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Wilno Piątek 8 stycznia 192 

Medai i Adwinistracy mi, Ad. Biicklewicza 4, otwarta od 9 do 3, Telełonye sudórónii ZAĘ, adzsiuteśracji 228, drukarziiOł 
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BARANOWICZE — ui, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ui Oen. Berbeckiego 10 
DUNILOWICZE — ul. Wileūska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — uł. .Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—-ul, Mickiewicza 24 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domn lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. O. Nr 80. 

Traktat włosko-niemiecki w 
oświetleniu prasy Zachodu, 

Akurat przed rokiem rozbrzmie- 
wały w Europie groźne tony mów 
Mussoliniego z powodu zaiargu z 
Niemcami o Brenner. W rok później 
sytuacja się zmieniła zasadniczo. 
W zmagające się rozdźwięki pomiędzy 
"Francją i Włochami przyczyniły się 
może najbardziej do zbliżenia nie- 
miecko-włoskiego, które ostainio zną* 
lazło swój wyraz w świeżo zawartym 

traktacie. ё 
Prasa Zachodu różnie ocenia pod- 

pisany traktat. Zacznijny od głosów 
niemieckich: : 

— Zawarty traktai—pisze „Tageszeitung“ 
ma specjalne znaczen e. Z chwilą unormo- 
wania s osunków  włosku-niemieciich przez 
traktat arbiuażowy znikną mnożące się do- 
tychczas skargi z Tyrulu Po'udnio »ego. 
Przez traktat ten Włochy wyłączyły wpraw- 

dzie mozliwość poruszenia tej kwestji przed 
kom sją konfidenc jną względnie sądem ar- 
bitrażowym, p nieważ z stizegły się wyrsź- 
nie, że z wompleksu spraw spornych wyłą- 
czone zos aną te kwestje, kióre psdl-gają 
wyłącznie kompetencji jednej że siron—nie- 
mniej spodziewać się możva, że Włochy— 
przek newszy się o dobrej woli Ni: miec— 
zmienią dotychcz.sową taktykę w traktowa- 
niu ludności niemieckiej w Tyrolu Połud- 
niowy m. Nie ulega wątp iwości—pisze d/ien- 
nik, że strona włoska dążyła do nadania 
traktatowi bsrdziej wyraźnego chara steru po- 

lity czneg >. Muss i niemu chod.i wszak prze- 
dewsz sikiem o zape+n enie sobie neutra|- 
mości Ni miec na wypadek kontiiktu fran- 
cusko-wł skiego oraz z uwagi na napięcie 
stosunków z Jugosławią. Pona sto Mussolini 
<stara się o p parcie Niemiec dla jego poli- 

„łyki śródziemn morskiej Zach-dzi pytanie, 
€zy Niemcy, które zgudziły 'się na wyłącze- 
mie z traktatu kwesiji, wynikłych z przy- 
czyn istniejących przed zawarciem traktatu, 
otrzymają ió *nor.ędne sorzyści, Może to 
się stac jedynie wtedy, giy Niemcy CA 
się—po uzupełnieniu tego traktatu — zuży 

(o w danym wypadku przeciwko Fr ncji. 
zy rozwój wypsdków prowadzi do tego, 
zależy wysącznie od Francji. | : 

O wicie entuzjastyczniej brzmią 
głosy prasy włoskiej. Tak np. „Cor- 
ięre delia Sera''* pisze: 
„Włochy i Niemcy mają dużo wspólnych 

imteresów, a Żadnego prawie Sprzecznego. 
Było więc rzeczą naturalną, ŻE oba rzyd, 
szukały formuł,, któraby przyniosła obopół- 
ne ko zyš. i i wzmocniła politycznie i dy- 
plomatycznie cba narody. Stresem nn pierw 

' ёку ułożył i zaproponował ideę trakiatu, 
jakkoiwiek niezupełnie identyczną z tym, 
który później został zawzrty. Pewnem jest, 
że nowy gabinet niemiecki, który będ 
stworzony nie oddzii się cd linji, zakreślo- 
nej przez Stre-em nna. Zbytecznem jest do- 
wudzić, że tr. ktat nie je-t sprzeczny ani Z 
faktem Locarno, ani z duchem Ligi Naro- 
dów. 

Inaczej ocenia traktat prasa fraa- 
cuska. Część jej wiczi w traktacie 
arbitrażowym włosko-niemieckim kon- 
tynuowanie idei Locarna. Pod tym 
względem stwierdza „Temps' może 
on oddać duże usługi w sprawie po- 
koju gdyż tworzy normalne stosunki 
pomiędzy mocarstwami, które były 

"wrogami podczas wojny. Inny nato* 

miast poważny dziennik francuski 

„Journal des Debats'* twierdzi że: 

„Głównym celem traktatu obecnie jest 

uzyskanie ewakuacji Nadrenji. Uważa on za 

przezorne nie Czynić ni zego, co mogłoby 

uchodzić za skierowane przeciw Francji. Mu- 

imy p'zost:ć lub udawać że pozostaje 

wiernym linji Th iry. Dlatego to prasa nie- 

miecka ki dzie n.cisk na nieszkodliwość cha- 
 rakteru nowego traktatu. Sam w sobie istot- 
nie nie ma on znaczenia politycznego, jed- 

1akże b:łoby naiwnością 10zp*trywać go ze 
stanowiska czysto „form.Inego lub dosłow- 

dego. Chcemy z*znaczyć, ŻE stosunki nie- 

miecko-włoskie wchodzą w nową tazę i że 
raktat może ozn cz Ć początek bardzo waż- 
aej ewolucji politycznej”. 

. Zakulisową stronę podpisanego 
traktam oświeła_ prasa angielska 

„The Manchester Quardian'' pisze iż: 
Mussolini proponował Niemeom zawar- 

sie traktatu O bardziej daleko idącym cha- 
„akterze pelitycznym, skierowanego prze- 
ciwko Francji. Projekt ten zostałby odrzu: 

‚° сопу w każdym razie, iecz odrzucenie stało 
salę wręcz konieczne, ponieważ Mussolini w 

samym czasie proponował Francji za* 
rcie traktatu, skierowanego przeciwko 

Niemcom. Dziennik przypomina, iż w r. 
1923 Mussolini czynił „pewne propozycje 
Niemcom, ofiarowując broń i amunicję. 
Propozycje te zostały również odrzucone: 
„The Manchester Guardian“ uważa, że gdy- 
by Mussolini skierował je poza plecami 
niemieckiego rządu do niem.eckiego mini- 
sierstwa wojny, osiągnąłby większy sukces. 

Jak widzimy z przytoczonych gła- 
Sów traktat arbitrażowy właskę-nie- 
miecki jest <zaszachowaniem polityki 
frencuskiej imoże wpłynąć na zmianę 

niiguracji  clitycznej w Europie, 
© oczywiście nie może być dla nas 

bez znaczenia. S. 

RADJOSŁUCHACZE! 
Każdy, kto chce mieć tani -odbiornik» 
chce przenosjć swój aparat z jednej 
jejscowości do drugłej, chce go 

bierać ze sobą ma wycieczki, wi- 

"nien pamiętać, że do tych cełów 
najodpowiedniejsze są łampki dwue . 
siatkowe PHILIPS MINIWATT A 141, 

А 241, А 341 ГА 441. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA 

od Waszych dostawców, a znajdziecie 

w nich. wskazówki, co do sposobu 
użycia i dokładne dane techniczne. 

   

  

; W. sprzedaż: przesyłką pocztową 4 zł | az < 

Rozbiór Litoy jako $Garancja pokoju. 
, Znamienny głos niemiecki. 

BERLIN, 7 I. PAT. <Berliner Boersen-Kurier» jest zdania, 
że ro»biór Litwy aktualizowałby szereg probiematów wschodnich. 
Dziennik uważa, że nietyle poszanowanie prawa samostano- 
wien'a O sob e narodów, ile fakt, że Litwa jest członkiem Ligi 
Narodów wstrzymuje mocarstwa od położenia kresu samodziel- 
ności państwowej Litwy. 

W przys.łości będą one jednak małoskłonne do to'erowa- 
nia na wschodzie Europy państwa, które wewnątrz swych granic 
budzi nieustannie najostrzejsze niezadowolenie wśród szerokich 
kół, na zewnątrz zaś przedstawia chron'czną przeszkodę dla ko- 
mun kacji. Plan rozbioru Litwy znajduje zdaniem dziennika, co- 
raz więcej zwolenników w politycznych salonach na wschodzie. 

Jeżeli Litwa nie znajdzie wkrótce nowych dróg wy Ścia, to 
stoczyć się musi nieuchronnie w przepaść. 

Reforma rolna na Litwie 
Z Kowna donoszą: Minister Rolnictwa Aleksa udzielił wywiadu 

przedstawicielowi „Lietuvos Zinios*, w którym oświadczył między innemi, 
że wprawdzie reforma rolna będzie nadal postępować, wszakże parcelacia 
majątków odbywać się będzie w tempie nieco wolniejszem. W roku 1927 
ma być rozparcelowane 42.000 ha, ktėre pozostaly z parcelacji roku po- 
przedniego i z pewnych wzgiędów dotychczas nie zostały rozparcelowane. 
Pozatem parcelowane będą jedynie majątki leżące odłogiem. Takie czę- 
ściowe wstrzymanie reformy rolnej nie oznacza bynajmniej jej przerwanie, 
lecz tylko wywołane jest ciężkim stanem ekonomicznym kraju i skarbu 
państwa, który nie w stanie jest udzieiać zapomóg 25000 nowych go- 
spocarzy i osadników. Jednocześnie wstrzymana zosianie sprzedaż ma 
jątków o mniejszym niż 200 ha. obszarze, Majątki te mogą być sprzeda- 
wane z wolnej ręki. 

  

Nieprawdziwe pogłoski o rekonstrukcji 
gabinetu. 

WARSZAWA, 7 |. (feł. wł. Słowa). W niektórych pismach ukazały 
się wiadomości o mającej jakoby rychło nastąpić «rekonstrukcji gabinetu» 

oraz ustąpieniu marszałka Piłsudskiego ze stanowiska prezesa Rady 

Ministrów. Według tych wiadomości, rzekoma ta rekonstrukcja miałaby 
dotyczyć w pierwszym rzędzie tek Ministerstwa Sprawiedliwości i Rol- 
nictwa. Jak się dowiadujemy, z miarodajnych źródeł, wszystkie te wiado- 
domości pozbawione są podstaw i pochodzą z jakichś mętnych źródeł. 
Jeżeli chodzi o stanowisko min. sprawiedliwości p. Aleksandra Meyszto- 
wicza, to współpraca pomiędzy min. Meysztowiczem a premjerem mate 
szałkiem Piłsudskim n.e byla nigdy kardziej harmonijna niż teraz, Na”co 

wskazuje chociażby przeszło %-ro godzinna konferencja, którą odbył dziś 
premjer z min. Meysztowiczem. 

Klub Zachowawczej Pracy Państwowej 
we Lwowie. 

W dniu 0-go bm. odbyło się we Lwowie zebranie organizacyjne 
Klubu Zachowawczej Pracy Państwowej, którego celem jest konsolidacja 
elementów zachowawczych, należących do różnych stronnictw—względnie 
bezpartyjnych na tle współaej pracy ideowej. W zebraniu wzięli udział 
wybitni przedstawiciele ziemiaństwa, inteligencji miejskiej ze Lwowa oraz 
miast powiatawych Wschodniej Małopoiski. Przewodniczył ks. Paweł 
Sapieha, który powitał gości przybyłych specjalnie na zjazd z. Warszawy, 
Poznania, israkowa i Wilna. Referaty wygłosili redaktor Stanisław Mackie- 
wicz, delegat Polskiej Organizacjj Zachowawczej Pracy Państwowej 
o ideologji zachowawczej na tle zagadnień doby obecnej, oraz Stanisław 
Chłapow:ki delegat Klubu Zachowawczej Pracy Państwowej z Poznania, 
który przedsławił statut i cele Kubu Poznańskiego. 

W dyskusji rad referaiami zabierali głos pp. d-r Zaklika, d-r Kazi- 
mierz Papara, d-r Łączyński, hr. Leon Piniński, d-r Zebracki į St. Burzyn: 
ski. Po przemówieniach uchwalono 101 głosami przeciw 3 utworzyć 
autonomiczny Klub Zachowawczej Pracy Państwowej na wzór Kubu 
Poznańskiego poczem na wniosek p. Kazimierza Przybysławskiego wice- 
prezesa T-wa Kredytowego Ziemskieg» wybrano jednogłośnie wydział 
z prawem kooptacji. Weszli doń: Konstanty Dzieduszycki, Ksawery 
Jaruzelski, Anteni Kinzi, prezes Związku Dzierżawców, prof. d-r Roman 
Deberier, b marszałek sejmu Niezabytowski i ks. Pawel Sapieha, 
W posiedzeniu "łubu wzięła udział znaczna liczba członków stronnictwa 
Chrześcijańsko: Narodowego. 

Antybrytyjskie manifestacje w Chinach. 
HANKOU, 7 1. PAT. Sytuacja w mieście we środę po południu 

przedstawiała się tak, że wejście cudzoziemca na teryterjum koncesji 
brytyjskiej wywoływało akty gwałiu ze strony chińczyków. W  porozu- 
mieniu z władzami chińskiemi Anglicy rozpcczęli wieczorem tegoż dnia 
ewakuację ochotników oraz amunicji i broni, którą przywieziońo do 
miejsca postoju okrętów wojennych. W celu zabezpieczenia dzielnicy 
angielskiej przed napadami tłumów wkroczyły tam wojska chińskie. 
Ewakuacja zakończyła się © drugiej nad ranem bez zajść. W dniu wczo- 
rajszym mieszkania wielu Anglików obiegane były przez wzburzone tłumy, 
W chwili obecnej porządek utrzymują wojska chińskie. Ludność zdziwiona 
jest, że koncesja ewakuowana została bez obrony. Wszyscy robotnicy 
chińscy zatrudnieni w firmach angielskich otrzymali rozkaz wzięcia udziału 
w manifestacji anty-brytyjskiej. 

LONDYN, 7 1. PAT. Wedie ostatnich deniesieś z Hankou zapano- 
wał tam spokój. Brama między chińską dzielnicą a koncesją brytyjską 
jest otwarta. Nad bezpieczeństwem czuwa policja chińska łącznie z an. 
gielskiemi wojskami marynarskiemi, które tam wylądowały. Wedle ostat 
nich doniesień Anglicy w porezumnieniu z kantońskiemi władzami wo|- 
skowemi objęły ponownie kontrgię nad koncesją brytyjską, Żołnierze 
chińscy zostali wycofani. W koncesji pozostała jedynie policja wojskowa. 

Niema zagadnienia, interesującego kobietę polską, któregoby nie oświetlał 
wszechstronnie najtańszy i najbogatszy w treść tygodnik kobiecy 

„DŁUSZEZ” 
48 kolumn druku, bogaty dział literacki i świetnie redagowany 

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

wzory haftów naturainej wielkości. 
Numery okazow e wysyłamiy po nadesłaniu 60 gr, na koszta przesyłki i 

„_ apakowania. : 
Prenumerata miesięczna 5 zł. 80 gr. 
Adm. Warszawa, Krakowskie Przedmieście 99. 
Konto P. K. 0. Warsząwa Nr 3.700. 

detalicznej cena pedyńczego n—ru 20 groszy. 
łata pocztowa uitczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów miezamwionych nie zwraca. 

Walka o Azję. 
W Chinach sytuacja prawie bez 

zmian. W Pekinie całkiem bezsilny 
kiomintang ze swoim „rządem* re- 

zduje wprawdzie ale nie panuje. Pół- 
mcne Chiny wciąż pod władzą obu 
gnerałów Wu-Pei-Fu oraz pana i 

wadcy Mandżurji. Tymczasem zaś 

wódz naczelny armji, która zdobyła 

Kinton, tak zwanej armji południo- 
wij ruszył się naprzód zgarniając ob- 

fiq zdobycz wojenną, o którą mu 

przecie tylko chodziło. Rzekomo cią- 
giie na spotkanie obu armij półno- 

cych, które atoli nie kwapią się wy- 

ruszyć w pole przeciwko potężnemu 
zdzbywcy Kantenu. Tem bardziej nie 
špksžą wyruszyć na pole chwały po- 

nievaż zagraża im nieustannie znany 

„chrześcijańskie generał gotowy na- 
tychmiast rzucić się na obie armje 
pónocne, skoro tylko opuszczą te, 

kióre obecnie zajmują niesłychanie 
obtonne pozycje. 

O jakichś „krwawych” i walnych 

bitwach nie słychać. Ma to w tem 

główną swoją przyczynę, że strategi- 
cy chińscy do dziś dnia używają za 
podręczniki sirategji księgi jeszcze 
z czasów Konfucjusza Nie żadna to... 
anegdota. Fakt to siwierdzeny. A w 
podręczniku strategii z czasów Kon- 
fucjusza załeca się unikać do osta- 

teczności rozgromienia przeciwnika 

w walce w otwartem polu; należy 

starać się pokonać go i zmusić do 
cofnięcia się «innemi sposobami». Je- 

dnym z najbardziej zalecanych spo- 

sobów jest... podkupienie naczelnego 

wodza wrogich sił zbrojnych. Dlate- 

go wielkie zwycięstwa sa w Chiaach 
zazwyczaj prawie bezkrwawe. Głó- 
wnie, jak się wyżej napomknęło, cho- 
dzi o zdobycz wojenną tudzież o su- 
my zgarnianė, jako kontrybucje i ha- 

racz z miast zajmowanych przez zwy- 
cięskie wojska! 

W niemałem niebezpieczeūstwie 

są cudzoziemcy stale w Chinach о- 

becnie przebywający, Cyfra ich bar- 
dzo w ostatnich czasach zmalała; 

kto mógł uchodził — za morze. 
Liczyć trzeba, że zostało w Chinach 

mniej więcej sto tysięcy cudzoziem- 

ców. Chińczycy nienawidzą ich. Daw- 

no byliby się z . nimi rozprawili jeśli 
by nie obawa, że państwa cudzoziem- 
skie będą mścić się zbiorowo. W 
każdym jednak razie cudzoziemcom 
przebywającym w Chinach większe 
grozi niebezpieczeństwo ze strony 
ewentualnych «pogromów» ze strony 
ludności miejscowej niż ze strony 
wojujących armij. Ludność cudzo- 
ziemska ma głównej swoje sie- 
dziby na wybrzeżu oceanu albo w 
pobliżu wielkich rzek, Pierwsza lep- 
Sza kanonjerka może uczynić wśród 
kolonji cudzoziemców nieobliczalne 
spustoszenia. 

Wojska cudzoziemskie zajęte są 

wyłącznie ochranianiem rodaków, O 
żadnej zbrojnej interwencji zbiorowej 
mocarstw mowy być nie może. Mo- 

carstwa mają do wyboru: albo uznać 

rząd pekiński obecny albo wywołać 

— wojnę. Jedynie opanowanie Szang- 
haju byłoby zwrotnym punktem z 

teraźniejszej sytuacji, z której: zdaje 
się niema wyjścia, Wypadło nawią- 

zać układy z panami Szanghaju, 
miasta gdzie najwięcej przebywa cu- 

dzoziemców. Tymczasem jedaak nie 

wygłąda aby już rychło miała zająć 

Szanghaj armja południowa. W poło- 
wie grudnia korespondent gazety 

«Times», który był specjalnie udał 

się z Tientsinu na południe nie po- 

frafił odszukać i sprecyzować gdzie 
w chwili obecnej znajduje się front 
armji południowej. W każdym razie 
musi być bardzo daleko od Szang- 
haju. 

Podczas zaś gdy iosy Chin jakby 
stanęły na martwym punkcie, zaryso- 

wały się w południowo - zachodniej 

stronie kontyneniu Azjatyckiego tak- 
ty, dające pole do wysnuwania dale- 
ke idących konjunktur. 

Minister dworu i zaufany szacha 

perskiego Timur Tasz Khan po dhuż- 
szym pobycie w Moskwie gdzie 

spotkał się z posłem tureckim w Te- 
heranie Memduchem Szewketem, któ- 
ry „spędzał swoje wakacje urlopowe* 
w stolicy Rosji (tak), przyjechał wia 
Paryż do Angory. Było to w paździer- 
niku r. ub. Rychło potem zjawił się 
w Angorze paseł chiński w Waszyng- 

tonie dr. Sze, a zaś we wrześniu *r. 
ub. eskadra japońska (pierwsza po 
dobrych dwudziestu latach) zawinęła 

do Konstantynopola, a dowodzący 

nią admirał jeździł do Angory skła- 

dać atencję Kemalowi Paszy. 

Otóż cała prasa europejska pisze 

już dziś szeroko i długo o tworzącym 

się „trójkącie*: Rosja, Persja, Turcja. 

Trójkąt ten jest wielkie prawdopodo- 

bieństwo, że zacznie powoli wywie- 

rać nacisk na Azję, Podstawę tego 
trójkąta chciałyby Sowiety przedłużyć 
aż do — Kabiula Już dziś zaczyna ta 

ewentualność na dobre niepokoić 

Angiję. Jest to mowy manewr Rosji 
w kierunku — Indyj, Oczywiście, że 
wobec tego ruchu nie pozostaje 
Angiji nic jak tylko mieć się na de- 
fenzywie. Rosja zaś musi parć na- 

przód. Rosja ciąży od wieków ku 

niezamarzającym wodom  poludnio- 

wych mórz. A mórz tych właśnie 

strzeże jak źrenicy oka Anglja. Ofen- 
zywny aljans Rosji z Turcją i Persją 
jest preludjowym epizodem walki—o 

Azję. Rosja nie myśli czekać aż się 
jej. wyrażając się dosadnie Azja na 

kark zwali. Przeciwnie Rosja, szuka- 

jąc wszędzie aijantów (w Konstanty- 

nopolu, w Teheranie, gdzig się da) 

sama myśli o opanowaniu Azji. Plan 

nie byle jaki. Lecz, że czuć go w 
cał:j azjatyckiej polityce Rosji So- 
wieckitj, to fakt. 

A hasło „Panazjal* coraz mocniej 

zączyna rozlegać się po olbrzymim 

kontynencie azjatyckiej części świata. 

Niechce dziś jeszcze podjąć tego 
hasła i na sztandarach swych wypi- 

sač Japonja a Chiny — nie mogą. 

Lecz w sierpniu r, ub. odbył się już 

przecie pierwszy kongres panazjatycki 

w Naagasaki przy udziale delegatów 
z Chin (37), z Japonji, z Korei, z 

Indyj, z wysp Fiiipińskich. Już jest 
utworzona Liga Panazjatycka. Obok. 

paneuropeizmu  propagowanego Z 

taką nadzwyczajną energją przez Union 

Juridique Internationale przez kon- 

"gres genewski (wrzesień 1926) dele- 

gatów 42 nacji oraz przez hr. Cou- 

denhove Kalergi,—obok panameryka- 

nizmu, dającego po wojnie coraz 

mocniejsze znaki życia—wypływa co- 
raz jawniej na widownię: panazja- 

tyzm. A 
Azja, pałająca wręcz nienawiścią 

do cudzoziemców, jpodminowywana 

w centrum przez intrygi bolszewickie, 
naciskana od południowego zachodu 

i wschodu—zbiera się dać odpór 

grożącej jej inwazji viribus unitis 
zlewając się w potężny biok, któremu 

nie łatwo będzie radę dać. 
Jacz. 

OREZRUJAEKIAŃCWE: RETEKAJET 1 DOTTOR ZEE UDOWA ARE TREO 

Prezydent Diaz dziękuje ame- 
rykanom. 

MANAGUA, 7 1. PAT. Prezydent 
Diaz oświadczył, że przybycie wojsk 
amerykańskich do Managui powitane 
zostało przeż rząd, jako też przez 
znaczną część ludności z prawdzie 
wem zadowoleniem, jako pomoc prze- 
ciwko Meksykowi. Diaz podkreślił, 
że Ameryka kilkakrotnie dawała do- 
wody swej przyjaźai wobec Nicaragui. 

Spotkanie Churchilla z Musso- 
linim, 

LONDYN, 7 1. PAT. „Exange 
Teiegraph* podaje, że Churchill spot- 
ka się 15 b. m. z Mussolinim w Ge- 
newie lub Rzymię. W konferencji ma 
wziąć również udział włoski minister 
skarbu Volpi. 

Statki angielskie jadą do 
Chin 

LONDYN, 7—1. Pał. «Evening 
News» dowiaduje się, że admiralicja 
postanowiła ostatecznie wysłać do 
Chin Vill-mą  flotyllę ternedowców 
składająca się z 9 statków. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W m—ch świątecznyci 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe 0 25 proc, drożej, 

Rada naczelna M; O. W. 
Dnia 6 stycznia odbyło się w 

Warszawie pod przewodnictwem po- 
sła d-ra Ćwiakowskiego posiedzenie 
Rady Naczelnej  Monarchistycznej 
Organizacji Włościańskiej, na którem 
referat o sytuacji politycznej wygło- 
sił p. Stefan Gruchała, zaś o sytuacji 
gospodarczej p. H.-Olszowski i po- 
seł Ćwiakowski. 

Wśród rezolucji zwracają uwagę 
rezolucje, określające stosunek M.OW. 
do rządu jako przychylnie neutralny 
z tem zastrzeżeniem, że polityka 
cządów w sprawie rugów administra= 
cyjnych i organizacyj hurtków ma 
Kresach oraz stosunek do Kościoła 
Katolickiego nie pokrywa się z temi 
nadziejami, jakie społeczeństwa pol- 
skie wiązało z osobą marszałka Pił- 
sudskiego. 

Inna rezolucja wskazuje na“ ko- 
nieczność ujednostajnienia ruchu mo- 
narchistycznego w państwie oraz in- 
tensywnej akcji organizacyjnej na te- 
renach zachodnich województw Rze- 
czypospolitej. Jedna z rezolucyj wy- 
powiada się przeciw Obozowi Wielkiej 
Polski, uważając go za próbę wskrze- 
szenia wpływów narodowej demo- 
kracji. 

Wykonywanie reformy rolnej, 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Ministrów załatwiono kilka bardzo 
ważnych spraw dla kół rolniczych. 

W wykonaniu ustawy rolnej z 
roku 1925 rada ministrów uchwaliła 
wykaz imienny tych majątków, które 
mają ulec w roku 1927 przymusowe- 
mu wywłaszczeniu celem parcelacji, 
Z powodu niewykonania planu parce- 
lacyjnego z roku 1926. Wykaz imien- 
ny obejmuje 50 tysięcy ha ziemi. 
Naogół rozkłada się on tak, że trzy 
województwa Małopolski Wschodniej, 
oraz okręgi warszawski i piotrkowski 
i poza drobną ilością śląski, nie 
wchodzą w wykaz. Kresy wschodnie 
dają do wykazu około 26 tys. ha, 
Wielkopolska i Pomorze około 14 
tys. ha, Królestwo i Zachodnia Ma- 
Iopolska około 10 tys. ha. Wykaz, 
wedle ustawy, będzie ogłoszony 
przed 10-tym stycznia. 

Zarazem uchwalono plan parcela- 
cyjny na rok 1927, który, wedle us. 
tawy ma być ogłoszony przed koń: 
cem stycznia b. r. i ma corocznie 
obejmować 200 tys. ha. W obecnym 
pianie parcelacyjnym jest, wedle do- 
tychczasowych wiadomości, około 
125 tys. ha dóbr państwowych, oraz 
około 75 tys. ha dóbr prywatnych. 
Wobec tego, że podaż ziemi na 
parcelację jest bardzo wielka, plan 
parcelacyjny zapewne nie dotknie ma- 
jątków, nie szukających parcelacji do- 
browoinie. 

Na tem samem posiedzeniu rady 
ministrow uchwalono tekst rozporzą- 
dzenia z mocą ustawy w sprawie 
serwitutów z głównem uwzgiędniena 
zawikłanych stosunków w Ordynacji 
Zamoyskiej. 

Wreszcie uchwalono w zasadzie 
upoważnienie komitetu ekonomiczne- 
go rady ministrów do wprowadzenia 
cła na wywóz żyta z chwilą gdy ce- 
na na rynku poznańskim (obecnie 
378) dojdzie do 40 zł. 

Sprawa zamówień rządowych 
na wagony. 

WARSZAWA, 7.1 (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym odbyło się po- 
siedzenie podkomisji w składzie pos- 
łów Rymara, Tabaczyńskiego, Łypa- 
cewicza i Chądzyńskiego, która za- 
stała powołana dla zbadania sprawy 
wykonania obstalunków rządowych 
na wagony kolejowe przez fabrykę 
„Wagon” i „Zieleniewski“, 

w swoim czasie rząd zamówił w 
fabryce „Wagon* 18 tysięcy wago- 
nów towarówych i 2 osobowych. Do 
chwili obecnej fabryka wykonała za- 
ledwie 2000 wagonów towarowych i 
dwadzieścia osobowych. Nie lepiej 
przedstawia się stan zamówień i w 
fabryce „Zieleniewski“. Zamówienie 
rządowe wynosiło 8 tysięcy wago- 
nów towarowych z czego wykonano 
280. Umowy zawarte z iemi firmami 
nie są korzystne dia rządu i w chwi- 
li obecnej fabryki te zainteresowane 
są w sprawie wzrostu kosztów  pro- 
dukcji, gdyż wtenczas w myśl umów 
rząd powinien dopłacić różnice kosz- 
tów. Wartość niewykananych zamó- 
wień wynosi 280 miljonów złotych, 
zaś wspomniane firmy nie dają gwa” 
rancji, że zamówienia te wykonają w 
określonym terminie, wobec tego 
istnieje plan przejęcia fabryk na rzecz 
państwa i poprowadzenia tam budo- 
wy wagonów jako w _ przedsiębior- 
stwach raństwowych. Decyzje w tej 
sprawie poweznie komisja, która na 
wczorajszym posiedzeniu wysłuchała 
odpowiedniego referatu.



NARODZINY FL 
Dzień Trzech Króli w roku bie- 

żącym będzie pamiętną datą — „datą 

narodzin polskiej floty handlowej, W 

dniu tym bowiem odbyła się w Gdy- 

ni uroczystość podniesienia bandery 
na okrętach handlowych niedawno 
zakupionych we Francji. Będą one 

stanowiły jakby kadrę naszej mary- 

narki handlowej, której rozwój do- 

tychczas niestety spotykał tak znacz- 
ne przeszkody. Teraz więc kiedy na: 

sza flota handlowa ma już swoje za- 

czątki trzeba mieć, nedzieję, że ban- 
dera polska rychło zawita na wszyst- 

kich wodach mórz i oceanów... 
Pierwszy z tych okrętów „Wilno* 

przybył do Gdyni w niedzielę wie- 

czorem, witany owacyjnie przez lud- 

ność miejscową. Okrętem tym dowo- 

dził kpt. Stankiewicz. W poniedziałek 

po południu przybyły dwa dalsze o- 

kręty, a mianowicie „Krakow“ (ko- 

mendant kpt. Niewiarowicz) oraz 
„Poznań* (komendant kpt. Łabędzki). 

w środę zaś przybył 4-y okręt „Ka- 

towice* (komendant kpt. Bramiński). 

ostatni z zakupionych okrętów „To- 
ruń* wyjechał w ubiegły wtorek z 

Cherbourga i przybędzie do Gdyni 
w najbliższych dniach. 

Akt podniesienia bandery odbył 
się na okręcie „Wilno* w obecności 

ministra przemysłu i handlu, Kwiat- 

kowskiego. W uroczystości wzięli 

udział: komisarz generalny Rzeczypo* 
spolitej w Gdańsku, minister: Stras- 

burger, wojewoda pomorski Мю- 

dzianowski, starosta powiatu mor- 

skiego, generał Zaruski, admirał Bo- 

rowski, dowódca floty wojennej, ko- 

mandor Unrug i szef sztabu floty 

komandor Korytowski, oraz general 

ny konsul finlandzki w Gdańsku Noe 

i przedstawiciele świata „handlowego. 

Około godz. 11-ej mia. 30 zapro- 

szeni na uroczystość goście, załoga 

okrętu „Wiino” oraz kilkaset osób, 

przybyłych z Gdyni, Gdańska i Po- 

morza zebrało się na pokładzie „Wil- 

ma”, na którym ustawiono mały ołta: 

rzyk. Po odprawieniu modłów przez 

miejscowego proboszcza wśród dźwię- 

ków hymnu narodowego, odegrane- 

go przez orkiestrę marynarki wojennej, 

oraz wśród gromkich okrzyków ze- 

branej publiczności nastąpiło podnie- 

sienie bandery polskiej. 3 

Po zakończeniu uroczystości, dy- 

rekcja Żeglugi polskiej podejmowała 
gości śniadaniem, w czasie którego 

przemówił do zebranych burmistrz 

miasta Gdyni, Krauze, witając ser- 

decznie przybyłych i składając w 

imieniu ludności rządowi polskiemu 

życzenia, aby zapoczątkowane w dniu 

dzisiejszym dzieło uwieńczone było 

jaknajwiększym sukcesem. Równo- 

cześnie burmistrz Krauze zapewnił, 
że ludność wybrzeża pozostanie zaw- 

sze wierną Polsce. Ё 

Z kolei zabrał głos Min. Prze- 
mysłu i Handlu p. Kwiatkowski któ- 
ry oświadczył: : 

„Stajemy z wielką radością wob.c 
czynu, który jest rezultaiem długo- 

trwałej, usilnej działalności tych lu- 

dzi, którzy szerzyli w Polsce zrozu- 

mienie idei morza. Handel morski i 

nasza ekspansja na morzu stworzy 

"innych ludzi i inne charaktery, ludzi 

zdolnych do dania odporu wszelkim 
trudnościom i przeciwieństwom. 30-to 

miljonowy naród, rozporządzający ty* 

łu surowcami, nie posiadając własnej 

floty, traci na rzecz obcych tysiące. 

Nie wolno ograniczać się tylko do 

wydobywania surowca, trzeba go U- 

mieć wywieźć i sprzedać, inaczej bo- 

wiem naród nie będzie w stanie SIĘ 

rozwijać. 

Oddam na własność 
dżiewczynkę 6-cio miesięczną, z dobrej 

rodziny, zdrową, z braku środków do 

życia. Wiadom.: ul. Mostowa 17 m. 6 

    

       

  

OD MAETERLINCKA 
Iv. 

O METODĘ. 

Wielorskie są sposoby wpojenia 

w bliźniego swoich własnych przeko- 

nań, poglądów, upodobań. ! 

Górują wśród nich skutecznością: 

sugoestja, perswazja i teror moralny. 

Do środków suggestyjnych zaliczmy 

reklamę w jej niezliczonych  kształ- 

tach. 
Metoda pierwsza. 
Oddziaływa się na „tłum*: wspa- 

niale i górnie brzmiącemi a mocno 

suggestyjnemi wyrazami, jak up. 

orzel (odrazu przebóstwia się w ma- 

szej wyobraźni w Orła Białego)... 
krew.., krew serdeczna... wieczność... 

otchłań... tjara Ozyrysa... wystrój ar- 

chaiczny .. Tezeusz chrześcijaństwa... 
it p. 

Š nowoczesne całe utwory poe- 

tyckie złożone z kupy wyrazów, nie 

powiązanych z sobą żadną myślą 

przewodnią, żadną przyczynowością 

logiczną a tylko swem brzmieniem to 

melodyjnem, to ostrem, to egzotycz- 

nem, to cudackiem poddające czytel- 
nikowi lub słuchaczowi jakiś nieokre- 
ślony nastrój duchowy. Czytelnik lub 
słuchacz upaja się takiemi, rzucane- 
mi mu prosto w twarz cudotwórcze: 
mi wyrazami. I — i cel osiągnięty. 
Przygotowany grunt dla zachwycania 
się utworem poetyckim — zgoła sen- 
su niemającym. : 

Tak w malarstwie impressjonistycz- 

nem artysta kładzie na płótno suro- 

OTY POLSKIEJ. 

OŁ 6 

Uroczystość poświecenia noweg 
Dalszym względem, który w de- gmachu szkoły technicznej w Winit 

cydujący sposób zaważy na szali i 
który zaciążyć musi na całym naro- 
dzie, jest silne przywiązanie tego 
ukochanego Pomorza Polski do ma- 
cierzy polskiej. Nie może pozostawać 
najmniejszej wątpliwości co do tego, 
że ziemia pomorska mogłaby kiedy« 
kolwiek i w jakichkolwiek oko.licz- 
nościach przestać być ziemią po ską. 
Słowa nie mają dziś wagi, należy 
więc realnemi węzłami przywiązać 
ziemię pomorską. do Polski, a takim 
węzłem realnym jest przedewszystkiem 
czynna praca na tutejszem wybrzeżu. 
Stworzenie silnej floty handlowej oraz 
kolei, łączących tę zemię z macierzą, 
będzie właśnie tą pracą dla dobra 
całego narodu i nie pozwoli nigdy 
zachwiać polskości i przyszłości tej 
ziemi. 

W imię dobra całego narodu od- 
dając w dniu dzisiejszym pierwsze 
pięć okrętów w ręce p. Ratajskiego, 
prezesa Rady Administracyjneį Pań. 
stwowej Żeglugi polskiej wznoszę 
okrzyk „Flota polska niech żyje i 
rozwija się!* 

Następnie przemówienia, w któ- 
rych podnoszono doniosły moment 
powstania załążku polskiej floty 
handlowej wygłosili prezes Rady 
Administracyjnej p. Ratajski i prezes 
sejmówej komisji morskiej pos. Za* 
łuski. Po tych przemówieniach min. 
Kwiatkowski zwiedził szczegółowo 
Okręt „Wilno* pozatem odjechał do 
Warszawy. 

Okręty „Kraków* i „Poznań”, po 
krótkim postoju w Gdyni i zarejestro- 
waniu w urzędzie marynarki handlo- 
wej, udały się natychmiast do Gdań: 
ska, celem zabrania stamtąd ładunku 
drzewa do Francji. Okret „Wilno“ 
wyjeżdża jutro do Gdańska, celem 
zabrania drzewa do Anglji. 

* 

Poświęcenie zstepėw okrętėw 
pasažerskich; 

GDAŃSK, 7.1 įPAT. Na stoczni 
gdańskiej odbyła się dziś w południe 
uroczystość położenia na helingi 
zstępów 2 okrętów pasażerskich za- 
mówionych przez rząd polski. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele 
władz, między innemi podsekretarz 
stanu w miniterstwie Przemyłu i 
Handlu Doleża!, komisarz gen. Rze- 
czypospolitej Polskiej w Gdańsku, 
minister Strassburger, oraz przedsta- 
wiciele świata handlowego, przemy« 
słowego i finansowego wolnego miasta. 

Punktualnie o godzinie 11-ej gen. 
dyrektor prof. Noe powitał przyby- 
łych gości, wskazując na doniosłe 
znaczenie dzisiejszej uroczystości. Po 
przemówieńiu tem proboszcz kościoła 
polskiego w Gdańsku ks. Komo- 
rówski poświęcił zstępy okrętów, na 
sygnał inżyniera, kierującego budową, 
puszczono w ruch dwa żórawie, sta- 
wiając na zstępy pierwsze żebra okrę- 
tów, przybrane zielenią, poczem ro- 
botnicy przystąpili do normalnej pracy. 

Po zakończeniu tej uroczystości. 
zaproszeni goście udali się do jadal- 
ni stoczni, gdzie dyrekcja podejmo- 
wała ich śniadaniem. W czasie snia- 
dania pierwszy zabrał glos gen. dyr- 
stoczni prof, Noe, wygłaszając prze- 
mówienie, w którem, pó podkrešle- 
niu znaczenia floty polskiej, oświad- 
czył: Dobrobyt Gdańska tak dalece 
uzależniony jest od gospodarczego 
rozwoju Polski, że gdańszczanie ży* 
czą sobie szczerze możiiwie silnego 
rozwoiu polskiej floty handlowej. 
Naród polski i gdańszczanie zgodnie 
pragną, aby dzieło, które rozpoczęto 
dziś przez położenie fundamentów 
fioty polskiej, rozwinęło się jak naj- 
szybciej i jak najwydatniej. : 

Na przemówienie to odpowiedział 
p. podsekretarz stanu m-wa przemys- 
łu i handiu Doleżal. 

DO SZUKALSKIEGO. 
we, jaskrawe, mocne farby, pozornie 
całkiem bezładnie. Ot, plamy, plamy, 
plamy w najróżnorodniejszym a biją- 
cym w óczy kolorze. Potem każe ci 
malarz odda'ić się od „obrazu“ na 
taki to a taki dystans. | oto rozróż" 
niasz doskonałe, utworzone przez 
zlanie się w twoim wzroku tych 
wszystkich glam i plamek: brzeg mo- 
rza, chatę rybacką, wielkie chmury 
wiszące nad bezkreśnemi wodami i 
t. p. czyli wszystko, co artysta chciał 
na płótnie swojem wymalować. 

Albo jakieś, nieznane dotąd wcale 
nazwisko... (dajmy na to: Szukalski)... 
zaczynamy po gazetach drukować, 
drukować, drukować. Odmieniamy je 
we wszystkich przypadkach dzień w 
dzień. jakby jaki, nieprzymierzając, 
różaniec. Niewiadomo kto to jest. 
Przeciwniel Wiadomo. Mało wiadomo. 
Odwrotnie. Chodzą o nim najfałszyw- 
szę wieści, Mieszka stale w Ameryce. 
Broń Boże! W Paryżu. Nie! Widzia- 
no go na wsiw Kieleckiem. Dopraw- 
dy? Nasz korespondent z Kielc do- 
nosi... : 

Zaczynają wiadomości © Szukal- 
skim sypać się jak grad. Aż nagle— 
tableau! Szukalski—jest w Wilnie. 

Gdzie? Co? Jak? Szukają go re- 
porterzy; wszystkie telefony zajęte; 
któraś gazeta wypuszcza na miasto 
nadzwyczajny dodatek. Szukalski 
mieszka _... Tu następuje najfałszywszy 
pod słońcema adres. 

, A potem: Szukalski był dziś na 
wystawie konkursowej;  wieczorem 

Od początku założenia szkoł 
technicznej w Wilnie Ministerstw 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pi 
blicznego powzięło zamiar wybude 
wania własnego gmachu. Chwilow 
bowiem zajęte na szkołę budynki p 
monopolowe prędzej czy później mi 
siały być zwrócone Monopolowi Sp 
rytusowemu i nie były dla szkoł 
odpowiednie. W roku 1925, kied 
Dyrekcja Monopolu na podstaw: 
ustawy zażądała zwrotu budynkóy 
sprawa budowy własnego gmach 
stała się paląca. Trzeba zaznaczyć, ż 
Dyrekcja Monopolu pragnąc przyjć 
z pomocą zobowiązała się wypłać 
pewną kwotę, 

W początku ub. roku na skutk 
starań Towarzystwa Przyjaciół Szkoł, 
przy poparciu ówczesnego Min. Spr 
Wewnętrznych p. Raczkiewicza w- 
budowano, w iście amerykańskn 
tempie w ciągu niespełna pół rol, 
pierwszy pawilon. Pawiłon ten jst 
pierwszym krokiem do dałszego rc. 
woju nader ważnej i pożytecziej 
szkoły. 

Jest ona bowiem płacówką—kr2- 
wiącą na północo-wschodzie Rzecy- 
pospolitej! wiedzę techniczną i umie- 
jetność pracy wśród zastępu wyclo- 
wańców — techników, którzy pricą 
świadomą i celową przyczynią się 
do podniesienia stanu |gospoGr- 
darczego i obronnego Kresów. Za 
kilka dni zacznie się przenoszenie 
szkoły do nowego budynku, niestty 
jednak tylko w małej części, glyż 
brak warsztatów i pomieszczeń 
na klasy wyższe zmuszają do 
pozostawienia części Szkoły fsz- 
cze w gmachu monopolowym. k 
pomieszczeń na klasy równoległe na 
przyszły, niezbędny wydział meljęra- 
cyjity, szokłę majstrtów budowlanych, 
kursy z zakresu miejscowego  prze- 
mysłu chemicznego i t. d. pozaem 
na pracownie i muzea niezbędne dla 
wzorowej nauki. 

W dniu © b. m, odbędzie się u- 
roczyste poświęcenie pierwszego pa- 
wiłonu szkoły. 

W uroczystości tej wezmą udział 
wyżsi przedstawiciele władz adnmini- 
stracyjnych, samorządowych, wojsko- 
wych oraz instytucji i organizacji 
społecznych. 

Program uroczystości przewiduje 
trzy części: 1) poświęcenie gmachu. 
2) sprawozdanie przewodniczącego 
Komitetu budowy i 3) przemówienia, 

Urządzając poświęcenie pierwsze- 
go zrębu szkoły, komitet budowy ma 
nadzieję, że te poczynania zostaną 
poparte przez społeczeństwo w dal- 
szej koniecznej rozbudowie szkoły. 

  

Grypa w Madrycie. 

MADRYT. 7—1. Pat. Epidemia 
grypy przybiera w Madrycie coraz 
większe rozmiary. Dotychczas zmar- 
ło 125 osób. 

           

  

Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul Dąbrowskiego 5. 

66 į „Kakadu“ + 
ul. Dąbrowskiego 5. „į 

  

Teatr Rewii 

  

  

będzie w teatrze; powiedział to a to.. 
Konferował z prof. Remerem... foto- 
grafował się u Bułhaka... przy kola- 
cji u Żorża pit whisky z wodą sado- 
wą.. Rabiadranath Tagore chciał go 
zabrać ze sobą do Indyj... 

— Widziałeś już Szukalskiego? 
— Nie. A ty? 
Aż oto w którejść gazecie: potęż- 

ny odcinek zatytułowany przez dwie 
szpalty Stanisław Szukalski, To już 
nie przelewki. Tu i samemu dociskać 
się trzeba na „czarną kawę” м К- 
bie Iateligentów. 

Najspokojniejszy czlowiek będzie 
z wysiłkiem utrzymywać swołą god- 
ność w granicach dobreg > tonu. Te- 
dy gowie jak o rzęczy najnaturalniej- 
szej w świecie (dla niego): 

— Hm... Co pan chcesz? Podob- 
no kolosalny talent. 

— Ale jego model konkursowy?.. 
— Him... Owszem .. Niezawodnie.. 

Bardzo, bardzo interesująca rzecz... 
Orzeł, panie dobrodzieju! Krewl.. 
Krew serdeczna... Potem, uważa pań... 
tjaral. Wystrój archaiczny... No, i 
Tezeusz chrześcijaństwa... To przecie 
oe jak na dłoni. Co? jak? Może 
nie 

Metoda druga. 
Przekonywanie dobrotliwe; niemal 

ojcowskie. Tłumaczenie.  Łechtanie 
ambicji. Odwoływanie się do własnej 
„Uświadamianego* przenikliwości, ot az 
wrażliwości na „istotne” piękno. 

— Kto jak kto, ale mie sposób 
aby pan, właśnie pan nie odczuł ca- 
łej głębokości i piękna takiej kon- 
cepcji! 

wo 

Fortece niemieckie w granicach Polski. 
PARYŻ, 7. I. Pat. Pomimo odroczenia przyjazdu gen. won Pawelsa, 

w prasie tutejszej ukazują się dalszym ciągu ożywione komentarze w 
sprawie wschodnich fortec niemieckich. Ere Nouvelle i Information w wy- 
czerpujących artykułach wykazują madużycia Niemiec przy stosowaniu 
w praktyce ulg, udzielonych im w tej dziedzinie przez traktat wersalski. 

Oba pisma piętnują wyraźnie zaczepny charakter fortec niemieckich 
na Wschodzie, będących w jawnej sprzeczności z 4-m punktem kwestjo- - 
narjusza komisji rozbrojeniowej, zaliczającym do  kwestyj zaczepnych 
wszełkie prace strategiczne, zagrażające sąsiadowi. 

Znany publicysta Bienaime oświadcza na łamach «Victoire», że 
tajemnicze zbrojenia niemieckie wzdłuż granicy polskiej najlepiej wykazują, 
że Prusy nie zaniechały bynajmniej swych aspiracyj : wschodnich. 
W Wersalu popełniono gruby błąd, gdy ograniczono się do okupacji 
Nadrenii. 

Jedynym sposobem stlumienia odwiecznych apetytów pruskich na 
Polskę było zajęcie przez sojuszników równisż fortec, na które liczą obe- 
cnie Prusy dia swego nowego «Drang nach Osten». 

Niemcy bez rządu. 
BERLIN, 7—lI. Pat. Komunistyczna frakcja Reichstagu przedłożyła 

prezydentowi Loebemu wniosek, domagający się natychmiastowego zwo- 
łania Reichstagu. Wniosek ten został 
ze większość członków Reichstagu nie spodziewa się żadnych korzyści z 
obrad, dopóki niema odpowiedzialnego rządu. 

odrzucony z tem umotywowaniem, 

Prezydent Loebe odrzucił 
również żądanie natychmiastowego zwołania konwentu senjorów. 

Preliminarz budżetowy Rzeszy 
BERLIN, 7.1 PAT. Prasa ponosi, że druk preliminarza budżetowego 

Rzeszy na r. b. 1927 został już oddany posłom. Wydatki i dochody za- 
mykają się cyfrą 10,5 miljarda marek. Wydatki zwyczajne przewidziane są 
w wysokości 7999 miljonów, nadzwyczajne zaś w wysokości 538 miljo- 
nów. W stosunku do budżetu 
miljonów, 

roku 
dochody zaś o 844 miljonów. 

ubiegłego wydatki wzrosły © 317 
Budžet ministerstwa Reichs- 

wechry wynosi 572.279.650 marek, jest więc wyższy o 488420 marek od 
budżetu zeszłorocznego. 

Zjazd socjalistów w Karlsruhe 
PARYŻ, 7.1 PAT. W stronnictwach radykalnych czynione są wielkie 

przygotowania do zjazdu międzynarodowego porozumienia stronnictw 
radykelno-socjalistycznych, który ma 
stycznia. 

się odbyć w Karlsruhe w połowie 
Z Francji jadą w charakterze delegatów najwybitniejsze siły 

stronnictwa radykalno-socjalistycznego. Jest to pierwsze pe wojnie wystą- 
pienie tej doniosłości na terenie niemieckim. Z tego powodu sfery po- 
lityczne wykazują wielkie zainteresowanie składem delegacji polskiej. 

| 

Francja — Albanja — Włochy. 
RZYM, 7. |. Pat, „Tribuna* wskazując na podjęcie przez prasę za- 

graniczną z okazji zawarcia traktatu w Tiranie manewrów antywtoskich, 
donosi o przedrukewaniu przez „Małin* genewskiej korespondencji dzien- 
nika „New York Tribune”, wyrażającego się o traktacie włosko-ałbańskim, 
jake o akcie imperjalizmu faszystowskiego zagwarautowanym  przez 
Angiję. 

„Matin* pisze „Tribuna* — ogłaszając podobną korespondencję nie 
zdaje się iść po linji polityki Brianda, który zainicjował nowy. jej kurs, 
mający na celu jasne postawienie stosunku Francji do Włoch. Przeciwnie, 
dziennik francuski wykazuje, że Francja wysuwając na pierwszy plan 
traktat z Albanją, który zawarły Włocliy, jako jedyne, wielkie raocarstwo 
z krajem tym graniczące, usiłuje nastawić sidła 
włoską. 

i zniekształcić politykę 

Koncentracja armji czerwonej wzdłuż granicy 
polskiej? 

Jedno z estońskich pism podaje ze wszelkiemi zastrzeżeniami sensacyjną 
wiadomość swego korespondenta o koncentracji wojsk sowieckich na granie 
cach Polski, Finlandji i Estonji. Według tej wiadomości na granicach zostały 
skoncentrowane bardzo znaczne siły. Podobno koncentracja wojsk wywołana 
jest ostatniemi wypadkami w Kownie i niezadowoleniem Sowietów z prze- 
biegu rokowań o pakt bezpieczeństwa pomiędzy Moskwą i państwami bałtyc- 
kiemi. 

„B 

    
  

DZ o godz. T i 9 wiecz. program Nr. 2 
m m r = 66 

zieje śmiechu 
Wielka rewja w 2 częściach, 15 nbrazach, 

Orkiestra w pelnym komplecie. Baiet 10 osób. 
Szczegóły w oragramarh. Kasa czynna od godz 5 wiecz. 

      

nie obowiązują, 

WSTĘP 3 ZŁ. 

Popatrz pan na ten podniesiony, 
jakby wyprężony palec u prawej no: 
gi Postaci, Co to ma znaczyć? Za- 
stanów się pan. Jeszcze trochę wy- 
siłku, jeszcze trochę. Ja poczekam. 
Niech pan sam powie... Wszak to 
jasne jak słońce: prężenie się ku Ab- 
solutowil 

Na to wtajemniczany: 
—W samej rzeczy... Ja to już sam 

spostrzegłem, tylko nie bylem pewny. 
° — Jaka może być wątpliwość? 

Co tu może być niezrozumiałego! 
Trzeba tylko w odpowiednim nasiro- 
ju ducha «podchodzić» do tej miary 
arcydzieła. Trzęba wzbudzić w sobie 
akt wiary i pokory, 

Albo się zaleci wtajemniczanemu 
przycupuąć niziutko przed modeiem. 
łgdy się samowtór z wtajemni- 
czanym przykucnęło, i zadarło głowy 
do góry, pokazuje się mu szczelinę 
teraz najzupełniej widoczną między 
<wystrojem archaicznym wyrastającym 
z głowy Mickiewicza» a skrzydłem 
arta. 

— Widzi pan? 
— Co mam widzieć? 
— Nie widzi pan?.., Ażur! Naj- 

kompietniejszy ażurl Gdy grupa Sta- 
nie, jako pomnik na należytej wyso» 
kości, będzie to doskonale widać. 

— Ten ažur? 
, — Tak. Tę przedziwną lekkošėl 
e w tem coś niewysłowionego... 

Wiajemniczanemu nie pozosiaje 
nic innego jak potwierdzić, że ażur 
zobaczył, 

— W samej rzeczy... 
rzeczy. 

w samej 

DESI SAT TORA AC YZENEA 
Dziś w sobotę 8-go stycznia 1927 r. o godz. Il ej wiecz. 

pierwsza MASKARADA artystyczna 
w sałach teatru „KAKADU”. Stroję balowe, wizytowe i kostjumy. 
i wśród publiczności pierwszorzędne artyst. atrakcje. Moc niespodzianek. Maski 

Sale udekorowane i rzęsiście oświetlone. 

Konkurs kostjumów z nagrodami. Pierwsza nagroda złoty żeton „Kakadu” oraz 10 daiszych nagród. Bufet na 
miejscu, Gmach teatralny dobrze ogrzewany. Zaproszenie i bilety wydaje wcześniej kancełarja teatru „Kakadu“. 

Na scenie 

  

! należy chwalić, chwalić, chwalić. 
Nie dać wytchnąć, nie dać przyjść 
nikomu do oprzytomnienia, do odzy- 
skania swobody krytycznej, tylko 
chwalić, chwalić, chwalić. 

Jak świętą prawdę włożył Beau- 
marchais w usta Don Basilja: Calo- 
mniez, calomniez, il en restera tou- 
jours quelque chose—tak śmiało moż- 
na sparafrazować ten popularny ak- 
słomat na: vantez, vantez hardiment, 
il en reste toujours quelque chose. 

Łatwiej, o wiele łatwiej niżli się 
zdaje można ludziom to i owo — 
winówić. 

Nazywa się to często —,otwiera- 
niem oczu'* na to, czego oerdynarny 
zjadacz chleba powszedniego ani rusz 
nie mógł dopatrzyć. 

Takim np. nieocenionym wmawia- 
czem, inicjatorem, zachwalaczem był 
Hermann Bahr — przed trzydziestu 
mniej więcej laty—zwany żartobliwie 
komiwojażerem modemizmu, | fak- 
tycznie jego niestrudzonemu apostoi: 
stwu zawdzięczała nieboszczka Sece- 
sja cgromne swojego czasu sukcesy 
po całej Europie. 

On to—mistrz nad mistrze w kun- 
szcie egzegezy najbardziej cudackich 
koncepcyj—wgrost wpoił Europejczy- 
kom amatorstwo do t. zw. „wiedeń- 
skiej“ Secesii w najróżnorodniejszych 
jej przejawach i formach. Lecz Bahr 
nigdy, przenigdy nie otumaniał, nie 
oszałamiał swoich czytelników powe- 
dzią... słów zawiłych, mających rze- 
komo coś tłumaczyć a faktycznie tak 
niemających żadnego myślowego i 
logicznego sensu jak komentowany 

© stwowych do użyiku ludowych szkół rolni- 

    

        

Ukonstytuowanie się nowe- 
go Syndykatu Dziennika- 

rzy Polskich w Wilnie, 

Istniejący dotychczas Syndykat 
Dziennikarzy Polskich w Wilnie zo: 
stał para miesięcy temu rozwiązany. 
Wileńska prasa polska straciła swą 
reprezentację w Związku Syndykatów 
Prasy Polskiej mającym siedzibę swo- 
ją w Warszawie. Tymczasem Zwią- 
zek, o którym mowe, obejmujący 
zrzeszenie wszysikich prasowych syn- 
dykatów w Polsce wszedł do wiel- 
kiego Zrzeszenia prasy europejskiej. 
Prasa polska w Wilnie, jako nie zsyn- 
dykalizowana i nie należąca do Zwią- 
zku syndykatów polskich — została 
jakby za nawiasem prasy nietylko 
polskiej lecz i europejskiej. 

Trzeba było kres położyć temu 
wyją kowemu położeniu, zarówno ze 
względu na nader realne korzyści dla 
polskich dziennikarzy wileńskich, wy= 

4 

„pływające z należenia do Związku 
prasy wszystkich narodów i państw 
europejskich, jak na  wiełkomiejskie 
i kuliuralne tradycje Wilna. 

Z inicjatywy przeto red. Cz. Jan- 
kowskiego zgromadzili się onegdaj, 
dn. 6 b. m. na wainą naradę człon- 
kowie byłego, rozwiązanego Syndy- 
katu i uchwalili powołać niezwłocznie 
do życia nowy Syndykat Dziennika- 
rzy Polskich w wiinie. й 

Przewodniczył zebraniu red. Cz. 
Jankowski zaprosiwszy do stołu pre- 
zydjalnego p. Helenę Romer-Ochen- 
kowską i p. P. Kownackiego. Proto- 
kół prowadził p. T. Szeligowski. 

Zgromadzenie upoważniło pp. Cz. 
ankowskiega, P. Kownackiego i H. 
omer-Och:nkowską do zaiegalizo- 

wania usiawy w charakterze zarówno 
założycieli Syndykatu jak żymczaso- 
wego zarządu, tudzież do zwołania 
w najbliższym czasie walnego zebra- 
nia zapraszając nań już nietylko wy- 
łącznie b. członków rozwiązanego 

Syndykatu lecz i wogóle dziennika- 
rzy pracujących zawodowo w polskiej 
prasie wileńskiej. i 

Na tem wainem zebraniu doko- | 
nane będą wybory stałego zarządu. 

Onegdajsza energiczna akcja kładzie 
kres syluacji całkiem wyjątkowej, w 
której dłużej polska prasa w Wilnie 
nie mogła pozosiawać. Odzyska też: 
niebawem przynależne jej miejsce w. 
zrzeszeniu zsyndykalizowanej prasy 
polskiej całej Rzeczypospolitej. 

Nowości wydawnicze. 
— Księdza T. Ciborowskiego <Pszyżzo- 

ły», znakomitą monografję wydaną przed 
miesiącem w Wiinie (nakład K. Ruiskiego) 
poleciło Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Рай- 

czych. Wyróżnienie to zaszczytne należało 
Się gruntownej pracy, z-którą w rychłym 
czaste postaramy 516 zapoznać Czyteiników 
<Słowa». 

— W <Przyrodzie i Technice> za 
grudzień zwraca uwacę artykuł inżyn. A, 
Rundo <Baltyk w świetle poglądów XVIII | 
stulecia oraz hydroiogj: współczesnej». Du- 
żo, jak zwykje ilustracyj. Doskonałe wy- 
dawniotwo wydawane siaraniem Polsk. To- 
warzystwa Przyrodników im. Kopeinika | 
we Lwowie, 

— Al. Alfred Konar: <W pogoni za 
. Hoe- 

do
we
j 

szczęšciem>.:Powiešė. Warszawa. 
sck, 1927. 

— Michał Chruszczyński: 
organizacji szkolnictwa», Str. 
sząwa 1927. 

Przeszło 100 praktycznych przepisów 
przygotowania  niekosztownych a 
smacznych potraw odpowiednich do 
podania na śniadania i kolacje i 
dopołnienia menu obiadowego p. t. 

«PRZYSTAWKI GORĄCE» 
Cena 1 zł. 50 gr. ; 

Do nabycia we wszystkich  księ: 
armiach oraz w kioskach kolejowych | 
ow. «Ruch», Wysyłamy tylko > 

nadesłaniu należytości oraz kosztów 
porta i opakowania w kwocie 40 gr. 
Tow. Wydawnicze <Bluszcz> War- | 

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

przedmiot lub koncepcja rzekomo 
wyjaśniana. Bahr usiłował przeciwnić 
w jaknajdostępniejszy sposób tłuma” 
czyć i wyjaśniać, wtajemniczać i roz* 

smakowywać. $ 
Zasadą jego było—że użyję jeg? 

własnych słów — „powoli od życia 
codziennego odwodzić i łagodnie po 
nosić ma wyżyny”. 

Mniejsza,- że wyżyny „secesyjne 
okazaly się bynajmniej nie do teg: 
stopnia górnemi, za jakie je podawa 

no. Chodzi o skuteczność metody: 
Była to jedna z najszczęśliwszych | 
najdoskonalszych metod, 

| nie tak, w dodatku bolesna, 

Metoda trzecia. 
Ta bowiem działa wprost — ter 

rem. Rzecz, którą ci zachwalam 
znawca, wydaję ci się niepiękną, 
waczną, czy jak tam jeszcze? No, 
waćpan ignorant, zacofaniec, duren 

Sztuka jest arystokratyczna, ni 
zaś demokratyczna. Tłum, pospoli 
plebs tyle zna się na Sztuce co 
wa na pieprzu. Może ciżba anail 
tów wybierać do parlamentu p 
i senatorów, bo tak obyczaj 
ordynacja wyborcza taką / 
inną, iecz od Sztuki—wara! 

Decydować: co piękne a co 
piękne, co arcydzieło a co miernot 
mają prawo, tak, mają prawa tylk 
i jedynie zawodowi, przysięgli, fak 
tyczni, nieliczni znawcy. l 

— Czy pan jesteś znawcą? Nie) 
To się pan nie odzywaj. To jeszcz 
najmądrzejsza rzecz, którą możesź 

| 
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tv ikrai s ja: 7 izacii ego Mo. 270—300, okonie żywe (brak), Śnięte 280- maturalnej wielkoś i haftów białych 1 Porty i kraje przeznaczenia: 27 XI 192/ o organizacji Państwowego fr aloe At zd oo rook kaca. Ra dba a a. re trta Ga Siek S aks | Cen nio ES 0 Ą 3 — Ro:porządzenie M—ra Skarbu z dn. ь —220, 2 . . Ь W zestawieniu do roku 1924, ek- proc. i х w-wa Nowogrodzkiego Stacje nadania: š 3 š BĘ 5 ż XI 1926 o komisji zoamowej Óż az Ly o, e CIA = wo me W: e 

/ sport zagranicę podkładów kolejowych 48929 tonn, czyli 19.78 proc.; razem 9 & & && де: ':‚;ЁЩ ‘2"‚‘:‚%',“ (por. 744); s sumy 180—200, stynka 130—150, płocie 150- с koszta przezyki. 
i sleeprów z terenu wojew. Wileń+ z terenu obu województw eksport Stołpce 21602 — 103 16 21721 — Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn. 180, boję L Kia o bin sių wm awaicce, c 

skiego i Nowogródzkiego w roku wynosił 2799 proc. (69249 tonn). W i e (A zi 210 55 408 sa pat dd zy P> ozęta 300-380 kaczki! 65077 1:50; bite” 5 — | Konto P. 0, Wałszawa, Nr 13.555 
1925 ilościowo wzrósł, zachował jed- roku 1925 ogółem wywieziono zPol- Ląchowicze _ 6345 — 465 105 6915 — Rozporządzenie M—ra Skarbu i WZ gęsi żywe 12 — 15, 

nak bez większej zmiany stosunek ski 488072 tonny, w tem z w-wa Wi- Bordiiej DRE Ee uojos CAO GIEŁD Aż": ARSZAWSKA trzymali 10 proc. podwyżki płac—ro- 
ent do ogólnego wywozu z leńskiego 45725 tonn, czyli 9.37 proc. Ró: 2445 — 90 250 2785 Cawie pieriężnej (poz. 746). с 0 botnicy gazowni zwrócili się z prośbą 

н п AT у i 5 : У 1 Ё›:па: A 2008 — 175 — 283 A 7 sycoa AVA, do dyrekcji o wypłacenie tego do- Polski tych wyrobów. W r. 1924 za i z w-wa Nowogródzkiego 8509 ERSTE 7 AT: Wwa ASA KRONIKA MIEJSCOWA Gewizy i wainty: dolu... Dorekcje ai va ag 
okres ostatnich O miesięcy, t. j. po: tonnę, czyli 17.43 proc., — razem Orany 2081 — — — 2081 — (0 Сепу w Wilnie z dnia 7 Truna Sprz. Kapno На i и ap в Ša ь a I ša rb, | o 000 8,96 pertrantacje trwały a o czynając od 1 kwietnia, wywieziono 130816 tonn, co stanowi 26.8 proc, Piec; TS Li rpm A żyto loco Wilno 4150 — Belgia 12552 i pół 12584 12521 połowy grudnia, kiedy związek pra- 
z Polski 247349 tonn podkładów ko- Według krajów przeznaczenia ek- Bastuny 1620 — — 244 126; = fa za 100 kie, sę 22 sr Aoianūja zał r = w pa cowników zwrócił się do inspektoratu s : aci: i — mień browarow, ой , na kas ad i „| i lo łejowych i sleeprów, w tem z = sport kształtował się następująco: Nowojclaia 129 5 S 2 ЗА онр ';%…{]%700_ 297 Ki 20; Neuro Vork о r S pasų > Prošin + w M 

ileński: li j = д 1. ziemniaki 8.50 — m ja ut - P 35,66 i pół 35,76 3557 s 2 Wileńskiego 20320.10пп, czyli 821 Beniasėų 82 20 18 — (1002 a Dowóachiy. Młyny miejstieczawiij Po йп 2615 2006 cy konferencja robotników z dyrekcją Bohdanó 8 rag > 1. W-wo Wileńskie: Mołczadź 619 — — — 619 pierwsze tanzakcje na Żyto rosyjskie, Szwajcarja 17410 17453 17367 nie doprowadziła do porozumienia u p 
R Porty i kraje prze W roku 1924 za o Horodźki AU = Š н dao 110 ( Soja TRG Ba e p = A się w tej sprawie, wobec czego ro- UC PZ: RA Budy MOZA KŻ ic В у , botnicy wstrzymali się od pracy, po- znaczenia: kres 0 miesięcy” W roku 1025. Domanėw 30 — 60 — 90 jowa 50 pioc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 85, Paziery P towe i : i — — — 20 żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, RY za zostawiając tyfko dyżury, ażeby za- 

tonn: proc.: tonn: proc.: KE o — — 10 10 razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczana 8 proc. pożyczka konw. 97.00 —  —  bezpieczyć gazownięod jakichkolwiek ТО о on V Guli EA, pujromka dosarowa — 01580 2700 — uszkodzeń. Gdańsk 5442 268 16728 366 Raaem 76683 2259 makra Ga mbin a as a Jak się dowiadujemy, wczoraj w 
Kaas = 4 | 4 Po za eksporiem zagranicę Wy- į Pp a kociaka 150.160 gr = = zo > a ea Kg om pow meziodaka żąda- у A я "1 kg. wa , gryczana cała mskie złoto » @ > mia robotników, zapłaciła za czas Prusy Wschodnie 195 09 111 0.3 wieziono w r. 1925 do innych woje- przecierana 85—95, owa 80—95, pęczak 5 proc, warsz. złotowe 46.75 47.00 46.90 strajku, i zak Sy przystąpili do 

wództw: z w-wa Wileńskiego 5242 s p 180 — 200 1 kg 3 Poe War PE gS? a ; : “ ięso owe — gr. za ., 8 proc, warsz. A Razem 20320 100.0 45725 100.0 tonny i z w-wa Nowogródzkiego cielęce 200—220, baranie 220—250, wie: . SZKOLNA. y wnowieie z dastepuj, Przowe 270—300, sobab 300—320, boszek GIEŁDA WiLEŃSKA. — Kuratorjum czyni ulgi dla 2. W-wo Nowogrėdzkie 4676 tonn, a mianowicie z następują- 300—320. ali ma zj 
i cych stacyj nadania: Tłuszcze słonina krajowa | gat. 3.80 — Wilno, dnia ? stycznia 1927 r.  mauczycieli żydowskich. W tych Porty i kraje prze- WRZ 1924 za o- Ś wa 6 4.00, il gat. 320 — 360, szmajec wieprzowy Kai z u gei Okręgu Szkolnego znaczenia 2 eS miesięcy. oku są AE ё „ 450—480, sadio 350—400. % ileńskiego p. Ryniewicza interwe- 

tonn: p tonn: prac.: SĄ E a ao tina 200: AB wiodw SU nw sz RE a „Ro njował nc. Rubinszteja w sprawie + : : ; -250, = "kg, 06. i #& 
s Stacje aada- Stacje nada- ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- Ruble 4,741/,—4,734, 2 r. I dia pauczycieli szkół 

Gdańsk 37164 75.9 76683 90.1 2 aia: tona: nia: tonn: lone 700 — 800, solone 550 — 650, desero» Listy zastawne. z yciel t а 2 d sind Ke kto- 
Łot 9609 19.6 й ; " * - we 800—900. uczyciel stwa owskiego  potrakto- B 323 5 7 ZE p Gieładnia 835 Stołpce — — 040 Jaja: 240—250 ха 1 dziesiątek. Wil. B. Ziemsk.įzi, 100—32.75 plac.32. war Eršyenykais, tcyniać cały szereg Prusy "Wschodnie 1756 3.6 2002 23 PY» z. ano: M. cebula 70-50, Id das i = Papiery Państwowe. ulg zwłaszcza " dotyczących sprawy 

„ inne 71 0.2 2 — Podawilje 462 Leśna 492 pietruszka 10--15 (pęczek), buraki 15—20 gr. 8%/o L. Z. Pań. B. Rola. zł. 100 w/zł posiadania przez nauczycieli żydow- 
Krzywicze = ak = za 1 ka sadzę ze 20, ogórki kwasz. 138,93 — (80 proc.) skich języka polskiego. 

Razem . 48929 100,0 85091 100.0 oropajewo RKDY 800—1000 gr. za groch 50—60 gr. Czeki i wpłaty. — Rozszerzenie :kompetencji 
ek I. Lacowkie 105 bajka R begi Mik Beria — 2 Auf» władz szkolnych. Ministerstwo O- Z powyższych tabeli wynika, ŻE szczególnych stacyj nadania w eks- Vileika . z Jarek 6 światy nadesłało do Kuratorjum Szkol- = + 3 Rudziszki Połoczany 1 nego iieńskiego szczegółową in- Niemcy i Prusy Wschodnie, jakoryn- porcie zajac w roku 1025 pod- Landwarów 180 Lida 1 я dd z 2 a pel- ki odbioru podkładów kolejowych i kłądów kolejowych i sleeprów ne te- Dr" 0 oaz” = ; nomocnictw i rozszerzenie kompe- gsiecprów z terenu wojew. Wileńskie- renie wojew. Wileńskiego i Nowo- Oikieniki 65 Rėdanka 50 tencji p. Kuratora przy przenoszeniu go i Nowogródzkiego, w roku 1924i gródzkiego, przytaczamy poniżej od- Oiebokie 45 Skrzybowce i mianowaniu na nowe stanowiska 

1925 nie odegrywały poważniejszej nośne zestawienia. "Tego rodzaiu ta- Wilac ” ži šis 1676 - ai i toli. Należy zwrócić uwagę, 26 €K- bele dla roku 1924 podane zostały OŁ + "SOBOTA | stego wręczenia orderów <«Odrodze- nareszcie uasżyja władzom i Jen 
* sport do Niemiec w r. 1925 w zesta- przez nas w „Słowie* Nr. Nr. 178 i 8 Du Woch. 6, v q. 7 m 43 zd na Ra uporządkować, tak dotychczas za wieniu do r. 1924 wzrósł z 0.4 proc. 202 z roku ubiegłego. Rasem | 5242 Seweryna ь I S BO sau. EMmatwaną sprawę przemianowania i Ža > Zach. i. o g. 16 m. 41 maja i 11 listopada r. ub. następu (i н p. do 1.7 dla w-wa Wileńskiego, i z07 : Jutro jącym osobom: p. Helenie Żongołło- Przeniesienia szeregu nauczycieli szkół SN tódz- : Cyfry wywozu de innych woje- Marcjany ącym p. | go powszechnych. proc. do 4.9 dla w-wa owog 1. W-wo Wileńskie: wództw nie są całkiem scisłe, ponie- wiczowej, zasłużonej działaczce na POCZTOWA kiego,—natomiast zmniejszył się tak boa : Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu polu oświaty narodowej (Krzyż Ка- В оОНО jak procentowo do Prus Porty i kraje przeznaczenia: waż «Rocznik statystyczny przewozu Meteorologii U. S. B. walerski), p. dyr. Bohdanowi Szach- „, "” (0) Meldowanie radjood- 
wschodnich: z 0.9 proc. do 0.3 dla 
w-wa Wiieńskiego i z 36 proc. do 
2.3 dla w-wa Nowogródzkiego. 

Podkłady kolejowe i sleepry kie- 

rowane były przeważnie do Gdańska Į 
i Łotwy. Eksport do Łotwy procento- 
wo zmniejszył się (71.4 proc. w r. 

1924 i 61.4 proc. w r. 1925 z tere- 
nu Wileńszczyzny i 196 proc. w r. 

"1924 i 2.7 proc. w r. 1925 z terenu 

w-wa Nowogródzkiego), ilościowo zaś 

" z Wileńszczyzny wzrósł prawie wdwój- 

masób, z Nowogródczyzny zmniej. 
szył się czterokrotnie. Natomiast w 

obydwu wypadkach ilościowo i pro- 
centowo zwiększył się eksport do 

portu Gdańskiego: z 26,8 proc. do 

36.6 dla w-wa Wileńskiego i z 75.9 
proc. do 90.1 dla w-wa Nowogródz- 
kiego. 

Celem zobrazowania udziału po- 

7 
[ Rysownik „DŪNKIO“ 

wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem i więglem. Dowiedzieć się 
można piekarnia - cukiernia <Udzia* 
łowa» róg Garbarskiej i Mickiewicza. 

  

  

  

towarów» m-wa komunikacji zawiera 

  

    

    

z dnia 7—1 1927 r. 

Stacje nadania: Т а йы $ między innemi rubrykę «stacy] róż. Ciśnienie | 769 
$ 8 & & & nych» względnie «pozostalych» bez 2 24 

GZ 915 5616 — —  g532 Wymienienia ich, nie sposób więc gegtja” ) 13:C 
aszuny _ 1382 4841 200 —  6i3q odtworzyć czy z danej stacji nadania pól sa д0 

L asų *085 4154 hę = Stad maładunek został skierowany poza bę w mm. ) AT 
Podbrodzie 240 2788 — — 3023 obręb w-wa czy ież pozostał W gf2- Wigtr : 
R p $> LA 2.5 2 nicach tegož w-wa. Tego rodzaju nie- przewažający | Are odai, 

N. Święciany 82 1732 — — 1814 uchwytna pozyaja wynosi dla w-wa Uwagi: Półpochmurno, Gęstą mgła 
Oikieniki 1205 561 — — 1766 Wilegaki 660 t i dl -wa Minimum za dobę —170C, Tendencja baro- Olechnowicze 1335 300 90 — 1725 Wileńskiego onu i dla W-WA mętryczna wzrost ciśnienia. 
Zalesie 1410 — — — 1410 Nowogródzkiego 307 tonn. Również = 
Skały 1 20 — 2 108 niemożliwem jest ustalić jaki istniał URZĘDOWA. 
Krzywicze 463 465 — — 928 dowóz z zewnątrz rozważanych w-w.  — (t) Szef sekcji Rady Mini- 

niais 10 2 Z Z MI ćRotznik Statystyczny» wykazuje 0- strów w Wilnie. Od kilku dni ka 
N. Wilejka 135 440 30 — — 605 gółem 1472 tonn nadanych do sta: W! W Wilnie b. minister przy rządzie 
Wilno 36 92 30— 498 tnychi kcji Wileński Moraczewskiego p. Leon Wasilewski, 
Woropajewo — — — — 330 —  3у ©М <rótnych» Dyrekcji Wileńskiej. Cpęcnie szef sekcji dia spraw mniej» 
Bezdany 330. — — — 330 Przypuszbzać należy, że z tej ilości szości narodowych przy Radzie Mi- 
S aids o ST T 135 na wwa Wileūskie i Nowogrėdzkie nistrow. WA Ta 
Lyniupy 62 10 — — 171 przypada minimalna ilość. Pan Wasilewski zwiedził — КИКа 
Podswilje 75 91 — — 166 Zygmunt Harski. szkół żydowskich oraz odbył konie- 
Say s НЕО ЕНО rencję z senatorem Rubinsžtejuem. 
Ignalino Ь 50 SBE 60 INFORMACJE. se p. Wasilewski opuszcza 

urmon — — — 5 

ORA e = 60 Nowe ustawy i ien, — (t) Wręczenie orderów. W 
iebokie — — — — 60 7 Dziennika Ustaw Rz. P. Nr 127, z dni ; ja r. b. p. Wojew. 
oi AAM ie va 
мее S zAreporradzenie Prezydenta Reis“ Wojewody O. Malinowskiego i Kie- ке 16128 28087 1.9 ПИ Aras pospojiej 3 da, 29 99%, series rownika Oadziaiu“ Ogolno-Prezydjal: 

wej Radzie Rolniczej (poz. 737); nego p. P. Rauego, dokonał uroczy- 

  

no, szermierzowi sprawy polskiej na 
Inflantach za czasów zaborczych 
(Krzyż oficerski) oraz powszechnie 
znanemu artyście fotografowi p. Ja- 
nowi Bułhakowi (Krzyż oficerski). 

MIEJSKA. 

— (t) Podatek od autobusów. 
* Pan wojewoda wileński zwróciłsię do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 
prośbą o zatwierdzenie specjalnego po- 
datku magistrackiego nałożonego na 
autobusy. Wysokość tego podatku 
przewidywana jest po 10 zł. od me- 
chaniczaego konia. Podatek ten jest 
rekómpensatą przedsiębiorstw auto" 
busowych za niszczenie bruków. 

— (0) Likwidacja strajku w 
gazowni miejskiej. W uzupełnie- 
nie podanych przez nas wiadomości 
o zatargu w gazowni podajemy na- 
stępujące szczegóły. 

Od wiosny r. b. dyrekcja wstrzy- 
mała wypłatę robotnikom wszelkich 
podwyżek drożyźnianych, lecz oświad- 
czyła, że w razie wzrostu kosztów 
utrzymania będzie podnosić płacę 
robotników w takim stopniu, w а* 
kim będą podniesione płace pracow- 
ników samorządowych i rządowych, 
Wobec tego, że w listopadzie pra- 
cownicy samorządowi i rządowi ©- 

  

biorników. Wobec stwierdzenia wie- 
lokrotnych faktów wiezarejestrowania 
w urzędach pocztowych aparatów 
radjoodbiorczych przez ich posiadaczy 
w celu uchylenia się od uiszczenia 
należnych opłat abonamentowych, 
władze pocztowe zamierzają spowo* 
dować by organa bezpieczeństwa 
ściśle badały, czy wszyscy posiadacze 
radjoodbiorników mają przepisaae ze- 
zwolenia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (i) Zebran'e Rady Wil. T-wa 

Roln czego w sprawie fuji ze 
Zw. Kółek Rolniczych. W dniu 15 
b. m. © godz. 6 wieczór w Iokaiu 
W. T. R. (Zawalna 9) obradować 
będzie Rada Wileńskiego T-wa Rol- 
niczego Głównym tematem obrad 
będzie sprawa fuzji Towarzystwa ze 
Związkiem Kółek Rolniczych w Wilnie, 

— (t) Komisja rozjemcza do 
spraw rolnych pow Wil. Troc- 
kiego. W początkach lutego odbę- 
dzie się posiedzenie „Komisji rozjeme 
czej dia spraw rolnych pow. Wileń- 
sko-Trockiego, 

Rozpoznawane będą sprawy za- 
targów powstałych pomiędzy pracow- 
nikami rolnymi, a właścicielami rol- 
nymi. Przewodniczyć . obradom Ko- 
misji będzie inspektor piacy. 

Jak świat światem nie było aby 
tłum, tak, tłum narzucił światu ten 
lub ów kierunek w Sztucc; tę lub 
ową wyraźmy się nawet—modę. Na- 
rzucał światu jakąś niebywałą dotąd 
w. sztuce koncepcję: potężny, wielki 
artysta. Tworzył „szkolę*. | ta nowa 
szkoła tworzyła i rozsiewała po ca- 

° Фут świecie: modernizm (będący wy- 
|-,razem postępu w Sztuce) lub wogóle 

nowoczesność, obejmująca berło nad 
światem po zamarłych kształtach i 
poniechanych ideach. 

| - Same zaś jądro metody polega na 
tem, aby nie oglądając się w  naj- 
mniejszej mierze na protesty tłumu, 
sprzeciwy «zacofańców» na nie zgoła 
—pchać na wystawy obrazy niepo- 
dobne do żadnych dotychczasowych 
koncepcyi" malarskich, wbijać, jak 

|. pale, po miastach pomniki zgoła do 
pomników niepodobne, wydawać 
czasopisma z poezjami, których nie 
pojmie ani w ząb istota ludzka stwo- 
rzona na obraz i podobieństwo swego 
Stwórcy. 

Niech wymyślają byleby pomnik 
stał, obraz wisiał, wiersz był druko- 
wany! 

Metoda polega na wynoszeniu wy- 
ko po nad tłum, dajmy na to, mo- 

”_ delu Szukalskiego... rzucając przed 
nim tłum na kolana! Ten sposób. 
Wówczas niewątpliwie dzieło mistrza 
Stanisława górować będzie nad klę- * 
am tłumem. 

wolennicy tej, o której mowa, metody, wychodzą z założenia, że 
jeśli by tylko zawsze basowano upo- 

om <iłumu», tkwilibyśmy doiąd 

np. jedynie i wyłącznie w gotyku lub 
baroku. Niebyłoby postępu, niebyło- 
by rozwoju.. Trzeba gwałtem, za 
wszelką cenę, pomimo wszelkiej opo- 
zycji postawić np. pomnik Mickie- 
wicza według modelu Szukalskiego. 
Będzie on znakiem widomym ducha 
czasu, który go natchnął; będzie re 
prezentantem swej epoki; będzie oka- 
zem cbecnego, teraźniejszego kierun- 
ku w Szttice; słowem—będzie zboga- 
ceniem Wilna w motyw artystyczny, 
w koncepcję artystyczną nową, świeżą, 
znamionującą postęp w Sztuce. 

Tej.. operacji trzeba dokonać! 
Wilno musi się jej poddać — dia 
własnego dobra. Diatego aby przy- 
szłe pokolenia mogły wznosząc za- 
chwycone Cczy ku stojącemu przed 
ratuszem dziełu mistrza Stanislawa, 
dzięki składać nam, nam, obecnemu 
Wilnian pokoleniu za to że zdoby- 
liśmy się na wiekopomny gest i— 
postawiliśmy ów pomnik, cały gra- 
Jacy .. muzyką przyszłości. Hozannal 
„>TZypomina się, doprawdy, cesarz 

Mikełaj I-szy wjezdżający w tłum zre- 
woltowany i z całą aryngą parska- 
jący w tlum historycznem Na kalena, 
skatiny! 

* 

Skądkolwiek, od kogokolwiek by 
pocho iziła metoda teroru jest ona 
zawsze rewolucyjną. A powinna być 
ewoiucyjną. 

Granie na snobizmie ludzi boją- 
cych się jak ognia aby ich przypad- 
kiem nie poczytywano za... «nie bę- 
dących w kursie», za... nie stosują- 

cych się do mody, za... zbyt głupich 
aby pojąć i zrozumieć wyższe, nowe 
Piękno — jest metodą djablo zbliżoną 
do szantażu. Staje bowiem jakby nie 
pisana i nie ustna umowa taka: „W 
zamian za zachwycanie się — dajmy 
na to—modelem Szukaiskiego i osten- 
tacyjne domaganie s'ę zrealizowania 
go jako Mickiewiczowski pomnik wi- 
leński, wyrobimy panu (czy pani) w 
opinji publicznej patent na osobę 
wysoce kulturalną, pojmującą i ko- 
chającą Sztukę*. Interes — kuszący. 
Natomiast, jeśli pan (lub pani) ośmie- 
li się dyskredytować w opinii publicz 
nej dzielo, które my wyrosimy pod 
niebiosa, wówczas my panu (lub pani) 
wyrobimy na forum publicznem opinię 
skończonego matołka, zakutej głowy, 
ba, może nawet zdekłarowanego 
idjoty a w każdym razie zacofańca 
jakiego świat nie widział. 

Owóż bynajmniej nie chodzi nam 
o «zwalczanie» projektu Szukalskiego. 

Dziełe rzeźbiarskie Szukalskiego» 
aczkolwiek silnie zarażene precyzyjną 
drobiazgowością cyzelerską z jednej 
strony a-z drugiej spekułacją metafi- 
zyczną, ošmielilbym się wyrazić, jakąś 
kabalistyczną, nieomał talmudyczną; 
dzieło Szukalskiego czepiające się z 
istną pasją iście szaradowych symbo- 
lów i symbolątków; dzieło Szukal- 
skiego nieposiadające zgoła rozmachu, 
tego kapitalnego pierwiastka wszelkiej 
rzeźby a osobliwie t. zw. monumen- 
talnej; dzielo Szukalskiego aczkolwiek 
dalekie od arcydzieła rzęźby — posia- 
da jednak duże i niepospolite zalety 

oraz przymioty natury czysto arty- 
stycznej. 

Nie posiada tylko—naszem skrom- 
nem zdaniem—kwalifikacyj na pom- 
nik Mickiewicza mający stanąć w 
Wilnie w miejscu najbardziej widocz- 
nem a mający wymową swoją jaknaj- 
więcej mówić do najszerszych mas. 
Pomnika Mickiewicza w Wilnie nie 
stawia Komitet Budowy dla „szczu- 
plego grona* wyrafinowanych entu- 
zjastów niebywałego dotąd wyrazu, 
niezaznawanych dotąd wrażeń. W 
rozumieniu Komitetu Budowy pom: 
nik Mickiewicza w Wilnie ma być 
nietylko gloryfikacją Wieszcza Na- 
rodowego; ma być nietylko wybitnem 
dziełem sztuki rzeźbiarskiej. Lecz w 
rozumieniu Komitetu Budowy ma 
pomnik Mickiewicza w Wilnie specy* 
ficzną misję swoją — o której, do- 
prawdy, raz jeszcze rozwodzić się 
niema potrzeby. 

Owóż nie chodzi nam bynajmniej 
o deprecjowanie a choćby tylko kry- 
tykowanie projektu Szukalskiego jako 
dzieła sztuki. Dziełem kunsztu rzeź- 
biarskiego, nawet bardzo niepospoli- 
term projekt jest, Chodzi nam o zde- 
maskowanie i zwalczanie metody 
wręcz rewolucyjnej za pomocą której 
grono osób pragnie za wszelką cenę: 
1) steroryzować opinję publiczną i 2) 
przeforsować postawienie pomnika 
Mickiewicza właśnie według modelu 
Szukalskiego. . 

|= nie pierwszy to i nie jedyny 
widzimy tego rodzaju odruch roboty 
„regjonalnej* prowadzonej na na- 
szych tu kresach. 

Jest, jak widać, w takiem uszczę- 
śliwianiu naszych „kresów* choćby 
wbrew ich woli pewien plan. Prze- 
prowadza się edukację i ukulturalnia- 
nie partykularza kresowego — pod 
rózgą moralnego teroru, pod groźbą 
ogłoszenia tych naszych stron za kraj 
Abderytów, co nigdy światla istinnoj 
kultury i prawdziwego Piękna nie 
widział. 

Reduta — czyliż nie stosuje ku- 
bek w kubek opisanej wyżej metody 
wystawiając po Dubnach, Wolko- 
wyskach i Malodecznach... „Siostrę 
Beatryks* Maeterlincka lub «Śnieg» 
Przybyszewskiego? 

Niech nic, ani w ząb, nie rozu- 
mieją byle padali na klęczki przed 
uietem w wyrafinowane _ kształty 
Objawieniem najgłębszej myśli mi- 
styczno - filozoficznej! 

Metoda to fatalna, metoda, meto- 
dal Zamiary najchwaiebniejsze, trud 
ogromny, koszt nielada, ale — me- 
toda kiepska, metodal 

Sięgnęliśmy, para dni temu, aż do 
wspaniałego intelektu Przesmyckiego 
i pokazališmy, jak nawet ten intelekt 
jeden z najbogatszych w Polsce i 
najznakomiciej wyegzercytowany znie- 
wolony jest najsubtelniejszemi słowa- 
mi wyrażać i wyjaśniać istotę idei 
Maeterlincka, jego wizjonersko - mi- 
styczne ujmowanie realności życia. 
Dalej z najrzetelniejszą sumiennością 
sirešcilišmy to, co . znalazł w rzeźbie 
Szukalskiego Artur Górski. I — pyta- 
my teraz: 

Czy nie jest to całkiem opaczną 
robotą regjonalną: wystawianie w 

teatrze jaknajbardziej popularnym ja- 
kiegoś <misterjum» Maeieriincka? Albo 
sztuki w rodzaju owianego nostalgją 
za czemś, eo niema nazwy w ludz- 
kiej mowie „śŚniegu> Przybyszewskie- 
go? Albo — stawianie pomnika Mic- 
kiewicza według pomysłu Szukaiskie- 
go na placu publicznym? 

Od fundanentu nie od dachu na- 
leży prowadzić budowę zarówno cha- 
łupy jak świątyni. Wpierw przygoto- 
wać grunt — a potem siać. I to 
jeszcze: nie sadzić ananasów tam 
gdzie tylko na ich widok ogarnia 
zdziwienie, tylko zdziwienie alba - 
bezmyślna uciecha z oglądaaego dzi- 
w wiska. 

Powoli, stopniowo! Nie palką w 
łeb aż siedm kościołów zakręci się w 
oczach i siedm dzwonów w uszach 
zadzwoni. 

A i to jeszcze pamiętać trzeba, że 
mie pod każdem niebem palmy rosną 
i, że pomimo wielkiego ich piękna, 
nie rzecz je sadzić w ziemię «26! 
tym piaskiem i drobną trawą przy- 
trząśniętą» wpośród «pagórków leś- 
nych i łąk zielonych». 

Każdy kraj ma piękna swoje. I 
nie trafić do duszy każdego ludu, 
każdego społeczeństwa słowem jedna- 
kowem. 

Cz. J, 

DIE
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— Kolo Wileńskie Stowarzy- 
szenia Rezerw stów i b. Wojsko- 
wych w Wilnie, wzywa swych człon- 
ków, którzy wpisali się na listę kan- chowski, który w_ końcu listopada Stefana Batorego pismo, w którem 
dydatów Kursu przysposobienia woj- r, z, wyjechał do Budapesztu na ku- rezygnuje z urzędu rektora z powo» 
skowego by dnia 8 b. m. o godz. 6 
wieczorem zgłosili się w  kancelarji 
Sekretarjatu Stowarzyszenia w Wil- 
nie, ul. Wileńska Nr. 26 celem od- 
bioru rezolucji przyjmującej na kurs 
przysposobienia wojskowego przy 1 
Dywizji Legjonów w Wilnie. 

— (t) Zebranie wydziałów ho- 
dowlanego i rolnego Wii. Tow. 
Rolniczego. W dniu 14 b. m. o 
godz. 11 rano w lokalu Wil. T-wa 
Rolniczego odbędzie się zebranie 
wydziału hodowlanego. 

Porządek dzienny zebrania prze- 
widuje: referat prof. ]. Marszałko» 
wicza p. t. „Produkcja nabiału i jej 
opłacalność przy racjonalnem  žywie- 

"niu", referat p. W. Massalskiego p. 
t. „Sprawozdanie z przeprowadzonej 
w Województwie Wiieńskiem licencji 
ogierów* oraz sprawy bieżące i wole 
ne wnioski, 

15-go tamże, też. o 11 rano? od- 
będzie się zebranie wydziału rolnego 
z programem: referat p. M. Jałowiec- 
kiego p. t. „O nowych meiodach w 
toinictwie i o możliwości intensyfi- 
kacji warsztatów rolnych w Wiień- 
szęzyźnie*, referat p. W. Łastowskie- 
go p. t.: „Sprawozdanie z -przepro- 
wadzcnych na Stacji Doświadczalnej 

-w Bieniakoniach, doświadczeń ze 
sposobami uprawy i odmianami kar. 
tofli* eraz wolne wnioski i sprawy 
bieżące. 

SĄDOWA. 

— W dniu 20 i 29 gródnia ub.r. 
Sąd Pokoju rozpoznawał sprawy bsa- 
ci Bajkowski.h Józefa i Dominika, 
Klartajna Eijasza, Kisia Dwejry i 
Krejngel Mery, oskarżonych o nie- 
prawne zgłoszenie do ubezpieczenia 
w Kasie Chorych celem wykorzysia- 
nia pomocy lekarskiej. 

Wyroiiem Sądu zostali skazani: 
bracia Bajkowscy—na 1 miesiąc, Klar- 
faja Ejasz—na 2 tygodnie, Kisin 
Dwejia i Krejrgel Mera—na 2 mie- 
siące więzienia. 

RÓŻNE. 

— Klub Sziachecki w Wilnie 
poczynając od 9-go stycznia rb. co 

-tyózień w niedziele od godz. O-tej 
wiecz. wznawia dancingi dla rodzin 
członków Kiubu. 

— Zarząd chóru męskiego 
„Echo” uprzejmie zawiadamia osoby 
chcące wziąć udział w pracach chóru, 

iż zapisy na członków czyanych przyj- 

mują się w poniedziałki i czwariki ed 

godz. 7 do 9 wiecz. przy ul. Oran- 

zeryjnej Ne 3, sala prób. ‚ 
-- Towarzystwo Chrześcijań- 

skiego Domu Ludowego w Wil- 
nie przecłuża termin zwrotu rozesła- 

ych list ofiar do końca stycznia br. 

prosi jednak by z, upływem tego 

terminu wszystkie 

wzgiędu na ich wynik zwrócone zo- 

stały do sekretarjaiu Ch, D. L. w 

Wilnie, ul. Zamkowa 8. . 

— 7 T-wa Odrodzenia Reli- 
gijnego. Niniejszem podaje się da 

wiaoomeści. że dn. 9 stycznia b. T. wystrzałem z rewolweru przestrzelił sobie 

(niedziela), o godz. 9:/* zcsianie Qd- głowę szereg. 3 p. saperów Antoni Szy- 

prawiora Msza Św. ze wspólną Ko- 
munją dla członków T-wa „Odro- 
dzenia Religijnego" w kaplicy „Boże- 

go Ciała” przy kościele Św. Jana; 
- tegoż dnia o godz. 4 pp. odbędzie 

się miesięczne zebranie w mieszkaniu 

ks, proboszcza. 

TEATR I MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dziś pre- 

mijera dramatu H. Ibsena <Hiedda Gabier>. 
W roli tytułowej Irena Solska. 

Bilety i sbonamenty nabywać można 
‚ м biurie podróży <Orbie» od godz. 10—4,30 

w dnie powszednie i od godz. 10 — 12 w 
niedziele i świę'a. W dniu przedstawienia 
bilety sprzedaje kasa teatru «Reduta». 

— <fajemnica powodzenia» w Tea- 
trze Polskim. Wielkie powodzenie towa- 

  

- LEON DAUDET. 

VRREW WŚRÓD NOCY. 
Rozdział IL 

Zbrodnia w ciemnościach. 

W lipcową noc burzliwą Marcin 
Tressan otworzył okno, poza którem 

wszystko zdawało się być otulone 
mrokiem gęstym i nieruchomym i 
wyszedł na drewniany balkon. W 
oddali widniały migotliwe światła w 
mieście Lugdunie, u nóg Marcina 
Tressan miejscami błyszczały fale 
Saony z pośród puszystej gęstwiny 
drzew. Grupa starych domostw wzno- 
siła się bowiem ponad rzeką, i wio- 
dącym ku niej pochyłym stokiem. 
Widać stąd była blada wstęga za” 
kurzonej drogi, a w dole, u samych 
stóp można było dojrzeć bramę wio- 
dącą do parku dumnego i skąpego 
sąsiada, Gonereta, miljardera Gonere- 
ta _ farbiarza,  pięćdziesięcioletniego 
starego kawalera, Spędzającego calę 
życie w swym zamkniętym zakątku, 

zwanym «La Pacholle». Ci dwaj są- 
siedzi nie odwiedzali się, nie kłaniali 
się nawet sobie przy spotkaniu. Anty- 
patja ich była wzajemną. Stary sługa 
Tressana, Jan, Velu wdawał się cza- 

sem w rozmowy ze służbą Gonereta 
i znosił płotki swemu panu, któremu 
był oddany bezgranicznie. 

Marcin Tressan był człowiekiem 
o wysubtelnionych nerwach, posiadał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redakior w/z Czesław Karwowski. 

dłuższego czasu przygctowywana sztuka 

listy ofiar bez o 

peratię pogotowie odwiozło de szpitala 

Żydowskiego. 

m'enie rod.icne. 

dziono figurę cynową wartości 500 zł. * 

Rezygnacja Rektora Zdziechowskiego, 
Dowiadujemy się, że prof. Zdzie- 

rację po przebytej chorobie, wysłał 

Starania o pożyczkę na roboty, 
Urząd Wojewódzki zwrócił się 

do Min. Robót Publicznych w spra- 
wie przydzielenia w formie pożyczki 
sumy 300 tys. złotych, t. į. po 100 

Fałszywe 5-cio złotówki w Wilnie, 
Od dłuższego już czasu władze 

policyjne zauważyły iż na terenie: Wil- 
na pojawiły się w większych ilościach 
fałszywe banknoty 5-cio złotowe, łu- 
dząco podobne do prawdziwych i dla- 

tego stosunkowo łatwo dające się 

rozpowszechniać. : 

Wypadków pojawienia się tych 

pieniędzy notowano coraz więcej, aż 
wreszcie przedsięwzięto energiczne 

kroki celem wykrycia nieznanych fał: 

szerzy. 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 

stamtąd do Senatu Utiwersytetu 

du nadwątlonego stanu zdowia*. 

tys. miesięcznie na uruchomienie w 
pierwszym kwartale rb. rokót, które 
pozwolą zatrudnić bezrobotsych. 

Wywiadami ustalono, z v znacznej 
liczbie fałszywe pieniądze, zarówno 
jeszcze przedtem notowane fałszywe 
dolary, jak i ostatnio zauważone ban- 
knoty 5-cio złotowe, są rozoowszech 
niane przez tak zw. czamych gieł- 
dziarzy. 

Pochodzenie jak 5-cio złotówek, 
tak i fałszywych dolarów jest takie 
same. Oba falsyfikaty bezwarunkowo 
są wyrabiane poza Wilnem, a tu je- 
dynie przywożone do wymiany. 

KUL 
SAŁA MIEJSKA (al. Ostrobrameka 5) 

owo 

iejski Kitematograi 
RALNO-O ŚWIATOWY 

  

        

Dziś będzie 

„HARTOWNE DUSZE* 
Orriestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 

CENA BILETÓW: Parter — 

wyświetłany film 
dramat w 6-ciu aktath. Nad program: 
«DODO REKRUTEM» komedja w 2 akt. 

Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. 
60 gr. Baikon — 30 gr. 

KASA CZYNNA; w niedziętę I święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę I święta o godz. 3-tej, w soboty © godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

SRLA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 5 

Daiai Kuituralno-Oświatowy 
Magistratu m, Wilna 

CYKE 
Poranków Muzycznych, 

Niedziela, dnia 9 stycznia 1927 roka 

Poranek 
Arje, pieśni, tańce plastyczne. Udział w poranku przyjmuja: p. HENRYK MILLER 
znakomity tenor bohaterski 
Korsak-Targowska i p. Li ja 

VIi-ty 
y Lwowskiej, 

aie Bam nowe formy swe 
Przy fortepjanie Kapeim 

Początek punktualnie o g. 
© CENY MIEJSC; Parter 80 gr., Balkon 40 gr., dzieci do lat 5-ciu i acząca się młodzież 
a za okaramiem legitymacji płacą połowę. 
AKASA CZYNNA w dnim 9 stvcznia 27 r, od godz. 10 ej rano. 

0 
IROG RAKA Gregor, 

go pięknego tafica plastycznego, 

iinie śpiewaczka p. Janina 
która po powrocie z zagranicy 

W. Szczepa! 

12 m. 45 po południu. 

  

Kino Kameralne 

„Polonia“ 
ui. A. Miokiewicza 22, 

Dyr, G. Stepjan. 

$ 
$   

meldunkowej. 
Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- 

cy domów wurzy ul. Ostrobramska 4, 14, 15 

122 (czyli Nikodems'a 3). Głuchy 3 (czyli 

Cerkiewny 4). Św. Nikodema 2, 418. 3 
Il Komisarjatu, ul.: Bobrujska o 

NiNr 1, 4, 7 i 20. Podjelniaki NrNr 1, 3, 4, 

5 (d, Wołkowicza), 5 (d. Dawidowicza), 6, 

7, 8, 9, 9-a, 10 (u. Ignacego Krasowskiego), 

13, 14, 17 i 18, oraz pesesja: Sokołowa. 
Do III Komisarjatu ui.: Mostowa Nr 2 

45 8, 1, 3,5, 7, 9, zauł. Św. Jerski Nr 4 
1 

Do iV Komisarjatu, ul.: Kawaleryjska 
Nr3,56;4%0; 03; 5529, ТОЛа а5; 
17, 19, 21, 23, 25, 25-a. 

Do V Komisarjatu, nie przemeldowuje. 
Do VI Komisarjatu, ul.: Antokolska 

106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118-a (2 
domy), 118-b. 

(© 

  

rzyszy Codziennie w Teatrze Polskim <Ta- 
jemnicy powodzenia». Wczoraj na parę go- 

dzin przed rozpoczęciem widowiska kasa 

rozprzedała wszysikie bilety, <Tejemnica 

     
    

OSZCZĘDNA GOSPODYNI | 

0
4
4
4
 

NA RATY! 
Hurt! Detali! 
NAJTANSZE 

ia ZRÓDŁO! z AŚ 
Odbiorniki "PP SKŁADOWE. 

c... Hlektit" Ва R djo-techniczne s Tel. Nr 1038. 

Dziś premjera! 

Car Mikołaj II i Ojciec Hapon 
Tragedja pamiętnej rzezi przed Pałacem Zimowym w Petersburgu, która zachwiała 
tronem Romanowych. | Krwawa niedziela 9 stycznia w 1905 r. Barykady, rzeź, 
rewolucja. Monumentalne sceny zbiorowe. Początek tragedj: carskiej R sji. Wielka 
parada Jordanu 6 stycznia w 1905 r. Najpoiężniejsze historyczne postacie: Car Mikołaj II. 
Ojciec Hapon, Wielki książe włodzimierz Aleksandrowicz, Książe Wasiłlczykow, Archi- 
mandryta Sergjusz, Dama Dworu Łobanow-Rostowska. Naczelnik miasta Generał Fullon, 
Naczelnik Policji Klejgels „Ministrowie Witte i Piewe, Naczelnik ochrany Zubatow oraz caia 
cesarska rodzina. 

Pierwszy oryginalny 
podług — tajnych 

| Bilety honorowe nieważne. 

  

    
ю ; trzy ra- 

POS © sakiai poietialej į UŁ Rae: И Р 
— cpołudniówka. Jutro Pa WVPR. WA, я 

o g. SAGRA "Będzie świetna iroto: PAS z. WE poznafńczyk, 32 

chwila Hopwooda «Nasza żoneczka». Ceny 
miejsc od 15 gr. 

} — ‹РгоЁопс: wśród bogaczy» Od 

w 5-u aktach Andre de Lorde i Pierre 
Chaine «Proboszcz wśród bogaczy» ukaże 
się nieodwołalnie we wtorek. Sz'uka ta 
swą treścią oryginalną, zupełne się różni 

od somedji, które się ukazały w ostatnich 
czasach, to ież grana jest wszędzie z po- 
wodzeriem wyjąkowem. Nie robiąc po- 
równań z zagranicą gdzie w samym tyko 
Paryżu grana jest dotąd trzeci rok z rzędu, 
w naszyim Poznania dyr. Szczurkiewicz grał 
at'robos;czi» 53 razy, to też kierownictwo 
nie szczędzi pracy i kcsztów aby i U nas 
«Proboszcz wśród bogaczy» był eztvką re- 
kordową. 

Už | | KRĄDZIEŻB, 

  

— Przejechanie. et 1 = 
został przejechany przez „wóz -letni - 

ward Kasiunas (Rydza Śmigłego 20), К 6- 
rego pogotowie w sianie ciężkim destawi- 
ło do szpit+la św, Jakóoa. 

— Nieszczęśliwy upadek. Dn. 7 bm. 
upadła i złamała sobie ięxę 56-letnia Cipa 
Ławska (il Szk anna 6). Poszkodowanej po- 
gotowie uddeliło perwszej pomocy. 

— Samobójstwo. W nocy na 7 bm. 
truła sią esen ją octową 17-leinia Rocha 

Szp: kolszczył ówna (W. ohulanka 14). Des- 

Przycz,na szm-bójstwa — nieporozu- 

Samobójstwo żołńierza. Dn. 6 
bm. na placu wyścigowym w  Pośpieszce 

lłowski. я 
Zwłoki dostawiono do kostnicy przy 

szpiialu św. Jakóba. 
Przyczyny samobójstwa nie ustalono. 
— ‘ ymiana: zostawiła dziecko, za- 

brała palio. Dn. 6 bm. lena Niedziewi- 
czowa (Popławska 3) porzuciła w mieszka- 

niu Stanisława Wolskiego (Popławska 13) 
dziecko płci żeńskiej w wieku około 7 
miesięcy poczem 'zabrała palto damskie I 

zbie z : 1 
OŚC. zarządzono. 

— КЁ'МШ:‘: statui. W nocy na 6 bm, 
z przed łaźni Agresta (Mostowa 13) skra- 

Ofiary. 
— Zamiasi powinszowań Noworocz- 

nych dr. Marjan Obiezierski dja najbied- 
niejszych zł. 5. 

dar jasaowidzenia i obcowania z du- 
szami zmarłych. Po tragicznej śmier- 
ci córki pięknej Maguelonne'y; Mar- 
cin Tressan opuścił strony rodzione, 
zniknął nagle, powierzając syna swe: 
go Mateusza, młodego chłopca, opie- 
ce swego przyjaciela doktora Cor- 
dion i jego żony, Ukrył się w Lugdu- 
nie pod obcem nazwiskiem, w ocze- 
kiwaniu okrutnego ciosu który los 
mu gotował, Z oddali jednak, dzięki 
swym niezwykłym duchowym właści- 
wościom, czuwał troskliwie nad roz- 
wojem i postępami syna, przebywa- 
jąc z nim myślą. Lecz nadprzyrodzo- 
ne jego zdolności chwilowo się za- 
mroczyły i oto nowe nieszczęście 
spaść nań miało. 

Wszyscy, nie wyłączając wiernego 
towarzysza, znali Tressana jedynie 
pod nazwiskiem Notredame, które 
przybrał powodując się podobień- 
stwem do nadawanego mu niegdyś 
imienia Nostradamus, pod którem 
znanym był a nawet sławnym w о- 
kolicach Saint-Rėmy. 

Przyjaciel jego, doktor Jan Cor- 
dion zamieszkały w Toulonie z żoną 
Magdaleną, syn Mateusz, zwany Tieau 
który został adoptowany przez Cor- 
dionów, wszyscy wierzyli że zginął 
tajemniczo gdyż od dwóch lat nie 
dawał znaku życia. Policja zaprzesta- 
ła poszukiwań. Ci wszyscy, którzy 
go znali, zarówno jak i ogół miesz- 
kańców okolicznych uwierzyli w 
śmierć Nostradamusa, to też co roku 
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odowca i crganizator szuka z powodu parcelacji 

stanowiska. Pierwszorzędne świadectwa. 
Śmig'elski, Jarocin Pozn. 

Jata, kawaler, wykształcony rolnik, 
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Młoda osoba 
inteligentna, energiczna, wykształceniejwyższe, posiada 
jęz. trancuski, niemiecki, rosyjski, w słowie i piśmie, 
poszukuje posady sekretarki u pracodawcy 
gentnego i dobrze wychowanego. Najchętniej u praw- 
nika, inżyniera lub wykształconego kupca. Łaskawe 

„ oferty do Administracji pod lit. ]. M. 

cyjne w gmachu 

Wilnie, przy ul. 
inteli- Pisemne oferty 

dniu do godz. 9 

Wszelkie info! 
ry, obowiązujące 
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ocprawiano za duszę jego mszę ża- 
łobną w Toulonie, w Evenos i Saint- 
Rómy, modląc się żarliwie za jego 
spokój. 

Tressan przypomniał sobie dzisiaj 
swoje życie, widział w tym śnie na 
jawie córkę swą, taką, jaką była za 
życia, anielską i czystą, unoszącą się 
ponad ziemią pośród srebrzystych 
smug księżycowych. 

Po przybyciu do miasta Notredame 
uzyskał z łatwością posadę admini- 
stratora w wielkiej fabryce! tkaniny 
tak zwanej «Fil d'argent». Dziwnym 
trafem obeszło się bez zbytecznego 
legitymowania się. Chcąc się przeo- 
brazić jaknajbardziej, obciął włosy, 
ogolił brodę i wąsy, Podobnym stał 
się teraz do proconsula rzymskiego. 
Samotny, pracowity i milczący, zrów= 
noważony, dawał tylko Świaiłe rady, 
to też szanowany był przez wszyst- 
kich, kochany zaś i nielubiany jedy- 
nie przez nieliczne jednostki, Nie 
miał nikogo bliskiego,nikt nie odwie- 
dzał go w mieszkaniu, nikogo nie 
interesowały postępki, gesty, zwycza* 
je tego człowieka. 

Tressan nie posiadał innych pa- 
miątek, prócz paczki listów i foto- 
grafji z nadpisami. Umeblowanie jego 
pokoju składało się z rzeczy niezbęd- 
nych, potrzeby zaś jego  materjalne 
sprowadzone były do minimum. Ży- 
cie intelektualne opierało się na lek- 
turze utworów  Mistrala, Dantego, 
Mauroasa, zbiorów piosenek prowan- 

1» WSZELKIE х 
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od godz. 12 do 
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Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja 

Robót Publicznych) 
ofertowy pisemny na roboty wodociągowo-kanaliza- 

Przetarg odbędzie się w dniu 19127 o godz. 
10-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w 

dowlanego Dyrekcji Robót Publicznych, pokój Nr. 92- 

niczne warunki wykonywania 
oraz obowiązujące przepisy MRP o przetargach są 
do przejrzenia, względnie otrzymania za zwrotem 

Za Wojewodę 

oglasza publiczny przetarg 

przy ul. Ostrobramskiej Nr. 21. 

Magdaleny Nr. 2, pok. Nr. 78 
winne być złożone w  tym'e 
ipół, w kancelarji Oddziału Bu. 

rmacie co do przetargu, ślepe koszte- 
warunki przetargu, ogólne i tech- 

robót, projekt umowy 

šia Nr. 78 O. D. R.P. codziennie 

yrektor Inżynier (podpis nieczytelny). 

  

rosyjski fiim z rewolucji Rosyjskiej 
archiwów byłej ochrany carskiej 

' (Pierwszy 
wystrzał w Carat). 

  
|. Początek o g. 4. Ostatni 10.15. | 

KASZLESZ, 
SIĘ CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 
MASZ BÓLE GARDŁA 

UŻYWAJ H E 0” 

PASTYLKI zz 
FABRYKA CHEM.FARMACEUTYCZNA 

B.KROGULECKI 
WARSZAWA 

|| 

  

Przyjechała słynna 

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczką Lenorman; co wróżyła 
dla Napoleona: Przepowiada przysz- 
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6, w bramie na schody, 
Oo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

® Ф Ф Ф Ф + Ф Ф Ф 

Student Leśnik: : 

solidny kawaler lat 
(Wieikopolanin) dzieło 

z dobrego domu sr » swym zawodzie, 

poszukuje pokoju przy P'E8łY „kancelista, z 
rodzinie inteligentnej, ak R: 
najchętniej = onto, Ml- podolicer rex, 
dziennem utrzyima- 

Paa i pz ady od 

niem. Zgłoszenia pod „74'a4 lub później. 
A. S. w Administacji Ba Masz 

KA «Słowa» pod «Leśnik» 

      

Akuszerka —- 
W. Smiałowska tenograiji wyuczą 
przyjmuje od godz. 9 darmo lisiownie. 
do 19. Mickiewicza Redakcja Steno- 

46 m. © grafa Polsk ego; 
WZP. Nr 63 Warszawa Szczygla 12 . 
  

ТА М ЕМО lub ) 
fortiepan chcę inteligentnym 

DZIELAM   
  

Dyrekcja Lasów 

dw iokału Dyrekcji | 
Janka 25) odbędzie 
1 za 

obliczenia powierzch: 
gólnych drzew na 

| urzędowych w D, 
pokój Nr. 6. 

1/VI 

salskich i kolend, które przypominały 
mu jego ojczyste strony. Posiadał 
też szereg dzieł religijnych. Pobieżnie 
tylko przeglądał gazety, przepełnione 
krwawą kurzawą przestępstw i walk 
ziemskich. Długie godziny spędzał 
Tressau na modlitwie w jednym z li- 
cznych kościołów, które Lugdun ©d- 
dale na pobożne rozmyślania wier- 
nych. Prawdziwą modlitwa tłumi bój, 
rozwiewa melancholję i utrwala blo- 
gosławieństwo. Powód który zmuszał 
Tressana do życia w oddałeniu od 
swego małego Tieau, którego kochal 
głęboko, tkwił w naturze jego psy- 
chiki. Otóż Maguelonne po Śmieci 
już ostrzegła go w sposób nadprzy- 
rodzony, że jakiś cios tragiczny spaść 
ma nań w sześćdziesiątym roku życia, 
a dla zwyciężenia tego nieszczęścia 
będzie potrzebował wszystkich sił mo- 
ralnych. Tressan wolał być samotnym 
gdy wypadnie mu rozpocząć tę wal- 
kę olbrzyma, wśród zawikłanych i 
licznych perypetył. 

Pędząc życie samotne Notredame 
składał wizyty tylko swemu spowied- 
nikowi i jedynemu powiernikowi, ojcu 
Champier misjonarzowi, którego za- 
trzymywała w Lugdunie choroba wą- 
troby, nabyta w Afryce. Prócz tego 
pobożnego księdza, nie widywał ni- 
kogo, poza Janem Vetu. 

Jana Vetu, włóczęgę o dumnej du- 
szy, pełnej wiary głębokiej spotkał 
Tressan na mrocznej drodze u bramy 
Lugduńskiej. Było to przed dwudzie- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Ogłoszenie. 

kWilnie podaje do wiadomości, iż w 
dn. 24 stycznia 1927 r. o godz. 12-ej 

pomocą ofert pisemnych na 
sprzedaż działek etatowych, według 

drzewnych w stanie wyrobionym w 
nadleśnictwach: Wileńskiem, 
skiem, Brasławskiem, Druskienickiem, 
%ilejskiem, Orańskiem, Różankow- 
skiem, Frockiem, Jeziorskiem i innych. 

Wykaz jednosiek licytacyjnych, wa 
8 runki przetargowe, szematy umów 

j ofert są do przejrzenia w godzinach 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Do wynajęcia 
pokój umebiowany z 
elektrycznością i opa: 
łem. Wejścianiekrępu- 
jące. Adres w Redakoji 

Państwowych w 

asów (W. Poha: 
się przetarg ustny 

  

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor, WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1,god 5-8 w. 

DOKTÓR 

LZeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ. 

prz. 122 i od 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

w. Zdr. Nr. 31, 

niowego, poszcze- 
pniu j materjałów 

Rudni- 

L.P. w Wilnie,       

  

stu miesiącami. Twarz tego człowie- 
ka olbrzymiego, zgarbionego, © nie- 
określenym wieku, kościstego i masyw- 
nego rozjaśniały naiwne, niebieskie 
oczy, reszta głowy zdawała się ukryta w 
gęstej czuprynie słwiejącej i nastro- 
szoneį brody. Chociaż ubrany był 
bardzo nędznie, prawie w łachmanach, 
jednak nie robił wrażenia człowieka 
brudnego. Może zawdzięczał to czę- 
stemu Korzystaniu z wody rzecznej, 
może deszczom ulewnym, które zra- 
szały go obficie, podczas nieskoń- 
czonych wędrówek, lub skórę mial 
tak przywykłą do podróży, że nie 
przyjmowała już ani kurzu ani błota. 
Vetu przywiązał się do Tressana, nie 
mogąc Się oprzeć wielkości jego du- 
szy, którą przeczuwał nie rozumiejąc. 
Tressana zaś zaciekawiła szlachetność 
tego nędzarza. W dniu, kiedy się po- 
raz pierwszy spotkali, Wetu posiadał 
tylko małą książeczkę mocno zni- 
szczoną: byla to Ewangelja święta. 
Była to dla Tressana wskazówka dos 
stateczna, iż spotkał towarzysza z 
którym może podzielić swe samotne 
mieszkanie i milczący spokój. Poza 
tem podróżnik miał usposobienie we- 
sołe, pogodnego dziecka, które nie 
znało swych rodziców, nigdy nie po- 
siądało nie i niczego nie zazdrościło 
nikomu. 

Dwa pekoje z małą kuchenką, na 
pierwszem piętrze nawpółzrujnowa- 
nego domu przy ul. Paguet-Vian 
stanowiły mieszkanie tego Robinso- 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

p kup ć. Posredni- lekcji języka 

    

  

   

    
   
    

   

    

    

     

    

    

     

  

   

   

      

   

    

    

kom wynagrodzenie. angielskiego i francn= 
Szpitalna 7 m. 4. skiego, wzamian zą 

(w pobliżu Zawalnej). !ekc e języka polskiego 
m 4 m. 6,; 
o ‚ 5 — 7-mej. PR a 

gebinetowy za й | 600 zł. natyn- Ostrzeżenie! 
miast do sprzedania. | 
Nowogrodzka Nr 7 Niniejszym ostrzegam 

„m2 Trobowicz _ że zą długi 1 zobo» 
u BEE wiązania mego męża 

„ BRZEZINA 
ul. Mickiewicza 44 Salomy Bernsstejna 

m. 17. Przyjmuje od płacić nic nie będę 
g. 9 rano do 7 wiecz. f 

- - Leja Bernsztejn   

  

gubiono z dnia 
31 grudnia na 
1 stycznia toreb- 

kę metalową z pie- 
a" i Z gabinet. 

ąc ut. Jagielońs! 
do Kaeyię, basowego „DIEDERICHS*" 
znalazcę upraszam 0 go sprzed. Zwierzy- 

zwrot za wynagrodze: niec Witoldowa 5 
mem, p 

ni. Garbarska 14 m, 4 77 > 

  

Fortepiari 

na i Piętaszka, którzy łączyli swą 
pracę i swe modliiwy. W każdym 
pokoju było łóżko, szafka, stół i 
krzesło, Notredame wystarał się dla 
swego towarzysza © posadę dozorcy 
mochego w fabryce, w której praco- 
wał. Vetu wracał więc o szóstej rano 
i spał de południa. Posilali się % 
zem obfitem śniadaniem, poczem Vete 
zabierał się do sprzątania, czyszcze- 
nia, szorowania i gotowania prędkie- 
go obiadu, po zjedzeniu którego wy- | 
chodził do pracy, pozostawiając swe- 
go pana z jego myślami. Nigdy dnią 
nie płyną tak szybko, jak przy ure»; 
gulowanym trybie życia, lecz mie bę 
dą one monotonne, jeśli mózg pra-| 
cuje intensywnie nad "zagadnieniami 
abstrakcyjnemi. я 

Blyski dalekie, oraz gwar i“ 
strzały, przypomniały samotnemu sw 
cowi święto przeklęte czternastego lipca 
ową uroczystość odprawioną napamiąte 
kę ania, który rozpoczął epokę mordów, 
hekatomb, w którym poczęła płyn 
krew, która odtąd nieustającemi 
przeciągu stu trzydziestu lat poto 
mi, = powódź, zalewała ziemię. 

tej chwili rozległ się 
łoskot piorunu. i wspaniała błyska* 
wica oznajmiła o zbliżającej się bu 
rzy, której pragnęła już żarem spa- 
łona ziemia. 1 

R


