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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

Komuniści na Jawie i na Socjaliści niemieccy zapowiadają ofenzywę. 
panamskiem międzymorzu, 

Władze holenderskie — z niewia- 
domych dotąd przyczyn — usiłowały 
pucz komunistyczny na Jawie zatu- 
szować, dlaiego też teraz dopiero 
napłynęły do Europy korespondencje 
pocztowe i telegraficzne. Rzadki to 
wypadek, aby można było wyspę 
mającą obszaru (wraz z wysepką 
Madderą) prawie 150 tysięcy kilome» 
trów i przeszło 30 miljonów mieszkań- 
ców niemal zupełnie odciąć od świa: 
ta. Wobec takiej sprężystości władz 
holenderskich tem bardziej dziwi, że 
nic a nic nie wiedziały o gotującym 
się zamachu komunistycznym. 

Sygnał do. „rewoiucji* dano z 
przedmieścia miasta Batawja zwane- 
go Weltewredens — w nocy z 12 
na 13 listopada. Noc była ciemna, 
«choć oko wykol» jak się to mówi. 
Jakież było zdumienie mieszkańców 
Batawii, gdy na poranku zobaczyli 
główne gmachy miasta a w szczegól- 
ności gmach poczty i telegrafu strze- 
żene jak źrenicy oka przez znaczae 
oddziały żołnierzy. Dopiero rano do- 
wiedziano się, że Batawja była wido- 
wnią — rewolucji. 

Pierwszy szturm przypuścili ko- 
muniści do więzienia na przedmieściu 
Batawji zwanego Glodok. Punkt o 
północy kilkudziesięciu ludzi ubra- 
nych całkiem na biało (Malajezycy 
ubierają się na biało idąc «na śmierć») 
zaaiakowało więzienie usiłując dostać 
się do wnętrza. Przy gęstej strzelani- 
nie z brauingów roziegały się okrzy- 
ki Rapat, rapat, madżu!, co ma zna- 
czyć: „Kupą, naprzódi* Wszelako 
waleczny oadpór dany przez straż wię- 
zienną udaremnił zamach. 

Tedy ekscesanci rzucili się na 
centralę telefonów i opanowali ją. Na 
przedmieściu Weltewreden mieszka 
mnóstwo europejczyków. Tam też 
rezyduje namiestnik; tam mają swoje 
siedlisko główne władze. Przerwanie 
telefonów odcięło miasto od przed- 
mieścia. Dopiero posłańce piesi za- 
alarmowa miasto właściwa i obeiuck 
mogła przybyć. Sam namiesinik wy. 
ruszył przeciwko komunistom na czele 
znacznego oddziału policji. Przyjęto 
oddział gęstą salwą karabinową. Po- 
mimo to policjantom udało się roz- 
proszyć bandę i wielu głównych pod- 
żegaczów poaresztować Niejeden też 
komunista padł od kułi, Kormuniści 
rozporządzali zdumiewająco dużym 
zapastm  nowiuteńkich  rewelwerów 
oraz nabojów. We dwa dni po zli- 
kwidowaniu puczu przechwycony zo- 
stał statek holenderski wiozący z 
Singapoore broń w wielkiej ilości i 
amunicję prowenjencji holenderskiej 
i belgijskiej. 

W Baiawji próbowali komuniści 
rabować. liu ich wyginęło niema do- 
kładnej wiadomości. Pod sąd oddano 
przeszło 300-tu. 

O jednym czasie co i w Batawji 
wybuchły zamachy w wielu miastach 
i miejscowościach—co świadczy, że 
pucz był zorganizowany i przygoto- 
wany. Np. w Tangerang komuniści 
w liczbie co najmniej pięciuset ludzi— 
na biało co do nogi ubranych — 
przypuściwszy szturm do koszar 
policjj i opanowawszy je, zaczęli 
gmach demoiować. W wielu miej- 
scach poprzerywali komuniści linje 
kolejowe; zburzyli centralną siację 
radjową. W niektórych miastach lud- 
ność sama zorganizowała milicje aby- 
watelskie dla walki z komunistami. 

Na Jawie udało się stłumić komu- 
nistyczny ruch. Na innym niemniej 
egzotycznym punkcie daje on niepo- 
kojący znak życia o sobie. 

Jak wiadomo w republice Nikara- 
gua, w Ameryce Środkowej wre woj- 
na domowa między obozem konser- 
watywnym,a tak zwanym liberalnym. Li- 
berałowie pragną zwalić prezydenta 
Diaza. Podirzymuje ich Meksyk, kon- 
serwatystów zaś popierają energicznie 
Stany Zjednoczone. sam dzień 
świąt Bożego Narodzenia wylądowały 
wojska Stanów Zjednoczonych na 
wybrzeże Nikaraguy i ogłosiwszy je 
ża „pas neutralny* okupowały. Ą 
właśnie ma stronnictwo liberalne swc- 
ją bazę operacyjną na tem wschod- 
niem wybrzeżu. Co będzie dalej? 
Trudno przewidzieć. Natomiast to po 
zytywnie jest wiadome, że owi nika- 
raguajscy, liberałowie to ekspozytura 
najczystszego—komunizmu. Diatego 
tak gorliwie pomaga im Meksyk. 

Akcja i gra Stanów Zjednoczo- 
nych w Ameryce Środkowej żywo 
niepokoi nietylko opinję publiczną w 
Meksyku lecz i—w Anglji, Wiadomo, 
że dzięki poparciu Stanów Zjedno- 
czonych oderwała się Panama od 
Nikaraguy i stała się w 1903-cim 
niepodległem państwem. Ręka Stanów 
Zjednoczonych  zaciążyła nad—kana- 
łem Panamskim. Teraz znów te kon- 
szachty z Nikaraguą. Stany Zjedno- 

BERLIN, 4 I. PAT Na zwołanem wczoraj wieczorem przez  republi- 
kańskich Reichsbannerów wiecu ludowym post! socjalistyczny Scheidemann 
wygłosił przemówienie, w którem określając ostatnie swoje wystąpienie na 
arenie parlamentarnej, jako czyn patrjotyczny, stwierdził, że zagranica spra- 
wiedliwe znaczenie jego słów oceniła, Oraz, że rząd Rzeszy zbyt pobłażli- 
wie dotychczas traktował knowania niemieckiego obozu reakcyjnego. 

Zdaniem Scheidemanna zagranica musi raz wreszcie dowiedzieć się, 
że uczciwi republikanie niemizccy nie mają zamiaru pokrywać swoim  na- 
zwiskiem poczynań prawicowych. Niemiecko-narodowi wdzierają się obece 
nie przemocą do rządu mając na myśli jedynie ubicie własnych interesów 
przy uchwalaniu nowych ceł. . 

Republikanie muszą przeto za wszelką cenę wziąć udział w rządzie i 
io nawet wówczas, gdyby musieli pozostać w nim w mniejszości. Schei- 
demann zaznaczył na koniec, że obóz 
obronnego stanowiska do ofenzywy. 

republikański przejdzie z ezysto 

Zatarg w Nicaragua. 
WASZYNGTON, 4—|. Pat. Socjalistyczny senator Wheeler zgłosił 

w senacie rezolucję domagającą się natychmiastowego wycofania wojsk 
amerykańskich z Nicaragui. 

Kara Śmierci przez powieszenie. 
JASŁO, 4—1. Pat. Onegdaj przed trybunałem przysięgłych Sądu 

Okręgowego w Jaśle zakończyła się trzydniowa rozprawa karna przeciw 
Michałowi Małżyńskiemu, lat 21 i Władysławowi Łabajowi, lat 22, mor- 
dercom księdza Męcińskiego w Zamarstyaowie, pow. Gorlickiego, Obwi- 
nieni przyznali się z całym cynizmem do zbrodni. Sąd przysięgłych po- 
twierdził jednogłośnie winę oskarżonych, trybunał zaś po naradzie skazał 
obydwu na karę Śmierci przez powieszenie. Obrona zgłosiła zażalenie 
nieważności. 

NI czytanie budżetu 

WARSZAWA, 4|, PAT. Sejmowa 
komisja budżetowa przystąpiła dzi- 
siaj do rozpatrywania w trzeciem czy- 
taniu budżetu na rok 1927—28. Na 
wstępie posiedzenia zabrał głos mini- 
ster skarbu Czechowicz, oświadcza» 
jąc, że wydatki państwowe zostaną 
zwiększone naogół w porównaniu z 
pierwszy n preliminarzem o 70 miljo+ 
nów. Na pokrycie ;tego przewiduje 
się podn.esienie dochodów niektó- 
rych pozycyj, jak ceł, podatków od 
nieruchomości, monopolu spirytuso- 
wego, dochodów z kolei i t. d. 

w rezuirdcie 6uużei* po? stronie” 
dochodów i rozchodów zamyka się 
sumą 1971 miljonów złotych. Jeżeli 
sian finansów państwa pozwoli, ta 
rząd w swoim czasie wystąpi jesz- 
cze z odpowiedniemi wnioskami o 
kredyty na cele objęte artykułem 4 
w pierwotaem jego brzmieniu. 

Po tem oświadczeniu referent bud- 
żetu Ministerstwa Skarbu pos. Mi- 
chalski (Ch N) zaproponował utrzy- 
manie propozycji rządowej w zakre- 
sie dochodów i wydatków tego re- 
sortu Komisja przyjęła cały ten bud: 
żet bez zmian skreślając jedynie w 
dochodach i wydatkach kwotę 8.620 
złotych w dziale kontroli ubezpi:- 
czeń dla zaznaczenia, że odnośny de- 
partament Ministerstwa Skarbu ma 
być zamieniony na Wydział. 

W. części budżetu Prezydenta Rze- 
czypospolitej przyjęto wniosek pos. 
Michaiskiego o podwyższenie pobo- 
rów Prezydenta o 60 tysięcy rocznie, 
a tem samem podwyższenie poborów 
me ięcznych Prezydenta do 15 ty- 
sięcy. 

Wniosek pos. Michalskiego zo- 
stał przyjęty. 

W następnej części budżetu: Sejm 
i Senat — przyjęto większością gło- 
sów wniosek referenta pos. Pączka 
(PPS) o podniesienie o 363.922 złote 
pozycji djet posłów i senatorów dla 
przywrócenia potrącanych dotychczas 

na rok 1927-—1928. 
posłom 6 proc. w myśl ustawy sa- 
nacyjnej. 

W części Najwyższa Izba Kontro- 
li — przyjęto wniosek pos. Byrki 
(Piast) o skreślenie 12.900 złotych 
przeznaczonych jako specjalny doda- 
tek ‹1а Prezesa Najwyższej lzby 
Kontroli z motywem, że sprawy tej, 
jako zasadniczej nie można załatwiać 
jednostronną uchwałą Rady Ministrów 
bez ustawy. 

Budżet Prezydjum Rady Ministrów 
referował pos. Polakiewicz (Sir. Chł.), 
Budżet ten przyjęto z drobną zmianą 
w. budżecie. Trybunah:__ ksmystencyj- 
nego. 

Przy budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przyjęto wniosek re- 
ferenta pos. Rusinka o wstawienie w 
wydatkach Generalnej Dyrekcji: Służ- 
by Zdrowia 185 złotych na zakup od 
Miocisterstwa Spraw Wojskowych ba- 
raków w miejscowości Witkowicach 
pod Krakowem i przeznaczenia ich 
na szpital dla dzieci jaglicznych, skre- 
ślono zaś 873, 845 złotych przezna- 
czonych myinie na dodatek 10 proc. 
dia K.O.P. Dalej przyjęto wniosek 
referenta 0 pizyznanie 100 tysięcy 
złotych na dalszą budowę inslytūtu 
radowego w Warszawie, wreszcie 
przyjęto wniosek referenta o przesu- 
nięcie do budżetu pracy i opieki 
społecznej sumy 1140 tysięcy prze- 
znaczonych na doraźae zapomogi z 
powodu kięsk elementarnych. 

w budżecie Ministerstwa Sprawie” 
dliwości przyjęto wniosek pos. Pragera 
(PPS) o skreślenie stałego kredytu 
przeznaczonego na Radę Prawniczą. 

Na jutrzejszem posiedzeniu ko- 
misja rozpatrywać będzie w trzeciem 
czytaniu budżet długów, rent, eme- 
rytur, Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych, Pracy i Opieki Społecznej, Ro- 
bót Publicznych, Komunikacji, Gee 
neralnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, 
poczem cdroczy swoje posiedzenie 
do wtorku przyszłego tygodnia. 
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Artystka, literatka, nauczycielka, ziemianka, lekarka, 

žona, kobieia rodzinna i samotna czyta ulubiony swój spoteczno-literacki 
ilustrowany tygodnik 

urzędniczka, matka, 

„BLUSZCZ 
+ 48 kolumn druku, bogaty dział literacki i świetnie redagowany 

dział praktyczny 
W dodatku mód przeszło 20 modeli paryskich. Tablica krojów, 

wzory hafiów naturalnej wielkości. 
Numery Okazowy wysyłamy po nadesłaniu 60 gr, na koszta przesyłki i 

opakowania. 
Prenumerata miesięczna 5 zł. 80 gr. 
Adm. Warszawa, Kiakowskie Przedmieście 99, 
Konto P, K. 0. Warszawa Nr 3.700. 
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czone iępią tam—komunizm? Oczy” 
wiście. Lecz po za tem jest tam do- 
skonały teren dla nowego, drugiego 
kanatu przez międzymorze Panamskie. 
Byłby względnie nie trudny do prze- 
kopania. Szedłby przez jezioro Nika- 
ragskie. Są grube poszlaki, że Stany 
Zjednoczone mają Ów kanał na wi- 
doku, i miljony dolarów pożyczone 
konserwatywnemu rządowi prezyden- 
ta Diaza już poszły na roboty przy- 
gotowawcze. ` 

Czy atoli nie uda się tymczasem 
Meksykowi zbolszewizować Nikara- 
guy i wyrwać jej „ze szpon” Stanów 
Zjednoczonych? Na takie pytanie nikt 
w tej chwili nie może dać pozytywnej 
cdpowiedzi. 

RADJOSŁUCHACZE! | 
Pamiętajcie, że lamki PHILIP3 МИ. 

WATT wykonane są według najnow- 
szych wymagań radjotechniki i że 
odznaczają się minimalnem zużyciem 
prądu i niedoścignioną trwałością. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA od 
Waszego dostawcy lamp radjowych! 

W prospektach PHILIPSA znajdziecie 
wskazówki, jak wybrać najbardziej 
odpowiednie lampki dla Waszego 

aparatu. 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

BARANOWICZE — ui, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

80 

Uchylenie furtki? 
Analizując oświadczenie premiera 

Woldemarasa wobec przedstawicieli 

prasy zagranicznej o „wzmocnieniu 
władzy wewnętrznej" oraz wywiad 

udzielony przezeń korespondentowi 

ryskiego „Jaunakas Zinas* o stano- 
wisku nowego rządu względem in- 
nych państw, autor artykułu „Furtka 
p. Woldemarasa* w „Słowie* z dnia 

22 grudnia ub. r. zupełnie słusznie 
dopatrzył się w tych oświadczeniach 

pewnych sprzeczności, nazywając je 

furtką, którą pozostawia sobie prem- 

jer rządu Kowieńskiego dla swych 
dalszych planów. 

P. Woldemaras mówił wówczas, 

że może być mowa o współżyciu go- 

spodarczem z Polską, że nowy rząd 
powita wszelkie kroki w kierunku 
zlikwidowania konfliktu. Padły jed- 

nak pod adresem Polski przedewszy- 

stkiem słowa wypowiedziane w tonie 

prowokacyjnym a nacechowane wy- 

jatkowją agresywnością. Przypuszczać 

należy zatem, że p. Woldamaras prze- 

widujący fiasko kalkulacyj agresyw- 

nych w razie. niezwłocznego wpro- 
wadzenia ich w czyn w warunkach 

napiętych stosunków z Rosją i Niem- 
cami, — lepiej niż kto inny zpośród 
polityków  kowieńskich uświadamia 
sobie konieczność nawiązania gospo- 

darczych stosunków z Polską. Zmu- 

szony jest jednak na razie uchylić się 
od konkretnego postawienia tej os- 

tatniej kwestji, by móc do czasu u- 

gruntowania i utrwalenia swej władzy 

odparować eweniualny zarzut zaprze* 

paszczenia Wilna, zarzut posiadający 

dotychczas moc cudowną obalania 

każdego gabinetu w ciągu jednej 
dohv. 

Furtka, którą pozostawił sobie 
premjer Woldemaras, była dotych- 

pie przytoczonych, zastanowić powin- 

na każdego sprzeczność pomiędzy 

ukrytą troską o beznadziejną przysz- 

łość kraju w razie utrzymania stałus 

quo a fanfaronadą sztuczną i dzie- 

cinną, która z państwa kieszonkowe- 

go formatu oddawna już czyni enfant 

terrible wśród potęg mocarstwowych. 

W tym jednak ostataim wywiadzie 

p. Woldemaras uczynił „postęp*: 

uznał jednostronność traktowania spra- 
wy przez Litwę Kowieńską, sprawy 
posiadającej znaczenie międzynaro- 
dowe. 

Nie od rzeczy jest przypomnieć 

tu, że wina czynienia z kwestji go 

spodarczych sprawy politycznej leży 

całkowicie po stronie kowieńskich 
sfer rządzących. 

W myśl konwencji Klajpedzkiej 

Litwa zobowiązała się do neutralizacji 

Niemna dla ruchu handlowego w 
szerokiem znaczeniu tego słowa. Pol- 
ska ma prawo nie tylko spławiać 

swój las, lecz przewozić Niemnem 
wszelkie inne towary, przytem  nie- 

tylko z wodą t. j. z Polski do portu 

kłajpedzkiego, lecz i w kierunku od- 
wrotnym, z Kłajpedy do Polski. Tym- 

czasem litewski regulamin z dn. 31 
stycznia 1926 r. mówi wyłącznie o 

spławie lasu, nie poruszając wcale 

innych kwestji związanych z ruchem 

handlowym na Niemnie, czyli ograni- 

cza się do sprawy jednostronnej: za- 

pewnienia surowca dla przemysłu li- 

tewskiego. Pozatem dla nas, i nie 

mniej dia Łotwy, co niejednokrotnie za» 

znaczało już „Słowo”, interes ekono- 

miczny w tranzycie przez Litwę nie 

ogranicza się do wznowienia spławu 

na Niemnie, większe bez porównania 

znaczenie ma wolny tranzyt na lie 

njach kolejowych łączących z  Kiaj- 
czas szczelnie zamknięta. Uchylił ją, pedą i Libawą. Te drogi kolejowe 
p. Woldemaras nieznacznie na cal 
jakiś, jednak uchylił, w ostatniem 

swem oświadczeniu, w czasie poby- 

tu w Kłajpedzie, wobec  przedstawi- 
ciela „Morgen Stimme*. Powiedział 

mianowicie: 

„O ile mogłem stwierdzić z prze- 
prowadzonych rozmów panuje ogól- 

ne przekonanie, że otwarcie Niemna 

podyktowane jest konie.znościami go- 

spodarczemi, Czy da się to jednak 

uczynić, nie mogę powiedzieć. Nie 

rozumiem tylko dlaczego zapomina 
się, że Niemen nie jest przecież tą 
knięty, albowiem zostały wydane prze* 

pisy co do spławu. Są one copraw- 
da jednostronne, ale dają możność 

użytkowania rzeki dla celów handio- 

wych i komunikacyjnych. Jest jednak 
faktem, że od czasu ogłoszenia tych 

przepisów tranzyt nie ruszył z 

miejsca. * 

To przyznanie się, że otwarcie 

Niemna jest dla Litwy koniecznością 

gospodarczą, że przepisy co do spła- 

wu są iednostronne — jest taktem 
znamiennym, Świadczy bowiem o ro- 

zumieniu przez polityka kowieńskiego 

potrzeby w interesach gospodarczych 

Litwy rewizjitych przepisów jednostron= 

nych „które spowodowały, że do o- 
statniej chwili „tranzyt nie ruszył z miej. 
sca”. Co prawda myśl swoją p. Wolde- 
miaras dyplomatycznie zamaskował о- 

klepanem twierdzeniem obliczonem na 

nielicznych, zresztą nie orjeniujących 

się w sytuacji, polityków zagranicz 
nych a uspokajająco działającem na o: 

pozycję, że bezczynność  spławu 

Niemnem jest skutkiem intrygi Pol- 

ski, która z tranzytu robi sprawę po- 

lityczną. Dalej, co do tranzytu kole 

jowego, p. Woldemaras oświadczył, 
że i ta kwestja jest również politycz- 
ną: „tranzyt kolejowy jest wolny (?) i 

Polska może używać koleje litewskie(?); 
jeżeli zaś nie używa w odpowiedni 

sposób, to tylko dlatego, że znaj- 
duje się w jeszcze gorszem położe- 

niu gospodarczem niż, Litwa, pozatem 
robi z tej kwestji sprawę polityczną”. 

Tak więc w wywiadzie udzielonym 

przedstawicielowi „Morgen Stimme*, 

jak i w dwuch poprzednich, na wstę- 

stanowią nasze naturalne wyjście do 

morza i najbardziej są dogodne dia 

obroiu handlowego z zagranicą. 

Pertraktacje prowadzone w tym kie- 

runku w Kopenhadze i Lugano nie 

dały konkretnego wyniku skutkiem 

nieprzejednanego poliżycznego stano- 

wiska właśnie przedstawicieli Kowna, 

którzy przez utrudnienia tranzytu ko- 

lejowego mieli nadzieję zmusić Pol- 
skę do rewizji ostatecznie przesądzo- 

nej sprawy Wilna. 

Pozatem šmiesznem jest wprost 

twierdzenie, że Polska nie korzysta z 

wolnego rzekomo iranzytu kolejami 

litewskiemi z powodu tego, że prze- 

żywa kryzys gospodarczy o wiele 
cięższy niż Litwa Kowieńska, ta 

Litwa, której rządy przez uciążliwe 

podatki, zniszczenie gospodarstw rol- 

nych i wytępienie lasów ogałociły już 

kraj z posiadanych zasobów, by 
utrzymywać w pogotowiu nadmierną 

armję i stwarzać pozory samodziel- 

nego państwa, a przez podporządkó- 

wanie interesów ekonomicznych ma- 

njactwu politycznemu doprowadziły 

ludność do ostatecznej ruiny i roz- 

paczy, stwarzając grunt dła wszelkich 

możliwości: dziś rząd Woldemarasa, 
jutro komunistów. 

Czas najwyższy dla Litwy Ko- 

wieńskiej by jej politycy zrozumieli 

wreszcie całą zgubność dla samo- 
dzielności państwowej dalszego trwa- 

nia w chorobliwym uporze roszcze- 
nia pretensji do ziem polskich i ba- 

zowania przyszłości kraju na niena- 

wiści do wszystkiego co jest polskie. 
Czy świadomość konieczności azie- 

jowej dla Litwy ustanowienia nor- 

malnych siosunków z Polską prze- 
diknie do umysłów kowieńskich sfer 
rządowych, —któż to odgadnie. Tem- 
niemniejj pomimo gwałtownych i z 
gruntu na fałszu osnutych wypa- 

dach p. Woidemarasa przeciwko 
Polsce, w przemówieniu jego w Kłaj- 
pedzie zdawałoby się można dostrzec 
ruch uczyniony celem uchylenia 

furtki, prowadzącej do zmiany bezna- 

dziejaej w chwili obecnej sytuacji 
gospodarczej ziemi Kowieńskiej. 

Z. H—ski. 
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Sejm i Rząd. 

Stabilizacja sytuacji poli- 
tycznej. 

WARSZAWA, 4.1, (tel. wł. Słowa). 
Zrzeczenie się części kredytów a w 
tej liczbie i 80.000.000 złotych na in- 
westycje w wojsku z budżetu na rok 
1927—28 na wczorajszej Radzie Mini- 
strów wywarło w kołach sejmowych 
jaknajlepsze wrażenie. Wobec usu- 
nięcia tego jednego motywu który 
mógł pociągnąć za sobą pewien za- 
targ pomiędzy Sejmem a Rządem 
przypuszczają ogólnie że Iil czytanie 
preliminarza budżstowego przejdzie 
bez żadnych trudności. Równiez do- 
niosłe znaczenie dia poprawy stosun- 
ków pomiędzy Sejmem a Rządem 
miała wczorajsza konferencja mar- 
szałka Rataja z premjerem marszal- 
kien Piłsudskim. 

Wszystko to wskazuje, że sytua- 
cja polityczna uległa stabilizacji i ja- 
kiekolwiek niespodzianki, któreby za- 
kłóciły tok prac państwowych wy- 
dają się być wykluczone. W związ- 
ku z stabilizacją sytuacji politycznej w 
kołach politycznych uważana jest za 
rzecz pewną stabilizacja gabinetu i o 
żadnej rekonstrukcji, mimo lansowa- 
nych pogłosek, mowy być nie może. 
W znacznym stopniu do tego przy* 
czyniło się dzisiejsze ekspose min. 
Zaleskiego, które -przyjęte zostało 
przez wszystkich z zadowoleniem. 

Jeżeli już mowa o zmianach to 
miogą mieć one jedynie miejsce na 
placówkach dyplomatycznych zagra- 
nicą Podobno w związku z objęciem 
przez min. Patka poseistwa w Mo- 
skwie w składzie poselstwa przewidy- 
wane są znaczne przesunięcia. 

Wycieczka parlamentarzystów 
do Francji. 

WARSZAWA, 4.1 (żel. wł. Słowa) 
Wycieczka parlamentarzystów polskich 
de Francji pad przewodnictwem vice- 
marszałka Dęmbskiego wyjedzie oka- 
ło 30 stycznia i zabawi we Francji 
trzy tygodnie. 

Ekspose Min. Zaleskiego. 
Wygłoszone na ;wczorajszem ро- 

siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych 
ekspose Min. Zaleskiego zamieszczamy 
na stronie 2-giej. | 

Po wysłuchaniu expose p. Mini- 
stra spraw Zagranicznych Zaleskiego 
komisja postanowiła dyskusję nad 
niem odłożyć do środy dnia 5 b. m. 
godz. 10 rano. 

MarsSzałek Piłsudski w Sejmie, 
WARSZAWA, 3.1 (tel, wł. . Słowa) 

W dniu dzisiejszym około godz. 6 
popołudniu przybył do gmachu Sejmu 
Prezes Rady, Minisirów i Minister 
Spr. Wojsk. Marszałek Piłsudski i 
odbył z Marszałkiem Sejmu Ratajem 
przeszło godzinną konferencję. 

Min. Staniewicz. 

Przebywający w Wilnie podczas 
świąt Bożego Narodzenia Minister 
Reform Rolnych dr. Witold Stanie- 
wicz odwiedził w dniu 31.XII. r. ub. 
Okręgowy Urząd Ziemski, gdzie od- 
był konferencję z Prezesem Okręgo- 
wego Urzędu Ziemskiego Stanisła- 
wem Łączyńskim, w sprawie: 

„ 1) pianu robotów scaleniowych na 
rok 1927, 2) rozwoju pomocy kredy- 
towej scalanym gospodarstwom, 3) 
uzupełnienia gospodarstw przy sca- 
leniu, 4) wydawania aktów nadaw- 
czych osaonikom wojskowym, oraz 
5) szybszego zakończenia. rozpoczę- 
tej w latach ubiegłych parcelacji rzą- 
dowej. 

Konferencja prasowa. u gen. 
Deedes'a. 

Przybyły Świeżo do Warszawy gen. 
Wyndham Deeqes, b. szef palestyńskiego 
rządu cywiinego przyjął onegdaj dziennika- 
rzy stcłecznych na konferencji prasowej. 
Konferencję zagaił poseł Guiinbaum, poczem 
en. Deedes oświadczył, że przybył do 
olski, ponieważ jest tu wielce jiczna lud- 

ność żydowska, on zaś Od czasu swej dzia- 
łalności w Pałestynie żywo interesuje się 
sprawami sjonizmu 1 żydowskiej siedziby 
narodowej. Mówił, że Anglja nadal zamie- 
rza gorąeo popierać sprawę zolonizacji Ży- 
dowskiej w Palestynie, jak o tem świadczy 
niedawne głosowanie w parlamencie. An- 
glja czyni to wszawżez pobudek czysto al- 
iruistycznych, wiecna swej tradycji popierą- 
nia małyca narodów i ich dążeń do nieza- 
leżności narodowej. Coprawda, celem kolo- 
nizacji żyaowskiej w Palestynie nie jest 
stworzenie niepodległego państwa, a tylko 
siedziby narodowej. W tea sposób  Anglja, 
popierając ducha narodowego, nie stwarza 
immo to nowej placów.i wojującego agre- 
sywnegu nacjonalizmu. Gen. Deedes ma 
wiele podziwu dla cennych zalet rasy Ży- 
dowskiej, jest też przekonany, że aspiracje 
narodows żydów dadzą się najzupełniej 
uzgodnić z iojalnością wobec państwa an- 
gieiskiego., 

Na zapytanie, co sądzi o Polsce, gen. 
Deedes odparł, że rad jest niewymownie, iż 
naród polski odzyskał swą państwowość, 
że zdołał połączyć swe trzy rozdarte przez 
tak diugie lata dzielnice i że, jako naród, 
wysoko ceniący swego ducha narodowego, 
zdoła zapewne wykazać wieje zrozumienia 
dla tegoz ducha i u innego narodu.
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Ekspose Min. Zaleskiego. 
Sprawy polskie w Lidze: 

Na dzisiejszem posiedzeniu komi- 
sji spraw zagranicznych min. Zaleski 
wygłosił dłuższe przemówienie. 

Na wstępie min. Zaleski stwier- 

dził że nasza sytuacja w Lidze uleg- 

ła wybitnej zmianie przez fakt wejścia 
naszego do Rady Ligi i to na warune 
kach zupełnie wyjątkowych. Podkreś- 
liė tu muszę, że fakt otrzymania 
przez Polskę miejsca ponownie obie- 
ralnego był dowodem dużego zaufa- 

nia do pokojowej polityki polskiej ze 

strony członków Ligi Narodów. Pol- 
ska, wszedłszy do Rady Ligi Naro- 

dów, świadoma jest praw i obowią- 

zków, które na nią z tego powociu 

sałynęły. Tem bardziej odczuwam 
potrzebę obszerniejszego  zreferowa- 
та Panom biegu najważniejszych 

spraw w Lldze Narodów. 

Zacznę od sprawy która była o- 
mawiana na ostatnim posiedzeniu 

Rady a mianowicie od kwestji komi- 

sji inwestygacyjnych Ligi. 

Sprawa inwestygacji, jak już po- 
wiedziałem, wiązałą. się z  kwestją 

dotychczas funkcjonującej kontroli 

alianckiej, kwestją „będącą poza kom- 

petencją Rady Ligi. 

Jak Panom wiadomo, Konferencja 
Ambasadorów jest zdania, że Niem- 

cy nie wykonały jedynie dwuch zo- 
bowiązań, powziętych w Traktacie 
Wersalskim w dziedzinie rozbrojenia, 
a mianowicie, że nie wykonały art. 

170 Traktatu Wersalskiego, dotyczą- 

cego handlu bronią, i artykułu 180 i 

196 odnośnie do fortyfikacji na 

Polska a 

Jest rzeczą jasną, że dla pokoju 
Europy kwestja stosunku Niemiec do 

Polski jest również ważna. > 

Dążąc stale i konsekwentnie do 

ustalenia dobrych stosunków z na- 
szym zachodnim sąsiadem, i tylko 
pod tym kątem widzenia, nie możemy 

pomijać milczeniem pewnych niepo- 
Be tendencjj w Niemczech, 
które działają w kierunku zaostrzenia 

stosunków z nami. Tendencje te, nie 

wschodnich i południowych kresach 
Niemiec. : 

Po długich pertraktacjach przed- 
stawiciele rządów sprzymierzonych 
postanowili zniesienie międzysojusz- 
niczej kontroli wojskowej w dn. 31: 
stycznia 1927 r., zaś obie wyżej wy- 
mienione niezałatwionę jeszcze spra- 
wy pozostawiono Radzie Atmbasado- 
rów, przewidując, że w razie, gdyby 
na tej drodze nie doszła do poro+ 
zumienia, sprawy te wniesione bę*ą 
przez Radę Ligi Narodów. 

Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, 
to podkreślić tu chciałbym z całym 
naciskiem to, na co przy każ iej spo- 
sobności zwracałem uwagę, że w in- 
teresie nietylko Polski, ałe i pokoju 
w całej Europie jest 'Ścisłe przestrze- 
ganie przepisów Traktatu Wersal- 
skiego, dotyczących rozbrojenia Nie- 
miec, które zresztą, w myśl twórców 
Traktatu, są wstępnym etapem do 
powszechnego rozbroj:nia. Niewyka* 
nanie tych przepisów może u:rudnić 
nasze i innych państw wysiłki, zmie- 
rzające do zabezpieczenia trwałego i 
powszechnego pokoju. 

Zdaniem naszem, sprzeczne z du- 
chem pokoju są wszełkie tendencje, 
dążące do stwarzania różnic między 
pacyfikacją wschodu a zachodu Eu- 
ropy. Polityka nasza, kierując się je- 
dynie realną oceną sytuacji, dąży i 
dążyć będzie do ujmowania zagad- 
nienia bezpieczeństwa europejskiego 
jako zagadnienia jadnolitego, nie do- 
puszczając do utworzenia żadnych w 
nim wyłomów. 

Niemcy. 

wątpię, mie są ogólae i znajdują swój 
wyraz tylko wśród niektórych odła- 
mów społeczeństwa niemieckiego. Nie- 
mniej uważam za niepodobne pomi- 
jać je milczeniem z uwagi na po- 
ważne nieb.zpieczeństwa, które one 
niewątpliwie w sobie kryć mogą. Je- 
steśmy bowiem najgłębiej przekonani, 
iż, działając w ten sposób, bronimy 
nietylko interesu naszego, ale i inte- 
resu całego pokoju europejskiego. 

Nasze stosunki z Sowietami. 

Przechodząc do zagadnień polity- 

ki międzynarodowej na Wschodzie 

Európy, pragnę stwierdzić, że w Sto- 
sunkach naszych ze Związkiem Re- 
publik Sowieckich nie zaszły w osta- 
tnich czasach poważniejsze zmiany. 
Jak panom wiadomo, jednem z wa- 
żnych zagadnień w stosunkach pol- 
sko-sowieckich jest od kilkunastu 

miesięcy kwestja uzupełniającego po- 

rozumienia politycznego, którego ce- 
łem miałoby być dodatkowe zagwa- 
rantowaniė pokcju AR polsko- 

sowiėckiej, badž te: to jest źy- 
czeniem rządu polskiego, na. szer- 
szym terenie Europy Wschodniej 
Wprowadzenie w życie takiego poro- 
zumienia byłoby połączone z poży- 
tkiem nietylko Polski i Związku ale 
i całej Europy. 

Zaznaczyć muszę, że w toku tych 
pertraktacyj nie było z naszej stiony 
nigdy chęci tworzenia jakichkolwiek 

bloków, których ostrze byłoby zwró- 

cone przeciwko Rosji. Przeciwnie, 
Polska reprezentowała tendencje za- 
warcia paktu, względnie systemu pa- 

któw, któreby równomiernie i jedno- 

licie gwarantowały pokój w całym 
obszarze Wschodniej Europy. 

Natomiast polityka sowiecka wy- 

dawała się nieraz dążyć do zawiera: 
nia paktów z poszczególnemi pań- 
stwami na wschodzie Europy, Ten 
punkt widzenia udało się jej przepro- 
wadziė dotyczas w stosunku da 
Litwy, co jednak obu stronom nie 
dało wiełkich korzyści. 

W dniu 30 października 1926 r. 

spełni. Komitet Finansowy podkreślił, 
że pożyczka musi mieć charakter 
międzynarodowy. 

Jeżeli Rada Ligi umożliwiła zale- 
cenie pożyczki przed marcem, to da- 

ła tem samem dowód, że podobnie, 
jak i my, sanację Gdańska uważa za 
rzecz pilną, Jednakowóż trudno prze- 
milczeć fakt, że sprawa pożyczki mo- 
głaby być załatwiona w Genewie już 
w sposób definitywny, a sanacja #- 
nansów gdańskich znajdować się już 
w końcu ub. r. w ostatecznem stad- 
jum finalizacji, gdyby Senat W. M. 
nie był przed sesią genewską tracił 
czasu na kombinacje pożyczkowe. 
pozbawione realnych podstaw, bo 
prowadzone tak, jak gdyby Senat 
chciał ominąć jedynie właściwą i 
skuteczną drogę sanracyjną, która pro: 
wadzi przez Genewę, kombinacje nie- 
realne, ponieważ budowane bez  pa- 
rozumienia z Polską, której współ- 
udziału przedewszysikiem potrzeba 
dla ufundowania jednego z filarów 
sanacji Gdańska, mianowicie jego mo- 
nopołu tytoniowego, przystosowanego 
do usiawodaw stwa poiskiego. 

Wypadki kowieńskie. 

W stosunku do ostatnich wypad- 
ków kowieńskich zachowaliśmy cał- 
kowity spokój i posiawę wyczeku- 
jacą. Nie mieliśmy i nie mamy za. 
miaru wiracania się do czysto we- 
wnętrznych spraw litewskich i nasze 
zachowanie sią w czasię ostatnich 
tygodni musialo o tem przekonać 
wszystkich, wbrew nawet wrogiej nam 
propagandzie. 

: W dziedzinie polityki zagranicznej 
linja nowego rządu litewskiego nie 
jest jeszcze całkowicie dotychczas 
wyjaśniona, Wprawdzie z ust nowych 
kierowników polityki litewskiej padły 
w stosunku do nas słowa wyzywa- 
jace, — oddawna jednak przyzwycza- 
jeni jesteśmy do demagogicznego to- 
nu wzstąpień Litwinów, obliczorego 
przedewszystkiem na efekty w polie 
tyce wewnętrznej. Świadomość praw 
naszych, potwierdzonych przez naj- 
wyższe instytucje międzynarodowe, 
pozwala nam spokojnie przechodzić 
do porządku dzienn:go nad рге- 
tensjami Besdodaltai Midi. ‚ 

W enuacjacjach nowego rządu 
kowieńskiego parokrotnie—aczkolwiek 
w sposób mętny, poruszona była 
kwestja nawiązania stosunków gos- 
Prz między Polską a Litwą. 
twierdzono, iż Rząd Polski zna wa- 

runki iitewskie i że są one minimal- 
ne, nie zaś maksymalne. Mogę tylko 

wyłuszczyłem posłowi 2, 5. 5. R. w stwierdzić,że Polska była zawsze i 
ogólnych zarysach mój pogląd na jest gotowa do nawiązania stosun- 
rokowania o pakt o neagresji istwier- ków sąsiedzkich z Litwą i že na 
dziłem, że Polska gotowa jest na- 
tychmiast przystąpić do tych roko- 
wań pod warunkiem, iż zostaną w 
nich uwzględnione słuszne interesy ‚ 

przeszkodzie stoi tutaj jedynie teza 
litewska, iż panuje między nami ja- 
kiś urojony stan wojny” 

Litwa musi zrozumieć, iż taki nie- 
obu stron. W odpowiedzi otrzyma- normalny stan, przy którym. jedna 
łem z tamtej strony zawiadomienie, 
iż bardziej pożądanem byłoby pro- 
wadzenie ich w Moskwie niż w War- 
szawie. Natomiast w dn. 6 grudnia 
1926 r. kwestję paktu poruszył p. 
Cziczerin w rozmowie z dziennika- 
rzami na gruncie berlińskim. O ile 
prasa powtórzyła ściśle słowa p. Czi- 
czerina, wynikałoby z nich, iż ZSSR. 
znowu powraca do twierdzenia, ia- 
synuującego Polsce chęć tworzenia 
bloków antysowieckich. Powiedziałem 
już przed chwilą, iż takich tendencji 
u nas niema. 

Gdańsk musi wykonać zalecenia Ligi. 
Sprawy, dotyczące Woinego Mia- 

sta Gdańska, załatwione zostały w 
sposób następujący: A 

Tak jak przewidywaliśmy, Komi- 
tet finansowy Ligi Nar. nie uznał re- 
form sanacyjnych Gdańska za w pel: 
ni wystarczające i uzależnił definityw- 
ne zalecenia pożyczki od spełnienia 
pewnych warunków, mianowicie od 

dalszych oszczędności i od porozu- 
mienia z Polską w sprawie udziału 
Gdańska we wpływach celnych i w 
sprawie monopolu. 

Rada Ligi, zatwierdzając decyzję 
Komitetu Finansowego, upoważźnila 
go do zalecenia pożyczki dia Gdań- 
ska jeszcze przed swą sesją marco- 
wą, o ile Gdańsk powyższe warunki 

strona uważa się za będącą w wojnie 
z drugą, trwać nie może. 

Nie chcąc przesądzać tutaj zagad- 
nienia, czy i o ile sytuacja ma Litwie 
może być uważana za ustabilizowaną, 
ze względu na to, że wchodziłoby to 
w zakres. zagadnień, dotyczących ści- 
ślę wewnętrznych spraw litewskich, 
prażnąłbym jedynie wspomnieć o 
pewnej dość charakterystycznej enun- 
cjacji nowego rządu litewskiego. No- 
wy premjer litewski w jednym z wy 
wiądów stwierdził, iż Litwa nie jest 
narażona na niebezpieczeństwo rosyj 
skie, gdyż nie posiada wspólnej z 
Rosją granicy. W ten sposób przy- 
znał bezpośrednio, iż Polska chroni 
Litwę przed, ewentualnem niebezoje- 
czeństwem płynącem ze „Wschodu. 
Nie tracimy nadziei, iż prędzej czy 
później Litwini dojdą do uznania tej 
oczywistej dla nas prawdy iż Litwa 
utrzymanie swej państwowości — 
zresztą nie tylko ze względu na sto- 
sunki ma wschodzie — zawdzięcza 
jedynie sąsiedztwu silnej Polski, 
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Katastrofa žywiolowa w Ameryce. 
Straszna noc Sylwestrowa. 

Położone w południowo-wschodniej Kalifornji nad granieą meksykań- 
ską miasta amerykańskie Calexico i Meksicali zostały nawiedzone stresznem 
trzęsieniem ziemi. Oba te miasta zostały niemal doszczętnie zniszczone. 
Wstrząsy następowały w odstępach dwuminutowych, Domy na ulicach zosta- 
ły zrównane z ziemią. Część miasta, w której znajdowały się magazyny kup- 
ców oraz hotele została doszczętnie zmieciona. Szkody obliczają na kilka 
milionów dolarów. Pierwszy gwałtowny wstrząs rozpoczął się punktualnie o 
godzinie t2etej w noc Sylwestrową. W wielu hotelach i domach, w których 
witano nadchodzący Nowy Rok powstała nieopisana panika. Ludzie wybiegali 
na ulice, gdzie ginęli rażeni odłamkami walących się domów. Wskutek przer- 
wania prądu elektrycznego nagle zapanowały. ciemności. -Woda z pękniętych 
wodociągów zalewała domy i ulice. W wielu domach powstał pożar. Rów- 
nież na meksykańskiem terytorjum Kaliforni odczuto w.wielu okolicznych 
miastach trzęsienie ziemi. Rząd meksykański ogłosił nad tem terytorjum stan 
oblężenia. 

Donoszą również o podmorskich 
Pacyfiku. 

trzęsieniach ziemi wzdłuż wybrzeży 

Z powrotem... 
Przed miesiącem z górą, kiedy w 

prasie miejscowej ukazały się pogło- 
ski o tem, jakoby archimandryta Fi- 
lip Morozow, rektor praw: sławno- 
katolickiego kościała w Wilnie, za- 
mierza przejść z powrotem na pra- 
wosławje, archimandryta Filip Moro- 
zow w publicznym liście pogłoskom 
tym zaprzeczył. 

Tymczasem niespodzianka... 
Oto wczorajsze « Wilenskoje Utro> 

przynosi odpisy. listów, które  archi- 
mandryta Filip Morozow wystosował 
do J. E. ks. arcybiskupa po 
skiego i arcybiskupa Teodozjusza 
stwierdzające, że istotnie arch. Filip 
Morozow powraca na prawosławie. 
Motywy które go skłoniły wyłuszcza 
w liście do J. E. ks. biskupa Jalbrzy- 
kowskiego: 

„..Hierarchja katolicka pozbawiona 
jest prawdziwe katolickiego ustosua- 
kowania się do prawosławia t. j. w 
duchu Powszechnego Kościoła Chry- 

zarozumialstwo i brak miłości chrześci- 
jańskiej — charakteryzują ten stosu- 
nek...” 

W liście zaś do arcybiskupa Teo- 
dozjusza Filip Morozow pisze: 

„Pociągnięty ideą połączenia obu 
Kościołów nigdy nie interesowałem 
się pobudkami karjzry osobistej lub 
dostatkami materjalnemi. 

Będąc teraz całkowicie wyczerpa 
ny fizycznie i nerwowo, bez jakich- 
kolwiek środków egzystencji proszę 
Waszą Ekscelencję o zaliczenie mnie 
do klasztoru Św. Duchą gdzie w s00- 
koju i ciszy będę mógł się oddać 
pracy teologicznej na pożytek Cerkwi 
prawosławnej.” 

Cóż do tego dodać! Chyba tylka 
przypomnieć „znaną odpowiedź ks. 
biskupa Wołonczewskiego Murawie- 
wowi, który z powodu przejścia ko- 
goś z katolików ma prawosławie po- 
wiedział: 

„Wasze Preoswiaszczeństwo na- 
sza cerkow uwieliczywajetsia“, a ks. 
Biskuo na to „a nasza oczyszcza- 

© a odwrotnie wyniosłość, jetsia”, . 

m +: 

„ZYCIE PRAKTYCZNE 
co dwa tygodnie bogato ilustrowana książeczka w pięknej czterobarwnej okładce. 

JUŻ WYSZŁY Z DRUKU: 
„Przystawki gorące" Przeszło 

" do pod: 
100 przepisów 

Jania na Śniadania, lub kolacje i do do- 
potraw, odpowiednich 

pełnienia menu obiadowego. 
„Ozdoby choinkowe” Zbiór modeli naturalnej wielkości różnych wspania- 

łych polskich ozdób, wraz z potczeniem ich 
wykonania. ` 

„Potrawy wigilijne" „Przepisy wigilijne i rady, jak tanio i praktycznie 
urządzić święta. 2 sa 

„Wzorowa pani domu! Zasady praktycznego i wykwintnego prowadze- 
nia ody, 
gospodyni). 

Bogaty zbiór przepisów tartynek i zimnych dań do „Zimne przekąski" r. 
—————— 1 bufetów 

„Odnawianie mieszkań Dokładne 
i porządki domowe" 

przyjmowania gości (dla zamożnej 

ina przyjęcia z zimną kolacją. . 
wskazówki, dotyczące odnawiania 

mieszkań i utrzymania ich w porządku. 

—sKuchnia dzecęca” "gia! lige] mał | To zówck nieodzowny 
W, DRUKU: 

„Naszę ogródki” (książeczka miłośniczki ogrodu), „Jak samej uszyć 
bieliznę*, „100 potraw postnych i jarskich”, „jak utrzymać przyzwo- 
icie średnią rodzinę za 200 zł. miesięcznie*, „ ryzjerka sama dla się- 
bie* (higiena włosów i modne uczęsania), „Rośliny i kwiaty pokojo- 
we i ich pielęj owanie* (ogród w nokoju), „Najmodniejsze szalę" 
(podręcznik robót szydelkowych), „Co robić by zachować miody 

wygląd do późnego wieku”, „Moja ranna gimnastyka” i inne. 

Wydawca Tow. Wydawnicze „,Bluszcz', 

Konto P. K. O, Warszawa Nr. 13.555. 

Warszawa, 
Krak. Przedm. 99, 

Cena w prenumeracie kwartalnej za 6 zeszytów — 7 zł, Pojedyńczy 
zeszyt 1 zl. 50 gr. 

Do nabycia w księgarniach, kioskach Tow. „Ruch* i w administracji 
„Bluszczu”. 
Warszawa, Krak, Przedm. 99 

Prenumeratę przyjmuje admia. „Życia Praktycznego”, 
względnie może być przekazana 

pocztą na konto P. K. O. 170. 
Wysyłka pojedyńczych książek tylko po nadesłaniu 
и „należytości oraz 60 gr. na koszta przesyłki. 

Wrażenia teatraine 
Trzyaktowa „Tajemnica powodzenia” 
Dżemsa Montgomery'ego wystawiona 

wczoraj w Teatrze Polskim. 

Czeska nazwa komedji brzmi wese- 
logra. „Tajemnica powodzenia* nie 
jest ani komedia ani krotochwiią. To — 
wesoła .sztuka. Amerykańska. Od 
pierwszych zaraz słów po podniesie- 
niu kurtyny owiewa nas atmosfera 
„biznesu*. Na dziwnych perypetiach 
kopalnianego biznesu imćpana Step- 
hena Baird'a osnuta jest rzęcz cała. 
Jakieś tam dwie, trzy pary kochaią 
Się.. ałe to się nie liczy. Akcje, do- 
lary, czeki—to grunt. 

Teza „filozoficzna”, na której zbu- 
dowana sztuka jest ta, żę wielkie i 
lukratyczne interesy może robić czła- 
wiek albo juź bardzo bogaty aibo 
taki, o którym ludzie myślą, że jest 
bogaty. Pieniądz bowiem.pieriądz do 
siebie przyciąga: jak magnes żelazo. 
Tedy jakaś łam wcale „ciemna figura*... 
podrabiająca dolary tak, że najznako- 
mitszy ekspert faisyfikatu od auieatyku 
nie odróżni daje—po przyjaźni—Bair- 
dowi (który grosza nie ma ze swej kopal- 
nizłota, całkiem kruszcu pozbawionej) 
caly stos tysiąco-doiarówek aby mógł 
pokazywaniem ich ludziom wywołać 
wrażenie, że jego ko „alnia daje oibrzy- 
mie zyski a posiadanie jej akcyj to— 
p:zešwietny interes... 

A tu interwenjuje... policja w 
asyście rajbiegiejszych detektywów! 
Sztuka zamienia się momentalnie na 
doskonały film. * Montgomery okazuje 
się rzetelnym majstrem w  rozwikły- 
waniu najbardziej zawikłanych sytu- 
acyj. Akt drugi zapiera oddech w 
pizrsiach. Odruchowe sypią się o- 
klaski przy otwartej scenie. 

Akt trzeci bynajmniej nie słabnie. 
Jeżeli chodzi. o dobrze skupioną, 

zajmującą, wesołą sztukę o wcale nie 
zużytych i szabionowych motywach 
to „Tajemnica powodzenia'* jest ta- 
kiej sztuki wybornym okazem. 

Wielkie jej „powodzenie warszaw- 
skie, najzupełniej  usprawiediiwione. 
Odniosia też | na wczorajszej u nas 
premjerze sukces  najzupełniejszy — 
dobrze wyreżyserowana, grana żwawo 
i składnie. 

Role wszystkie wymagają tyle 
tylko kunsztu aktorskiego aby figury 
męskie były wyraziste a miewieście 
pięknie poubierame. Obu tym warun- 
kom stało się zadość w  pzłnej 
mierze. 

Jeżeli już na źaką sztukę publicz- 
ność nie pójdzie — to niema spra: 
wiedllwości na świecie. 

Cz. 4. 

Ilustrowaay podręcznik niezbędny 
dla każdej dobrej gospodyni p. t 

+ «Qdnawianie mieszkań 
i porządki domowe». 

Cena 1 zł. 50 gr. 
Do nabycia we wszystkich  księ- 
arniach oraz w kioskach kolejowych 
ow. <Ruch», Wysyłamy tylko po 

nadesłaniu należytości oraz kosztów 
rta i opakowania w kwocie 40 gr. 
ow. ydawnicze «Bluszcz» War- 

szawa. Plac Zamkowy 99. 
Konto P. K. O. Warszawa Nr. 13.555 

  

  —- 
Dr. med. B. SCHERMANN 

hosp. II kliniki chor. wewn. 
Ordynuje obecnie przy ul. Niemieckiej 

Nr. 22. Tel. 1069, Od 5. й —T. 
"ZP. NF. 02 
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- Wilno, Garbarska 3 m. 17, tel. 658. 

Pracownia Roentgenoiegiczna D:ra Leona Sułkowskiego 
przy Poradni Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. 

Czynną będzie od dnia 5 stycznia r. b. codziennie od 5—7 p. p. 4 
400000000080000000006060000000040020000000009000000000000000 RRERRNANRRNANUNNNNNNUPANNNNNNANNANNAM 

Teatr Rewji 

„„Kakadu* 

+ 
+ 
+ 
+ 
$ 

ul. Dabrowskiego 5. ż 
      

  

Dziś o godz. 7 i 9 wiecz. program Nr 2 
D m | r m 6 6 

„Dzieje śmiechu 
Wielka rewja w 2 częściach, 15 obrązach. 

Orkiestra w pełnym komplecie. — Balet 10 osób. 
Szczegóły w programach, Kasa czynną od godz. 5 wiecz. 

  

A gdy ukazały się na widnokręgu literatury kobiety 
Maeterlincka... 

Il. 

Wszystkie myśli Maeterlincka — 
tlumaczy Miriam — grawitują wi- 
zjonistycznie ku absolutowi, ku nie- 
skończoności, ku wiekuistej, niezmien- 
nej, lecz też najgłębiej ukrytej, na 
powierzchni dostrzedz się nie dającej, 
zmysłom nieznanej i niedostępnej 
treści istnienia. Świat przedstawia mu 
się jako jednolity, nierozerwalny byt, 
w którym sfery napozór nieprzebyte- 
mi rczdzielone granicami, w ciągłej 
są ze sobą korespondencji. Świat ma, 
by tak rzęc, Janusowe oblicze. Wię- 
kszość ludzi zadawalnia się ogląda- 
niem jednej tylko oblicza tego poło- 
wy, zadawalnia się powierzchownemi 
znaczeniami tzeczy, słów i wypad- 
ków. Inaczej Maeteriinck. Obok świa- 
ta zmysłom dostępnęgo uderza go 
cały inny jeszcze Świat niewytłuma- 
czalriy i jakgdyby nadnaturalny, któ- 
ry nierozłącznie wiąże się 2  pier- 

Maeterlinck natomiast uważa człowie- 
ka za istotę której strona zmysłowa 
jest poniekąd konkreinym symbolem 
innej, nieskończonej, transcendental- 
nej strony; uwata go nadto za ogni- 
wo w nieskończonym lańcuchu  nie- 
policzonych form i postaci bylu pier- 
worodnego. To teź pisma jego sta- 
rają się odkryć nam związek czło- 
wieka z otaczającym go bytem, 
przedstawiają go nam jako byłu tego 
cząstkę nieodłączną i załeżną. Szek- 
spir, to psychołog zmysłowej jeno 
świadomości w człowieku, i to. w 
człowieku jakimś abstrakcyjnym, wyr- 
wanym z całości jestestw.  Maeter- 
linck — to mistyczny odtwórca całej 
dwustronnej istoty ludzkiej w jej na- 
turalnym związku z otaczającym ją 
wszechbytem. 

Człowiek w rozumieniu Maeterlin- 
cka, to istota dwoista, nałeżąca « je- 
dnocześnie do dwóch porządków 
świata: porządku zmysłowego i po- 

wszym (podpadającym po: zmysły rządku transcedentalnego. Taką też 
nasze). Tedy najdrobniejsze zjawisko, 
najmniejszy wypadek, pełne są dlań 
tajemniczego znaczenia. 

Oto np. dla Szekspira człowiek 
jest istotą skończoną w granicach 
zmysłowej świadomości zamkniętą; 
jest nadto ogniskiem, centrum świata 
i to centrum wyosobnionem ponie- 
kąd od reszty oteczającego bytu. 

istotą ludzką jest królewna  Malena, 
bohaterka rozgłośnej sztuki teatralnej 
Maeterlincka z 1889 r. «La princesse 
Maleine», pierwszej, która rozsławiła 
jego imię. 

a 

Na pierwszy rzut oka, powierzcho- 
wnie rzecz biorąc, ujrzymy w króle- 

wnie Malenie jeden tylko pierwiastek, 
mianowicie stronę zmysłową z prze- 
jawami ducha, które dają się wyra+ 
źnie określić, sformułować, w słowach 
zamknąć. Jakąż to postać — oczyma 
ciała — widzimy przed sobą? 

Widzimy postać jakgdyby wyszią 
z pod pędzla jednego z prymitywów 
(to jest jednego z włoskich malarzy, 
tworzących w epoce przed Rafaelem) 
Mamy przed sobą młodziuchne dziew- 
czę nie mające jeszcze lat piętnastu, 
dziecko prawie, nierozwinięte, szczug- 
łe, wątłe, aaemiczne, biade bladością, 
która aż zielonawo przy jasno-blond 
rzęsach odbija. Szyderczo mówią o 
niej: «To topielica z zieloną twarzą». 
Dzieweczka dość wdzięczna ale nieco 
sztywna, i—na gozór—zupełnie po- 
spolita. Piękność króleway—jak wy- 
raża się Przesmycki—niezwykła, nie- 
cielesna, wewnętrzna, ukryta, nie każ- 
demu oku dostępna, ale gdy w ko- 
go uderzy, to—piorunem. 

Akcja dramatu rozwija się w sfe- 
rze bałeczaej, legendowej, nieznającej 
czasu i miejsca. Sfera ta—z rozmys- 
łem obrana—,„przysłania jakby lekką 
gazową zasłoną zmysłowe szczegóły, 
łagodzi i scisza ich brutalną dobit- 
ność, pozwalając przez to subtelniej - 
szym przebłyskom byiu pierworodne- 
go wystąpić na jaw, wyraziściej się 
zarysować, duszę widza czy czytelni- 
ka silniej uderzyć”. 

Królewna Malena jest córką kró: 
la Marcellusa rezydującego w Harlin- 
gen. Zaręczył ją ojciec z księciem 

Hjalmarem syaem króla sąsiada rczy- 
dującego w  Isselmonde, Król ów, 
ojciec narzęczonego, zwie się rów- 
nież Hialmar. Rozoeczynają się po- 
wikłania. Na dwór starego króla Hial- 
mara, do Ieseimonde, przybywa Wy- 
gnanka, piękna i przewrotną królowa 
Anna. Czar jej ujarzmia starego kró- 
laa ona sama poczyna namiętnie 
kochać młodego księcia, narzęczo- 
nego królewny Maleny. Intrygi Ansy 
doprowadzają do zerwania postano- 
wionego małżeństwa i do wypowie- 
dzenia wojny ojcu królewny Maleny. 
W zaciętej krwawej wałce król Hjat- 
mar odnosi zwycięstwo. Król Marcel- 
lus ginie. Natomiast królewna  Male- 
na, zamurowana w wieży przez o ca 
za to, że mie chciała wyrzec się 
miłości dla księcia Hjalmara, zostaje 
przy życiu i wydostawszy się z wię- 
zienia śpieszy do isselmonde, pchana 
nieprzepartą siłą ku bylemu narzeczo- 
nemu. Na jej widok książe Hjalmar 
szaleć poczyna z miłości W królo- 
wej Annie budzi się, rzecz prosta, 
wsciekła ku  Malenie nienawiść. 
Pod wpływem tej nienawiści  za- 
daje Malenie truciznę, a gdy tru- 
cizaa zbyt powoli działa, dusi ry- 
wałkę zmusiwszy do  towarzyszenia 
sobie przy zbrodniczym akcie Znie- 
dołężniałego już zupelnie starego 
króla Hjalmara. Stary król, dręczony 
wyrzutami sumienia wyjawia synowi 
okropną tajemnicę, że królowa Anna 
zamor iowała Malenę. Książe H,almar 
zrozpaczony i wsciekły, przebija kró- 

lowę Anne a potem, u zwłok Maleny 
śmierć sobie zadaje. S'ary król Hijal- 
mar, wstrząśnięty do głębi strasz!i- 
wemi przejściami, patrząc na trzy о- 
bok siebie sztywniejące trupy, popa- 
da w abląka ię. 

Zawiła kto: Ależ wobec tych 
awantur niczem jest w porównaniu 
najokropniejszy romantyczny melo- 
dramat, niczem pajprzeraźiiwsza Szek- 
spirowska tragedia! Powierzchownie 
będzie sądził. Przesmycki zapewnia 
nas iż w samej tylko Malenie, owej— 
na pozór — bladej, marjonetkowej fi- 
gurze, «po uważnem wpatrzeniu się, 
występują na jaw głębie zawrotne a 
tajemnicze, otwierają się perspektywy 

bezkreśne, wybłyskują światłości clśnie- 
wające, zdumiewają odruchy myśli, 
uczucia i czyny—zda się — przecho: 
dzące krółewny  Maleny możność, 
wolę i świadomość. 

Albowiem... albowiem jest w Ma- 
lenie jeszcze pierwiastek drugi a mia- 
nawicie pierwiastek niepodobnych do 
ścisłego sformułowania czynników i 
objawów istoty ludzkiej. Jest to właś- 
nie owa: „warstwa niepewnych Świa- 
teł i cieniów mistycznych, Które tu 

'ł ówdzie ciągłość konturów przery- 
wają, przysłaniając postać Maleny 
mgłami a za pomocą cieniów tych 
i błysków chce poeta zwrócić uwagę 
na tajemnicze ścieżyny wiodące ku 
uiajonym w człowieku  światłom*. 
Spotkanie się z Hjalmarem budzi w 
Malenie jakby drugą jakąś indywidu- 
alność, która rządzi pierwszą (t. j. 

znanem nam cichem, bojaźliwem dziew 
czątkiem) Odtąd to dziewczątko dzia- 
łać będzie pod wpływem władz i sił 
leżących po za obrębem jej świado- 
mości, pod wszechwładnym wpływem 
uczucia, które wszelakoż nie jest mi- 
łością w potocznem rozumieniu słowa, 
Te jest uczucie—wyźsze, oczyszczone, 
przebóstwione. To objaw tajemniczego 
pisrwiastka niewytłumaczonych sym- 
patyj, pociągów wewnętrznych, atrak- 
cyj i ciążeń, które stanowią część 
skiadową miłości, ale zazwyczaj łą: 
cząc się z jinnemi czynnikami tracą 
jasność swą i wyrazistość. Romantycy 
nazywali ongi ów pierwiastek: pokre- 
wieństwem dusz. Malena nie ma wzglę: -. 
dem Hjalmara żadnej kokieterji, nie 
pociąga om ku sobie jej zmysłów; 
żadnego wymagania. wzajemności, 
żadnej cielesnej, zraysłom dostępnej 
przedmiotowości. A marzenia to: 
<kontemplacja własnego uczucia, to 
zatapianie się i rozpływaniec się w 
tajemnych wibracjach jakichś prądów 
magnetycznych». Działa ona jakby 
bezwiednie, w ekstaiycznej omdlałości 
marzeń, a jakby despoiycznie zahi- 
pnotyzowana przez to swoje uczucie 
niecielesne, adzmysłowe, wychodzące 
po za pojęcia ogólne oraz jej własną 
świadomość. 

Z chwilą połączenia się z Hijal- 
marem, Malena budzi się jakby ze 
snu somnambulicznego, znika bez 
śladu otaczająca ją, izolująca ją od 
świata zewnętrznego atmosfera 1 Ма 
lena jest zaowu słabem, bezradnem, 

=



s. e. Marya Chodorowska 
weteranka 63 r. 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODBMICH 

w 17 1 iej szacia kopalń w dep. Nord, Meurthe- W r. 1926 ilość odbudowanych bu- 
Gdzieindziej a u nas. et-Moselle i la Meuse, Dotychczas dytków wynosi przypuszczalnie do 

    
1. We Francji. > te o. o miljn. fr., 6000. Opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zasnęła w Bogu w 

należy zaś przewidywać jeszcze wy- Odbudowa zniszczonych zabudo- 
Niemcy nie dotrzymały swych od- datek 13 miljn. fr. na prace na po- wań, pomimo hisołysfarezejące| pa- Nowogródku dn. I stycznia 1927 r. przežywszy 82 lata. 

nośnych. zobowiązań wzgłędem Fran" brzeżu cieśniny Kaletańskiej. >. mocy państwa, posuwa się lu dość Pochowana 4 stycznia w grobach rodzinnych w Niehniewiczach. 
cji i na cel odbudowy nie poczyniły _ Z powyższych liczb wynika, że szybko. Nie jest to jednak odbudo- Bie sło wid karšiai й licie B Oi i bližnich 
żadnych świadczeń. Temniemniej prze- dzieło odbudowy jest rzeczą prawie wą gruntowna, lecz przeważnie pro- ic przestato wielkie serce kochające niepospolicie Boga, Ojczyznę i bliźnich, 
*neg odbudowy zniszczonych cepar- dokonaną. Dzieło to wyczerpało Za- wizoryc:na, ponieważ rolnik, nie po- Cześć Jej Swietlanej pamięci. 
tamentów odbywał się bardzo Spraw- soby fininsowe kraju i przyczyniło siadając dostatecznych środków, za. OS awiadania głęboko sróslók 
mie i dziś akcja ta jest prawie na za- się w znacznym stopniu doobecnego dawala się naprędce skleconym bu- 
kończeniu. Koszt odbudowy sięga ciężkiego położenia Francji. Obecnie dynkiem, by tylko uzyskać możność 
sumy 2 miljd. fr, z czego 85 miljd. jednak pozwoli ono powrócić do prowadzenia gosoodarki. Odbudowę 
przypada na wypłatę dla poszkodo- normalnego życia całej tej spusto- w b, pasie przyfrontowym utrudnia EEA: ANET AGA 
wanych, mianowicie 25 miljd. za stra- szonej przedtem dzielnicy, przyczynić brak lasów na miejscu. K: podwóża umastdmi w kai ZOB ZÓ 
ty na majątkach przemysłowych, 20 się do dalszego rozwoju przemysłu Nowy rząd wykazał w stosunku Mąka pszenna amerykańska 90-100 (w 
ma majątkach rolnych i 40 na roz- francuskiego (kopalnie, cukrownie, do kresów wschodnich zmianę w do- hurcie), 100 — 110 (w detału) za 1 kg, kra: W sobotę dnia 1-go stycznia r. b. po długich i ciężkich cierpienich zgasła 

a 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, w Bogu opatrzona Olejami Św» 

   

    

  

  

maitych. Reszta — 17 miljd. pokrywa fabryki włókienniczne i t. d.) i zasi- tychczasow: traktowaniu. Należy jowa ; 2 race i zakupy, dokonane bezpośred- lania Skarbu francuskiego przez wzno- Sia, że > w. dziedzinie kd RA One: dz a O 55 — 60, Ś. + P. Anna Jozefowiezówna 
jo przez Państwo, odbudowę dróg wieni: regularnego wpłacania podat- budowy zniszczonych terenów nastą- 60-70 jęczmienna 5560, A ASA Wyprowadzenie zw'ok z domu żałoby przy szpitalu św. Jakóba odbędzie 

kolsgowych, reorganizację zakładów ków. pi zwrot w kierunku dia nas bar- Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. Się we środę o godz. 10:ej nia cmentarz Rossa do grobów rodzinnych. 
użyteczności publicznej, administracji Z powyższych danych, zaczerp- dziej przychytnym. : 5—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tym że dniu w Kościele na 

it p. ь : niętych ze sprawozdania w «Prze- RE AA Z. „Hūrski. (į „656 mar ary ares wj 1 Nade 6 eegės atmos, kritine puikus po Z sumy ogólnej 102 miljd. fr. wy: myśle i Handlu» (nr. 27 7 3VII \ LEA Bas oras peak i znajomych poerążeni w głebokim smutku MATKA, BRAT i SIOSTRA. 
| placono już faktycznie na dzień 1 ub. r.), wnioskować naieży, że akcja KRONIKA MIEJSCOWA 50—60, jaglana 70-60. : — 
+ stycznia r. b., blisko 79 miljd., a być odbudowy prowadzona była we Fran- k ., Mięso wołowe 180 — 200 gr. za 1 kg., й 
$ może, że zamierzona rewizja rachun- cji planowo, według przemyślanego — (o) Egzekucje podatku do: cielęce 200—250, baranie 220—250, wie- 
( kowości wydatków na odbudowę po- ogólnego programu prac, nie ogląda: chodowegzo. W myś! polecenia gi a schab 300—320, boczek 

| zwoli zredukować niewypłaconą jesz- jąc się na ofiary pieniężne-i trudnoś- Władz Skarbowych, z dniem 3 siycz- Tłaszcze: słonina krajowa | gat. 380 — 
| cze ka 23 milid. na 20 miljd. ci finansowe, —w zrozumieniu rekom: S anei as AE pa 2 ;Ё' E S a zj osada trefa zniszczona cbejmowala prze- pensaty im plas poniesionych wydat- is S U A biał ło, . ["SRODAT , szło 3,300.000 ha, z czego na dzień w przez a lace w „pė chodowego. Równocześnie urzędy ©- io OCZ a ka ód. jr e ZA 1 stycznia r. b. było odrestaurowa- szłości skutkiem uruchomienia zni- "zymały polecenie przyznawania WB sat iwarogowy 150 -5 180, masło nieso: | ED Dzi tym platnikom, którzy nie będą w sta- jone 700 — 800, solone 550 — 600, desero: | "Tejesfora 

wypada na 1000 ludności samorządu 

Wach, eż, © g. 7 m.44 PO 753 zł. || 
Sumy te uiszczone będą przez sa- 

  

   
   

nych przeszła 3,260, h. osztem а у у e ч ;:п ah Na Ra 2 RE 2 ы szezonych warsztatow pracy. nie płacić calą należność jednorazowo. we 800—900. ko Zach, st a g. 15 m. 38 morządy w przeciągu lat Ó-ciu, zaś | zniszczonych dróg odbudowano już 2. U nas. Naczelnicy urzędów skarbowych ma- _ Jaja: 240—250 za 1 dziesiątek. PB Ki przez. subwencje rządowe w prze- 
| przeszło 53,000. Na ilość 6.123 zni- Ustawodawstwo polskie w dzie- la prawo rozkładania podatku ma ra: „„pogfywn mardłew 12 Ak A LEG Los Goa Gadz, PO 5 З 

szezonych zabytków sztuki postawio- dzinie odbudowy zniszczonych przez ty do 3-ch miesięcy w odstępach ieuszka 8—12 (pęczek), buraki 10—15 gr. PE oli USB mW zwiazku z powyžszem projek- 
no 4.884 nowych. W dziale kolei na wojnę, najazdy i okupację terenów GWu lub cziero tygodniowych. By u- za 1 kg. bnikiew 10 — 15, ogėrki Ivas, zdala 4-( 1031 > tuje się również budowę szosy dłu- 
przeszło 2.400 km. zerwanego toru nie ogarnia całokształtu prac, które zyskać taką ulgę należy złożyć w u- 800-100 gr. za 100 szt, groch 50—60 gr. ! ' gości 4 klm, między Kojranami, a ułożono przeszło 2.300 nowego. należałoby przedsięwziąć celem do- rzędzie skarbowym szczegółowo umo- %4 I kg. fasola 60—65 gr. za 1 kg, kapusta Ciśnienie ł 152 N.-Wilejką, koszta której wynoszą pi o 2. nowego y Di Ięwzią e rado świeża 20—25 kwaszona 20 — 25, kalafiory średnie 

Rolnictwo na terenach odbudowa- prowadzenia tych terenów do przed- tywOowane podanie jeszcze przed roz- &0 — 100 za sztukę, pomidory 100 —150 za 60 000 zł. nych, względnie oczyszczonych, roz- wojennego sianu używalności i ogra- poczęciem kroków egzekucyjnych. 1 kg. 8 i ) о* Ukończenie całkowite budowy te- 

z. się bardzo znacznie, docho- nicza się PTEGZNIE do restauracji ASIA Pow sai ZEE i 60-—120 фе a 1.kg.. gre Świ zb 2 SEL. nastąpi w O O: k rawie di nej. £os stw. Ą 8 w prze low a — W| za do: Zesciu, z w pierwszym ro! u ac p o normy przedwojennej. gospodarstw, pozostawiając odbudo y Cukier; kryształ 130-135 (w hur), 135-140 bę w mu. ) ' samorządy korzystać będą. w, szpitału Przy nowym rozdziale odrestaurowa- wę terenów trosce zainteresowanej W związku z upłynięciem wyzna- , jemy kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
nych terenów władze administracyjne ludności. Eliminując z rozważań spra- CZonego przez Ministerstwo Skarbu Getalu) gr. za 1 kę. Wiatr i i a EW ftarcuskie zastosowały system komie wy kolejnictva i wogóle komunikacji terminu wykupu _ patentów. handlo- ECA liny dwa (ork), ie 280 —. przewatajcy Po me mach Šiais : k Ward ‚ śdrogi i t. p.); "można wych i przemysłowych na ro! 00 za 1 kg., Szczu we (brak), śni Pochmurno, Mgła. Mini YB: OE 
acji gruntów, „co dalo' wyniki bar- (tor kolejowy: ogi i t. p.), "można ! 250—27U, okonie. żywe (brak), Śnięte. E as DS edi oO 94 i Nowogródzkie—68 łóżek. 6 zadowalające, bo podniosło war- stanowczo twierdzić, że pomimo do- Oraz odmowną odpowiedzią Minis- 1802 490. : A tość sprzedażną * własności, obniżyło brej woli agend lokalnych, akcja od- terstwa Skarbu na ostatnią petycję Lauk Gra, aru: 80: 0 Jeęzeat oe Zwiększenie ilości łóżek dla — ро- 4 koszta eksploatacji o 100 do 150 fr. budowy w Polsce posunęła się w Związku Kupców, Wileńska Izba żywe (brak), Śnięte 280—300, sielawa 150— ROK szczególnych Województw odbywać TE, j i : Skarbowa  wydel al inych w. żywe (brak), suiete 250— ię będzie stopniowo. Udział samo- na hektarze, i zwiększyło dochody, a kierunku nie zawsze wlaściwym, Skar "kj tny syreny a zh w Br io wyw gy ołów: Walemódac: Wileńskiego w tem samem i wartość wynajmu  Ko- skutkiem braków w ustawodawstwie agentów, którzy w dniu wczorajszym * ) ‹ 

| Masacja początkowo + wysoce zanie i finieszgódnionego- postępowania u przystąpili do Kontroli przedsiębiorstw V DS“ BOSS а. й sztūkę, kur- spekęÓów. No dneń g el EO. Brawa au pokoiła właścicieli ziemskich, przepre- poszczególnych zainteresowanych mi- handlowych. W wypadkach niepo- 2,50—3,00, kaczki 600 —700, bite“ 5 — SI У 
wadzona jednak nana lrc. m przytem powoli z powódu siadania wykupionych patentów agen- Gp“ mode 230400, giai żywe: 12 — 15, r.b. zwołany zoslał w Dyrekcji La. pow. Dziśnieński—16 000 zł, Moło- 

  

н ‚ ‚ ю х j ; 2 tani asa p k ń Wilnie zjazd i—11 O:szmiański — nie, dała ten wynik, że na ilość blis- niedostatecznych asygnowań kredy- ci Izby Skarbowej upoważnieni są bite 10—12 zł, za sztukę sów Państwowych w ? deczański—11.000 zł., Oszmiański 
ko '10.000- właścicieli, których grunta towych. Ciężki aparat biur byłej Dy. do Spisywania protokułu, | GIEŁDA WARSZAWSKA nadleśniczych i Jnspčkiotiis, celem o- 11,000 zł. pow. Postawski — 12.000 no. zaledwie okóło stu rekcji odbudowy pochlonąłnieproduk- _ W dniu wczorajszym spisano' o- A mówienia aktualnych zagadnień go: zł, pow. Święciański—16.000, pow. 
«wifosło odwołania od dokonanych cyjnie olbrzymie sumy, jego likwi- Koło 10 protokułów za aieposiadanie Dów O 0 spodarczych, a  przedewszystkiem Wilefsko-Trocki — 24.000 zł, pow. podziałów. «, dacja — rowniež. Zmarnotrawniono patentow handlowych. | m kome. KPO 072 przetdaah fach ilejski — 15.000 zł., i m. Wilno— i Zalesienie jest w omawianych de- ogromne bogactwa w postaci t.zw. w „olo Nowe ceny wódek i SpUYKASU. Lazer kas 000 486 liai a on TRO acji 22,000 zł. 

! partamentach kwestją dłuższego: cza- zdobyczy wojennej i miast dzialal- osporządzenie Min. Skarbu, zmieni Ša Belgja 12555 12586 125,24 ky a dt Ki doboci wf basin d MIEJSKA 
“Su, ale „akcja zasiewania i sadzenia ność odnośnej instytucji (wpierw dniem 1 stycznia 1927 r. ceny sprzedażne Piołanaja 30110, 36200 3602)... goECBIC""SpigA CODOLOWL nę te 5 w. aathgy Interpelacja radnych , prowadzona jest energicznie. Równo: Urżąd zdobyczy wojennej, później spirytusu i wódek monopelowych, opłaty „ORAZ 43,78 43,89 «367 niemu wyrobieniu personelu tutej- żydów w sprawie teatru na Ро- , azędnie powsłają nowe tartaki, leśni- Demat) skoordynować z akcją odbu- skarbowe od spkyiak oraz stawki pów a 35,67 I pół daj?  gggyś3 szych lasów państwowych staje się anka, Wine sgo, as li ° НЕО 
'czówki, stacje dróżnicze i t. p. W dowy i do potrzeb i celów tej akcji radzenie to ustaja nasiępnjące Ceny sprze. Praga | 16.12 26,78 26,66 NADANIE i „ sporządzonym przez właścicieli gma- W związku z tem omawiane bę: g - - ač, : za 1 hektojltru spirytusu monopolowe- Sv ‚ chu teatru ielkiego  ofiarowani kongo za Ja, eis, zone pas arask Anal WRP gal” "Hb NR "iR aa Va лоы па В dza ama Wiekego. girowsieo tartakt iit, d. w lasach tych już od- tylko dlatego, że dla odbudowy uży- GJe państwowego monopolu spirytusowego. Włochy MSTipól 40-08 -- działu sdinistracyjacgn terenoj 8 Dieoiie (pr, pomocna rudte OZ ва y kC, L bi ego, a 2 e у Żą spirytus oczyszczony «do wyrobu G:EŁDA WILEŃSKA nych Dyrekcji Wileńskiej w celu przy- kosztów) miastu mówi się o tem, że 

ak asach gminnych i ty był materjał nabyty i: iemcÓW wódek czystych oraz dla aptek, szpitalii do e, i stosowania poszczególnych jednostek w teatrze tym mogą być grane prywatnych sprawa stoi nie tak dobrze: po 11-tym listopada 1918 r. 5 wyrobu alkoholu absolutnego 990 zł.; do Wilno, dnia 4 stycznia 1927 r. ospodarczych do powyższych za- Sztuki jedynie w języku polskim, w pierwszych bylo tam niedawno _ Sirefa zniszczenia wynosiła we wyrobu wódek gatunkowych i t.p.—1125 zł, Pa РОН adni - żydzi i L reta $ : Ванклос. d radni-żydzi wychodząc z założenia, / jeszcze 12,000 ha terenów do oczy- Francji przeszło 3 000.000 ba, u nas na cele leczuicze domowe, naukowe i do A ŚW | Szezenia i 4.000 do zalesienia, w nieznaczny udsetek tej cyfry, nie mó- оОО ртг оНО cą od ry ry x. Dal. St Zjedn - 8,97/4—8.96*/, p ada NE Ra 228 p ' ;::пес! aa da a ! " i 2 Sa : й ›° do wyrobu perfum, wody kolofskiej i t, p. й i w В : : ! 
drugich zaš—15.000 ha do uporząd- wiąc o wiele mniejszym stopniu zni- — 500 zł.; do wyrobu środków iecznietych Rabis ATA 4 Tile PEC. t Sprawa języka polskiego stala na kowania. : szczenia. A jednak w akcji odbudo- syntetycznych — 150 zł., za spirytus suro- ГО аан y 8 : innej zupełnie płaszczyźnie a więc Co do budynków, to na ilość wy nie wykazaliśmy ani planowošci, Vy lub drugie gatunki rektyfikatu. do wy wyj, B. Ziemski z, 100—3275 piac, 32 SAMORZĄDOWA nieobowiązujący w części tej obecnie przeszlo 866.000 zniszczonych lub ani zrozumienia korzyści wynikają: 1974 octu — 125 zł.; za spi ytus oczyszczo ji į ni i ili zburzonych domów, odbjdowico cych z szybkiego i » Bachelowico 150 zł oe ać SRO RNĘ DE — (x) W sprawie budowy = ech > i as a — a ., za spirytus surowy lu lednie ga- 5 . r o [- „dub odrestaurowano w  zupelnošci doprowadzenia jej do -kofica. tunki tektyfikatu na ie Pozzmydowe NA z druku oczekiwana | Szpitala psychiatrycznego pod ZA ER PEM RA P } ż wyszła k wencję u ofiarodawców a anulowanie dlisko 522.000, z czego blisko 365.000 _ Przechodząc do najbardziej inte- Os Ponoc WAY izejeA ; An przez tysiące pań książka Wilnem. Jak już donosiliśmy odnoś- tego punktu. я 2 + > AŻ zi ы „fest domów: mieszkalnych i „$kiepÓW. resującego nas terenu, a więc Wileń: oczyszczony. | miefitrowany pobierano. bę- Dr. med, Julji Switalskiej p. t. PD WNE AOR OE oka „Pietų Niezaležaie od tego radni żydzi Nadto wzniesiono blisko 42'/s tysiące szczyzny, — nałeży stwierdzić, że dzie o 10 zł., zaś za spirytus podwójnie 0- | „Piękność i zdrowie cym rozpocząć budowę szpitala psy- domagają się, aby z każdej dotacji fgmów tymczasowych z materiałów władze miejscowe miały tu do zgry czyszczony i filtrowany © 15 zł. drożej od ® 3 chjatrycznego w Kojranach. Szpital przeznaczonej na ten teatr 33 procent y»anych i prawie 109 tysięcy — zienia niebyle jaki orzech w postaci Cen powyższych — o ą w życiu kobiety»: | ten, który mieścić będzie około 700 mę ężnaczone bylo na potrzeby teatru 
prowizotycznych domów drewnianych, macoszego traktowania kresów prZEZ  matużętu) Kokiais pir AB S | (Higiena kosmetyczna). łóżek, obsługiwać będzie trzy woje- żyjowskiego, względnie na budowę służących jeszcze obzcnie. Na 17.616 sfery rządzące, ujawniającego się w ceny rozumieją się bez naczyń. Nieocenionej wartości zbiór maj. | wództwa wschodnie a mianowicie: nowego gmachu teatru żydowskiego. budowli publicznych odbudowano uszczupianiu niezbędnych kredytów. : watniejszych wiadomości z za- | Wileūskie, Nowogrodzkie i Bialo- ке p lub naprawiono na dzień 1 siycznia Zawdzięczając jednak usilnym  zabie- syczknć%5 Ceny w Wilnie z dnia 4 a Oy, : к‘о‘!;;'е'‹;ъа е::и\ц stockie. : . WOJSKOWA. 
s. b. prawie 11350. Z budynków gom i nieustannym staraniom, za “*“Ziemioplody: żyto loco Wilno 40.50 — Cena egz. 5. zł. ы Koszta budowy tego szwitala, któż — (Q Oficerowie muszą sklis. 
przemysłowych, na przeszło 9.300 czas do l-go stycznia 1926 r. na te- 41,50 zł za 100 klg., owies 35—37, jęcz | Wysyłka tylko po nadesłaniu. należy. | re wynosić będą 4.900.000_ złotych, a leni zakładów (licząc tylka zatrudniające renie w-wa Wileńskiego odbudowano mień browarowy 41 — 42, na kaszę 34 — | tości oraz 60 gr. na koszta przesyłki. | pokryją w 50, proc. _ subwencje tować członków przysposobienia 

Snatmie 10" osb)” alkos Iš romiewij pras 09 Bio Basa RW dk Dg kM | een kada rss | etdowe, porai zaś czyjżł430000 wojskowego. Cat widze woj 8.228, czyli REG za ^ T . a 50,— 10.00, | з ь > i Nr 13 zł. pokryją samorządy, wchodzące w Skowe zaleciły wszy , czyli 882 proc reszcie co ków z ególnej ilości zniszczonych Dowóz słaby. Ziemniaki zwyżkują wskutek | Konto P. K. O. Warsząwa,;Nr 13,555 | skład sh adi wojew о da п со Służby czynnej, by na ukłony woj:   

  

do kopalń dokończono zupelnis o:u- 47000, ca wynosi około 145 proc. małych zapasów, zroblonych na zimę i bra- 
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bojažliwem dziewczęciem. Cale czyn- linckowskiej postaci niewieściej mia- szy płaszcz subtelnej poezji Wielkie- Matka Boska. („Dziewica jej grzech ko p, Recenzent a, i. radzi nad tą in- skawy czytelnik w duszy „swej dę-. 
"e jej znaczenie ustaje z chwilą usta- nowicie królewny Maleny chcieliśmy go Belga. *) Pokusi! się on 0 roz- odkupiła*). ‚ terwencją Łaski, nad temi konira- śpiewa. 

| mia objawów siły nadmysłowej, która... uwidocznić jak mało nadają się utwo- wiązanie jednej z najprzedziwniejszych Więc — wchodzi w grę czynnik dycjami i dziwami... nie łamać sobie My tymczasem — wyszedłszy--—-z2 
Która okazała się dla niej tak złowro: ry Maeterlincka do rzucania ich przed tajemnic życia i znalazł je(Sfuchajcie, Łaskił Nadprzyrodzony pierwiastek,w głowy. świetlistych mroków  włosko-angiel- 

62 Siła ta pchnęła isiotę czystszą i oczy t. zw. szerokich mas, w inter- słuchajcie!) w prawdzie pięknal którego istnienie i darmowość—gra- Powiada — w odcinku „Kur. Wi- skiego oczarowującego prerafaelity i 
_ ldealniejszą, niż wszystkie Ofelje i pretacji teatralnej, wywierającej tem Zastanówmy się. «Tajemnica» uję- Zuitas — wątpić nam nie wolno pod |eńskiego* czy przed kurtyną w Woł- symbolisty na spotkanie kobiet Mae- 
| Julje, ku katastrofom i Śmierci stra- głębsze wrażenie im padnie na grunt ta przez Maeterlincka w widowisko groźbą popadnięcia w herezję. **) kowysku,  Słonimie lub Kobryniu terlincka, opušcimy je teraz aby pójść 

Szliwej, wprowadziła ją w kolizję ze mniej krytyczny. zatytułowane «Siostra Beatryks» po- - — Za przyczyną Łaski—tłumaczy mniejsza! przed arcyniepospolite dzieło rzeź- 
, zmysłowemi żądzami królowej Anny, A to—powie mi ktoś—należy po- lega na tem, że zakonnica porzuca- p. Recenzent—dzieją się najsprzecz- — Łaska ucałowała czoło nie- biarskie Szukaiskiego, przed jego kor- 

a opuściwszy ją nagle, skazała Ma przedzać wystawianie sztuki Maeter- jąca klasztor dla uciech jaknajbardziej niejsze załamania praw, dogmatów (.1) szczęśliwej Beatryksy i węzeł jest kursowy model pomnika Mickiewicza. 
łenę na pewną zgubę. Wysoki tra- lincka ... prelekcją-pogadanką © niej ziemskich, nie znalazłszy szczęścia, i zasad logicznych. rozwiązany! Nie może być zdziwienia, Przed owem — tak: dziś: aktualł- 
gizm tej postaci — powiada przewod. i bastal Bynajmniej jeszcze nie „basta*. którego szukała wraca do klasztoru. Przypuśćmy. Nie przestanie atoli ani komentarzy. Te rzeczy się nie nem — dziełem sztuki znajdziemy 

/ Mik nasz po labiryncie  dramatu—po- Wyobraźmy sobie — zaimprowizo- Doznany zawód i wynikłe stąd udręki wydawać się dziwnem, że Łaska wo- tłumaczą. Te rzeczy sąl A że swoją Cała już gromadkę ludzi osłupiałych 
 lega na tem, że Malena nosi zguby waną salę teatralną w Wołkowysku, mają być — według Maeterlincka — góle potrzebuje interwenjować, kiedy prostotą tak potworną (tak, tak do- w niemym zachwycie. и 06 Swej zarodek'w sobie. Tragizm leiy w Baranowiczach, Molodecznis i t. p. wystarczającą ekspjaćją. /Siostra Be- —jak utrzymuje p. Recenzent—„niema słownie mówi pan R, a. i.) przerasta- Na Boga! Co robią? 

ntraście między słodyczą, niewia- Afisz zapowiedział «Siostrę Beatryks» atryks umiera—wolno domyślać się— granicy między grzechem a Święto- ja nasz skomplikowany, dociekliwy , , Wpatii się w cokuł  dźwigający 
zAócią i bezbronnością Maleny a bez- Maeterlincka. Oczywiście na sali ok. pogodzona z Bogiem. Ca ma „praw- ścią*. Nawet dobitnie to potwierdza. mózg, więc ich nie rozumiemy i dwa leżącego na tęczy Mickiewicza į usi“ 
litosnością losu, który ją druzgocze. Te Maeteriinck tak zainieresowal? da piękna” do czynienia w rozwiązy- Tak, —pisze tak! Niema granicy mię: tylko mogą być rodzaje naszej re- luja podnieść model w górę... w-gó- Albowiesr: de Bynajmniej, Poprostu ludność zasad- waniu tej tajemnicy? dzy grzechem a świętością. akcji: milczenie pokorne, zachwyce- T$+: Aby urosłszy na pomnik mógł 

Jakąkolwiek «drogą idzie istota łego kąta tak spragniona wszelkiego Umierając ma siostra Beatryks na Między Grzechem a Świętością — niem  opromienione albo uczucie BYĆ widzialny dla calutkiego Wilna, 
ludzka ku urzeczywisinieniu swoich widowiska, że na każde „pokazywa: ustach w samej rzeczy mocno za- powiada — mostem mistycznym jes! grozy. dia caluikieį Polski. 
narzeń, ku SZczęściu, zawsze, jeżeli nie" pociągnie jak na odpust Ą cóż gadkowe słowa: „jeśli by Bóg wie- Łaska. A teraz: uderzenie raz w gong I przy odrobinie dobrej woli prze- 
е nawpół drogi to tut u mety, — dopiere na <prawdziwy» teatr! Tedy: dział o wszystkiem, si Dieu savait Umiysł nie przygotowany do prze- jub trzy raż w dłonie — i kurtyna konamy się, że zataczanie pomniko- 
dnie. Jeżeli jest dumna i wojowni- aż ściany tizeszczą, głowa przy glo- font, nie karalby..“ My wynieśliśmy bywariia w sferach tak wysubtelnio- może iść do y 6ry wej koncepcji Szukałskiego przed ra- 

padnie zwyciężona; jeżeli jest wie, napięcie wrażliwości niesłychane. z wykładów katechizmu przekonanie, wh myśli, jakże łatwo może ztądd Oj ce oto sztuka, z którą (SZ W, Wilnie jest kubek w kubek 
g.wowierna lyiko i egzaltowana lub I--przed zapuszczoną jeszcze kurtynę że Bóg jest wszystkowiedzący. Czy wysnuć wniosek że... grzechu wogó- g; bi aa cja, oto sztuka, z 2 stosowaniem tej samej metody „re. 

* pędzi na oślep, lub idzie ku swojej wychodzi preiegent-komentator. Zno- ; wątpliwość pod tym względem roz- ję niemal | З °Ш1°2к а ".2“.’6 .:\ш›_ушсі‹: recte gjonalnej*, co zaspakajanie „kreso- 
zgubie parta silniejszemi od woli wu wyobraźmy Sobie, ze jest nim ani wjązuje Prawda Piękna? Nie! Nie należy tego rozumieć tak, zapadłe 'kąty .„regjónalne”. : wego* głodu wrażeń i strawy ducho- Własnej czynnikami, padniz — ofiarą. mniej ani więcej tylka sam krytyk Lecz—jest.śmy na blędnym tro- Należy sobie przypomnieć co — w .. Sztuka... „kusząca się o rozwiąza- wej obwożeniem po głuchej prowia- 
Nieubłagane przeznaczenie tak chce... teatralny «Kurjera Wileńskiego», pod- pie. Nie 20-letnia nędza i niedola, sztuce Maeterlificka — mówi Matka NiE Eika P Ac Ian ja ai | cji — „Siostry Beatryksy*  Maeter- 

pisujący się skromnie i tajemniczo pie zawody i udręki duchowe oadku- Boska pod postacią siostry Beatryks. res Gai d kiczjch lincka. 

  

* Recenzent a. i" — ma znaczyć: ad „- : В 2 i rż; i . a> ' ZOE / Beatryksy. Powie Mówi dosłownie: „Niema grzechu kor 145 Oto z jak potężną „szczyptą soli" interim==tymczasowo. (Ktoby to, kto- PE „Asų keytyk Kur, Wi (Horai by AŚ ad nie ORAARO*. logiki i dogmatu, sztuka pełna rzė- (D. N.) 
_ należy tłumaczyć l pojmować niewie- by mógł być!). leńskiego”, że grzech jej odkupiła... Jest zastanowić się nad czem, Tyl- CZY nie tłumaczących się, sztuka wy- zań 
m ce M a : wogóle sceniczne lp. Recenzent a. i zaczyna mó- go, ozn wołująca aibo niemy „paewyt albo z. Ja 

acje Maeterlincka. wić: (w DARE **) Uzasadnienie że Łaska może być UCzucie grozy — jak kto woli. ABEC 
Na przykładzie szczegółowszego — — Szanowna publiczności! Oio za *) Dosłownie ż odcinka w Nr 299, z dn. 1 ajdziemy np. w «Słowniku Apo- _ Konsekwentny wniosek i morał z 

A k m е Кн ANN: warcie le SM] niaka. I 705 i 707. tego, co się oto rzekło, niech sam ła- , komentarza do jednej tylko Maeter: chwiłę będziesz oglądała najwspanial-
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° - i ° i : 9. W. P. P. AEL i ii i Nieustanne prowokacje litewskie, Sasza 2 Gi Masło Xi c] Kitgnato | © PKN a ów 
w 3na 4 si i iał lecenia komendant tegoż posterunku Bił owa A Z Radi : j „K R L 0 WA NI E W O z N I K w 

nocy Z a ytznia mia a a g iałasowa, rej. Bujkowa, dr. ujalska, Bis З miejsce na pograniczu lilewskiem no- począł prześladować Kulbokasa, na- p- OR nis, a. SALA MIEJSKA fa Ona O WY || au" R Ria az a pn a Pl Rider Hagpard'2 wy wypadek prowokacji Litwinów, zywając „go Polakiem i wyrodkiem Sa gen. TAKOWA WA * dlalnano wa. "| Ortiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. mącących 0 ie p. As pak 5 grożąc mu B Głowiństa, dyr. Grzegorzewsia, ppłk, CBNA BILETÓW: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. raniczne, ry spowodował przej- przytem represjami. rska, gen. Karasiewicz-Tokarzewska, gen. KASA CZYNNA; ledzie| święta й i m. ы i i 4m. 30. ie na stronę ke wadi litew- ! Kulbokas, będąc człowiekiem su- Kubinowa, płk. Kruszewska, płk. Kozicka, a Cz pole PO = M Rios eg ka 
: 2 : ? . ppłk. Koziorowska, del. St. Kopciowa, sen. POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

skiego, Kulbokasa Kazimierza. miennym postanowił przejść na stro K Kulbokas byly żołnierz 2 pułku nę polską i w noe z dn. 3 na SUP NM W Ka kz S 200022000020000000000 SUMY piechoty armji litewskiej dostał się w cznia po uprzedniem rozbrojeniu po- płk. „Lukasowa, prez. Lewakowska, hr. letnią ze sparaliżowanemi nóżkami i 5 mi NA RATYI PE © į Swoim czasie w charakterze policjan- licjantów tegoż posterunku zabrał ze Łopacińska, wic-prez. Łokucijewska, prez. seanć do dide tie wozi: Hurt! Detal! NS do litewskiej straż ranicznej sobą trzy karabin tery zamki od Malecka, mec. Miedzłanowska. hr. Moh- i (i i pac rai L Šadie 2 
ta do litewskiej Y pog i ZY У, cztery zamki od lowa, hr. Mohi ic. woj. Malinow- ZbAYIoną możności (i braku) pracy z racji A S 
na posterunek w żyć og w ae $ 60 naboi, poczem W ską, "prof. pn Ordyłowska, choroby męża i dzieci. a Ba D. H.K ;Zachęta> zarządzenia odnośnych władz rejonie 2 aonu straży granicznej ‚ : 

аННа 
myśl 
litewskich komendant tegoż posterun- 
ku polecił Kulbokasowi sprowokować 
na stronę litewską kilku żołnieży ipol- 
skiej straży pogranicznej, w celu prze- 
prowadzenia szpiegostwa i agitacji 
wśtód K. O. P.'u. Po dłuższym cza- 
sie, gdy Kuibokas nie wykonał po- 

przeszedł granicę, oddając się pol. 
skim władzom, z prośbą pozostawie- 
nia go w Polsce. Kulbokas pozatem 
zeznał, iż tego rodzaju prowokacje 
bywają wśród litewskiej straży grani- 
cznej na porządku dziennym. 

„Wesoly“ Sylwester na stacji N. Swięciany. 
Dziaio się to w gwiazdzistą noc 

Sylwestrową na stacji wąskctorowej 
liaji Nowo-Święciany. 

O godzinie 21 m. 37 przewidzia- 
ne jest odejście pociągu w stronę 
Staro-Święcian. Nieliczni pasażerowie 
zakupili bilety i trzęsąc sięz zimna w 
nieopalonych wagoneikach oczekiwa- 
Ji niecierpliwie na odejście pociągu. 
Minęla przewidziana rozkładem go: 
dzina, tymczasem lokomctywa jakoś 
nie ruszała. Zniecierpliwieni pasaże- 
rowie dowiedzieli się od kierownika 
ruchu, że... maszynista się nie zgłosił. 

Sprowadzono drugiego maszyni- 
stę, rozległ się gwizdek, w dusze pa- 

sażerów weszła oiucha, lecz okazało 
się, że i tem jest pijany. Dyżurny 
zauważywszy, że maszynista nie grze- 
szy nadmiarem trzeźwości zadecydo- 
wał wstrzymanie odjazdu pociągu. 

Tu dopiero rozpoczęła się trage- 
dja. Obrażony maszynista nie zechciał 
zejść z maszyny i dopiero siłą udało 
się go ściągn ć. Rozpoczęło się po- 
szukiwanie trzeciego maszynisty, W 
rezultacie pociąg odszedł z opóźnie- 
niem 90-cio minutowem. A tymcza- 
sem pasażerowie marźli w nieopalo* 
nych wagonach, klnąc na czem świat 
stoi święta i porządeczki kolejowe. 

Kto dzisiaj powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej. 

Do I Komisarjatu, właściciele Jub rząd- 
cy domów przy ul.: Szpitalna 18 (Jatkowa 
12), Rudnicka 1, 5, 9| 11, 12, 15 (Jatkowa 
8,22 i 25 (Szpitalna 20). 

Do II Komisarjatu, ul.: S'aro-Gro- 
dzieńssa Nr. 4, 7, 7-b; 9* (dom  Klimaszew- 
skiego), © (d. Szkaderko), 9-b, 14 i 16, Sta- 
lowa Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 
r 13, Wsawczy Nr 4,6, 9,11, 13 i 14. Ё 

„ „Do III Komisarjatu, ui.: Śniadeckich 
Nr 2,4, 6, Mickiewicza Nr 1l-a, Mostowa 

Nr 10, 12, 14, Orzeszkowej Nr 7. 
Do IV Komisarjatu, u!.: Chmiejna Nr 

2, 4, 10, 14, 7, 13, Dzielna Nr 18, 20, 36, 
36-b, Graniczna Nr 40, 48, 50, Cegielnia 
przy ul, Dzielnej. 

Do V Komisarjatu, ul.: Nowogródzka 
46, 48, 52, 56, 56-a, 58, 60, 62, 101, Cecho- 
wa prawa strona (za wyjątkiem 3, 9, 11), 
Strażacki zauł. cały (za wyjątkiem 15, 17), 

Do VI Komisarjatu, ul: Antokolsia 
86, 88, 88-a, 00, 02, () 

skowe oddawane czy to przez po- 
szczególnych członków organizacji 
rrzysposobienia wojskowego, czy też 
zwarte oddziały—odpowiadali z re- 
guły przepisowym ukłonem. 

AKADEMICKA 
— W wigilię Trzech Króli od- 

będzie się w Ognisku Akademickiem 
zabawa taneczna. Początek. o godz. 
10 wiecz. Wstęp dla członków Brat- 
niej Pomocy oraz gości za zaprosze- 
miami. Do tańca przygrywać będzie 
tio akademickie. 

SZKOLNA 
.  — (x) Szkoła powszechna w 
Orzelėwce. W ostatnich dniach od- 
było się uroczyste otwarcie 3-kiasa- 
wej nowo ztudowanej szkoły po- 
wszechntj w Orzetowce, gm. Rze- 
szańskiej. 

Szkoła ta, kióra zbudowana z0- 
stała kesztem tejże gminy jest u- 
rządzeną wedlug najnowszych wy- 
mogów technicznych i higjenicznych. 

Żaznaczyć należy, iż w osiatnim 
czasie na ierenie pow, Wi!.-Trockie- 
go wybudowano cały szereg szkól 
„owszechnych, które zaliczyć należy 
do najwzorowszych Szkół na terenie 
wojewódziwa wileńskiego. 

— (%) Rozpoczęcie budowy do- 
mu ludowego w Wornianach. W 
bieżącym tygodniu przystąpiono do 
budowy domu ludowego w Wornia- 
mach. 

W domu iym, który zbudowany 
będzie według najnowszej konstrukcji 
mieścić się będą: miejscowa. straż 
sgniowa, Bank spółdzielczy, koopera- 
tywa, mleczarnia spółdzielcza i przy- 
chodnia lekarska. 

Niezależnie od powyższego, bu- 
dowy iakich domów projektowane są 
również i w innych gminach tego 
powiatu. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dniu 3 bm. 
załatwił m. in. następujące sprawy: 
przyjął do wiadomości sprawozdanie 

  

; Powstanie Polaków 
nad Bajkalem, 

Postanowił więc nie tracąc czasu 
wyruszyć czemprędzej do Posolska, 
ażeby tam powstrzymać wylądowanie 
wojsk rosyjskich 

Do oddziału Eljaszewicza, liczące- 
go 30 ludzi dodał Celiński jeszcze 20 
jeźdźców i nazwał te 5 dziesiątków— 
„plutonem*. Do pomocy Eijaszewi- 
czowi dodano Rajnerta i Wrońskiego. 
Eijaszewicz otrzymał rozkaz wyruszyć 
natychmiast w wymienionym kierun- 
ku i zająć Posolsk. Sam zaś Celiński 
został u Miszyche, aby sformować no: 
wy. oddział z pozostałych powstańców, 
poczem miał zamiar, złączywszy się z 
Szaiamowiczem, podążyć do Eljasze- 
wicza. 

Droga z Murina do Miszychi (oko- 
ło 9 u wiorst) była zbyt wielka, aby 
piesi powstańcy mogli przejść ją w 
jeden dzień; przeszedł jeszcze dzień a 
© wyruszeniu Szaramowicza z oddzia- 
iem nie było żadnej wieści. Celiński 
pragnąc przyciągnąć do oddziału wię- 
kszą ilość towarzyszy, starał się wszel- 
kiemi siłami aby ich przekonać, ale 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recakior w/z Czesław Karwowski. 

przewodniczącego zarządu ze spraw 
załatwionych przez niego i jego za- 
stępcę; przyjął, do wiadomości ko- 
munikaty dyrektora, dotyczące okól- 
ników i wyjaśnień obowiązujących 
władz nadzorczych w sprawach: roz- 
patrywania opinji lekarskiej przez kc- 
misję rozjemczą, przepisów wybor- 
czych dla Kas Chorych przy wybo- 
rach zarządu bez głosowania, pełno- 
mocnika zarządu do składania głosów 
przy wyborach do władz Kasy, upra- 
wnień delegata Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (Służba Zdrowia) w 
stosunku do Kas Chorych, instancji 
apelacyjnych od orzeczeń zarządu 
Kasy i komisji  pojednawczej, przy- 
jęcia do wiadomości przez okręgowy 
urząd ubezpieczeń zrzeczenia się przez 
p. Sz. Lichtmachera mandatu zastępcy 
członka zarządu Kasy, natomiast u- 
trzymania za sobą mandatu członka 
komisji rozjemczej, tudzież powołania 
na opróżnione wskutek powyższego 
stanowisko zastępcy członka zarządu 
p. Efraima Prużana; zaznajomił się z 
okólnikami krakowskiego związku 
Kas Chorych w sprawach 1 zjazdu 
dla ujednostajnienia sposobów lecze- 
nia i zwalczania gruźlicy oraz wypeł- 
nienia nadesłanego kwestjonarjusza w 
tej sprawie; uchwalił zwrócić się do 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów z pro- 
pozycją sprzedaży własnej nierucho- 
mości, położonej przy ul. Sadowej 
Nr 25; zatwierdził uchwały komisji 
świadczeń w sprawach lecznictwa i 
komisji  finansowo-gospodarczej. w 
sprawach zaliczenia do grup zarobko- 
wych, pociągnięcia do obowiązkowe: 
go ubezpieczenia, nałożenia kar na 
pracodawców za przekroczenie art. 
15 Ustawy, oraz szeregu innych spraw 
natury finansowej, 

KRONIKA TOWARZYSKA 
— Bal Rodziny Wojskowej. 

Pod protektoratem j. W. Pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej Aleksandry od- 
będzie się Bal Radz'ny Wojskowej w 
dn. 8 styczna w Salonach Kasyna 
Garnizonowego. 

Obowiązki Honorowych Gospodyń ła- 

sprzeciwiający się powstaniu, przeko- 
nywali go takiemi argumentami, że 
nawet zaczęły one działać demorali- 
zująco na będących w oddziale. Prze- 
bywanie Celińskiego w Miszyche, gro- 
zilo mu osłabieniem tych  nieznacze 
nych sił, które miał pod swem kierow: 
nictwem. Dlatego też postanowił prę- 
dzej wyruszyć. Z oddziałem składają- 
cym się z 60 ludzi, częścią uzbrojo- 
nych odebranymi od konwoju karabi- 
nami, wyruszył Celiński z Miszyche, 
zostawiwszy tamże około 400 zesłań- 
ców nieżyczących sobie wziąć udział 
w powstaniu*). Jego oddział zatrzy- 
mał się w odległości kilku wiorst od 
wsi i czekał na Szaramowicza. Zaraz 
po wyjściu Celińskiego, ci Polacy, 
którzy pozostali w Miszyche, zrobili 
spis tych, którzy nie wzięli udziału w 
powstaniu, wybrali trzech delegatów 

. *) Cyfra «400» wydaje się być niepraw- 
d:iwą g yż władzom rosyjskim chodziło o 
pokazanie, że Polacy — więźniowie byli za- 
dowoleni ze swego losu i nie chcieli brać 
udziału w powstaniu. 

Z treści całego artykułu widać, że autor 
ew. te źró ła rosyjskie, z których zaczerp- nięty jest cały materjał—starz ją się przedsta- 
wić ruch powstańczy i Polaków w świetle 
jak najbaraziej ujemnem! 

płk. Ożyńska, dyr. Osterwowa, prok. Przyłu- 
Ska, płk. Popowiezowa, prez. Popowiczowa, 
płk. Pakoszowa, prez. Pietraszewska; hr. 
Platerowa, p. Pimenowa, insp, pol. Prasza- 
łow czowa, woj. Raczkiewiczowa, prof. Ru- 
szczycowa, prof. Remerowa, kurat. Ryniewi- 
Czowa, płk. Szallyowa, plk. Schrotterowa, ppłk. 
Siestrzeńcewiczowa, mec. Sumorokowa, prez. 
Szezepkowska, prez. Strumiłłowa, prof. Szy- 
mafiska, prof. Szmuitowa, mec. Skinderowa, 
gen. Tupalska, ppłk. Trzeb ńska. ppłk. Wci- 
Ślakowa, ppłk. Wełdyczowa, kom. rz. Wim- 
borowa, prez. Węsławska, prez Wańkiewi- 
czowa, prof, Władyczkowa, dr. Wojewódz- 
ka Wanda, płk. Veglowa, dyr. Zawadzka, 
prof. Zawadzka Marja. 

Obowiązki Honorowych Gospodarzy ła- 
skawie przyjąć raczyli: ]. W. P. P. mec. 
Abramowicz Witold, gen. Burchard Bukacki 
Stanisław, mir. Balinger, prez. Bańkowski 
Witold, dyr. Białas Stanisław, rej. Bujko 
Jan, dr. Bujalski Władysław, p. Boh- 
danowicz lg acy, ayr. Bochwic  Stani- 
sław, płk. Czuma, p. Cywiński J'n, p. Dwo- 
rakowski Włodzimierz, mec. Engel Mie- 
cysław, gen. Fara, inż. Glatman Juljan, 
p. Głowiński Antoni, dyr. Grzegorzew- 
ski Stanisław, ppłk. Górski, gen. Kara- 
siewicz Tokarzewski, gen. Kubin, płk. Kru- 
szewski Jan, płk. Kozic i Stanisław, pik. Kunicki, ppłk. Koziorowski, del. Kopeć Adolf, 
prez. Korolec, sen. Krzyżanowski Bronisław, 
gen. lek. Klott, prof. Kłos Juljusz, rej, 
Klott Jan, płk. Lukas, prez, Lewakowski 
Stanisław, 
prez.  Łnkucijewski Jan, prez, Malecki 
Jan, mec. Miedzianowski Władysław, hr. 
Moh! Hieronim, hr. Moht Stanisław, hr. Mohl 
Wacław, wic. woj. Malinowski Olgierd, prof. 
Michejda Jerzy, pik. Ordyłowski. plk. Ożyń- 
Ski, dyr. terwa, prok. Przyłuski Józef, 
płk. Popowicz Bolesław, ptk. Pakosz Michał, 
prez. Pietraszewski Jan, hr. Plater jan, mec. 
Pissudski Jan, p. Pimonow, insp. pol. Pra- 
szalowicz Broni-taw, woj. Racz:iewicz Wła- 
dysław, prof. Ruszczyc Ferdynand, prof. Re- 
mier jerzy, kurat. Ryniewicz, płk. Szally Ka- 
zimierz, płk. Schrotter, ppłk. Siestrzeńcewicz, 
prez. Sumorok Restytut, mec. Sumorok Leon, 
prez. Szczepkowski Bolesław, prez. Strumił- 
ło Marjan, prof. Szymański Juljan, prof. 
Szmurło Jan, rej. Siewłorek Józef, mec. Skin- 
der, płk. Skwarczyński, gen. Tupalski An- 
drzej, hr. Tyszkiewicz Jan, ppłk. Trzebiński, 
ppłk. Wciślak, ppłk. Wełdycz, kom. Rz. Wim- 
bor Kazimierz, prez. dr. Węsławski Witold, 
prez. Wańkowicz Stanisław Senior, red. 
Wścieklica, prof Władyczko Stan sław, płk. 
Vogel, dyr. Feliks Zawadzki, prof. Włady- 
sław Zawadzki, p. Adam Zawadzki, ppłk. 
Zelio. 

RÓŻNE, 
— Zaproszenie. Wszyscy człon- 

kowie rozwiązanego Syndykatu Za- 
wodowego Dziennikarzy Polskich w 
Wilnie proszeni są o przybycie na 
organizacyjne zebranie nowego Syn- 
dykatu we czwartek, 6-go bm. w 
dzień Trzech Królio godzinie 12-ej— 
punktualnie — do Banku Ziemskiego 
(ui. Mickiewicza 8). Pokój Nr. 16 
(gabinet W. P. Godlewskiego). 

Z koleżeńskiem pozdrowieniem 
Czestaw Jankowski. 

— Niełaska Kowna. Litewskie 
pisemko w Wilnie «Vilniaus Aidase, 
reprezentujące stronnictwa «ludowe», 
odpowiadajace w gruncie kowieńskim 
frakcji sejmowej «laudininki», wystą- 
piło ostatniemi czasy z szeregiem 
ariykułów, krytykujących ostra nowy 
rząd kowieński. 

Znanem jest powszednie, że pisma 
litewskie w Wilnie nie są wcale'czy- 
tane z braku Litwinów. * Wychodzą 
zaledwie raz łub dwa razy na tydzień 
i rozchodzą się w sprzedaży w kilku- 
dziesięciu zaledwie  egzempiarzach. 
Utrzymywane i podtrzymywane do- 
tychczas były przez subsydja rządo- 
we z Kowna, 

Obecnie „Vilniaus Aidas“ 
stało wychodzić... 

— Podziękowanie. Dom św. Antonie- 
go składa z głębi serca płynące «Bóz za- 
płać» firmie «Tektura» w Wilnie Wileńska 
Nr 14, za sda ofiarę tysiąc złotych ną 
żywność i opał dla dzieci, których ciężki nie- 
dostatek spostrzegło troskliwa oko i odczuło 
głęboko szlachetne i ofiarne serce przezac- 
nych Dobroczyfńiców. 

— Miłosierdziu czytelników gorąco 
polecamy rodzinę Alfonsa Kozłowskiego 
zam. Mostowa 17 m. 6, zredukowanego po- 
sterunkowego Policji Państwowej, chorego 
na gruźlicę płuc, który posiada córkę 6-cio 

prze- 

i wysłali ich z tym spisem do aresz- 
towanych Czerniajewa i Szaca, ażeby 
przedstawić im dowody swej neutrał- 
ności. Ci przyjęli papier z niedowie- 
rzaniem i odpowiedzieli, że sami nie 
wiedzą, jaki ich los oczekuje i odes- 
łali delegatów z powrotem. 

Eljaszewicz ze swym oddziałem 
posuwał się w stronę Posolska i oko- 
ło st. Lichanowoj natknął się niespo- 
dziewanie na oddział rosyjski pod do- 
wództwem porucznika Von Kerna. 
Rozpoczęła się strzelanina; kilku po- 
wstańców raniono. Porucznik von 
Kern z pięciu żołnierzami nie podda- 
wał się przeważającej liczbie przeciw- 
ników. zamknąwszy się w budynku 
stacyjnym ostrzeliwał się przez okna. 
Dowiedziawszy się o przybyciu . od- 
działu majora Rika, powstańcy prędko 
odstąpili zabrawszy swoich rannych i 
podpaliwszy stację ze wszystkich stron. 
Major Rik ścigając ich wziął w lesie 
do niewoli 15 ludzi. Porucznik won 
Kern z żołnierzami uratował się, wy- 
skoczywszy przez okna palącego się 
domu. 

Eijaszewicz z resztą swego oddzia- 
łu powrócił na poprzednie miejsce, 
gdzie zastał Celińskiego w ponurym 

hr. Łopaciński Serejusz, wic. Np 

TRATR | MUZYKA, 
— Reduta na Pohulance. Dziś we- soła komedja Fredry (syna) <Oj młody, 

młody w opracowaniu Zespołu Reduty, 3 Bilety i abonamenty nabywać można w biurze podróży «Orbis» od god. 10 — 4.30 w dnie powszednie i od godz. 10—12 w nie- dziele i święta. W dniu przedstawienia bile- ty sprzedaje kasa teatru Reduta. 
— <Tajemnica powodzenia» w Te- atrze Polskim. Dziś po raz drugi ukaże się niezmiernie interesująca sztuka o tem jak zdobyć powodzenie w życiu. Ze względu 

na rozpoczęty co dopiero rok (a w sztuce 
rzecz się dzieje w Sylwestra), tem bardziej warto poznać tę tajemnicę, — nawet tym, którzy tę tajemnicę w tej Czy innej formie 
Joż posiedli, a żądni są tylko sensacyjnej i 
miłej rozrywki. 

— Popołudniówki św ateczne. W czwartek o g. 4-ej pp ukaże się krotochwi- 
la W. Rapackiego «Ja tu rz jdzę> z rewją taneczną w akcie Il-im, w niedzielę zaś o 
©. 4-ej pp., zawsze niezawodna komedja Hopwooda— «Nasza żoneczka». 

— «Proboszcz wśród bogaczy». Nie- bawem wejdzie na repertuar Teatru Pol- skiego sensacyjna sziuka w 5ciu aktach Andrė de Lordė i Peerre Chaine «Proboszcz wśród bogaczy», która już rok trzeci bez 
przerwy utrzymuje się na repertuarze jedne- go z teatrów paryskich. Autorzy sztuki za- Nawpnęli temat z głośnej powieści «Clement 

lautel». 

WYPADKI | KRADZIEŻE, 
— (x) Zatrzymanie przemytni- 

ków. Onegdaj w rejonie Rykont or- 
gana polskiej straży  pogranicznej - 
przytrzymały niejakiego Kozłowskie- 
go Józefa i Grygoszisa Jana, pod- 
czas gdy wymienieni przekroczyli'nie- 
legalnie granicę z Litwy do Polski, 
przemycając większą ilość tytoniu li- 
tewskiego i sacharyny. 

Pomienionych, jako znanych od- 
dawna przemytników odstawiono do 
dyspozycji władz. 

— Wstrząsająca śmierć pod kołami 
maszyny. Dn. 4 b. m. na fabryce waty 
Szmula Gołodzieca i Rywy Niemieckiej 
(Dolna 13) upadła z drabiny prowadzącej 
na strych i wpadła do maszyny  2ósletnia 
Bronisława Jagruntowicz, którą rozezwało 
na drobne kawałki. 

— Nożownictwo. Dn. 4 b. m. na ul. 
Subocz został uderzony nożem w nogę przez 
chłorców żydów uczeń szkoły powszechnej 
Nr 45 K. Majewski (Subocz 59). 

— Nagły zgon. W nocy ną 4 b. m. 
nagle zmarła 42-letnia Wiktorji Leńko (Bo- 
brujska 7). Przyczyny Śmierci nie ustalono. 

Ofiary. 
— Zamiast wizyt Noworocznych na Ko- 

mitet «Chleb dzieciom»: 
Urzędnicy Okręgowej Dyrekcji Lasów 

Pafistwowych: Dyrexior Władysław Grzego- 
rzewski 5 zł., lnspektor O<r. Marjan Hop- 
pen 4 zł., Inspexto'owie: Stanisław Bona- 
sewicz 3 zł., Bolesław Frąckiewicz 5 zł., Sr. 
Hutorowicz 2 zł., St. Rogiński 3 zł., Wło- 
dzimierz Szmidi 2 zł., Jerzy Biernacki 3 zł., 
Stanisław Polenkiewicz 1 zł, Leon Huszcza 
1 zł., borys Piiss 1 zł. 50 gr., Fr. Dąbrow- 
ski 2 zł, W. Gryłowski 1 zł, M. Zachare- 
wicz 2 zł., Langhamer 1 zł. 50 gr., J. Bielic | 
1 zł., Cz, Michatowska 1 zł., A. Buzat 1 zł., 
J. Nardy 1 zł, M. Łuczycki 1 zł, J. Lu- 
czycii 50 gr., L. Chociłowski 2 sł., GQ. Wę- 
dzierski 1 zł, K. Chrapowłcki 2 zł, A. Pie 
wocki 2 zł., Arciszewski 1 zł. Razem 50,50 
zło:ych. с 

Urzędnicy Okręgowego Urzędu Probier- 
Czego: Razem 2 zł. gr. 40 

Urzęinicy Sądu Apelacyjnego: Sumo- 
rok 5 zł. T. M. Stulgiński 3 zł., Bochwic 
3 zł, S. Romanowicz 2 zł., j. Bądzkiewicz 
2 zł., K. Dmochowski 2 zł. Razem 17 zł. 

Urzędnicy Prokuratorji Generalnej: Adolf 
Kop:ć 5 zł, Mieczysław Obiezierski 3 zł., 
Tadeusz Szeligowski 1 zł., Frykke Julja 50 
gr. Krystyna Zawiszanka 50 gr. Razem 10 zł. 

— Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 13. 

Domy w Wilnie 
KUPIMY ZARAZ 

rozmaitej wartości. Biuro nasze nie 

pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia. 
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe 

Ad. Mickiewicza 21, tel. 152, 

  

nastroju i jeszcze bardziej go zasmu- 
ci! widokiem rannych. Od Szaramo- 
wicza zaś nie było żadnych wieści, 
niepokój dręczył Celińskiego i on zu- 
pełnie upadł na duchu. 

Oddział Celińskiego z resztą od- 
działu Eliaszewicza stanowił razem 
tylko około stu ludzi. Potrzeba bylo 
obmyśleć plan działania i Celiński za- 
wezwał na naradę Eljaszewicza, Raj- 
nerta i Pankowskiego. Uchwalono, że 
dalsze prowadzenie działalności wo- 
jennych, bez Szaramowicza doprowa- 
dzi tylko do pewnej zguby, że po- 
trzeba powrócić do Miszychy i tam 
oczekiwać Szaramowicza, a tymcza- 
sem robić wszystkie potrzebne przy- 
gotowania dla otwartego boju. Nócą 
byli już wszyscy w Miszyche. Na 
drugi dzień rano pokazał się oddział 
Szaramowicza i w serca powstańców 
powróciła otucha. Byli pewni, że Sza- 
ramowicz przywiódł ze sobą przynaj- 
mniej kilkuset ludzi, którzy i dopro- 
wadzą do skutku zamiary powstań- 
ców, lecz jak gorzkie było ich roz- 
czarowanie! Oddział liczył wszystkie= 
go około 150 ludzi i to źle uzbrojo- 
nych. Dwa oddziały połączone razem 
liczyły w ten sposób tylko 250 ludzi. 

Odpowiedzialny za. ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Odbiorniki, MAR S gavos 
T-wo 

R djo-techniczne „Elektrit 

  

    
tel. 9 — 05. — 

  

teńse: рому | 
_Ёі‘Ьа': .]02348. majątki, folwarki, 

place kupujemy— 
sprzedzsjemy na |.   

warunkach bardzo | 
  

PIANINA, FO 

K. DĄBRO 

Z powodu LIKWIDACJI wyprzedaję 

i FISHARMONIE fabrycznych 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

dogodnych 

2 ACH ET; < А 4 RTEPIANY Gdańska 6, tel. 9.05 |. 
po cenach       

WSKA Do wynajęcia% 
pokój aso 2° 
elektrycznością i opa: 

„ łem. Wejścieniekrępu - 
  

uprasza łaskawą klijentelę 

  

wykonywa 

|
+
%
0
%
4
 

przysteonych. 

   

    

Biuro Techniczno - Handiowe 

J. KRUŽOEEK i A. ANTONOWICZ 
Wilno, uł. Orzeszkowej 3, tel. 560, 
„Adres tel, — <KRUŻANT Wilno» 

poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 

осС 
ME: 

  

  

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- | 

Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6, w bramie na schody. 
Oo godz. 10 zrana do 8.ej wiecz.   

! REUMATYŽM 
ŁAMANIA BOLE GŁOWY ZĘBÓW › 

& TARNOPOLA 

Do NABYCIA WSZĘDZIE 

1 NAGRODZONY 
| MEDALAMI 

APTEKA MIKOLASCHA 

  

Zrobiwszy przegiąd wojska Celiń- 
ski oznajmił, że ono przedstawia tak 
małą siłę bojową, że niema co i my- 
śleć o pomyślnym wyniku bitwy i dla 
tego nie pozostaje nic innego, jak 
wyruszyć z powrotem do Kultuka, 
który jeszcze nie został zajęty przez 
wojska rosyjskie, ażeby dojść jak naj: 
prędzej do chińskiej granicy, leżącej 
w odległości 150 wiorst. Ten plan 
został odrzucony stanowczo przez 
Pankowskiego i Eljaszewicza. Oni 
przypuszczali, że rosyjskie oddziały 
zająwszy Posolsk, obsadziły także i 
poludnie jeziora, a więc idąc w kie- 
runku Kułtuka można spotkać się z 
nimi i wtedy musieliby walczyć w 
bardzo złych warunkach. Podług zda- 
nia Szaramowicza lepiej byloby iść 
naprzód, starając się zdobywać zwo- 
lenników i z większemi siłami dotrzeć 
do chińskiej granicy. Celiński upierał 
się przy swoim planie i kiedy rozgnie- 
wany Szaramowicz nazwał jego plan 
ucieczką z pola bitwy, on obraził się 
i zrzekł się dowództwa powstaniem. 

Od tej chwili Celiński nie wtrącał 
się do dalszych planów swoich to- 
warzyszy, nie wystąpił jednak z od- 
działu, który nie nie wiedział o nie- 

W. JUREWICZ 
były. majster firmy p AEL BURE 

Sw pod adresem 

ul. Mickiewicza 4, filja ziikwidowana. 
Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz 

reperacje zegarków i biżuterji po cenach 

FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA „AP.KOWALSKI wasszawa. 

  

łość, o miłości, sądowe sprawy i t @& ; 

  

/ WYTWÓRKIA: GLÓMNEY SKŁAD WYSYŁKOWY | 

  

jące. Adres w Redakcji 

DOKTOR 

D, ZELDOWIGZ į 
chor.WENERYCZ. |. 
NE, MOCZOPEC, Į 

SKORNE 
od 10-1,god 5-8 w, |. 

DOKTÓR к 

ZZeldowiczowa | 
KOBIECE, WENE. | 
RYCZNE i chor, į 

DRÓG MOCZ, | 
prz. 122 iod 46 | 
ul.Mickiewicza 24 | 

tei. 277 

w. Zdr. Nr. 31. | 

„ „Akuszerka 

W: Smiałowska 
przyjmuje od godz, 9: 

do 19. Mickiewicza 

zwracać się tylko 

0
0
2
9
9
0
9
9
 

      
     

  

  

AGRONOM 
kawaler, lat 27 р 
ukończoną. Akademją 
Rolniczą w. Bydgosz- 
czy oraz kilkuletnią, 
pracą w dużych i 
1 intensywnie prowa 
dzonych majątkach. 

: poszukuje Kani 
rządcy samodzielnego 

Do sprzedania około wzetędaże pod Ianas 
В zycję samego właści- 400 pudow siana I = "z Śjoszen a 

koniczynowego, . Serkowski, Wilno 
Most 226 

około 400 pu:. aa 
    

PRZEDAM dużą dów siana S prada e 

łąkowego bezcen Z powodn. 
du za 1 600 zło- 

oraz około 1000 pudów doti o Ar sbbtewi iz 

stany kylie] I Jarej o olicdwe prawie b 
rok. Adres w redakcji. 

Etola 
sobolowa 

Szczegóły: Zakretowa 

5B m. 1 od 6—7eej. 

  

    

RZYBŁĄKAŁ się 
pies rasy laverze, 

biały centkowany. 

    

Św. Anny 2—2. o dż 
okazyjnie 
do sprzedania 

MEIN 1 14 skórek 
ul. Mickiewicza 44 

m. 17. Pizyjmuje od 
g. 9 rano do 7 wiecz, 

į Boję ża 4 
m, I.     

Ogłoszenie. 
Komoinik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały: y | 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U, P. C, 
obwieszcza iż w dniu 5 stycznia 1927 
roku, o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, 
przy ulicy Radnickiej Nr. 10 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego Zoiji Załą, 
składającego się z urządzenia sklepu 
i towarów galanteryjnych, oszacowa- 
nego na sumę złotych 1.342 gr. 70 
na zaspokojenie pretensji Chaima 

—        
  

Duńskiego. ь 
Komornik Sądowy a 

s | Nr. 4-VI. (-) A. Sitarz. L 

СВ 

porozumieniu pomiędzy wodzami. 
Szaramowicz obiąwszy dowództńt 
nad oddziałem, zajął się przypro- 
wadzeniem go do bojowego porząd- 
ku: rozdzielił oddział na 5 plutonów; 
po 50 ludzi w każdym, dwum pluto- 
nom dał konie i strzelby i dowództ« | 
wo nad niemi powierzył Eijaszewiczo- 
wi i Kotkowskiemu. Trzy plutony 
stanowiły piechotę, pod dowództwem | 
Pankowskiego, Kwiatkowskiego i Kie- 
drońskiego. Piesze plutony byly uzbro 
jone bardzo źle; mieli po większej 
części pałki z żelaznymi końcamx 
nakształł dzidy, kosy, a broni palni 
oprócz kilku żołnierskich karabinów, 
tylko strzelby myśliwskie najbardziej 
przymitywnej konstrukcji. 

Każdy nowy pluton wyruszał na- 
tychmiast do Posolska,  przycz! 
pierwszy pluton otrzymał rozkaz: 
wypadek jeżeli spotka rosyjski odd 
nie odstępować, a na miejscu o z 
kiwać przyjścia następnych plutonów 
i dalszych rozkazów Szaramowicza. 

(C. D. N.) 
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