 
podarcze nie mieszczą się całkowicie 

w sferze tych działań. Jednem z 

głównych nieporozumień, powodują 

cych krytykę i reakcję przeciwko De- 

mokracji, jest nieuświadomienie so- 

bie tego pierwszorzędnego znacze- 

nia faktu, że zasady demokratyczne 

znalazły zastosowanie dotychczas je- 

dynie w sferze : prawno-politycznej, 

Damokratyzacja życia gospodarczego 

i międzynarodowego jest dopiero w 

zaczątku. Szeroko omawiany obecnie 

kryzys Demokracji jest przedewszy- 
stkiem skutkiem tej cząstkowości jej 
zastosowania w całokształcie życia 
ludzkiego. 

Zasada suwerenności państwowej 
powstała na tle samowładztwa mo- 
narchy, potem narodu. Odpowiada 
ona temu stadjum stosunków między 
jednostkami, kiedy każda z nich nie 

realizowany ze 

swojem dominium. Podług Jellinka 

suwerenność państwa ze strony ne» 

gatywnej—jest to niemożliwość praw- 
nego ograniczenia państwa wbrew 
jego woli. Teorja'ta ułegła już po- 
ważnym ograniczeniom. Tendencje 
rozwojowe społeczeństw narodowych 
nieuchroonie prowadzą do kooperacji 
zewnętrznej. Nowoczesne życie go- 
spodarcze prze ku temu z niepo- 
wstrzymaną siłą. Mrzonki mocarstwo- 
we, oparte na egoizmie narodowym 
lub priorytecie jednego narodu w 
stosunku do innych, rodzą się i znaj- 
dują posłuch wśród ludzi obcych my- 
śleniu kategorjami ekonomicznemi. 

Pojawia się konieczność stworzę- 
nia jekiegoś wyższógo porządku praw- 
nego, któryby regulował interesy i 

narodowych czy państwowych w imię 
dobra powszechności narodów, oraz 
zapobiegał barbarzyńskiej zasadzie 
osiągania egoistycznych celów drogą 
siły fizycznej. Zawrotnie rozwijający 
„się czynnik zniszczenia przy użyciu   „iły fizyczej czyni iluzorycznemi 

$ | zumiełi, 

była ograniczoną we władztwie nad | 

tendencje poszczególnych egolzmów i 

  

wszelkie osiągane za jej pomocą zdo- 

bycze. 

W naszych czesach każda wygra- 

na wojna jest Pyrrusowem zwycię- 

stwem, A cóż dopiero w przyszłości. 

rzenia wyższego ponad państwa po- 
rządku prawnego: Kościół katolicki, 
Cesarstwo Rzymskie, Święte Przy- 

) | mierze. Próby te oparte były na kon- 
cepcji imperjalistycznej, skierowanej 
ku utrwaleniu hegemonji kilku sil- 
nych, którzy się między sobą poro- 

nad masą słabszych i skłó- 
conych. Obecnie jesteśmy świadkami 
próby, dokonywanej na demokratycz- 
nej podstawie powszechności i rów- 

ności uczestników, 
Próbą tą jest organizacja Łigi Na- 

rodów, potęgą moralnego autorytetu i 
niezłomną wolą jej twórcy narzucona 
zwyciężcom wojny światowej. Tak jak 
ja określa wstęp do paktu Ligi, jest 
ona związkiem prawnym, stworzonym 
w celu oparcia współżycia narodów 
na podstawie kooperacji, oraz zapew- 
nienia im pokoju i bezpieczeństwa. 

Wbrew przekonaniu sceptyków, 
Liga zsalazła szerokie i potężne o- 
parcie w samych narodach Europy i 

innych cześci świata. Dotychczasowe 
bierne przedmioty rozmaitego imper- 
jalistycznego, mocarstwowego i wo- 
jennego oszustwa — masy ludowe — 
hekatombą ciał swoich i ruiną włas- 
nego dobra realizujące koncepcje 
polityczne swoich suwerenów i ota- 
czającej ich kliki, stanęły twardo przy 

Lidze, widząc w niej zaczątek for- 
muły, która w dalszym rozwoju zdo- 
ła wyeliminować z życia ludzkiego 
pierwiastki właściwe człowiekowi — 
bestji. Е | 

Probierzem coraz to większego 
znaczenia Ligi w życiu międzynaro* 
dowem jest szybkie rozrastanie się 
jej funkcyj, jest stanowisko, jakie wo- 

bec niej zajmują stronnictwa i orga- 
nizacje demokratyczne we wszystkich 
państwach. 

Oczywiście, istnieje obóz Lidze 

przeciwny, wyznający te zasady w 

| życiu, którym Liga przez sam rozwój 

| jej idel—zagraża. i 
Nie wszyscy wrogowie lub nie- 

chętni Lidze uświadamiają sobie de: 
| kladnie przyczyny takiego a nie in- 
nego względem niej stosunku. Po- 

| chodzi ten objaw stąd, że nie prze- 
'rodziła się jeszcze u ludzi psychika, 
(wyrosła na/kulcie przemocy, na na- 
cjonalizmie i na politycznym imper- 
jaliźmie. : 

| We wszystkich państwach, u 
wszystkich narodów gromadzą się i 
organizują siły, mające na celu wy- 
twarzanie atmosfery, w której ideje 
Ligi Narodów stać się będą mogły 
łatwe i zrozumiane. Wytworzą one 
opinję publiczną, w której Liga Na» 
rodów znajdzie nietylko bezkrytyczne 
pochwały, ale również potępienie jej 
błędów 1 odstępstw od idei, oraz 
żądania i projekty reformy, 

Siły te skupiają się w Towarzy» 
stwacb Przyjaciół Ligi Narodów, 
istniejących we wszystkich państwach 
Europy. Tworzą one Unję Międzyna- 
rodową Stowarzyszeń Ligi Narodów, 
której siedziba jest w Brukseli. Po- 

' szezególne stowarzyszenia łączą się 
w granicach państw w  „Federacje 
Stowarzyszeń Ligi Narodów”, posia- 

| dające w Unji stałą reprezentację. 
Kongres Stowarzyszeń Unji, który 

„się odbył w Warszawie latem 1924 r. 
| wpłynął znaczaie na wzmożenie te 
ruchu w Pólśce. W danej chwili ist- 

  
nieją u nas Stowarzyszenia w War-f0 
Szawie, we Lwowie i w Poznaniu. 

; Stowarzyszenie Wileńskie jest w sta- 
<djum organizowania się. , “2 

Znamy w historji próby wytwo- ' 

Stoimy u progu walki o prze- ; 
kształcenie świata w duchu odpo- | 
wiadającym godności i przeznaczeniu | 
wyzwolonego człowieka, Miejsce na- 
sze w tej walce jest jasne. 

Testis. 

* * 

W dniu dzisiejszym odbędzie się orga- 

nizacyjne zebranie Stowarzyszenia Ligi Na 
rodów w Wilnie, na którem referat o orga- 
nizacji i zadaniach tych stowarzyszeń wy- 
głosi senator Stanisiaw Posner. Zebranie, 

, Jako organizacyjne, będzie zamknięte. Po 
; ukonstytuowaniu się, Stowarzyszenie wileń- 
! skle zamierza urządzać zebrania publiczne, 
udział w których w charakterze prelegen- 

tów przyobiecało szereg wybitnych działa- 

! czy społecznych i polityków. 
į Poplerając gorąco poczynania inicjato- 
| rów, pismo nasze będzie starało się Infor- 
„ mowąć stale swoich czytelników o działal- 
; ności Stowarzyszenia. ? 

  

m — i a 

Wiadomośc nolliyczne, 
P. premjer Skrzyń- 

Audjencje. Ski przyjął wczoraj na 
audjencji biskupa łom- 

żyńskiego ks. Jabłrzykowskiego, tu- 
dziaż p. Meysztowicza. 

Zdecydowane stano- 
Koalicja wisko P. Ministrów P. 

sąnimgaimo: RS 1 MP, R. od- 
niosło swój skutek. 

Koalicyjny, Rząd został zgalwanizo: 
WADYC ZE GNS a ia ы   Uchwala o zmniejszeniu uposa- 
żeń i zawieszeniu mnożnej dla pra- 
cowników państwowych traci swą | 
moc z dniem 1-go kwietnia b. r. 

Qchwalenie ruchomych płac w 
przedstawionym przez p. Ministra | 
Skarbu p. Zdziechowskiego budżecie ; 
nie było uwzględnione, wobec tego , 
ł sam jego projekt należy uważać | 
za nieaktualny, Czy współżycie Mini- | 
strów lewicy z p.,Zdziechowskim w 
gabinecie koalicyfhym długo będzie 
trwać, wątpimy, gdyż uchwalony po- | 
stulat o uposażeniach, jest tyiko jed- 
nym z wielu, delej idą kwestje scią- | 
gania podatku majątkowego, bezro- 
botnych i świadczeń socjalnych. 

Sądząc z podróży p. Ministra 
Spraw Wewnętrznych, która zwykła 
wypadać w chwili narad Ministrów— 
porlamentarzystów, należy wniosko- | 
wać, że Rada Ministrów ma nielada / 
x śmj z rozwiązywaniem zagadnień 
chwili. 

+ 

Generalny sekretarz . 
R: po | 
wiedzi na list Czicze- 

ze "rlna w sprawie zapro- | 
podarczej. . szenia Rosji do wzięcia ' 

udziału w komitecie 
mającym przygotować międzynaro- 
dową konferencję gotpadarczą — za- 
znacza iż celem poinformowania Czi- 
szerina co do charakteru projekto- 
wanej konferencji przesłał mu pro- 
tokuł obrad. 6-309 Zgromadzenia Li- 
gi Narodów, jak również sesji Rady 
Ligi z grudnia ub. roku, 

W liście swym sekretarz general 
ny wyraził zadowolenie z powodu te- | 
go, że Rosja nie poczyniła żadnych 
zastrzeżeń w sprawie zaproszenia do | 
praę w rzeczonym komitecie dwuch 
de от i 

Dlatego też do wskazanych przez { 
Rosję delegatów Gunsoka Czinczuka | 
wysłane zostaną bezpośrednio zapro” | 
szenia. | 

Jednocześnie sekretarz generalny | 
zawiadamia, że komitet nie zbierze | 
się przypuszczalaie wczęśniej niż w | 
połowie kwietnią r. b. (Pat.) | 

Z Rygi donoszą: E-: 
stoński minister spraw | 
zagran. prof. Piip, któ- | 
ry przybył tu dziś, dn. 
231.26 r., na zapytanie 

‹ ® sprawie pogłosek, 
Jakie ukazały się w prasie zagranicz- 
nej jakoby państwa bałtyckie miały 
uzależnić swój udział w komisji przy- 
gotowawczej do konferencji rozbro- 
jeniowej od udziału w tej komisji 
Rosji — oświadczył, iż nie wie nic 

tego r u awisku jego 
adis (Pa : a В 

Udziai Rosji 
w międzyna- 

Konferencja 
rozbrojenio- 
wa a pań- 
stwa baltyc. 

kle. 

нн   
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Bilans: płatniczy Polki na dzień (go stycznia 
wykazuje saldo dodatnie w wysokości około 50 mii- 

jonów zł. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Półurzędowo komunikują, iż według  przybliżonych obliczeń, dokona- nych w Ministerstwie Skarbu, bilans płatniczy Polski na dzień 1 stycznia r. b. wykazuje saldo dodatnie w wysokości około 50 mil. zł. 
Czynny bilans płatniczy dał się zauważyć już od połowy grudnia ubie- głego roku, kiedy zaczął zwiększać się zapas walut netto w Banku Polskim. W tem pomyślnem ukształtowaniu się naszego bilansu płatniczego szc przedewszystkiem dodatni już od 4 miesięcy nasz bilans andlowy, 

Prof, Kemmerer o Polsce, 
Wszystko przemawia za udzieleniem Polsce 

pożyczki długoterminowej. ` 
NOWY JORK 23. |. (Pat) „United Press,“ Rzeczoznawca finansowy prof. dr. Kemmerer, który wrócił z Warszawy — chwalił energiczne za- rządzenia podjęte przez rząd polski w celu usunięcia przesilenia finanso- wego — ograniczenia przywozu i wstrzymanie wydawania pieniędzy pa- pierowych. 
Prof. Kemmerer zaznaczył, że 

2 się bezrobocie i ujawnia się 
no; 

jakkolwiek wciąż jeszcze w Polsce od- 
depresja, chwalebny patryjotyzm i ofiar: wzmocni zdolność kredytową Polski. 

Polska przebyła już najgorszy okres i przezwycięży przesilenie, 
W. końcu prof. Kemmerer oświadczył, że wszystkie te okoliczności przemawiają za udzieleniem Polsce długoterminowej pożyczki, której Pol- ska dła odbudowy gospodarczej koniecznie potrzebuje. 

— 
_ Budowa nowych sieci kolejowych 

i rozwój Gdyni. 
(Telefonem od własnego. korespondenta z Warszawy). ` 

Wobec wzrastającego ciągle eksportu węgla polskiego przez Gdańsk i Gdynię na rynki zagraniczne do Szwecji, Danji, państw bałtyckich i t. d., Jako też wobec trudności przeładunkowych w porcie gdańskim i Gdyni p. min. kolei Chądzyński zwołuje na 27 b. m. konferencję między ministerja|- ną celem ustalenia niezbędnych inwestycyj, jakie muszą być dokonane w p portach, między innemi przy rozbudowie torów kolejowych i stoczni. 
Przewiduje się również budowa nowych linij kolejowych, z których jest już w toku budowa linji Kalezy-Herby: Podzamcze. 
W najbliższym czasie mają również rozpocząć przygotowawcze prace przy budowie linji Bydgoszcz Gdynia. 

  

  

Delegaci Cent. ŻW. Zawod. pracowników amysłowych 
i mia. Pracj i Opieki Społecznej 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. pracy i opieki społecznej p. Ziemięcki Przyjął wczoraj delegację centralnej organizacji związków zawodowych pracowników umysłowych. | Delegaci przedstawili p. ministrowi rozpaczliwą sytuację bezrobotnych | PAS umyslowych, ktėrych tysiące pozostaje bez żadnych środków o życia. 
Dalsze przeprowzdzanie sanacji skarbu kosztem 

mas wyczerpuje je do ostatecznych granic. 
bezrobotnym uczciwego zarobku oraz udziele| 
spółdzielczej. 

Delegaci zażądali również energicznej walki z szalejącą drożyzną. 
Min. Ziemięcki przyjął postulaty organizacji przychylnie. 

mawia ———————727 

Awanse w korpusie oficerskim. 
Nastąpią prawdopodobnie w marcu. 
(Telefonem od własnego korespondanta z Warszawy). 

jedynie pracujących 
Konteczne jest zupewnien 

nie wydatnej pomocy Na 

  

Korespondent nasz dowiaduje sie, iż tegoroczne awanse w korpusie oficerskim uległy znacznemu opóźnieniu ze względu na zmianę gabinetu i przeprowadzeniu w ostatnich czasach znaczniejszej redukcji budżetu. Awanse mają być ograniczone jedynie do podpułkownika włącznie. 
Sprawa te, jak słychać, ma być zadecydowana w najbliższym czasie, Jednakże ogłoszenie list awansów nastąpi przypuszczalnie dopiero w mar- 

cu lub kwietniu. ' 

Zwycięstwo Polski na zawodach hoc-_ 
keyowych z Czecho-Słowacją. 

PRAGA. 23.1. (Pat). W dzisiejszych zawodach hockeyowych między reprezentacyjnemi drużynami Polski i Czechosłowacji zwycięstwo przypadło w udziale Polsce w stosunku 1—0, Zwycięską bramkę strzelił w pierwszej połowie gry w dziesiątej rninucie Tupalski, który z Adamskim byli najlep- 
szymi graczami drużyny polskiej. *' 

Z początku gra otwarta. 
Po bramce drużyna polska 

dzając tylko pojedyncze wypady. 
Drużyna czechosłowacka złożona przeważnie 
Bajlepszy — Puszbauer. 

« =Bubliczności. około 5 tysięcy. 

skupia całą uwagę na obronę, przeprowa: 

z graczy Slav i, 

ił
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Z prasy Sowieckiej. 
Rola kapitału prywatnego. — popie- 

ranie go kredytem. -— Zadania ko- 

operacji. 

Moskiewska „Prawda” zamieszcza 

artykuł w sprawie handlowo-gospo- 

darczejj w którym charakteryzuje 

stosunek prywatnego kapitału do 

handlu sowieckiego. 
„Wykrycie wszystkich nienor- 

malności i niezdrowych zjawisk na- 
szego obrotu handlowego jest 

głównem zadaniem prasy i związ- 

ków zawodowych. Kampanję tę 
należy przeprowadzać poważnie i 

nader uważnie, nie wywołując nad- 
miernego napływu towarów do 
poszczególnych rejonów lub od- 

* wrotnie, biorąc pod uwagę nieczł 

kowite objęcie ich handlem koope 

racyjnym lub państwowym. I tutaj 
właśnie jednym z ważnych mo- 
mentów rozwiązania tego skompli- 
kowanego zadania jest sprawa u- 
działu w tranzakcjach handlowych 
kapitału prywatnego. Dotąd pyta- 
nie o powołaniu kapitału prywatne” 
go stawiano nieprawidłowo. Zdro- 
wy kapitał prywatny sam dla się 
poszukuje ujścia i naszem zada- 
niem jest prawidłowe . skierowanie 
go w najbardziej sprzyjające dla 
kierowniczego aparatu państwowe 

Е КОВ ОЕ 

Prasa czeska o wstąpieniu Niemiec 

do Ligi Narodów i o zabiegach Polski 

uzyskania stałego miejsca w Radzie. 
w artykule wstępnym zwraca PRAGA, 23.1 (Pat.). „Ceske Slovo" 

a Niemcy będą uwagę na to, źe wraz ze wstąpieniem do Rady Ligi Narodów 

usiłowali przeniknąć do całej organizacji Ligi. 

Już teraz domagają się oni dla siebie paru wyższych stanowisk. 

W dalszym ciągu dziennik pisze o zabiegach Polski, zmierzających do 

uzyskania stałego miejsca w Radzie. 

Zdaniem Polaków wstąpienie ich do Rady Ligi Marodów jest następ- 

stwem umów locarneńskich, a zatem musi być dokonane na zasadzie 

międzynarodowej równości i dlatego nie można dopuścić aby jedno z 

państw, które podpisały umowę locarneńską zostało poza ramami decydu- 

jacego organu Ligi jakim jest Rada. : 

W zupełności się z tem zgadzamy—piszė Ceske Slovo—że wschodnie 

granice Niemiec są jednym z najważniejszych politycznych odcinków Eu- 

ropy i że nie można zwlekać z dyskusją w sprawach związanych z tym 

odciakiem. 
Jeżeli chodzi o kwestje i potrzeby Polski nie będziemy zaiste pod: 

kreślali w jakirm kierunku idą nasze Życzenia. / 

Będziemy zawsze tam, gdiie będzie chodziło o udoskonalenie i 

wzmocnienie Ligi Narodów. 

a 

| ja Dalekim Wschodzie coraz gorzej 
PARYŻ. 23.1. (Pat). Donoszą z Pekinu, że na skutek aresztowania 

administratora sowieckiego kolei wschodnio chińskiej Iwanowa — poseł so- 

wiecki Karachan przesłał Czang Tso-Linowi depeszę, w której grozi zajęciem 

kolei przez wojsko oraz zaznacza, że aresztowanie |wanowa stwarza nie- 

zwykle grożną sytuację. Poseł sowiecki przesłał również Min. Spr. Zagran.   go łożysko. 
Błędem jest  kwestjonowanie 

wykorzystania prywatnego kapitału 
w handlu+ Należy z całą stanowczo* 
ścią skonstatować, iż trzy są pod- 
stawowe ogniwa w łańcuchu na: 
szych obrotów handlowych: handel 
państwowy, kooperacja oraz han- 
del prywatny. | wzbranianie temu 
ostatniemu normaalnych warunków 
pracy wywolaloby li tylko przeja- 
wianie się go w formach ukrytych, 
najbardziej niewygodnych dla kraju 
i przeto nie do przyjęcia. . 
Mówiąc dalej o wykorzystaniu ka- 

pitełu prywatnego, autor zaznacza: 
„Bezwzględnie winno się zasto- 

sować środki, któreby dały mu 
normalne warunki pracy. Do tego ; 
się odnosi w pierwszym rzędzie ; 

' zaopatrzenie go w towary, a po"; 
wtóre, udzielenie mu normalnego 
kredytu. i 
W dalszym ciągu artykułu autor 

określa rolę kooperacji: i 
„Zasady kooperacji winny być | 

z całą stanowczością wprowadzane | 
w życie. Kooperacja winna praco- | 
wać w obrębie swych realnych ; 
możliwości, zaopatrując li tylko 
swą kooperacyjną peryferję, a ża” 
dnych innych zadań posiadać nie 
może, ponieważ toby było wyko- 
szlawieniem samychże zasad ko- 
operacji. (f). 

Plan wytwórczy trustu rolnego. 

Nerada ekonomiczna Białorusi 
zatwierdziła plan wytwórczy  Biało- 
łoruskiego Trustu Rolnego ha 1925— 
1926 rok operacyjny. Plan powyższy 
przewiduje przetworzenie 6.710.000 
pud. kartofli i 375.000 pud. jęczmie- 
nia na 92.900 pud. krochmalu i 
443 000 wiader spirytusu. (f). 

Ogólno białeruski zjazd pra- 
cowników wychowania spo- 

łecznego. 

Komisarjat Ludowy Oświaty Bizło- 
rusi opracował następujący porządek 
dzienny zwoływanego na 2 lutego 
r. b. w Mińsku ogólno białoruskiego 
zjazdu pracowników wychowania $ро- 
łecznego: 1) kolejne zadania Komi- 
sacjatu Ludowego oświaty, 2) polity- 
ka narodowościowa i praktyczne jej 
urzeczywistnie w instytucjach Komi- 

notę protestacyjną, domagającą się niezwłocznego uwolnienia Iwanowa. 
\ 

, Chińczycy mianowali nowego dyrektora 
kolei wschodnio-chińskiej. į 

! LONDYN. 23.l. (Pat). Administrator sowiecki kolei wschodnio-chińskiej 

jlwanow, który jak wiadomo został aresztowany odstawiony został do kwa- 

;tery chińskiego sztabu generalnego. ! 

Rząd chiński mianował dyrektorem kolei wschodniej 

„niera resyjskiego usposobionego wrogo wobec sowietów. 
1 

| Nota Cziczerina do Tuan-Czi-Juia. 

į PEKIM 23. I. (Pat). Cziczerin wystosował do prezydenta Tua-Czi-Juia 

| retę domagającą się przywrócenia w przeciągu trzech dni zupełnego ро- 

rządku w Mandźurji, zrealizowania układu sowiecko-chińskiego oraz wy* 

  
pewnego inży- 

puszczenia na wolność kierownika dyrekcji wschodnio-chińskiej Iwanowa. 

Gdyby rząd chiński z jakichkolwiek,powodów nie 

dować konfliktu rząd sowiecki prosi rząd chiński, 
obu stron na własną rękę. przywrócenia porządku w interesie 

Rząd sowiecki oczekuje w tej kwestji 

był w stanie zlikwi- 
aby go upoważnił do 

natychmiastowej odpowiedzi. 

Ofenzywa przeciwko generałowi 
Fengowi. 

LONDYN, 23.1 (Pat). Dzienniki dzisiejsze zajmują się szczegółowo 

konfliktem rosyjsko-chińskim. 

Linem. 

Fenga. 

na prowincji, 4) przygotowanie i sa 
mokształcenie się nauczycieli, 5) kul- 
tura fizyczna w instytucjach wycho- 
wawczych, 6) wychowanie artystycz- 
ne w instytucjach wychowasia spo- 
łecznego, 7) metody pracy inspekto- 
rów w instytucjach politycznc-oświa- 
towych, 8) lustytut Kultury Białoru- 
skiej a praca krajoznawcza, 9) obecna 
praca Biał. Wydawnictwa Państwo" 

4 wego. (A). 

j Otwarcie sądu polskiego w 
Mińsku. 

W dniu 17 letego r. b. nastąpi 
otwarcie w Mińsku polskiego sądu 
ludowego. (f). 
      sarjatu Lud. Ośw., 3) praca progra- 

  

(„oai w Rodu 
Są wielkie dzieła poezji drama- 

tycznej, które wyrosły na gruncie te- 
atru swojej epoki, które naprzód by 
ły teatrem, a potem dopiero stały się 
literaturą. Tak było w wielkich epo- 
kach teatralnych, nie znejących prze- 
działu między sceną a poezją, w epo- 
kach, posiadających teatr żywy, oOr- 
ganicznie z glebą zrośnięty, ludowy, 
twórczy. W Atenach Aischylosa i 
Arystcfonese, w Anglji Szekspira, w 
Hiszpanjį Calderona poeta drama" 
tyczny nie był „literatem”, tworzą- 
cym dzieła przedewszystkiam do czy- 
tania, w pewnych wypadkach tylko 
przez teatr z ogólnej produkcji po 
etyckiej wyławiane. Dramat wielkich 
epok teatralnych rodził się w teatrze, 
w samej strukturze swojej nosił pięt* 
no jego ducha, w formach swych 
był wynikiem jego tradycyjnej forrny. 
Oblicza artystycznego tragedji grec” 
kiej niepodobna zrozumieć w oder- 
waniu od form teatru ateńskiego; 
Szekspir-zrtysta wstaje przed nami 
w całym swym ogromie tylko w związ- 
ku z konstrukcją sceny, dla której 

' pisał. | teatr nowoczesny tylko wtedy 
wydobyć potrafi istotnego ducha tych 
dzieł, gdy swą twórczość insceniza- 
cyjną oprze na podstawowych ele- 
mantach formy teatrów, z których 
dzieła te wyszły, dla których były 
stworzone. || 

Popierajcie L. O. P.P. 

mniej wielkie dzieła poezji drama- 
tycznej, 
atralnych, z żadnym teatrem orga- 
nicznie nie związane, oglądane jeno 
przez poetę, mówiąc za Wyspiańskim, 
„w duszy teatrze”. „Faust*, „Dziady”, 

rowski”, „Róża” Zeromskiego... W 
dziełach takich niema żadnych kon- 
kretnych znamion konstrukcji i topo- 
grafji danego w dziejach teatru, jest 
tylko niczem nie skrępowana wizja 
poety. Tę wizję skonkretyzować na 
scenie, znaleść jej symboliczne (a nie 
zewnętrzne) odpowiedniki teatralne— 
oto olbrzymie zadania teatru, cał- 
kiem odmienne od poprzedniego: 
tam idzie o wydobycie na jaw tego, 
co w samym dramacie zamknięte 
jest potencjalnie, co zform jego wy- 
nika logicznie, bez czego dramat jest 
jak niema partytura symfonji; tu 
stworzyć trzeba coś zupelnie nowe 
go, utwór poetycki przetworzyć na 
utwór sceniczny. 

Dzieła Wyspiańskiego nie należą 
do żadnej z tych dwóch kategoryj. 
Wyspiański nie pisał „poematów dra- 
matycznych”, ale dramaty w najistot= 
niejszem tego słowa znaczeniu, two- 
rzył teatr codownie teatralny, obrzę- 
dowy, magiczny. O scenie myślał 
zawsze, okiem malarza wszystko wi- 
dział w konkretnej linji i barwie, po- 
staci I ruchu, jeśli pisał książki „do 
czytłania*, to tylko z konieczności. 
Proszony kiedyś o odczytanie publi-   Ale są też innego rodzaju, a nie 
czne jakiegoś fragmentu, odpowie- 

„Nieboska komedja”, „Samuel Zbo- | 
| na której działają aktorzy”. MA jednak | 

Pble Mele Gazette donosi z Pekinu że wojska marszałka Wu:Pej-Fu, 

która posuwzją się w kierunku Szenkau mają pcłączyć się z Czang-Tso- 

Oczekiwane są operacje wojskowe na szeroką skalę. 

Czang-Tso-Lin posuwa się na pałudnie podczas, gdy Wu-Pei-Fu i Li- 

Dzin-Lia posuwają się ku północy ze wspólnym zamiarem pokonaala gen. 

нннч c 
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TEATR POLSKI 
(gmach = 

Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
po cenach najniższych 

Poranek chóru męskiego 

„ECHO” 
Dwa ostatnie występy 

Opery Warszawskiej 
Dziś 

o g. 4-ej pp. po cenach zniżonych 

„FAUST* 
opera Gounoda (4 obrazy) 

Wieczorem wyjątkowo o g. 7 m. 45 

„RIGOLETTO“ 
opera Verdi'ego. 

    

  

{ 

į 

    

„Czytać dra- 

  

Grzymały-Siedleckiego): 
powstałe w epokach niste- | matu w żaden sposób nie mogę. | 

wogóle nie wyobrażam sobie swojego | 
utworu — chóćby to była liryka — w | 
innych ramach, jak scena, t. į. po- | 
prostu zamknięta przestrzeń, w po ; 
łowie ciemna, w drugiej rozjaśniona, | 

dramaturgja jego nie może być zali: | 
czona do jednej grupy z dziełami | 
Atschylosa, Szeks»ira, Calderona... | 
B> Wyspiański był genjalnym twórcą 
teatralnym na tle nieteatralnej epoki. 
Dzieła jego rodziły się z teatru, któ- 
rego nie było. A ten, co istniał, był 
mu tylko ciężarem, zawadą, kulą u 
nogi. A przecież pociągał go, fascy: | 
nował, więził... Bo Wyspiański jakiś 
testr mieć musiał, bo bez teatru żyć ; 

chcąc brać musiał, co było. Ta „za: | 
mknięta przestrzeń, w połowie ciem- 
na, w drugiej rozjaśniona” (czyż ko- 
niecznie taki tylko musi być teatr?!) 
była dlań jednocześnie pokarmem 
życiodajnym i śmiertelną trucizną. 

W drsmatach Wyspiańskiego ma* 
my utejony wielki teatr przyszłości, 
którego linje wykrzywia nieraz, któ: 
rego barwy przyćmiewa teatr mu 
współczesny, ten, z którym realnie 
obcował. Dziś duch poety, 
największych duchów, jakie Polska 
gościła, żąda od nas, abyśmy ten 
teatr utajony wydobyli najaw, nisze 
cząc zarazem ślady „wielkiej sceny— 
dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż”.     Oto praca, do której stanąć mue 

dział podobno (wedle świadectwa ' si teatr polski. Praca trudna, Odpo- * szczegółu 

WILLE N.S_KJ 

" Literatura i Sztuka. 
| @С Ор 21 МА . 

W pewnej cbwili, mijając samotną latarnię, 
Zawołasz mię znienacka po imieniu, 

Wstęgą.ramion me stopy owiniesz błagalnie 

Zawrócę więc i pójdę za tobą, mój cieniu. 

Pobiegniesz szybko naprzód, wskazując mi drogę, 

Zawiłość ciemnych ulic twardym przetniesz gestem. 

Zadzwoni wiatr o szyby zgaszone na trwogę, 

Zasypie śnieg me ślady srebrzystym szelestem... 

I po długiej wędrówce przez polne zamiecie, 

Gdy już miasto zazdrosne utraci nas z oczu, 

Znajdziemy się znużeni na odległym Świecie, 

Co wobec wszystkich światów został na uboczu. 

: Poznaję go, poznajęł.. I ty, wierny cieniu, 

Ty jeden o nim dotąd wytrwale pamiętasz? 

Wyszliśmy stąd, gdy cały był w złotem kwitnieniu, 

Wracamy, kiedy stoi zczerniały jak cmentarz!.. 

Pocoś przywiódł mię tutaj i zmieniasz swą postać, 

Podniesioną ze ziemi mogilnem westchnieniem?! 

Wiem, to przyszła godzina, gdy ty mną chcesz zestać, 

A ja mam być tu twoim bezeielesnym cieniem... 

O, niecbaj się tak stanie! Lecz jeśli w twej mocy 
Rozkaž krzyžom zakwitnąć i zmartwycbwstać grobom, 

A w słońcu, gdy jak potop rozwali mur nocy, 

Jak cień z radosnym płaczem popełznę za tobą. 

Tadeusz Łopalewski. 

Frag ment 
(Strzęp z życia Beetbowena). 

Nauka u Mozarta trwała krótko, 
przerwana niespodzianie wiadomością 
o ciężkiej chorobie matki i powro- 
tem Ludwika do Bononii, gdzie na|- 
bliższą ne Świecie istotę zastał na 
łożu śmierci. W liście do doktora 
Schadena tak opisuje te chwile 
„Matkę jeszcze zastałem przy życiu, 
ale w najgorszych warunkach; miała 
suchoty i umsrła wreszcie, mniej- 

więcej siedem tygodni temu, po licz- 
nych przebytych bólach i cierpieniach. 
Była mi tak dobrą miłości godną 
matką, moją przyjaciółką najlepszą; 
ol któż był szczęśliwszy nademnie, 
kledym jeszcze wymawiać mógł 
słodkie imię „matka”, a ono słysza: 
ne było — i komuż teraz mogę je 
wołać? Czy niemnym tym jej po- 
dobnym obrazom, które mi moja 
imaginacja gromadzi?". 

Stanął u zwłok matki i w tej sa- 
mój chwili uczuł, że ten pierwszy 
mizerny skrawek ziemi, który zdobył 
w krwawym trudzie, usuwa mu się 
z pod wątłych stóp. Ciemna opona 
rzuciła się w jednej chwili na jego 
horyzont. Zakopsl w zierń pierwszą 
drogą duszę i został sam. Z duchem 
rozpętanym  pierwszemi burzami 
szerokiego Świata. Z krwią w żyłach 
po raz pierwszy wzburzoną, kipiącą 
twórczym wrzątkiem, pobudzoną na 
dalekiej arenie i rwącą się w chmu- 
ry. Tam, tam w Wiedniu, gdzie jest 
wielka sztuka, gdzie”mitry i korony 
gną się u stóp fortepianu, gdzie jest 
mocarny gest 
dzą, ale tony, nie herby pierwszy 
mają głos, ale symfonie! 

Pod młodą czupryną, w rozcheł- 
stanem kotłowisku kipiącej fantazji, 
roją się zawrotne obrazy nieprawdo: 
podóbnych czynów, szalonych orgii 
muzycznych, majaczy w pierwszem 

przeczucie dopowiedzenie tego wiel: 

kego słowa, na które czeka wieiki 
Wiedeń, czeka armja zdumionyčh 
książąt, markizów, hrabiąt i cesarzy, 
czeka ten szeroki, nieznajomy, nie- 
świadomy, a piękny, boski, bohater- 

wiedzialna, długa. Kiedy się skończy, 
przewidzieć niepodobne; ale że już 
się zaczęła, o tem świadczy insceni 
zacja „Wesela” w Reducie. 

„Wesele” nie doczekało się jesz- 
cze i nieprędko się doczeka Istotne- 
go swego wcielenia w teatrze. Naj- 
fałszywszą drogą byłby tu tradycjo- 
nalizm, nawiązujący do wspomnień 
o osobistym udziale Wyspisńskiego 
w inscenizacji krakowskiej: to, co on 
wówczas czynił i mówił, trzeba po- 
znać, rozważyć, ocenić, może i zu- 
żytkować to i owo; ale obowiązywać 
nie nas tu nie powinno. Wyspiański 

"nie mógł zerwać z teatrem, sobie 
współczesnym. Większym był reżyse- 
rem na kartach swych dzieł, niż na 
deskach teatru krakowskiego. Ku 

dopiero; droga ta ma swe etapy w 
przeszłości i będzie je miała w przy- 
szłości. 

Inscenizacja Reduty jest etapem 

ski ogromny światl „Greć i pełnemi 
garściamt szarpaś strzępy najgórniej- 
szych niebios i mizernym ludziom 

|) 
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życie zamykam się i ani łzy więcej 
nie upuszczę. Że życie będzie ka- 
mienne, wiem; że życie będzie dłu- 
gie, wiem; że życie będzie nieraz 
blednąć od bólu, wiem — I že ja 
mniej twardy od życia i od ciebie, 
losie, nie będę — też wiem. 

Tymczasem ostatni raz, głośno, 
publicznie, bez wstydu płaczę i opar 
moich łez ostatnich miesza się z wy- 
ziewem zgnilym ojcowskiej wódki”. 

Witold Hulewicz. 

Artyści opery Warszaw- 
skiej w „Lutni”, 

„Rigoletto“ op. Verdiego w 
4 aktach. 

Zaanonsowano rzecz godną uws- 
gi: gościnę „opery warszawskiej” ze 
zwiększoną orkiestrą oraz zwiększo- 
nymi chórami. Dła Wilna pozbawio- 
nego opery atrakcja niebywała. Po- 
nieważ jednek impreza spoczywała w 
doświadczonych administracyjnie rę- 
kach zarządu byłego „Teatru Polskie- 
go“ — przeto część artystyczna nie 
wzbudzała zaufania  muzykalnego 
Wilna. Co było do przewidzenia — 
nastąpiło. Słyszeliśmy niewątpliwie 
pierwszorzędnie wykonane arje, due- 
ty, kwartety, — jednakowóż brakło 
opery i to właśnie warszawskiej. 
Jest to wszakże już nieszczęściem 
Wilna, że do spraw związanych z 
teatrem śpiewnym zabierają się lu- 
dzie conajmniej niefachowi. Odbiło 
się to w zeszłych sezonach — jako- 
też i na wczorajszem przedstawieniu. 

Całość wykonania nosiła charak- 
ter improwizacji. W akcia I rolę or- 
kiestry zastąpił w dużej mierze for- 
tepian. Przepraszam — zle dopraw- 
dy — czy Wilno należy do rzędu 
tych miast — które należy trakto- 
wać jak zapadłą dziurę kresową — 
w której wszystko uchodzi? 

Spiewacy warszawscy nie zawiedli.   pod nogi [e kłaść i mówić i krzy- 
стеё spszmem  najszczytniejszej ra- 
dości. 

Bierzcie, wy spadkobiercy niewi- 
domi kapłanów, królów i prorokówi 
Mam tego kruszczu jeszcze miljardy 
garści, jeszcze oceany całe, bierzcie 
chctwemi rękami, nie załuję wam, 
starczy na kilkanaście tysiąclecili 

Qool I staję przed cichą, mało- 
mieszczańską, żółtą, prostokątną 
i tak przeraźliwie trzeżwą mogilką 
matki rodzonej, mojej, własnej mat- 
ki, i jakby mnie kto kamieniem 
ciężkim w mój łeb kwadratowy 
zdzielił. Stoję cicho nad tą mogiłką, 
a obok mnie podchmielony ojczyna 
w odświętnym surducie—i—wybacz' 
ciel — na jedną chwilę nie chcę 
tworzyć, nie chcę pędzić, nie chcę 
piorunów wykradać, nie chcę grzmieć 
nie chcę, nie chcęl.. ;   

i gdzie nie trony rzą:: 

Jestem mizerny, brudny, rozczo- 
|chrany, głupi, zapomniany, okradzio- 
ny z wysokich haseł — Ludwik Be- 
ethoven, który nie nie umie, nic 
nie wie, przypadkowo był w Wiedniu, 
mimo wolnie słyszał mistrza Mozar- 
ta — i coś mu się w tej śmiesznej 
łepetynie uroiło — a sam jest głupi, 
kanciasty i nic nie wart. Wybaczcie— 
w tej chwili stoję nad tą pocieszną 
mogiłką i płacę na chwilę, na chwi- 
lę ryczę od płaczu — bo oto moja 
matka — rodzoniuteńka — więcej — 
bo to matka—brat—matka—przyja- 
ciel—-matka  łza—matka—symbol— 
matka— miłość... 

'  Opieram się o surdut podchmie- 
lonego ojca, który z handlarzem tar- 
guje cenę matczynej garderoby — i 
na ten surdut szanowny padają moje 

' pierwsze, twarde łzy. A te łzy są 
słone, są brutalne, to są ostatnie, 
zawzięte łzy bardzo dorosłego smar- 

"kacza, to są łzy podnieconej bestji, 
która oto losowi mówi: Koniec! Łez 
mi więcej nie wyciśnieszi! Na całe 

skonkretyzowanie każdej sytuacji, we 
wniknięcie w. duszę każdej postaci. 
Widz rzadko ocenić potrafi te rze- 
czy: właśmie dlatego, że rozwiązania 
są tak trafne, wydaje mu się naj- 
częściej, że w tem niema nie szcze: 
gólnego, że inaczej być nie mogło. 
Nici, któremi powiązane są oddziel- 
ne sceny i postacie, setki subtelnych 
odcieni reagowania na „kwestje” — 
wszystko to nie rzuca się w Oczy, 
bo logicznię 1 naturalnie wynika z 
tekstu, Ale dojść do tej logiki i na- 
turalności—jakże było trudnol I jak- 
że inaczej bywało w wielu momen- 
tach dawniejszych inscenizacyj! 

Lecz wszystko to — niezmiernie 
cenne, doniosłe, zasłujujące na spe- 

.cjalną rozprawę — jest raczej pocho-   
i tworzyć nie mógł — i chcąc nie realizacji „Wesela” w teatrze idziemy dem naprzód powolnym I cierpliwym, 

niż skokiem. Mówiąc o skoku, my- 
„šlaląm o czemś innem: o pierwszem 
w dziejach pracy teatralnej nad „We- 

.selem” przełamaniu naturalizmu in- 
niezmiernie doniosłym, jest wkrocze- / seenizacji. 
niem na nowe drogi. Wszystko, co 
uczyniono z „Weselem” do tej chwi- 
li, jest małym zaledwie krokiem na- 
przód, wobec potężnego skoku w 
przyszłość, który znamionuje insce- 
nizację wileńską ze stycznia roku 

jeden z | 1926. 
Dla braku miejsca nie będę się 

tu rozwodził szeroko nad źmudną, 
wnikliwą, zboźną i zdumiewającą nie- 
raz w swych wynikach pracą anali- 

a którą Reduta = w i 
każdęgo  najdrobniejszego 
bekżlu, w oświetlenie i 

Naturalizm ten leży niejako na 
powierzchni „Wesela”. Cóż, zdawało” 
by się, prostszego? Scena przedsta- 
wia chatę, po chacie kręcą się ludzie, 
do chaty, między ludzi, przychodzą 
duchy, przychodzi Chochai... Tak jest 
istotnie, ale tak jest w ksigžce, w 
czytaniu. W zetknięciu ze sceną ten 
prosty stosunek akcji do miejsca 

; Pomimó zmęczenia, niedyspozycji — 
"| nadwyrężonych fałszowaniem or- 
kiestry nerwów dali z siebie wszystko 
co mogli. P. Kiepura posiada piękny 
metaliczny głos — choć w technice 
jeszcze nienależycie wyrównany. Ta- 
lent rokuje najpiękniejsze nadzieje. 

Pani Mechówna śpiewała prze- 
pięknie — wykorzystując wszystkie 
nuanse partji wokalnej. Mezzo-sopran 
p. Skoniecznej brzmiał b. donośnie 
w kwartecie i drobnych fragmentach 
IV aktu. Głos p. Wiśniewskiego od 
czasu pobytu w Wilnie zyskał na si- 
le i wyniosłości. Niestety najpiękniej- 
szą arję Il aktu — popsuła artyście 
niepoprawna orkiestra. P. Tarnawa 
niepotrzebnie śpiewał po włosku. 

„Zwiększony* chór z 7 osób. zło- 
żony przypominał sobie jak mógł 
najlepiej zapomniane miejsca. Or: 
kiestra w ff. brzmiała głośno. W pia- 
nach zoów często nie grała. O deko- 
raciach lepiej nie mówić a tembar- 
dziej pisać. Inscenizacja IV aktu no- 
siła wszelkie cechy łatania czembądź... 
dziury. 

W tem miejscu należy napiętno- 
wać postępowanie kierownictwa im- 
prezy. Rigoletto mial śpiewać p. Or» 
da — śpiewał zaś p. Wiśniewski — 
o czem zapomniano widocznie po-   wiadomić publiczność, A tego wy- 
maga chyba kurtuazja wobec artysty 
tej miary co p. Orda, — z drugiej 

„zaś strony — wątpimy czy w inten- 
'ejach p. Wiśniewskiego, leży chęć 
'uchodzenia za p. Ordę. Nie wątpimy, 
„že myšl sprowadzenia sil špiewaczych 
„z Warszawy jest zasadniczo słuszną— 
ale operę należy tu na miejscu przy- 

| gotować. Jeśli opera ma nosić cha- 
'rakter imprezy dorywczej — z dnia 
"na dzień robionej — należy z niej 

| zrezygnować. 
| Gdyby Rigoletto przygotowano 
„starannie w Wilnie — zapewne i 
warszawscy goście mieliby więcej 

BZ eT O Eco 

konkretny, plastyczny. Scena nie mo- 
że być tylko podaniem . ad oculos 
miejsca, gdzie „rzecz się dzieje:” 
przestrzeń sceniczna musi wyrażać 
treść utworu. 

wyspiański nazwał widziadła, przy* 
chodzące do izby z Chochołem na 
czele, „osobami dramatu", Zaznaczył 
przez to wyraźnie, że istotnego dra- 
matu tu właśnie szukać należy, że 
stosunek mary do jawy w tem dzie- 
le jest odwrócony, że najwyższą re- 
alność poetycką mają w niem te 
pozornie zaikome widziadła, a wszyst- 
ko, co żyje, tańczy, rozprawia, flirtuje, 
je i pije, posiada realność nieskoń- 
czenie mniejszą. Że „osoby dramatu” 
— to plan pierwszy, a „osoby” baz 
przymiotnika—p/an drugi. Prawda ta 
tkwi w tkaninie poetyckiej „Wesela”; 
teatr musi ją podać plastycznie. 

Qsobom szopki zjawiają się osoby 
dramatu, Osobom teatrzyku—osoby 
teatru. Małym—wielcy, zaikomym— 
wieczni. Wielkością Poety jest Rycerz 
Czarny, wielkością Gospodarza — 
Wernyhora, wielkością Dziennikarza 
— jego „duch zły”, demon, szatan”, 
Stańczyk. W małym, biednym Dzia- 
dzie, który, zamiatając w karczmie 
izbę, tłamsi gdzieś w sobie i przežu- 
wa wspomnienia strasznych, olbrzy- 
mich na miarę piekła czynów, żyje 
wielki, okropny, piekielny człowiek- 

wykrzywia się, plącze,  martwieje. | symbol, Szela. 
Tak było dotąd zawsze. Bo scena Mamy więc plan drugi — mały i 
ma swoje prawa. Bo głębia dzieła | pla: — wielki. To tylko w 

| poetyckiego, jego treść utajona musi 
znaleść na scenie swój odpowiednik 
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że uwierzyć, że chodzi o ideę a nie 
o napełnianie kieszeni kierownikom 
imprezy? Wierzymy w czystość ich 
intencji — ale przy dalszem podob- 
nem postępowaniu — wiara może 
się zachwiać: 

Kspalmistrz p. Rubinsztejn czynił 
heroiczne wysiłki — aby tylko prze- 
brnąć. Odważny bardzo — ale czy 
nie zanadto? 

Der T. Szeligowski. 

Wśród pism. 

Wiadomości literackich Nr. 4 
przynosi artykuł Ananztola Sterna „o 
potrzebie religijności* sprawozdanie 
St. Napierskiego o nowelach Marji 
Dąbrowskiej, dalszy ciąg ankiety z 
odpowiedziami Jana Lemańskiego, 
Juljana Kleinera, Perzyńskiego, Ma- 
kuszyńskiego, Tuwima i t. d. 

Do ciuriosów trafiła wzmianka 
„Dziennika Wileńskiego” o „Przepió- 
reczce* z Osterwą w roli tytułowej (a 
więc — przepióreczkil) 

Należy żałować, iż „Wiadomości 
Literackie” w zbyt długich odstępach 
notują ruch literacki 
dziennej. 

Comoedia Mr. 2, zawiera m. in. 
dyskusyjny artykuł Romane Jawor- 
skiego, wywiad z dyrektorem Schil- 

lerem. Zaznaczyć nalezy, iż rubryka 
„Dusza książek* zapożyczana jest 
wyraźnie z niewychodzącego chwilo- 
wo „Tygodnika Wileńskiego”. 

Przegląd Warszawski (zeszyt 
listopadowy) od czasu ustąpienia 
Borowego i Kołaczkowskiego Z re- 
dakcji pędzi żywot ciężki, przekształ- 
cając się -z pisma literackiego perjo- | 
dycznego w nieperjodyczne wydaw- 

pete o niewyrażnej linji redakcyj- 
nej. 

Zaniechanie 
wozdań kronikarskich z poszczegól- 
.nych działów piśmienictwa, zwłąszcza 
krytyki i ruchu literackiego w cza- 
sopismach przesądziło ujemnie žy- 
wotność pisma. Wyróżnia się w o» 
statnim numerze kilka ciekawych 
plansz Wyspłańskiegp. 

Przegląd współczesny (styczeń 
1926) w dalszym ciągu ukazuje się 
najpuktualnej, zajmując dziś czołowe 
miejsce w czaso-piśmiennictwie per- 
jodycznem. : 

Zeszyt styczniowy zawiera: świe- 
tną rozprawę prof. Chrzanowskiego o 
Asnyku, wnikliwy artykuł Kołaczkow- 
skiego o Żerómskim, z wielkim tem- 
peramentem „pisarskim zbudowany 
szkic prof. Klingera o Brzozowskim 
w obronie honoru i czci wislkiego 
wyšliciele,—rektora Zdziechowskiego 
rzecz o twórcy Akademji Węgierskiej 
oraz bogatą kronikę. 

Sekret pełnego teatru. 
W jednym z ostatnich numerów 

„Kurjera Poznańskiego” p. W. N. za- 
mieszcza ciekawe uwagi na temat 
frekwencji w teatrach, które w skró- 
caniu podajemy niżej: 

„Od dłuższego czasu teatry poz- 
nańskie cieszą się wzrastającą frek- 
wencją. 

Co tego Za. przyczyna? Przynaj- 
mniej na gruncie wielkopolskim oka- 
zuje się, że trzeba zredukować teo- 
retyczne stękania na temat, że teatr 
się „przeżył”. Przeżyły się tylko liche 
sztuki i odrzędni aktorzy—i to praw- 
dopodobnie taksamo w Poznaniu, jak 
wszędzie. Publiczność uczy słę wy- 
magóć i to jest pocieszające. Daleko 
jest Pewniejszą inna, mniej metafi- 

hipoteze, ta mianowicie, że prze- 
żyły Się ceny biletów. Na wydatek 
kijku złotych, który przy:; szcześliw- 
cach obdarowanych rodziną wzrasta 

     

jest mała chata 1 wielka cbata. Ze 
wspaniałą prostotą prymitywu podała 
nam to Reduta. Plan pierwszy po- 
wtarzał niejako plan drugi — w 
powiększeniu, w zolbrzymieniu, Ma- 
łemu oknu odpowiadało wielkie, ma- 
łej skrzyni — wielka skrzyńia, małe- 
mu wieńcowi dożynkowemu — wielki. 

W akcie pierwszym „osób drama- 
tu* niema. To też nikt na scenie 
nię przestąpił zaklętej granicy pro- 
scenium. Dopiero w akcie drugim 
Pierwszy plan ożył, przemówił. W 
trzecim znowu wszystko do małej 
chaty wróciło: tamto byłą wszak tyl- 
ko chwila przelotna, „o jedno złu- 
dzenie więcej..." Wszystko zapomola- 
пе... | dopiero gdy się zbudziły 
wspomnienie, gdy złuda okazała się 
Prawdą, gdy faatasmagorja nocy we” 
selnej przerodzać się poczęła w jawę, 
gdy mała chata uwierzyła w wielką 
! па dziwną chwilę czaru z nią się 
zespoliła — rozbita została granica 
między pierwszym planem a drugim 
I zasłuchana gromada zajęła całą 
Przestrzeń sceniczną,  zasłuchanie 
swoje i tęsknotę rzucając nie w ma- 
łe okienko małej chaty, jak to w 
dawniejszych inscenizacjach bywało, 
ale gdzieś w przestrzeń bezimienną, 
w Czarną otchłań sali, w nas, wi 
dzów... ` 

Reduta pierwsza pokazala nam 
„osoby dramatu* we właściwej skali. 
Dotąd (abstrahując od wartości aktor= 
skiej poszezegėlnych wykonawców) 
były to tylko „osoby”, różniące się 
od innych tem przedewszystkiem, że 

  

miesięcznych  spra* 

kładzie kres wielka zniżka cen w na- 
szych teatrach—znižka konkurencyj- 
na, gdyž sceny mogą teraz konku- 
rowač z kinami, ofiarowując wybor 
ne mie|sca na wyborne przedstawie- 
nia po tej samej cenie, co kisa, naj- 
teńsze zaś bilety zniżając poniżej 
kieszeniowych wymagań ekranu. l oto 
teatr odnosi zupełne zwycięstwo—i 
jsk pocieszające. 

Rzecz ma swój pokład ideowy i 
to głąboki. Teatr, ten walny czynnik | 
kultury, przeszedł w ten sposób nie: | 
słychanie ważną przemianę: zdemo: | 
kratyzował się, jest dla wszystkich do- 
stępny, może wszystkich kształcić i 
bawić. A może tego dokazać dlatego, 
iż zaajduje sie w zarządzie miasta. 
Dejicyty teatrów są dzisiaj wszędzie 
bardzo prawdopodobne, w każdym 

  
razie muzi mieć teatr finansowe ple- 
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cy, aby się o nie oprzeć, jeżeli w 
jednym lub. w drugim miejsięcu kasa 

  

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. | 

Konferencja w M. S. Wewn. w 
sprawie zatrudnienia bezro-' 

„ botnych. ja 
(od wł. koresp. z Warszawy) 

Wczoraj w departamencie samo- 
rządowym M, $. Wewn. pod prze-' 
wodnictwem p, Weissbrota odbyła się ! 
konferencja wraz z przedstawicielami | 
zainteresowanych inisterstw, ma 
której fomawiano ogólny plan ro- 
bót drogowych, ziemnych i iunych, 
jakie mogłyby być podjęte przez 
samorządy celem zatrudnienia bez- 
robotnych. **“ 

Ilość bezrobotnych w Polsce. 
(od wł. koresp. z Warszawy) 

Statystyczne dane Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy wykazują, 
że w tygodniu od 9 — 16 stycznia 
było na całym obszarze Rzeczypo- 

; spolitej 341.378 bezrobotnych. W sto- 
sunku 'do poprzedniego 
stanowi to wzrost o 14.992. 

Największy wzrost bezrobocia wy- 
kazuja Łódź, Województwo Śląskie, 
Warszawa, Zagłębie Dąbrowskie i 
Toruń. г 

Demonstracja bezrobotnych w 
: Krakowie. 
Po zgromadzeniu odbytem w Do» 

miu Robotniczym i przemówieniach 
członków PPS. Sokołowskiego i se- 
natora Misiołka, sformował się ty- 
sięczny tłum bezrobotnych robotni- 
ków murarskich i we wzorowym po- 
rządku ruszył pod województwo. Na 
rogu ul. Szpitalnej drogę przegrodził 
pochodowi uzbrojony w karabiny od- 

tygodnia 

towi przywódców pochodu posła Bo- 
browskiego, seratorów Misiolka i 
Englischa, oraz powadze robotników 
nie doszło do scysji. ; * 

Delegacja dostała się do wojewody i 
przedstawiła żądanie natychmiastowej 
pracy. y 

Z sprawy Lindego. 

Śprawa b. ministra i b. prezesa 

jącego pod zarzutem szafowania pie- 
niędzmi P. K. O. zatacza coraz szer- 
sze koła. 

Wilhelm Bau, właściciel kina 
Splendid" mąż zaufania p. Lindego 

został onegdaj aresztowany pod za-   
i 
i 

|rzutami olbrzymiego oszustwa na 
niekorzyšė P, K, O, 

spacerowały we włóczących się za 
niemi po podłodze kółkach sinego 
świstła. Teraz znalazły własny teren, 
własne ramy, skalą odpowiednie; na 
zaklętem proscenium Reduty wyra- 
stały, jak olbrzymy. Nigdy się ich 
już nie zapomni. 

| jeszcze jedno: byliśmy przygo- 
towani na ich przyjęcie. Przed podnie- 
sieniem zasłony do aktu drugiego 
przez salę przeszedł Chochoł. -Żosta- 
liśmy podniesieni o ton. Widz czuł, 
że do teatru wkroczyła nowa rzeczy- 
wistość, że ujrzy teraz coś więcej, 
niż strojne i "gadające lalki z aktu 
pierwszego. Pormnysł ten uważam za 
jeden z najświetniejszych chwytów 
prawdziwego, misteryjnego teatru, 
W teatrze najsilniejszy dreszcz wy- 
wołuje zawsze największa konkrety- 
zacja rzeczy nieuchwytnych. Nie ode 
dzlenie, przymglenie,  przyćmienie 
jakiegoś zjawiska nie z tego świata, 
ale przeciwnie — prawie cielesne z 
niem zetknięcie, całkowicie, zdawało- 
by się, łamiące t. zw. „iluzję*, wstrzą- 
sa nami najgłębiej — zapewne przez 
swoją mistyczną paradoksalność, I to 
jest jeszcze tajemnicą teatru, że fakt 
najprostszy, jakieś wejście czy przej- 
ście czyjeś w odpowiedniej chwili, 
czyni wrażóńie stokroć większa, niż 
obraz sceniczny, skomponowany z) 
całem bogactwem efektów kształtu, 
barwy, światła. To, co samo przez 
się byłoby niczem, w atmosferze te- 
atru, czyli ‚ staje się szcze-   

  

koniecznie. W przeciwnym razie po- 
zostaje p jeden ratunek: obcinać 
personal, redukować koszta wystawy, g 
oraz iść w repertuarze za najpopu- spaacja a dą zaa za 
larniejszym gustem publiczności, któ- , „Lotawskie Ministerjum Skarbu o- 
ry wybrednym niezawsze bywa, czy- | publikowała następujący komunikat: 
li — obniżać kulturę. A i wówczas, Wskutek zapowiedzianych zmien w 
trudno bywa związać koniec z koń: taryfie celnej import do Łotwy oży- | 
cem, gdyż koszta produkcji artysty: wia się, aczkolwiek nie należy ocze- | 
cznej pozostały te same co przed, kiwać, iż przywóz towarów Z zagra- | 

‚ "Kronika zagraniczna. 

dział konnej policji. Tylko dzięki tak- « 

K. O. Hubófta Lindego pozosta-: 

  

wojną, albo urosły, dochody zaś zma- 
lały wskutek zubożenia konsumenta 
sztuki. | przed wojną teatry wyższe- 
go poziomu utrzymywały się dzięki 
subwencjom; teraz nie bedzie ina- 
czej, póki zamiłowanie do teatru 
leobejmie nowych warstw, puki do- 
ry smak się nie zdemokratyzuje—i 

co najważniejsza—póki budżet stanu 
średniego oraz kulturalnych warstw 
robotniczych nie udźwignie  silniej- 
szego obciążenia dobrą rozrywką”. ! 

! 

‹ 

Z zagranicy. | 
Zgon kardynała Merciera. | 

BRUKSELA, 23.1 (Pat.). Godzina! 
15-ta. Kardynał Mercier zmarł. | 

Kstastrofa samolotowa. } 

WALENCJA, 23,1 (Pat.). Samoloį | 
podczas próbnego lotu spadł na plac, i 
na którym się odbywał jarmark. | 

5-clu ludzi zostało zabitych, a o- | 
koło 40-tu rannych. Większość z nich 
cięźko. i Е 

i 

i 

\ l 
Echa zamachu na aż ocni- 
ka sowieckiego w W dniu. 

WIEDEŃ, 23.1 (Pat.). Dziś rozpo- 
czął się proces przeciwko dwum Ro- 
sjanom, Piotrowi Pichno i Fiedorowi 
Borodzinowowi, oskarżonym o usiło- 
wanie morderstwa na osobie pelno- 
mocnika sowieckiego w Wiedniu Ja: ' 
na Bersina. ! 

Wyrok na 179-ciu oficerėw 

sowieckich. 

PARYŽ. 23.l. (Pat.). Dzienniki do- 
noszą z Moskwy na podstawie źró- 
deł angielskich, że sąd wojenny wy- 
dał wyrok na 179 ciu oficerów 19 ej 
brygady sowieckiej, którzy zbuntowa- 
li się we wrześniu 1925 r. 

35 ciu oficerów między  Innemi | 
gen. Karpiński zostało skazanych na 
karę śmierci — 144 na dożywotnie 
więzienie. 

\ 
EANET TAS 64 DMA SAN 

Jadwiga Hryniewiecha | 
artystka tańca plastycznego 

kierowniczka działu plastyczno* 

tanecznego w REDUCIE 

udziela lekcji plastyki i rytmiki. 

Organizuje się komplety dla 

dorosłych i dzieci. 

Za się teatrze na 
Panon P. Ww. Nujewiksa 

od godz. 12 de 2 pp. 

momentów było ukazanie wtajemni- 
czonym wśród głębokiej ciszy — 
zżętego kłosm. Cóż, zdawałoby się, 
pospolitszego?któż nie widział zżętego 
kłosa?... 

Na tą nięzniszczalią zdobycz Re: 
duty w docieraniu do istoty formy 
scenicznej „Wesela* chciałem  prze- 
dewszystkiem zwrócić uwagę. Jest 
to otwarcie drzwi na gościniec, wio- 
dący w przyszłość. Końca drogi jesz- 
cze nie widać, ale jesteśmy * już na 
właściwej drodze. A to, co już od- 
kryto, jest tak wielkiej doniosłości, 
że spodziewać się pozwala, iž to“ 
właśnie Raducie sądzonem jest dojść 
do końca. 

W szczegółach opisać dalszą dro- 
gę niepodobna. Tych rzęczy trzeba 
szukać, a znajduja się je nieraz csł- 
kiem niespodzianie. | poza tem — 
nie chce się wprost mówić o tem, 
czego nie było, gdy się ma tyle po- 
dziwu i czci dla tego, co było. Więc 
jeszcze tylko parę słów. 

W dotychczasowych inscenizacjach 
„Wesela" bywało zwykle tak, że 
względnie najbardziej zadowolić mo- 
gły sceny Szopki, a najmniaj—sceny 
Dramatu. Reduta, jak już mówiłem, 
piewsza znalazła klucz do scen Dra: 
matu. I nastąpiło odwróceaie stosun- 
ku: w inscenizacji redutowej mniej 
ządowalają sceny Szopki, a więc 
przedewszystkiem akt pierwszy, Za 
strzegam się zgóry, że mówię ogól- 
aikowo: i wśród scen- Szopki są rze- 

  

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

WSZYB 

  = znamiennem. Tak w Misterjach 
euzyńskich jednym z głównych   Czy świetne, są całe pasma akcji 

* 

|nicy przybierze większe 

| nacja panuje również 

|ze swej opieszzłości 

rozmiary, 

a to wobec braku pieniądza. Nieza- | 
leżnie od tego banki znacznie zre- 
dukowkły kredyty dla celów impor- 
towych. W dziedzinie eksportu pa- 
nuje zastój, w szczególności w wy: 
wozie drzews. Ożywienie panuje 
jedynie w eksporcie masła i mięsa. 
Nadzieje na uzyskanie przez prze- 
mysł łotewski większych zleceń ze 
strony Rosji Sow. zawiodły, gdyż na" 
razie rząd sowiecki udzielił na Łotwie | 
małej ilości zlęceń, ze względu na 
ograniczenia, jakia Rosja w swym 
eksporcie, a w związku z tem i w 
imporcie poczynić musiała. Stag- 

na rynku we-; 
wnętrznym, któremu słaba siła kup-! 
ców daje się bardzo we znaki. į 

Przygotowania do międzyna- 
rodowej konferencji gospo-, 

darczej. ` 

Komisja przygotowawcza konfe- 
rencji ma zebrać się w drugiej poło- 
wie kwietnia w Genewie. Jednak o- 
becnie istnieją przypuszenia, iż Rosja 
Sowiecka przeciwko temu wyborowi 
miejsca zeprotestuje z tych samych 
powtdów, dla których nie zgadza się 
wziąć: udziału w konferencji rozbro- 

jeniowej, o ile ona ma się odbywać ! 
w Genewie. (Jak wiadome, chodzi tu 
Sowietom o niezłamanie proklamo* 
wanego przeciwko Szwajcarji bojkotu 
po uniewianieniu przez Sąd Szwaj- 
carski zabójcy posła (Worowskiego). | 

Komisja mająca za zadanie przy* 
gotować konferencję zbierze się za- 
pewne poraz drugi w jesieni r. b.,* 
sama zaś konferencja międzynarodo" | 
wa rozpocznie swe prace dopiero w; 
roku 1927. i 

Rada Ligi Narodów desygnowała , 
na przewodniczącego wstępnej kon-' 
ferencji b. Prezydenta Federacji Szwaj- | 
carskiej p. A Adola, który obecnie 
jest kierownikiem Sekcji Technicznej , 
Ligi Narodów. i 

Tureckie zakupy. 

Polskie fabryki maszyn rolniczych 
otrzymały w ostatnich czasach zna- 
czne zamówienia, głównie z Repu- 
bliki Tureckiej. 

  

Nr. 19 (467) KU R JE R Wyda LENS K] й : L 3 
AT 

L] lenia — aniżeli z |do kilkunastu, nie može pozwolič s0- | mu się z pod nóg usunie.. Wyrów- * AR E т 4 ai eż Bo jeśli| bie ani pracująca inteligencja, ani| nac to może w następnym miesiącu | Šš | Atrakcja sezonu 1926 naj 
„stosunki się nie zmienią — koń mo" jstan średni. Otóż całaj tej mizerji | albo i tygodniu, lecz rezerwy trzeba в jj nowszy taniec salonowy 

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

Aif. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do kina „Polonja”) 

  

  

tychmiastowej właściwej w tym 
względzie interwencji, co przyczynia 
się do rozszerzania epidemii. 

Urząd Województwa wystosował 
włęc pismo do Związku lekarzy Ро- 
laków i Związku lekarzy Żydów z 
prośbą, aby na przyszłość stosowali 
się ściśle do rozporządzeń, dotyczą” 

| cych obowiązku zgłaszania wypadków 
chorób zakaźnych. (zd) 

— Zgon syna gen. Superin- 
tendenta. Znanego i cenionego ge- 
neralnego Superintendenta zbioru 

ks. zczęści Jastrzębskiego spotkało 
, nieszczęście rodzinne, w dniu wczo- 

z d. 23—1 26 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Londyn 39,54 35,50 35,41 
Nowy-York -— jak gotówka 
Paryż 27,40 27,47 27,33 

| Szwajcarja 141,12  . 141,48 140,77 
Stockholm 218,50 219,40 217,96 
Praga 21,61 21,66 21,56 
Holandja 293,50 294,23 292,77 
Wiedeń 102,76 108,— 10: 2,50 
Poż. dolar. 64,50 (w złot. 470,85) 
Poż. kolej, 116—122— 
50/0 konwers. 43,50 
800 poź. konwers. 160— 
48/0 listy z. T.Kr. Z. przedw, 

  

KRONIKA. 
   
      

  

Dziś — Tymoteusza B. M. 
Jutro— Nawr. św. Pawła 

Wschód słońca— g. 7 m. 28 
Zachód —g. 3 m. 35 

Sobota 

24 
Niedjzela 

, 

„ f 
i 

URZĘDOWA, 
, 

— Konsekwencja papierowej 
unifikacji Wileńszczyzny z Rzeczy | 
pospolitą. W dniu 23 stycznia b.' 
r. województwo wileńskie, wydało ; 
okólnik do poszczególnych starostw, | 
Komendenta Okręgowego  Policij; 
Państwowej i Komiserza Rzadu na 
m. Wilno polecający w związku z 
przemianowaniem Delegatury Rządu 
na województwa — w pismach kie- 
rowanych do dawnej Delegatury 

i 

powiadomiony, że o ile nie przed- 
stawi do dnia 15-go lutego br. bud- 
żetu na 1926 r., wówczas Minister- 
stwo Skarbu będzie zmuszone roz: 
wiązać Radę Miejską albo też usta- 

| nowić rządowego delegata. [ 
že budžety Trzeba zaznaczyć, 

miejskie na rok 1926 zostely już 
dawno opracowane i przedstawione 
do zatwierdzania przez inne miasta 
tylko nasz magistrat jak śpi tak śpi. 

Dożywotni Ojcowie miasta, orsz 
ich luminarze, panowie ławnicy nie 
mogił nareszcie wziąć się do osta- 
tecznych narad nad preliminarzem 
budżetowym i czyżby nie mogli 
dać rady panowie radni uchwaleniu 
budżetu. (1) 

— Posiedzenie organizacyjne 
Rządu stosować nazwę „województwo komitetu obywatel. pomocy bez: 

wileńskie”. (zd.). 

MIEJSKA. 

— Preliminarz wydatków i do- 
chodów m. Wilna. Zgodnie z roz- 
porządzeniem Prezydenta Rzeczypo- 
Spolitej Polskiej z dnia 17-go czerwca 
1924 roku, niniejszem Magistrat m. 
Wilna ogłasza, że od dnia 26 stycz- 
nia 1926 roku w biurze Magistretu, ‹ 
pokój Nr. 28 zostanie ułożony na 
przeciąg jednego tygodnia prelimi- 
narz dochodów i wydatków miasta | 
Wilna na rok 1926, celem przeglą- | 
dania go i wnoszenia ewentualnych | 
spostrzeżeń przez zainteresowanych | 
płatników. (I) * 

— Nic „bez prynuki*. 
magistrat m. 

Znany | 

| 

robotnym. Wobec bardzo ciężkiego 
stenu materjalnego ludności, pozba- 
wionej pracy i konieczności przyj- 
ścia jej z dorażną pomocą w posta- 
ci odpowiedniej z Inicjatywy p. ©. 
Wojewody Wileńskiego p. O. Mali- 
nowskiego, odbędzie w dniu 25-go 
b. m. o godzinie 7 wieczór w dużej ; 

Woje- | sali konferęncyjnej Urzędu 
wódzkiego (Delegatura Rządu) w 
Wilnie posiedzenie organizacyjne 
mające za zadanie powołać do žy- 
cia obywatelski komitet pomocy po- 
zbawionym pracy. (!). 

— Lekarze muszą meldować 
o wypadkach chorób zakaźnych. 
Magistrat m. Wilna zwrócił się do 
Wydziału Zdrowia województwa Wi- 
leńskiego z wyjeśnieniem, iż prakty- 

Wilna, który nie przedstawił na czas | kujący lekarze nie powiadamiezją ma- 
do zatwierdzenia budżetu miejskiego 
na r. 1926 odpowiednim władzom, 
w dniu wczorajszym został przeź 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
za pośrednictwem p. о. wojewody 
wileńskiego p. ©. Malinowskiego, 

‚ niezapomniane w trafności i sile wy- 
razu. Naogół jednak akt pierwszy 
nie daje pełnego zadowolenia arty- 
stycznego. 

Czem się to dzieje? Poniekąd, e- 
czywiście, zależy to od pewnych nie 
dociągnięć obsadowych, które mniej 
odczuć się dają w następnych аК- 
tach, gdy Szopka przestaje być je- 
dyną rzeczywistością. Jeszcze waž- 
niejszy jest może iany fakt. | 

Reduta najzupełniej słusznie ze 

gistratu o zakaźnych chorobach, e- 
wentualnie umieszczają na kartkach 
zgłoszeń wypadku chorób zakaźnych 
dane nieścisłe, opuszczając rubryki; 
zawód i pracownik, przez co odnośny 
urząd natrafia na przeszkody w na- 

bardzo różna od dzisiejszej. Dziś się 
o innych rzeczach mówi, inaczej się 
na wiele rzeczy reaguje, inne się ma 
tęsknoty i zadumy (te z Szopki, nie 
z Dramatu), inaczej się figuruje; dziś 
poeta pewnię nie powie, że „smu* 
tek — to piękno*. A Reduta poka 
zała nam — o ile chodzi o wygląd 
zewnętrzny — ludzi całkiem dzistej- 
szych. | wytworzyły się przykre roze 
dzwięki. Poeta z inscenizacji reduto- 
wej nie mógł siadywać w „Białym 

, rajszym zmarł 
|suchot. Pogrzeb odbędzie się dzisiaj 

į 

! 

„dniu 21 bm. odbyło się posiedzenie 

! 
i 

19,50—19,65 | 
5% listy z. wńrsz. przedw.  20,75—20,50 į 

    

    

rwala z bezsensowną tendencją nie- į pawiu“ u Turliūskiego*). Maryna w 
których dawniejszych inscenizacyj do krótkiej sukni i z krótkiemi włosami 
podkreślenia tego, co Boy nazwał tworzyła dziwny jakiś kontrast z tem, 
kiedyś „plotką o Weselu”. Pan Mło- | co mówiła, z tem, jaką była we- 

  
ski", że cała inteligencja z „Wesela, 

dy nie jest juź Rydlem, Gospodarz 1 
Poeta nic nie maja wspólnego z Tate | 
msjerami. Reduta poszła jednak / 
jeszcze dalej — i tu, zdaniem mo- 
jem, niesłusznie. Można, a nawet 
trzeba było zapomnieć o Rydlu i 
Tetmajerach; ale niewolno było za 
pominać o czasie, w którym rzecz 
się dzieje. „Waesele“ jest wieczne i 
wstrząsać będzie zawsze tem, co w 
niem jest wieczne. Ale cała jego 
konstrukcja metafizyczna opiera się 
na fundamentach, mocno z czasem, 
z chwilą związanych. Jeżeli dramat 
„Wesela” jest ponad czasem, to jego 
Szopka od czasu oderwać się nie da. 
Nic nie zmieni faktu, że to jest Pol- 
ska nie dzisiejsza, Polska z r. 1900, 
Polska w niewoli; nic nie zdoła za- 
trzeć oczywistej prawdy, źe Poeta i 
Pan Młody nalsżą do „Młodej Pol-   jest ówczesna, z przed ćwierówiecza, 

wnętrznie — z woli autora. Wdarcie 
się do chaty bronowickiej ludzi z r. 
1926 było niczem nie usprawiedli- 
wione. 

Ale i to /nie tłumaczy całej spra | 
wy, która leży niewątpliwie głębiej. 
l leży, zdaje mi się, na tej samej 
drodze, na której Reduta osięgnęła 
najcenniejsze swoje zdobycze. Prze- 
zwyciężenie naturalizmu miało za 

letni syn jego z 

o godzinie 3 m. 30 z domu przy ul. 
kupno | Zawalnej 11 na cmentarz Kalwiński 

przy ul. M.-Pohulanka. 
Przyjaciele i Redakcja nasza za- 

syła wyrazy współczucia ks. M. Ja: 
strząbskiemu. 

— Z urzędu Rczjemczego. W 

urzędu rozjemczego na którem roz- 
patrzono 31 spraw, (I) 

WOJSKOWA 

— NMieścisłość. Wczoraj zamie- 
!ściliśmy za „Gazetą Warszawską” 
wiadomość, jakoby p. pułkownik 

|Szt. Gen. Rawicz-Mysłowski, Szef 
 Ekspozytury Oddz. Il w Wilnie w 
«związku z wypadkiem skradzionej 
mu walizki w pociągu został zwol- 
niony z dotychczasowego stano" 
wiska. 

Jak się dowiadujemy z miarodaj- 
nego źródła wiadomość, „Gazety 
Warszawskiej*, wyssana jest z palca. 

Przejście p. pułkownika Rawicz" 
Mysłowskiego z oddz. Il Szt. Gen. 
na inne stanowisko służbowe zarzą- 
dzone zostało już znacznie wcześniej, 
bo jeszcze w październiku ub. roku. 

— Koncerty wojskowej or- 
kiestry reprezentacyjnej. W celu 
propagandy polskiej kultury muzycz- 
nej na ziemiach wschodnich Rzeczy- 
pospolitej, oraz dla zdobycia fundu- 
szów na Szerszą akcję oświatową w 
wojsku D-ca Korpusu Nr. Ill Pan 
Gererał Berbecki zaprosił orkiestrę 
reprezentacyjuą wojska polskiego, 
która da szereg koncertów w garni 
zonach O.K.IIl. w miesiącu styczniu. 

Orkiestra wystąpi w składzie 50 
osób. (I) й 

— Próbny alarm. W nocy z 
dnia 22 go na 23 bm. odbył się 
próbny alarm całego garnizonu m, 
Wilna. (I) 

SPRAWY SZKOLNE. 
| 
| — Zebranie nauczycieli szkół 
|powszechnych. W sebotę dnia 30 
Įstycznia 1926 r. o godz. 2 po po: 
,łudniu odbędzie się zebranie kierow- 
ników szkół powszechnych m. Wilna 
„W lokalu szkoły powsz. Nr. 30 (róg 
Królewskiej i św. Anny). (zd). 

— Przemianowanie szkoły Nr 22 
na szkołę im. Władysława Syro- 
komli. Kierownictwo szkoły powszech- 
nej Nr 22 zwróciło się do Inspekto- 
ratu Szkolnego m. Wilna z. prośbą 
'© nadanie wspomnianej szkole nazwy 
„Szkoła im. Władysława Syrokomli". 
išį Jak się dowiadujemy Inspektorać 
Szkolny m. Wilaa ma się odnosit 

  

skiego — to przecież także sztuka, 
(1 sztuka bardzo nispospolita. To nie 
obrazki rodzajowe — to są także 
symbole, to są postacie reprezento- 
wane, dialogi syntetyzujące, gatun- 
kowe. Trzeba teraz znaležė klucz do 
Szopki, gdy tak szczęśliwie znzlazło 
się klucz do Dramatu. Jak? Nie 
wiem. Ale kto wia, czy nie właśnie 
na drodze szopki, teatru kukiałek.., 
Że Wyspiański konstruował „Wsse- 
le” w stylu szopki, nie może wszak 
ulegrć wątpliwości; zwłaszcza w sk: 
cie pierwszym mamy typowe dla 
szopki luźne szeregowanie scen, prze- 
suwanie się coraz nowych kukietet; 
a w zakończeniu Chochoł wyraźnie 
mówi o „tańczoncej szopce”, Tylko 

„że na tej drodze zatranić łatwo 
„,świetue zdobycze Reduty w dziedzi- 
nie prawdy dusz i sytuacyj.., A więc 
jakaś, trudna dziś do sprecyzowenia, 
synteza treści już znalezionej z for- 
mą szopkową? Konkretnie nie wyo- 
brażam sobie tego jeszcze i nic nie 
przesądzam. Pytam tylko, czy nie tę- 

punkt wyjścia „osoby Dramatu*; nie | dy droga. 
tknęło Szopki, nie tknęło aktu pierw- 
szego. Wobec prawdziwej, wielkiej 
sztuki aktów następnych, naturalizm 
aktu pierwszego wykazał całą swą 
niemoc teatralną. A Szopka Wyspiań- 

‚ *) Poeta poza tem wyglądał stanowczo za 
młodo. Poeta Wyśpiańskiego jest niewąt- 
pllwie znany ! uznany — nie trzeba wcale 
pńmiętać o Tetmajerze, aby to odczuć. Po- 
eta z Reduty mógł być co najwyżej szczę- 
śliwym debiu tantem, 

Znalezienie nieistniejącego teatru 
Wyspiańskiego jest jednem z na- 
czelnych zadań sztuki polskiej, Jesz- 
cze wczoraj byliśmy od tego celu 
nieskończenie dalecy; dziś, dzięki 
Reducie, jesteśmy już znacznie bli- 
żej. Wobec tego sądzę, że wszelkie 
z tą sprawą związane pytania kiero- 
wać należy właśnie do niej. 

Stefan Srebrny,



|, rze 

4 

przychylnie do prośby wspomnianej skiego urządza we wtorek dr, 8-go 
wyżej szkoły. (zd). jbm. o godz. 8ej wieczorem w glm- 

W sprawie nazw szkół po: nazjium im. ). Słowackiego (Dami- 
wszechnych. Wszystkie szkoły po- | nikańska 3) zebranie miesięczne, na 
wszechne m. Wilna mają w najbliż- j którem Dyr. Władysław Mickiewicz 
szej przyszłości otrzymać nazwy, j wygłosi odczyt ilustrowany przezro- 
związanę z tradycją danego zakładu. | czami pt. „Szczyty i lodowce Kauka- 
Wobac tego Inspektorat Szkolny m. | zu”! Goście mile widziani. 
Wilna wydał okólnik do poszczegól-| — Z Polskiego Towarzystwa 
nych szkół, polecający nadesłać do | Taczoficznego. Dziś w lokalu T-wa 
Inspektorstu umotywowane w tej | (Witoldowa 16) odbędzie się kolejna 

| 
sprawie wnioski z dołączeniem pro-j pogadanka z cyklu p. t. „Reinkar- 
tokularnej uchwały Rady Pedagogicz- | nacja". Początek o godz. 5-ej ppoł 
nej. Odnosi się to tylko do szkół, | Wstęp wolny. Goście mile widziani 
które dotychczas jeszcze odnośnej j 

  

nazwy nie mają, gdyż wielki procent z POCZTY. 
о } twierd s szkół ma już nazwy za t — Wysyłanie pieniędzy do 

Gdańska. Generalna dyrekcja poczt 
i telegrafów wyjaśnia, iż interesanci 
wysyłający pieniądze oraz walory 
przeznaczone do polskich urzędów 
pocztowych znajdujących się na te- 
rytorjum Wolnego m. Gdańska e 

rzypomina, że bez zezwolenia po-j SZA mieć zezwolenie  właściwyc 
soków do tego władz szkolnych władz skarbowych tak, jak na wy- przeprowadzanie jskichkolwiek ankiet, Słanie pieniędzy | walorów za gra- 
w szkołach jest niedozwcione. (zg). , SIcę. ( 

— W sprawie zwrotu kosztów '  — Nowa agencja pocztowa. 
leczenia. Władze szkolne wydały ; Ostetolo została uruchomiona agencja 
rozporządzenie, by do wszelkich po: | pocztowa Wiluo 10 przy ul. Pilsud- 
dań o zwrot kosztów leczenia dołą- skiego 16 oraz w Rudnikach (koło 
czali nauczyciele karty porady, wzglę- | Jaszun). (I) 
dnie karty szpitalne, lub zaświadcze- | 
nia lekarza Komisarza Rządu © ko- | 
nieczności leczenia szpitalnego. aj 

į 

— W sprawie przeprowadza- 
nia ankiet w szkołach. Wobec maż- 
liwości zwracania się instytucyj po- 
szczególnych osób do nauczycielstwa 
szkół powszechnych o przeprowadza- 
nie ankiety w szkołach—Kurzstorjum 

U_ BIAŁORUSINÓW. 

dania bez takiego załącznika uwzgięd- — 20-lecie prasy białor. Jesie- 
niane nie będą. (zd). 

— Sprawa przychodni lekar: skich dla dzieci szkolnych. We- białoruskiej. Białorusini wileńscy za: | 
;mierzają uroczyście święcić tą wiel- bec stwierdzonego  nieakuratnago 

wpłacania przez Zarządy Szkół Po- į Ka dla nich rocznicę. (n). 
wszechnych składek na przychodnię; , — Odczyt białoruski. W _ nie- 
dla dzieci szkół powszechnych władze | dzielę 24-go stycznia r. b. © godz. 4 szkolne zarządziły, by Zarządy szkół PP. Bizłoruski Związek Akademicki 
stale i systematycznie wpłacały nar | urządza odczył w sali gimnazjum 
jeżności w Sekretariacie przychodni Piałor. (Ostrobramska 9). 
zględnie zgła u -1 

ze r A jna temat „Ewolucja białoruskiej ide= 
Równocześnie władza szkolna | Ologji odrodzeniomej i odbicie jej w 

zwracają uwagę na doniosłość pracy literaturze”. 
przychodni i jej pożytku dls dzłatwy Wstęp bezpłatny. (n). 
wobec czego kierownicy wiani od-|  — „Herbatka* z referatem. W być z Komitetami Rodzicielskimi kon- ; niedzielę ubiegłą o 6 Pp. Qdbyła się ferencje dla szczgółowego omówienia | druga herbatka kołeżeńska Związku tej kwestji. j Akadem. Bialor.,  zapoczaikewana 

Należy nadmienić, iż miesięczna | rzeczowym referatem kol. Ad. Zie- składka od dziecka wynosi 1 złoty. | nluka na temat „Kryzys parlamenta- 
(sd). | ryzmu*, Zebrania te zakończyły о- 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. | chocze tańce. (n). zn A FEBE TC 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
; mknięcie wystawy obrazów w salii  — „Sąd publiczny” społeczeń Lutni. Trwająca dwa tygodnie, licz-| stwa żydowskiego nad kwestją nie była zwiedzana przez wileńską ; ugody polsko żydowskiej. W sali publiczność. Kilka obrrzów zostało į Krengis przy ul. Ludwisarskiej o go- 

| dzinie 4-tej po południu w dniu dzi- zakupionych, a utalentowana artystka ? 
otrzyrnała zamówienia na portrety. j siejszym odbędzie się „Sąd publicz: 

— Wystawa akwarel p. Acny | 
Romerowej. Dziś, w niedzizię za-! 

nią roku bieżącego przypada 20le- į 
„cie (1906 — 1926) legalnej prasy : 

Odczyt wygłosi p. A. Luckiewicz | 

Za bytności swej w Wilnie zrobiła, 
będące już na wystawie, podobizny 
JE. biskupa Bandurskiego | Gen, 
Rydza-Smigłego, których podobień- 
stwo może każdy ocenić. 

` 

ZEBRANIA I ODCZYTY OC 

ny” przedstawicieli społeczeństwa ży- 
dowskiego w Wilnie nad kwestją 
ugody polsko-žydowskiej. Na tem 
zebraniu wezmą udział przedstawi 
ciele większości zrzeszeń partyjnych 
żydowskich, którzy podczas obrad 
nad „ųgodą polsko-żydowską będą 
zabierali głos. Między innymi prze- 

wynosi według gr. zar. XV — zł, 8,30. 

— Oddział Wileńskiego Pol-| mawiać będzie za ugodą polsko « ży- 

KOMU BROJSE R w 

Kierzner oraz prezes crganizacyj sjo- 
nistycznych p. Berger, zaś przeciw 
ugodzie połsko-żydowskiej przema- 
wiać będzie p. Stuczyūski. Spodzie- 
wany jest prócz tego przyjazd kilku 
działaczy społecznych żydowskich 
z Warszawy. Szczegóły „sądu pu- 
blicznego” podamy w następnym nu- 
merze. (zd). 

— Gmina żydowską pozosta- 
je w dawnym gmachu. Na posie: 
dzeniu politycznego komitetu Rady 
Ministrów postanowiono pozostawić 
gminę żydowską w Wilnie w dotych- 
czasowym  _ jej gmachu przy ulicy 
Orzeszkowej Na 7. Ponadto komitet 
polityczny Rady Ministrów postano- 
wił polecić Prokuratorji Generelnej 
zawrzeć umowy prowizoryczne z in- 
nymi instytucjami, które dotychczas 
mieszczą się w wspomnianym wy: 
żej gmachu na czas dopóki nie zo: 
stanie gmina żydowska w Wilnie 
zreorganizowaną w myśl dekretu b. 
naczelnika Państwa z roku Ur 

zd.). 

Z LEŚNICTWA. 

— Posiedzenie Komitetu O 
chrony Lasów. Jak się dowiadu- 
jemy posiedzenie wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Lasów odbędzie 

j się w wielkiej sali konferencyjnej 
, województwa w dniu 30 bm. Posie- 
jdzeniu przewodniczyć będzie p. 
Rostkowski. (zd) 

Z. PROWINCJI. 

{  — Budowa szkół. Dzięki stara: 
, niom wydziału powiatowego sejmiku 
i Wileńsko-Trockiego w Anglenikach 
"gm. Rudziskiej została rozpoczęta 
budowa 7-mio kłssówej szkoły po 
wszechnej, zaś w Kuraciszkach „3'ch 
klasowej, ziemi pod budowę urząd 
ziemski dał 5 hektarów ziemi. (|). 

|  — Zamniejszenie oplat za po- 
rady lekarskie w ambulatorjach 
pow. Wileńsko-Trockiego. Na о- 
statniem posiedzeniu wydziału po- 
wiatowego powiatu Wileńsko - Troc- 
kiego została wprowadzona zmiana 

(w opłatach za porady lekarskie w 
ambulatorjach samorządowych na 
terenie powiatu Wileńsko -Trackiego. 
l tak dawne opłaty zostały zmniej- 
szone: za poradę zwyczajną do 50 
gr. za poradę z zabiegiem — lekar- 
skim do 1 złotego, w szpitalu dla 
chorych wewnętrznie, wymagających 
zabiegów — chirurgicznych opłzta 
zmniejszona została do minimum. 
Dla zakażnie zaś chorych lekarze | 
powiatowi, samorządowi obowiązani 
są udzielić porad bezpłatnie. (zd,). ; 

— Wezwania sądowe mają do: 
ręczać gminy. Prezes Sądu Okrę: 
gowego w Wilnie zwrócił się do pod: 
ległych soble sędziów pokoju, aby 
sprawę doręczania wezwań  sądo- 
wych polecać urzędom gminnym. W 
związku z tem starostwa wydały roz- 
porządzenie do podległych sobie 
gmin ne terenie powiatów, ża 
wszystkie wezwania sądowe msją 
doręczać wezwanym przez sąd fuak- 
cjonarjusze gminni, policja zaś bę: 

i 

  skiego Towarzystwa  Tatrzań- dowską d-r Wygodzki i d:r adwokat 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 
Wilno, Wileńska 28. 

3-4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1— 2; kobiece 11—12 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od oczu 12—8; uszu, nosa ! gardła 2—4; zębów 10—]2; si 

W szpitalu oddziały: 

Gabinet Roentgena i elektro - leczniczy 

dzie doręczała tylko te wszwania na 

kórne | weneryczne 2—3; nerw owe 3—4. 

В О KS 

których jest tytuł 
areszt. (zd.). 

wykonawczy np. 

Z POGRANICZA. 
— Konferencja o ruchu gra:' 

nicznym z przedstawicielami Ro- 
sji Sowieckiej w Wilnie. Jutro to 
jest dnia 25-go stycznia 1926 roku 
przyjeżdżają do Wilna przedstawicie- 
le kolei zachodnich Związku SSSR, 
w liczbie eśmiu osób pod przewod 
nictwem p. Siwkows, prezesa Związ- 
ku Kolei Zachodnich SSSR. Jako 
członkowie tej komisji kolejowej 
przyjeżdźsią pp. Glenow, 
Kolikow, Budzielewicz, Bronowski i 
Grabowski. W tymże dniu ma się 
odbyć konferencja kolejowa, która 
dotyczyć będzie sprawy zawarcia u 
mowy o ruchu granicznym na od- 
cinku Olechnowicze i Radoszkowi- 
cze. 

Z ramienia województwa wileń- 
skiego występować będzie radca wo- 
jewódzki p. Jan Rakowski. (zd.). 

NADESŁANE. 

— Ważne dla szkół | wycho: 
wawców. Centralny Zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej Z. Ws. sprowadził 
na obchody Staszycowskie w więk: 
szej ilości piękny portret Staszyca i 
broszurę omawiającą życie i działa|- 
ność wielkiego  Polaka-Obywatela. 
Do nabycia w Biurze Centralnego 
Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Benedyktyńska 2 — 3. 

    

Iwanow, | 

— Dnia 17 stycznia 1926 r. o godz. 7 
w. za pomocą złamania zamka, kilku nie- 

| znanych złodziei. dokonało kradzieży arty- 
kułów spożywczych w droższych gatunkach 
na sumę 5I0 zł przy ul. Tatarskiej nr. 8, 
n p. Józefa Skrzyptona. 

— Kradzieże. Dn. 23 bm. Koncha- 
nowiczowi Witoldowi, zam. Archang'elska 18, 
skradziono zn pomocą złamania oklennicy 
mięso i słoninę, ogólnej wagi 170 kl. wart. 
350 zł. 

— Da 23 b, m. Wydrych Józef, zam. 
Wielka 23, sierżant I Dyw. leg. zameldował 
o dokonanej kradzieży węglą | wozu ze 
składów opzłowych przez Wiszniewskiego 
Franciszka, zam. Dolna 5. Sprawca zatrzy- 
many. 

Na prowincji. 

— Morderstwo. Dodatkowe docho- 
dzenie ustaliło, że w dniu 21XI 25 r. na 
drodze Wilejka Mołodeczno znaleziono tru- 
pa Mierzyńskiego Franciszka, gospodarza z 
gminy Bojanczyce, pow. Wieliczka, wojew. 
Krakowskiego, którego poznali krewni. Za» 
bójstwa dókonał Dziadok Jan, mieszk. folw. 
Nowikowszczyzna, gm. Gródeckiej, który 
podstępem zmusił Mlierzyńskiego do sprze- 
dania swej majętności w wojew. Krakow- 
sklem, obiecując mu dać posadę w swoim 
majątku. 

W dn. 14,XI 25 r. Mierzyński I Dzisdon 
wyjechali z gm. Zegartowice, 'pow. Lema» 
nowskiego, w dn. ześ 21.XI 25 r. znale- 
ziono trupa Mierzyńskiego. 

Dochodzenie ustaliio, iż Dziadon jest 
zawodowym bandytą I ma na swojem su- 
mieniu, jak sam o tem mówił, około 160 
morderstw. 

Poscig za Dziadoniem  zarządzono, 
Dziadon urodzony jest w Ostrowie Moraw- 
skiej przynależny do gm. Wiłkowieski, pow. 
Limanowskiego, w r. 1922 zamieszkał w 
folw. Nowikowszczyzna i ożenił się z córką 
własciciela tegoż folw.—z Nowikowszczyzny 
zbiegł w początku listopada 1925 r. 

— Smutny epllog bójki. Zgrajda 
Aleksander, ktory doznał ciężkiego uszko- 
dzenia ciała podczas bójki we wsi — łejże   

  

Z sądów. 

Mecenas Smiarowski w Wilnie. aaa i 
Jutro to jest 25 stycznia 26 r. w Sądzie 

Okręgowym w Wilnie będzie rozpatrywana 
sprawa szajki szpiegowskiej na rzecz państw 
ościennych z Akermanem na czele Jako 
obrońca sądowy wspomnianej szajki wy 
stąpi mecenas Smiarowski, który w tym 
celuj przyjeżdża dzisiej z Warszawy do 
Wilna. (zd) 

O znieważenie Kasy Chorych. 
W dniu 20 stycznia b. r. Sąd Pokoju 

m. Wilna rozpetcywał sprawę Kasy Chorych. 
przeciw Zygmuntowi Brudzińskiemu, dy- 
rektorowi Związku Spółdzielni Mieczarskich 
Jajczarskich (Końska 18) w Wilnie, oskar- 
żonemu z art. 154 K. K o słowne zniewa- 
żenie Instytucji użyciem pogardliwych epi- 
tetów, jak „bolszewicy* I t. p 

W wyniku rozprawy Sąd postanowił za- 
sądzić Z. Brudzińskiego na 50 zł. kary z za- 
mianą na tydzień aresztu I opłatę kosztów 
sądowych. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Ww Wilnie. 

— Kradzież drzewa. Dn. 22 b. m. 
zameldowano policji o kradzieży drzewa 
papierówki ogólnej wart. od 2 do 3 tysięcy 

gminy, w dn. 27.XI 25 r. będąc odwiezlony 
;do szpitala w Wilejce, w dn. 2XII 25 r. 
4 zmarł. 
r Sprawcy pobicia Bulurny Jan, Kizik 
Aleksander, Kizik Jan, Butyrski Mikołaj, 
Misiul Władysław, Misiul Aleksander i Dzia- 
get Władysławhzostali zaaresztowani | z 
aktami skierowani do sędziego sledczego. 

— Napastaików znaleziono. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż nepa- 
du na Pisaronek (a nie Piczoronek, jak 
omyłkowo podano poprzednie) Julję w dn. 
13.XII 25 r około st. Mołodeczno, dokonsli 
Piątkowski Zygmunt Jat 17 i Cybuiski Jó: 
zef, lat 27, którzy byli wówczas w stanie 
nietrzeźwym. 

Wymienionych z aktami skierowano do 
sędziego sledczego. 

        

Teatr i muzyka. 
Gościna Marji Dulębianki 

w Reducie. 
Wskutek przyjazdu p. M, Dulę- 

bianki do Reduty wczorajsza wystawa 
„Przechodnia" zyskała prawie zupeł- 
nie nową obszdę. Publiczność wypeł- 

„niła szczelnie teatr, składając w ten 
sposób dowód swego żywego zainte- 
resowania artystką, o której słysze- 
liśmy tak wiele jeszcze z pobytu 
„Reduty” w Warszawie. P. Dulębian- 

Nr. 19 (467) 

— Reduta w Teatrze na Pohu- 
lance gra dzisiaj po raz szósty „Dom ct- 
warty" M. Bałuckiego o godz. 4ej po poł. 
wieczorem zaś powtórzone będzie „Wesele” 
Wyspiańskiego. 

Jutro dramat Rittnera „W małym dom- 
ku*, W przedstawieniu tem bierze udział 
redutówka pracująca obecnie w Testrze 
Narodowym w Varszėwie, Marja Dulębian- 
ka, która również weżmie udział w pierw- 
szem przedstawieniu Fircyka w zalotach”, we wtorek komecja Żeromskskiego „Uciek- 
ła m! przepióreczka”, We środę premiera 
komedji Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalo- 
tach". 

Bilety sprzedale do przedednia każ- 
dego przedstawienia biuro „Orbis” Mickie- 
wicza 1, od 9—4 30, w dnie powszednie 
lod 10—12, 30 w niedzielę oraz kasa 
Teatru od 11—2 | od 5—8-ej + dniu przede 
stawienia. 

— 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: Dworzaczek, Gal, Maszyński, 
Nowowiejski, Szubert, i inn. Ceny miejsc 
najniższe od 50 gr. do 2 zł. 

— Teatr Polski. występy opery 
warszawskiej. Dziś wybitni artyści Ope- 
ry Warszawskiej Julja Mechówna, J. Kie- 
pura, A. Wisniewski, T. Skonieczna, i J. 
Tarnawa wystąp ą dwukrotnię, o g. 4-ej pp. 
po cenach zniżonych ukaże się „Faust* 
cztery obrazy opery Gounoda; wieczorem 
wyjątkowo o g. 7 m 45 „Rigolett о” — орега 
Verdi'ego. 

      

Rozmaiłości. 
Katechizm żandarma francu- 

skiego. 

Profesja żandarma we Francji nie na- 
leży do miłych, ani łatwych. Poucza o tem 
podręcznik praktyczny, wydany przez kapi- 
tana Lamotte p. t. Manuel Pratique. „Pod- 
ręcznik” ów liczy tylko 1005 stronic, zawie- 
rających tysiąc i jeden rad niezbędnych dia 
wzorowego żandarma. Z podręcznika do- 
wladujemy się o niesłychanem mnóstwie 
skomplikowanych obowiązków, * ciążących 
na żandarmie orsz o ogromnie encyklo- 
pedycznej wiedzy, którą musi posiadać. 
Czytamy więc: „Co czyni zżandarm, gdy 
spoika psa? 

— Napctkawszy psa, žandarm winien 
się upewnić, że pies ów nie jest wściekły; 
dogonić go I ile jest wściekły, zabić I spo- rządzić odnośny protokuł w trzech egzem- plarzach. 

— Co winień uczynić żandarm, gdy spotka sprzedawcę ostryg? 
-- Powinien przekonać się, czy ostryga 

mierzy więcej,niż pięć centymetrów szero- 
kości, w razie przeciwnym winien ją skon= flskowac, chyba że sprzedawca dowiedzie 
1ż ostryga jest przeznaczona do celów ho- dowli i nie pochodzi z basenów Arcachon. 

— Co to jest kos? 
— Kos nie należy do ptactwa dzikiego. 
— Dlaczego? 
— Na mocy decyzji trybunału kasacyj- nego z dn. 11 czerwca, 1880 r. 
— Jakie wiadomości z 

winien posiadać żandarm? 
— Żandarm winien umieć rozpoznać 

| oznaki ospy, tyfusu, anginy, jaglicy u ludzi, 
fu zwierząt zaš—karbunkulu, choroby racic 
, czarnej krosty. 

medycyny po   
— a | 

zł. z lasu Stramowicza Klecfast, zam. w 
folw Połockoje, gm. Zabłocie, 
ciańskiego. 

Jednego ze sprawców kradzieży, Aku. 
nowicza Piotra, zam. we wsi Wojeisžuny. 
gm. Solecznickiej pow. Wil. Troki. zatrzy- 
mał PoszkodowAgy na nl. W. Pohulanka 
d. nr. 16. 

W związku z powyższą kradziežą za- 
trzymano na rynku Stefańskim Markuna 
Jana, ze wsi Marjanpol, gm. Rudominskiej, 

pow. Świę- ka ukazała nam nowy typ u „pani 
Jany*, ujęty nie w półtonach, alu w 
pełnym tonie „wieku niebezpiecz- 
nego". Nerwowe przeżycie przygody 
nadało całej postaci pewien subtelny 
odcień tragizmu, który o cały ton 
podniosł ową rolę, skiejoną przez 
autora jak wszystkie zresztą role w 

— Czy żandarm ma prawo zabronić 
; wystawiania za oknem doniczek z kwiata- 
, tami I skór zwierzęcych. 
| — Tak, z wyjątkiem skór wyprawio- 
i nych. 

I tak dalej. Olbrzymi podręcznik jest 
encyklopedją, stosowaną ze wszystkich omal dziedzin życia I wiedzy. Wzorowy 
żandarm francuski musi być czemś ® го- dzaju nowoczesnego Pic de Mirandola, 

| Asimonas z wozem skradzionego drzewa Stramow|- 
cza Kleofasa. 

  

wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, pełożniczy, oraz dla stałych chorych moczopłclowych. 
Leczenie promieniemi, fotografowanie, prześwietlenie, elektrycz 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

  

' RD za WH 
Zótząd kąsy Ghorych m. Wilna ęwawawwowawwazwawaw awa mg) Do wynajęcia 

E podaje do wiadomości, że w związku ze 
zmianą tabeli świadczeń w naturze pismem 
Okr. Urz. Ubezp, a Warszawie z dn, 11.1.26 r. 
MN. dz. 11178/25, stawki za pracowników go- 
spodarstw domowych i dozorców gd 1go 
styczała 1926 r. wynoszą jek następuje: į 

  

Za służące ! 
do lat 15 wlącznie w/g grupy VIII mies, 2l. 3,50“ 
od „15—18 ” SPR OK „BABA 
powyżej 18 kė, ,, 5,85 

Uwaga: zaliczenie do VIII i XI grupy | 
zarobkowej, uskuteczniane będą jnk uprze- | 
dnio po przedstawieniu w biurze Kasy Cho: i 
rych dowodów osobistych służącej lub me- 
tryki urodzenia. Do -czasu złożenia powyż- 
szych stosowana będzie, gr. XII. Ё 

Za lokajów, bony, gospodynie, damy 
do towarzystwa i t. p. składka rniesięczna   

Za dozorców domowych, którzy w/g 
norm ustalonych w umowie zbiorowej winni 
otrzymywać wynagrodzenie miesięcznie od- 
powiadające kategorji ulicy i domu: 

przy ul. | kat. w domu | kl. składka 
mies. w/g gr. zar. XVill—zł. 11,50 

przy ul. I kat. w domu ll kl. składka 
mies. w/g gr. zar. XVI—2zł. 9,25, 

przy ul. | kat. w domu lil kl. składka 
mies. w/g gr. Xll—zł. 5,85, 

przy ul. II kat. w dom. I kl. składka 
mies. w/g gr. zar. XV—zł. 8,30, 
„przy ul. Il kat. w dom. ll kl. składka 

mies. w/g gr. zar. XIll—2zł. 6,65, 
przy ul. Il kat. w dom. Ill ki. 

mies. w/g gr. zar. IX — zł. 400,   składka 

Zatwierdzone 
przez Min. Spraw Wewnętrznych 

BIURO 
REKLAMOWE 

Jigfana Grabów kiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82 

przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
„pism miejscowych i zamiejscowych | ® 

na warunkach IB 
najbardziej dogodnych. 

! 
i 

|     przy ul. Ill kat. w dom. I kl. 
mies według gr. zar. XIIl—zł. 6,65, 

przy ul. lll kat. w dom. il kl. 
mies. według gr. zar. IX—zł. 4,00, 

" przy ul. Ill kat. w dom. III kl, 
mies. według gr. zar. V—zł. 2,65, 

Weólwiadewiaji stzsi Batorowicz. 

składka › 

składka 

składka   E Kns 
Famęfjd o chate da głodnych diec 

  

duży salon I dwa pokoje 
nadające się na buro 

POMOCY SANITARNEJ | 

o godz. 

Nr. 

micznych frazesów. 

LICYTACJA. 
Wileńskie Tow. Handl. Zastaw (Lombard), PO nadesłaniu 2 zł. u-. „zawiadamia, że w dn. 11 ewentualnie 12 lutego 

10 ej rano odbędzie się w lokalu T-wa | dykainy środek, domo- (zauł. Św. Michała Nr. 1) licytacja zastawów do | wem sposobem ' przyrzą- 
. | dzać'preparat płynu, prze- Nr. 19.999 włącznie, t. J. zastawionych ® ра 

dzierniku, listopadzie | wcześniej. 

"na tej 

od sumy należności 
wraz z procentami! | kosztarri licytacji. 

(klub) z dwoma balko ; 
nami. Arsenalska 4 m. 4. 

  

Dowynajęcia 
duży pokój z umeblowa 
niem, wszelkiemi wygo- 
dami | łazienką. Zygmun- 

towska 18 m 4. 

  

Dama z dyplomem 
66 

„Institute de Beautė 
w Paryżu, otworzyła w 
Wilnie, przy ul.Mickle- 
wicza 37, m. I (tel. 657) 

Instytut piękności 
w którym stos. się 

ost nowości parysk. 
w tej dziedzinie. Ma- 
sarz twarzy. Usuwanie     

i 

Purzebne mieszkanie 

r. b. 

Zastawy nie sprzedane po cenie szacunkowej 
licytacji będą wystawione powtórn e w dniu 

, 18, ewentualnie 19 lutego r. b. w tym samym lo: : 
kalu o godz 10-ej rano | sprzedaż rozpocznie się 

przypadającej Towarzystwu 

„Przechodniu* z poetyzujących, ane- 

  

| Redaktor Józef Batorowicz. 

„Ratujcie włosyj| Adowa w średaim wieka 

ciwko 
poróst 

27. 
—————— 

Poszokaję mieszkania 
2 pokoje z kuchnią w 
cenie 30 — 50 zł. Oferty 
w Redakcji dla „Poszu- 

dzielam wskazówki na ra- 

się pewny rezultat do 
mieslącd. Adres: Piotrków 

Г Trybunalski Leboratorjum 
' A.M. Skrzynka pocztowa 

. W. 415. 

obznėjomiona z prowa- 
dzeniem gospodarstwa 

oraz kuchni poszukuje 
pracy w mśjątku lub na 
plebanji  Zofja Sidoro- 
wicz, Rudziszki ul. Ulki- 

19. 

TTT 
dowód osobigty, x; res 

wypadaniu i na 
włosów. Osiąga 

M. $5 

kę, lub 
Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 
dnictwem ogłoszenia w 

  

kującego“. Kurjerze Wilefiskim 

Do wynajęcia | Kursy języków od zaraz 4— 5 pokoi w rejonie ul. * sklep od 1 Uola polski, Y I82Y nie- Mickiewicza, Zamkowa, Wileńska, Ja- niai miecki, anglelski i inne 
z ul. si ° we GE a oo ® Nr. L= odpowiedni. ha Buchalterja 

o Kurjera OO BAG KA "36 Wiadomość w caklergi 0 od 6 — 9 wiecz, ZKE HEHE HEA KE SEHE3K Bolesława Sztralla Mi-; Każdy kurs — 5 zł, mie- 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 

  

      

blowėni 

zmarszczek | wągrów. | Adama Mickiewicza Nr. 33, m, 4 od godz 11 do 3. Masguo pAte Dia M. G. { W. Z. P, Nr. 58. ! 
kai] 

Dowynajęcia 
stajnia parokonna i garaż | 
samochodowy p 2 sa- 
mochody lub taksometry, mość w iadomość: uł. Ad, MI- ; Papi złamane kupuję I R a MS a ckiewicza Nr. 43 m. 7. ер g Rudnickie ь 3 Apteczny Elperin 1 Wszyst. Święłych 

Rutynowana x 

Haucytiela 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji 1 korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski nai Sausa, 
skróconą metodą dla ob- 
<okrajowców — pojedyń- 

ladomošė ul. Moniu 
szki M 8 m. 4. 

<zo lub w kompletach. |. 

  

  
Wypożyczalnia książek 
WIL. KS. „NOWOŚĆ: 

ul. Zawalna 1. 
Zakupuje każdą nowości 

Lektura szkolnal 

Premja wartości 40 zł. 
1000-ny Abonent otrzyma: Dzieła Słowackie- 
go w 6 tomach, każdy 50-ty zaś książkę 

        

         

        

        

            

bieliznę 
peracją. 

  

ckiewicza róg Tatarsklej. zr 

Dowynajęcia 
pokój słoneczny z ume- 

utrzymaniem: Ofiarna 

Mieszkanie 
składające się z 4-ch po- 
kol ze wszelkiemi wygo- 
dami do odstąpienia w 
centrum miasta. Wiado- 

wem Stef. Grabowskiego 

Przyjmuję 
Nowogrodzka 21. 

| Poszkoję mieszkania 
na parterze 3 — 5 poko- 
Jowe lub osobny domek— 

oferty listownie ze 
szczegółami do Biura 

słęcznie w Uniwersytecie 
Powszechnym Im, A. Mi- 

ckiewicza. Zapisy co- 
dziennie o 6—8 wiecz. w 
Sekretarjacie W. Ponu- 
lanka 14, lokal Szkoły 

Powszechnej 34. 

Nolne mieszknia 
pokoje, stancje, pensjona- 
ty, ogłaszejcie się za po- 
średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra- 
bowsklego Wilno, Gar- 
barska 1, tel. 82. Układ 
ogł. szeń, informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie. 

Oferty zapewnione 

Polska Orutarna 
akladowa 

„LUX“ 
WILNO, 

em I calkowltem 

  

Biurze Reklamo- 

arbarska 1. 

do prania z re- 
Wiadomość: ul.   laureeta Nobla (6, 10 zł. wartości). Reklamowego Grabo- klego Gi 1 Laeligowski wskiego zak dla il. EGO L 

  

  

  

"Brak о орн —


