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Wielka mowa ministra Zaleskiego. 
  

Wilno, dnia 10 stycznia 1927 r. 

Na bankiecie, wydanym przez 

zorganizowane świeżo Towarzystwo 

badania zagadnień międzynarodo- 

wych, wygłosił p. minister Zaleski 

- wielką mowę, która obok życzeń, 

złożonych Towarzystwu, zawierała 

szereg wytycznych naszej polityki 

zagranicznej. Jest to już druga mo- 

wa (pomijając replikę komisyjną), 

jaką p. Zaleski wygłosił w ciągu 

krótkich dni bieżącego roku. Jest 

ona dopełnieniem, a poniekąd 

wzmocnieniem expose, wygłoszo- 

„nego w Komisji Spraw Zagranicz- 

nych. 
W obu przemówieniach minister 

wskazał dobitnie, że Polska prag- 

nie wziąć czynny udział w pracy 

nad pacyfikacją Świata. Locarno i 

idąca wślad za niem polityka po- 

rozumienia mocarstw, której oŚśrod- 

kiem jest zbliżenie francusko-nie- 

mieckie, Polska traktuje jako zja- 

wisko naturalne i pożądane. Nie 

pozostaje na uboczu w charakterze 

biernego widza i jednocześnie nie 

chce płacić rachunków za to poro- 

zumienie. Rola nasza jest aktywna. 

Współpracujemy nad utrwaleniem 

pokoju i wymagamy, aby interesy 

/ nasze, jako współtwórców, były 
uszanowane. 

Takie postawienie sprawy wy- 

suwa na czoło kwestję stosunków 

polsko-niemieckich. Obok określe- 

nia naszego stosunku do Rosji, 

Litwy i innych państw bałtyckich, 

ta właśnie kwestja została tu pod-- 

niesiona i omówiona bardziej jesz- 

cze wyraźnie i zdecydowanie, niż 

w ńiedawnem expose. 

P. Minister dał tu odpowiedź 

na akcję propagandową niemiecką, 

zmierzającą do rewizji naszych gra- 
nic zachodnich w szczególności do 

postawienia na porządku dziennym 

sprawy Pomorza, zwanego w języ- 

ku dyplomacji niemieckiej „Kory- 

tarzem polskim*. 

Oświadczenie brzmi  niedwu- 
znacznie: „Nie oddamy ani piędzi 

ziem odwiecznie polskich*, Droga 

do handlu terytorjum polskiem jest 

zamknięta. W ten sposób zastrzegł 

się kierownik naszej polityki za- 

granicznej przeciwko zamianie Po- 
morza polskiego na Litwę z Kłaj- 
pedą. Projekt ten w dwóch od- 

miennych postaciach lansowany 

był z jednej strony przez znanego 

propagatora idei paneuropejskiej 

p. Coudenhove-Kalergi, z drugiej 

strony wysuwano go w sferach ro- 
syjskich. Rzecz ciekawa, że na 

gruncie sowieckim pomysł „roz- 

bioru Litwy“ miał być środkiem 

do porozumienia z Polską na koszt 

państwa, które przez ostatni prze- 
wrót wewnętrzny mianowało Rosję 
swym „drugim przyjacielem *', pierw- 

szeństwo oddając Niemcom. Droga 

- do usunięcia podobnych pomysłów 
została przez p. Zaleskiego szczę- 

śliwie odcięta. 
Mocne stanowisko wobec agre- 

sywności Niemiec bynajmniej nie 
przeszkadza dążeniu Polski do po- 

rozumienia z tem państwem. To 

stanowisko, dyktowane polską racją 

stanu zostało w przemówieniu mi- 

nistra b. wyraźnie podkreślone. 

Zrozumienie tej prawdy, że pacy- 
fikacja na Zachodzie Polski jest 
niezbędna, zarówno dla nas, jak i 

dla Niemiec uczyniło u nas pewne 
postępy.  Dlategoteż stanowisko 

sternika naszej polityki zagranicz- 

nej, jakoteż -konsekwentna akcja rzą- 

du, kierująca się dwiema podsta- 

wowemi  wytycznemi: „polityka 

zgodnego współżycia i  nienaru- 

szalność granic", mają za sobą 

niewątpliwie uznanie znacznej więk- 

szošci wśród myślącej „części na- 

rodu. 

Kilka uwag natury ogólnej. Prze- 

dewszystkiem uderza w przemó- 
wieniu ministra podkreślenie ciq- 

głości naszej polityki zagranicznej, 

snujące się, jak nić przewodnia 

przez wszystkie rozważania p. Za- 

leskiego. Ten rys zasługuje na ba- 

czną uwagę. Odbija on od nerwo- 

wości niektórych poprzedników 

dzisiejszego ministra. 

Przemówienie, podobnie jak 

ехрозе; komisyjne pozbawione by- 
ło ozdób retorycznych, terminów i 

zwrotów jaskawych. P. Zaleski to- 

nem spokojnym i rzeczowym zdo- 

był się jednak napełne mocy ak- 

centy w najważniejszych naszych 

sprawach. B. W. 

Stałość polityki zagranicznej 
Polski. 

„Przed pięciu mniej więcej laty— 
mówił Minister po kilku, słowach 
wstępu, — jeden z wybitnych mę- 
żów stanu angielskich oświadczył: 
„Nikt nie wie, jaka jest polityka 
polska". Być może wówczas, w pa- 
rę lat zaledwie od chwili, kiedy 
powstało ponownie niepodległe 
państwo polskie, które dopiero co 
zakończyło zwycięsko ciężką wal- 
kę zbrojną o swoje wschodnie ru- 
bieże, a które ciągle jeszcze, w o- 
wym czasie, pozostawało w trud- 
nej dyplomatycznej walce o swe 
inne granice, być może wówczas 
dla szlachetnego lorda pewne po- 
sunięcia rzą polskiego mogły 
istotnie wydawać się niezrozumia- 
łemi. Sądzę, że można to uważać 
za rzecz naturalną, że polityka za- 
graniczna państwa odrodzonego po 
stuletniej z górą przerwie istnienia 
politycznego wydawała się niezro- 
zumiałą dla cudzoziemców, a mo- 
że nawet dla swoich, którzy w 
tworzeniu tej polityki bezpośred- 
niego udziału nie brali. Dziwnem 
byłoby, gdyby było inaczej, gdyby 
do państwa od paru lat mającego 
zakończony i kompletny system 
swej doktryny i praktyk w polity- 
ce zagranicznej, chcieć stosować 
tę samą miarę, co do państw, któ- 
rych tradycje polityczne i dyplo- 
matyczne kształtowały się nieprzer- 
wanie od wieków i gdzie współ- 
czesna praktyka dyplomatyczna tyl- 
ko w nieznacznej części jest dzie- 
łem obecnego pokolenia. 

Mimo to, sądzę, że dziś ten 
sam znakomity polityk nie twier- 
dziłby, iż nie wiadomo nikomu, 
jaka jest polska polityka zagranicz- 
na. Mniemam, iż się nie mylę, 
mówiąc, że dziś zasadnicze wy- 
tyczne naszej połityki zagranicznej 
są już ustalone. 

Ustalone zostały one nie przez 
jednego człowieka i nie przez jed- 
ną grupę lub partję polityczną, u- 
staliło je samo życie międzynaro- 
dowe, w obrębie którego się zna- 
leźliśmy i ustaliły je naturalne wa- 
runki geograficzne, w których ist- 
nieje nasze państwo, ustaliła je 
świetna, tysiącietnia historja naro- 
du polskiego i jego wielkie poli- 
tyczne tradycje, ustalił je wreszcie 
nasz charakter narodowy, który w 
pewnym sensie sam wynikiem jest 
tych wszystkich, wyżej zaznaczo- 
nych warunków i przyczyn. 

Oczywiście, nie oznacza to by- 
najmniej, by dziś już można było 
mówić o skończonym systemie 
polskiej polityki zagranicznej, by 
można ją było traktować jako coś 
w szczegółach nawet określonego, 
jako coś, co żadnym zmianom u- 
legać nie będzie, nie może — i 
nie potrzebuje. 

Naczelne zagadnienie mię- 
dzynarodowe: pokój. 

Mówiąc o podstawowych wy- 
tycznych naszej polityki zagranicz- 

nej, o jej zasadniczych tendencjach 
i cechach, sądzę, że nie spotkam 
się ze sprzeciwem nikogo z tutaj 
obecnych, jeśli powiem, że najwy- 
bitniejszą cechą tej polityki jest 
pokojowość, że naczelnem naszem 
dążeniem jest dążenie do utrzyma- 
nia pokoju. 

Pokojowość, dążenie do pow- 
szechnego pokoju — oto Oś, wo- 
koło której obraca się system na- 
szej polityki zagranicznej. 

Dążenie to płynie nietylko z 
dobrze zrozumianego własnego in- 
teresu, nietylko z tego, iż nic ni- 
komu odebrać czy zabrać nie prag- 
niemy, płynie ono z głębokich 
wnątrz naszego charakteru naro- 
dowego. Byliśmy od wieków i zda- 
je się, jesteśmy obecnie najbar- 
dziej pokojowo usposobionym, po- 
wiem nawet, najbardziej pacyti- 
stycznym narodem Europy. 

Nigdy w ciągu całej naszej hi- 
storji nie prowadziliśmy wojen za- 
borczych, nigdy siłą i orężem nie 
przyłączaliśmy innych narodów do 
swego państwa. Ufni w siłę prawa 
moralnego, wierząc, że sami nie 
pragnąc cudzego nie potrzebujemy 
obawiać się o swoje, rozbrajališmy 
się wówczas, kiedy, niestety, inni 
uzbrajali się od stóp do głów. 

Dziś, nauczeni doświadczeniem 
stuletniej niewoli. nie mniej niż 
ongiś pragnąc powszechnego po- 
koju, wierząc, że pokój między na- 
rodami, mimo wszystkie przeci- 
wieństwa i trudności, zapanować 
musi, nić zamykamy Oczu na gro- 
żące pokojowi temu niebezpieczeń- 
stwa, spokojnie i rozważnie oce” 
niamy je i przygotowujemy się, by 
im, w razie potrzeby, Skuteczny 
opór stawić. Dziś wiemy, że dla- 
tego, by pokój zapanował na zie- 
mi, nie wystarczy, by jeden lub 
nawet kilka narodów szczerze tego 
pragnęło, by jedno lub nawet kil- 
ka państw się rozbroiło, 

Rola Polski w Lidze Na- 
\ rodėw. 

Nietatwa i niekrótka, wbrew, 
być może, opinji pewnych zbyt 
jednostronnych pacyfistów, jest 
droga, do pokoju powszechnego 
prowadząca. 

* Droga ta idzie przez Genewę, 
drogą tą postępuje Liga Narodów. 

Nie będę panom szczegółowo 
kreślił rozwojowych linji stosunku 
naszego społeczeństwa do Ligi Na- 
rodów. Przypomnijcie sobie, pano- 
wie, jak zrazu opinja publiczna 
polska, a co zatem idzie w pewnej 
mierze, dyplomacja polska, z pew- 
nem niedowierzaniem, z pewnym 
sceptycyzmem, z pewną nieufnoš- 
cią nawet odniosła się do wielkiej 
instytucji genewskiej. Życie, do- 
świadczenie, kilkuletnia współpraca 
nasza w Lidze Narodów wykazała, 
że obawy te były bezpodstawne. 

Sądzę też, iż zgodzicie się, pa* 
nowie, ze mną całkowicie, jeśli po- 
wiem, iż dziś, nawet wśród bardzo 
sceptycznie usposobionych  polity- 
ków polskich, nie znajdziemy  ta- 
kich, którzyby negowali wielką wa- 
gę zajęcia przez Polskę należnego 

jej miejsca w Radzie Ligi, którzy” 
by nie widzieli tej wielkiej roli, do 
jakiej Liga, a w łonie jej Polska, 
w wielkiem dziele utrwalenia po- 
koju powszechnego są powołane. 

Oczywiście nikt z nas, realnych 
polityków nie przypuszcza, by Liga 
cudów dokonywać mogła, oczywiś- 
cie nikt z pośród tu obecnych, naj- 
większy entuzjasta idei przyświeca- 
jących areopagowi genewskiemu, 
nie sądzi, by wystarczył sam fakt 
istnienia Ligi, by raz na zawsze od- 
sunąć od nasi od innych narodów 
złowrogie widmo wojny. Podwaliny 
pod gmach powszechnego pokoju 
budować należy w długim mozol- 
nym wysiłku, ciężką codzienną pra- 
cą, być może pracą i wysiłkiem 
nietylko naszego, lecz i przyszłych 
pokoleń. 

Mam nadzieję, że z czasem nie- 
doskonałości organizacji Ligi da” 
dzą się naprawić, że luki i nieja- 
sności Paktu da się uzupełnić i 
wyjaśnić, sprzeczności jego inter- 
pretacji da się uzgodnić. 

Oczywista, warunkiem dalszego 
rozwoju i doskonalenia się organi- 
zacji Ligi jest, możliwie najbardziej 
sumienne i lojalne przestrzeganie 
przez wszystkich bez wyjątku kon- 
trahentów Paktu, płynących zeń zo 
bowiązań i powinności — w pier- 
wszym zaś rzędzie uroczystego zo- 
bowiązania, wynikającego z art. 10 
Paktu, nakazującego każdemu z 
członków Ligi respektowanie inte- 
gralności terytorjalnej i niezależ- 
ności politycznej wszystkich bez 
wyjątku kontrahentów Paktu. 

Niesiety, nie raogę stwierdzić, 
że dziś obowiązek ten spełniany 
jest przez wszystkich członków Li- 
gi. Mówiąc to, mam na myśli na- 
szego zachodniego sąsiada, który, 
szczególnie w ostatnich czasach, 
rozwija przeciwko naszym zachod- 
nim granicom niesłychanie gwał- 
towną ofensywę propagandową, ab- 
solutnie niezgodną właśnie z do- 
piero co zacytowanym przezemnie 
artykułem Paktu Ligi. 

Nienaruszalność granic 
Polski. 

Tę akcję - propagandową Nie- 
miec uważam nietylko za niezgod- 
ną z Paktem, lecz i za wysoce nie- 
bezpieczną dla pokoju nietylko Pol- 
ski, lecz i pokoju powszechnego. 

Ponieważ zacząłem mówić o 
Niemcach, pragnę w kilku zdaniach 
naszkicować wytyczne naszej poli- 
tyki w stosunku do tego państwa. 
Mniemam, że podstawowem dąże- 
niem wszystkich bez wyjątku poli- 
tyków polskich, jest dążenie do 
ustalenia i utrwalenia jaknajlep- 
szych stosunków sąsiedzkich z Niem» 
cami. Sądzę, iż z wielorżkich wzglę- 
dów, ze względów zaś ekonomicz- 
nych w pierwszym rzędzie, leży to 
w widocznym interesie zarówno 
Polski, jak i Niemiec. Ośmielam 
się twierdzić dalej, że dążenie to 
inspirowało całą dotychczasową 
politycę naszą w stosunku do Nie- 
miec na początku odzyskania nie- 
podległości przez Państwo Polskie. 

Z drugiej strony wierzę, iż bę- 
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Nominacja nowego ministra oświaty. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał w dniu 9 stycznia r. b. 
dwa następujące dekrety: 

1) „Do Pana Prof. Dr. Kazimierza Bartla, Ministra, Kierownika 
Ministerstwa Wyznań Relig. i O. P. w Warszawie. 

Zwalniam Pana z poruczonego mu kierownictwa Ministerstwa W. 

R. i O. P. Warszawa, dnia 9 stycznia 1927 r. Prezydent (—) I. Moś- 
cicki. Prezes Rady Ministrów (—) J. Pilsudski“. 

2) „Do Pana senatora Gustawa Dobruckiego w Warszawie: 

Mianuję Pana Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- 

nego. Warszawa, dn. 9 stycznia 1927 roku. Prezydent (—) 1. Mościcki. 
Prezes rady Ministrów (—) J. Piłsudski. 

* * 
* 

Nowomianowany minister oświaty dr. Dobrucki przybędzie z Kra- 
kowa do Warszawy w nadchodzącą środę i obejmie urzędowanie. 

O osobie nowomianowanego ministra należy dodać, iż sen. Do- 
brucki jest jako lekarz specjalistą chirurgiem. W Stanisławowie, gdzie 
ostatnio dr. Dobrucki był lekarzem naczelnym w szpitalu powszech 
nym, znany on był z ofiarnej pracy społecznej. Ponadto brał żywy udział 
w tutejszych pracach organizacyjno-politycznych, przyczem cieszył się 
wielką sympatją, jako niezachwiany chorąży idei demokratycznej. 

dę wyrazem opiaji całego narodu 
polskiego, jeżeli oświadczę, że za 
te dobre stosunki sąsiedzkie ceny 
rewizji naszych zachodnich granic 
nie zapłacimy. 

Za żadną cenę nie odstąpimy 
piędzi ziemi pomorskiej lub ślą- 
skiej,—ziem odwiecznie polskich, 
które przemoc nam zabrała, aktó- 
re zwycięstwo prawa i sprawiedli- 
wości nam z powrotem przywróci- 
ło. Każdy Polak wie, jak bardzo 
drogiemi są dla nas te terytorja, 
każdy wie, że są one nie mniej 
polskie, niż inne najbardziej pol- 
skie ziemie, każdy wie, że bez nich 
Polska egzystowsć nie może, że 
naród 30-miljonowy w tych warun- 
kach geograficznych i politycznych, 
co my, zdławiony zostałby, będąc 
pozbawionym wolnego dostępu do- 
morza, każdy też Polak nie zawa- 
ha się na chwilę przed złożeniem 
najwyższej ofiary z krwi własnej i 
mienia, dla obrony tych terytor- 
jów przed wszelkiemi zakusami, z 
jakiejkowiek strony oneby pocho- 

dziły. х ` 
Przekonanie o jednomyślności 

całego narodu polskiego w tej 
Sprawie, jak również ogólna zna- 
jomość spraw i stosunków pol- 
skich, mam nadzieję, coraz głębiej 
ugruntowywać się będzie w poglą- 
dach, zarówno u naszych zagra- 
nicznych przyjaciół, jak i naszych 
nieprzyjaciół, tak samo u tych. co 
szczerze pragną spokoju i ogólnej 
stabilizacji stosunków międzynaro- 
dowych, jak u tych, którzy knują 
zamiary odwetowe i zaborcze, Mam 
nadzieję, że już w niedługim czasie 
świadomość powszechna tego jed- 
nomyślnego, zdecydowanego sta- 
nowiska społeczeństwa i rządu 
polskiego uniemożliwi lansowanie 
w dobrej czy złej wierze, nieodpo- 
wiedzialnych projektów podobnych 
do kolportowanych w ostatnich 
czasach projektów zamiany części 
'отогга na Litwę i Kłajpedę. 

Polityka polska w stosunku do 
Niemiec nacechowana jest szcze- 
rem i lojalnem dążeniem-do opar- 
cia stosunków z narodem niemiec- 
kim na wielkich zasadach paktu 
Ligi Narodów, że ożywiona jest 
ona wybitnie duchem porozumie- 
nia, i że obcą jej jest niechęć i 
nienawiść, że powodowana prag- 
nieniem normalizacji stosunków 
polsko-niemieckich gotową ona by- 
ła i jest iść bardzo dalexo Jednak 
nic jej zmusić nie potrafi do czy- 
nienia ustępstw niesłusznych lub 
zgoła niemożliwych. 

Polska polityka wschodnia. 
Polityka polska w stosunku do 

swego sąsiada ze Wschodu oparta 
jest na tych samych zasadniczych 
tendencjach, t. j. na szczerem, jed- 
nomyślnem dą'eniu całego narodu 
do utrzymania trwałych pokojo- 
wych, przyjaznych stosunków, o- 
pattych na lojalnem i skrupulatnem 
wykonywaniu powziętych przez obie 
strony zobowiązań. 

Dążeniom tym naszym daliśmy 
dobitne. Świadectwo zawartym w 
Rydze pokojem. Nie był to bowiem 
pokój wymuszony, — był to pokój 
porozumienia, pokój kompromiso- 
wy, podyktowany głębokiem prze- 
konaniem 0 konieczności oszczę- 
dzania pokonanego przeciwnika, 
celem uniknięcia w przyszłości 
możliwości konfliktu między obu 
państwami. ) 

Umiarkowanie i dalekowzfocz- 
ność, inspirująca autorów taktatu 
ryskiego, w dalszym ciągu przez 
szereg lat kierowały polityką na- 
szą w stosunku do Związku Re- 
publik Sowieckich. Polityka ta nie 
w każdym momencie wydawała 
pożądane przez nas owoce, przy- 

  

czyną tego jednak nie my byliśmy. 
Jeśli bowiem z przeciwnej strony 
naogół w sferach, u steru władzy 
stojących, istniało prawie zawsze 
przekonanie o potrzebie podtrzyma- 
nia i utrzymania dobrych stosun- 
ków z Polską,fprzekonanie, że każ- 
dy konflikt zbrojny groziłby kata- 
strofą młodej organizacji państwa 
sowieckiego, to jednak skutkiem 
szeregu przyczyn stosunki te kilka- 
krotnie na szwank narażone były. 
Przyczyny te były wielorakie i być 
może nie zawsze było w mocy 
rządu moskiewskiego im przeciw- 
działać. | 

Mimo tych trudności, nie wąt- 
pię jednak, polityka polska na 
Wschodzie w dalszym ciągu. kiero- 
wać się będzie drogowskazami, na 
których wypisane jest — pokój i 
poszanowanie przyjętych zobowią- 
zań międzynarodowych. 

Polityka Bałtycka Polski. 

W pierwszych latach po wiel- 
kiej wojnie w opinji politycznej 
naszego kraju istniały pewne roz- 
bieżności co do wagi zagadnień 
bałtyckich dla naszej polityki Dziś 
wszyscy zgadzamy się, iż istnienie 
niepodległych państw . bałtyckich 
jest jednym z kanonów naszej po- 
lityki zagranicznej, opartym nietyl- 
ko na uznaniu przez nas prawa 
do samookreślenia się każdego na- 
rodu, lecz i na zrozumieniu wska- | 
zanych nam nietylko przez histor- 
ję ostatnich lat, lecz i przez histor- 
ję ubiegłych wieków, istotnych in- 
teresów państwa polskiego. 

Wszyscy jednak o tem dosko- 
nale wiemy że Polska w przęci- 
wieństwie do wielu innych państw 
nigdy do żadnej nad nikim. hege- 
monji nie dążyła i nie dąży. 

Z jednem tylko z państw bał- 
tyckich, z Litwą, stosunki nasze 
nie są takie, jakie pragnęlibyśmy, 
by one były. Mam jednak nadzie- 
ję, że prędzej, czy później, -Oczy- 
wiście lepiej prędzej, niż później, 
litwini zrozumieją, że samobójczej 
polityki prowadzić nie można, że 
zgoda i przyjaźń z silną Polską jest 
najlepszą ostoją i gwarancją ich 
mi an i pomyšlnego roz- 
woju. 

Sojusze Polski. 

Od początku naszej odnowio- | 
nej egzystencji państwowej mężo- 
wie, stojący u steru państwowości 
polskiej, rozumieli, że gwarancje 
pokoju i bezpieczeństwa, które 
znajdujemy w Pakcie Ligi Naro- 
dów, nie są narazie jeszcze wystar- 
czające. Myśl ta. nie była obcą 
twórcom Paktu, który w art. 22 
przewiduje potrzebę tworzenia po- 
rozumień regjonalnych. 

Nie wątpię, że te układy szcze- 
gólne, zabezpieczające w wysokim 
stopniu pokój w zagrożonych miej- 
scach naszego kontynentu, przy- 
bliżają nas w znakomitej mierze 

"do nowej ery w dziejach Europy, 
kiedy Świadomość jej narodów 
przestanie nękać myśl o możliwo- 
ści wojny, która dziś rozpętana w 
jakimkolwiek punkcie, musi się za- 
kończyć ogólną katastrofą. 

Mam przekonanie, że krocząc 
wytkniętemi przezemnie drogami w 
niedługim czasie będziemy mogli 
zająć stanowisko, należne nam w 
Europie, ze względu na obszar te- 
rytyrjum, liczbę ludności i mozli- 
wości rozwojowe jakie stoją przed 
nami. Coraz bardziej ugruntowuje 
się w świadomości europejskiej 
przeświadczenie o wielkiej roli, ja- 
ka Gczekuje Polskę w całokształ- 
cie stosunków gospodarczych i po- 
itycznych Europy“. 

Poszukiwany rewident, 
posiadający odpowiednie wykształcenie oraz znajomość prak- 
tyczną buchalterji. Pierwszeństwo mają kandydaci z praktyką 
instruktorsko-lustratorską w dziedzinie spółdzielczości, lub inną 
praktykę w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Oferty na piś- 
mie składać w biurze wiązku Rewizyjnego Polskich Spół- 

dzielni Rolniczych, Wilno, Jagiellońska 3. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3, 3 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppol. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8-9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca.
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Z Litwy Kowieńskiej. 
Nowy prezydent Dyrektorjum Kłajpedzkiego nie doszedł 

do porozumienia z większością: Sejmiku. 

KOWNO, 10.1 (tel. wł.). 4-go 
stycznia przyjmując sprawy Dyrek- 
torjum Kraju Kłajpedzkiego nowo 

p. Szwelnius oświad- 
czył: 

między in. 

mianowany prezydent jego p. Szwel- 
nius w swej odpowiedzi na prze- 
mówienie gubernatora kłajpedzkie* 
go* p. Żałkauskasa między in. o- 
świadczył, że przed rozpoczęciem 
tworzenia Dyrektorjum odbył on 
narady z przewodniczącym  Sejmi- 
ku, Oraz przywódcami partji więk- 
szości, jednakże osiągnąć porozu- 
mienia mu się nie udało. Wobec 
tego, zgodnie z konwencją, ma on 
wolną rękę w wyborze swych 
współpracowników, na których 
zaprosił p. p. Borcherta i Czes- 
klebę. 

Zwracając się do gubernatora. 

„Zgodnie z konwencją kraju 
Kłajpedzkiego p. gubernator sko- 
rzystał ze swego prawa i zamia- 
nował mnie prezydentem Dyrekto- 
rium. Jeżeli się zdecydowałem pod- 
jąć tego zadania, to tylko dlatego, 
iż chciałem pracować dla kraju 
Kłajpedzkiego, w którym się uro- 
dziłem i zamieszkiwałem w ciągu 
50 lat z małemi przerwami. Dłu- 
gotrwałe kryzysy rządowe tamują 
życie ekonomiczne. Trzeba więc 
znaleźć drogę spokojnej i rozumnej 
pracy dla dobra kraju. Czy mi się 
to uda, i w jakim stopniu, tymcza- 
sem nie wiem. Jednakże zawsze 
będę stał na gruncie autonomii". 

Unja celna między Litwą a Niemcami. * 
KOWNO, 10.1 (tel. wł.). W o- 

statnich dniach przybył do Kowna 
przedstawiciel litewski w Berlinie 
Sidzikauskas, który prowadzi obec- 
nie rokowania z Niemcami w spra- 
wie zawarcia traktati handlowego. 

Podobno planowany traktat 
zawiera punkt, przewidujący wpro- 
wadzenie unji celnej między Litwą 
a Niemcami. Pozatem jakoby pro- 
wadzone są rokowania co do po- 
życzki niemieckiej dla Litwy. 

Delegacja handlowa z księciem hiszpańskim na czele. 

KOWNO, 10.1 (tel. wł.). 15 bm. 
przybywa do Kowna delegacja z 
zagranicy z księciem hiszpańskim 

" na czele, celem podjęcia rokowań 

papa w Zw A s Z оннн ае иа < --а жжа т Ега 

Wiadomości polityczne, 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Jak to już zaznaczyliśmy prof. 
Politechniki Lwowskiej, p. Rottert, 
wyraził swą zgodę na zapropono- 
wane mu stanowisko prezesa ko- 
misji ankietowej do badania kosz- 

„ tów cen i produkcji. 3 ; 
Rada Ministrów na wczorajszem 

posiedzeniu załatwiła sprawę po- 
„ wyższej nominacji. Równocześnie 

stery rządowe przystąpiły do per- 
sonalnego skompletowania komisji, 
która ma się składać z 30 człon- 
ków, z których 6 mianowanych 
będzie ze sfer przemysłowo-handlo- 
wych, 9 ze sfer robotniczo-pracow- 
niczych, 6 ze ster producentów rol- 
nych, 2 z organizacyj spółdziel- 
czych, zaś pozostałych 6 mianuje 
rząd z pośród znawców życia gos- 
podarczego. Prócz oznaczonych w 
skład komisji wejdzie jeszcze 4- С 
członków tak, że całkowity sklad 

jej wynosić będzie 35 członków. 
Kandydatów akceptować będzie 

Rada Ministrów, a zamianuje ich 
p. Prezydent Rzeczypospolitej. 

© 
W dniu wczorajszym rozpoczęła 

swe obrady komisja rzeczoznaw- 
ców dla spraw mniejszości naro- 
dowych ze współudziałem p. Ho- 

  

JANUSZ OSTROWSKI. | 

z rządem litewskim co do wpro- 
wadzenia w Litwie monopolu tyto- 
niowego. 

łówki, Loewenhertza i Wasilew- 
skiego. 

Komisja zajmuje się sprawami, 
dotyczącemi wszystkich mniejszości 
w państwie. Między innemi rozpa- 
trywane są kwestje, dotyczące cer- 
kwi i seminarjów prawosławnych. 
Dalej komisja dyskutowała nad me- 
morjalem b. ministra spraw wewn. 
„Młodzianowskiego w sprawach ży- 
dowskich. 

„ Na wczorajszem posiedzeniu 
rzeczoznawców przedstawił również 
sprawozdanie p. Hołówko ze swo- 
ich pertraktacyj,j prowadzonych z 
przedstawicielami Ukrainy na emi- 
gracji, w sprawach dE 

W wyniku swych obrad rzeczo- 
znawcy mają dziś powziąć cały 
szereg zaleceń w powyższych spra- 
wach. 

e 

W dniu 12 b. m. odbędzie się 
posiedzenie Senatu. Porządek dzien- 
ny przewiduje 2 punkły drobniej- 
szej wagi. 
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Będzie rekonstrukcja Rządu, czy nie 
będzie? 

Pogłoski i przewidywania. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

® 
W tutejszych kołach politycznych mówi się, iż nominacja dr. Do- 

bruckiego jest zapoczątkowaniem omawianej od dłuższego czasu rekon- 
strukcji gabinetu. Mimo zaprzeczenia oficjalnego krążą w dalszym cią- 
gu pogłoski, jakoby Marszałek Piłsudski miał jednakże istotny za- 
miar zrezygnować w najbliższym, kilkutygodniowym okresie z sze- 
fostwa rządu, pozostawiając sobie jedynie tekę ministra spraw 
wojskowych. 

Szefostwo rządu przeszłoby w takim razie w ręce wice-premjera 
Bartla ; . 

w dalszym ciągu mówi się uporczywie © ustąpieniu p. Meyszto- 
wicza ze stanowiska ministra sprawiedliwości, przyczem jednakże p. 
Meysztowicz miałby nadal pozostać w gabinecie prawdopodobnie, 
jako minister rolnictwa. : 

Wreszcie należy również zanotować wersje, jakoby p. Aleksander 
Lednicki miał być upatrzony na kandydata na stanowisko ministra 
sprawiedliwości. 

Uruchomienie polskiej linji okrętowej. 
; (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Do portu Gdyni przybył ostatni z 5 zakupionych przez rząd polski we Fran- 
cji okrętów, a mianowicie statek „Toruń*. W ten sposób zostaje w najbliższych 
dniach uruchomiona całkowicie polska linja okrętowa. 

Wyniki wyborów do Senatu — ^ 
francuskiego. 

PARYŻ, 10. I. (Pat). Ostateczne wyniki wyborów w celu obsadze- 
nia 108 mandatów w Senacie są następujące: 

Wybrano 67 dotychczasowych senatorów oraz 41 nowych. 
. Z poszczególnych partyj konserwatyści uzyskali 3 mandaty—stra- 

cili—1, republikanie uzyskali 19, stracili 2, republikanie lewicowi uzys- 
kali 19—stracili 8, niezależni radykali uzyskali 9—stracili 1, radykali 
społeczni uzyskali 2—stracili 2, socjaliści uzyskali 10—stracili 8, komu- 
niści uzyskali 2—stracili 2. Millerand przepadł w wyborach. 

Walka była szczególnie ostra w departamencie Sekwany, gdzie po- 
nownie wybrano tylko 3-ch senatorów, przyczem dwóch w trzeciem 
głosowaniu. Wśród nowowybranych znajdują się trzej specjaliści, dwaj 
komuniści (socialistes-comunistes), jeden socjalista niezależny i jeden 
Kas radykał. Trzej są deputowanymi, jeden prezesem rady gene- 
ralnej. ‘ 
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Torpedowce amerykańskie w Hankou. 
PARYŻ. 10. I. (Pat). „Chicago Tribune" donosi z Szanghaju, że 

pięć amerykańskich torpedowców przybyło do Hankou. 
Wobec niemożności przetransportowania całej kolonji zagranicz- 

nej, liczącej około 40 tysięcy osób, konsuiaty zagraniczne zwróciły się 
z prośbą do odnośnych rządów o nadesłanie obrony wojskowej. 

Anglicy ewakuują się z Ju-Kiang-Fu. 

Narady w sprawie utworzenia rządu Rzeszy. * 
BERLIN, 10.1. (Pat.) Wolff donosi; Prezydent Hindenburg podjął dzisiaj przer- 

wane wskufek świąt i feryj parlamentarnych narady w sprawie utworzenia rządu 
Rzeszy. 

W ciągu przedpołudnia przyjął on prezydenta Reichstagu Loebego, następnie 
posła Boreta w zastępstwie służbowo nieobecnego posła Drewitza 
go zjednoczenia gospodarczego, dalej prewodniczącego frakcji bawarskiej partji lu- 
dowej Lcichta i wreszcie przewodniczącego niemiecko-narodowej frakcji hr. Westar- 
pa. W ciązu popołudnia przyjmie prezydent Hindenburg przewodniczącego |frakcji 
centrum von Girarda. 

BERLIN, 10.1, (Pat.) Dzisiaj o godz. 11-ej przed południem. podjęło obrady 
prezydju! parlamentarnej frakcji niemieckiej partji ludowej. 

W obradach brał udział minister Stresseman. | ` 
Po zebraniu przewodniczący niemieckiej partji ludowej dr. Scholtz oraz dr. 

Curtius odbyli o godz. 2-ej konferencję z przewodnicz. 
dowej hr. Westarpem oraz von Lindeinerem-Wildau. 

Na konferencji tej wymienione zostały wzajemne poglądy co „do wyników 
próby utworzenia ZE przez dr. Curtiusa. 

„Vossische tą“ donosi, iž wydziat wykonawczy partji socjal-demokratycznej 
zebrał się dzisiaj przed południem i obradował nad sytuacją polityczną. 

  

Pamiętajcie o chlebie dla głodnych dzieci. 
  

  
Zaciszne gabinety. 

W tm ist wae Restauracji „BRISTOL“ 
Lokal gruntownie odremontowany i urządzony z przepychem. 

Zakład prowadzony przez najwybitniejsze siły fachowe. Kwartet koncertowy podczas obiadów i kolacyj. 
  

° tfiartystycnne recendje. 
Niech jeszcze dobre Niebo tem Polskę obdarzy, 
By miała mniej krytyków, a więcej pisarzy, 
Bo w tem do ogrodnikó podobieństwo mają, 
Jeszcze drzewko nie wžrosto, a już wycinają. 

(Z polemik Maur. Mochnackiego 
+, „Chwila spoczynku” w styczniu 1827 r) 

Jak wszyscy wiemy na Pohu- 
lance pracuje z ogromnym wysił- 
kiem i poświęceniem dla sztuki 
Zespół Reduty. Ma on swoje tęsk- 
noty i idee, o których wprowadze- 
nie'w życie walczy niezmordowa- 
nie z bezinteresownością i samo- 
zaparciem, którem  poszczycićby 
się pewnie nie mogło żadne wię: 
ksze w obećnej dobie w Polsce 
środowisko. 

Jest to teatr, który szukając 
nowych dróg zmierza przedewszy- 
stkiem do wytępienia w teatralnej 
sztuce wszelkiego rodzaju artystycz- 
nych nieprawowitości i ostatecz- 
nego zerwania artystycznego po- 
krewieństwa z tem wszystkiem co 
dają cyrkowi clowni, lub wędrow- 
ni artyści, urządzający na jarmar- 
kach szopki. 

Reduta wybudowała scenę, któ- 
rej zadaniem jest nie zysk przed- 
siętiorczy, a tylko i wyłącznie, —sztu- 
ka. To nie mały artystyczny kra- 
mik prowincjonalnej trupy z akto- 
rami z t. zw. „aktorskiej giełdy”, 
gospodarujący tak, byle ” handel 
szedł, obježdža nasze miasta i 
miasteczka, a prawdziwy przybytek 
sztuki, który dzięki niezwykłej dba- 
łości O uczciwe jej służenie, zes- 
połową. harmonijną grą potrafi o- 
kupić niejeden sukces przez pier- 
wsze polskie sceny zdobywany. 

I Wilno Redutę odczuło. Zna- 
lazła tu ona przyjaciół nietylko w 
sterach prawdziwej inteligencji, ale 
i w sterach robotniczych. Zeszło- 
roczny wiec w sprawie Reduty i 
współudział organizacyj i związków 

| 

    

* Cała ta „najpoważniejsza'* 

zawodowych w redutowej propa- 
gandzie świadczą O tem dobitnie. 

Dzisiaj w sferach snobów wi- 
leńskich, których gust i artystyczne 
zamiłowanie mocno myszką trącą, 
aspiracje zaś teatralne poza zach- 
wycanie się ładnemi nóżkami na 
scenie, nie dużo dalej sięgają „cho- 
dzenie do Reduty przestało być''— 
jak to p. Czesław Jankowski słusz- 
nie skonstatował—,,modne*'. 

I nic dziwnego, moda przecho- 
dzi (od Reduty i „Maeterlincka do 
Szukalskiego“') prędko, a tam, gdzie 
zajmowanie się sztuką do mód 
należy nie może być mowy o 
szczerym zapale do tego, co, w 
idei poczęte, trwa w niej wytrwale 
i zawzięcie. A w Wilnie powaga 
tej „najpowažniejszej“, skołtunowa- 
ciało-kabotyńskiej opinji ma często 
sankcję ogółu w mandatach god- 
nej m. Abdery Rady Miejskiej, nie 
mówiąc już o różnych - prezesost- 
wach, Klubach Szlacheckich albo 
Szubrawji, tych sprawdzianach pra- 
wowitości opinji tutejszego high-lifu. 

opinja 
publiczna jest bardzo poczciwa i 
bardzo „wystužona“, ale za opar- 
cie dla wiosennych porywów czyż 
mogą służyć, pochylone pod brzmie- 
niem od kilkudziesięciu lat kładzio- 
nych społeczności zasług, preze- 
sowskie braki? Czas by był naj- 
wyższy, aby ci wielce szanowni 
panowie zrozumieli, że tak są 
zdolni do oceny świeżych, nowych 
porywów, jak zdolni byli ci wszys- 
cy, z których starczym uporem i 
oni może za młodych lat, w dobie 

przełamywań się nowych kierun- 
ków myśli, musieli walczyć. 

Dlątego, żeby to zrozumieć 
mogłoby się obejść bez takich 
w opinii wileńskiej, „wstrząsów 
jak przyjazd Szukalskiego, który 
niejeden „uwiędły laurów lišč“ z 
czół bardzo zasłużonych, postrząsał. 

Jeżeli jednak chodzenie do Re- 
duty przestało być modne, to właś- 

„nie dlatego, że niektórzy recenzen- 
ci teatralni zmianę tej „mody" pro- 
pagują, działalność ich bowiem wy- 
łącznie ogranicza się do propago- 
wania tego, by publiczność wolała 
pójść na bezdennie głupią „Tajem- 
nicę powodzenia” a nie na „Oj 
młody, młody” Fredry, na „Naszą 
Żoneczkę* a nie „Siostrę Bea- 
triks* Maeterlincka, czy też „Don 
Juana* Zorilli. 

Byłem jednym z tych, którzy 
przy końcu roku zeszłego, chcąc 
spowodować zwiększenie frekwen- 
cji w teatrze i choć częściowo wo- 
bec przeraźliwych opresyj pomóc 
Reducię, udawali się do związków, 

' celem zorganizowania artystycznych 
komisyj, które z kolei znowu wy- 
„przedawały bilety i gromadziły zrze- 
szonych swych członków w teatrze. 
W jednym z t. zw. chrześcijańskich 
związków bardzo silny sprzeciw 
w mej propagandowej akcji uapotka- 
łem ze względu na recenzję p. Pi- 
lawy o komunizmie „Głazu Grani- 
cznego'* Zegadłowicza, a nie mając 
czasu na połemikę artystyczną z 
z ludźmi, którzy jak się okazało, 
ani razu jeszcze nie byli w Reducie, 
zrezygnować musiałem z wciągania 
tego związku do współpracy pro- 
"pagandowej. ' 

P. Pilawa napisała, że „Głaz 
Graniczny'', Zegadłowicza i „„Przed- 
wiośnie" Żeromskiego uważa za 
utwory najlepiej się nadające do 
komunistycznej propagandy. Dalej, 
o ile sobie przypominam, p.Pilawa, 
oświadczając, że pod względem ro- 
zumienia piękna stylizowanych de- 
koracyj (a takiemiż przecie nie 
modernistycznemi, czy kubistycz- 
nemi były dekoracje „„Głazu') 

Sale do zebrań towarzyskich. ` | 

„jest matolkiem“ i „z pokorą przyj- 
mie anatemę ignorancji i złego 
Smaku'' stwierdziła, że to, co -wy- 
obrażać miało Beskidy, było kosz- 
marem przypominającym obrazy 
Czurlonisa. 

Stwierdziłem wówczas szkodli- 
wošč recenzyj teatralnych tych, 
którzy mając O sztuce tak niewiel- 
kie wyobrażenie, iż muszą prze- 
widywać, że sąd ich ze strony 
tych, którzy ją rozumieją i odczu- 
wają, spotka się z zarzutem igno- 
rancji, powodują tu swemi bred- 
niami o największych współcze- 
snych utworach i bezceremonjalnem 
odsyłaniem Żeromskiego do Bol-. 
szewji zaskrzepnięcie kołtuństwa i 
obskurantyzmu— tych nieodzownych 
czynników powodzenia działalności 
p.p. Obstów i innych o zakrystjań- 
skiej psychice polityków. 

Pismo jest świetnym Środkiem 
propagandy, a przyznać trzeba, że 
propaganda artystyczna nietylko 
„Dziennika', ale nawet „Słowa, w 
którem sam Czesław Jankowski w 
sprawach artystycznych decyduje, 
jest raczej antiartystyczna. 

Wieleż to mi osób mówiło, że 
dlatego nie poszło na „„Mazepę*, 
że p. Czesław Jankowski stwier- 
dził, że właściwie nikt, prócz O- 
sterwy, nie gra, że są buraczkowe, 
kubistyczne (sic!), przez cały czas 
jednakowe dekoracje i t. p., a 
przecież widziałem doskonale, że i 
szanowny recenzent „Słowa' nie 
zechciał do końca na „Mazepie'* 
„wysiedzieć* i conajmniej dwuch 
aktów nie widział. 

A i kontakt duchowy pomiędzy 
recenzentami jest niezwykły. P. 
Pilawa np.:, która wystawą „Ma- 
epy' wbrew temu, co pisał p. 
zesław Jankowski, się zachwyca- 

ła, już po trzeciej premierze za- 
częła obrzydzać publiczności kota- 
ry, a po „Oj młody, młody* w 
jeden z p. Jankowskim uderzyła 
akord. (Jakżeby tu niezwykłemu 
znawcy teatru własny sąd przeciw- 
stawić). 

W dniu Nowego Roku dano 

przewodniczące- , 

ącym frakcji niemiecko-naro- | 

  

LONDYN. 10. I. (Pat). Ju-kiang-Fu opróżniony przez obywateli 
angielskich. Wychodźcy, którzy przybyli z Szanghaju i Kiu-Kiangu opo- 
wiadają, że na tamtejszym konsulacie angielskim została zatknięta flaga 
Kuo-Min-Tangu. 

Wedle ostatnich wiadomości z Hankou minister spraw zagranicz 
nych, minister komunikacji i minister skarbu rządu kantońskiego objęli 
funkcje członków rady administracyjnej koncesji angielskiej. 

Sejm i Rząd. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Konferencja w sprawie roz- 
budowy portu w Gdyni. 

Wczoraj w godzinach południo- 
wych odbyła się w Min--stwie Przem. 
i Handlu pod przewodnictwem min. 
Kwiatkowskiego konferencja mię- 
dzyministerjalna w sprawie rozbu- 
dowy Gdyni jako portu. 

W konferencji tej wzięli udział 
minister rolnictwa Niezabytowski, 
wojewoda pomorski Młodzianowski 
i starosta morski Zaruski. 

Z całej Polski. 

Katastrofy kolejowe. 

WARSZAWA. 10.1. (Pat). Dnia 
8 stycznia o godzinie 22 min. 58 
o 4 kilometry od stacji Kutno 
nastąpiło zderzenie pociągu oraz 
trzech parowozów, przyczem dwa 
z tych parowozów zostały uszko- 
dzone, zaś brankart pociągu towa- 
rowego, platforma i dwa wagony 
rozbite. 

Wskutek katastrofy z obsługi 
parowozów i pociągów zostało 
rannych 4 kolejarzy. Pociągi ratun- 
kowe na miejsce katastrofy wyszły 
z Kutna i Łodzi. 

O godz. 7-ej min. 30 ruch nor- 
malny wtym kierunku został wzno- 
wiony. Tor uprzątnięto. Sledztwo 
w sprawie katastrofy prowadzą 
władze dyrekcyjne. 

WARSZAWA. 10.1. (Pat). Dnia 
9 stycznia na stacji Lubliniec o 
godz. 20 min. 55 wykoleił się pa- 
rowóz oraz 4 wagony towarowe 
naładowane rudą żelazną. Jeden z 
konduktorów obsługi został lekko 
ranny. 

Przerwa w ruchu pociągów to 
warowych trwała trzy godziny. Wi- 
nę katastrofy ponosi zwrotniczy. 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. P, 2 

dla pewnej manifestacji „Wyzwo- 
lenie“. Manifestacji—dlaczego? Bo 
oto Reduta w psychicznym szema- 
cie „Wyzwolenia* widzi podłoże 
swej artystycznej ideologji, swoich 
nad wyzwoleniem sztuki i teatru 
porywów. 

Trzeba czuć—żeby chcieć, trze- 
ba chcieć—żeby móc, trzeba móc— 
żeby czynić i czynić trzeba — by. 
zwyciężyć—oto ten udzielony przez 
Wyspiańskiego Reducie psychiczny 
szemat „Wyzwołenia*. A potem to 
ujęcie myśli o sztuce, „która, ma 
zarody nieśmiertelności i jedna je- 
dyna z myślenia chaotycznego się 
ostoi* o posłannictwie, o Polsce, o 
warchołach, o oszustwie narodo- 
wem, to uspołecznienie sztuki i 
sceny, to uczynienie z niej naj- 
mocniejszego wyrazu budowania 
Polski, iten nakaz, by nie gestem, 
a czynem twórczym działać i twór- 
czy czyn sztuki pełnią własnego 
czynu przeszczepiać na własne po- 
le, to przeciwstawienie się różnym ° 
„tam-tamom“, budkom suflera „je- 
śli kto tekstu nie spamięta” i bu- 
dowaniu teatru dlatego jedynie „by 
naród mógł się bawić* — oto są 
powody, dla których wystawieniem 
Wyzwolenia" Reduta chciała mani- 
festować. 

A krytyka nasza wileńska, peł- 
na maskarady- sędziostwa i nau- 
czycielstwa, mimo bardze wielu 
zmian w wystawie i nowej'obsady, 
reprezentowana była na tej nowo- 
rocznej manifestacji wyłącznie przez 
przedstawiciela „IKurjera*, bo, jak 
jeden recenzent na usprawiedliwie- 
nie swej nieobecności mi powie- 
dział, „nudne i męczące jest to 
ciągłe przychodzenie do teatru“. 

A o „Wyzwoleniu* recenzent 
„Stowa“, wielce szanowny Pan 
Czesław Jankowski, jak mi sam 
mówił, bardzo chciał coś ciekawe- 
go i nowego w roku zeszłym — па- 
pisać, tylko niestety jakaś delegacja 
przyjaciół Reduty, bojąc się stron- 
niczności sądu p. Jankowskiego, 
który był podówczas koncesionar- 
juszem kiepskiej, ale konkurencyj- 

Życia kulturalne. 
NOWOGRÓDEK. 

W ubiegłą niedzielę odbył się 
w Nowogródku, z inicjatywy Wo- 
jewody Beczkowicza i Konserwa- 
tora prof. Remera, wieczór artystycz- 
ny, poświęcony  Mickiewiczowi. 
Była to zarhzem inauguracja po- 
wstałej przy miejscowem „Ognisku” 
Sekcji kurturalno-ošwiatowej. 

Sala pięknie urządzonego Ogni- 
ska zapełniła się po brzegi publicz- 
nością ze sfer urzędniczych, na- 
uczycielskich, młodzieży szkolnej i 
miejscowej inteligencji.  Zagail 
p. wojewoda, w krótkiem przemó- 
wieniu wskazując na głód kultu- 
ralny Nowogródczan i na profekt 
stałych imprez koncertowo - odczy- 
towych w Ognisku, rozpoczętych 
porankiem mickiewiczowskim. 

Następnie p. Witołd Hulewicz z 
Wilna wygłosił odczyt o Wieszczu 
i Jego zićmi. Wskazał, jak Mickie- 
wicz stał się dla narodu więcej niż 
poetą, więcej niż wodzem i aposto- 
łem, jak stał się najlepszą cząstką 
naszej krwi i sumienia, szczytem 
naszej rasy, składnikiem polskiej 
religijności. Mówił o prostocie i 
głębi stylu Mickiewicza, o związku 
Jego z ziemią, o Jego znaczeniu 
wszechludzkiem, o potędze Jego 
czynnej miłości i wnioskach, jakie 
z niej wyciągać powinien Polak. 

Z równem skupieniem słucha- 
no pięknych recytacyj utworów 
Mickiewicza, wykonanych przez re- 
dutowców pp. Halinę Hohendlin- 
gerównę i Kazimierza Vorbrotta. 
Najwięcej podobały się deklamacje 
Romantyczności, Koncertu Wojskie- 

„go, Precz z moich oczu i Pieśń 
Wajdeloty. 

Recytacje przeplatał utworami 
fortepianowemi Szopena profesor 
gimnazjum Łoziński, trafiając w 
dusze słuchaczy grą pełną szlachet- 
nego odczucia. 

W ten sposób Nowogródek 
rozpoczął chwalebną działalnoś: 
kulturalną, która oby rozkwitł 
prędko i bujnie. 

Dnia poprzedniego grupa ob- 
jazdowa Reduty wystawiła w bu- 
dynku straży ogniowej „Bajkę* 
Adamowicza przy zapchanej do- 
szczętnie sali, wobec widzów róż- 
nych wyznań i warstw społecznych. 

  

nej z Redutą operetki, uprosiła re- 
dakcję o .innego recenzenta. A 
przytem o ile zauważyłem w roku 
zeszłym p. Jankowski aktu II-go, 
rewelacyjnego ze względu па о4- 
rębność interpretacji nie widział 
wcale. Szkoda więc wielka, że bez 
względu na prawdopodobieństwo 
ostrej i to niesłusznie ostrej kry- 
tyki „Słowo'* widowiskiem nowo- 
rocznem Reduty się nie zaintereso - 
wało. 3 

Wiem, że się narażam niesly- 
chanie wielkiemu  feljetonišcie, 
świetnemn erudycie i mistrzowi 
pióra, którego talent pisarski ce» 
nię sam niezwykle i przed którego 
50-latami pisarskiej pracy schylam 
pokornie czoło, ale uważam za o* 
bowiązek swój energicznie zapro- 
testować przeciwko szkodnictwu, 
jakie ten czcigodny pisarz, jako 
krytyk teatralny wyrządza Reducle 
i artystycznemu poziomowi Wilna. 

Rozumiem surowość oceny gry 
i wystawy, wiem, że należy jedna- 
kową miarą oceniać ich wartość 
czy to będzie stolica, czy nawet 
Mejszagoła. Ale nie rozumiem rze- 
czy jednej, jak można stosować 
surowość sądu w stosunku do jed- 
nej, niewątpliwie ideowszej i wię* 
cej artystycznie zasobnej sceny, a 
w stosunku do drugiej—zasadę nie- 
zwykłego protekcjonalizmu. Jak 
można podnosząc największą nie- 
raz tandetę artystycznych Środków 
niemal do wirtuozowstwa, upośle- 
dzać i chlastąć z zacięciem, god- 
nem gorsze! sprawy, prawdziwie 
artystyczne wysiłki. -« „Noblesse о- 
blige* — powtarza p. Jankowski w 
swych - recenzjach o Reducie — i 
już nie wiem, czy możllwe, żeby to 
robi: nieświadomie, obrzydza PU- 
bliczności każde niemal jej wido- 
wisko. 

„Noblesse oblige“  czcigodny 
nasz i dziš jedyny regjonalny  pi- 
sarzu. „Noblesse oblige” i nie po- 
zwala z jednej strony zachwalać 
Quailletów,  Flersów i Hopwo- 
odów z ich „Miłością Czuwa* i 
„Naszemi Żoneczkami*,—ten cały   
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Z Reduty. 
„Hedda Gabler“ Ibsena z Sol- 

ską w roli tytułowej. Jeszcze 
słówko o inscenizacji Fredry sy- 

na „Oj młody, młody!*. 

Licznie zgromadzona na pierw- 
szem przedstawieniu Heddy z u- 
działem Solskiej publiczność wi- 
leńska, podziwiając grę wielkiej ar- 
tystki, głośno wypowiadała sądy 
o utworze Ibsena. Sądy te dóty- 
czyły rzekomego trącenia już dziś 
myszką dramatu Ibsena, jego prze- 
starzałości, przeminięcia i t. p. 

Jedni twierdzili, nie bez słusz- 
nošc', že żyjemy dzisiaj w tempie 
kinematograficznem, / bohaterowie 
zaś Ibsena mają dużo czasu; inni— 
że przeżycia rzeczywiste ostatnich 
lat dziesięciu zapożnały nas z dra- 
matami o wiele straszniejszemi niż 
cichy dramat, wielka tragedja gro- 
na osób z utworu Ibsena. Niektó- 
rzy wreszcie nużyli się, sarkając 
ua tempo przedstawienia fzekomo 
za wolne. 

Wszystkie te mniemania naj- 
wyraźniej polegają na nieporozu- 
mieniu, jak na nieporozumieniu 
polegały zarzuty, stawiane w swo- 
im czasie Ibsenowi za jego rzeko- 
my symbolizm, ponurość, pesynizm, 
nastrojowość negatywną i t. p. o- 
kreślenia nie wiele, zaprawdę, o- 
kreślające istotę dramatów Ibsena. 

Nieporozumienia te wypływają 
z dwu źródeł: pierwszem jest swo- 
ista technika dramatyczna Ibsena, 
odbiegająca od przyjętych szablo- 
nów, drugim— głęboka i prosta ży- 
ciowość jego  dramatów—zwykła 
rzeczywistość, nie ubrana w żadne 
efekty, a pozbawiona jednocześnie 
płaskości i banalności dnia po- 
wszedniego. Ona jest treścią tych 
dramatów. 

Proszę zwrócić baczną uwagę 
na treść „Heddy Gabler“: niema 
tu żadnych sytuacyj nieprawdopo- 
dobnych, niema silenia się na efek- 
ty, niema zupełnie tego, co nie bez 
zasłużonej terminologji sztuczności 
i bezżyciowości, nazywamy litera- 
turą, bo przypomina nam szelest 
papieru, bez tętna życia. Wprost 
przeciwnie: życie tu u Ibsena bez- 
pośrednie, a proste; konflikty za- 
wiązują się logicznie i zwarcie — 
wypływają z charakteru i indywi- 
dualności osób działających; akcja 
zmierza konsekwentnie do punktu 
kulminacyjnego utworu i jego roz- 
wiązania; słowem logika konstruk- 
cji i prawdy, iluzji życiowej wy- 
stępuje w całej pełni. Zewnętrznym 
niejako symbolem tej naturalnej 
prostoty utworów Ibsena przy jed- 
noczesnej ich tragicznej wielkości, 
monumentalnej nastrojowości, fa- 
talistycznem nabrzmieniu tragicz- 
ności, konsekwentnie rozwijających 
się wypadków—zewnętrznym sym- 
bolem naturalnej prostoty tych u- 
tworów jest ich język. Język w zu- 
pełności, doszczętnie pozbawiony 
literackošci, tak oczyszczony z tak 
zwanej frazeologji i płynności sty- 

ich najbardziej tandetny a już z 
całą pewnością nic z regjonaliz- 
mem Wilna wspólnego nie mający 
zagraniczny imporcik, a z drugiej 
strony dowodzić o bezwartošciowo- 
ści dramatu Zorilli, nieodpowiada- 
niu gustowi wileńskiej  publiczno- 
ści „Romantycznych“  Rostanda, 
„którego przecież i w Paryżu grać 
przestano”, o niewłaściwościach wy- 
stawiania „Siostry Beatryks*, nie 
dostosowanej do naszej osławione- 
go już „tutejszości*,kpić z mistycz- 
nych tęsknot swojego recenzyjnego 
kolegi do „Wyzwolenia* i całego 
„Montsalwatu na wzgórzach Pohu- 
lanki”. 4 

„Noblesse oblige“ przedewszyst- 
kiem Pana, którego sam „Imė“ 
Przybyszewski „w natchnieniu* pu- 
blicznie tu ze sceny „wielkim Pa- 
nem" nazwał. 

Nie rozumiem, jak Pan, jeden z 
największych w Polsce znawców 
starego teatru, pierwszorzędny е5- 
teta nie wyczuwa, że mise-en-sce- 
ne i te kotarowe dekoracje „Don 
Juana“ czy „Mazepy* są mimo 
braku kolorowości daleko bardziej 
artystycznie uczciwe Od uczty na 
królewskim stole „Fryderyka Wiel- 
kiego” i dekoracyj w pałacu Sans 
Souci, przypominających podej- 
rzany podrzędny hotelik. Ciekaw też 
jestem, czy wystawienie „Siostry 
Beatriks* nie mise-en-scene, a Mei- 
ningeńskie z nawą kościoła, całą 

„zalaną Światłem, zakonnicami ścis- 
kającemi się au milieu du deluge 
de fleurs z niebem usianem gwiaz- 
dami,pod którem rozciąga się krajo- 
braz z księżycowem oświetleniem 
mogły przy rozporządzalnych przez 
Redutę środkach wywołać większe, 
niż to zrobiło wystawienie Reduty, 
wrażenie i czy naprawdę Pan jest 
pewny, że te gwiazdy ij kwiaty by- 
ły tak bardzo przyrodzone sztuce, 
że papierkowe wyroby naszych 
kwiaciarek i dziury w ciemno sza- 
firowym płótnie, przez które prze- 

" świecałyby elektryczne lampki oku- 
piłyby te zetracone efekty? 

Czemuż Pan wołający: „czy nie 

lu literackiego, że aż się wydaje 
ubogi, pospolity. Nie jest to nic 
innego jak doprowadzenie języka 
do tej prostoty, która niezawodnie 
wyraża wielkość. 

Te są właściwości wewnętrzne 
i zewnętrzne dramatów Ibsena. Ale 
ponadto jeszcze należy podkreślić 
głęboki ich sens moralny. Ibsen 
jest twardy, wymagający, konsek- 
wentny. Jak w maszynie kółko 
wzębia się o kółko, i ruch jednego 
pociąga ruch dalszych, tak u Ibse- 
na za popełnioną winą idzie w ślad 
kara, która druzgoce grzesznika. 
Inna rzecz, že niezawsze dodatnie 
czyny bywają u Ibsena nagradzane 
na scenie. Ale nie wymagajmy te- 

. go — przecież Ibsen jest tragikiem, 
nie zaś pedagogiem, lub wycho- 
wawcą. 

Te przymioty jego 'twėrczošci 
scenicznej zjednały mu w swoim 
czasie tytuł Szekspira norweskiego, 
młodzi zaś koryfeusze Młodej pod- 
ówczas Polski obwołali trzech twór- 
ców swoimi bogami: Ryszarda Wa- 
gnera, Fryderyka Nietzschego i Hen- 
ryka Ibsena. 

Dzisiaj szeroka publiczność tea- 
tralna, nawet tak zwana inteligen- 
cja twierdzi, że czas Ibsena prze- 
minął. Niezawodnie megafon tej 
publiczności, wyraziciel opinii tej 
publiczności p. Cz. Jankowski nie 
omieszka to stwierdzić w dzisiej- 
szem „Słowie'. Ale cóż dziwić się 
szerokiej publiczności skoro augur 
krytyki francuskiej z przed pół wie- 
ku Fr. Sarcey pisał ongiś: „Panie, 
ustrzeż nas od literatury egzotycz- 
nej, od teatru Maeterlincka, Szek- 
spira belgijskiego, od Henryka Ib- 
sena, Szekspira norweskiego, do- 
dałbym nawet: od Szekspira same- 
go“... | p. Czesław Jankowski — 
Rejtan Juzefuoweczek wileńskich 
zwalcza Maeterlincka, ciskając gro- 
my na regjonalizm Reduty, kładzie 
się u stóp Osterwy wołając: „Po 
moim trupie... pojedzież Pan do 
Smorgoū“ z „Siostrą Beatriks“... 
Słowem wielkości nie pokazywać 
masom, niech tkwią w małości — 
będzie łatwiej z głupim radzić, niż 
z mądrym. ; 

Ale wróćmy do „Heddy Gabler”. 
Reprezentuje ona wszystkie pozy- 
tywne cechy talentu Ibsena. I lo- 
gikę akcji, i głęboki sens moralny, 
i wielkość prostoty. Dla tych wa- 
lorów zapominamy o brakach szcze- 
gółów, jak nprz. wciągnięcie do 
akcji niewidzialnej na scenie cho- 
rej ciotki, do której—już umierają- 
cej—odwołują Tesmana, by Hedda 
mogła zniszczyć rękopis Lówborga 
(Mówiąc to nie zapominam, że ta 
druga ciotka, a raczej fakt jej 
śmierci potrzebny jest do charak- 
terystyki Heddy i Tesmana). 

Dla tej jednej sceny trzeciego 
aktu—warto pójść na przedstawie= 
nie z udziałem Solskiej. Proszę 
obserwować, jak ta niema-a wyso- 
ce dramatyczna scena w wykonaniu 
artystki wstrząsająco działa, jak 
urasta do rozmiarów gigantycznej 
walki namiętności. Scena ta przy- 
pomina inną;z Maeterlincka „Sio- 

    

czas by bylo juž naprawdę, Pano- 
wie, zacząć chodzić do „Reduty“, 
nie wspomniał, że właśnie ta sce- 
na wejścia zakonnic bez kwiatów 
i wejście Matki Boskiej wywoły- 
wały łzy rozrzewnienia u większoś- 
ci zebranych, (ja widziałem aż na 
dwóch przedstawieniach łzy nietylko 
u chrześćjan, ale i Żydów). 

To rozrzewnienie pewnie uszło 
uwagi dostojnego poszukiwacza w 
każdej redutowej wystawie impre- 
sjonizmu, który zechciał dopatrzeć 
się tym razem tylko „uproszczone 
i zredukowane do kostek i arkad 
w neutralnym (?) kolorze mise-en- 
scene'' i „rodzenkę'* (p. Irena Sol- 
ska) w redutowem „ciešcie“ (szko- 
da, že niezakalcowatem), no a juž 
„paradne było to zastrzeganie się, 
by do naszych miast i miasteczek 
nie wybierano się, broń Boże, z ta- 
ką, jak „Beatriks* sztuką, tak zre- 
sztą jak w roku zeszłym z „Prze- 
pióreczką''. — Otóż niestety wbrew 
woli p. Jankowskiego, tak jak w 
roku zeszłym--propagującą regjona- 
lizm „Przepióreczkę'* obwieziono w 
tym roku po prowincji i  niere- 
gionalną,„Siostrę Beatriks* i obydwa 
te utwory zdobyły na tej prowincji 
rekord. Możemy nawet zapewnić, 
że mimo to, że „Siostra Beatriks'* 
odpowiada wyszłym z ideologji 
zamierzeń filozoficzno - artystycz- 
nych Peladana i Forta paryskim 
teatrom, była jakoś i zrozumiana 
igodczuta, a bardzo wielu „choć 
przez chwilę rozanieliła dusze. 

Proszę nawet uwierzyć, że ta 
cała „zatutejszona” mało- i wielko- 
miasteczkowa „publika” więcej zro- 
zumiała „Siostrę Beatriks“, niż 
niejedną recenzję teatralną p. Cze- 
sława Jankowskiego. I na tem wła- 
śnie polega wychowawcza wyższość 
Reduty nad psującemi jej dorobek 
recenzjami. 

Ciekawi jesteśmy tego zapowie- 
dzianego przed paru tygodniami 
rozważania repertuaru prowincjo- 
nalnego, nie przypuszczając Oczy- 
wiście, by p. Jankowski zapropo- 

KUR JEFF 

stry Beatriks“ i jest jej przeciwien- 
stwem: moment końcowy aktu dru- 
giego — pojenie z kruży ubogiego, 
gdzie trjumf odnosi plastyczna stro- 
na gry wielkiej artystki, scenę aktu 
samarytanki siostry—świętej wobec 
drżącego starca. Taka jest skala 
odtwórcza Ireny Solskiej. Nie trze- 
ba dodawać, że cała rola przepro- 
wadzona wzorowo—kto wie tylko, 
czy szczypta miękkości kobiecej w 
niektórych scenach nie dodałaby 
pełni psychologicznej postaci Heddy. 

Inni wykonawcy z p. Chmielew- 
skim w roli Lówborga na czele 
grali omal że nie bez zarzutu. 
Swietny i trafny ton na początku 
sztuki wyprowadziła p. Millerowa, 
jako czołująca staruszka — ciotka 
Tesmana. 

Dekoracje prześliczne—w suro- 
wym gotyckim stylu północy. 

W czasie przedstawienia, pod- 
czas aktu trzeciego zauważyłem 
jak jeden z recenzentów (-ek) drze- 
mał (-a) sporą chwilę, coś przez 
pół aktu,. dając wyraz plastyczny 
solidaryzowaniu się w ocenie utwo- 
ru z częścią publiczności. 

Jak czytelnik zauważył, ja je- 
stem innego o dramacie Ibsena 
zdania. Ale od tego są recenzenci 
by różne wypowiadać zdania. 

* * 
* 

Jeszcze słówko nawrotem o 
inscenizacji krotochwili Fredry syna: 
— „Oj młody, młody!* 

Rozdzierali recenzenci szaty — i 
p. Jankowski i p. Pilawa — nad tą 
inscenizacją. „.Dziwowali się igno- 
rancji Osterwy, który Fredrę uzu- 
pełnił, pomięszał styl tradycyjnej 
komedji, czy krotochwili polskiej 
ze stylem farsy francuskiej i ba! 
nawet ze stylem  teatru—szopki 
Wyspiańskiego... I pisali to poważ- 
nie, wierząc w nieomylność swego 
sądu. Zapomnieli szanowni recen- 
zenci о jednem—że jest to prze- 
róbka utworu Fredry-syna z wy- 
raźną tendencją uczynienia z tego 
utworu żartu scenicznego dla po- 
kazania co może sztuka reżyser- 
sko-inscenizacyjna dokonać gwoli 
pośmiania się i zabawy publicz- 
ności. 

Ot, żart taki sceniczny —i nic 
więcej. Czyż tylko p. Cz. Jankow- 
ski może sobie dworować? 

Czytając te recenzje — i p. Cz. 
Jankowskiego i p. Pilawy—chciało- 
by się zawołać, parafrazując do- 
wolnie tytuł żartu scenicznego Re- 
duty: „Oj recenzenci, recenzenci!*... 

Zastępca zastępcy. 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
10-1. b. r. 

1. Waluty * 
5ргхейа% — Кирпо 

Dolary 8,98 900 8,96 

II. Dewizy | 2 

Londyn 43,77 4388 43,66 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 35,66 35,76 35,57 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,10 17453 173,67 
Rzym 40,13 40,23 40,03 

nował grać tam „Obronę Często- 
chowy“. 

A teraz pozwolę sobie zwrócić 
uwagę na tę propagandę i zachę- 
canie przez p. Jankowskiego do 
chodzęnia do teatrów. Oto w re- 
cenzji z „Romantycznych* recen- 
zent „Słowa* jakoś darowując tym 
razem „Reducie“ impresjonizm i 

wielu zastrzeżeniach stwierdza- 
jąc, że „spektakl wypadł ślicznie 
i interesująco", porusza zagadnie- 
nie chodzenia do teatru. Ale któż 
tak propaguje! Któż to, Panie Pre- 
zesie, tak na poważne widowiska 
zachęca, kto, chcąc, żeby publicz= 
ność do „Reduły* chodziła, stwier- 
dza i uzasadnia, że „najbardziej in- 
teligentna i kulturalna publiczność 
woli po dniu niekoniecznie weso- 

„ łym pójść gdziekolwiek bezmyślnie 
się zabawić*, gdyż „interesują ją 
tańce pikantne", „operetka p. Ka- 
weckiej dobra i atrakcyjna (Char- 

'leston prawie nagoło)*, „reszta to 
tak sobie może istnieć albo nie 
istnieć, to nam obojętne, bylebyś- 
my nie mieli obowiązku zanudzać 
się na śmierć na widowisku, na 
które idzie się przez snobizm*. To 
takie szczere i świetnie oddane, że 
naprawdę możnaby posądzić, czy 

„to nie wyznanie przypadkiem Sza- 
nownego recenzenta, no i dalibóg— 
kakadowa raczej niż redutowa pro- 
paganda. A*potem dalej: „Wiem 
z głębokiego doświadczenia, że 
żadna reklama, żaden huraganowy 
grad wzmianek nie przełamią we- 
wnętrznej obojętności publiki, nie 
przerobią mody na te lub owe 
upodobania i zachwyty, nie wskrze- 
szą, co zamarło nie tylko w życiu, 
ale i w pieśni, to zn. w Sztuce. 
Jestem przekonany, że Reduta naj- 
doskonalej sama skorzysta z do- 
świadczeń i odpowiednie z nich 
wyciągnie wnioski w swoim reper- 
tuarze*. 

Wychodząc z takiego założenia 
na postawione w końcu pytanie: 
„czyliżby kwestja posiadania Re- 
duty w Wilnie przestała być ak- 
tualna?* — nie można, Szanowny 
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Poświęcenie vilnų paistyoWej 
szkoły technicžnej na Antokolu. 
W najpiękniejszej okolicy Wil- 

na, na wzgórzach antokolskich, 
przy ul. Holendernia Nr. 12 stanął 
nowy okazały gmach, w którym 
mieścić się będzie państwowa szko- 
ła techniczna. Jest to narazie tyl- 
ko jeden z pawilonów. Resztę gma- 
chów w miarę "możności wznosić 
się będzie w najbliższej przyszłości. 
W ub. niedzielę odbyło się uroczy- 
ste poświęcenie nowowzniesione- 
go gmachu. Aktu poświęcenia do- 
kona! J. E. ks. Arcybiskup-Metro- 
polita Jałbrzykowski, wygładzając 
przy tej sposobności krótkie prże- 
mówienie, w którem życzył ciału 
profesorskiemu i gronu uczniów 
owocnej pracy dla dobra ogółu. 

Dyrektor szkoły technicznej p. 
Świdziński dał szczegółowe spra- 
wozdanie z dotychczasowej  dzia- 

*łalności szkoły, obrazując przed 
zgromadzonymi szereg trudności 
„na jakie natrafiała szkoła, od chwili 
jej otwarcia. Szkoła została uru- 
chomiona w r. 1922-i początkowo 
znalazła pomieszczenie w budyn- 
kach po Monopolu Państwowym. 
Budynek ten jednak nie nadawał 
się zupełnie na pomieszczenie szko- 
Jły technicznej „i pozatem Urząd 
Monopolu Państwowego w myśl 
nowej ustawy domagał się zwrotu 
budynku. Wtedy to powstała myśl 
wzniesienia nowego gmachu, co 
jednak połączone było z wielkiemi 
trudnościami natury finansowej. 
Dziękt wydatnemu poparciu ów- 
czesnego Ministra Spraw Wewnę- 
trznych p. Raczkiewicza użyto na 
ten cel pieniądze z funduszu roz- 
budowy dla zatrudnienia bezrobot- 
nych i gmach z rekordową iście 
amerykańską szybkością został 
wykończony. 

Obecnie w szkole jest 6 war- 
Sztatów wydziałowych, w których 
zatrudnia się 444 uczniów. Kosz- 
ta budowy wyniosły ogółem prze- 
szło 600.000 zł. 

Po sprawozdaniu p. Swidziń- 
skiego dłuższe przemówienie wy- 
głosił p. wojewoda Raczkiewicz, 
podkreślając potrzebę tego typu 
szkoły na rubieżach Rzeczypospo- 

„litej i podnosząc zasługi komitetu 
dokoła wzniesienia nowego gmachu. 

Delegat Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego p. este sklada po- 
dziękowanie Komitetowi budowy, 
p. Raczkiewiczowi i wszystkim, 
którzy się przyczynili do wzniesie- 
nia gmachu szkoły technicznej. W 
dalszej części swego przemówienia 
p. Romanowski zaznacza, iż na 
przyszłość projektowane jest uru- 
chomienie przy państwowej szkole 
technicznej w Wilnie wydziału me- 
ljoracyjnego, szkoły majstrów bu- 
dowlanych, kursów z zakresu miej- 
scowego przemysłu chemicznego i 
muzeum. 

Uroczystość poświęcenia szkoły 
zakończyła się zwiedzeniem przez 
zebranych wystawy prac uczniów. 

     

dać logicz- Panie Prezesie, innej 
nej odpowiedzi, jak ierdzą- 
cą i odpowiedzi tej Pan Prezes, 
który wie, że Reduta w tym kry- 
zysie teatralnym nie pójdzie na 
wystawianie „Tajemnicy powodze- 
nia”, czy „Dnia bez kłamstwa”, 
właściwie sam jej ledwie tylko za- 
oszczędził | 

I ten negatywny Pański do re- 
repertuaru Reduty stosunek przy 
jednoczesnem wychwalaniu reper- 
tuaru teatru Rychłowskiego, które- 
mu wcale źle nie życzę, a nawet 
dziś już nie groźnej, bo „Chwała 
Panu Bogu”, zwiniętej operetki, 
czyni z Pańskich recenzyj antiar- 
tystyczną i dla rozwoju poczucia 
piękna, które Pan tak wysoko po- 
siadł, szkodliwą propagandę. 

A teraz drobiażdżek. 
Czy zwrócił Pan uwagę, Panie 

Prezesie, że niektóre redutowe pań- 
skie recenzje mają wcale nieszcze- 
gólne ulokowanie w „Słowie”, ja 
np. „Siostra Beatriks*—w szarym 
końcu po entuzjastycznej krytyce 
z „Naszej żoneczki*, albo „Oj, 
młody, młody* wciśnięto, na 3 ej 
stronie, gdy nazajutrz reklamowy 
jakby pisany przez Śmiałowskiego 
komunikat, recenzję z „Tajemnicy 
powodzenia* umieszczono na 2-ej 
stronie. 

A jakież to szczęśliwe są te no- 
woczesne, amerykańskie sztuki i 
„wesołe*, i „zapierające oddech w 
piersiazh* i „wywołujące brawa na 
otwartej scenie" „wyborne okazy 
dobrze skupionych, o wcale" mimo 
jednakowej kryminalno-businesso- 
wej fabuły „niezużytych i szablo- 
nowych motywach* a przytem cóż 
to za cudowne role, które „wyma- 
gają tyle tylko kunsztu aktorskiego, 
aby figury męskie były wyraziste 
a niewieście—pięknie poubierane” 

Jakże tu sztuce takiej dorów- 
nać przerobionej przez Osterwę kro- 
tochwili „Oj młody, młody'** co to 
niewiadomo dlaczego i „rumieńce 
ma francuskiej (7) farsy” i „redu- 
towe symbolizacje“ i inne „choin- 
kowe zabawki Osterwy“. A z temi 

z 

L Sądów. 
Zatwierdzenie wyroku w sprawie 

kpt. Zagrajskiego. 

W dniu 8 b. m. w Sądzie Naj- 
wyższym w Warszawie rozpatrywa- 
no głośną w swoim czasie sprawę 
zabójstwa szofera Zdanowicza przez 
kapt. W. P. Bogdana Zsgrajskiego. 

Jak wiadomo Wojskowy Sąd 
Okręgowy przy wzięciu pod uwagę 
najdalej idących okoliczności łago- 
dzących skazał osk. Zagrajskiego 
na osadzenie w twierdzy na prze- 
ciąg 1 roku. 
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ważności, domagając się zwiększe 
nia wymiaru kary. 

Sąd Najwyższy nie przychylił się 
do wniosku urzędu prokuratorskie- 
go i zatwierdził wyrok sądu I in- 

stancji. (z) 

Za ubliżenie sekwestratorowi Ka- 
sy Chorych. 

W Sądzie Pokoju dn. 23/1X i w Są- 
dzie Okręgowym dn. 13/XII r. ub., były 
rozpoznawane sprawy Jana Popowa i 
Lei Jochelesowej, oskarżonych o ubliże- 
nie sekwestratorowi Kasy Chorych pod- 
czas wykonania przezeń czynności egze- 
kucyjnych. й : 

Wyrokiem Sądu zostali skazani, Jan - 
Popow na 20 zł. grzywny lub 3 dni are- 

Od wyroku Sądu Okręg. urząd sztu, Jochelesowa Leja na 2 miesiące 

prokuratorski wniósł zażalenie nie- NA 

ERZEGRCZE     

KRONIKA. 
  

    

е Dziś: Honoraty P. 

1 Jutro: Modesta M. 

stycznia | Wschód słońca---g. 7 m. 41 
Zachód w g. 15 m. 46 

URZĘDOWA 

— Mir Kirtiklis objął stano- 
wisko naczelnika wydziału Bez- 
pieczeństwa. W dniu wczorajszym 
objął urzędowanie nowomianowa- 
ny Naczelnik Wydziału Bezpieczeń- 
stwa województwa wileńskiego p. 
mjr Stefan Kirtiklis. Dotychczaso- 
wy kierownik tego wydziału p. Ra- 
kowski obejmuje z powrotem sta- 
nowisko radcy wydziału Bezpie- 
czeństwa. (z) 

MIEJSKA. 

— Kalendarzyk przemeldowa- 
nia na dzień dzisiejszy: Komisa- 
rjat I: Nowogródzka 3, 8, 10, 12, 
14, 18. Kwaszelnia 5, 23. 

Komisarjat II: Subocz 29. 

Komisarjat III. Mostowa 17, 19, 
21, 23, 25,27, 29. Wileńska 39, 41, 
43, 45, 41. 

Komisarjat IV: Wieś Bołtupie 2, 
4, 6, 8, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 
28, 32. 

Komisarjat V: Nowogródzka 94, 
100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116, 118, 120 i aż do rzeźni miej- 
skiej. Dynaburska 19, 40, 42, 44, 
48, 48-a, 50, 52. 

Komisarjat VI: Antokolska 122, 
124, 126, 128, 130, 130-a. Brzego- 
wa przystań wioślarska 3, 6, 5, 9, 
11, 13, 15. 

WOJSKOWA 

— Dom Podoficera w Wilnie. 
W najbliższym czasie ma być w 
Wilnie zorganizowany na wzór 
„Domu Oficera Polskiego“ Dom 
Podoficera, w którym będzie się 
ogniskować życie towarzyskie po- 
doficerów Oddziałów  stacjonują- 
cych w garnizonie wileńskim. (z) 

  

'symbolizacjami 
koiny. 

A wie Pan, Panie Prezesie, 
opinja wileńska nie ta, jakby Szu- 
kalski powiedział —brodata, bo ta 

to już prawdziwe 

że 

oświadczając w roku zeszłym, że 
tych redutowych symbolizacyj w 
„Lekkoduchu” nie zrozumiała zu- 
pełnie się juź z Reduty wyprowa- 
dziła, ale ta szarawa powoli zaczy- 
na się przeciwstawiać wpływom 
„Pańskich recenzyj. Dla przykładu 
przytoczę chociażby oświadczenie 
fryzjera z hotelu Europejskiego, 
który był na premjerze „Oj młody, 
młody* i powiedział mi co nastę- 
puje: 

„Nie wie Pan dlaczego ci re- 
cenzenci tak „Oj młodego" schla- 
stali, przecież dobrze było, przy- 
jemnie, swojsko i niezwykle dow- 
cipcie, a nie tak, jak natych ame- 
rykańskich Dżemsach czy francu- 
skich farsach. Na złość im pójdę 
dziś raz jeszeze na „Młodego*. 

A, a propos „Młodego* muszę 
jeszcze skoregować, że publiczność 
nietylko „w głębi widzowni i wyż- 
szych jej sferach śmiała się* ser- 
decznie, nie „klaskając wprawdzie 
w dłonie", ale z Panem włącznie 
którego „wesołe ruszanie wąsami'* 
p. Bolski z Kurjera podpatrzył, 
śmieli się i uśmiechali wszyscy bez 
wyjątku. 

Ale Pan Prezes raczył tylko na- 
zajutrz po „Młodym* zauważyć, że 
„niema sprawiedliwości na świecie, 
jeżeli kto na „Tajemnicę powodze- 
nia“ nie pójdzie” i „Oj Młody” 
podobno też publiczności nie Ścią- 
gnąl. 

A na tym „Oj mtody, mlody“ 
byla tež zabawna historja. Oto po 
l-ym akcie kiedy już zapadła za- 
słona wpada na salę recenzent te- 
atralny ej vair i stwierdziw- 
Szy bardzo dokładnie zapadnięcie 
kurtyny, wraca szybciejej, niż zdą- 
żyła to zrobić rozbawiona publicz- 
ność, do foyer, by dowiedzieć się 
od bileterki, jaka była treść i prze- 
bieg pierwszego aktu. Przypuszczać 
należy, że gdyby recenzent Ów do 

SPRAWY SZKOŁNE. 

Kurs tkactwa ręcznego, 
robót i haftu. Zapisy na powtór- 
ny kurs tkactwa i robót przyjmują 
się w sekretarjacie NOK. Nadbrzeż- 
na 22 codziennie od 12 — 1. 

Dla osób pracujących kursa w 
godzinach popołudniowych. 
— Obowiązek nauki religji kato- 

lickiej w szkołach. Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wydało zarządzenie 
regulujące sprawę nauki religji ka- 
tolickiej w szkołach. Według tego 
rozporządzenia nauka religji jest 
obowiązkowa we wszystkich szko- 
łach państwowych, publicznych, sa- 
morządowych i prywatnych, ko- 
rzystających z subsydjów pafist- 
wowych lub posiadających prawa 
szkół państwowych. 

W każdej szkole gdzie jest 12 
uczniów wyznania katolickiego 
władze szkolne obowiązane są do- 
starczyć nauczyciela religji. Wizy- 
tacji dokonuje biskup danej dje- 
cezji. Wizytatorowie, inspektorowie 
szkolni oraz kierownicy szkół mo- 
gą wprawdzie wizytować nauczy- 
cieli religji, lecz nie mogą z tego 
przedmiotu egzaminować. (z) 

Nareszcie odchodzi. Do- 
wiadujemy się, iż p. Henryk Hirsz, 
prowizoryczny inspektor szkolny 
m. Wilna opuszcza dotychczasowe 
stanowisko przechedząc do Stryja. 
Powyższą wiadomość notujemy ku 
zadowoleniu szerokich sfer nauczy- 
cielskich oraz społecznych, gdyż na 
swoim stanowisku u nas, jako tępy 
biurokrata, stworzył nieznośne sto- 
sunki w szkolnictwie. Selekcja dzia- 
twy, sieć szkolna, stabilizacja per- 
sonalna oraz inne „reformy'** tego 
pana były karykaturą tego co być 
powinno i czego wymaga dobro 
szkolnictwa. Nieobcy, oczywiście, 
był mu duch protekcjonizmu, zaś 
jako pedagog słynął z ignorancji. 

Dziwić się tylko należy, że tak 
długo był tolerowany przez Kurator- 
jum na tak odpowiedzialnem  sta- 
nowisku. 

wywiadu swego wybrał kogoś, Cco- 
by chciał zażartować i ten ktoś 
stwierdziłby, że wszystko było za- 
bawne tylko niepotrzebnie do we- 
sołej sztuki wpakowano trumnę 
jednej z ciotek Józia Wireckiego, 
czytelnicy , „Dziennika“ nazajutrz 
by się dowiedzieli, że Reduta prze- 

„rabiała starą sztukę, która przed 
40 lat recenzentkę bawiła, tak nie- 
szczęśliwie, że nietylko udramaty- 
zowała zakończenie, ale też i utra- 
gizowała początek. 

Tak bardzobym chciał -stwier- 
dzić, że nieprawdą jest to, co co- 
raz częściej się słyszy, że przyczy- 
ną tego niezadowolenia recenzen- 
tów teatralnych z Reduty są zaku- 
lisowe intrygi jednego z teatral- 
nych przedsiębiorców, któremu za- 
leży podobno na tem, by Reduta 
jaknajprędzej  „przestałą być w 
Wilnie aktualną". 

Ja osobiście widzę jedną radę 
dla Reduty, jeżeli nie chce by re- 
pertuarowe biadania p. Jankow- 
skiego do reszty ją zrujnowały. 
Mianowicie, tak jak to zrobił w 
zaprzeszłym roku p. Rychłowski, 
zaproponować p. Czesławowi Jan- 
kowskiemu stanowisko artystyczne- 
go doradcy, przy jednoczesnem 
wyzyskaniu jego  niezrównanego 
znawstwa na sztuce i scenicznej 
literaturze w pisaniu załączanych 
do programów, objaśnień sztuk, 
których wykonanie obecne niezbyt. 
jest staranne. 

Takie objaśnienia pisane ręką 
p. Czesława Jankowskiego przy 
jednoczesnej zmianie według Jego 
wskazówek repertuaru niewątpliwie 
Redutę nam całkowicie „ututejszy*.



Z POCZTY. 

— Poczta wileńska przycho- 
dzi z pomocą Komitetowi budo- 
wy pomnika Ad. Mickiewicza. 
Czyniąc zadość prośbie Komitetu 
Głównego budowy pomnika Ad. 
Mickiewicza w Wilnie, dotyczącej 
rozpowszechniania idei Komitetu 
na całym obszarze i po wszystkich 
zakątkach Polski, zostało rozesła- . 
ne do wszystkich urzędów i agen- 
cji pocztowych wileńskiego okręgu 
po jednej liście składek z pismem 
i odezwą tegoż Komitetu. 

Już treść odezwy ipisma pozwa- 
- |a żywić nadzieję, że zarówno kie- 

rownicy urzędów i agencji, jako 
też i cały personel pocztowy, któ- 
remu zleconem będzie wzięcie u- 
działu w tej akcji, dołożą wszelkich 
starań w celu rozwinięcia należytej 
propagandy i uświadomienia społe: 
czeństwu haseł i zadań Komitetu 
Budowy pomnika Ad. Mickiewicza. 

Pracownicy, mający doczynienia 
z publicznością, mają szczególnie 
wdzięczne pod tym względem pole 
do działania. 

Termin przekazania uzyskanych 
ofiar musi być zastosowany do u- 
wagi, zamieszczonej w liście skła- 
dek. Listy muszą być po wypełnie- 
niu zwrócone do sekretarjatu Pre- 
zydjalnego Dyrekcji P. i T. (5). 

— Przedłużenie terminu roz- 
sprzedaży nalepek „Tygodnia Aka 
demika*. Termin rozsprzedaży w 
urzędach i agencjach pocztowych 
nalepek „Tygodnia Akademika" 
przedłużony został do kofica sty- 
cznia 1927 roku. 

Nalepki nierozsprzedane zwró- 
cone przez urzędy p. t. Dyrekcji 
będą z powrotem przesłane urzę- 
dom do rozsprzedaży. 

Dyrekcja Poczt i Tel. przypu- 
'szcza, że przy odpowiedniem  sta- 
raniu uświadomienia publiczności 

„społecznego celu tej akcji tak szczu- 
płe zapasy przesłanych urzędom 
nalepek winny być rozsprzedane. (S) 

— Paczki, zawierające sub- 
stancje wybuchowe. Zaszły wy- 
padki, że jedna z firm warszaw- 
skich nadesłała do transportu pacz- 
ki zawierające korki. strzelające Z 
substencją wybuchową, deklarując 
zawartość tych paczek, jako przy- 
bory sportowe. | 

Niektóre z tych paczek eksplo- 
dowały w urzędach pocztowych, 
wskutek czego i skarb państwa i 
funkcjonarjusze pocztowi ponieśli 
straty materjalne, nadto w jednym 

LECZNICA i SZPITAL Lit 

wypadku eksplozja spowodowała 
ciężkie obrażenia cielesne urzędni- 
ka pocztowego. 

Ponieważ korków strzelających 
nie można liczyć do kategorji na- 
boi, kapsli i gilz mysliwskich, do- 
puszczonych warunkowo do prze- 
wozu pocztą, raczej zaś należy je 
zaliczyć do wyrobów pyrotechnicz- 
nych łatwo wybuchających, niedo- 
puszczonych, dotychczas do trans- 
portu pocztą, przeto Generalna Dy- 
rekcja P.i T. zarządza, aby urzędy i 
agencje pocztowe przy przyjmowa- 
niu paczek od firm mysliwskich, 
pyrotechnicznych, jak i od sklepów 
z zabawkami zwracały baczną u- 
wagę na zawartość tych paczek i 
by w razie uzasadnionego podei- 
rzenia, że paczki te zawierają 
przedmioty niedopuszczalne do 
przywiezienia pocztą, paczek tych 
nie przyjmowali. (8). 

LITEWSKA. 
— „Vilniaus Varpas* nie wy- 

chedzi. Zspowiedziane wydanie по- 
wego pisma litewskiego „Vilniaus 
Varpas* (Dzwon Wilna), które 
miało się ukazać około Nowego 
Roku, dotychczas jeszcze nie na- 
stąpiło. (e) 

— Walne zebranie. W dniu 16 
b. m. o godzinie 6-ej wiecz. w sali 
przy kościele św. Mikołaja (ul. św. 
Mikołaja 8) odbędzie się walne ze- 
branie zorganizowanych Litwinów 
wileńskich, na którem odbędą się 
wybory Tymczasowego Wileńskie- 
go Komitetu Litewskiego, repre- 
zentującego społeczeństwo litewskie 

"w Wilnie. * 
'Na porządku dziennym zebra” 

nia będą następujące sprawy: 
1) Sprawozdanie  prezydjum 

Tymcz. Wil. Komitetu Litewskiego 
z rocznej działalności. 

2) Dyskusje nad sprawozdaniem 
3) Wybory nowych członków 

komitetu. ; 
4) Wolne. wnioski. 
W latach uprzednich wybory 

Tymczasowego Wileńskiego Komi- 
tetu Litewskiego odbywały się w 
marcu, obecnie z niewiadomych 
przyczyn zostały przyspieszone i 
wyznaczone na dzień 16 stycznia. 

Prezesem T. W. K. L. już od 
„lat 4 jest dr. Daniel Olsejko, sek- 
retarzem — p. Kazimierz Welecki 

SPRAWY _ZYDOWSKIE 

— Protest żydów wileńskich. 
W dniu 9 stycznia r. b. odbyło się 

Wilno, ul. 

К О КОМЕ 1 

e 

plenarne zebranie gminy żydow- 
skiej, na którem: postanowiono 
wystosować protest w imieniu Ży- 
dów wileńskich do Rady Ligi Na- 
rodów, z powodu prześladowań i 
pogromów Żydów w Rumunji. (8) 

. OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Kartofle i kasza dla bez- 

robotnych. jeszcze przed świętami 
Magistrat m. Wilna postanowił 
wydawać kartofle i kaszę dla bez- 
robotnych. Pierwsza część wydana 
została na święta. Obecnie Magi- 
strat ma zamiar przystąpić do roz- 
dawania ponownego kartofli i ka- 
szy A w tym celu zakupiona zosta- 
ła potrzebna ilość tych produktów. 
5 tysięcy kilgr. kaszy będzie do- 
starczone Magistratowi dziś, kar- 
tofle zaś są juź dziś w składach 
magistrackich. (e) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Legja Inwalidów W. P. 
Dnia 8-go b. m. odbyło się po- 
siedzenie zarządu Oddziału Wi- 
leńskiego przy udziale Prezesa Gł. 
Komisji Rewizyjnej J. Heneka, na 
którem ukonstytuował się zarząd 
Oddziału w osobach por. E. Ochoc- 
kiego — prezesa i J. Kamińskie- 
go — sekretarza, G Szwigiera — 
jako kandydata na członka zarzą- 
du, prócz tego były omawiane 
sprawy, związane z intensywniej- 
szą działalnością Wileńskiego Od- 
działu, wysłanie delegacji do P. 
Wojewody Wł. Raczkiewicza, i ks. 
biskupa Bandurskiego, oraz posta- 
nowiono założyć sekcję kulturalno- 
oświatową . dla inwalidów Armji 
Polskiej. W tej sprawie zwrócono 
się do Komitetu Pomocy Inwali- 
dom Wojennym, o przyznanie na 
ten cel zapomogi, jak również po- 
stanowiono zwrócić się do Magi- 
stratu o udzielenie subsydjum na 
założenie świetlicy, bibljoteki i 
czytelni, oraz uruchomienie war- 
sztatow szewcko-krawieckich i sto- 
larskich dla bezrobotnych czion- 
ków. 

ZABAWY. 

— U Techników. We środę 
dnia 12 b. m. od godz. 9 wiecz. 
zabawa taneczna dla członków Sto- 
warzyszenia i wprowadzonych gości. 

— Medal na cześć prof. Finkla 
'Rozpisana subskrypcja na medal 

ewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
Wileńska 28. 

\ : W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 21/2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; 
kobiece 11 —'1; oczu 11 — 2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

TEATR REWJI 

„Kakadu“ 
Dąbrowskiego 5. 

Kino - Teatr 

Dziś, we wtorek 11 
stycznia 1927 r. 

wanny, elektryczny masaż. 

Benefis Amelji Cieleckiej 
ulubieńców publiczności A. Cieleckiej i M. Dobrowolskiego. Program urozmaicony z udziałem Tadeu- 
sza Wołowskiego, b. kierownika teatru „Nowości” w Warszawie. Początek seansów o godz. 7 i 9 wiecz. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietianie, elektryczne 
Laboratorjum analityczne. 

ostatni poże- 
gnalny występ 

Na ekranie: PREM JERA! Długo oczekiwana LILI DAMITA 

” еНо5” | w svej najpotężniejszej roli jako „ZŁOTY MOTYLEK Dramat nowoczesny. 
Wileńska 38. 

Kino kameralne 

Polonja. 
Mickiewicza 22. 

się Z 

  

pranie 
Rwące, kłujące bóle w członkach, stawach, obrzmiałe miejsca, zniekształcone rę- i 

ce i nogi, kurcze, kłucie, rwanie w rozmaitych częściach ciała, nawet osłabienie 'wzro- 
ku występują często jako skutek cierpień reumatycznych i podagrycznych, które po- 

Na scenie: RIBO 
Dziś! Najwiłkszy szlagier sezonu! Pierwszy 
oryginalny film rosyjskiej produkcji 1926 r. ! 
burgu w 19u5 roku. [ragedja pamiętnej rzezi przed Paiacem Zimowym w Petersburgu, która zachwiała tro- 
nem Romanowych. Krwawa niedziela 9 stycznia 1905 roku. 
ponujący efekt naturalistyczny potężnych scen zbiorowych. 

rewolucja. Początek o godz. 3 pp. ostatniego seansu 10.15. Bilety honorowe nieważne. 

ze swemi wspania- 
łemi zwierzętami 

winny być usunięte, w przeciwnym razie choroba wciąż postępuje. 

  

PROPONUJE 
uleczającą, rozpuszczającą kwas moczowy, kurację 
wodą mineralną, która poprawia przemianę materji 
i zwiększa wydzieliny, 
uniwersalny lub tajny środek lecz produkt, który 

ka natura udziela dla dobra cier- dobroczynna mat i 
Ё piącej ludzkości. a 

a więc żaden tak zwany 

LU Każdemu próba bezpłatna. 
: " Napiszcie mi natychmiast, a otrzymacie zupełnie gratis i franco próbę wraz z 
objaśnieniem za pośrednictwem moich we wszystkich krajach urządzonych składów, | 
i wówczas sami przekonacie się o nieszkodliwości środka tego, Oraz O 1евой szybkiej 
skuteczności. 

  

AUGUST MARZKE, Berlin, Wilmersdort, Bruchsalerstr. 5. Oddział. 102. 

„far Mikołaj II i Ojciec Hapon'" 

  

   

  

nowym i ołszernym repertuarze. 

(Pierwszy wystrzał w Carat). 
Rzecz dzieje się м Peters- 

Wielka parada Jordana 6 stycznia 1905 r. Im- 
Tragedja popa-rewolucjonisty. Barykady, rzeź, 

Maszynę do pisania 
Remington lub Unter- 
wood w dobrym stanie 
kupi”. Portowa 10, m. 3, 
8. 5—7 3294 

— 
  

  

Sumy 
pieniężne 

lokujemy bardzo 
uogodnie 

Dom H.-K. „Zachęta" 

Gdańska 6, tel. 9-05. 
1 2052 "8801 

DOMY 
majątki, folwarki, płace 
kupujemy — sprzedajemy 
na warunkach bardzo do- 

godnych 

Dom. Hand. - Komis. 

„Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 9 05. 

3302-2 
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nerwowe 1—2. 

, 

КОВ КЕН 

ku czci znakomitego bibljografa i 
historyka ma się ku końcowi. Li- 
sta subskrybentów zamkniętą zo- 
stanie z końcem bieżącego miesią- 
ca, poczem wydrukuje się ją w ca- 
łości w „Kwartalniku Historycz* 
nym*. Dalsze. zgłoszenia nałcży 
wpłacać na czek P. K. O. Polskie 
Towarzystwo Historyczne Nr.152226 
Cena w subskrypcji wynosi: za me- 
dal bronzowy zł. 15, za srebrny 
zł 39. 

— Oddział Wileński Stowa- 
rzyszenia byłych Więźniów Poli- 
tycznych komunikuje, że z roz- 
przedaży „bomb czekoladowych" 
na jakie numery padły wygrane, 
było ogłoszone w Nr 300 „Kurje- 
ra Wileńskiego” z dnia*30 grudnia 
w kronice p. t. „Nadesłane” str 4 
iw Nr 1 z dnia 1 stycznia r. 27, 
sprostowanie błędów na str. 7. O- 
znaczone numery „Kurjera Wileń- 
skiego“ można nabyć w admini- 
stracji, Jegielońska 3 od godz. 9—3 
popołud. 

— Strzec się oszustów wło- 
skich! Ministerstwo Pracy i Opie- 
ki Społecznej nadesłało do urzędu 
wojewódzkiego okólnik, w którym 
zwraca uwagę, iż biuro prasowe 
przy włoskiem Prezydjum Minist- 
rów przestrzega przed oszustami 
włoskimi, którzy wostatnich dniach 
przyjechali do Polski i proponują 
miejscowym kupcom wzięcie udzia-. 
łu w wystawie, jaka rzekomo ma 
być urządzona w Rzymie. Otóż w 
Rzymie nie jest projektowana żad- 
na wystawa i propozycje oOszu- 
stów obliczone są tylko na szan- 
taż. (z) 

Z POGRANICZA. 

— Zatrzymani na granicy. W 
rejonie Glinciszek posterunek K. 
O. P. przytrzymał Miłkiewiczów 
Władysława i Alfonsa, którzy usi- 
łowali przekroczyć nielegalnie gra- 
nicę z Litwy do Polski. 

Wysiedleni. W ostatnich 
czasach litwinów ogarnął szał wy- 
siedlania polaków z Litwy. Niema 
dnia, żebyśmy nie notowali paru 
rodzin wysiedlonych. Poniżej po- 
dajemy nazwiska wysiedlonych 
przed paru dniami. 

W rejonie Glinciszek wysiedlo- 
no z Litwy Bogolsiewicza Broni- 
sława z żoną Leonorą, synami 
Bronisławem i Stanisławem, córka- 
mi Zofją i Wandą. W rejonie Ry- 
kont wysiedlono Andruszkiewicza 
Tomasza z żoną Teodorą. 

      

  

chirurgiczne od I — 2; 

2043 / 

Rio, Eat I Rai M 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 

— Transporty do Rosji. W 
ubiegłym tygodniu przetransporto- 
wano przez st. kol. Zahacie z Pol- 
ski do Rosji 10 wagonów żelaza i 
99 wagonów węgla. 

— Zamach na k-ta P. P. w 
Dziśnie. Nieznani sprawcy doko- 
nali zamachu na k-ta posterunku 
w. Dziśnie, oddając trzy strzały re- 
wolwerowe przez okno do miesz- 
kania tegoż, które nikogo na szczę- 
ście nie raniły. 

Teatr i muzyka. 
Reduta na Pohulance. Dziś 

dramat w 4-ch aktach H. Ibsena „kedda 
Gabler*. W toli tytułowej Irena Solska. 

— Madame Butterfly. W środę, dn. 
12 stycznia r. b, o g. 8-ej wiecz. grupa 
śpiewna Reduty, po szeregu występach 
na Kresach, wznawia przedstawienia wy- 
stawieniem opery Puccini'ego „M-me But- 

terily". iš 
W tytutowych rolach wystąpią: Wan- 

da Hendrychówna i Henryk Miller, te- 
nor opery poznańskiej. Ceny miejsc od 
30 gr. do 3 zł. 

Bilety i abonamenty sprzedaje со- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
1 о4 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— Dzisiejsza premiera w 'Teatrze 
Polskim, „„Proboszcz wśród bogaczy'. 
Dziś na repertuar Teatru Polskiego wcho- 
dzi sztuka Andrć de Lorde i Pierre Cha- 
ine „Proboszcz wśród bogaczy". _ 

Sztuka ta jest nięzmiernie zajmująca 
i w formie feljetonowej porusza tematy 
nader aktualne, to też niema teatru za- 
granicą i unas, któryby jej nie wystawił. 

Kasa zamawień sprzedaje bilety na 
cały tydzień. Ceny zwykłe t. j. od 20 gr. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Zuchwała kradzież. U Wajnszto- 
ga Borucha, zam. Zawalna 27, niezna- 
nych dwóch sprawców, dokonało zuch- 
wałej kradzieży rozmaitych rzeczy na o- 
gólną sumę 250 zł. OE 

— Zaginięcie. Mokrzecka Olimpja, 
zam. Jakóbą Jasińskiego Nr. 15, zamel- 
dowała policji, że mąż jej Konstanty, 
zam. Trębacka 11, w dn. 22 grudnia 1926 
r. wyszedł z domu i dotychczas nie po- 
wrócił. Poszukiwania zarządzono. | 

— Uięcie. W czasie kontroli domów 
podejrzanych przek wywiad. Urzędu śled- 
czego, zostali ujęci: Krawiec Ber, poszu- 
kiwany przez komendę P. P. w Święcia- 
nach, za kradzież 95 dolarów i 2 pierś- 
cionków, Bohdanowicz 
wany przez K-mdę P. P. p-tu Postaw- 
skiego — kradzież i oszustwo, Szuster 
Jankiel — członek bandy b. „Bruderferaj- 
nu*—poszukiwany przez Sąd Okręgowy 
w Wilnie. 

Kradzieże. Rubinowi, 
zam. w hotelu „Litewskim”, przy ul. 
Wielkiej 44, została skradziona wa- 
lizka z rzeczami. 

Stułowi 
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Józef, poszuki- 

Nr. 7 (156) 

— U Wołejki Anny, zam. Krakowska 
52, w nocy z dn. 7 na 8 b. m. nieznani 
sprawcy, za pomocą oderwania kłódki 
od drzwi w-czasie jej nieobecności skra- 
dli garderobę męską i damską na sumę 
600 zł. 

— Pożar. W cukierni mieszczącej się 
w gmachu sali miejskiej, przy ul. Ostro- 
bramskiej 5, należącej do Strugalskiej 
Eugenji; zam. Ostrobramska 20, wskutek 
wadliwie ustawionej rury przy piecu, 
RZE pożar od krórego zapalił się su- 
it. Zawezwane pogotowie straży ognio- 
wej pożar natychmiast stłumiło. Straty 
narazie nie ustalone. 

Na prowincji. 
— Rabunek. Genowefa Niewiadom.- 

ska, zam. w kol. Ołana, gm. Rudziskiej 
zameldowała policji, na posterunku P.P. 
w Rudziszkach, że dn. 31 ub. m. na po- > 
wracającego z Wilna męza jej Józefa, 
około lasu w odległ. 4/2 kil. od ich za- 
budowań napadło awóch osobników, któ- 
rzy zadali mężowi jej Józefowi, ostrem 
narzędziem lekkie uszkodzenie ciała, 
rzyczem zrabowali mu 70 zł., towar na 
uty, około 10 kg. soli, 2 but. w6dki,'2 

kg. cukru i potem zbiegli. 
— Upił się i zmarzł. W lesie około 

wsi Wiazki, gm. Brasławskiej, znaleziono 
trupa zmarzniętego m-ca wsi Morozow- 
szczyzna, Zuka Józefa, lat około 60. Wy- 
mieniogy wracając w stanie podchmiel0- 
nym z jarmarku w Brasławiu, widocznie 
położył się spać i z powodu silnego mro- 
zu zmarzł. Władze sądowe powiadomione. 

— Śmierć wskutek zamarznięcia. 
W lesie na drodze pomiędzy wsią Cho- 
towszczyzna, a folw. Cerkiewną, gm. Ja- 
znieńskiej, odnaleziono zwłoki mężczy- 
zny, i po ustaleniu tożsamości trupa — 
okazało się, że jest to Łazarski Stefan, 
lat 65, m-c wsi Buzywszszyzna, gm. Pro- 
zorockiej. Śmierć nastąpiła wskutek znar- 
znięcia. Podprokurator X rewiru powia- 
domiony. 

|= W zaśc. Jagowszczyzna, gm. Ko- 
majskiej, podczas bójki, 
zabawie tanecznej, m-c zaśc. Norow- 
szczyzna, tejże gminy, Przywonow Józef, 
uderzeniem kamienia w głowę pozbawił 
życia Wieliczko Nikodema, m-ca zaśc. 
Kołodzicze gm. Komajskiej. Sprawca 
za resztowany i przekazany do dyspoz. 
sędziego śledczego w Świrze. 

„ 7 We wsi Jankiszki, gm. Hoduci- 
skiej, została ciężko ranna Wieśkianowa 

Antonina, lat 25. Kula ugodziła w lewy 
bok pod piersią w okolicę serca. Strzał 
nastąpił z broni palnej z podwórka przez 
okno mieszkania Wieśkianowej. Рггерго+ 
wadzone dochodz. wykazało, iż sprawcą 
postrzelenia był „Tarasiewicz Romuald, 
zam. we wsi Jankiszki, gm. Hoduciskiej, . 
który działał w porozumieniu się z Bu. 
rakiem Zenonem, zam. we wsi Sapuny 
tejże gminy. 

Wym. do winy nie przyznali się. Ża- 
aresztowanych, przekazano sędz, śledcze- 
mu I s 2 Święcianach, 5 

— Wykrycie tajnej gorzelni. Po 
runek.P. P. w Budsławik ujawnił 2 = 
raty gorzelniane nieczynne, a Mianowi- 
cie; u Marji Krotowicz, zam. we wsi O. 
strowo, aparat i 2 but. samogonki i u 
Magdaleny Pawłowskiej, zam. we wsi 
Jaskówka—1 aparat. Zatrzymane Kroto- 
wicz i Pawłowską wraz z dowod. rze- 
czowymi przesłano do dyspoz. Sądu Po- 
koju w Dołhinowie. 

    

składający się z La     
dający sią na interes lub     becnie jadłodajnia. Ulica 
Wielka 5, m. 19. 2096-b i ннна 
erata, linoleum, chodni- 

ki jutowe, wycieraczki: 
brezent do wozów, kalo* 
szę i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 

       

     

    

| 

powstałej na | 

   
   

    

   

  

pokoi i kuchni, na- 

„, prywatne mieszkanie 0- | 

3296 „Ekonom“. 

Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

się. 326: 
  

  

Odrestaurowany 

„Bar Wileński” 
kuchnia pod kierow- 
nictwem wytrawnego 
specjalisty. Śniadania, 
obiady i kolacje. Wil- 
no, Kolejowa 3. 3272 

Lalo Į Na Bystrem wil- 
{ [ai ia Jaśka, pen- 
A pani Kuscińskiej z 

resów. Ceny przystęp- 
ne. Kuchnia obfita, poło- 
żenie malownicze wśród 
lasów świerkowych. 

/ 3109 

PRACOWNIA 
kuśnierskich i wełnianych 
robót przyjmuje wszel- 
kiego rodzaju obstałunki, 
przeróbki, reperacje, ze 
starych przerabiamy na 
nowe: czapki, kołnierze, 
palta męskie, damskie i 
dziecinne, futra i kapelu- 

      

  

sze. Ceny niskie. Wyko- 
nanie szybkie i akuratne. 
OW. przekonać się. 
Ul. Ś-to Jańska 9 i Zam- 
kowa 17. WACŁAWA. 

3071 

z 
Gotówkę 

ulokujemy w każdej su- 
mie u poważnych osób 
na zabezpieczenia hipot 

teczne. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, tel. 152 
X : 3281-2 

Eionom fachowy 
poszukuje posady, Żoną- 
ty, z długoletnią prakty- 
ką, referencje z dobremi 
świadectwami, znający 
się na hodowli młodnia- 
ka i mleczarstwie. Oferty 
nadsyłać do admin. „Kur. 
Wil.“, uł. Jagiellońska 3, 

3281-1 

  

e e ! 

Licytacja. 
8. Dnia 15 stycznia b. r. O g0dz. 10žrano 

w lokalu D/Tr. R. Wojewódzki przy [ulicy 
Wielkiej 46 odbędzie się licytacja, zasekwe- 

2 strowanej ruchomości za zaległe składki na 
' rzecz Kasy Chorych, składającej się z sprzę- 
tów dómowych, części odzieżowych i innych 

przedmiotów. 3303 

Tygle grafitowe, tarcze 
szlifierskie 

najtaniej w firmie Francuz i Olszewscy, 
Wilno, Zawalna 21, tel. 398. 3300 

AU 

KLAWIOL 
74 EK FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA 

„AP. 

    

        

  

     

   
  

3293 
WARSZAWA 

   

Sklep i pracownia zegarków | 
CHOWTINA, Mickiewicza 11. 

Przyjmuje się wszelkie reparacje zegarków i 
roboty jubilerskie. Kupno -złota, srebra, bry- 

lantów i drogich kamieni. Płacę najwyższe ceny 

Lekarz-dentysta 

  

Sp. z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX” 
UL Św. IGNCEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8--93 1 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY 

TORUKI kóLORÓWI AS WE 1 ILUSTRACY, 
CENY NISKIE. dł 

WYKONANIE DOKŁADNE ! SUMIENNE,     
    
Mieszkanie Panna znająca wszelkie 

dobre do wynajęcia skie, jako: 
o 7-miu pokojach w cen- różnych futer i 
trum miasta. Ul. Zawal- trzanych (karakułowych, 
na 6, m. 2. 3269-1 

szlachetnych Małopolan 
prosi samotna, zdrowa 
i solidna z wykształce- 
niem nauczycielka Mało- 
polanka o wyrobienie ja- 
kiejkolwiek posady. Zgło- 
szenia: Lwów, Adm. „Sło- 
wa“ dla „Malopolanki“. 

3283-4 

kuje pracy w domach 

ańska 9, m. 9.. 

ui. Dominikańska 17, 
telef, 10-58. b-1236 

  

roboty kuśnier. | 
przeróbka | 

palt fu- | 

fokowych i t. d.), poszu- | 

rywatnych. Adr.: W. Ste- | 
3259-1 

E | Najstar< „ODIYk-ROBIN” sza tema 
w kraju założ. w 1840 r. 

  

o
 

"   
) 

па, Кидтска 2. — 1484-4 | 

260500: 
| 

  

Pożyczki 
otrzymać można najdo- 
godniej przy  pošredni- 
ctwie Wileńskiego Biura 
Komisowo - Handlowego 
Kaucjonowanego, ul. Ad. 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3290-2 

i rutynowany 
Angli pedagog u- 
dziela lekcyj. Ceny przy- 
stępne. Oferty złożyć do 
admin. „Kurjera Wileń- 
skiego*, Jagiellońska 3, 
sub. „Londyńczyk*. 

w większej 

3210-1 

Mleko ilości ku- 
puje Wileńska Spółka 
Handlowa. Ul. Trocka 1. 

3282-2 

    

Marja Ožynska- 
Smolska 

Choroby zębów. Plombo- 
wanie i usuwanie zębów 
bez bólu; porcelanowe i 
złote korohy — Sztuczne 
zęby. Wojskowym, urzęd- 
nikom i uczącym się zniż- 
ka. Ofiarna 4. 
W. Z. P. 79 3041 —0 

“ zakład opty- 
„dptyłot odka i 
czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Ckorych. 

159) -b 

  

Kona - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr.9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad 'z 3-ch dań 
I złoty. Gabinety. 1498-b 

  

Js się obiady do- 
mowe z 3-ch dań 1 

zł. oraz kolacje. Produk- 
ta codziennie świeże. 

Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego I, m. 2, dawn. 

Ogłoszenia : 

„Murjera Wileńskiego” 
przyjmuje | JĄ 

na najbardziej 
dogodnych Ё 

  

    bm „Pax, wl. iw. iguscege 5. Tal. 6-54, 

„Wilja“. 1693-b ma 
KS warunkach: 

akiai jersi ń- [ Lk Ni 10. Manicure ADMINISTRACJA | 
anot BE „Kurjera Wileńskiego ' 

le a z t 

odfryzow. 1 zł. każ SĄ- Jagiellońska 3. M 
lon męski. Obsługują 
pierwszorzędni iachowcy. NNNNNINIS 

' adakter w/z A. Faranowski, A 

T


