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Warszawa, 21-go stycznia. 

Na nadzwyczajnem posiedzeniu 
Rady Ministrów zwołanem w celu 
załatwienia popraw:k do budżetu o- 
pracowanych przez p. Zdziechowskie- 
go—nie ukończono deba y. C-tą spra- 
wę przesunięto O kilka di. W 
związku z tem nie dójdzie do skutku 
zapowiedziana podróż min. Zdzie- 
chowskiego do Łodzi w celu zbada- 
nia stanu przemysłowego tego oŚrod- 
ka. Sprawa poprawek w budżecie i 
związanych z tem koniecznych о- 
szczęuności, pod kiórych hasłem bu- 
dżet na rok 1926 ma być skonstruo- 
wany, wywołuje szereg kompl kacyj. 
Krąży na ten temat moc pogłosek, 
i jeune z nich mówią, że budżet ma 
być zamknięty sumą 1650 miljonów. 
Wysokość oszczędności w budżecie 
wojskowym w tym wypadku ma wy- 
nosić 40 prue. a w ministerstwie O- 
światy 270 miljonów złotych. Naj- 
trudniejszą jednak kwesiją przy ха 
łatwianiu poprawek do budżetu jest 
według tychże pogłosek, sprawa re- 
dukcji płac urzędniczych. Min. Zdzie 
chowski stoi na sanowisku, że ie- 
dukcja płac uchwalona na pierwsze 
trzy miesięce winna obowiązyweć przez 
cały rok. Temu postawieniu kwestii 
zasadniczo sprzeciwia się P. P. $. Je 
żeli zaś dodamy do tego sprawę ро- 
wioiu marszałka Piłsudskiego do 
armji oraz ściągania zaległości po- 
datku maiąkowego, które poważnie 
różnią P.P.S. z reszą skoalizowanych 
stronnictw, sytuacja będzie wyglądała 
poważnie. Zapowiedziane na dzisiaj 
obrady klubu stjmowego P.P.S. roz- 
poczęty się ale przepieg ich trzyma 
ny jest w tajemnicy, 

Jak wiadomo na posiedzeniu tem 
bęczie omawiana sprawa rezygnacji 
min. Moraczewskiego. Niewątpliwie 
również wywołają dyskusję zamierzo- 
ne popiawki w budżecie. Rezultat 
obiad klubu P.P.S, może więc mieć 
decydujące znaczenie ala losów koali- 
cji W tej chwili oczywiście -trudaa 
jest snuć przewidywania w jakim 
kierunku pójdą uchwały P.P.S, klub 
ten w ostatnim czasie wywołał tyle 
elastyczności politycznej, że wszelkie 
przewidywania są rzeczą nader ryzy- 
kowną. Czekajmy zatem faktów! 

Na dobitek wszystkieąo sprawa 
pożyczki pod zastaw monopolu tytu- 
niowego nadal nie została gruntow- 
nie wyjaśniona. Pogłoski więc o na- 
der ciężkich warunkach tej pożyczki 
znajdują coraz większe opaicie w 
opinji. 

Jeżeli im wierzyć, warunki pożyczki 
proponowanej pizez Bankers Trust 
są rzeczywiście niezwykle ciężkie i 
należy się zastanowić czy możemy 
je przyjąć. Wedłuz tej propozycji 
oirzymanbyśmy za 100 miijonów do- 
larów pożyczki na rękę tylko 75, re- 
Sztą zaś poszłaby na prowizje i po- 
krycie proc. za pierwszy rok. Ponadto 
zaś Polska musiałaby podpisać Sze- 
reg klauzul zapewniających  Bankers 
Trustowi wpływ na kształtowanie się 
cen na rynku polskim na wyroby 
tytuniowe oraz prawo poddzierżawia- 
nia koncesyj na sprzedaż wyrobów 
tytuniowych jak w hurcie tak.i w 
detalu. 

Wszystko to, a więc debaty nad 
poprawkami do budżetu, konferencje 
z delegatami Baukers Trusiu, 1ozwa- 
żania na temat oszczędności odbywa 
się przy wzmożoiym wzroście Dez- 
robocia. 

Według danych państwowego u- 
rzędu pośrednictwa pracy w Warsza- 
wie, w okresie od 11 do 16 b. m. 
włącznie ogólna liczba beziobotnych 
w stolicy wynosiła 12.750, w tej licz- 
bie pracowników umysłowych było 
2.650. [ 

Ww porównaniu Z poprzednim 0- 
kresem tygodniowym liczba ta wzro- 
sła o 1,500 osób (liczba pracowni- 
ków umysłowych pozbawionych pra- 
cy wziosła w tem o 100). Bezrobocie 
wzrosło we wszystkich grupach za- 
wodowych w związku z dalszem 
unierucnomianiem fabryk. 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 
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Nowy dynasta perski. 
Cofnijmy się myślą wstecz o lat 

z górą sto trzydzieście. 
W stołecznym swym  Szyrasie 

umierał szach perski Kierym i zale- 
dwie zamknął powieki rozszalała się 
po całym kraju wojna domowa. K'o 
miał po nieboszczyku szachu objąć 

władzę najwyższą? Oczywiście, w 

brsku potomka w prostej linji, któryś 

z Kierymów krwi monarszej. Przy 
tym też legitymizmie stali krzepko i 

zbrojno perscy Kurdowie. Lecz oto 

nagle wystąpił z gwałtownemi do 

tronu pretensjami niejaki rzezaniec, 

eunuch, nieboszczyka szacha, Mo- 

hammed, z pokolenia czy plemienia 

Każarów. Oczywiście, że miał za so- 

bą wszystkich swoich współpiemień- 

ców i -- zwyciężył. Obwołany zos- 
tał szachem i dał początek dynastji 

zwanej Każarską. 

Następca Mohameda Każara, po 
zdobyciu przez wojska rosyjskie 

Gruzji przeniósł stolicę Persji do Te- 

heranu, czyli bardziej w głąb kraju. 

Potem znowu z Rosją wojował tra- 

cąc jeszcze parę prowincyj, bity na 

głowę przez Paskiewicza. W odwet 

za te niepowodzenia Persowie wów- 
czas wycięli w pień wszystkich [Ros- 

jan w Teheranie nie wyłączając sa- 

mego carskiego ambasadora. Łatwo 

sobie wyobrazić jak gwałtownemi 

były „demarsze* cesarza Mikołaja 

spowodowane tak  nieprzystojnym 
wybuchem perskiej krewkości naro- 

dowej. Od tej faktycznie daty, mniej 

więcej od roku 1830g0 przechodzi 

Persja pod polityczny wpływ Rosji, 

Zawistna o ten wpływ Anglja, bierze 

Persję wobec Rosji „w obronę" 

rozpoczyna się, mająca trwać całe 

dziesiątki lat wielka na gruncie Persji 

emulacja obu potęg: Angiji i Rosji. 

Mowy być nie mogło o stawianiu 
czoła takim dwu potencjom — osob- 

liwie nie posiadając zorganizowanego 

wojska na sposób europejski. Zabrał 

się do tego dzieła szach Nasser-Ed- 

Din i dokonał go*przy pomocy fran- 

cuskich instiukiorów. Udało mu się 
też przeprowadzić kilka reform pierw- 

szorzędnej wagi w administracji tu- 
dzież ekonomicznem życiu Persji. On 

też w 1873-cim zapoczątkował, słynne 

w następstwie, podióże szachów per: 
skich po Europie... 

Kres panowaniu dynastji Każarów 
lub Kadżarów według innego brzmie- 
nia, położyła, jak wiadomo, w oczach 

naszych, decyzja teherańskiego paila- 

mentu. Polityczna emancypacja Per- 

sów idzie naprzód siedmiomilowemi 
krokami... Teherański medżles, jak 

zowie się jedyne. perskie ciało pra- 

wodawcze uchwalił zarazem utworze- 
nie rządu tymczasowego oraz рожо- 

łanie do życia konstytuanty, kióra by 

ustaliła jaki ma mieć ostatecznie Persja 

ustrój państwowy a jeżeli monar- 

chiczny to, kto ma tron perski objąć 
po pozbawieniu wszelkich do tronu 
praw książąt i księżniczek z rodu Kad- 

żarów. 
Podczas walnego posiedzenia kon- 

stytuanty, o której mowa, odbytego 

w Teheianie między 6 a 12 grudnia 

1924-go postanowiono wrócić do 

monarchicznego państwa ustroju a 

na szacha powołać faktycznego Persji 

dyktatora. Dyktaturę tę pełnił, w nie- 

obecności złożonego z tronu i ba* 
wiącego zagranicą Szacha  Sardar 

Cepeh Reza Khan Pahlavi. 

Niepospolitego tego człowieka ka- 

rjera znana. Niedawno w „Słowie* 

podany był dość obszerny jego ży- 

ciorys. Są, którzy porównywują go do 
Napoleona. Rodzice Rezy Khana byli 

to ubodzy drwał i drwalka — wyro- 

bnicy mazenderańscy. On sam je- 

szcze w 1921-szym tylko dowodził 
sotnią kozaków. Uczynił imię jego 

głośnem na całą Persję szalenie od- 
ważny pochód na Teheran. Reza 
Khan zdobył a raczej zajął stolicę 

mając pod swoją komendą nie wię- 

cej niż dwa tysiące i pół żołnierza, 

Słynie jego energja, jego Spręży- 

stość. Znakomitym jest organizato. 

rem. Został prezesem rady ministrów, 
objął tekę ministra wojny. On to wy- 
plenił w kraju, grasuijący wszędzie, 

bandytyzm; on to „uśmierzył” wich- 

rzących nieustannie stronników de- 

stytuowanej dynastji; on to wyszko- 
lł armję i jak się tu mówi, dokony- 

wując zamachu stanu — oparł się na 
bagnetach. 

Nazajutrz po złożeniu w jego rę- 
ce przez przedstaw .cieli narodu wła- 

dzy najwyższej, zasiadł Sardar Ce- 
peh Reza Khan Pshlavi poraz pierw- 
szy na przepysznym tronie szachów 
perskich, z białego marmuru okutego 
złotem — w ogromnej, tak zwanej 

Zwierciadlanej sali Golestańskiego 
pałacu. Prezentowali mu się ministro- 

wie, prezentowali mu się posłowie 

obcych państw. Wszystko w olbrzy- 
miej sali pozostało — tak jak było. 

Nowy tylko człowiek zasiadł na zło- 

tym tronie na potężnej, wysokiej pod- 

stawie z białego wspaniale rzeźbio- 

nego białego marmuru, wyniesiony 

po nad wszystkie głowy. Nowy za- 
siadł człowiek na tionie, na który ko- 

lejno wstępowali przez sto trzydzie- 
ście lat perscy szachowie z rodu 

Kadżarów. 
I przed nowym dynastą perskim 

pochylili się w pas dostojnicy pań- 

stwa podnosząc iękę do czoła. Akt 

wyboru był dokonany. Braknie tylko 
koronacji. Odbędzie się ona dopiero 

w początkach miesiąca marca, rozpo- 
czynającego rok perski. 

Jacz. 

Nieudo!na gospodarka. 
Działalność monopolu spiry- 

tusowego. 
Na skutek interpelacji erupy po- 

słów na wczorajszem posiedzeniu 
komisji skarbowej Sejmu rozpatrywa- 
no sprawę monopolu spirytusowego 
Na ws'ępie pos. Rozmarin przedsta- 
wił motywy jak' emi kierowali się in- 
terpelanci przyiaczając między innemi 
iż w roku ubiegłym monopol spiry- 
tusowy zamiast preliminowanych 400 
miljonów złotych przyniósł tylko 172 
mijony dochodu, co zdaniem posła 
Rozmarina wskazuje na złą gospo- 
darkę tej instytucji. 

Pan wiceminister Popławski wy* 
raził swe za owolen'e że sprawa mo» 
nopo u spirytusowego weszła na po- 
rządek dzienny i zakomunikował ko- 
misji, że rząd ma zamiar przystąpić 
do ponownej reorganizacji monopolu 
spirytusowego. Następnie przemawiał 
dyrektor Monopolu Spirytusowego 
p. Podkomorski, który odpierał zarzuty 
interpelantów dotyczące organizacji i 
działalności monopolów. Pan dyrek- 
tor Podkomorski stwierdził między 
innemi, że zarzuty interpelantów gło- 
szące że monopol spirytusowy przy- 
czynił się do upadku gorzelni rolni- 

czych nie są uzasadnione, gdyż przy- 
czyny tego upadku należy szukać w 
ogólnej sytuacji w jakiej się rolnictwo 
znajduje. Tak samo jest nieuzasad- 
dniony zarzut dotyczący niepropor- 
cjonalnego rozdziału kontygentu ja- 
koby w chęci faworyzowania kogo- 
kolwiek. Rozdział ten wynika z ogól- 
nej sytuacji gospodarczej. Omawia- 
jąc organizację monopolu p. Podko- 
morski stwierdził że ogólna ilość 
urzędników tej instytucji wynosi 549 
z czego na centralę przypada 282, 

W wyniku dyskusji komisja po- 
stanowiła wybrać specjalną podko- 
misję złożoną z 7 osób, której zada- 
niem będzie zbadać zarzuty . posta- 
wione przez interpelantów oraz złożyć 
sprawozdanie o wyniku swej pracy 
do dnia 10 lutego r. b. 

Ministerstwo Spraw Wojsko- 

skiego. 

Na wczorajszem posiedzeniu sej- 
mowej komnisji budżetowej pos. Mi- 
chalski (Ch. N.) zakończył swój refe- 

nisterstwa spraw wojskowych w ro- 

Ś. Wojsk. udzielą wyjaśnień w spra- 
wie wysuniętych zarzutów na nasięp-_ 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 
BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

| 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

STOŁPCE — 

ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

ul. Piłsudskiego 9 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 

ŚWIR — ul. 3-90 Maja 5 

WILEJKA POWIATO WA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁO>ŁEN: Wiersz milimeirowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 

za tekstem 10 groszy. 

Niemcy w Lidze Narodów. 
7 marca Rada Ligi ma obradować już wespół z delegatem 

niemieckim. 

LONDYN, 21—l1. Pat. Według doniesień Reutera z Genewy odbę- 
dzie się iam z początkiem marca jedno lub dwudniowa specjalna sesją 
zgromadzenia Ligi Narodów w sprawie przyjęcia Niemiec do Ligi. Do- 
tychczas Niemcy nie złożyły jeszcze odpowiedniego podania. 
nie panuje jednak przypuszczenie że 
najbiiższym czasie. 7 marca odbędzie 

W Londy- 
nowy rząd Luthera uczyni to w 

się jak podaje Reuter pierwsze 
posiedzenie Rady Ligi Narodów z udziałem delegata niemieckiego. 

Podanie o przyjęcie wpłynie po wygłoszeniu expose 
Luthera, 

BERLIN, 21—1. Pat. „Vossische Ztg* pisze że podanie Niemiec o 
przyjęcie ich do Ligi Narodów ma być złożone przez nowy gabinet po 
wygłoszeniu oświadczenia. 

Kryzys parlamentaryzmu w Niemczech. 
Gabinet Luthera nie ma przyszłości. 

PARYŻ, 21—1. Pat. „Eclair*« wyraża zapatrywanie że utworzenie ga- 
binetu Luihera nie rozstrzyga żadnych trudności albowiem fakt ten kła- 
dzie prowizorycznie kres nie kryzysowi ministerjalnemu ale kryzysowi 
parlamentaryzmu. Sianowcza i konsekwentna polityka nie da się zdaniem 
dziennika pogodzić z koniecznością rządzenia jednocześnie lewicy i 
prawicy. 

Anglicy zmniejszają siły okupacyjne 
Nadrenji. 

w 

Wbrew oświadczeniu Brianda że Niemcy nie wykonali 
warunków. 

FRANFURT. 21.1. PAT. Dowództwo angielskich sił okupacyjnych w 
Nadrenji oznajmia urzędowo że liczebność sił okupacyjnych angieiskich 
została zmniejszona z 9 tysięcy żołnierzy do 7 i pół tysięcy. 

lie wypłacono odszkodowań dla Alzacji 
i Lotaryngji? 

BERLIN, 21.1. Pat. Agencja Wolffa 
donosi że komisja do spraw odszko- 
dowań Reichstagu wysłuchała dziś 
raportu swego przewodniczącego. Ra- 
port ten stwierdza że w czasie od 
kwietnia do grudnia r. ub. rząd nie- 
miecki wypłacił obywatelom niemiec- 
kim w Alzacji r Łotaryneji oraz w 
byłych prowincjach wschodnich nie- 
mieckich 202 i pół miljona marek ty- 
tułem odszkodowania za poniesione 
przez nich szkody. W wymienionym 

czasie rozpatrzono około 150 tys. po- 
dań, tyleż podań oczekuje jeszcze 
rozpatrszenia. Ministerstwo finansów 
zgadza się przeznaczyć na ten cel 
jeszcze sto miljonów i spodziewa się 
że rządowi niemieckiemu uda się u 
zyskać zaliczenie tych sum, na poczet 
rat rocznych wynikających # planu 
Dawesa. Kwestja ta jest narazie przed- 
miotem postępowania rozjemczego 
pomiędzy rządem niemieckim a ko- 
misją reparacyjną. 

Rząd czeski i rokowania z Watykanem. 
PRAGA, 214. Pat. Klub czechosłowackich socjaldemokratów przesłał 

premjerow: Svehli pismo z prośbą o wyjaśnienie czy arcybiskup Kordac 
prowadził rozmowy z papieżem w charakierze pośrednika rządu czecho- 
słowackiego. Na wczorajszem zebian'iu klubu par lameniarnych socjałde- 
mokratów odczytano odpowiedź premjera, który oświadczył, že arcybi- 
skup był sam inicjatorem tych rozmów i że nie miały one charakteru 
wiążącego. 

Ulmanis ministrem spraw zagranicznych. 
RYGA, 21-I. PAT. „Jaunakas Zinas* dowiaduje się, że prezes rady 

ministt.ów Uimanis obejmie narazie funkcje ministra spraw zagranicznych 
ad interim. 

Ludowcy gdańscy domsgają się zmiany 
konstytucji. 

GDAŃSK 21 I PAT. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu Volkstagu gdań- 
skiego rozpoczęły się obrady nad 
wnioskiem zgłoszonym przez niemie- 
cko-gdańską pariję ludową a żądają : 
cym szeregu zmian konstytucji gdań- 
skiej. Między innemi wniosek ten do- 
maga się aby wyboru prezydenta 
wolnego miasta dokonywała iudność 
bezpośrednio, dalej abo liczba sena- 

torów zmniejszona została z 22 na 
5, liczba zaś posłów do Volkstagu 
ze 120 na 60 wreszcie aby wpro- 
wadzono do konstytucji postanowie- 
nia umożliwisjące rozwiązanie Vol: 
kstagu. Po krótkiej dyskusji w której 
nacjonaliści i komuniści wypowie- 
dziełi się przeciw powyższym. zmia- 
nom, wniosek odesłano do komisji 
konstytucyjnej. 

Żatarg sowieckoschiński. 
Nota protestująca p. Karachana. 

PEKIN 21 1 PAT. Przedstawiciel 
sowietów Ka'achan złożył w minister- 
stwie spraw zagranicznych energicz- 
ny protest w związku |z zatargiem o 
kolej wschodnio-chińską. Nota pro- 
testująca złożona przez Karachana 
domaga się położenia kresu zniewa- 
gom jakich dopuszczają się żoł- 
nierze chińscy Oraz przywrócenia po- 
rządku. 

Sowiety oświadcza nota — 

zrezygnowały z ochrony tej kolei 
nadziei że chińczycy ocenią ten krok. 
Sowiety gotowe są do podjęcia dys- 
kusji w sprawie niezbędnych zarzą- 
dzeń jakie mają być przeds:ęwziete. 
Nakoniec nota podkreśla powagę Sy- 
tuacji i czyni Chiny odpowiedzialne: 
mi za wszelkie szkody spowodowa- 
ne wyzywającem zachowaniem się 
żołnierzy chińskich. 

Paryż— Teheran — Paryż. 
PARYŻ. 21—1. Pat. Lotnicy porucznicy Challe i Rabatel ukończyli 

dziś lot próony Paryż —Teheran—Paryż który miał za zadanie wypróbo- 
wanie sprawności pilotów oraz jakości aparaiów. Lot odbył się bez wy- 
padku pomimo warunków atmosferycznych bardzo nie sprzyjających. 

wych i zarzuty pos. Michal - zzz A 

Groźny wybuch w fabryce „Granat*. 
40 ludzi rannych, 

į WARSZAWA, 21.1. (tel. wł. Słowa). Dziś w południe wskutek 

rat o sprawozdaniu Najwyższej lzby krótkiego spięcia nastąpił wybuch granatów w fabryce zapaini- 
Kontroli Państwa z działalności mi- ków do granatów ręcznych p. t. „Granat“. Ofiarami wybuchu 

A padły przedewszystkiem robotnice pracujące przy przenoszeniu 

ku 1924, w którym podniósł Szereg ząpalników. Wybuch spowodował panikę w fabryce i zebrani 
zarzutów, dotyczących gospodarki te- tąm liczni robotnicy uciekając schodam: w gmachu fabrycznym 
go ministerstwa. Przedstawiciele M. potratowali słabszych swych kolegów. Ogólna ilość ofiar prze- 

kracza 40 osób. 
ы Do zw ększenia się paniki przyczynił się pożar który wy- 

nem posiedzeniu komisji, które OdbĘ- buchł wskutek eksplozji zapalników. Na miejsce wypadku na- 
dzie się w piątek o godz. ll-ej ranO, tychmiast przybyła komisja śledcza złożona z saperów i pyro- 

techników w celu zbadania przyczyn wybuchu. 

w. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 
oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

Sejm i Rząd. 

Sprawa Generalnego Inspek- 
tora Armii, 

WARSZAWA 21.1. (żel. wł, Słowa) 
Sprawa generalnego inspektora armji 
budzi ogromne zainteiesowanie w 
kołach politycznych. Jak się dowiadu- 
jemy ma być ona załatwioną nie w 
drodze rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej, jak było mówiono 
uprzednio,ale w drodze ustawodaw - 
czej. 

Poprawki do budżetu, 

WARSZAWA 2LI, (żel.wł Słowa). 
Rada Ministrów na nadzwyczajnem 
posiedzeniu nie załatwiła wszysikich 
poprawek do budżetu na rok 1926. 
W celu ukończenia tych prac mabyć 
zwołane specjalne posiedzenie. 

Komisja do spraw kreso- 
wych. 

WARSZAWA, 21.1 (żel. wź, Słowa). 
Dziś w południe w Prezydjum Rady 
Ministrów obradowała komisja rzeczo- 
znawców do spraw kresowych, 

Gorączka połączeniowa, 

WARSZAWA 2L1. (żel. wł. Słowa), 
Pos. Dąbski w przewidywaniu niee 
przewidzia!nych skukkėw podróży 
pos. + Bryla do Rosji pragnie przy» 
śpieszyć moment połączenia obu klu- 
bów i dąży do tego aby fuzja nastą- 
piła jutro. 

Posiedzenie Rady Banku Pol. 
skiego. 

WARSZAWA, 21-1. (żel. wł. Słowa), 
Dziś odbyło się posiedzenie Rady 
Banku Polskiego, na którem zatwier- 
dzono bilans i rachunek strat i zy- 
sków banku. Czysty zysk banku za 
rok operacyjny 1925 wynosi 15 mi- 
Jjonów 720 tysięcy zł. Z tego 3 mi- 
Ijony 53 tysiące przypada dlą skarbu 
państwa, 1.567 tysięcy zostanie prze- 
kazane na kapitał rezerwowy, reszta 
zaś będzie podzielona pomiędzy akcjo- 
narjuszy jako dewidenda w wysoko- 
ści 11 proc. Zebranie ogólne akcjo- 

padnie wyznaczone zostało na 10 ill 
r. 

Likwidacja sprawy zajść w 
garnizonie wileńskim. 

Min. Spraw Wojskowych gen. 
Żeligowski zlikwidował w trybie po- 
stępowania dyscyplinarnego  sprawę 
zajść w Wilnie, dotyczącą oficerów 
5go pułku piechoty legjonowej i u- 
sunięcia tablicy z imieniem gen. Szep- 
tyckiego w tamtejszych koszarach. 
Co do tej ostatniej sprawy okazała 
się, że tablica kióra wywołała tyie 
kornentarzy w prasie usunięta została 
nie w chwili zaostrzenia się incy- 
dentu, lecz przed kilku mvesiącami, 
a jedynie w listopadzie sprawa ta 
stała się przedmiotem rozgłosu. 

Reorganizacja urzędów i biu- 
rowości. 

WARSZAWA. 20—l. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu nadzwyczajnej 
komisji oszczędnościowej podsekre- 
tarz stanu prezydjum rady ministrów 
Studziński złożył sprawozdanie o za- 
stosowaniu w życiu opracowanego 
w roku 1920—21 »rojekiu reorgani- 
zacji urzęców przez specjalną komi- 
sję w której skład jak wiadomo wchoe 
dzili obecny Prezydent Wojciechow- 
ski, obecny Prezes Najwyższej lzby 
Kontroli Zarnowski i nieżyjący poseł 
Grendyszyński. 

Projekty opracowane przez tę ko- 
misję zostały jako rozporządzenie 
Rady Ministrów ogłoszone w. „Mo- 
nitorze Polskim* i następnie częścio- 
wo wprowadzone w życie. Dotyczą 
one organizacji i zasad urzędowania 
oraz statutów organizącjnych mini. 
sterstw i urzędów centralnych. 

Część postulatów ówczesnej ko- 
misji została wprowadzona w życie 
dopiero w roku 1925 przy dalszej 
organizacji urzędów. Po wysłuchaniu 
tego referatu komisja postanowiła 
powrócić ewentualnie do tej sprawy 
wrazie potrzeby przy rozważaniu pro- 
jektów aktualnych. 

Następnie wice-minister skarbu 
Markowski poinformował komisję o 
wynikach prac specjalnej komisji po- 
wołanej do reorganizacji kasowošci i 
biurowości, udzielając przytem obszer- 
nych wyjaśnień co do głównych za- 
sad, któremi kierowała się komisja 
przy opracowywaniu tych wnios- 

w. 
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Witwiniec zwrócony. 
— Koresponde 

Rozstrzygnięcie zasadnicze spra: 
niezmiernie ważnej i żywotnej— 

Skonfiskowane byłym powstańcom 
majątki nie mogą stanowić własno 
ści skarbu Państwa Polskiego lecz 
muszą wrócić do prawych spadko- 
bierców bohaterów narodowych—Wy 
rok Sądu Okręgowego w Pińsku — 
Majątek Witwiniec przyznany p. Ma- 
rji Uszyčkiej. 

Il. 
Rozwielinożniony wPółsce etatyzm 

doprowadza ojczyznę naszą do zguby. 
Nieprzeliczone rzesze urzędników, 

powołane na tle zbyt wybuj łego е- 
tatyzmu, nietylko mało produkują, 
łecz przeszkadzają innym produko- 
wać, pochłaniając lwią część budżetu 
państwowego na swoje Utrzymanie 
Pod względem fiskalnym niema żad- 
nej wątpliwości mówił mec. Szysz- 
kowski — że wobec wzmożonej 
produkcji a zwłaszcza wobec podat« 
ków spadkowych, majątkowych, grun- 
towych, dochodowych, obrotowych, 
przemystowych, a jenacyjnych i stem- 
plowych, obciążających osoby: pry* 
watne i nie obciążających państwa, 
majątek Witwiniec, w razie zwróce- 
nia go powódce, da skarbowi bez 
porównania więcej, niż daje obecnie, 
gdy znajduje się w rękach płatnych 
urzędników. 

Dotąd jedynie w sprawie o domy 
Andrzeja Zamoyskiego Sąd Okręgo- 
wy iSąd Apelacyjny w Warszawie u- 
znały konfiskatę tych domów za fakt 
legainy z punktu widzenia prawa. 

Natomiast w sprawie dr. Szumkow- 

skiego przeciwko sukcesorom 
Rubcowa zarówno Sąd Okręgowy w 

Białymstoku, jak i Sąd Apelacyjny w 

Warszawie, stanął na innem stano- 

wisku, niż Sądy pomienione w spra- 
wie o domy Andrzeja Zamoyskiego, 
i ustalił, że zarządzenia zaborcy, kió- 
ry dążył do wynarodowienia lub cie- 

miężenia pokonanych, straciły swoją 

moc z chwilą ustania politycznej 

przemocy nad Polską i ponadto, o 

ile godziły w zagwarantowane pra- 
wem interesa jednostek, dotknięte są 

nieważnością w przeszłości w tym 

mianowicie sensie, że pokrzywdzone 

niemi jednostki mogą obecnie docho- 
dzić praw swych na właściwej drodze. 
Również w sprawie Wysłoucha prze- 
ciwko Rozwadowskieį, jako sukce- 

sorce Kantarowa, zarówno Sąd Ok- 

ręgowy w Pińsku, jak i Sąd Apeia- 

cyjny w Wilnie, uział za słuszną wy- 

suniętą przez powoda koncepcję nie- 

legalności najazdu rosyjskiego na 

Polskę. Tylko dotąd w żadnej z tych 
spraw nie zdążył się jeszcze wypo- 

wiedzieć Sąd Najwyższy. 
Nie jest wreszcie bez znaczenia 

opinja najwięcej godnych uwagi czyn- 

mików naszego społeczeństwa w 

kwestji zatrzymywania przez skarb 

państwa majątków, skontiskowanych 
po powstańcach. W związku z pro- 

cesem o domy Andrzeja Zamoyskie- 

go mąż tej miary, co Alfons Parczew- 
ski, były poseł do wszystkich dum 

rosyjskich, były dziekan i rektor uni- 

wersytetów w Warszawie i Wilnie, 

człowiek o niezwykle wysokiej kui- 

turze umysłowej i moralnej, na stro- 

nicach 40—47 „Rocznika Prawnicze- 
go Wileńskiego" z Г. 1925 wyraża 

gorzkie ubolewanie z powodu obni- 

żenia się moralnego poziomu nasze- 

go społeczeństwa, upatrując w od- 

mowie zwroiu konfiskat pogwałcenie 
odstaw porządku prawnego, wywo- 

ane niepomiernym  etaiyzmem pań 

stwowym. Franciszek Bossowski, 

profesor uniwersytetu w Wilnie, zaj- 

mujący jedyną w Polsce katedrę ro- 

syjskiego prawa cywilnego, obowią- 

zującego na Kresach, „na zjeździe 

prawników w Wilnie wiosną 1024 r. 

wygłosił referat (dodatek „do „Gazety 

Administracji i Policji Państwowej* z 

r. 1924 Nr. 22), w którym gorąco 

przemawia za zwróceniem powstań 

com i ich sukcesorom skonfiskowa- 
nych przez władze rosyjskie mająt- 

  

   

* (Insceńizacja Wesela w Reducie) 

A oto ogniowa próba dla teatru: 

Wesele. | > 

Wesele z jego Światem rzeczywi- 

stym i nadnaturąlnym, z przetworzo- 

nią, realną, dziejącą się w określonem 
miejscu i określonym czasie rzeczy- 

wistością, ze światem szekspirowskim 

widm i zjaw, z wybitnie oryginalną 

formą i swoistym pomysłem Chocho- 

ła, jako figury — symbolu dramatu, 

Wesele z jego podziałem na osoby i 

dramatis personae wcale wyraźnię 

zaznaczonym, z nuz»ką, grą barw i 

kolorów, architekturą wnętrza izby — 

słowem źeatr Wyspiańskiego. 

| pomimo, że Wyspiański krok w 

krok, scena za sceną dokładnie okreś- 

lit dekoracje, sytuacje, muzykę, barwy, 

pomimo wyraźnej woli autora, pie- 

tyzmu pomysłu inscenizacyjn”go 1 

ram dekoracyjnych — Wesele pozo- 

staje problemem nader ponętnym dia 

twórcy—inscenizatora, czującego; teatr. 

I 

Wyspiań 

Teatr Wyspiańskiego 

ncja Słowa. — 
Pińsk, 6 stycznia 

ków. Sędziwy Maijan Dubiecki, ostat- 
ni z żyjących członków Rządu Naro- 
dowego z r. 1863, człowiek, przed 
którym winien schylić głowę każdy 
bez wyjątku Polak, wystąpił z pło- 
miennym artykułem, w kiórym, na- 
wiązując do sprawy o domy Andrze- 
ja Zamoyskiego, przytoczył przepię- 
kną legendę z czasów Zygmunta Au- 
gusta, według której, gdy Zygmunt 
August, w młodości czasami płochy 
i lekkomyślny, zamierzał raz na Wa- 
welu niesprawiediiwie osądzić jakąś 
sprawę, Cirystus na Krucyfiksie, sio- 
jacym na stole, przy k'órym sprawo- 
wał sądy Zygmunt August, odwiócił 
się od niego i rzekł: „rex Auguste! 
judica juste“. (<Kiėiu Augušcie! Są1ź 
sprawiediwie!») Sejm Ustawodawczy 
w rezolucji z dnia 4 maja 1020 r. 
jednogłośnie stwierdził, że wszystkie 
konfiskaiy majątków osób, które wal- 
czyły o wolność Porski, dokonane 
przez rządy byłych państw zabor- 
czych bez względu na to, w jakiej 
nast piły formie, były aktem gwałtu 
i bezprawia. Nie jest winą Sejmu U- 
stawodawczego, że rząd, składający 
się z urzędników, nie złożył w swo- 
im czasie z»żądanego przez .Sejm 
Ustawodawczy piojekiu odpowiedniej 
ustawy, 

W kwietniu 1872 r. w Tobolsku 
w szpitalu miejskim zmarł na sucho- 
ty przestępca polityczny Józef Stan- 
kiewic”, w wieku 50 lat, pozostawia- 
jąc żonę Zofję i córkę Marję. 

W tych kuku wierszach urzędo- 
wej meiryki śmierci mieści się cała 
martyrołogja. Zmarł polski bohater i 
męczennik, zdala od kraju, na dalekim 
Sybirze, bezdomny, na łóżku szpital- 
nem. Zmarł od suchot, kióre w wie- 
ku 50 lat normalnie nie czerpiają się 
ludzi. Umierając w r. 1872, Ś. p. 
Stankiewicz miał lat 50, to znaczy, 
że przystępując do powstania, miał 
41 iat. Był to już wiek męzki, wiek 
dojrzały — wiek nie tyle zapału, co 
rozwagi. | w tym wieku ś.p. Józef 
Stankiewicz rzuca dobrobyt, majątek, 
dom, żonę i idzie drogą obowiązku 
i miłości Ojczyzny na walkę orężną 
z przemożnym jej wiogiem. W rezul- 
tacie katorga i śmierć przedwczesna 
od wycieńczenia. Za skazańczem po* 
dążyła na Sybir wierna mu i jego 
ideałom jego inałżonka Zofja Stan- 
kiewiczowa, którą wraz z córką Marją, 
umierzjąc, pozostawił w Tobolsku ś.p. 
Józef Stankiewicz. Obecnie czcigodna 
pani Zofja S'ankiewiczowa, wzór ma- 
trony polskiej, żyję przy swej córce 
Marji i w tej chwili w pełni sił umy- 
słowych i moralnych pomimo 92 lat 
wieku oczekuje wyroku. Czyliż może 
powiedzieć jej polski trybunał: „To« 
bie niewolno nawet umrzeć w tym 
domu, z którego przed laty wyszedł 
na bój nierówny O wolność Ojczyzny 
twój ukochany i nieszczęśliwy małżo- 
nek, gdyż w domu tym oraz w ma- 
jątku męża twego po osiągnięciu ce- 
lu, o który mąż twój walczył, na 
wasze miejsca są posadzeni wolą 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej urzęd- 
nicy państwa polskiego". 

Niech nie ciąży zarzut niewdzięcz- 
ności na honorze naszej Ojczyzny i 
przez to na honorze naszym. Nie 
może państwo praworządne przy- 
właszczać sobie zagrabionego przez 
najeźdcę mienia powstańca a jedno- 
cześnie karać z art. 616 K.K. prze- 
stępcę, winnego nabycia lub przyję- 
cia rzeczy cudzej nielegalnego po- 
chodzenia. 

Tak mówił obrońca — Sprawie- 
dliwości. 

Sąd Okręgowy w Pińsku wyro- 
kiem z dnia it stycznia 1926 r. po- 
stanowił uznać majątek „Witwiniec* 
za własność Marji Uszyckiej. 

Sprawiedliwości stało się zadość. 

PODBRZEZIE. 
— (b) Kursa rolniczo hodo: 

wlane. W dniach 15, 16 i 17 b. m. 
odbyły się u nas kursy rolniczo ho- 

   

kowskiego, świeżo przeczytaną i prze- 
myslaną* poświęcił „aktorom polskim, 
osobom działającym na scenie, na 
drodze przez labirynt, zwany  żeatr, 
którego przeznaczeniem jak dawniej, 
tak i teraz było i jest służyć niejako 
za źwierciadło naturze, pokazywać 
cnocie własne jej rysy, złości—żywy 
jej obraz, a światu i duchowi wieku 
postać ich i piętno. A to wszystko 
przez „architekturę, malarstwo i dra- 
mat w jedność spojone”. 

Z książki tej jaknajjaśniej wynika 
czem była Wyspiańskiemu rzeczywi- 
stość, czem świat twórczości. 

Jako malarz, jako obserwator rzeczy- 
wistość chłonął, ujmował piastycznie 
w pamięci i na kanwę widzianego 
obrazu rzucał ruch i akcję. Przetwa- 
rzał rzeczywistość i wywoływał dra- 
matis personae, świat wiecznie żywy, 
zamykał tragedję ludzi i zagadnień w 
scenicznyim skrócie. 

Rola rzeczywistości o tyle była 
ważna, że ułatwiała poecie połącze- 
nie wizji plastycznej z konstrukcją li- 
teracką, dawała żywą postać w grze 
ruchów i gestów, dia których należało 

ski rzecz swoją „The Tra- znaleźć odpowiednik w myśli i sło- 

gicali Historie of Hamlet prince of wie. Stąd żywe postaci teatru Wy: 

Denmarke by William Shakespeare 

wedjug tekstu polskiego Józefa Pasz- 
spiańskiego. : 

Ale mówi również Wyspiański, że 

+ З Srew ce 

Ochrona wychodztwa 
sezonowego. 

Budapeszteńska afera fałszerska. 
BUDAPESZT. 21-I. PAT. Zgromadzenie Narodowe wybrało dzisiaj 

25 członków komisji parlamentarnej dla przeprowadzenia dochodzeń 
WARSZAWA. 21.1. PAT. Przez w sprawie fałszerstwa banknotów francuskich. Prezesem komisji wybiany 

wymianę not w dniu 19 stycznia zosłał prezes Zgromadzenia Narodowego dr. Scitovwsky. W kołach  poli- 
1926 roku został potwierdzony pro: tycznych żywią wielkie nadzieje co do działalności komisji. Sądzą, że ko- 
tokuł z dn. 12 stycznia 1926 roku misja będzie przesłuchiwała wszystkich oskarżonych i rozpatrzy najważ: 
podpisany w Berlinie a dotyczący niejsze akty Śledcze. 
prowizorycznego porozumienia na BUDAPESZT, 21-1. PAT. Inż. Stitz został w ciągu wczorajszego po- 
rok 1926 co do udających się do Nie- południa przesłuchany przez prokuratora a następnie wypuszczony na 
miec na pracę polskich sezonowych wolność. 

a on Stanowisko Banku Franc. wobec ks. Windischgriietza. Protokuł powyższy został sporzą- 
dzony po żmudnych prawie rok trwa- BUDAPESZT, 21.1 Pat. „Pesti Courrier" donosi, że przebywający 
jących rokowaniach które jeszcze do tu delegaci Banku Francuskiego prowadzili wczoraj z obrońcami ks. Win- 
ostatecznego zawarcia układów nie dischgrietza rokowania przyczem oświadczyli, że Bank Francuski zre- 
doprowadziły. Bliski termin rozpoczę- zygnuje z odszkodowania pieniężnego jeżeli Windischgrdstz szczerze i 
cia ruchu wychodczego z Polski na otwarcie odpowie na wszysikie pytania, które mu zostaną postawione. 
roboty sezonowe rolne do Niemiec Obrońcy oświadczyli, że zawiadomią o tem natychmiast księcia. Delegaci 
który nie pozwolił na definitywne u- francuscy mieli przesłać dziś sformułowane pytania jednemu z obrońców 
regulowanie sprawy wychodźtwa był Windischgratza dr. Ulleinowi. 
powodem zawarcia narazie tego pro- EKT O ITS KITOS KNITAS IST EST TI PES 

wizorycznego porozumienia. Reguluje Carskie klejnoty na sprzedaż 
ъ ono kwesiję przechodzenia granicy 

tam i z powrotem na zasadzie wy- MOSKWA 21.1 PAT, W Domu związków zawodowych oraz w dawnym 
dawania przez rząd polski bezpłat- budynku mennicy wystawiono na pokaz klejnoty koronne byłego Ca: 
nych paszportów i zwolnienia ua- ra. Tłumy pubiicz: ości oglądają te klejnoty obok których wystawiono również 

szych robotakców. sezenowych.0d-0- Bat) kūronacrins. Wariebė kleiuotis cecalają sA 09 wliagów, dolarów, O * + : О n r bowiązku zaopatrywania SIĘ w WIZY įubiler odjechał do Holandji nie załatwiwszy interesu kupna z powodu braku 
niemieckie. Porozumienie zapewnia dostatecznej ilości pieniędzy. 
dalej robotnikom polskim zrównanie : : £ Z я ` 

Partyzanci napadają na pociągi sowieckie. w warunkach pracy i płacy z robot- 
nikami niemieckimi tej samej katego* - W 

rii. Ri ž Ra at 4 poliai stacji ane ea Astrachańskiej Hip 
3 Р iazańsko-Uraiskiej kolei żelaznej oddział uzbrojonych pzrtyzantów dokona 

Podkreślając obustronne życzenie niezwykle odważnego napadu na pociąg. £ wagonu pocztowego partyzanci 
definitywnego. załatwienia całokształtu zabrali kilkanaście worków bilonu i banknotów sowieckich. Po szczegółowem 
kwestji robotników sezonowych pro- zrewidowaniu wszystkich pasażerów partyzanci oddalili się w niewiadomym 
tokuł oznacza kwiecień jako termin kierunku. 
do dalszych rokowań i stwierdza że 
sprawa ubezpieczeń od wypadków 
robotników sezonowych załatwiona 
będzie na podstawie projektu mię: 
dzynarodowej konwencji genewskiej 
z dn. 5 czerwca 1925 roku. 
TEST ZYC ORA UNO RIO Е ДеКИНЕЙ 
dowiane. 

Kursy te zorganizowane przy 
wybitnym współdziałaniu prezesa 
kółka rolniczego p. Rogińskiego, a 

Czerwonoarmisci nie chcą rozstrzeliwač, 
Z Rygi donoszą: Według wiadomości „Waba Ma” przed kilku dnia- 

mi w Pskowie przed trybunałem wojskowym rozpatrywano sprawę 179 
czerwonoarmistów oskarżonych o niewykonanie rozkazu strzelania przy 
stłumieniu powstania włościańskiego w okolicach Bobrujska. 35 oskarżo- 
nych skazano na karę Śmierci resztę na katorgę i więzienie. 

Choroby zakaźne na Białorusi sowieckiej. 
Prasa mińska przynosi ciekawe 

powstałe z inicjatywy wileńskiego dane o panujących chorobach zakaź- 
towarzystwa rolniczego, żywo zainte- nych na Białorusi sow. W/ ostatnim 
resowały cały ogół rolniczy, 

szym dowodem. 

czego miesiącu 
wzrastająca frekwencja jest najlep- ilość wypadków: 

zanotowano następującą 
na tyfus 559, na 

odrę 1513, na dyfteryt 273, na grypę 
W pierwszym dniu & j. 15 b. m. 7119, gruźlica 3941, na trachomę 

panowie Żywiecki i O. Ruhle-Lilien- 2700 i świerzb 6225 wypadków. Jak 
stern wygłosili swoje referaty przy z powyższego wnioskować można 
trzydziestu ośmiu słuchaczach, a w zdrowotność iudności na Białorusi 
trzecim dniu liczebność audytorjum sow. pozostawia wiele do życzenia. 

Wścieklizna na Białorusi sowieckiej. 
wzrosła do 
czterech. 

Kursy,. ścisły program których. po- 
dam dalej, oraz dyskusja jaka. wy- 
wiązała się na poruszone tematy ży: 
wo zainteresowały wszystkich obe- 
cnych i bez przesady powiedzieć 
mogę, że następne kursy (aby jak 
najprędzej) ł:czyć mogą. na podwój- 
ną conajmniej trekwencję. 

Pierwszy dzień kursów  obejmo- 
wał referaty: «Uprawa mechaniczna 
gleby», «Mechanika rolniczą» i 
«Żywienie krów w lecie i zimie». 

W drugim dniu pp. prelegenci 
mówili na temat «Uprawa zbóż mo- 
tyikowych i okopowych», «Wychów 
cielętw i «Szkodniki roślin upra- 
wnych», wreszcie trzeci i ostatni 
dzień kursów obejmował referaty: 
«Nawożenie», «Ratownictwo inwen- 
tarza żywego», i «Pomoc przy ro- 
dzeniu krów». 

Wszystkie referaty 
były przeźroczami. 

Na zakończenie zaznaczyć muszę, 
że najgorętszem życzeniem  wszyst- 
kich nas pracujących na roli jest, by 

już osiemdziesięciu 

ilustrowane 

podobne kursy powtarzane były 
możliwie jaknajczęściej. Panom Ży- 
wieckiemu i Ruhle Lilienstern'owi 
składamy tą drogą serdeczne podzię- 
kowanie. ‚ 

— (b) Szkoła w Bukiszkach. 
W dniu 1 lutego rozpoczynają się 
zajęcia w szkole rolniczej w Bukisz- 
kach. Szkoła w Bukiszkach obiiczo- 
na jest na 60 uczni, jednak na razie 
zapisało się do niej załedwie dwu- 
dziesiu. Kurs trwać będzie przez je- 
dęnaście miesięczny. 

Wydział powiatowy zwrócił się 
do pana ministra Kiernika z prośbą 
o zaszczycenie swoją obecnością u- 
roczystości rozpoczęcia roku szkol- 
nego. 

   

„ku czemu doszła i co myślą osiąg- 
nęła dusza artysty, a więc co z ta- 
jemnic odgadła sziuka, to i działo 
się równocześnie na wielkiej scenie 
świata". To znaczy artysta ożywia 
zagadnienia i myśli, które nurtują 
Świat, inaczej mówiąc z intuicji i wyo- 
braźni daje to, co równocześnie tkwi 
w rzeczywistości. 

н н 
Jaka jest zdaniem Wyspiańskiego 

rola inscenizatora? 
Mówi oto, że ten tylko może ob 

myślać dekoracje (w najszerszem po- 
jęciu) kto dramiat może zamknąć sy- 
tuacyjnie „w jakieś istniejące budyn- 
ki.. i logikę architektury tych budyn- 
ków _ pogodzić potrafi z logiką 
tekstu”. 

lnaczej mówiąc tekst literacki u- 
tworu jest centralnem zagadnieniem 
dokoła którego grupować należy 
wszystkie inne czynniki dramatu: ma- 
larskie, architektoniczne, sytuacyjne, 
plastyczne, muzyczne i t. d. 

I mówijeszcze poeia, wciąż Fam- 
leta, jako arcydramat mając na myśli, 
że monolog znakomity „być albo nie 
być” niczem specjalnem nie wyróż- 
nia się od innych równie +znakomi- 
tych monologów, które oznaczają my- 

*3 Według danych statystycznych za 
rok 1924 zanotowano na całym tere- jak widać z liczby podanych wypad- 
nie Białorusi sow. 
pokąsania ludzi przez wściekłe zwie- Instytut Pasterowski w Mińsku. 
rzęta. 

1574 wypadków 

Nędza i głód to przyczyna tych 
strasznych chorób gnębiących biedną 
wiejską ludność pozostającą bez o- 
pieki sanitarnej. Niedawno podaliśmy 
wiadomość o panującej dżumie na te- 
renie Białorusi sow., kiėrą, jak do- 
niosły pisma mińsk'e umiejscowiono. 
Gorsze jednak od dżum, czynią spu- 
stoszenia choroby weneryczne trapiące 
włościaństwo po wsiach. 

(ab.) 

Walkę ze wścieklizną prowadzi, 

ków z małym rezultatem, Białoruski 

(ab.) 

  

Bilans handłowy w grudniu. 
WARSZAWA, 21. i. Pat. Nasz bilans handlowy dła którego miesiąc 

wrzesień był okresem zwrotnym kształtuje się w dalszym ciągu bardzo 
dodatnio. Nieoczekiwanie pomyślne rezultaty wykazał miesiąc grudzień, 
gdyż w miesiącu tym przy 83.517 tysięcy złotych przywozu wywieźliśmy 
towarów na sumę 186,888 tysięcy złotych co wykazuje saldo na naszą 
korzyść w sumie 103,371 tysięcy złotych. 

Min. Raczkiewicz na inspekcji. 
WARSZAWA, 21.1. Pat. D. 21. 1. b. m. minister spraw wewnętrz- 

nych p. Raczkiewicz w towarzystwie sekretarza sekcji Komitetu Politycz- 
nego Rady Ministrów do spraw mniejszości narodowych i województw 
wschodnich naczelnika wydziału p. Zabierzowskiego, 

bezpieczeństwa publicznego Mackiewicza udał się na objazd  wojewódziw 

Nowogródzkiego i Poleskiego. 

oraz inspektora 

SANATORJUM im. DŁUSKICH 

ZAKO PA NE 
otwarte 17 stycznia 1926 
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zaprasza Szanowh4 Publicznošė 
ESTAURACJA 
wszorzędnych sił artystycznych pod dyrek- > < «« Występy pier 

„Wiarszawianka cją kika ariysty seen polskich p. Eustachego Odro- 
ul. Wileńska 38. bińskiego. Szczegóły w prozramach. Początek kabaretu 

punktualnie o godz. 10 wiecz. Z poważaniem ZARZĄD; 

śli Hamieta, i nie to jest ważne, co 
Hamiet myśli, ale jak i czy myśl ta 
w słuchaczu jej wywoła dalsze myśli, 
czy da pewne zdobycze w ' formie 
pewnych prawd. 

Uwaga arcyważna, Oznacza w od- 
niesieniu do twórczości Wyspiańskie- 
go znaczenie jego djalogów, :które 
mają myśl pobudzać w pewnym kie- 
runku, myśl, będącą pewną stacją ku. 
innej, nie zawsze dopowiedzianej. 
Inaczej mówiąc djalogi torują drogę 
innym ideom i myślom — akcję roz- 
wijają. 

ш. 

Twierdzi Wyspiański, że stroje 
dramatu muszą być zgodne z archi- 
tekturą, z dekoracjami, czyli że jed- 
nego stylu. I stwierdza, że grywano 
Hamleta rozmaicie: „w stylu romań- 
skim i skandynawskim archaicznym i 
w stylu barokowym i rokokowym i 
renesansowym i wczesno renesanso- 
wym i w manierach: włoskiej, fran- 
cuskiej, niemieckiej i wszelakiej. P:ó- 
bowano też grać fantastycznie, Ale to 
wszystko jest drugorzędne, bo /fam: 
let jest do zdobycia jedynie uczuciem*, 

Mamy już znaczenie roli uczucia 
i nastroju w dramacie, 

Rola zaś dramatu, który brać na- 

BZDZEBEESBEREBEBEDBEZEBREBZEZE 

leży uczuciem, polega nie na fabule 
i intrydze specjalnie, niezależnie od 
tego, czy to będzie dramat historycz-. 
ny, satyryczny, sielankowy. Dramat 
ma współczesnym otwierać oczy. 

lv. 

Czemże jest i być powinna zda- 
niem Wyspiańskiego scena? 

Oto scena ma dawać przekrój ar- 
chitektury dramatu, to znaczy musi 
uzewnętrzniać akcję w jej  stopnio- 
wym rozwoju, ogarniając możliwie 
wszystkie dziejące się i stające się 
zdarzenia — sytuacje. 

W teatrze Szekspira używano roz- 
suwanych arrasów, kolejno ukazują- 
cych nam przekrój scen pewnych w 
ich właściwem umiejscowieniu, Zy- 
skiwała na tem technika dramatu i 
umożliwiało się naoczne, plastyczne 
ogarnięcie etapów dramatu. 

Znaczenie zaś wyglądu sceny de- 
finjuje Wyspiański następująco: „wy. 
gląd sceny... jest decydującym czyn- 
nikiem w konstrukcji i budowię dra: 
matu samego.. Wygląd sceny decy- 
dował o przebiegu dramatu w teatrze 
greckim; tenże sam wygląd decy- 
dował o przebięgu dramatu Szekspi- 
ra“, 

j 
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Sensacyjna karjera pro- 
wokatora Manasewicza, 

W swoim czasie cieszył się smutną sła- 
wą prowoka'or Manasewicz, renegat żydowe 
ski, agent Plehwego, przyjaciel ks. Miesze 
czerskiego, szpicel rosyjski przy Watykanie, 
współpracownik «Nowego Wremi». Obecnie 
wyszłą książka o dziejach jego awanturai- 
czej karjery. 

Kulka lat temu na granicy rosyjsko-fift- 
skiej wydarzył się drobny incydent, Cudzo- 
ziemie. p'zybyły z Petersburga chciał wsiąść 
do pociągu, by jechać dalej zagranicę. Wszys'- 
ke papcty podróżny miał w porządzu. Ąuoli 
marynara rosyjski podszedł do owego +<0000- 
krajowca> i odezwał się: 

— Przepraszem pana, czy pan nie jest 
obywatelem Manasewiczem — Manułowem. 

Cudzoziemiec oczywiście próbował pro- 
testować. Ale marynarz swego czesu stał na 
straży, przed twierdzą petropawłowską, więe 
poznał go. Odprowadzono go zaraz na pod 
wórko j' rożstrzelano. Wyrok śmierci Ma- 
nasewicz przyjął zupełnie spokojsie, rozma 
wiał z żołnierzami, darował im drobiazgi na 
pamiątkę i bardzo serdecznie z nimi się po- 
żegnał. 

Tak skończyło się życie człowieka, który 
z dumą mógł powiedzieć, że prześcionął A= 
zefa, że przeżył dwuch monarchów i dzie- 
siątki ministrów, przeszedłszy bez szwanku 
przez ogień i wodę, 

Jako mło 'zieniec Manasewicz do”rze 
jął od czeoo najlepiej rozpocząć karjerę. 

Jako czło wiek eiegancki wcisnął się do koła 
osławionego Jjedastora tygodnika reakcyj* 
nego <Giaźdanin», księcia Mieszczerskiego. 

Manasewicz wysiępował głównie zagra- 
nicą. W Rzymie przy Watykanie szpiegował 
popów rosyjskich, interesujących się religją 
katolicką, W Paryż 1 szpieuja wozól: Rosjan 
podejrzewanych pod wzgiędem politycznym. 
Hr. Wittemu dopomaca w walce przeciwko 

Plehwemu, a od Piehwego otrzymuje pie- 
niądze za inwigilowanie Wittego. 

Minister spraw wewn. Durnowo prag* 
nął się pozbyć Manasewicza, pisząc w oli- 
cjalnym dokumencie, że «nie potrzeouję tege 
nikczemnego ło!ra». 

Manasewicz czasami poprostu kpił ze 
swych opiekunów, wyłudzając od nich pie- 
niąize za pomocą ordynarnych oszustw. 
Kazał totogratować np. obrazki i historję 2 
encykiopedji i sprzedawał je rządowi car- 
skiemu za drogie pieniądze. Z |exsykonu 
cirińskiego zapożycze pospoliią foiografję i 
zmyśla historję o wykradzionym szylrze. 

Ne zaniedbuje Manasewiez także pola 
dziennikarskiego. W «Nowem Wremi» Sue 
woryna naraz występuje nowy pisarz, sypią” 
cy sensacjami jak z rękawa. Pod kryptoni- 
mem «Maska» opowiada wszystko, co Się 
dzieje w sferach rządzących, Au'or. posiąda 
najłepsze stosunki i żyje jak książe. Nadcho- 
dzi czas Rasputina, a następnie okies wojnyż 
intrygi przy dworz: i dokoła rządu, ołbrzy- 
inie dostawy dia armji, szpiegostwo i kontr- 
szpiegostwo, sirumienie pieniędzy. Manase- 
wicz zrzuca maskę i już pod włascem naz- 
wiskiem spędza najpiękniejsze dni swego 
życia. Powoli jednak skanda! się rozrasta, 
wychodzą na jaw zbrodnicze oszu-twa та ce 
Manasewicz skazany został załtedwie na pół: 
tora roku więzienia. Ale i tu s/częście ma 
sprzyja. Wybucha rewolucja, która pozwala 
oszustowi skorzystać z amnestji. Wychodzi z 
więzienia I staje się <obywatelem — Мапаве- 
wiczem>. 

Wreszcie próbuje jeszcze raz połegać na 
szczęśliwym losie, pranie umknąć zagrani- 
cę, ale tu kula sprawiedliwości kładzie kres 
jego burziiwemu życiu... -- 

Nowcści wydawnicze. 
— «Comocdja». Pod tym tytułem wy- 

chodzić zaczął w Warszawie ilustrowany 
tygodnik poświęcony w pierwszym rzędzie 
teatrowi, kinemaiografowi i muzyce a dałef 
Hteraturze, plastyce, architekturze, modom, 
spoitowi a nawet finans 'm i społ-czeństwu. 
Program, ani słowa, obfity. Kierownikiem 
pisma jest p. Stefan Koidjan Gacki. Duch: 
rzutkiego i śmiałego modernizmu, wys'rze- 
gającego się jeszcze— póki co—notorycznych 
dziwactw i „bijących w łeb* ekstrawagan- 
cyj. 4 drugiego juź atoli numeru wyziera 
„całkiem przewiócona* twarz Romana а- 
worskiego „chłaśnięta* przez ionacego Sta: 
nisława Witkiewicza. Jest wywiad z dyrek. 
torem teatru im. Bogusławskiego Szillerem, 
są recenzje literackie, jest nowela Luigiego 
Pirandelli, treść urozmaicona, ciekawa. Siyl 
naogėl... „Wiadomości Literackich", | „Co- 
moedja* zamierza wabić nas na nowe drogi 
w Sztuce i być dla nas po nich czujnym i 
EU i przewodnikiem, 

— „Pamiętnik Zjazdu Polonistów* 
(pierwszego, ogólnopolskiego, odbytego w - 
Warszawie w kwietniu roku 1924 go) uka- 
zał się w tormie sporej książki liczącej 160 
przeszło stronic, opracowany przez W.Kop- 
czewskiego, wydany przez Książncę Ailas. 
Оргб z części pro:okularnej i sprawozdaw- 
czej zdobią pamiętnik rozprawy pp. W y- 
cickiego (0 celu i charakterze nauczania 
isteratury polskiej w szkole średniej), Łem: 
pickiego, Adamcaewskiego (o poetach ro- 
mantycznych w programie szkolnym), Bie- 
łaka i innych. 

— Ai Janowski: «Stanisław Staszic». 
Popuiarny wykład Nr. 19 „Pogadanek z prze- 
zroczami*, Wydawnictwo Pol, Towarz;stwa 
Krajozaawezego 1926. 

  

Tak więc konstrukcja scenv ma 
znaczenie zasadnicze. 

v. 
Jakże w świetle powyższej teorji 

dramatyczno-inscenizacyjnej Wyspiań- 
skiego wygląda iascen'za j: Weselą 
w. Reducie *)? 

Otóż zasadniczo musimy ją uz- 
nać za arcytrafną, Podział sceny |ia 
izbę dla osób z Wesela i osób dra- 
matu, zdekoracjamimonumentalnemi na 
przodzie dla tych drugich, ustosunko- 
wanie wzajemnie w tea sposób rze- 
czywistości i świata nadnaturalnego 
-- jest zgodne z duchem dramatu 
Wyspiańskiego. W związku z tem 
pozostaje kapitalny pomysł rozpoczy- 
nania akiu drugiego od drgnięcia cho: 
choła, który ocierając się o białe tło 
t. zw. rampy scenicznej, idzie 2 pola 
do izby, co jest znakomitem uplasiy- 
cznieniem pomysłu Wyspiańskiego i 
daje kompletne złudzenie rzeczywis- 
tości (natury), 

A teraz do sprawy tekstu. Wiemy 
co znaczy tekst w inscenizacji, jaka 
jego roia, 

*) To, że studjum o Hamlecie ukazało się 
w paię lat po Weselu nie przeszkadza nam 
wnioskować w powyższej kolejności, Wys: 
piański tcorję swoją miał w głowie, gdy 
tworzył dramaty. 
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JER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Zaniedbane bogactwa. 
Na tak zwanym Pojezierzu Wileń- 

skiem, obejmującem obecne  Woje- 

wództwo Wileńskie i część Nowo* 

gródzkiego,ieży 1063 jezioro powierzch- 

ni od hek'ara”wzwyż,ij166 jezior mn.ej- 

szych od hekiara, wieszcie 98 stawów 

sztucznych. 

Ogólna powierzchnia jezior Po- 

jęzierza Wileńskiego wynosi 71020 

hektarów, czyli 1.7 proc. powierzchni 
całego obszaru, (W Poznańskim sto- 

sunek ten wynosi około 17  proc.). 

Dużych jezior o powierzchni nie- 

mniej 10 kim. kw. jest tylko 81, ij. 

7,6 proc. ogółu jezior, natomiast oko- 

1000 jest obszaruw od 1 do 10 ha, 

Przeważna ilość jezior, tak pod 

wzgłędem liczebności jak obszaru 

przypada na Województwo Wileńskie. 

Dość powiedzieć, że tylko państwo- 

wych jezior (włączając t. zw. „upań- 

stwowione) na ierenie W—wa Wileń- 

skiego jest do 150 w ogólnym obsza- 

rze przeszło 25 tysięcy hektarów. 

Naosół na każde 39.8 klm kw. przy- 

pada w Wileńszczyznie jedno jezioro. 

Odpowiednio do położenia jeziora 

Pojeziorza Wileńskiego mogą być 

podzielone na cztery zasadnicze 0b- 

szary: 1) jeziora północne części mo- 

ceny denuej między rzekami Dzisną i 

Dźwiną — t.zw. Pojeziorze Brasław- 

skie (powierzzhnia wodna około 9 

proc. powierzchni terenu), 2) moreny 

czołowe święciańskie(7 proc ogólnej 

powierzchni terenu), 3) moreny czo- 

łowe okolic Wilna (4 proc. powierz- 

chni obszaru) i wreszcie 4) obszar 

ograniczony przez Mereczankę na 
północo-zachodzie, przez Niemen na 

południu i przez Kotrę na wschodzie, 

—t. zw. skupienie jeziorne Grodzień- 

skie proc. ziemi zajętytu przez jezio- 

ra wynosi zaledwie 0.8). 

Jeżeli przyjąć za podstawę stosu- 

nek powierzchi objektów wo inych do 

ilości mieszkańców, należy przyjść do 

wniosku, że Wileńszczyzna jest pod 

tym względem jedną z najbardziej 

wyposażonych połaci kraju. 

Jeżeli następnie zwrócimy uwagę 

to, co te wody dostarczają tak pod 

względem ilości . wyłowionych ryb, 

konsumowanych bądź na miejscu 

bądź wewnątrz granic Wileńszczyzny» 

jak też eksportowanych — to musi 
powstać tu pzwna kwestja, mianowi- 

cie czy wysokość osiąganego zysku 

stoi iw odpowiednim stosunku do 

faktycznego bogactwa i faktycznych 

możliwości eksploatacji racjona nej. 

Musimy przed tem uświadomić 

sobie,  Pybostan naszych jezior, 

oprócz normalnego jeziorowego, jak 

szczupak, płotka, okóń, lin i karaś, 

„składa się z gatunków wiaściwych 

tylko dla niektórych jezior, gatuaków 

cennych i częstokroć przez rynek po* 

szukiwanych. 

Tak naprzykład w powiecie Świę- 
<iańskim poławiane są ukieja i styn- 

ka (jez. Łusza), sielawa, węgorze, 

(Dryndzis, Diyndziszeze, Narocz, Kre- 

ton i Kretoniszcze), specjalnie wę- 

gorz w jeziorach Pogiłutis i Balczuk; 

w powiecie Brastawskim węgorz w 

dużych ilościach łowiony jest w je- 

ziorach Wojsa i Niespisz, sielawa w 

jez. Sirusto, leszcz w jez. Gryzno, 

stynka—w Smołwie i Żyłmo. jezioro 

Łuczaj w powiecie Dunilowickim 

(obecnie Postawskim) daje duże iłości 

jeszcza. : Jezioro Olestra obiituje w 

  

Osoby weselne „przygotowują”* po- 
jawienie się osób dramatu: Poeta — 
Rycerza; Rachela i Młodzi— Chochoła; 
Dziennikarz > |Stańczyka;  Gospo- 

darz — Wernyhory. 
Dwie osoby dramatu pojawiają 

się prawie „niewołane*: Upiór—Szela 
i Hetman—Branecki, Dlaczego? 

Wynika to z konstrukcji dramatu, 
który jest dramatem panów i chło- 
'pów, gryzącą satyrą na niemoc obu 
stanów, na pizekleństwo, tkwiące na 
nich. Bo „my sobie, a wy sobie, 
każdy sobie rzepkę skrobie*, 

Szela, przekieństwo chłopów jawi 
się Dziadowi, Hetman sprzedawczyk 
— panu młodemu — szlachcicowi. 
(Prawem kontrastu i proporcji). 

Oto najgłębszy sens dramaiu, 
przeprowadzonego w konsirukcji dwu- 
warstwowo wobec szlachty i ludu. 

Z powyższego wynika zasadniczy 
błąd reżysetji — skreślenie scen z 
Hetmanem, gdyż Wyspiański wyraź- 
nie równorzędnie traktuje niemocjobu 

warstw. й 
Wogóle skreślono КИКа scen ® 

inscenizacji: jak nprz. w akcie I scenę 
27 i pokawałkowarno Sceny 28 i 20; 
w skcie Il se. 11, 12, 13 i 14 opu- 
'szczono. Co do pierwszego aktu — 

4 skreślono ustęp — narzekanie księdza: 

ukleje i leszcze a jezioro Bohińskie 

w stynkę i sielawę. 

Bogate Są nasze jeziora ale po- 
żytku z nich wiele nie mamy. Tak 
zwana ustawa gospodarstwa wiej: 

skiego z czasów rosyjskich nie za- 
wiera rygorów normujących rybołó* 

stwo. Dlaczego tak się stało trudno 

powiedzieć — być może rządowi ro- 

syjskiemu chodziło o. to, by t. zw. 

siewiero-zapadnyj kraj doprowadzić 

do ruiny gospodarczej a jednocześnie 

zmusić go być odbiorcą towaru ryn- 

ków centralno-rosyjskicn. Faktem po- 

zosiaje żę nasze Kresy pozostały bez 

„ochrony i reglamentacji prawnej pod 

względem eksploatacji wód. Właści- 

ciele objektów wodnych, jak każdemu 

jest wiadomem, prowadzą gospodarkę 

rabunkową. Władze administracyjne 

milczą, bo nie mogą powołać się na 

ustawę, co przewidziane jast w kon- 

Stytucji, W/ rezultacie: nie są przez 

nikogo przestrzegane ani terminy 0- 

chronne, ani dożwołone racjonalną 

gospodarką sposoby połowów ryb, 
ani inne rygory, które zachowane być 

muszą nie tylko ze wzgiędu na do- 
bro społeczeństwa lub państwa, ale 
dobro własne jako właściciela. 

I dziwić się należy naszym wła- 

dzom ustawodawczym, iż w ciągu 

tylu, tylu lat nie miały czasu na tak 

„błahą* rzecz — opracowanie ustawy 

ryback ej. 
Harski. 

Informacje 
Gospodarcze badanie kresów. 

Z zapoczątkowania prof. dr. Włodz. 
Gorjaczkowskiego, przy pomocy p. 
dyr. St Leśniowskiego, powstał przy 
Muzeum przemysłu i rolnictwa w 
Warszawie instytut badań stanu go- 
spodarczego wojew. wschodnich. 

Będzie to instytucja autonomiczna, 
jak kilka innych, z pożytkiem od 
wielu lat przy Muzeum pracujących. 
Główne jej zadania, to informowanie 
społeczeństwa i ciał rządzących o za- 
gadnieniach gospodarczych kresów, 
oraz pośrednictwo pomiędzy czynni- 
kami gospadarczemi wojew. kreso- 
wych a reszią kraju. Przedewszyst- 
kiem jednak i to jest cel główny: oa- 
danie stanu gospodarczego kresów 
wsch. i warunków jego rozwoju w 
związku z potrzebami ekonomiczne« 
mi całej Polski. Stosując się do tego, 
instytut zbierać ma wiadomości sta- 
tystyczne o stanie gospodarczym kre- 
sów, opracowywać dia władz krajo- 
wych referaty w sprawach pilnych 
ekonomicznych tych krańców, urzą: 
dzać zjazdy, narady i wycieczki cha- 
rakteru gospodarczego, wydawać pu: 
blkacje, oświetlające sprawy ekono- 
miczne kiesów i urządzać pracownie 
i biura informacyjne, wystawy i po- 
kazy płodów kresowych i w. in. 

Spłata podatków zbożem. 

Minisierstwo _ Skarbu przesłało do 
wszystkich łzb 4 Urzędów skarbowych 
okólnik L. D. P, O. 8020—1 z dnia 22XH 
1925 następującej t:eścii 

W związku z obeenem przesiieniem na 
rynku pieniężnym rolnicy pozbawieni są 
możności spieniężenia znacznej części tego- 
rocznych zbiorów drogą bądź sprzedaży 
zboża, względnie uzyskania taniego kredytu 
pod (20 zasiaw. : 

obec tego rolnicy znajdują się w 
wielkich irudnościach płatniczych 1 nie są z 
reguły w stanie uiśuć w terminie należ: 
ności podątkowych, a w szczególności po* 
datku giuntowego 1 mająlkowego. 

Wobec powyższego zarządza się СО Па> 
stępuje: 

Władze podatkowe I instancji (Urzędy 
Skarbowe Pod i Gpł winny w tych wy- 
padkach, gdy zajęte u rolników zapasy zbo- 
ż: (żyta, i owsa) w ilości conajmniej 1 wa- 
gonu, wyznaczyć niezwłocznie jednomie- 
sięczny termin licytacji, licząc od dnia wy- 
słania zawiadomienia © takowej względnie 
rzedłużyć odpowiednio wyznaczony już 
rmin licytacji: zawiadomić o tem naj 

bliższe Dowództwo Okięgu Korpusu, poda- 

„żyd, chłop, wódka — stare dzieje*, 
będący naczelnym motywem naszej 
literatury tak nawskroś politycznej i 
obracającej się w dziedzinie dydak- 
tyczno - satyrycznej właśnie koło te- 
go charskterystycznego motywu. 

Nie jestem wrogiem skrólów wo* 
góle, zwłaszcza, że Wesele utraciło 
w pewnej części tę przyprawę, którą 
dawała niewola, | dobrze się stało, 
że Wyspiański, którego utwory po- 
równywujemy chętnie z twórczością 
Mickiewicza, zastosowa! (przez skrót) 
„Dziady” do sceny. Może znajszie 
się wielki reżyser, co drugorzędne 
szczegóły Skreśli z Wesela. Będzie 
to czyn przełomowy dla formy insce- 
nizacyjnej Wesela. Wówczas otworzy 
się era dawania nam na scenie uiwo- 
ru w formie zgodnej (niemniej od 
innych) z duchem  Wesela—szopki. 
Ale na to jeszcze czas nie przyszedł. 

Zie się obszedł też reżyser z koń: 
cową przemową Chochota przez wy* 
krešienie dla niezrozumiatych w sziu- 
ce względów demokratycznych (2) 

stowa „cham“ i zastąpienie go sło- 
wem „chłop*. Wyspiański podnosi wa- 
lory chłopów kosztem często walo- 
rów innych warstw. Otóż przed 

jąc w zawiadomieniu imię i nazwisko płat- 
nika, ookładne oznaczenie mają:ku, wyso- 
kość należności podatkowych, iiość zajętego 
zboża (żyta i owsa), termin i miejsce licy* 
tacji. 

identyczne zawiadomienia wysyłać na- 
leży również w przyszłoćci w anałogicznych 
wypadkach. { + 

Na podstawie powyższych zawiadomień 
zwrócą się przedstawicieje iutendentury do 
odnośnego płatnika z propozycją dobrowol: 
nego zakupu zajętego zboża według cen 
rynkowych м drodze bezgotówkowezo 
p'zel-wu należności za zboże na poczet 
podatków gruntowego i m»jątkowego i w 
razie zgody płatnika porozumieją się nie- 
zwłocznie z właściwym Urzędem  Skarbo- 
wym co do zdjęcia sekwestru z zajęego 
zboża celem umożliwienia sprzedaży tako- 
wego Intendenturze, 

W przeciwnym razie licytacja dojdzie do 
skutku w wyznaczonym termiuie 1 lnten- 
deniura będzie nabywała zboże z licy- 
tacji. 

Równocześnie z powyższemi zawłado- 
mieniami należy wyslač do D. O, K. wyka- 
zy większych właścicieli ziemskich, zalega- 
jących z kwotami podatków gruntowego i 
majątkowego w równowariości conajmniej 
jednego wagonu żyta iub owsa, a posiada- 
jących znaczniejsze zapasy zDOża. 

Za należność podatku majątkowego na- 
leży uważać płatną w roku 192>—jedną 
сс мага część różnicy wykazanej do zapłaty 
w nakazach płatniczych. 

Co do trybu postępowania kasowego 
w powyższej sprawi? zostanie wydane Od* 
rębne zarządzenie, 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P. nr. 5 z dn. 
16.1 1926: 

— Konwencja konsularna pomiędzy 
Polską a Łotwą podpisana w Rydze dn. 3.4 
1924 (poz. 2645 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» ur. 6z dn, 
20.1 1926: 

— Ustawa z dnia 18.XI1 1925 w przed- 
miocie zawieszenia biegu przedawnienia w 
razie zawładnięcia nieruchomościami b. 
Banków  Włościańskiego i Szlacheckiego 
(poz. 28); 

— Ustawa z dnia 22.XII 1925 w przed- 
miocie zmiany niektórych, dotyczących po- 
datku dochodowego i podatku emisyjnego, 
przepisów rozporzą izenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej, z dnia 25.VI 1924 o bilanso- 
waniu w złotych oraz okreśieniu w złotych 
kapitałów własnych przedsiębiorstw. Obo- 
wiązanych do prowadzenia księg handlo- 
wych (poz. 30); 

— Rozporządzenie M-rów Skarbn, Prze: 
mysłu i Handju oraz Rolnictwai D.P. z dn. 
17.Хи 1925 o uregulowaniu obrotu cukrem 
(poz. 32); 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
2.1 1926 w sprawie ceny detalicznej sprze- 
daży tąbaki do zazywania <Napoleonka» 
(poz. 33), 

— Rozporządzenie M.rów Skarbu, Prze- 
mysłu i Handiu oraz Rolnictwa i D. P. z 
dnia 161 1926 w sprawie ustanowienia cła 
wywozowego od pszenicy (poz. 34). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— W sprawie zeznań o Obro- 
cie. Izba Skarbowa ogłosiła, że przed- 
stawiciele „handlu liil kategorji i 
przemysłu I, II, II, IV i V kategorji 
oraz zawody wolne obowiązane są 
do 15 lutego b.r. złożyć zeznania do 
Izby Skarbowej o obrocie w drugiem 
półroczu roku 1925. 

W wypadku ujawnienia niezłoże- 
nia zeznań, uchylający się karani bę: 
dą grzywną 500 zł. oraz tracą prawo 
do apelowania w wypadku zbyt wy* 
sokiego obłożenia podatkiem. (b) 

— (x) Z targowiska Ponar- 
skiego. W dniu 19 bm. spędzono 
na rynek Ponarski koni 46 szi. pła- 
cono od 25 zł. do300 zł; bydła io- 
gatego 93 szt. — 90 zł, — 350 zł. 
Śśsiń 114 szt. od 30 — 240 z!; cie- 
lat 168 szt. od 12 do 30 zł. 

— (x) Z działalności rzeźni 
m.ejskiej za czas od il do 16 
stycznia rb. Od dnia 1i do 16 
stycznia rb. dostarczono na rzežnię 
miejską na ubój: bydła rogatego 497 
szt, ogólnej wagi — 50.640 kgr. — 
płacono żywe za 1 kgr. — 80 gr., 
hurtem 1.35 gr. w detalu 1.50 gr., — 
cialąt 761 szt. — od wagi 15.220 
kgr. płac. za 1 kgr. — żywe | żł, 
w hurcie — 1.30 gr, w detalu 1.50 
— owiec 13 szt. — 78 kgr. żywe 
za l. kgr. — 1 zł, w hurcie 1.30 gr. 
w detalu 1.50 $gr, świń — 292 szt. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
21 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. 
7,30 

Kupno. 

7,28 
Sprz. 

Doiary 1,32 
beigja — 

stał i zgubit — zmalala polęga —70- 
stał cham! W ten sposób został 
poeta ideowo zeskamotowany. 

VI. 

Mamy jeszcze inne niezgodności 
z tekstem (i autorem). Dotyczy to 
logiki dekoracji z logiką tekstu i ak- 
cji. Mówi Wyspiański, że w akcie 
pierwszym „przez drzwi otwarte z bo- 
ku ku sieni słychać huczne wėss- 
lisko, huczące basy, piskanie skrzy- 

piec, niesforny klarnet, kukanie chło- 
pów i bab* i t. d. słowem weselisko. 
Tego wszysikiego w inscenizacji nie 
ujrzeliśmy, wbrew wyraźnej intencji 
autora, do szopki, zaś, jak zaznączy- 
łem wyżej, pozwalającej na zmiany, 
droga jeszcze daleka. 

Z macoszem traktowaniem tekstu 
łączy się nieoddawanie go wyraźnie i 
dokładnie przez wykonawców. To co 
mówił Poeta, co mówił w akcie dru- 
gim Chochoł, co mówiły w alkierzu 
inne osoby nie było słychać. Nie 
przypuszczam aby reżyser świadomie 
do tego dążył. Gdy zaś tekstu się nie 
słyszy... wiadomo co bywa. 

W gubieniu tekstu nieproporcjo- 
nałnie duży udział brała, w tak po- 

Stwierdzanie obywatel- 
stwa. | 

Ulgi dla ludności miejskiej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
analogicznie do zarządzonego w lu- 
tym r. ub. sumarycznego  stwierdza- 

nia obywatelstwa dla mieszkańców 
osiedli wiejskich, zarządziło akcję ma- 
jącą na celu ułatwienie uzyskania do- 

wodów osobistych wzoru Nr. I. ewen- 
tualnie stwierdzenia obywatelstwa dia 

ludności miast i miasteczek. 

Dla wykonania powyższegó ma 
być przeprowadzona przez odnośne 
magistraty miast rejestracja ludności 
z jednoczesnem sporządzeniem spe- 
cjalnych rejestrów trzech wzorów. 

Do rejestru Nr. I. mają być wnie- 
sienie autochtoni, ludność tubylcza 

naprzykład miejscowi mieszczanie, 
kupcy, rzemieślnicy, którzy mogą do- 
kumentalnie udowodnić przynależność 
przez wypisy i zaświadczenia z ksiąg 
obywatelstwa, paszporty, zaświadcze- 

nia zarządów, mieszczańskich i t. d. 
t. j. za pomocą tych dowodów, któ- 
re świadczą o istotnej przynależności 
do danego stanu miejskiego. 

Do rejestru Nr. I mogą być wpi- 
sane te tylko osoby, które kraju pod- 
czas wojny światowej nie opuszczały. 
Również do tego rejestru mają być 
wpisane osoby, które urodziły się w 
danej gminie i uważace są za tubyl- 

ców na podstawie posiadanej pewuej 
własności nieruchomej —domów, pla- 
ców, długoletniej dzierżawy lub Sta: 
łego warsztatu pracy. 

Ponadto wciągane są do tegoż 
rejestru osoby, którym przysługuje 

KRONIKA 
PIĄTEK | 

|22 Dzi 
BI Anast 

Wsch, st, o g. 7 m. 32, 

Jutro Zach. sł. o g. 4 о @: 

Zaśl. P. M.   
KOŚCIELNA. 

Nabożeństwo za duszę 
ś. p. Arcybiskupa Władysława 
Zaleskiego. Dnia 23 stycznia, w 
sobotę, o godz. 9 min. 30 w Bazyli- 
ce Katedralnej odbędzie się poniy- 
fikalna celebra żałobna za duszę $. 
p. Arcybiskupa Władysława Zaleskie- 
go, Patryarchy Indyj Wschodnich. 

URZĘDOWA 
Województwo wileńskie. 

W Nr. 6 Dziennika Ustaw R. P. zo- 
stała ogłoszona ustawa o utworzeniu 
wojewódziwa wileńskiego w skład 
którego wchodzą powiaty: Oszmiań: 
ski, Święciański, Wileńsko - Tiocki, 
Dziśnieński, Duniłowiczowski, Wilej- 
ski, Biasławski | Wilno— miasto. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 
o.ło:zen a. 

— Rejestracja wozniców. Ko- 
misarjai rządu podaje do ogólnej 
wiadomości osobom _ trudnącym 
się zawodowo  przewoźcictwem 
(woźniców wozów ciężarowych i 
dwukółek tęcznych), że winni oni 
zarejestrować się w Dziale Rucnu 
Kołowego m. Wilna ul. Želigowskie- 
go Nr. 4 i zaopatrzyć się w: numera 
na ok 1926. 

Termin rejestracjj i wydawania 
numerów, ogranicza się do dnia 
20 II r. b. i po upływie powyższego 
terminu winni pociągani będą do 

obywatelstwo polskie na mocy Od- gdpowiedzialności na zasadzie roz- 
nośnego Dekretu Naczelnego Do- porządzenia Delegata Rządu w Wil- 
wódcy Wojsk Litwy Środkowej. nie z dnia 20 VI 1923 r. Nr. 13. 

Rejestr Nr. 2 obejmuje osoby od- — Do właścicieli nierucho: 
powiadające warunkom rejestru N. 1. mości na Litwie. Główny Urząd 
które wskutek wypadków wojennych | jkwidacyjny wzywa obywateli pol- 
Opuściły kraj i powróciły do miejsca skich posiadających własność nieru- 
swego pobytu przed upływem iermi- chomą na terylo'jum republiki Litew- 
nu opcji. 

Osoby nieodpowiadające ani reje- 
strowi pierwszemu, ani drugiemu 
wciągane są do rejestru Nr. 3. Ź po- 
wyższego wynika, że rejestr Nr. 3 

będzie obejmował cudzoziemców i 
te osoby które wogóle nie są Oby- 
watelami polskimi. 

Nadzór nad sporządzaniem reje- 
strów należeć będzie do Starostów 
(Komisarza Rządu) przez wysłanych 
na miejsce wyszkolonych urzędników. 
Ponadto będą uiworzone specjalne 
Komisje przy udziale czynników spo* 
łecznych dla sprawdzenia sporządzo- 
nych w ten sposób rejestrów. 

' Gotowe już sporządzone rejestry 
odsyłane będą dia zatwierdzenia do 
odnośnych władz l-ej instancji. | 

Po skończonej akcji wciągnięcia 
do rejest«ów całej ludności, osoby 
wciągnięte do rejestru 1 i 2-go bę- 
dą mogły otrzymywać bez żadnych 
trudności i formainości dowody 0so- 
biste na podstawie wpisania do 1 
lub 2-go rejestru. 

Z powyższego wynika, iż zarzą- 
dzenie Ministerstwa ma na celu z 
jednej strony uproszczenie skompli- 
kowanej sprawy stwierdzania obywa- 
telstwa. z drugiej strony poczynienie 
wielkich ułatwień i uig dia ludności 
przy otrzymaniu dowodów  osobi- 
stych. Sporządzanie rejestrów rozpo- 
cznie się naiych miast. Dia zakończe- 
nia tej akcji wyznaczone są następu- 
jące terminy: dla wielkich miast 1 rok, 
dla mniejszych 6 miesięcy. (b). 

MDD ESPRIT TTK NR 

292.92 Holandja 293.65 204.33 
Londyn 34.54 34.50 35.41 
Nowy-York 1.30 7.32 1.28 
Paryż 27,50 27,57 2743 
Praga 21.61 21.66 2156 
Szwajcarja 141.15 141.50 140.80 
Stokhoim — — — 
Wiedeń 102.75 103.— 102.50 
Włochy 29.52 29.60 29.45 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 64.— (w złotych 467.20) 
” kolejowa 116 122 

5 pr. pożycz. konw. 43.50 — — 
4 pi. pożyczk. konw, — — 
5 proc. listy zast. 
Zieniskie przedw. 

na (temperamenty grają!) w takt ja- 
kiejś melodji. Tymczasem kierownic- 
two muzyczne dało nam  melodję, 

skiej do zgłaszania się do urzędu 
osobiście ewentualnie podania swych 
adresów w celach rejestracyjnych. 
Zgłaszać się należy w terminie do 
20 marca r. b. pod adresem War- 
szawa ui. Foksai 3 Główny Urząd 
Likwidacyjny. Zgłoszenia osobiste 
przyjnowane będą od godz. 1i do 
1-szej popołudniu. 

SAMORZĄDOWA. 

— (b) Zawieszenie o czynnoś- 
ciach. Radny m. Trok J. Pawłowski 
zosiał na skuiek decyzji prokuratury 
zawieszony w czynnościach. Panu 
Pawłowskiemu inkiyminowane — jest 
przestępstwo w myśl art. 657 KK, tj. 
wymuszanie łapówki. | : 

(o) Redukcja miejsc w 
szpitalach. W związku z ogoiną re- 
dukcją wydatków władze saniiarne 
postanowiły zredukować ilość łóżek 
w Szpitaiach w Łużkach, Białym Dwo- 
rze, Szumsku i Hoduciszkach z 30-iu 
—na sześć w każdym. 

MIEJSKA. 

(x) Posiedzenie komisji 
technicznej w  Magistrącie. W 
dniu dzisiejszym odbędzie się w 
Magistracie posiedzenie komisji tech- 
nicznej, w celu wysłuchania sprawo- 
zdania rzeczoznawców zaproszonych 
prez Magistat dla rozpatrzenia spra- 
wy rózbudowy e'ektrowni miejskiej. 

(x) Posiedzenie komsįi 
finansowej w Magistracie. W 
Gniu dzisiejszym Odbzdzie się w 
Magistracie posiedzenie komisji finan- 
sowej, celem rozpatrzenia prelimina- 
rza budżetowego Magistratu m. 
Wilna na rok 1926. W _ posiedzeniu 
tem biorą udział delegat Ministerstwa 
Skarbu prof. p. Meczysław Gutkow- 
ski i kierownik oddziału miejskiego 
przy wydziale samorządowym Woje- 
wództwa Wileńskiego p. Dzenaje- 
wicz Benedykt, ii 

— (x) W sprawie ustawy o 
rozbudowie miasta. Miassterstwo 
Skarbu przystępuje obecnie do opra- 
cowania projektu noweli do ustawy 
z dnia 29 IV 1925 r. o rozbudowie 
miast. W związku z tem p, Woje- 
woda Wileński przesłał w tych 

VIII, 

Pierwszy akt był stanowczo nu- 
która powinna towarzyszyć Chochoło- 2асу. Spowodował to brak tempa, ru- 

otrzymaniem złotego rogu był to chłop, myślanej reżyserji, muzyka. Mówi au- 
co jest potęgąi basia! Gdy róg ten do* tor, że 14ba rozśpiewana i roztańczo- 

wi w kulminacyjnym punkcie utworu, chu, rozmachu weselnego. Postaci 
i przez ogranie jej w ciągu trzech snuły się, a tymczasem, mojem zda 
aktów — obniżyło wrażenie słuchowe niem, powinny były, wpadać, wbie- 
całej końcowej sceny. Coby szkodzi- gać z rozmachem weselnym z sieni 
ło podczas weseliska iżnąć mazurki i do izby. Do przyciszenia tego tonu 
krakowiaki, a z chochołem związać przyczyniło się również blade i nie- 
dojmującą melodję tragicznej rzeczy- wyraziste potraktowanie ról przez po- 
wistości? szczególnych wykonawców. I tu trze- 

VII ba stwierdzić, że zespołowo (akt lll) 
, ; dramat był potraktowany znakomicie, 

A teraz o efektach świeilnych. jak znakomici też byli: Czepiec, Szela, 
Czem one są w twórczości malarza Nos, Żyd, Rachela. 
i poety, który tworząc widział scenę Inni wykonawcy nie wczuli się 
—nie trzeba dowodzić, Otóż świtanie widać jeszcze w role i przeto dzia- 
przy końcu trzeciego aktu dawało łali nie przekonywająco, zwłaszcza 
prześliczne efekty, niezwykle potęgu- Stańczyk i Poeta. (Stańczyk wcale nie - 
jące nastrój i sens dramatu. Nato- posiada dobre, i pełnego organu 
miast nie mógłbym się zgodzić na głosu dia oddania „dzwonu* Zyg- 
piekielne Światło, idące z izby wesel- munta, a przecież błazen musiał być 
nej. Prawda, kolorystycznie było to artystą, wyposażonym we wszzlkie 
bardzo piękne, baśniowe, feeryczne dary, a więc i głosu). 
(o czem poeia zresztą napomyka). W inne szczegóły drugorzędne nie 
Ale proszę mi wyiłómaczyć rozumo- wchodzę. 
wo i malarsko to, zwłaszcza па ile 
teorji inscenizacyjnej poety. Mówiąc 
krótko barwa światła budzi zastrzeże- 
nia. (Tańczą przecież „w półświetle 
kuchennej lampy"). 

IX. 

A teraz wrażenia ogólne. 

wiłleńska Wesela zbliża utwór 
Stwierdzić wypada, że inscenizacja 

do 

dniach p'smo do Prezydenta ma. 
Wilna, w którem prosi o przedłoże- 
nie w jaknajrychiejszym czasie swych 
uwag, jikie ewentuaine braki zostały 
zauważone przy  dotychczasowem 
stosowaniu postanowień tej ustawy. 

POCZTOWA 

— (x) W sprawie doręczania 
paczek adresatom do domu. 
Sprawa zaprowadzenia i doręczenia 
paczek adresatom w Wilnie do do+ 
mu weszła w nowe stadjum organi- 
zacji. Projektowane jest mianowicie 
połączenie służby doręczeń paczek z 
doręczaniem przekazów stów war- 
iościowych i zieceń pocztowych. 
Czynności te byłyby wykonywane 
przez 6 ciu osobnych listonoszów 
którzy mieliby w tym celu do swo- 
jej dyspozycji karetki pocztowe. 

SZKOŁNA. 
— (b] Kursa dokształcające 

dia nauczycieti szkół powszech- 
nych. laspektorat szkolny uruchamia 
w najoliższym czasie kursy dokształ- 
cające dla nauczycieli szkół powszech- 
nych, kiórzy nie posiadają pełnych 
kwalifikacji. 

Jednocześnie z tym rozesłane zo- 
stały do wszystkich szkół prywatnych 
pisma z żądaniem nadesłania listy 
nauczycieli nie posiadających wyma- 
ganych kwalifikacji. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

— [b] Nowy regulamin Kasy 
Chorych. Zarząd Kasy Chorych 
wydał nowy regulamin, który wyjaś- 
nia w jakich wypadkach członek Ka- 
sy Ciiorych ma prawo wzywać leka- 
iza do chorego do domu. 

Regulam.przewiduje,że tylko do cho- 
rego dziecka do trzech miesiący, do 
dziecka od trzech miesięcy do czte* 
rech lat przy wyraźnie podniesionej 
temperaturze, oraz do dorosłego go* 
rączkującego i w stosunku do które- 
go można oczekiwać, że wyjście z 
łóżka zaszkodzi na zdrowiu—może 
członek kasy wzywać lekarza do do- 
mu. 

Za przekroczenie tego regulaminu 
winni karani będą karami przewidzia- 
nemi w regulaminie. 

RDZAWY TJAZZTZENONNI TEZY AWZRZOZKSZCA WORKA 

Na ślizgawce. 
Nareszcie w tym roku mamy porządną 

zinę. Może cząsami za porządną nawet, bo 
dotkliwe mrozy z przed kilku dni nie jed- 
nemu dały się we znaki. 

Miłośnicy ślizgawki narzekać nie mogą. 

Tor ślizgawkowy od 6:go grudnia, niemal 
przez przerwy, stoi otworem, dia szerokich 

rzesz publiczności. 
Bierzemy i my tedy ołówek i papier de 

teki i udajemy się na ślizgawkę. gPrzy bra- 
mie cerber pyta o bilet, 

Bilet? Trudno. Przy okazji malutki in- 
terwiew z kasjerką. 

— Jakże tam, proszę szanownej pani im- 
preza ślizgawkowa—idzie?—a raczej —śŚlizga 
się? 

— W tym roku nie możemy Jnarzekać. 
Już od 6-go grudnia marny wspaniały tor. 
Przerwę wywołał tylko dotkilwy kilkudniowy 
mróz 

Dziennie ślizgających się mamy 50 de 
60 osób, W niedzielę przygrywa uam czasem 
orkiestra wojskowa lub Straży ogniowej — 

wówczas liczoa sportowców dochodzi do 120. 
Zato w zeszłym roku— pożal się Boże— 

mieliśmy zaledwie 10 dm šlizzawki i to fa: 
talnej —nieustanna odwiiż. | 

— Ą bilety? 

— Przedtem ustanowiliśmy cenę 50 gr. 
dla dorosłych i 25 dia młodzieży. Obecnie 
obniżyliśmy wszystkie bilety do 25 gr. 

Żegnamy się z miłą p. kasjerką. Cerber 
nas wpuszcza udobruchany. Na torze pary 

za ręce. trio i osobniki pojedyńcze przebie- 
gają po lodzie. 

Najwięcej, oczywiście młodzieży. Zaraz 

po skończonej szkole, chwyta się łyżwy i biege 
nie do «Botanicznego». Szkoda tylko, że mu- 
zyka nie codzień. 

—Nie opłaca się, proszę pana—informu* 
je nas kasjerka—codzień orkiestra. Za dro* 
goby kosziował bilet — a pan wie, jak dziś 
ciężko, 

s 

myśli zasadniczej Wyspiańskiego, do 
jego koncepcji dramatycznej. Zwłaszcza 
odnieść to stwierdzenie należy do 
strony architektoniczno-maiarskiej in- 
scenizacji. 

Jeżeli budzi pewne zastrzeżenie 
potraktowanie aktu pierwszego to się 
tłumaczy ono pewną możliwością 
różnorodnej interpretacji utworu. (Ale 
bez omijania wskazówek autora!) Dla 
mnie sprawą najważniejszą są inten- 
cje poety, a w myśl tych intencyj 
wlaśnie całość — scena w przekroju 
dała nam zasadniczo trafną insceni- 
zację arčytworu. 

Nierówności i niedociągnięcia wy- 
konania dadzą się wyrównać, sądzę, 
bez wielkich tudności i wówczas 
osiągnie się pozióm inscenłzacj, na 
który wznieść się można tylko przez 
poważną, pełną zrozumienia poety i 
rzetelnego wysiłku artystycznego, pra- 
cę — do czego z powodzeniem zmie- 
rza Reduta. ! 

Ale właśnie dlatego pizedstawie- 
nie wtorkowe nazwałbym narazie 
etapem do osiągnięcia tego poziomu. 

Wiktor Piotrowicz.
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z naszych oddziałów wi J а Wschodnich ze wz lęiów gieograficznych ku portow” w : ! » 

To, Kiór Obecnie pikdijėi a Gatiie y oddziałó prowincjonalnych, bądź w najbliższym slubie *żaRRARIEĆ 

bezrobocia. 

  

  

  

—Koncert na rzecz kościoła gar- Teatru Narodow urzędzie pocztowym. Rydze; 3), Niskie, jaryfy kolejowe na Łotwie. Poszukuje posady 
: ego w Warszawie krów i i i г Г nizonowego Z inicjatywy gen. Pożer- н о , Wszystkie powyżs ynn'ki uwydatniają rolę Wilna Łaskawe oferty: Ol. 

skiego zoba w najilizszieh dniach e najbliższą sobolę zjedzie se goś- е аиГ2Ё6у15р0СЁЁ50“/е przyjmują przedpłaty abonamentowe jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie szew Wiłeński, «Bar». 
Е - cinę do Reduty Wileńskiej i weźmie między dn. а miesiąca poprzedzającego ten, na któr R: i i 

wydany wieiki koncert orkiestr woj- ‚ 1 : E pop jaceg y linje kolej we, lączące diogą najkrótszą i najiafis24 Ziemie 
śiódych a mecz Odnowienia kościo. Pęzpośredni udział w pracy arty- czytelnik „Słowo* zamawia. Achene £ Baliykiemi. ada 

Ja garnizonowego Na dzień 22 bm. gen. Ważni: eohenajjć EO Ze względów technicznych urzędy pocztowe zapotrzebowują O warunkach dowiedzieć się można w Л M i : ki 

Požerski zwoiuje do siebie wszystkich chogniu*, jako Marja w aramacie W Administracji jedynie ogólną dla swego okręgu doręczeń Biurze Spółdzielni Zawalna 1 borob, ЕЕ 
e S Os „W małym domku* i jako Poasiol- ilość egzemplarzy „Słowa' nie  wyszczególniając nam kto : Ę WINTER 

iino i Nowo-Wilejki, z którymi о- . ismo zamówił. URKUYZEWNZZZĘN"IEREN  Ordynuje od 5 — 7, 
mówi program i dzień koncertu [a.b.]. A WE SOMA r NS ps mó ił. : х Ё ” ›;Ё{›е п:\іа 15. » 
"= Odczyt Dnia 22 0 g. 18 w „Z tej racji wydawnictwo narażone jest na dotkliwe straty R i, 2 W.Z.P. Nr 48, 

: > WYPADKI I KRADZIEŻE wynikające z nicmožnošci sprawdzenia kto z p.p Prenumeratorėw ZZ sali kasyna oficerskego garnizonu ynikaj p „p.p Fren f ZE = 
Wilna wygłosi odczyt mjr, j. G. Koc — Okradzenie ppułk. Rawicz. zamówił pismo w urzędach pocztowych i wynikającego stąd o №е Ко К Kim jesteś? 
na, temai: „Wyprawy Pa a Batore- S a CE jeanem wysyłania podwójnych egzemplarzy (jeden bezpośrednio od nas, Nad. ši j cnarakter pis- 

o przeciw Moskwie“. czyt urzą- ъ azała SiĘ wzmian- i Ś i UZ BAZ UZ ET RZ Р о) ЭКОФ NA ój lub tere-- 

Gzony jest dla oficerów wi Wil. ka o okradzeniu ppulk. S. O. Ra- BD KS pośrednictwem poczty). <A : сНа На аса КК ООО ОЛ :‚')'‚„:Ё';]' ero Šaka 
na, [2.b.l. wicz-Mysłowskiego. Jak się dowiadu- cąc tego uniknąć w m-cu lutym, uprzejmie prosimy OPAŁOWY i KOWALSKI komumkuj:- imię, rok, 

4 „, jemy, zajście przedsiawiało się jak P D. Premum. 0 wnoszenie przedpłat na m-c luty i następnie ele z dostawą od 1 tony. BO WYNAJĘGIA miesiąc uiodzenia. 
— Jeszcze w sprawie licytacji Ža MO . : : A С ex najniższe 3 Otrzymasz szczegóło 

kouiaojikowiet.: Wemózocjacy DNIE. już w czasie między 15 a 25 b. m. na poczcie, w oddziałach lub, 7. Jaciellońska 3.6g lodownia śred. g”A analizę charakieru, 
numerze „Słowa* podaliśmy wiado- e = a pok: S. = Ra: jak dotąd, w centrali Wydawnictwa, M.DEULL telefon 811. nich rozmiarów A S czad 

а 3 $ Ч я re : i ` z ы на ‚ рг acze- 

mość w mającej się osbyć w naj: wieństim w Warszawie do oeEaci Prosimy też tych naszych czytelników, którzy „SłOwo* pygyyekEkakEKEKEKKEEZKENEEE | domość i door. ie. Analizę wysylam 
krótszym czasie licytacji koni wojsk. idźcegó: do? Walta; nuaf: ze sobą. Wa zamówili przez pocztę o wypełnianie poniżej podanego schematu ; a 
O:ioż komenda obozu war. dodaje, że : ; ` ki = k 

е į „ zawiadomieni konie (Bedzie: ŚmośhachąsiwAG ina lizkę, którą umieścił na późce w prze- Zawiadomienia które po wycięciu z gazety i nalepieniu na 

AA dziale 1 kl. w chwilę potem zacie- zwykłą pocztówkę  prosim izesłać do Administracji kredyt. Sprawą tą zajmować się bę- Я ) )OCZLÓW V acji 
dą a zdoniackcyje w pam kawiony krzykiem na peronie takty: (Wilno, Mickiewicza 4). 

2 cznie wyszedł do koiyiarza w wago- W i f mieniu z wojskiem. [a.b.]. nie i wyjtzał-przeż: khó: W mięuży: Wszystkim p. Ртепитег., którzy przed końcem b. m. 
RÓŻNE. czasie skradziono waiizkę.  Powiaca- Przedpłat nie wniosą, będziemy zmuszeni wysyłkę „Słowa* 

jąc do przedziału, zauważył ppułk, Z dn. I-II — przerwać. 
— Wystawa akwarel Anny prak walizki. Po przeszukaniu са!ево 

Romerowej będzie otwarta już tyl- wagonu w którym siedzi.ło Кика о- 
ko co przyszłego poniedziałku. Nie- sób, zawiadomił o kiadzieży policję. 

Osobiście przyjmuje 
Ski zauł 8412 T Protokóty, 

o.iczwy, podziękowania 
— па)муб!ипе)згусп — о- 

> sób stolicy. Warszawa, 
PAM mie: Psycno-Gratolog, Szy” 
EO HPE > Piękna 

PANIE SAME .... Bijowe Iub Osobny dO- mamma 
mek — oferiy l stow- p 

Emė ze szczeg 6 Poszukuje posa- 
złami do Biur+ Re dy maszynistki 

: 

> 

| Krem Simona „Creme Simon“ uwal- Ęiklamowego Grabow- lub  kancelistki, 

   

  

| cy. Bernardyn- po otrzymaniu 3 zł. 

i 

  

HYOJENA CZY E 
KOKIETERJA? В 

SĄDŹCIE 
  

  

  
  

nia skórę od wszelkich niedoskona- 

  

  

pospoliie zajęcie, które u nastsk słu- Kradzież jest dość znaczna, gayż DRUK zaopatrzyć w znaczek pocztowy za 5 gr. łości, pobudza życiowe funkcje na: Fock © * PRBY Pe: ace 
sznie cbudziła, wyraziło się w licz- prócz cennej, pamiątkowej walizki La S sposób mięk- ca miesięcy | Zułoszenia 
nych zakupach tudzież w bardzo 0- wariošci do 500 zt. skracziono 260 ADMINISTRACJA ,SLOWA“ , lałołć | cyeoał teląż? skórze, p epiśmienne Zacisze 4 

żywionej trekwencj. Tem niemniej qoiarów, złoty zegatek, siebrną po- n Bajkowa Śnieżność tego doskonałego Pokó m. 3 Bujaiska, 

rzecłużenie wystawy do poniedział: pjelnicę oraz bi ; WILNO toaletowego Kremu, jeco zapach z S P į pielnicę z bielizię 1 inne drobne O Ь ёпст RZA DO WYNAJĘCIA $ 4 ku powiają niewątpliwie (z zadowo- rzeczy ogólnej wartości 1000 zł. W Mickiewicza 4. | oharokcdeik ЫОВа Sina R słoneczny, z Mieszkanie leniem ci, kiórzy iadziby raz jeszcze walizce znajdowały się osobiste do- i „Poudre Šimcn““ się. nie“ o-ypuje, Ę niekiępującem wej: z 4. pokoj, ASÓW odwiedzić salę Lutni, Zostaną nie- kumeniy ppułk. Mysłowskiego a nie Zamówiłem „Słowo” bezpośrednio w urzędzie pocztowym, a nie [i wykańczejąc w sposób lak przyjemny fi ściem. przedpokoju i alkowy 

  

wąipliwie na zawsze w pamięci zwie- jak było podane przez owe pismo toaleię kobiety że la nie wie już, [JUI. Rossa 10 mieszka- do wynajęcia od zaraz. 

  

  

  

ających: pełne nastroju wnętrza na- i : ak dotąd w Administracji pisma. M gdzie się kończy hygjena... agdzie się jie. Studnickich, Ko; Informacje: il. |Porto- 

dakais Šai p IDR: id е уой ой Bai н р NR ь К i bi rosz. i pi: i 2 E ostem murowanym. ста 
brane motywy krajobrazowe swojskie, wojska na rok 1925“ i kilka pokwi- , ę mi pisma z Wilna nie wysyłać pod adresem m any! 

pełne wyrazu porliety, mocne studja towań pieniężnych wydanych przez P. з RODZ OMEN NEA DO NABYCIA W I ; . oświadczona nau- 
z nalury typów ludowych z Witeb- oficerów SELU gen. WAD ` > > zoba ADI czycielka udatela 

aa sę: 2 z SSR Policja w Warszawie wszczęła * w: Simon, » Pari im. a Gajdo- pielskiegoj oe 
— Vodziękowanie. arzą omitetu i ° „Martin Ą nowicza wydane przez Ż, ai bat Wojewódzkiego. Wileńskiego 1, O. P. P.skła- natychmiast Śledztwo 0 rezultacie g. St , Paris, GR E dencyjne. 5*i*Ro. Mickiewicza 37, 

ca miniej-zym gorące podciękowanie Panu którego ppułk. Rawicz-Mysłowski zo- DDOODLOLOSLSDA Ž go w , Oszmianie, 17. Od g. 1—4 pp. 

inżynierowi Sęczykowskiemu za bezintere- stanie:powiadomiony (ab). ТЕЕЕ ТО & * S EEEEEKRKRA X unieważnia sę, 

  

EEST TINA ias wrz 

  

Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI. nadzwyczajny: setki samochodów pę- niego Franciszkanin Padre Junipero czone Ameryki Północnej z zazdroś- okręg przemysłowy razem z miasta- cje w San Francisco wre przemysł i 
dziły w różnych kierunkach, szybko Serra założył misję, szósią w Starej cią patrzyły na te niezmierne przy- mi Oakland, Berkeley, Alameda iinne handel kwitną, obsługiwane przez 35 

Na drugiej polkuli, przesuwały się tramwaje elektryczne, Kalitornji, dla nawracania Indjan; mi- rodzone bogactwa, leżące bez korzyś- — przeszło miljon, San Francisco jest wielkich banków ze 124 odziałami . " : : : ЧЕ ; ь isżi i; ynaleść pretekst by siedzibą władz stanu Kalifornia i - Francisco i okolice. na chodnikach roiło się od śpieszą- sja ta nosi nazwę: „Mission de los ci; trzeba było wyna Е а z stanu Kalifornia i prze 

San Fr : cych ludzi. W hotelu Manx za 2i pół, Dolores de Nuestra Padre San Fran- je zagarnąć. W 1846 r. Siany. Zje- szło 40 tu zagranicznych konsulatów; Dwudziestokilkopiętrowe domy nie 
Zachodzące słońce złociło górzy- dol. dostałem elegancko umeblowany cisco de Asisi“, Pierwszym guberna- dnoczone zainscenizowały powstanie tu się koncentruje zarząd wojennych są osobliwością w San Francisco į 

ste bizegi, morze i cieśninę „Golden pokój z łazienką i telefonem; nad u- torem Nowej Kalifotnji został don kilkudziesięciu niezadowołonych, kió- sił morskich Oceanu Spokojnego; tu Market street, główna ulica, posiada 

miejskimi. 

Gate", *) gdy statek „Taiyo Maru" mywalnią są 3 krany: ciepłej wody, Luis Arguello. ° rzy z Wilhamem Ide na czele ogło również znsjduje się mennica pań* jch kilka; najdłuższą ulicą miasta jest 

podpływał do lądu" amerykańskiego; zimnej i lodowej (lce water)—do pi- Na początku 49 stulecia jacyś sili niepodlezłość Kalitornji i zwrócili stwowa, Geary st eš -0 i pół kim.; ogólna 

było io w połowie czeiwca 1924 ro: cia. W hoielach amerykańskich, o- nieznani awanturnicy rosyjscy zajęli się z „prośbą” do Stanów  Zjedno- Zatoka San Francisco, łącząc się długość brukowanych ulic wynosi 
ku. Z prawej sirony cieśniny coraz twartych przez całą dobę, me wyma- wybrzeża Kalitornji na północ od San czonych o przyjęcie ich do Związku. z zatoką San Pablo, tworzy jeden z przeszło 700 klm., oługość linji tram- 
wyraźniej zarysowało się San Fran- gają dowodów osobistych; każdy na- Francisco pomiędzy Sausalito i Ca- „Prośba* została skwapliwie wysłu- największych na świecie naturalnych wajowej około 430 kim. Ruch iramwa- 
cisco, z lewej Sausalito i opodal sto-.zywa się tak, jak się sam zapisał w zadero, prowadzili wojny z Hiszpa- chana a w rezultacie wynikła wojna portów, zajmuje cbszar około 750 jowy i samochodowy-oibrzymi: na 
jąca góra Tamalpais. **) Przez Gol- księdze gości. nami i Indjanami i wybudowali tu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i klm.* a długość linji nadbrzeżnej wy- Market street tramwaje chodzą czte- 

"den Gate wjechaliśmy do zatoki San * w San Francisco jest mnóstwo fortecę w 1821 r., co się z nimi sta- Meksykiem; zwyciężeni Meksykanie nosi 130 kim. Port San Francisco jest rema torami, wagony są eleganckie 

Francisco i, minąwszy wyspę Alca- cjękawych rzeczy do obejrzenia i by ło Potem — niewiadomo, jako jedy- odstąpili Stanom kika bogatych pro- największym i najwięcej ożywionym j czyste, kurs kosztuje 5 centów; do- 
traz, na której widnieją białe gmachy stworzyć sobie o tem choć ogólne na pamiątka po ich panowaniu zo. wincji i między innemi Kahfornję. porlem amer) kefiskim na brzegu Oce- rożek samochodowydh mnóstwo a 
więzienia wojskowego, zatrzymaliśmy pojęcie najlepiej wsiąść do samocho- Stała nazwa miejscowości „ForiRoss* W 1847 r. „Yerba Buena“ pize- anu Spokojnego; około 50 proc. siedmiozuaczne numery samochodów 
się w porcie, Na statek przybyły toz-- cu wycieczkowego, który w 3—4 go- i rzeczki „Russian River". mianowano na San Francisco, które eksportu i około 35 proc. importu z widziałem często; koni niema 'zupeł- 
maiie władze i iczpcczęły się Spraw- gziny objeżdża miasto, a pizewod- Od 1821 r, Kalifornja byla pro- jeszcze na początku 1848 r. liczyło amerykańskiego wybrzeża Pacyliku nie! 
dzania, oględziny, iewizje it. d. nik daje stosowne wyjaśnienia; nazy- wincją Meksyku, którego niepodle- zaledwie kilkuset mieszkańców; w przechodzi przez ten port. Ziąd się 

Emigrantów, jadących w trzeciej wą się to „Tour de luxe or 30 mile głość ogłosił w lguaia generał Augu- następnym roku odkryto złoto w Ka- rozchodzi sześć głównych linji żeglu- wymarzony: lato niezbyt gorące i cie- 

klasie, nie wypuszczono na ląd lecz scenie drive* i kosztuje 2 i pół dol. Styn Iturbide, W 1835 r. niedaleko lifornj, rozpoczął sie szalony przypływ gi do Japonj, Chin, Filipin, Jawy, pła zima—pr eciętna temperatura za 
ouesiano do baieków na Angel Island są również wycieczki, organizowane Od „Mission de los Dolores" wyro- hajrozmaiiszych awanturników i po- Hawaii, Samoa, Nowej Zelandji i AU- ostatnich 20 lat w grudniu, styczniu 
**) dla przejścia dziesięciodniowej po prześlicznych okolicach miasta, sła handlowa mieścina „Yerba Вие. szukiwaczy złota i już w końcu 1849 straiji; San Francisco jest końcową į lutym wynosiła 10 C!—Publiczność 

kwarantanny, od której są wolni emi- Żatokę San Francisko odkrył w na*' — zaczątek San Francisco. r. ludność San Francisco doszła do stacją trzech wielkich linji kolej! trans tutejsza żywa, wesoła i uprzejma. Nic 

granci pierwszej i diugiej klasy; de- 1769 r. pierwszy gubernator Starej | To, co się dzieje obecnie w Mek- 50 tysięcy! W 1906 r. trzęsienie zie- amerykańskiej: Santa Fó, Western Pa- dziwnego więc, że San Francisco, 
mokratyczna Ameryka siosuje czasa- Kaj,fornji — don Gaspar de Portola, $уКи, działo się i dawniej: ciągłe za- mi i pożar zniszczyły miasto prawie ciiic i Southern Pacific. stanowiąc punkt centralny dla wszet- 

mii nieaemokratyczne środki! a pierwszym europejskim statkiem burzenia, „proauciamenio* *),anar: doszczętnie, obecnie jednak nie wi- W/ całej Ameryce niema miasta kich wycieczek do parków narodo- 

Szarzało już, gdy z Senorem który w 1775 r, przepiynął przez Gol. chja, rabunki i“ morderstwa. W dać prawie żadnych śladów tego ka- wjęcej międzynarodowego niż San dowych, przyciąga tysiące turystów z 
Zoilo de Rivera, Hiszpanem z Co- den Gate był hiszpański „San Gar- takich warunkach nie mogły Się roz- taklizmu. ‚ Francisco, Nore posiada znaczny z całego Świalia, a sławny Rudyard 
lumbji, wsiedliśmy do samochodu i jose, zwany „Toison de Oro***)4, wijać rolniciwo, górniciwo, przemysł Jest teraz San Francisco stolicą odsetek ras żółtych (Japończyków, Kippling przebywał tu bardzo  chęt- 
pojechaliśmy co hotelu. Na ulicach, wy następnym, 1776 r, koło cieśniny, lub handeil Sąsiednie Stany Zjedno- Kalifornii i zajmuje koniec półwyspu którym niedawno zabroniono osiediać nie i miał tylko do zarzucenia temu 

Klimat San Francisco jest wprost 

rzęsiście oświetionych, panował Iuch niedaleko od wybrzeża Oceanu Spo- ————— Aoc kui wzdłuż Oceanu Spokojnego i zatoki się w Ameryce, i Chińczyków, któ- miastu, że z niem trudno się rozstać! 
——— kojnego, Hiszpanie wybudowali fort— z Bo hiszpański „dobra trawa ., San Francisco; malowniczo rozrzuco- rzy zamieszkują część miasta zwaną 

2 S indyjeku brzeg, „pałs”— »PIeSIdio“, a O parę kiiomerów od OE niais, ud ają Te na wzgórzach (Telegraph Hill, „Chinatown*—„Chińskie miasto") i (D. C. N.). 
góra: WRA Y : ы a у 5 bandy 1 ogłaszają niezaieżność od rządu cen" Russian Hill, Nob Hili t. d.) posia- dlatego jest uważane za ostateczną 

***) Anielska wyspa. »*) Po hiszpańsku „Złote runo", trainego. da zgórą 700 tysięcy ludności a cały granicę ekspansji rasy aryjskiej —Ży- 
  

  

Wycawia stanisiaw mackiewicz, — Kucakior w/z Czesław Karwowski. — Qapowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „ wydawnictwo Wueńskie*, Kwaszeina 23 
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