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Wywiad z Marszałkiem 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
  

Piłsudskim. 
Świąteczny „Głos Prawdy”  przy- 

kiem Piłsudskim. 
— Jedyne 

Niepeona sytuncja © Kownie. 
: ! Z Kowna donoszą. że na Litwie w ciągu ostatnich kilku 

nosi następujący wywiad z Marszal- dni panował zupełny spokój. Kursują tam pogłoski, że nowy 
rrąd obawia się możliwości wystąpień ze strony opozycji, która 

zarządzenie, wydane jakoby organizuje się i przybiera na sile Oznaką pewnej dezor- 
przezemnie, polegało na możliwie jentacji czynników rządzących są częste bezplanowe aresztowania 
bacznej i wydatnej obserwacji samych osób podejr anych o wrog: stosunek do przewrotu i to wyłą- 
wypadków, rozgrywających się w Ko- cznie na podstawie ich dotychczasowej pr ynaieżności do prze- 
wnie, jak i naszej z Litwą granicy. ciwnego Obozu politycznego. Wielu z tych ares:to+anych wkrót- 
Nie będę przeczył, że nerwy admini- ce po aresice zostaje zwolnonych dla braku wszelkich геа!- 
stracji i garnizonów pogranicznych nych dowodów w ny. Aresztowania te są komentowane jako 
byly narażone na bardzo silną i wiel- zapowiedź, że rząd uciekać się będ'ie do środków bardzo rady- 
ką próbę, gdyż, jak pan wie stosu- kalnych w stosunku do osób w jakimkolwiek bądź stopniu za- 
nek Litwy do Polski stanowi najzu- angażowanych w akcji przeciwrządowej. Oddziały wojskowe 
pełniejszy wyjątek, bodaj w całej Eu: zachowują się biernie : są posłuszne rozkazom zw erzchników. 
ropie, gdy Litwa nie uznaje stanu W kołach wojskowych mówią o przewidywanem ustąpieniu ge- 
pokoju między nią a Polską. Kiedy nerała Żukauskasa ze stanowiska naczel. wodza armji litewskiej. 

L rywala Si wnii ła- 

dza centralna w Kownie, na. granie Policja pclityczna brała udział w spisku. dza centralna w Kownie, na granicy 
nie istniała wówczas żadna władza i . : 
każdy swawolnik lub nawet rozbójnik, КУСА. ап. 27 Х!!. PAT. 24XIl przybył do Rygi leader frakcji socjal” 
podniecony stanem wojny, który Lit- demokratycznej sejmu litewskiego Pleczkaitis. Pleczkaitis oświadczył” 
wa w stosunku do nas utrzymuje, że Socjal - demokraci postanowili brać udział w posiedzeniach sejmu. 
mógł spokojnie, w imieniu Litwy, ta- Na pytanie, dlaczego obalony rząd nic nie wiedział o projektowanym 
ką wojnę rozpoczynać. Niema bowiem zamachu, Pleczkaitis odpowiedział, że całą winę ponosi policja polityczna, 
wątpliwości, że ten nieco przydługi której urzędnicy przyjęci na służbę przed wyborami majowemij wiedzieli 
ckres wychowywania ludzi z pominię- © planowanym putchu, jednakże nie przedsięwzięli środków zapobiegawczh 
ciem pokojowego zachowywania się, 
jaki utrzymywały rządy litewskie 
względem Polski, dać musi zawsze 
pewną ilość ludzi, dla których prawa, 
cechujące stan pokoiu wśród cywili- 
zowanych państw, nie istnieją. | cho- 
ciaż rozumiem całą niemożliwość pro- 
wadzenia z nami wojny przez sąsia- 
dujące z nami państwo, gdy zanika 
kontrola, oraz nie widać ręki odpo- 
wiedzialnego, więc ostrożniejszego w 
obchodzeniu się z zapałkami, wznie- 
cającemi pożar,— otwierają się wszel- 
kie możliwości dla części ludzi wy- 
chowanej w niezdrowej atmosferze 
wewnętrznego pozwalania sobie na 
wybryki w stosunku do sąsiada, czy- 
nienia tych wybryków na własną rę- 
kę. To też, powtarzam, niepokój ca- 
łego pogranicza wzrastał z dniem każ- 
dym, wobec długiego i przewlekłego 
trwania kryzysu na Litwie. ' 

Osobiście, jako szef rządu, nie 
pozwoliłem na żadne kroki, celem 
wzmocnienia sił na naszej granicy z 
Litwą. Kierowałem się przytem glę- 
bokiem zaufaniem, jakie wyrobiłem 
sobie na podstawie własnej obserwa- 
cji w stosunku do ludności, zamiesz- 
kującej obie strony linji granicznej. 
Jest to bowiem ludność, która może 
najwięcej cierpi wskutek tych anor- 
malnych, jakoby wcjenmych stosun- 
ków, narzuconych jej przez byłe rzą- 
dy litewskie. lleż bowiem jest tam 
cichych tragedji, gdy związki rodzin- 
ne są brutalną ręką zrywane, a związ- 
ki sąsiedzkie, przez wieki uświęcone, 
niemożliwe do utrzymania. Z  praw- 
dziwą też przyjemnością stwierdzić 
mogę, iż przy moim nakazie nie- 
wzbraniania swobodnego przekracza- 

i nie zakomunikowali o grożącem niebezpieczeństwie właściwym władzom. 
Pozatem Pieczkaitis wyraził pewność, że Laudininkowie 
udział w pracach sejmu. 

również wezmą 

'Waldemaras jedzie do Kłajpedy, 
RYGA, dn. 27.XII, PAT. Według nadeszłej tu depeszy agencji Wolffa 

premjer litewski Waldemaras dziś albo jutro wyjsżdza do Kłajpedy dla 
wyjaśnienia kwestji wysiedlonych obywat:li niemieckich. 

Pismom białoruskim wstęp do Kowna wzbro- 
niony. 

Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało ostatnio zakaz 
wwozu w granice Litwy wszystkich bez wyjątku pism białoruskich wy- 
chodzących w Wilnie. W ten sposób nie będą miały wstępu do Kowna 
„Nasza Sprawa”; „Narodny Zwon”: „Sielanskaja Niwa”; „Krynica”; „Bie- 
łaruskaja Chatka” i inne. 

Gość z Kowna w noc Wigilijną. 
W dniu Wigilji Bożego Narodzenia przekroczył ...- huzar li- 

tewski 1 pułku, stacjonującego w Kownie, niejaki Piper — 
Zbieg opowiada, że już w kwietniu 

ski, ale niefortunnie 

lak. 
r. b. usiłował przedostać się do Pol- 

i został osadzony w areszcie. O ostatnim przewrocie 
mało może opowiedzieć, gdyż pozostawał w areszcie i zawdzięczając ogólne- 
mu zamieszaniu uciekł przez granicę. — Zavytany o nastrój armji twierdzi, że 
w swej masie, wcale nie jest wojowniczo nastrojona wobec Polski, W szere- 
gach znajduje się dużo P laków ko» ieńskich. . 

O:tatnie wystąpienie wojsk tłumaczy rozkazami oficerów wyższych, któ- 
rych żołnierze chętnie usłuchali przerywając monotonne życie koszarowe. 

Primo de Rivera o 
PARYŻ, 27 XIl. PAT. Primo de Rivera 

polityce Hiszpaniji. 
udzielił korespondentowi 

Figaro w Madrycie wywiadu, w którym uzasadniał swą politykę wewnętrzną, 
oraz zapewnił, _ 
Tangeru nastąpiło celowo, 
zerwanie z metodą 

chodziło 
tajnej dyplomacji 

że publiczne ogłoszenie postulatów Hiszpanji w sprawie 
bowiem rządowi hiszpańskiemu o 

i wytworzenie dla zagadnienia 
o charakterze światowym światowej opinji publicznej. 

Zbrojenia Stanów Zjednoczonych. 
WASZYNGTON, 27 Xll. PAT. Przewodniczący komisji morskiej 

nia granicy i na jedną i na drugą lzby Reprezentantów Butler oświadczył, iż Stany Zjednoczone muszą 
stronę, przy ulżeniu surowej, centra!- obecnie budować nowe okręty ponieważ pod względem sił marynarki stoją 
nej ręki z Kowna, poraz pierwszy od na 3 miejscu. Koszty budowy wynosić mają 40 miljonów dolarów. 

Spisek komunistyczny w Sofji. 
kilku lat być może, matki mogły uści- 
snąć swoje dzieci, a przyjaciele uści- 
snąć sobie ręce. 

Ob'iczenia moje okazały się słusz- 
memi. W/ przeciągu całego kryzysu, kryto tam nowy na szeroką skalę zakrojony 

trwającego dość długo, nie mieliśmy 

PARYŻ, 27 Xil. PAT. 

sztowano okało stu osób. 

«Chicago Trybune» donosi z Sofji, iż wy- 
spisek komunistyczny. Are- 

ani jednego мураоКи втап!слперо, pns TOS I OCET 
tak, iż spokój nie był nigdzie zakłó- 
cony. : 

Ograniczyłem się więc — powta- 
rzam — tylko do nakazu zdwojonej 
baczności i zwiększonej pracy obser- 
wacji. Wszelkie więc płotki i uwagi, 
takiej czy innej prasy, nie mają żad- 

' nych podstaw. 
Rząd polski, więcej niż przed mie- 

siącem, miał Ścisłe informacje, że Li- 
twa ma wejść w okres, gdy nabrzmia- 
łe problematy będa rozstrzygane siłą, 
Już z enuncjacji i z wynurzeń, które 
obecnie są publikowane, daje się spo- 
strzegać fakt, iż odbywały się w tym 

kraju jakgdyby wyścigi, między róż- 

nemi ugrupowaniami w próbach do- 
konania przewrotu. l sam ten fakt 
musi niekiedy wzbudzać wątpliwości 
co do szybkiego załatwienia wszyst- 
kich spraw, wzbudzających taki właś- 
nie stan rzeczy w tym kraju, Dodam, 
2е przecież poprzedni rząd opierał się 
na większości sejmu dość świeżo wy- 

branego i zebranego w Kownie. 
Gdy zestawimy wszystkie te fakty 

wydawać się może, iż obecna sytua- 
cja wygląda, jak prowizorjum, Nieraz 
jednak, właśnie prowizorja są najbar- 
dziej trwałemi urządzeniami. 
Czy rząd p. Waldemarasa będzie 

tem szczęśliwem prowizorjum na Li- 
twie, zależeć to będzie—zdaniem mo- 
jem — głównie nie od czego innego, 

jak od tego, czy zdoła on oswobo- 
dzić się od nieco zbyt niepowšciągli- 
wych orzeczeń, określeń i tormuł, tak 
dobrze znanych i nam i całemu świa- 
tu, a które stanowiły niejednokrotnie 

powód do zniechęcenia, аке „ciężko 

odczuwać musiała na sobie Litwa w 

stosunkach wzajemnych narodów i 

państw. 

Rada Naczelna Stronnictwa 
Prawicy Narodowej. 

W niedzielę, dnia 19 b.m. odbyło 
się w Warszawie pierwsze zebranie 
Rady Naczelnej Stronnictwa Prawicy 
Narodowtj przy obecności Zdzisława 
hr. Tarnowskiego, jako prezesa Rady, 
Janusza ks. Radziwiłła, jako wicepre- 
zesa, dra Jana Bobrzyńskiego, jako 
sekretarza generalnego oraz przed- 
stawicieli wydziałów stronnictwa w 
Warszawie, Krakowie i Łodzi p. p, 
Augusta Popławskiego, min, Józefa 
Targowskiego, dra Kazimierza Zaczka, 
Stanisława hr. Badeniego, prof. Ta- 
deusza Estreichera, Maurycego Po- 
znafiskiego, Roberta Geyera, Włady- 
sława Srzednickiego i dra Maksymil- 
jana Solańskiego. Redaktor A. Beauprć 
nie mógł przybyć z powodu choroby. 

Po zatwierdzeniu regulaminu Rady 
przedyskutowano i ustalono szereg 

aktualnych kwestji, związanych z ore 
ganizacją i programem działania Stron= 
nictwa. Między innemi postanowiono 
rozpocząć w najbliższym czasie wy* 
dawnictwo organu prasowego stron 
nictwa w Warszawie, podjąć starania 
nad opracowaniem szeregu podsta- 
wowych projektów, dotyczących naj- 
ważniejszych zagadnień politycznych 
i gospodarczych oraz dążyć do па- 
wiązania kontaktu z innemi ugrupo- 
waniami o charakterze zachowawczym 
celem współpracy w pewnych kon- 
kretnych kierunkach. 

Ustalono również, że stosunek dó 
innych stronnictw może być. regulo- 
wany tylko przez Radę Naczelną 
Stronnictwa. Wreszcie wyjaśniono 
jednomyślnie, że członkowie Stron- 
nictwa nie mogą być równocześnie 
członkami innych organizacji politycz- 
nych, nie mogą więc także przystę- 
pować do Obozu Wielkiej Polski. 

Co do mnie, życzyłby bardzo tej 
powšciągliwcšci i rozsądku każdemu 
rządowi litewskiemu, a więc i rządo- 
wi p. Waidemarasa, Nie widzę jednak 
w tej chwili żadnych podstaw do o- 
bawy, abyśmy mieli zakłócone Święta 
z powodu naszego niespokojnego są- 
Siada, który z taką łatwością wypo- 
wiadał słowo „wojna”, a z taką trud- 
nością wyksztuszał słowo— «pokój». 

* 

Przyp. redakcji. Szei rządu poiskiego 
w swoim wywiadzie podkrešia następujące 
momenty: 

1) «Stan wojny» w którym dotychczas 

Litwa Kowieńskażpozostaje wobec Polski, 

wbrew ogólnemu pacyfistycznemu  nastro- 
jowi całej Europy. 

2) Niebezpieczeństwo jakie dla Polski 

stanowi taki kryzys jak obecny: <nieostro- 

żne obchodzenie się z zapałkami». 

3) Opinję marsz. Piłsudskiego о trwa- 

łości rządu p. Wałdemarasa, którą raczej 

pozytywnie czytać należy. 
4) Również podkreśleniem jest to, czego 

marsz. Piłsudski w wywiadzie swcim nie 
powiedział, a mianowicie o mowie p. Wal- 
demarasa, o jego prowokacjach i jego pół- 
ofertach pod adresem Polski. Słusznie marsz, 
Piłsudski uważa i te grońby i te pół-oferty 
za zamało konkretne, aby na nie odpo- 

wiadać. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
uiszczona ryczałtem. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10' 
DUNILOWICZE — ul. Wilenska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związck Ziemian 
LIDA — ut. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 
NIESWIEŽ — 

POSTAWY — 

80 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

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 

za tekstem 10 groszy. Kronika rek mowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny: 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz miliy cirowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 205 

Graz z prowincji o 25 proc. droże 

XX Biskupi i prawo małżeńskie. 
W dniu 3 grudnia dzienniki ósem- 

kowe zamieściły „uchwały x. x. Bi- 

skupów”, jako komunikat z konfe- 
rencji dygnitarzy Kościoła, która mia- 
ła miejsce w Warszawie pod prze- 

wodnictwem księdza Prymasa. Słowo 
omawiało również te uchwały nie 
wiedząc, że jesi to apokryf. Ani my, 

ani nikt w Polsce nie przypuszczał 
bowiem, aby znalazł się ktoś do tego 

stopnia... odważny, by w kraju kato- 
lickim, w Polsce dla celów  partyj- 

nych tak bezceremonjalnie poslugi- 

wać się autorytetem całego gremjum 

biskupów, aby za nich formułować 
uchwały i tak przez siebie wymyślone 

uchwały ogłaszać w pismach. «Odwa- 
ga» taka gdzieindziej mazywa się 
inaczej. 

Naprawdę sprawa się przedstawia- 
la w sposób następujący. Gremjum 
biskupów powzięło oczywiście szereg 
uchwał. Treść tych uchwał nie była 
przeznaczona do wiadomości prasy, 

zapewniono nas jednak, że nie była 

ona podobną do apokryfu ogłoszo- 
"ego w prasie endeckiej. Ośmiela- 
my się domyślać, podkreślając, że to 

tylko nasz domysł, iż uchwały mysia- 

ły uwzględnić anty-kościelną propa- 
gandę uprawiańią przez niektóre dzien- 
niki zbliżone do rządu. Fakt ten 
musi boleć episkopat, ale nawet gdy- 
by domysł nasz odpowiadał rzeczy- 
wistości, to nie można na podstawie 
peępienia przez episkopat kierunku 
uprawianego w sprawach kościelnych 

przez pewne gazety, przesądzać o 
stosunku episkopatu do rządu, tak- 

samo jak naprzykład ze stosunku 
konserwatystów do p. min. Mora- 

czewskiego, członka obecnego gabi- 
netu, nie można wnioskować o sto- 

sunku konserwatystów do całego ga- 
binetu i do pp. Meysztowicza i Nie- 
zabytowskiego. To takie jasne. Pisma 
które istotnie często (zresztą zupelnie 

niepotrzebnie i niepoważnie) popierają 

p. Hodura i tak wspaniałą pod wzglę- 

dem intelektualnym, cywilizacyjnym 

ekspozyturę nowoczesności jak orga- 

nizację Marjawitów, która to organi- 

zacja naszem skromnem zdaniem jest 

tylko mieszaniną zabobonu, patologji 

seksualnej i kryminalnej spekulacji na 
ciemnocie naszego ludu — pisma te 

«popierają» rząd marsz. Piłsudskiego 
—oto i wszystko. Ale kto dziś tego 

rządu nie «popiera»? Jeden «obóz», 
ale i „obóz* jeszcze obozuje,—a nie 

przeszedł do formalnego na rząd na- 
tarcia. 

Natomiast staropolskie „kto pod 
kim dołki kopie, sam w nie fwpada*, 
— sprawdziło się dokładnie na prasie 

endeckiej. Chodziło jej o wykopanie 
nieufności * pomiędzy episkopatem a 

rządem, o nadanie konferencji xx. bi- 

skupów opozycyjnego charakteru. 

Otóż Kancelarja Księdza Prymasa 
wydała komunikat, który jest nietylko 

stanowczą dezawuacją tego rodzaju 

fałszywych pogłosek, lecz i manifes- 
tacją lojalności wobec rządu. Pierw- 

sze słowa komunikatu brzmią: 
1. Konferencja księży metropolitów nie 

miała potrzeby określać i nie określała za- 
sadniczego stanowiska episkopatu wobec 
rządu, gdyż stosunek ten jest jasno Okre- 
ślony nauką katolicką o władzy państwo- 
wej i konkordatem. Na tem polu nie było i 
niema wśród księży biskupów różnicy zdań. 

Należy tu podkreślić, że Iwią część 
zasługi, rozplątania i wyjaśnienia intry- 

gi przypada p. ministrowi sprawiedli- 

wości, Aleksandrowi Meysztowiczowi 

który działał tu jako członek gabinetu 
i jako polityk katolicki, do "którego 
-gpiskopat ma zaufanie całkowite. 

Na konferencji biskupów  niewąt- 

pliwie podnoszony był fakt, że w 
komisji kodyfikacyjnej (instytucji sta- 
łej, złożonej z uczonych prawników, 

od politycznego charakteru rządu 

zupełnie niezależnej) omawiany jest 

cywilny projekt prawa małżeńskiego. 

Małżeństwa cywilne istniały w Pru- 
sach, w  skromniejszych  grani- 

cach także w Austrji. Episkopat jest 
przeciwny wprowadzeniu tej insty- 

tucji do esencjonalnych składników 

uzgodnionego prawa Rzeczypospoli- 

tej. Opinja polska jest całkowicie na 

tym punkcie zdezorjentowana. Polska 
jest krajem, w którym katolicyzm 

jest o tyle Silny formalnie, o ile 

slabe;jest jego zrozumienie, znajomość 

dogmatów, nauki, ideałów katolickich. 

Rozmawiałem kiedyś z wybitnym 
przedstawicielem chadecji: \ 

„Nie rozumiem wlašciwie — po- 

wiedzial mi ten pan, — dlaczego epi- 

skopat tak się upiera przy wyłącz- 

ności małżeństw kościelnych. Kościół 

uważa małżeństwo cywilne za równo- 

znaczne z pożyciem w konkubinacie, 

Ale czyż nie byłoby lepiej, aby pew- 

na część katolików żyła w konkubi- 
nacie, aniżeli ta ucieczka od Kościoła, 
to przyjmowanie nauki Kalwina przy- 

bierające masowy wprost charakter", 

„Myślimy, iż rozumowanie tego 

pana było zarówno odległe od kato- 
lickich ideałów, jak od interesów - 
Kościoła, jako organizacji, jako owe- 
go „kościoła walczącego”, czyli orga- 
nizacji walczącej o swoje ideały. 

Mało kto u nas, mówiąc popro- 

stu, wie co to jest pojęcie małżeń- 

stwa katolickiego, tak jak je podaje 
nauka kanoniczna i mało kto wie, że 
wysoki ideał małżeństwa katolickiego 
różni się w sposób zasadniczy nietylko 

od  racjonalistycznego traktowania 
małżeństwa przez kościoły protestan- 
ckie, lecz także od tego, jak pojmu- 

je sakrament małżeństwa Cerkiew pra« 

wosławna, Tak często się słyszy zda- 

nie, wypowiadane na zebraniach to- 
warzyskich: „jaka szkoda, że Kościół 
katolicki nie uznaje rozwodów*. Zda- 

nie takie, które często się słyszy jest 

tylko dowodem jak dalece u nas po- 

sunięta jest ignorancja w sprawach 

katolickich, i jak dalece ludzie, któ- 

rzy głos zabierają w sprawach regu- 

lowania stosunku Kościoła do pań- 

stwa tej swej ignorancji się nie wsty- 

dzą. Kościól katolicki aby zgodzić 
się na rozwody, musiałby się rozstać 

ze swoją doktryną o istocie małżeń- 

stwa katolickiego, jednem z najpię- 

kniejszych ziaren różańca swej nauki, 
doktryną idealną i głęboką, na dnie 

której znajdujemy przekonanie pier- 
wszych chrześcijan iż „jeden mężczy- 

zna znać powinien jedną tylko nie- 
wiastę*. 

Ale nie o sam dogmat tu chodzi 

którego dążenie do ideałów, którego 

anty-utylitarna  gotyckość, którego 

typowa katolickošė, taka z Piusa 
X-cgo, który mówil: „katolicyzm 

ma właściwość pionu,  odchyle- 
nia nie znosi*,—przysparzała po przez 

wieki Kościołowi katolickiemu wielu 
jawnych i skrytych przeciwników i 

była powodem wielu scysyj. Chodzi 
nam o organizacyjne znaczenie dla 
Kościoła utrzymania stanu obecnego 

prawa małżeńskiego. 

Instytucja małżeństwa jest dziś tą 

bramą przez którą organizacja Kościo- 
ła wchodzi efektywnie, realnie, rzeczy- 

wiście do życia społecznego, może 

je regulować. Państwo nowoczesne 
w przeciągu wieków odebrało kościo- 
łowi wszystkie te formy ingerencji do 
życia społecznego, któremi niegdyś 
rozporządzał, prócz tej jednej. Kiedy 

i prawo małżeńskie zostanie odebrane 
Kościołowi, rozdział Kościoła od pań- 

stwa, od społeczeństwa efektywnie 

zostanie dokonany, 

Kościól katolicki musi i powinien 
bronić tej jedynej formy ingerencji 
do życia społecznego, która mu po- 

została. Kościół katolicki nie szerzy 
swej, nauki mieczem, żelazem jak 

niegdyś Mahomet, ani przymusem, 

lecz czynnikami moralnemi i perswazją, 
ale Kościół katolicki musi dbać o to, 

by katolicyzm wsósź w spoleczeństwo, 
aby stał się czemś nie odświętnem, 
uroczystem i od codziennego życia 
wyodrębnionem, lecz czemś co właśnie 

organicznie wchodzi w tę codzien- 

ność życia, przesyca tę codzienność, 

wchodzi w umysłowość każdego 
człowieka, poniekąd w krew i życie 

społeczeństwa. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. droże 

  

Sejm i Rząd. 
Min. Aleksander Meysztowicz. 

W dniu wczorajszym bawił w 
Wilnie Minister Sprawiedliwości p. 
A. Meysztowicz. 

O godz. 1 po pol. Pan Minister 
odbył konferencję z wojewodą wileń- 
skim p. Wł. Raczkiewiczem. 

Dekret prasowy, 

WARSZAWA, 27 XII (żel wł Słowa). 
Sezon polityczny / jeszcze się nie 
rozpoczął. Większość członków rządu 
bawi na kilkudniowych ferjach poza 
Warszawą, W Sejmie panują pustki. 

Pewne zainteresowanie wywołał 
nowo-opracowany przez Radę Prawni- 
czą dekret prasowy, który ma być 
wniesiony jeszcze przed 1 szym sty- 
ok hs przewiduje we 
wszystkich sprawach jurysdykcję 5а> 
dów w trybie przyśpieszony, R? 

Rząd Rzeszy odpowie na notę 
polską. 

WARSZAWA, 27,XIl (żel. wł. Słowa) 
Z Berlina donoszą, że rząd 'Rzeszy 
zamierza odpowiedzieć na ostatnią 
notę w sprawie wystąpienia pos. 
Emmingera z powodu wyborów na 
Górnym Sląsku w drodze dyploma- 
tycznej. W odpowiedzi swej rząd 
Rzeszy ma podobno utrzymać do» 
tychczasowy swój punkt widzenia 
zaznaczając iż przemówienie pos. 
Emmingera nie było mieszaniem się 
do spraw wewnętrznych Polski, 

  

Każda nawet najuboższa Matka pre- 

numeruje dwutygodnik 

„DZIECKO i MRTKĄ: 
DSA SARAS API ORK P SAUMRES 

poświęcony zdrowiu i wychowaniu 
dziecka do lat 7-miu, 

Mies'ęcznie 1 zł, 

Adm. Warszawa, Krak. Przedm, 99. 

Konto P. K. O. Nr 12,900,     

Pisałem kiedyś, że mojem zdaniem 
dzielić psychikę społeczeństw Europy 
należy według cech najbardziej /co- 
dziennych, najbardziej powszednich. 
Mówiłem o psychologji piwa, psycho- 
logii wina, psychologji herbaty i psy- 
chologji czarnej kawy, na które to 
psychologje dzielą się ludy kontynen- 
tu Europy: świat łaciński, świat nie- 
miecki, pełna neurastenji, nostalgji i 
azjatyckiej tajemniczości Rosja, oraz 
słodko-leniwy bliski wschód turecko- 
bałkańsko-rumuński. Przypominam to, 

jako ilustrację realistycznej metody w 

badaniu: psychologji społecznej. By 

trzymać w karbach,tą psychologję spo- 
łeczną, należy działać nietylko środkami 
odświętnemi, uroczystemi, majestatycz- 
nerni, ale także środkami wchodzące- 
mi w codzienność, w powszedniość 
życia każdej jednostki. Takie zadanie 
spełniały posty. Miały one za zadanie 

utrzymać każdą jednostkę w ciągłei 
dyscyplinie wobec katolicyzmu. Sym- 
bolizowały to, że katolicyzm przesyca 
całe życie katolika począwszy od jego 

chwil heroicznych, a kończąc na naj- 
bardziej codzienaej powszedniości. 

«Do celów idealnych środkami 
realnemi».—Kościół katolicki jest zbyt 
starą i zbyt mądrą instytucją, aby 
odrzucić drugą część tej maksymy. 
Wiek XIX, wiek ateizmu walczył na- 
miętnie z*Kościołem. Wiek XX przy- 
niósł z sobą nowy mistycyzm, przy- 
niósł z sobą rozbudzenie sentymen- 
tów religijnych, przyniósł z sobą no- 
we zatrzymanie się myśli ludzkiej 
przed tęsknotą do nieśmiertelności i 
zagadką bytu. Wprowadzanie w życie 

społeczeństwa ' jaknajwiększej ilości 
pierwiastków moralnych—oto główne 
zadanie, które Kościół wyniósł na 
swoim sztandarze, Udzielanie mal- 
żeństw, błogosłowienie rodzinie, i tą 

drogą efektywne realne współdziałanie 
z państwem przy rzeźbieniu charak- 
teru społeczeństwa—oto posterunek 
pracy, oto forma w którą wprowa- 

dzanie do życia społecznego pierwiast 

ków moralnych się wylewa. Episko- 

pat polski broni dla Kościoła tego 
posterunku i my razem z nim. 

Cat.



2 

Odsłonięcie polskiej tablicy pamiątkowej w rd koło Budapesztu. Afera szpiegowska na 
Z powodu uroczystego poświęce- 

nią pomnika Ludwika ll króla węgier- 
skiego poległego 29 sierpnia 1526 
roku we walce z Tuikami pod Mo- 
haczem, powziął pan baron Albert 
Nyary prezydent stowarzyszenia wę- 
giersko-polskiego wraz z sekretarzem 
tego stowarzyszenia panem Ferdyman- 
dem Leonem Miklossym myśl u- 
wiecznienia pamięci bohaterów Pola- 
ków — którzy wówczas pod do- 
wództwem słynnego Lwiharda Gno- 
jeńskiego walcząc za ziemię węgier- 
ską razem z ich wodzem pozostawili 
życie na polu bitwy—przez umieszcze- 
nie tablicy pamiątkowej. Obie uro- 
czystości t. j. poświęcenie pomnika i 
odsłonięcie tablicy odbyły się w dniu 
wczorajszym z niezwykłym nastrojem 
świątecznym wobec niezliczonego tłu- 
mu ludności całej okolicy i przędsta- 
wicieli władz i stowarzyszeń. Pomiędzy 
innymi byli tam: żupan okręgowy 
hrabia Viktor Szechenyi, radca miai- 
sterstwa Stefan Dessewify, konsul 
polski Dr. A. P. Siakosch, prezydent 
stowarzyszenia węgiersko - polskiego 
baron Albert Nyary, dyrektorowie 
muzeum  historyczno-wojenne o A- 
łeksander Hegeaiis i Kamillo Agga. 
zy, sekretarze tegoż muzeum ćza 
Thurner i Dr. Bóla Bevilaqua, pro- 
fessor uniwersytetu Dr. Ludwik Sza- 
deczky członek akademji umiejętności 
w Krakowie, który w pięknej prze- 
mowie  skreślił historyczny rozwój 
stosunków połsko-węgierskich. Fer- 
dynand Leon Mikiossy sekretarz ho- 
norowy izby handlowej połsko-wę- 
gierskiej, Dr. Jan Bartel dyrektor ri- 
mamurańsko-salgólarjańskich hut że- 
laza i Dr. Ludwig Mėszėmos ostatni 
z burmistrzów węgierskich miasta 
Bardyowa. 

ości polskich powitał pan Dr. 
Beviiaqua następującą polską prze- 
mówą: wą: 

Bracia Polacy! 
Szczęśliwym okolicznościom stwu- 

rzońym przez poważny duch obecnych 
czasów zawdzięczamy, że iu w tym 
slawnem miejscu historycznym znowu 
słyszymy oźwięki tak miłego, ukocha- 
nego języka waszej ojczyzny, tak jak 
p Ng w bolesnym roku dziejowym 
1526. ' 

Wtedy bowiem przed 400 latu 
poświęcił tu życie swoj: za ziemię 
węgierską znakomity wódz polski 
wihard Gnojeński, wojewoda gno- 
ński, a razem z nim 1500 walecz- 

nych Polaków. 
dniu dzisiejszym poświęconym 

wiecznej pamięci tych bohaterów 
PZW węzły węgiersko-polskiej 
przyjaźni. 

Polacy! Wyście byli z mami za 
czasów  Jagiellońskich, za czasów 
Anjoux i za Stefana Bathoryego! 
Wyście nas wspierali pod Rakóczym 

i pod Koszuthem! 

  

Dwutygodnik 

«KOBIETA w ŚWIECIE 
 BRIFOBC GRO WIAKR ŚKC) PKD KC 

iw DOMU» 
ZADNI SANKRA LAGE 

na Cię łączyć oszczędność z 
wykwiatem, praktyczność z wytworną 

elegancją. 

Kwartalnie 3 zł. 90 gr. 

Adm, Warszawa, Krak, Przedm. 99, 
Konto P. K. O. Nr 12.200 
  

  

oszukują dwóch pokoi 
kuchnią w centrum miasta, 

Zgłoszenia do Administracji 
„Stowa“ pod lit, W. K. 
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Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5. 
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Wraženia teatralne. 

Zorilli „Don Juan“ @ Reducie— 
Hopwooda „Nasza Žoneczka“ w 
Teatrze Polskim.—Redutowe wysta- 
wienie trzyaktowej „Siostry Beatryks“ 
Maeterlincka ; 

Siedmioaktowy z roka 1844-g0 
wielki dramat  fantastyczno-melodra- 
matyczno-romantyczny wielkiego hisz- 
pańskiego epigona romantyzmu Josć- 
go Zorilli jest pod względem wyneł- 
niającej go „idei” dość pustawy. Ory- 
ginalnością nie grzeszy nawet przy- 
klęknięcie Don Juaca przed ojcem 
porwanej luezy prosząc go szlachetnie 
i honorowo— gentlemanlike—o rękę 
córki. Gdy zaś niemniej szlachetny 
Don Gonzalo nie może zdecydować 
się na oddanie swej córki takiemu 
jak Don Juan zbereźnikowi, odpalony 
konkurent uśmierca swego miedosz- 
łego teścia i uchodzi skoczywszy z 
balkonu do rzeki wołając: 

Stukałem do nieba bram, 
Lecz martwa cisza za niemi,. 
Więc za mój żywot na ziemi 
Niech odpowiada Bóg sam!; 

Syllogizm, przyznać trzeba, dość 
mętny. W niemniejszej mierze chwie- 
je się na glinianych nogach bezgra- 
niczna ufność Don Juana w miło- 
sierdzie Boże, Nabroiwszy, co się 
zmieści wznosi oczy do nieba i woła 
„W pokorze'(1): 

Grzechy przezemnie spełnione 
Są mnogie, lecz nieskończona 
Jest miłosierdzie Twe, Boże! 

Nazwiska Bema,  Dębińskiego, 
księcia Woronieckiego, Zamoyskiego, 
Rutkowskiego, Grabowskiego, Wy- 
sockiego i Grudzieńskiego są wryte głę- 
boko w sercu każdego Węgra! 

Błogosław Boże i nadal przyjaźń 
węgiersko-polskąl 

Błogosławieństwo Boże dla szla- 
chetnego polskiego narodu! 

W imieniu Polaków podziękował 
konsul polski pan Dr. A. P. Stra- 
kosch gorącymi słowami. 

" Nastąpiło _ odsłonięcie tablicy 
przez barona Alberta Nyary'ego, któ- 
ry w serdecznych wyrazach Skreślił 
od czasów historycznych trwające 
braterstwo polsko węgierskie. Na 
tablicy znajduje się napis: 

„W lipcu 1526 roku bawił tu w 
drodze z Budy do Ercsi wraz z 
1500 bojowaikami 
skiej piechoty wojewoda polski Lwi- 
hard Gnojeński dla przyłączenia się 
w taborze tolaańskim do armji króla 
Ludwika IL Tam pod Mobaczem i 
oni poświęcili życie dla Boga, za 
braci Węgrów i kulturę europejską". 

Piękną tę. uroczystość zak ;ńczono 
odśpiewaniem hymnu polskiego i 
węgierskiego. 

„Traktat Wersalski stał 
się nonsensem..“ 

Głośny ze swej propagandy zbli- 
żenia niemiecko-fraucuskiego na grun- 
cie gospodarczym przemysłowiec nie- 
miecki Arnołd Rechberg pisze na 
Szpałtach <Neue Freie Presse» że: 

ajm kia ras Ro 
między mysłem żelaznym niemieckim i 
fraicuskia, frote Wersalski stał się non- 
sensem. Zawarłszy w gospodarczej dziedzi- 
nie sojusz, który, PE. naturalaym i ko- 
niecznym, bdzie trwał i coraz (bardziej się 
wzmacniał, Francja i Niemcy nie mogą dłu- 
żej pozostać wrogami w dziedzinie polityki 
Zresztą kontrola wojskowa jest bezcelowa, 
bo opór przeciw tej hańbiącej kontioli : za- 
mienią, Niemców na spiskowców, a narodu 
spiskowców kontrolować nie można. Autor 
proponuje więc ścisły sojusz wojskowy nie- 
miecko-trancuski, 20 wi ym sztabem ge- 
nerainym. Wtedy niemiecka armja będzie 
podlegać inspekcji generałów francuskich, 
ale to nie będzie żadna hańoca dla Niemiec, 
bo i naodwrót generałowie niemieccy będą 
inspektorami armji francuskiej, 

__ Rótnemi drogami tn Dw | 
do podważenia nienawistego Traktatu 
Wersalskiego. P. Stresseman dąży!'do 
tego drogą wprowadzenia różnic co 
do zabezpieczenia granic przez Traktat 
ten ustalonych, p. Ręchberg nato- 
miast pragnąłby wyłamać lukę przez 
sojusz francusko-niemiecki posunięty 
aż tak daleko, iż miałby być jeden 
wspólny niemiecko-francuski sztab ge- 
neralny. Ideje p. Rechberga nie s 
tak fantastyczne jakby ktokolwiek 
mógł sobie o tem sądzić. W r. 1923 
taksamo za fantastyczne uważano 
samo porozumienie franko-niemieckie. 
Powstanie kartelu stalowego dla ich 
realizacji stworzyło już pewne pod- 
Stawy a rozmowy w Thoiry, które 
narazie nie dały pozy ywnych rezulta- 
tów są również czyniikiem przygoto- 
wującym grunt dla możliwości takiego 
lub innego porozumienia. Że to po- 
rozurnienie o ile dojdzie do skutku 
—będzie osiągnięte kosztem Traktatu 
Wersalskiego w stosunku postano- . 
wień jego co do Polski, to nieulega 
najmniejszej wątpliwości. We wspól- 
ny franko-niemiecki sztab generalny 
nie uwierzymy zreszią nigdy, iecz 
signum temporis ujawnia się w arly- 
kule p. R:chberga. 

Szczegóły w programach, Kasa 

Dobry sobie!l. A wreszcie, gdy go 
posąg komandora chce wlec w cze- 
luście piekielne, ożywa inny posąg, 
mianowicie nieszczęsnej Inezy i cień 
jej zapswnia, iż i ta kara ominie Don 
Juana albowiem.. odkupił on swoje 
grzechy miłując szczerze ją, Inezę, 
powtóre diatego, že ona, Ineza, „du- 
szę oddała Bogu za niego*; potrze- 
cie wreszcie i co najgłówniejsze dla- 
tego, że Pan Bóg jest Milością, prze- 
to — przebaczyl : 

Przebaczy! Pewien trancuski farma- 
zon a grzesznik zatwardziały umierał 
z zupełnym spokojem,. „Pan Bóg 
mnie przebaczy—rzekł na łożu śmięr- 
ci. Przecie jest od tego”. Nie wiele 
różni się to bluźnierstwo od ostatnich 
słów Don Juana w dramacie Zorilli. 

A zewnętrzna strona sztuki? 
Jeżeli z jej wnętrza wieje pustką. 

to mise-en-Scene w Reducie powiało 
ubóstwem. Ogromne dramidło wysta- 
wiono w dekoracjach... „Mazepy*; 
ma znaczyć pół-na-pól w kubach 
układanych w słupy w arkadach 
i odrzwiach tudzięż w drape jach—a 
przy kostjumach wspaniałych, stylo- 
wych, z XVl-go wieku! Powtórzę, 
com pisał o wystawieniu „Mazepy”. 
Zorilli „Don Juan“ jeszcze mniej na- 
daje się do.. uproszczonej do mini- 
mum wystawy. To par ćxcellence 
utwór sceniczny pomyślany przez sa- 
mego autora jako obraz, Odjąć mu 
maiowniczość tła, a ujmie się mu po- 
łowę. Tak się i stało. 

Wystarczy przypomnieć akt p'erw- 

znakomitej pol- B 

A pożądane 

POEDT OOO OWJE W ERZTORDAZEROKOAA KREON ODER ESS LAT OSI 
Codziennie o godz. 7 i 9 wiecz. 

Program otwarcia i mt Hallo! Puszezamy się!!! 
. Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Orkiestra w pełnym komplecie, — Balet 10 osób, — Ceny miejsc od 75 gr. 

SŁO© 

Górnym Sląsku. 
Na parę dni przed świętami wła- 

dze policyjne na Górnym Sląsku wy- 
kryły zakrojoną na dużą skalę aferę 
szpiegowską na rzecz Niemiec. 

Główną osobistością afery jest 
członek niemieckiej delegacji w ko- 
misji mieszanej Calondera dr. Luka- 
schek, który, jak się okazuje, otrzy- 
mał z Berlina wyraźcą instrukcję prze- 
prowadzenia akcji szpiegowskiej na 
szerszą skalę. 

Instrukcja ta streszczała się w za- 
sadniczych trzech punktach: 

1) dostarczyć rządowi niemieckie- 
mu dla użytku delegacji niemieckiej 
w Radzie Ligi Narodów, za wszelką 
cenę dokumentów, któreby, nie bu- 
dząc wątpliwości co do autentyczna- 
ści, stwierdziły, że generał francuski 
onnet wpływał na rząd polski, w 

kierunku wywołania wybuchu powsta- 
nia na Górnym Śląsku, oraz, że od- 
działy regularne armji francuskiej, w 
strefie plebiscytowej, brały udział po 
stronie polskiej w powstaniu przeciw* 
ko Niemcom, dostarczając również 
broni i amunicji powstańcom; 

2) wydobyć dowody, że rząd pol- 
ski posyłał na Górny Śląsk regularną 
armię, oraz, że płacił żołd i pensje 
powstańcom; 

3) dostarczyć rządowi niemieckie- 
mu poufnego bilansu rocznego „Skar- 
bofermu*, w  którymby figurowaly 
pozycje, stwierdzające, że rząd Polski 
sprzedał „Skarboferm*  kapitalistom 
francuskim, oraz, że 10 proc. czyste- 
go dochodu ze Skarbofermu przezna- 
czone na pensje dla wyższych pol- 
kich urzędników na G. Śąsku i na 
dochód Związku powstańców górno- 
śląskich. 

W tym właściwie kierunku, działał 
dr. Lukaschek, wszedłszy w skład 
komisji mieszanej jako przedstawiciel 
rządu niemieckiego. 

Jak dalece dr. Lukaschek zdołał 
podejść zaufanie p. Calondera—świad: 
czy fakt, że Lukaschek przyjmowa! 
w biurach niemieckiej delegacji agen- 
tów, wypłacał im pieniądze i odbierał 
od szpiegów dokumenty. 

Niezależnie od wspomnianej kon- 
kretnej, zakreślonej na szeroką skalę, 
akcji szpiegowskiej, dr. Lukaschek 
zorganizował całą sięć wywiadowczą 
na Śląsku, która obecnie jest stop” 
niowo przez władze polskie likwido- 
wana. 

Bardzo duże wrażenie na Śląsku 
wywołała wiadomość, że podczas wi+ 
zyt szpiegów, którymi 
Lukaschek asystowa! wicekonsul nie- 
miecki w Katowicach p. Ilgen. 

Przy aresztowanych szpiegach zna- 
leziono czek na kilka tysięcy zl. mk. 
niemiec., jako zaliczka na 50 tysięcy 
mk, które miały być wypłacone za 

„dokumenty“. Czek' ten 
był podpisany przez dr. Lukaschka i 
miał go zrealizować „Deutsche Bank* 
w Kałowicach. W związku z tem u- 
dało się w dniu wczorajszym do wy» 
mienionego banku komisja sądowo- 
śledcza i przeprowadziła tam rewizję 
konta dr. Lukaschka. 

Przez rachunek ten przechodziły 
stosunkewo olbrzymie sumy. 

W toku dalszego śledztwa wycho* 
dzą na jaw nowe coraz bardziej sen- 
sacyjne szczegóły, 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

prawnuczka Lenorman; co wróżyła 
dła 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. 

    

    
        

czynna od godz. 5 wiecz. 

szy „Don Juana" na scenie warszaw- 
skiego Teatru Narodowego. Sewilska 
gospoda aż kipi i wre — bajecznie 
kolorowa. Na scenie Reduty: para 
arkad, para słupów, 'dwa przymurki; 
za stołem przy rozstrzyganiu zakładu 
—dwóch, dosłownie dwóch kompar- 
sów! Jakież może wywrzeć wrażenie 
scena, która powinna być pełna ruchu, 
zamętu, powszechnego pasjonowania 
'się tem, co się dzieje etc,  Impresjo- 
nistyczne dekoracje Reduty wystarcza- 
jące np. dla drugiego aktu, jakże mi- 
zerny mają wygląd np. w pałacowej 
komnacie Don Juana! Jedna, jedyna 
mise-en-Scene rożwiązana pięknie: na 
cmentarzu. Posągi wszystkie trzy— 
przechodzą oczekiwanie. Wykonane 
technicznie i |„zagrane'—imponująco. 

Na pamiętny całkiem wyjątkowy 
sukces „Don Juana* na scenie Teatru 
Narodowego złożyły się: przepych 
wystawy, gra Węgfzyna i przekład 
Miłaszewskiego. Z tych trzech roz- 
strzygających czynników stanął w 
Reducie do walki o tryumf i sukces... 
mistrzowski przekład Miłaszewskiego. 
Skąpo. 

Nie powiedziane przez to bynaj- 
mniej, że artysta grający Don Juana 
nie wychodzi z honorem z niezmier- 
nie... utrudnionego zadania. Ma do 
wyboru: albo starać się być niewol- 
niczą kopją Węgrzyna albo, co © 
wiele trudniejsze, szukać «własnych» 
dróg. Na scenie Reduty Don Juan 
dekiamuje pięknie a gra najzupełniej 
zadawalniająco. Braknis mu tylko: 

kierował dr. - 

i 

| 

w a 

Trzęsienie ziemi w Durazzo. 
RZYM, dn. 27—XIl PAT. Agencja Stefaniego donosi: Niezwłocznie 

po otrzymaniu przez królewsko-włoskie poselstwo w Durazzo wiadomości, 
iż trzęsienie ziemi zniszczyło w tem mieście wiele domów, wskutek czego 
około tysiąca ludzi pozostało bez dachu nad głową, Mussolini zażądał 
wysłania na miejsce katastrofy żywiołowej pomocy włoskiego Czerwonego 
Krzyża. Mają być wysłane niezbędne urządzenia, które dałyby schronienia 
600 ludziom, przyczem 336 osobom przedewszystkiem kobietom i chorym 
mają być dostarczone łóżka wraz z pościelą. Nadto dostarczona będzie 
niezbędna pomoc lekarska i wysłane zostaną kuchnie ruchome oraz żyw- 
ność. Rząd włoski głęboko przejęty klęską, jaka nawiedziła miasto Dura- 
zzo rad jest iż może przyjść ludności albańskiej z braterską pelną bezin- 
teresowności pomocą, uświęcając w ten sposób węzły zadzierzgnięto ostat- 
nio przez zawarcie traktatu w Tiraaje. 

Wielki pożar w Londynie. 
PARYŻ, 27 XI. PAT. Pisma donoszą z Londynu, że w Hull pożar 

zniszczył 10 wielkich magazynów w tamtejszych dokach. Przyczyna pożaru 
dotychczas nieustalona. 

Oibrzymi pożar w Krakowie. 
KRAKÓW, 27XII, PAT. Dzis w godzinach porannych w garbarni 

Maxa Sinabergera na Zabłociu wybuchi cibrzymi pożar. Miejscowej straży 
ogniowej udało się jedynie ocalić i to tylko częściowo skład skór, cały 
natomiast gmach fabryczny przedstawia jedno wielkie pogorzleisko. Jak 
stwierdzono dotychczas zniszczeniu uległy dwie wielkie maszyny. Straty 
są bardzo znaczne. Fabryka była ubezpieczoną. W czasie akcji ratunko- 
kowej ranny został strażnik Wincenty Czapla. 

  

TELEGRAM. Warszawa dn. 25 XII.26 r 

Dyrekcja kino „POLONJA“ Wilno, 
Sz. Dyrekcjo! 

Obecny wyświetlany obraz p. t. «Ostatnie dni panowania Cara 
Mikołaja ll-go» w kinie «Helios», sprodukowany w Niemczech, włas- 
ności Biura Kinematograficznego  Walerjana Driuta w  Warsza- 
wie, który wykorzystał tylko tytuł wyżej wymienionego obrazu, 

nie ma nic wspólnego Z naszym obrazem 

„Car Mikotnj II i Ojciec Gapon” 
z czasów rewolucji 9-go Stycznia 1905 r.. sprodukowanego w Pe- 
tersburgu w 1926 r. przez reż. Wyskowskiego i najlepszych 
"artystów rosyjskich podług oryginalnych zdjęć па podstawie doku- 
mentów starego Archiwum w Rosji z czasu panowania Caratu, 
przy udziale głównych i znanych katów: 

Ojciec Gapon, Archimandryta Sergjusz, 
Generał Gubernator Klejgels, 
Naczelnik Ochrany Zubatow, ; ' 
Naczelnik miasta Fulion, Ministrowie Plewe i Witte, 
Dyrektor Zarządu fabryk Putiłowskich Smirnow. 
Wielki Książe Włodzimierz, Książe Wasylczykow, 
oraz cała rodzina Carska w Carskim Siole. 

Uprzejmie prosimy S:. Zarząd kina „Polonia“ a przedrukowa- 
nie niniejszej treści we wszystkich - dziennikach, dia wiadomości 
Sz. Publiczności m. Wilaa. 

Biuro Kinematografiszne „STAR-FILM* Warszawa 

  

  

IV Międzynarodowy Kongres Medycyny 
i Farmacji Wojskowej. ; 

Pod protektoratem PREZYDENTA RZECZYPO;POLITEJ 
odbędzie się od d, 30 maja do d. 20 czerwca 1927-r, } 

Miedzynarodowa Wystawa Sanita rno-Higienicznaė 

w Warszawie w gmachu Szkoły Podchorążych, 
Aleje Ujazdowskie. : 

Adres Komitetu: Gmach M. S. Wojsk. Nowowiejska 5; 
Dep VIII Sanit. Pokėj Nr. 357, 

Nr 22210. 

  

  

VII         (NOTE BIURO KOMISOWO-RANDLOWE 
ul. Ad. Mickiewicza 21 tel, 152. 

  

ZAŁATWIA: 

Loka'y kagitałów na najpewniejsze gwarancje 
Kupna i sprzedaż domów, majątków ziem. folwarków i ośrodków 
Dri:rżawy majątków ziamskich i młyaów 
Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pisma 
Fachowe pisanie podań do wszelkich urzędów i instytucji 
Przepisywanie na maszynie 
S:acowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych. 

Biuró nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia. 

blasku i determinacji 
wszelki apis. Wśród treszty ról—trze- 

przechodzącej warjant dawnych, dobrych, przedwo- 
łennych fars paryskich z repertuaru 
teatrów bulwarowych. Akt pierwszy: 
ekspozycja zagowiadająca, czegó się 
każdy spodziewa; w akcie diugim 
wszyscy schodzą się przypadkowo w 
danym punkcie (tym razem w gar- 
sonjerze Bogu ducha winnego Bob- 
by'ego Brown'a); wynikają niesłycha- 
ne nieporozumienia, sytuacje wikła- 
ja się | gmatwają, że choć wołać o 
nożyczki w braku miecza Aleksandra 
Wielkiego, na scenie jedni się gonią 
drudzy przeciwnie chowają się od 
siębie po szafach, za kotarami Юзек, 
po bocznych ubikacjach choćby nai- 
bardziej intymnych... Po akurainym 

ba pilnie szukać wyróżniającej się 
iaterpretacji. Mój gust padłby na 
drugoplanową Brygidę. Lecz ja, brań 
Bože, nie mam pretensji «iaspirować» 
kogo bądź. Każdy niech sam się 
orjentuje... 

Istnieje, o wiele wcześniejszy niż 
Miłaszewskiego, przekład «Don Jua- 
na» Zorilli Gokonany — raczej: po- 
pelniony — przez Antoniego Lange- 
go. Rzecz nieoczękiwana po pisarzu 
tej miary — okropny. To zdecydo- 
wało, że «Don Juan> nie był wysta- 
wiony w 1917-tym w Teatrze Polskim 
w Warszawie za dyrekcji Solskiego, 
któremu wedle sił pomagał niżej pod- 
pisany. Przekład Miłaszewskiego stoi 
na poziomie tlomaczenia <Oniegina», 
kiórem się wsławił Leo Belmont. Po- 
dobnie jak się salutuje generała gdzie- 
kolwiek by się ukazał, tak poczytuję 
sobie za obowiązek salutować prze- 
kład Miłaszewskiego ukazujący się na 
wileńskiej Pohulance. Baczność, pa- 
nowie literaci wileńscy! Dwa palce do 
skroni! 

a 

W calkiem inne «sfery» przenosi 
nas amerykańska krotochwila Hop- 
wooda «Nasza żoneczka», którą 
Teatr Polski w Lutni zainaugurował... 
powrót do lekkiego repertuaru przer- 
wanego przez cały szereg znakomi- 
tych występów Solskiego. 

Mamy przed sobą nieodrodny 

antrakcie przychodzi akt trzeci przy- 
noszący spokojne, nieco naciągane, 
odrabiane jak autorską pańszczyznę— 
rozwiązanie. Wszystko, jak amen w 
pacierzu, kończy się doskonale. W 
tym wypadku urocza pani Dodo za- 
czyna na nowo wodzić za nos nie- 
przeliczone mrowie swoich adorato- 
rów a najbardziej swego rodzonego 
męża. Dobrze mu tak! Poco wszczy- 
mal całą awaaturę i miał iluzję, że cn 

  

KAŻDY 
kio pragnie mieć 
informa! 

systematyczne 

i 3 aktuainego życia 
i myśli n jų 

e z zakresu ; 

= sim, ae 

Tygodnik Illustrowany 

na którego łamach w ilustra ji i w 
tekście znajdzie przegląd najważniej- 
szych wydarzeń ze wszystkich dzie- 
dzin, poczynając od wydarzeń poli- 
tycznych i społecznych, koń ząc na 
literaturze, sztuce, sporcie i życiu 

towarzyskiem. 

Rok 1927 
365 68 ут rokiem istnienia Tygodnika 
lilustrowanego i przyniesie każdemu 

prenumeratorowi 

52 numery Tyg. ili. 
bogate treścią i ilustracją 

12 tomów. 
najlepszyca powieści znakomitego 

pisarza й 

JOZEFA WEYSSENHOFFA 

oraz 

12 numerów 

największego połskiego magazynu 

<NAOKOŁO ŚWIATA» 

W _ gradniu każdy  prenumerator 
otrzyma nadto 

Numer Gwiazdkowy Tygodnika 
ilustrowanego 

zawsze jednem z najwspa- 
iagos Bania ode 

gwia dkowyc”, wzorowanych ne 
podobnych wydawnictwach > 

zagranicznych. 

A wszystko to za 
zł. 7,50 miesięcznie (z przes. 8 zł.) 
a. 21,50 Kulžtajaio € > B) 

Prenumeratę przyjmuje Administracja 
Tygodnika llustrowanego, Zgoda 12, .| 
(P. K. O, 143), wszystkie księgarnie 
w Warszawie i ną prowincji, Oraz 

księgarnie i kioski Tow. »Ruch>, 

W każdym polskim domu 

powinien znajdować się 

Tygodnik ilustrowany,     

  

  

Nowości wydawnicze. 
— T. Brudzewski: <Dzwon na trwo- 

ge». Powieść. Sr. 212. Warszawa. Gebeth- 
£ i Wolff. 1927. ' 

Obraz polskich wad narodowych, a bez. 
tendencyjnego ino a'zatorstwa. Typy żywe 
i Ia ERO Powieść napisana z niemałym 
talentem. Głęboka i świeża zarazem. 

— br. Grąbczewski: «Na służbie ro- 
syjskiejr. Fragtnenty wspomnień. Str. 274, 
Warszawa. Gebethner i Wolff, 1927. 

Autor dobrze znany czytelnikom <Sło- . 
wa» z licznych recenzyj. Nowa książka geu. 
Grąbczewskiego, znakomitego po Azji Środ- 
kowej podróżnika nie ustępuje poprzednim; 
może nawet bliższą jest nam, Otwierają te 
karty wspomnienia z roku 1863-g0, wypeł- 
niają je wspomnienia osobiste złączone ze 
stykaniem się niemal] ze wszystkiemi sfe- 
rami Rosji przedwojennej. A dalej A 
przed sobą rewolucyjne lata 1904 i 1905, 
świt życia konstytucyjnego, Stółypinowską 
reakcję. Wszystko ciekawe, wszystko nace- 
chowane nieskazitelną prawdą. 

— Piotr Choynowski: <Miłość, mł 
dość, awantura». Powieść. Warszawa. 
bethner i Wolff, 1927. : 

Radość życia, humor, ruch, rozpęd, fan- 
tazja. Sceny ze M życia w Szwaj- | 
carji, Francja powojenna. Podróż francuskim 
transportowcem z sromadą zrewoltowanych 
żołnierzy z rosyjskiego korpusu ekspedycyj- 
nego. Pogodna książka, miła a pełno pery- 
pei opisywanych z niemałym temperamenį 
em. 

е- 

онн 

RADJOSŁUCHACZE! 
Każdy, kto chce mieć tani odbiornik, 
chce przenosić swój aparat z jednej 
miejscowości do drugiej, chce go 
zabierać ze sobą na wycieczki, wi: 

nien pamiętać, że do tych celów 
najodpowiedniejsze są lampki dwu- 

siatkowe PHILIPS MINIWATT A 141, | 
A 241, A 341 i A 441. 

Żądajcie prospektów PHILIPSA 

od Waszych dostawców, a znajdziecie 

w nich wskazówki co do. sposobu 

użycia i dekładne dane techniczne, $> 

  

  

    

ry komizm sytuacyjny. Trzeci... no, 
trzeci, wiadomo, nie iiczy się. Sło- 
wen—wszystko w p-rządku. Nawet 
farsa więcej in summa dotrzymuje 
niż zapowiadała, niż spodziewać się 
było można. 

P. Janiaa Piaskowska, prima don- 
na salonowa i lekko-komedjowa Te- 
atru Polskiego, młodziutka artystka, 
dopiero dojrzewająca w gorącej atmo- 
sferze sceny, ogromnie przypomina 
warszawską, z przed wojny, artystkę 
dramatyczną p. Renardównę, co zesz- 
ła—jakż: przedwcześnie! — ze sceny 
aby zapalić pochodnie Hymenu przy 
boku jednego z warszawskich królów 
„czarnych brylan'ów*. Dość, że p. 
Piaskowskiej, mającej świetne warun- 
ki na artystkę wysokiej marki, wciąż 
jeszcze braknie ujmującej pieszczotłi- 
wości kobiecej zalotności, modulacji 
głosu bez ostrych akcentów i tego 
niepochwy'nego oddawania się bez za- 
strzeżeń, zwanego przez starą szkołę 
szczerością a przez młodą przeżywa- 
niem. Śmiałol Śmiało! Les grandes 
amoureuses (na których szlaku jest 
talent p. Piaskowskiej, są jej zewnęt- 

żonę wyprowadzi w pole a nie ona rzne warunki) nie wyłącznie tylko— 
jego? królowały, wykrochmalone od czerwo- 

Po pierwszym akcie ciężkawym i nego obcaska doupudrowanego nos- 
nieco nieokrzesanym, w ciągu które- ka. Padały same, ugodzone w serce 
go p. Deikowski (mąż.  żoneczki 
wszystkich a o mały włos, że nie do 
wszystkiego) sadzi—pardon—durnia- 
mi niewiedzieč wiele razy, nie spo- 
dziewamy się tak dobrego aktu dru- 
giego. Ma nerw, ma ruch, ma szcze- 

—padalły oczywiście nie na bruk a 
nawet nie na otomanę, jeno w ra- 
miona mężczyzny. Osypywai się wów- 
czas z królowej wszystek krochmal... 
Lecz był to też—jakże królewski 
gest!
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Reforma rolna a stan 
ekonomiczny w Łotwie. 

Gdy, 6 lat temu, kształtowała się 
suwerenna Republika Łotewska, pier- 

wszym niemal krokiem Konstytuanty 
było uchwalenie t. zw. „Prawa o Re- 
formie Rolnej", wedlug którego wy- 
właszczono od razu, wszystkie grun- 
ty, lasy, wody, zakłady przemysłowe, 
mające związek z rolnictwem, a także 

wszystkie żywe i martwe inwentarze, 

pozostawiając  nietkniętą własność 
chłopską. Jak wiadomo  Łotyszów 
ziemian na Łotwie nie było niemal 

cale. Stan posiadania łotewski po- 
zosiał więc nienaruszony. Kwestję 

odszkodowania odłożono wówczas 
| ma potem, dzisiaj zaś stoi ona tak, 

że splacenie obywateli niemieckich 

wziął na siebie Berlin, obywatele wło- 

scy jakoby mają się zadowolnić 10 
łatami za każdy wywłaszczony hektar 

(1 łat równa się dziś 2 złotym — 

właściwie trochę mniej), z obywate- 
łami polskimi i francuskimi sprawa 
ceny stoi otworem, zaś obywatele ło- 

tewscy nie mają wcale otrzymać od- 
szkodowania. 

Otóż, w 1920—21 roku, na pro- 
testy przedstawicieli państw obcych, 
których obywatele wbrew prawu 

międzynarodowemu zostali bez słu- 
szuego odszkodowania pozbawieni 
własności, dana była stanowcza Od- 

/ powiedź, że Republika Łotewska jest 

suwerenna | żadnego mięszania się 

_ do swych spraw wewnętrziych nie 
dopuści, a dalej, — jako motyw bar- 
dziej pouinej natury, — wyjaśniono, 

że | y charakter reformy rolnej 
jest Koniecznością państwową — @а 

uchrohienia kraju ad bolszewickiego 
wpływu. 

Minęło od tego czasu 6 lat i hi- 
słorja wykazała, że ten strach przed 

wpływem bolszewickim był tylko upo- 

“| zorowaniem aktu nieprawnego, aktu, 
i który nieobliczalne szkody wyrządził 

rzedewszystkiem samemu Państwu. 

Dostatecznie bowiem rzucić okiem 

na obszerny stan Ekonomiczny Ło- 
| twy, by-się przekonać jak dalece 
_ gjemny wpływ na rozwój gospodar- 
| czy wywarła reforma rolna zwłaszcza 
| ma terenie Latgaljj (czyli b. Inflant 
" Polskich, łeżących w obrębie Pa 

- Witebskiej gub, gdzie są skupione 
obok AA katolików  mniej- 
szości, mianowicie Polacy, „ starowie- 

rzy, Rosjanie, Bialorusiai i Żydzi. Lat- 
galja jest tą częścią Republiki Łotew- 

, skiej, gdzie ludność jest najgęstsza 
„in iedniejsza). 
! Wywłaszczone 

i 
4 
1 
1 

lasy prywatnych 
rabunkową 

dawać dochody. 
słychać, że poręby wycięte 
— 40 lat naprzód. Pomimo 

to, i z tych resztek rząd jest zmuzzo- 

ny wyciskać ostatnie grosze. Oto 

świeżo, w budżetowej sejmowej ko- 

| misji p. Ringołd Kalning, najtęższa 
finansowa głowa na Łotwie, zwracał 

| uwagę na okoliczność, że w roku 
' bieżącym operacje leśne dadzą państ- 

wl nieuchronnie do 10 mit. łat deli- 
cytu, gdyż w przewidzianych w budże- 

«cie 25-ciu mil. łat dochodu z lasów, 
| doląd wpłynęło do skarbu zalędwie 

7 mil. łat. 

Ler, najważniejszy z p oduktów 
lotewskiego exportu, którego mono- 

| poł dał państwu w roku zeszłym do 
30 miljonów łat dochodu, — w roku 
bieżącym da duży deficyt. Rząd dzi- 

| siaj zmuszony jest dopłacać z włas- 
mej kieszeni, żeby podtrzymać wło- 

| ścian producentów lnianych, utrzy- 
mując ceny wyższe, niż te, które sam 
otrzymać może. Wobec iego, że len 
Stanowi 25 proc. łotewskiego exportu, 

li tej zimy nie będą podtrzymane 
' padające ceny, to na wiosnę włościa- 

mie już Inu nie posieją wcale, i na- 

Lž właścicieli, wyniszczone 
_ gospodarka, przestały 

Wszędzi: 
k aa sb. 

    

  

    

  

   

  

     

   

          

   

- Gdy p. Wyrwicz wchodzi na sce- 
ię publiczność już zaczyna się smiać. 

4 f doskonale wie z góryzczego smiać 
się będzie nietylko. za chwilę lecz na- 
wet w następnym akcie. : 

| |.-P. Pillati zawsze miła—a p. Pi- 

1 

| wiński wciąż jeszcze czeka na jaką 
dużą rolę charakterystyczną, w której 
mam pokaże jak daleko sięga jego 
wrodzony, bijący w oczy talent. 

Tymczasem—publiczaość bawi się 
ochoczo na „Naszej żoneczce*. Nie 
wymagajmy niczego więcej. 

у 3 ® 

— \сгога} муз!ауй teatr Reduty na 
'ohulance glošną sztukę Maeterlincka 

„Sosur Beatrice“, napisaną lat temu 
ze trzydzieści przez twórcę teatru 

__ symbolicznego, obracającą się w filo- 
zoficzno-mistycznym trójkącie proble- 

+ „matu: Wina—Kara—Milosierdzie. 
Jak wiadomo, mniszeczka klasztor- 

na, siostra Beatryks, ulega pokusie. 
porywa ją „zaklęty królewicz" uoso- 

bienie szczęścia ziemskiego. Atoii 
_ siostra Beatryks nie tylko nie zaznaje 
Ka ia lecz przeciwnie popada w 

". ciężką niedolę—dwudziestoletnią. To.. 
/ gładzi jej winę. I siostra Beatryks 

-  wróciwszy do kłasztoru umiera — śn 
odore sanctitatis. Taki jest nagi 

! szkielet założenia ideowego podany 
| w dodatku pod formą poetyckiego 

symbolu. 
° — Sztuka w sam raz dla paryskiego 

heatre de I'QOeuvre lub Theatre de 
la Rose Croix wyszlych z ideologii i 
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przyszłość niebezpieczeństwo wynika- 
jace z pasywności zewnętrznego bi- 
ansu handlowego jeszcze się po- 

większy, —tak mówił tymi dniami p. 
Hugo Celmin, jeden z najtrzeźwiej- 
szych łotewskich mężów stanu. Na- 
leży podkreślić, że w ciągu ostatnich 
paru lat daję się zauważyć posiępo- 
wy upadek kultury lnu w Łotwie z 
powodu spadania cen na ien na ryn- 
ku wszechświatowym, gdzie coraz 
bliżej do wyrównania cen za pro- 
dukta rolne z cenami przedwojenne- 
mi, a także i z powodu trudności 
konkurowania z Inem sowieckim. 

Właśnie w kwestji uzgodnienia 
łotewskiego Inianego eksportu z so- 
wieckim toczyły się teraz w Rydze, w 
min. finansów, pertraktacje, które nie 
dały rezultatu wskutek wygórowanych 
żądań sowieckich. Przedstawiciele so- 
wieccy wyjechali i dalszy ciąg pertra- 
ktacji będzie się odbywał już w Mo-, 
skwie, dokąd pojadą Łotysze. 

Dowiadujemy się z innej strony 
że Sowiety z okazji prowadzonych ©- 
becnie z Łotwą rokowań o traktat 
gwarancyjny, przybierają stanowisko 
wyzywające i grożą naciskiem za po- 
średnictwem wpływów  ekonomicz- 
nych. 

Wróćmy jeszcze do kwestji inu. 
Otóż na Litwie Kow., gdzie len nie 
jest objęty monopolem państwowym, 
cena inu jest niższa niż na Łotwie, — 
stąd silnie rozwinięty szmugiel przez 
granicę do Łotwy —więc jeszcze no- 
wy kłopot. Tymczasem na Łotwie ce- 
ny dzisiejsze na len są 3 razy niższe, 
niż były temu 2—3 lata. Wówczas 
każdy gospodarz, gdzie tylko mógł 
siał len i doskonale zarabiał. Dzisiaj 
ziemie wyjałowione, len przestaje ro- 
dzić i na domiar Sowiety zbijają 
cenę. 

Widzimy więc, że jedyne dwa po- 
ważne źródła krajowego bogactwa są 
na wyschnięciu i nie widać, aby mo- 
gły być prędko odżywione. Lasy się 
skończyły, kultura Inu w upadku. 

Nie lepiej sprawa stoi i w innych 
dzizdzinach wytwórczości rolniczej. 
Do omówienia tego powrócimy w 
jednym z najbliższych numerze 
«Slowas. 

A. Itgowski. 

Rząd a interesy rolnictwa, 

(Mowa ministra Czechowicza). 

P. minister skarbu Czzchowicz, na po- 
siadzen u roln czej komisji opiajodawczej w 
d.20 b. m. wygłrsił przemówiene, w któ- 
rem m. in oświadczył: 

Poda'ek gruntowy, na który dziś było 
najwięcej narzekań, wadliwoś:i swe zawdzię- 
Cza temu, że nie mamy jednolitego syste- 
mu w naszych podatkach. Uregulowanie tej 
kwestji nąpotyka na ogromne trudności. Ka- 
laster wymaga ogromnej pracy. Urządzenie 
k>!astru we Francj! trwato 45 lat. Również 
kilkadziesiąt lat trwała praca nai katastrem 
w Aus'rji. Nie może być mowy, żeby wpro- 
wadzić kataster w krótk m czasie tam, gdzie 
go niema, to jest na obszarze b. zaboru ro- 
syjskiego. Dopóki zaś tego nie zrob my, sy- 
stem opodatkowania gruntowego nie będzie 
uzgoiniony i zawsze Będą istniały braki. 

W związku z tem powstał projekt roz- 
raniczenia źrółeł dochodowych, co przewi- 

duje też nasza konstytucją, pomiędzy pań- 
stwo a samorządy. 

Podatęk dochodowy 0d rolnictwą xię 
dawał większych wyników. Ogólny dochód 
przyjęty 66 Opodatkówóńia 24 Tok 1025 sta- 
nowit 1 miljard 516 tys'ęcy ztotych, w tem 
opodatkowany dochód rolnictwa stanowił 
242 mi jony. 

Doprowadziliśmy do tego, że wzgłędna 
równomierność obcążenia została osiągnię- 
ta. Normy ministerstwa skarbu nie noszą 
charaktera wiążącego, Są to normy wybitnie 
orjentacyjne, do których komisje sę stosu- 
ją, ale mogą robić znaczne odchylenia. 
Każda komisja powiatowa opracowuje swo- 
je normy z uwzględnieniem miejssowych 
stosunków i nadto robi się odchyienią dla 
poszczególnych płatników, zależnie od po- 
myślnych czy niepomyśinych warunków, w 
którsch znajduje się ten czy inny płatnik. 

, Co do kwaestji podatku majątkowego 
nie słyszałem narzekania na niego, jakkol- 
wiek był on dla rolnictwa specjainie ciężki. 

  

zamierzań filozoficzno - artystycznych 
jakiegoś Peladana luo Fort'a. Słyszę 
jednak, że Reduta wybiera się - z tą 
właśnie sztuką do naszych miast i 
miasteczek prowincjonalnych. A pro- 
pos właśnie tego wyboru (bo nie jest 
chyba przypadkowym repertuar objaz- 
dowy Reduty?) pozwolimy sobie w 
najbliższej przyszłości dotknąć wcale 
już, zdaje się, dojrzałej kwestji: co w 
takich środowiskach jak Lida, Słonim, 
Mołodeczno i t.p. należy grać zje- 
chawszy tam z prawdziwą trupą tea- 
tralną witaną jak mannę duchową z 
nieba, jak najprzedniejszą atrakcję. 

Tymczasem zwróćmy uwagę na 
dwa momenty w sztuce wykluczające 
— woli autora — wystawianie jej w 
impresjonistyczno- uproszczony  spo- 
sób. Oto książę Bellidor zjawia się— 
jak brzmi wyraźaa instrukcja autorska 
Maeterlincka — w ramie szeroko ot- 
wartej bramy klasztornej „na tle cie- 
mno-szafirowego nieba  usianego 
gwiazdami, pod którem rozciąga się 
krajobraz w księżycowem oświetleniu”. 
l oto, pod koniec drugiego aktu, o- 
twierają się podwoje kościoła (czy 
kaplicy) i ukazuje się nawa cała za- 
lana światłem i na tłum  zakomnic, 
wylewający się ze świątyni na scenę, 
pada deszcz kwiatów cudownych i 
gerlaqd. Zakonnice w ekstatycznem 
upojeniu uściskają się — informuje 
Maeterliack—pod potopem kwiatów, 
au milieu du deluge de fleurs. | — 
niech nikt nie mówi, że są to... 
uboczne, dodatkowe efekty, które mo- 

władze powołane będą odtąd nakła- 
dały na winnych kary administracyjne, 
połączone z dość wysokiemi grzyw- 
nami. T 

į ,,— (t) Akcja zales'enia nieużyt- 
Panom znane jest moje slanowisko w te ków. W roku bieżącym akcja zalćsie- 
sprawie i muszę zaznaczyć, że redukcję tego nia nieużytków objęła już 12 woje- 
podatku uzależaiam od kompensaty, te jest wództw, w których 88 powiatowych 

wprowadzenia stałego dai , 3 r: ŻE 

Niemiec: gdzie stawki $oladkówe stanowią związków komunalnych otrzymało za- 
2 pro milie—7 i pół pro mille. Siłki państwowe, przyczem 25—50 

Zdaje się, że jesteśmy zgodni co do te- proc” kosztów zalesienia pokrywa 
go, że nie może być mowy 0 obniżeniu po- związek komunalny. 
datków, przedewszystkiem dlatego, że nasze Na terenie województwa  Wileń- 

skiego obszar nieużytków wynosi 16 
podatki bezpośrednie nie są zbyć wysokie, 
nie mówiąc '0 podatku majątkowym, który „mit й 5 

proc. co stawia je na drugiem miejscu 
w porównaniu z inaemi województ: 

nosi charakter daniny. Jeżeli weźmiemy po- 
datek grun'owy łącznie z podatkami samo- 
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$.4P. Konstanty ARCISZEWSKI 
b. wychowaniec Cesarski. Aleksandrowskiego Liceum w Peters- 
burgu, ostatnio Naczelnik, Wydziału Okręgowej Izby Kontroli 

Państwowej w Brześciu nad Bugiem. ; 
Opatrzony Świętemi Sakramentami, po długich i ciężkich  cierpie- 

niąch, rasnął w Bogu w Brześciu nad Bugiem, przeżywszy lat 44. 

Wyprowadzenie zwłok z dworca kolejowego w Wilnie d. i 
na catókzda Rossa odbyło się śdota) 214 grodiini?? K bai 

Złożenie zwłok do grobów rodzinnych nastąpi dnia 28 grudnia po 
nabożeństw.e żałobnem, które się rozpocznie o g, 11-е). 

O bolesnych tych obrzędach zawiadamia pogrążona 
w głębok m smutku RODZINA. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

rządowemi, to dojdziemy da wniosku, że ugni, 21 grudnia 1996 +. się musiały strzedz ze zdwojoną 

ia Ery 8 palist ach W a anais Nowa opłata stemplowa od we- Dewlny_ 1 walury RZA, я stwi Рр 

ma aidai = wojnie woda ksli. Od dnia Ł stycznia 1927 r. obowiązuje Trana _ Sprz. Kupno PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
bezpośrednich: w Niemczech pięciokrotny, nowe opłaty stemplowe od weksli. Opłata Dolary vj 9.00 898, = 60) Norata” taródkbw ro- 
w Anglji si. dmiokrotny, u nas zaś niema wynosi w zasadzie 3 pro mlle bez względu Franki 8 35,89 35,8 botni ь W ty > 2 
mowy o iem, jeżeli chodzi © rolnictwo. Jest jak długo weksel biegnie. Hoiandja 360,85 360,65 _ 359,90 tniczych. tyc1 dniach ogio 
pewien wzrost w b. dzielnicy rock w Do 50 zł. opłata wynosi 20 gr. о, 43.76 43,87 43.66  Szone zostało rozporządzenie Min. 
której podatek dochodowy przed wojną nie sK ^ 2. Nom T 9,02 8.08 pracy i opieki społecznej, podwyższa- 
był pobierany. Nie można mówić w kat- + AB ооа „ 80. Paryż Jak gotówki jąc na wniosek zarządu głównego 
SARA iOwAWt kk Wód с aa i оо а Belgja m Ua Už Fundusau Bezrobocia wspomnianą 
srednie za je i ja aku $ ` ” » ” » 1 » i 

nie yalcih: Natomtast słyszę sztekania , WW. a "18, Sawajc arja MA 17483 173,97 normę do 6,60 zł. Jak wiadomo, do- 
na to, że system nie jest dobry, że system „Milka w „ 180. Więdoy. 12746 12118 12714 tychczas najwyższa norma. zarobku 
podatkowy winien ulec rew zji. Co do tego Ri Mew w. „ 210, Włochy 40,80 40,90 40,76 dziennego robotnika, stanowiąca pod- 
a PRĘT pok * ой +7. Papiery wiriośnowe stawę do obliczenia wkładek zakla- 

2 zdej8 18 wę z л 5 ” ° У „ э # 3 5 2 ы 

siemowiąkowy wielca baipogiawiony li -/ 100 15 .-w BOA p ne RM dów pracy, obowiązanych do zabez- 
w ebecnej chwili pracuje spscjalna komisja Za każde dalsze 1000 zł.—3 zł 5 ma ze 4:50 4700 pieczenia robotników i pracowników 

ministerstwa skarbu, kióra dvsponuje bar- Za weksel depozytowy (in blanko) opła Z „sr dr da ; К umyslowych, wynosiła 5 zl. 

dzo bowatyna | mowiac: gdyż me ss a wynosi 30 zł. 4i pół proc. listy zas* 
systemia podatków; w innych kr ж 
europėjskich, mamy Sdsratny matecjał Kemi Heriniie oezna 3900 38.55 38,75 KOLEJOWA, 

merera w tym miocie i sądzę, 
bardzo szybkim Šolė ss plan re- : — (t) Ułatwienie dla pasaże- 
wieji systemu naszych podatków bezpośred- pd u te mg do - Dyna- 

nicv. z) й rgu Ażeby przyjść z pomocą pa- 
; „Rai m zRówój pink woo : sažerom 2 шуіем{ніасут z Polski 

niai z roimictwa możliwi К- ° * i 

szym i i w szczególności też zaop €- 2 pociągiem nocnym, przybywającym na 
kować s'ę kwestją pomocy kredytowej dla - ciążenie hipoteczne ma pomienioną granicę (st, Zemgale), którzy by ewen- 

drobnego rolńiefwa i to nie są trazesy, nie | WTOREK Е ; : tualnie chcieli pojechać do Dynabur- 
są słowa, gdyż robiło się' w tym zakresie 28 Ci Wach. +, o g 7 m 44 Nieruchomość, oraz obowiązuje się do ga i z powrotem, władze łotewskie 
dość dużo i uważam za swój obowiązek €o- : opłacenia wszelkich zaległych Z tytu- Gomiedry sta i Oódabuto-| Zem 
raz w'ęcej w tym kierunku robić. Poruszona |jana Ap. Ew. Zach. u. © p. 3 m. 30 łu obciążeń hipotecznych rat i pro- PoruGCzy cjami Dynaburg i Zem- 
była sprawa tych kredytów nawozowych, utro ceńtów. а ЗАИ Bdtikowi Ziethakieu gale urochomiły dodatkowe pociągi. 
mówiono, że terminy tych kredytów winny | Młodziank. ‚ 7 Pociągi te oznaczone nr. 131 kur- 

  

być dłuższe, niż jest obecnie. Zasadniczo 
uważam ten postułat za słuszny t przytoczo- 
ne motywy zupełnie podzielam. | S 

Kredyt długoterminowy narazie znajdu- 
je się w państwie polskiem w stanie zarod- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji USS. B. 

z dnia 27—XII 1926 r. 

kowym. Prawie nie istnieje. Są jednakże Ciśuienie | 758 
e sz na sym Dać e, które średnie 

ają nadzieję, że stan rzeczy się poprawi, 
tak” w zakresie kredytu długoterminowego, o ) —2C 
jak również w zakresie częściowo długoter- 
minowego. Opad za do- ол 

Następnie p. Minister mówił o wzroście bę w mm. 3 
ma: i sg pozy- Wiatr 
s an ь : в ania kapitałów тарт: y przeważający | Poludniowo-Zachodni, 

KRONIKA MIEJSCOWA Uwagi: Pochmurno, zawleja Śnieżna 
Minimum za dobę—90C. Tendencja  baro- 
metryczna stały spadek ciśnienia 

poza 

URZĘDOWA' 
— Święta p. Wojewody. Wo- 

jewoda Wileński p. WI, Raczkiewicz 
spędził święta ubiegle w pow. Po- 
stawskim u znajomych, dokąd jeździł 
z małżonką i w towarzystwie „sekre- 

tarza osobisiego p. St. Staniewicza. 
Pan Wojewoda wierny  staropol- 

skim tradycjom myśliwskim w dzień 

Wigilji wziął udział w polowaniu. 
— (t) Pan Iszora starostą Su- 

walsko-Sejneńsk m. Zastępca Ko: 
misarza Rządu na m, Wilno p. Iszora 

naznaczony zośtał z dn, 14/l 1927 r. 

na stanowisko Starosty pow. Suwa!- 
sko-Ssjneńskiego. 

Na misjsce p. lszory zastępcą p. 
Komisarza Rządu będzie teraz do- 

tychczasowy referent Urzędu p. Strze- 
miński. 

— (i) Mjr. Kirtklis nacz. wydz. 
bezpieczeństwa. Naczelnikiem wy- 
działu bezpieczeństwa w Urzędzie 
Wojewódzkim w Nowogródku Fiia< 
nowany został mjr. Kirtiklis. 

— Konfiskata. Władze admini- 
stracyjne nałożyły w czasie świąt kon- 
fiskaię na Nr. 8 „Naszej Sprawy" 
organu Białoruskiej Włościańsko-Ro- 
botniczej Hromady. 

Konfiskatę nałożono ze względu 
na szereg artykułów i wiadomości 

zawierających cechy przestępstwa z 
ar!, 129 K. K. 

Zaznaczyć należy iż wydawcy „Na- 
szej Sprawy” otrzymują sute subsy- 
dja z Mińska na prowadzenie roboty 
antipaństwowej, i z tego powodu nie 
licząc się z kosztami natychmiast wy- 
puścili świeży numer <Naszej Špra- 
wy». 

SAMORZĄDOWA 

— (t) Gminy muszą płacić za 

— (o) Odstępowanie koncesji. 
Przy wydaniu wszelkiego rodzaju 
koncesyj jest zwykłe robione zastrze: 
żenie, zabraniające  odstępować je 
osobom trzęcim, jednak przestrzegane 
to nie jest. Przy wydawaniu i odna- 
wianiu koncesyj na rok 1927, władze 
zwróciły na tę Sprawę uwagę i zro- 
biły odpowiednie zarządzenia w celu 
uniemożliwienia na przyszłość odstę- 
powania koncesyj. W razie stwierdze- 
nia, że koncesja została odstąpiona, 
będzie ona uniewaźniona. 

— (o! W sprawie vstawy o 
lichwie mieszkaniowej. W zwią« 
zku z mając.m Się ukazać roznorzą- 
dzeniem o lichwie mieszkaniowej, 
związek właścicieli mieruchomości w 
porozumieniu z związkiem w Warsza- 
wie, wysłał do Min. spraw wewnętrz- 
nych "m memorjał, w którym 
składą protest przeciwko tej ustawie, 
traktującej o lichwie mieszkaniowej i 
spekuiacyjnym handlu mieszkaniami. 

memorjale tym wlašciciele nieru- 
chomości domagają się, aby przed 
ostatecznem Opragowanizhi ustawy, 
Mioisterstwo zasiągnęło ich opinji W 
tej sprawie. 

$ +— (0) Meldowanie sprzedaży 
samochodów. Wiaściciele dorożek 
samochodowych oraz samochodów 
prywatnych po ich sprzedaży często: 
kroć nie stosują się do przepisów, 
nakazujących zawiadomić właściwe 
władze o dokonanej tranzakcji w cią- 
gu 8 dni po jej dokonaniu. Wobec 
tego, iż utrudnia to pracę władz 
administracyjnych, które nie mogą 
przeprowadzić należytego śledztwa w 
razie jakichkolwiek nieszczęśliwych 
wypadków lub przekroczeń szoferów, 

gą w interpretacji scenicznej—odpaść. 
Są to przeciwnie motywy i pierwiastki 
niejako przyrodzone, wywołujące na- Swoich chorych. Do urzędu woje- 
stroje i symbole, e ktėre Maeterlin- wódzkiego bardzo często wpływają 

ckowi, jaknajbardziej chodziło. Ergo SKatgi, Na nięakuratne  uiszczanie, 
przez poszczególne gminy, szpitalom 
—kosztów kuracyjnych za niezamoż- 
nych chorych. Stan taki odbija się 
fatalnie na funkcjonowaniu odnośnych 
zakładów leczniczych wobec czego w 
najbliższym czasie ukaże się okólnik, 
zwracający uwagę na konieczność a- 

i „Siostra Beatriks* nie nadaje się 
do wystawiania wśród uproszczonej, 
mise-en-scene zredukowanej do sze- 
ścianów i kostek i arkad w „neutral- 
nym* kolorze. 

Chyba, że się chce skupić calą 
uwagę widzów i słuchączów na grę vp. p. Ireny Solskiej w / mniemaniu, ae regułowania należności 
że mniejsza o ciasto byle w niem SZPA M. 
była — taka rodzenkal MIEJSKA. 

Reduta wystawiła «Siostrę Bea- 
tryks» w inscenizacji uproszczonej, z 
figurą Matki Boskiej ukrytą w arka- 
dowej niszy. Widowisko wypadło po- 
mimo to nader interesująco dzięki 
Solskiej w roli głównej, właś:iwie 
jedynej w sztuce. Akt trzeci, który 
wypełnia całkowicie umieranie zbłąka- 
nej zakonnicy był jak nalężało  przy- 
puszczać niepospolitym popisem jednej 
z największych artystek dramatycz- 
nych w Polsce. Podnieść nalsžy pięk- 
ne wyreżyserowanie zbierowych scen 
zakonnic. Zawiele było naogół dekla- 
macji chwiłami monotonnej; są prze- 
cie momenty, kiedy naturalność dykc'i 
byłaby jaknajbardziej wskazana. 

Cz. Jankowski, 

DIE 

— (o) Sprawa przejęca gma- 
chu Teatru Wielkiego przy ul. 
W. Pohulanka na rzecz m. Wil- 
na. Właściciele gmachu Teatru Wiel- 
kiego przy ul. W. Pohulanka 9, spół- 
ka firmowo-komandytowa „Korwin- 
Milewski, Bohdanowicz, Zawadzki i 
s-ka“, zgłosili do Magistratu propo- 
zycję przekazania gminie m. Wilna 
tytułem daru na własność wieczystą 
gmachu teatralnego z placem i wszyst- 
kiem urządzeniem wewnętrznem oraz 
ruchomościami na waruakach nastę- 
pujących: 

1) Zgodnie z wolą osób, które 
złożyły kapitał na budowę gmachu 
teatralnego, jako niezbędny warunek 
daru, przyjętą być musi zasada, że 
gmach ten ma służyć dla przedsta- 
wish scenicznych, odczytów, wykła- 
dów, zebrań i t. p. wyłącznie w języ- 
zyku polskim. 

2) Gmina m. Wiina przyjmuje ob- 

+ 

w Wilnie do 90.000 zł. oraz H. Kor- 
win-Miiewskiemn 15.000 rub. przed- 
wojennych, / 

3) Gmina m. Wilna przyjmuje o- 
bowiązek opłacenia załegłości za rok 
1925 i 1926, a mianowicie: premji u- 
bezpieczeniowych w wysokości 971 
dolarów i 80 centów, załęgłości pań- 
stwowego podatku od lokali w wyso- 
kości 620 zł. 42 gr., wyrówrania 
wydatków na administrację gmachu 
za ezas ubiegły w wysokości 2000 
zł., wreszcie zwołni wnoszącą dar 
spółkę od wszelkich zaleglości podat- 
kowych na rzecz m. Wilna. 

Miejska Komisja Finansowa uzna- 
la, iż powyższa propozycja, pomimo 
związanych z przejęciem jej zobowią- 
zań, jest niewątpliwie dla miasta do- 
godną 

Wniosek Magistratu o przyjęciu 
darowizny na pomienionych warun- 
kach rozważany będzie na posiedze- 
niu Rady: miejskiej w przyszły czwar- tkliwy 'błąd, 
tek, dnia 30 grudnia. 

— Miłosierdziu czytelników gorąco 
— Wyjaśnienie wydziału ele- polecamy rodzinę Atfonsa Kozłowskiego 

ktrycznego Magistratu. Wobec zam. Mostowa 17 m.6, zredukowanego po- 
częsjych w ostatnich miesiącach re a S | aa ze 
klamacji i skarg abonentów w spra- letnią ze sparaliowanemi nóżkarai i 
wie nadmiernych wykazów liczdików sięczne dziecko słabe 1 wątłe, 
prądu elektrycznego wydział elektrycz. zbawioną możności (i braku 
ny komūnikuje, iż to wadmierne zu: Choroby męża i dzieci. 
życie prądu powstało z następujących TBATR | MUZYKA. 
przyczyn: 

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj o 

sują poczynając ed 25 bm. 
Z Dynaburga odjazd o godz. 12 

min. 20 w nocy, przybycie do Zem- 
gale o godz. 1 mia. 15 w nocy. 

Pociąg nr. 132 odchodzi z Zem- 
gale o godz. 1 m. 40 w nocy i przy- 
bywa do Dynaburga o godz. 2 m. 40 
w nocy. 

Zarządzenie te ma wielkie znacze- 
nie dla kupców, którzy związani inte- 
resami zmuszeni są jeźlzić do Dyaa- 
burga. 

RÓŻN 

— Sprostowanie. W N-rze świą- 
tecznyrn „Słowa* w ogłoszeniu Wi- 
łeńskiego Bura Komisowo-Han- 
dlowego wklradła się przykra omyłka 
zecerska, Wydrukowano: «Biuro nasze 
nie pobiera żadnych kosztów za 
ogłoszenia" zamiast właściwego tek- 
stu „za zgłoszenia”, co niniejszym 
prostujemy przepraszając firnę za do- 

mie- 
oraz żonę po- 

) pracy z racji 

1. Odczyt liczników prądu zmien- 
negó zrobiony był po uruchomieniu godz. 8-ej po raz drugi «Siostra Beatryks> 
jięznika przeważnie za 5 tygodni, a 7 P- Ireną Solską w postaci głównej. 

В, + ь Juło <Romantyczni» Rostenda, 
nie E jak to normalnie miałą W. crit nas Stosa ak 
mieisCĘ, tryks». W piątek popoł. o g. 4-ej <Świę.o- 

2. Obecnie abonent ofrzymiije przy szek> Lars W? NE 
arAWCE | $ t; 1 westro' * У, » żarówcę normalne napięcie, gdy przed- Rados Syna w oprscowąnia Zespołu - Re- 

tem w czasie największego zużycia qyty. 
wieczorem spadało ono do 120 woi- Bilety i abon 

tów, co wy 
: ) ! amenty nabywač 

woływało nie reagowanie w biurze a i 
w tym czasie Jiczi 

podróży <Orbis» Mickiewicza 11 
jka na zużycie prą: w dnie powszednie od godz. 10 do 4,30: у O acha: 1 w miedziele od godz. 10 — 12. du przez żarówki w odpowiedniej przedstawienia bilety są do zaa 6 kasie 

imierże, lisznik albo wykazywal cyfry teatru Reduta. 
zbyt małe, albo co było zjawiskiem — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
dość częstem nie wykazywał wcale, Ea Didis i et: rk naj poza 
wobec tego wykaz miesięczny licznika szą żonteczka». W roli tytułowej > „Ne 

nie areas faktycznemu zużyciu dowód, 
rądu. Elektrownia ponosila przez to ozostale rolė spotzywaj : 

duże straty. я z > D Patio E asies 
3. Wobec małego uprzedniego gjowskiego, L. Detkowskiego, S. Purzyc- Ta Z я г kiego, T. Piwińśti-go; S. Brusikiewicza, 

napięcia abonenci powkręcali duże ża- Z. Opolskiego i F. Żu owskiego: Sztuka cie- 
rówki, które obecnie przy normalnem szy się nadzwyc:ajnem powodźsriiem: 
napięciu zużywają zbyt dużo prądu „S, Wieczór Sylwestrowy. W piątek 
i mogą być z powodzeniem zmienione 31,80 b. th. odoędzie się Wieczór Sylwestro- 3 ю wy o programie nader uro:maiconym. Wy- D 1 y y na mniejsze żarówki. ; stawioną zostanie krotocwila W. Rapac- 

4 Instalacja abonentów nie Za- kiego cja tu rządzę». W akcię drustm pro- 
wsze jest odpowiednio wykonana, dukcje baletowe oraz numery solowe. Re- 
powstaje z powodu ziej izolacji uzie- Ado inas To an zaraza S 
mienie. zwiększone przez wyższy wal- gr. do 2 zi; 50 gt. enach zwykłych, od 20 
taż jeszcze bardziej, które powoduje Przedstawienia popołudniowe 
rejestrowanie przez licznik uciekają- a Kk o stycznia O g. 4-ej pp. ukaże 
cego do ziemi prądu Ž akiai ZA komedja Mon- 

Liczniki stawiane u abonentów Są niedzielę zaś 2-30 stycznicć AAS 
badane przez urząd wag i miar i w0- <Wesele Fonsias TR "EASA ja 
bec tego rejestrują prawidłowo, o ile Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. Ё. 
abonent chce swój licznik ponownie „, aja R <Wodewib. Dzś, t. j. 
przekontrolować może to uczynić w sz 3/p. Kawechą 9 raj na OpEre.ka Ce 
urzędzie wag i miar za opłatą. Poli p. Sokołowska, Ryszard p. Red, Aa 

— (o) W sprawie zamykania uż kupiey Chińczyka oraz ek Centryčzny 
bram domów wieczorem. Władze Bie « o oma a> i 
administracyjąe od dłuższego czaSu od g. :1 rano cały dzień bez i 
otrzymują skargi na Zbyt wezėsne za- { 
mykanie bram domów  wieczorem WYPĄDKI I KRADZI 

— Otrucia denataratem. Dn, 27 bm. 

wt 
BANA 

przez niektórych dozpreów. Staje się 
to dia tego, iż dozorcy pragną w ten otruł się denaturatem robo'nik 55-letni N 
sposób powiększyć swe dochody przez Praczajł> ( Wivko'nierska 81). Е 
otrzymanie zapłaty za otwieranie bra: Rag (KE „op e. w mieszkania M. 

my. Wobec powyższego władze ad- . MACH) AenALALO WADY, EE: 
ministracyjne poleciły, aby bramy do- Troiimowa i Stefanja Marcinkiaw Cz. We- 
mów nie były zamykane przed prze- zwane pogotowie ratunsowe  siwierdziło 
pisową godziną. Wcześniejsze zamyka: 7801 5 р 

nie bram jest bezwzględnie wzbrońione. „ аа ójstwo. W nucy na 27 bm 
Wil był dru w u pozbawienia się życia otruła się 

=) ilnu przyby FUgi yarbolem 28-1etnia Helena Urszuja Jasińsko 
rakarz. Wobec stwierdzenia, że ilość (Popławsia 5 m. 14). 
wałęsających się psów w Wilnie nie a Z PEL śmierć 
zmniejsza się pomimo usilnych zabie- „„ag, p zaczenie, Dn. 26 bm. nagie Ė 2 ” prawdopo tobnie wskutek gów miejskiego, rakarza Zarząd Miasta nia 3o-letn a Zotja Zaaiieejiewa (Blee. 
postanowił zaangażować drugiego ra- ryjsza 7). Zwłoni zabezyieczono. Dochodze- 

karza, nie w — у 

Gawiedź miejska będzie więc mia- — Otrucie. W nocy na 26 bm. nagi 
ła więcej okazji do podziwiania zręcz- лаНа Oletnia Antonina szturejko (Ant | o pr kolska 63). Zacaodzi podejrzenie iż miał. 
ności „hycia*,a pieski bszdomne będą tu miejsc2 otrucia atkokolem
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Lotne „szynki“ sprzedają tanią wódkę, 
"Od pewnego czasu policja prowa- 

dzi dochodzenie w sprawie t. z. lot- 
nych szynków (sprzedaż wódki i za” 
kąski z koszyka) które ostatnio ujaw- 
nity intensywną działalność, zwłaszcza 
w okolicy Hal miejskich, 

Nadmienić należy, że jak stwier- 

dzono szynki te sprzedają wódkę po 
cenie niższej niż monopołowa. Za- 
chodzi podejrzenie, że „towar* po: 
chodzi z kradzieży, ewentualnie ma- 
my iu do czynienia z nadużyciami w 
gorzelniach lub rozlewniach. 

Organizacje komunistyczne w pow. Bielskim, 
Niedawno organa bezpieczeństwa 

wpadły na trop działalności komuni- 
stycznej, prowadzonej pod przykryw- 
ką «hurtków», mających rzekomo na 
celu zskładanie szkół białoruskich w 
pow. Bielskim. 

Szczegółowe badania i obserwacje 
doprowadziły do wykrycia tajnej a- 

Kto dziś powinien 

gentury komunistycznej we wsi Malinki 
pow. Bielskiego. 

Przy śledztwie wstępnem stwier- 
dzono, iż robota komunistyczna pro- 
wadzoną była przez specjalnie zorga- 
nizowany w tym celu przez «Нгота- 
dę> hurtok. 

Dalsze doc 

zgłosić się do komisji 

hodzenie w toku. 

przemeldunkowej. 
Do I Komisarjatu, właściciele jub rząd- 

cy domów przy vl. Franciszkański I, Z—k 
Łidzki 3, 5, 11, 13. Z-k Kiejdański 4/6 i 6. 
Do Komisarjatu, ul.: Poiubanek 

NrNr 1, 2, 3, 4, 5 (budka Kolejowa), 5 (d. 
Sadowskiego), 6, 7, 9, 9-a, 10, 11, 12 (d. Ła- 
zowskiego), 12 (d. Wróblewskiego), 15, 15-a, 
16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, dom Kole- 
jowy i «Park Lotniczy». 

Do III Komisarjatu, ul.: Meczetowa 
Nr 4, 5, 6-8, 7. 9, 10, 12, 14. M»hometa*ska 
Nr 3, 2, 4, 5, 5, 8, 10, 12, 3 Maja Nr 6, 8,9. 

  

— Skutki kłótni z żoną. Dn. 26 b.m. 
w mieszkaniu wożnego Bsniu Spółek Za- 
robkowych (Mickiewicza 1) Antoniego Baifi- 
rt podczas kłótni z swą żoną Marją Jó- 

zei Nagrodzki usiłował pozbawić się życia 
strzelając z rewolweru w okolicę lewego 
obojczyka. Poszkodowanego w stanie nie bu- 
dzącym obaw przewieziono do szpitaja Św. 
Jakėba. 

Z Calej Polski. 
— Ucieczka dwóch komuni- 

stów z Pawiaka w Warszawie. 
Omegdaj około południa rozeszła się 
wiadomość о ucieczce z więzienia 
śledczego przy ul. Dzielnej. t. zw. 
„Pawiakas dwóch niebezpiecznych 
komunistów: Leona Purmana i Miro- 
sława Zdziarskiego. Szczegóły uciecz- 
ki są następujące: W pierwszy dzień 
świąt około godz. 11 rano odbywała 
się po dziedzińcu więzienia przecha- 
dzka wieźniów politycznych grupami 
do 10 osób Mają oni przywilej, że 
noszą ubrania własne, ta okoliczność 
przyczyniła się do ucieczki. W pew- 
nym momencie więźniowie zarzucili 

na parkan wysokości 3 metr. 40 cm. 
od strony ul. Dzielnej drabinkę, spo- 
rządzoną z prześcieradeł, w mgnieniu 
oka wdrapali się na parkan i zesko- 
czyli na ulicę. Dozorca Jan Jóźwik 
zdążył dać dwa strzały z rewolweru, 

lecz chybił Na wszczęty alarm wy- 

biegli z więzienia inni dozorcy i po- 

icjanci; więźniowie zdążyli już jednak 
zbiedz. Z zeznań przechodniów oka- 

zuje się, że uciekinierzy wsiedli do 

pczysłanego prawdopodobnie specjal- 
mie samochodu i odjechali w kierun- 
ku ul Dzikiej. 

Wkrótce na miejsce wypadku przy- 

były władze sądowo-Śledcze oraz na- 

czelni: policji politycznej. Przeprowa- 
dzono szczegółowe dochodzenie, 

przyczem prze:luchano Jóźwika. Ze- 

znał on, że inni więźniowie otoczyli 

go kołem, a wówczas skorzystali z 
tego ci, którzy uciekli. Jóźwika aresz: 

towano. 
Zbiegli więźniowie przebywali w 

osobnych celach. Prześcieradła i ręcz- 
niki zostały im dostarczone przez Od- 
wiedzające rodziny. Nóż do wyrobie- 

nia szczebelków więźniowie zrobili z 

wyostrzonego trzonka łyżki. Szczebel- 
ki zrobili z blatu stołu w celi. 
24 Purman, liczący około lat 35, 

pseudonim „Kazik”, brat znanego le- 
karza w Warszawie, był jednym z 

najwybitniejzzych członków centra'ne- 
go komitetu panji komunistycznej i 
od szeregu lat poszukiwała go poli- 
cja. Aresztowano go w 1925 roku w 
łokalu przy ul. Dzielnej podczas po- 
siedzenia centra nego komitetu wy- 
konawczego; w listopadzie rb. zasą- 
dzony został na 6 lat ciężkiego wię- 
zienia. W wiezieniu zachowywał się 
wyzywająco. Purman był szwagrem 

Do IV Komisarjatu, ul.: Mej-zagolska 
Nr 4, 6, 28, 38, 40, 0, 45, 47. Krótka Nr 4, 
10, 1, 5, 5-a. Mon uszki Nr 2, 12. 

Do V Komisariatu. ul.: Rydza Śmigłe- 
go 27 (czyli Kij wska 26), 29, 31, 33. Ki- 
jowska 28 30, 32, 34. Rydza Śmigłego 21, 
23, 13 (czyl' Nowogródzka 40), Cechowa le- 
wa strona (za wyjątk em Nr 2). 

Do VI Komisarjatu, ul: Antokolską 
44, 46, 48, 50-52, 0 

glošnego terorysty Hubnera, który 
wraz z dwoma komunistami Pniew- 
skim i Rutkowskim stawili zbrojny 
opór podczas aresztowania ich w 
bramie przy ul. Zgoda Nr. 1 w 1925 
roku. Podczas pościgu zginęło _wie- 
dy lub odniosło rany 9 osób. Drugi 
uciekiner, Miroslaw Ździarski, lat o- 
koło 40. nalezał swege czasu do P. 
P. S. Używał pseudonimu  „Mirski“. 
Należał do partji komunistycznej, brał 
w niej czynny udział w 1922 r. Aresz- 
towany wówczas i przeprowadzony 
do biura policji politycznej przy ul. 
Brackiej nr. 17 Zdziarski wyskoczył 

oknem z 2 piętra i zdołał umknąć. 
Ukrywał się przez 2 i pół roku, aż 
wreszcie przed kilku miesiącami a- 
resztowano go w tramwaju. Skazany 
był na 4 lata ciężkiego więzienia. 

O ucieczce komunistów zawiado- 
miono niezwłocznie  telefonograma- 
mi i listami gończemi wszystkie wła- 
dze bezpieczeństwa, 

— Pogrzeb Dawida Abraha- 
mowicza. Wczoraj we Lwowie od- 
był się pogrzeb wieloletniego  parla- 
mentarzysty Dawida Abrahamowicza. 
W pogrzebie wzięli udział przedsta- 
wiciele ziemiaństwa, kół naukowych i 

bankowości. Przed domem żałoby 

rzemówił senator Szarski imieniem 
Polskiego Banku Przemysłowego 
którego ś. p. Abrahamowicz był za: 
łożycielem i pierwszym prezesem 

Rady Nadzorczej, Kondukt wyruszył 
do kościoła katedralnego obrządku 
ormiańskiego, gdzie mszę 2alobuą 

odprawił ks. arcybiskup Teodorowicz, 
poczem kondukt wyruszył na cmen- 

tarz Łyczakowski, gdzie zmarjego po- 

chowano w grobowcu rodzinnym. 

— Obchód rocznicy powsta- 
nia w Poznaniu. W dniu wczoraj- 
szym obchodzono tu uroczyście 8 

rocznicę wybuchu powstania wielko* 

polskiego. Obchód rocznicy 27/XU 
rozpoczął się w przeddzień wieczorem 
capsirzykiem po ulicach miasta, Po 
capstrzyku nastąpiła na placu Wol- 

ności defilada organizacji wojskowych 
przed dowódcą korpusu gen. Haus- 
nerem, W dniu obchodu w katedrze 
odprawił ksiądz prałat Mejsner solen- 
ne nabożeństwo, w którem wzięli u- 

dział przeds-awiciele władz cywilnych 
i wojska, oraz liczne rzesze publicz- 
ności. Po nabożeństwie delegaci to: 
warzys:w i organizacji złożyli wspól- 
ny wieniec na grobowcu bohaterów 
poległych w powstaniu wielkopolskiem 
1918 roku. Wieczorem odbyła się w 
auli uniwersyteckiej uroczysta aka: 

demja. | % ` 
— Wyniki pierwszych prób 

nowej radjostacji. Pierwsze próby 
nadawcze nowej centralnej radjostacji 
w warszawie osiągnęły już znakomite 
rezultaty. 

SŁ © w oO 

Pomimo tego, ż stacja mie jest 
jeszcze doprowadzona do stanu mak- 
symalnej swojej ea i aparatura 
nie jest kompletnie dostrojona, a an- 
tena wisi prowizorycznie na wysoko- 
ści 55 mtr., zamiast 75 mtr. zasięg 
stacji objął już całą Polskę. 

«Polskie Radjo» otrzymało szereg 
informacji z Poznańskiego od radjo- 
amatorów, którzy donoszą z radością, 
2 już audycję stacji warszaw- 
SKIEJ 

Dodychczasowa 6 klw. stacja war- 
szawska była zbyt słaba, ażeby mogła 
walczyć z falami silnych stacji nie- 
mieckich. To też dzielnice zachodnie 
Polski były stale pod wpływem fal 
niemieckich. 

Nowa centralna stacja polska daje 
pelną gwarancję, iż w całej Polsce 
słychać będzie przedewszystkiem au- 
dycje «Polskiego Radja». 

— Zagadkowe koleje zatrutej 
strzały. Przed kilkunastu dniami w 

prasie ukazała się alarmująca wiado- 

mość, że z «Wystawy Strzeleckiej i 

Broni» w Warszawie zginęła indyjska 
strzała zatruta, jedna z najstraszniej- 
szych trucizn południowo-amerykań- 
skich. Komitet wystawy ostrzegł przed 
skutkami skaleczenia i wyznaczył na- 

grodę 100 zł., gwarantując dyskrecję. 

Onegdaj strzała została zwrócona. 
Związany dyskrecją Komitet nie 

może podać wszystkich szczegółów 
afery. 

Ciekawem jest, że ostatni posia- 
dacz zatrutej strzały nic nie wiedział 
o jej pochodzeniu i właściwościach. 
Dopiero nieszczęśliwy wypadek z 
psem, który został w žartach zakłuty 

i zdechł w ciągu paru minut, zesta- 
wiony z  przeczytaną poprzednio 
wzmianką w prasie, nasunęły przy- 

puszczenie, że posiadana strzała po- 

chodzi z kradzieży dokonarej na 
wystawie. 
się na «Wystawę Sirzelecką i Breni» 

i po stwierdzeniu, że istotnie przy- 

niesiona przez niego strzała jest 
własnością kpt. Fularskiego, z ra- 

dością jej się pozbył, przeznaczając 
jednocześnie połowę otrzymanej na- 

grody na cele społeczne. : 

Zatruta strzała, która w ciągu 

swej nieobecności na Wystawie od- 
była interesującą wędrówkę przez 

kilkanaście rąk, ukaże się znów na 

„Wystawie Strzeleckiej i Broni*. 

Ze świata. 

— Cziczerin. Znany publicysta 
francuski p. Sauerwein zamieścił w 

„Matin* artykul, zawierający charakte- 

rystykę komisarza ludowego spraw 

zagranicznych  Cziczerina. Sanerwein 

dowodzi, iż Cziczerin cierpi na manię 

prześladowczą co w pewnych okresach 

jego działalności czyni nieznośnym 

stosunek z podwładnym. J:dnym z 
atutów Cziczerina jest doskcnała pa- 
mięć. Kierownik polityki sowieckiej 

czytając ogromną ilość gazet - zagra- 
nicznych, potrafi podczas dyskusji po 

woływać się na artykuły pism, które 

ukazały się przed kiku laty. W czasie 

np. konferencji lozańskiej Cziczerin w 

polemice z lordem Curzonem powo- 

ływał się na publikację ogłoszoną 
przez Curzona w jednym z pism an- 
gielskich 9 lat temu. Podczas konfe- 
rencji prasowych, Cziczerin powoły- 
wał się na artykuł Sauerweina druko- 
wany w 1924 r. jako [na dowód, iż 
wszystkie państwa kapitalistyczne ia- 
trygują przeciw władzy sowieckiej. 

— Brak węgla w Ang'ji. W ca- 
lej Anglji panuje nietylko przejmujące 
zimno, ale zarazem brak węgla, który 
obecnie daje się odczuwać dotkliwiej 
aniżeli w czasie strajku. Hurtownicy 
twierdzą, że winę ponoszą koleje, 
administracja kolei natomiast zwala 
winę na kupców, którzy przez zacho- 
wanie węgla starają się uzyskać więk- 
szą cenę. 

W łączności. z tem pisma zamie- 
szczają bardzo charakterystyczne fak- 
ty, np. król angielski zamówił 800 
ton węgla dla biednych w Windsor 
w dniu 11 grudnia i do tej pory 
węgiel ten znajduje się jakoby w 
drodze z kopalni, Niektóre transpor- 

RE EEEE POKO Z 

Notatki muzyczne. 

«Gejsza». 

Wobec przygnębiającej szablono- 

wości teraźniejszej produkcji operet- 

kowej, nieliczne tylko wyjątki szczę- 

śliwe—«Hrabina Marica», «Księżnicz- 
ka Ilica» i t. p.—zasługują na wy- 
różnienie pośród niezliczonej ilości 
bezwartościowych,  dyskredytujących 
nazwę gatunkową operetki, niegdyś 
przez największych / kompozytorów 
(Mozart i in.) chętnie uprawianej, 

kiedy na scenie obowiązywał dobry 

śpiew, a w muzyce—talent i umiejęt- 
mość opracowania, żywo trzeba przy- 

klasnąć przypomnieniu dzieł daw- 

Jak orzeźwiający powiew zdrowe- 

go i czystego powietrza do zatęchłej 
atmosfery, tak miłe wrażenie sprawiło 
wystawienie, dawno już nie grywanej, 
a młodej publiczności prawie niezna- 
nej operetki „Gejsza*, która przed 
laty dwudziestu—na wszystkich sce- 
nach operetkowych całego Świata, 
największe święciła tryumfy, dzięki 
swej pięknej i bardzo metodyjnej, 
niezwykle świeżej i urozmaiconej ryt- 
micznie, niejozbawionej oryginalnych 
pierwiastków japońskich, muzyce. |Przy 
ówczesnem niezmiernem  zaintereso- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 

waniu Europy i Am*ryki wszelką „ja- 
pońszczyzną*, popularność „Gejszy* 
stała się wręcz niezrównaną. jeżeli 
obecnie niema już ona tej akluałnoś- 
ci, to wartość niezaprzeczona samego 
dzieła, najzupełniej usprawiedliwia jego 
wznowienie. 

Jakkolwiek na afiszach zwykle #- 
guruje, jako kompozytor, Sidney Jo- 
nies, wszakże oryginalność „Ssui gene- 
ris” tej operetki stanowi, że jest to 
dzieło zbiorowe. Prawie każdy nu- 
mer partycji jest kompozycją innej 
osoby, przeważnie amatorów z grona 
oficerów marynarki angielskiej, którzy 
poprzywozili z Japonji tameczne me- 
lodje najwięcej popularne i ułożyli z 
nich swe piosenki. Jones dopisał 
części, brak których odczuwał przy 
układaniu całej operetki opracowując 
ją jako muzyk zawodowy. Oryginalne 
wydanie pariycjj—z tekstem angiel- 
skim—zawiera, przy każdym numerze 
poszczególnym, nazwisko jego autora, 
na okładce zaś umieszczono główne- 
go współpracownika, pod firmą któ- 
rego poszła  „Gejsza* po całym 
świecie. 

Rola Mimozy, obfitująca w muzy- 
kę pierwszorzędnej piękności (nprz. 
Piosenka o złotej rybce) i niezmi.rnie 
wdzięczna dla śpiewaczki, doskonale 
się nadaje do rodzaju talentu p. 

  

Wiktorji Kaweckiej, która też przed- 
stawiła cały zasób (swej kultury śpie- 
waczej i zawsze wytwornej gry. 
Wielce artystycznie odśpiewanym 
walcem, dodanym w trzecim akcie, 
zbogaciła jeszcze znakomita pryma- 
donna swą ładną partję, wykonanie 
której było przyjmowane wielokrotnie 
hucznem oklaskami, 

Bardzo pomyślne — pod każdym 
względem — było wykonanie roli 
sympatycznej Molly przez p. Janinę 
Sokołowską, którą też nieraz obda- 
rzano oznakami wielkiego zadowole- 
nia. Nie potrzeba chyba dodawać, że 
p. Józef Redo by! wyśmienitym Fair- 
faxem Niewdzigczną rolę Katany ob- 
jął p. Jerzy Jurkowski, którego głos 
zasługuje na niezbędne jeszcze mu 
wyszkolenie. Dobrze się wywiązała p. 
Janina Łaszczyk w roli Zoe, francus- 
kiej tłumaczki. Stronę komiczną ope- 
retki udatnie reprezentowali staran- 
nem wykonaniem swych wdzięcznych 
ról -- p. p. Bronisław Romaniszyn 
Markiz Imari) i Józef Winiaszkiewicz 
Wan-Haj). Role mniejsze i epizody- 
czne były należycie odegrane. 

Wstawiony w akcie lll-cim „Ta- 
niec angielski* z wielkim powodze- 
niem odtańczony przez p. p. Irenę," 
Lili i Helenę Watrasówny i Anielę 
Olszewską, zadośćuczynił wymaga- 

Posiadacz strzały zgłosił Ia 

ty nadane już w listopadzie nie do- 
szły jeszcze do stacji odbiorczej. 

— «Druga twarz». Do składu 
kołonjalnego Leona Tauzzi w Nicei 
przyszedł jegomość w sprawie kupna 
sklepu. Na zaproszenie Tauzzi niezna- 
jomy udał się z nim do mieszkania, 
gdzie ten w toku rozmowy oświad- 
czył, że się dobrze zna na spirytyz- 
mie i każdemu może przyswoić dar 
«drugiej twarzy» o ile kto się zgodzi, 
by go przywiązano do krzesła i za- 
wiązano oczy zmoczoną w occie 
chustką. Żona i córka zgodziły się 
na ten eksperyment. Wówczas nie- 
znajomy wyciągnął rewolwer z kiesze- 
ni, zabił na miejscu Tauzzię i ciężko 
zranił jego żonę, poczem skradł 12 
tysięcy franków i ulotnił się. 

— Bogolubow n'e wraca do 
Rosji. Znakomity szachista rosyjski, 
który świeżo zdobył poraz drugi mi- 
strzostwo światowe, zakomunikował 
władzom sowieckim, że zrzeka się 
obywatelstwa sowieckiego i nie za- 
mierza wrócić do Rosji. Związek sza- 
chowy Sowietów postanowił wykreś ić 
Bogolubowa z listy członków i po- 
zbawić go godności mistrza szacho- 
wego Unji sowieckiej. 

7 za kulis królestwa filmowego. 
Królestwem filmowym można śmiało 

nazwać przedsiębiorstwo «Metro Goldwyn- 
Meyer-Studio>, będąre od kiika lat najpo- 
tężniejszą organizacją filmową na całym 
Świecie. 

Przedsiębiorstwo Metro-Goldwyn zaj” 
muje obszar 53 akrów, na którym stoi - 35 
rozmaitych budynków; piękne, brukowane 
ulice w ogólnej długości 3 mil łąc'ą różne 
unkty tego wielkiego  <miasia» filmowego. 
mie urządzenia i różne przyrząty technicz- 

ne przedstawiają wartość 4.000.000 dolsrów. 
Znajduje się tam 16 wielkich scen i mniej- 
szych oraz jedna olbrzymia scena teatralna 
do zdjęć i epizodów, których «nakręcanie> 

gołem niebem nastręczałoby zbyt wiele 
rūdnošci. 

Na terenie przedsiębiorstwa Metro-G 1d- 
wyn znajduje się specjalna stacja telegra- 

ficzna esiern-Union. Ilość listów, jakie 
poczta dziennie tu dostarcza, dochodzi do 
3.090, co rocznie wynosi ponad 11.000.000. 

„ Własna fzbryka mebli na miejscu wy- 
rabia wszelkiego rodzaju meble, potrzebne 
do filmów. W specjalnej wytwórni naczyń 
gipsowych i glinianych wyrabia się rozmaite 
wazy i t. p. Specjalny oddział krawiecki 
bez przerwy pracuje nad przygotowaniem 
kostjumów dla aktorów i statystów. 

, Cała organizacja przedsiębiorstwa 
dzielona jest na 20 różnych departamentów. 
Najpotężniejszym jest niewątpliwie departa- 
ment finansowy, tęiący niejako wielkim 
rozrachunkowym (cleariny-houst) dla tysię- 
cy ludzi, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 
Przeciętna tygodniowa lista pracowników, 
otrzymujących stałe wynagrodzenie, obejmu- 
je około 5.000 osób. Płace dzielą się na 
dwie kategorje; prace mechaniczne opłacane 
są według godzin, zaś aktorzy, reżyserowie 
it. p. otrzymują t. zw. wynagrodzenie «po- 
ufne», oparte na płacach stałych miesięcz- 
nych lub roc»nych. Płace stałe dochodzą 
do sumy 5.000.000 do!arów rocznie. 

Departament garderoby, będący niejako 
piękną kolekcją kostjumėw, przedstawia 
wartość 275,000.000 dolarów. Departament 
laboratoryjny wyrabia rocznie około 
40,000 000 stóp filmu. Rozciągnięte w pro- 
stej linji filmy te zajęłyby pizestrzeń 800 
mil długości. Departament elektryczny, roz- 
porządzający 2 potężnemi elektrowniami 
oraz 4 ruchomemi stacjami elektrycznemi, 
mógłby dostarczać światła dla przeszło 8.000 
mieszkań. Wartość prądu elektrycznego, zu- 
żytego w przeciągu jaca tygodnia prz*z 
przeds ębiorstwo  Metro-Goldwyn, wynosi 
2.200 dolerów. 

Przez wzgląd na to, iż tematy filmów 
amerykańskich zaczerptęte są z życia naj 
rozmaifszych narodów w prz dsiębiorstwie 
Metr* -Gold wyn przcuje cały zastęp expertów 
technicznych, obznajmionych z hi:torją, geo- 
grafją i zwyczajami ludowymi wszystkich 
niemał narodów świata, 

Ofiary. 
Zamiast powinszowań świątecznych 

noworocznych: 
Justynowstwo Cywińscy @1а zreduko- 

wanego posterunkowego K. zł, 5. 
Jackowie Jeleniewscy na Żłobek im. 

Marji zł. 5. 

ННЕ ЗЕВЕН ЕЕ КО РУ ГН 

Perlmutier Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 1 naj- 
wydatniejszą farbą = * plelizajy 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabyca. 

BEES BOA ZEZAG 

niom teraźniejszej publiczności, żąd- 
pe" pokazów tanecz- 

nych. 
Brak większej obsady chórów 

męskich zniewolił do skrótów w nie- 
których ustępach zespołowych. 

Że zwykłą sobie pieczołowitością 
przygotował i z temperamentem pro- 
wadził część muzyczną ladnej ope- 
retki p. Mieczysław Kochanowski. 
Reżyser p. Józef Winiaszkiewicz u- 
czynił, co w danych: warunkach było 
można, aby przedstawieniu dać odpo- 
wiednią oprawę 20m. 

Konserwatorjum Muzyczne. 

Wzorem lat ubiegłych odbył się 
«wieczór  tercjałowy», wykazujący 
obecny stopień rozwoju tej grupy wy* 
chowaticow Konserwatorjum Muzycz- 
nego, kóÓra zdążyła na ten ra6 przy- 
gotować odpowiedn] program. 

Bardzo pocieszającym objawem 
jest coraz obfitszy dobór uczniów, 
grających na dętych instrumentach; 
po raz pierwszy — od szeregu lat — 
wystąpił młodociany, wcale nieźle za- 
awansowany wiolonczelista (kl. prof. 
Tchorza). jk wiadomo, do najpilniej. 
niejszych zadań każdega Konserwa- 
torjum należy kształcenie muzyków 
orkiestrowych i pedagogów muzycz- 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

  

dzieły baonu. 

godz. 10 w Kwaterm. 19 baonu K. 

Należność uiści D-two tut. 
pocztowym, po nadeslaniu 
egzemplarzy odnośnego dziennika.   
Do p.p. Mierniczych. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wiłnie 
mości, iż z dniem 1-1-1927 r. przewidywane 

kontraktowych mierniczych w VII—-X stopniu służbowym, 
Kandydaci na stanowiska powyższe winni być obeznani 

należycie teoretycznie i praktycznie z pracami scaleniowemi. 
Reflektanci, odpowiadający warunkom powyższym, mogą 

składać na imię Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego wła- 
snoręcznie napisane podanie z życiorysem 
wyszczególnić wszystkie prace scaleniowe, 
dzielnie, czy też pod kierownictwem innych 
Polsce jak również w b. Komisjach Urządzeń Rolnych w Rosji. 

Geometrzy, zatrudnieni u mierniczych przysięgłych i upo- 
ważnionych w charakterze technicznego personelu pomocni- 
czego winni ponadto wymienić wszelkie względem tych mier- 
niczych zobowiązania, zaznaczając jednocześnie termin w któ- 
rym powyższe zobowiązania mogłyby być zlikwidowane. 

Prezes О. U. Z. w Wilnie. 
Nr. 3321/VI. 

  

Przetarg. 
19 baon K. O. P. w Słobódce-Zawierskiej rozpi- 

suje niniejszym przetarg nieograniczony na dostawę 
arty kułów żywnościowych i paszy na czas od 20-go 
styczna do 20 kwietnia 1927 r. franco loco podod- 

Rozprawa ofertowa odbędzie się 10 stycznia 1927 r. 

Bliższych informacji udziela D-two 19 Baonu K. O.P. 
baonu przekszem 

rachunku 

Kwatermistrz 19 baonu K. O. P. 
(—) Łappo 

Lekarz-deni 
M. Otyńska Sonia. 

Choroby zębów. 
Ptombowanie i usu- 
wanie zębów bez būius 
porcelanowe 1 złote 
korony, sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się, 
zniżka Ofarna 4. 

W. Z. P. 79, 

  O. P. w Słobódce. 
Gotówkę 

w każdej sumie 
solidne zabezpie« 
a) 

je 
tp HKO : 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6. 

Telef. 9—05 

i dwóch 

kaoi'an. 

  

  

1.000 — „2.000 
DOLARÓW 

ujokujemy na 
hipotekę nierucho: 

mo ci 

podaje do wiado- 
są wolne posady 

D Handl.-Kom. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6,telef.9 05 

DOMY 
majątki, folwarki, |. 
place kupujemy— 
sprzedzjemy na 
warunkach bardzo 

dogodnych 
Dom. H.-K. 

<ZACHĘ TA» 
Gdańska 6, tel. 9-05 

w którym należy 

wykonane samo- 

mierniczych tak w 

  

MAJĄTKI 
ai domy, 
warki posiad. 

do sprzedaży d 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    
    

  

  

warunkach dogęd- 
> Z powodu LIKWIDACJI wyprzedaję mych 

› PIANINA, FORTEPIANY ZACHĘTA: 
jach ® 

i FISHARMONIE S Gdańska 6, tel. 905 

: А ROWSKA SUMY 4 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- PIENIĘŻNE 

: „ lokujemy bardzo 

 PONCZOCHY i BANDAŽE GUMOWE & p. "m 
; e żylakom i przeeciw puchnięciom nóg. Opaski M | Gdańska 6 — 

rzuszne: przeciw obwisłości, na czas ciąży, logowe, M tel. 9 — 05. 
przeciw obniżeniu żołądka, przeciw latającej nerce idia @ 

: орг:теп!а Ъцигу a A korpulentnych. B 
orektory przeciw garbieniu i dla prostego mania 

$ się dla 4 Ama J przepukliny: Pk Wiech B Bom. aaa 
S pachwiny 1 t, iadamy do 

Poleca ta p ci į "in S. Polaczek Bl sa 
+ w Samborze koło -Lw-wa. Katalogi darmo. 2 АСНЕТА“ 

З - 2 DOKTÓ m : Obwieszezeniė. || 1 LDOWIC 
Zarząd Konkursowy Masy Upa: * E | 1 ON IE do wy” 

dłościowej Wileńskiego Banku Rol. || chor. WENERYCZ. najęcia ua_5e_ 
niczo - Przemysłowego w składzie NE, MOCZOPŁC. dziny, Klacz 4 
zdwokatów p kółóe Abramowicza, SKÓRNE ia RR 
tanisława lūskiego, Władysława od 10-1, od 5-8 w, 4 

Miedzisnowikiego, 6zefa Polikera 0 = Królewska 1 m 2 
: a został en DOKT ÓR | 
ecyzją Sądu Okręgowego w nie х 

z dnia 9/16 grudnia 1926 £. i przy- LIeldowiczowa gubioną _ legity- 
stąpił do pełnienia swych czynności. KOBIECE, WENE- z mację Nr. 91/Br. 
Biuro zarządu mieści się w Wilnie RY! E i chor, z dn, 21/1 b r 
prży ut. Ad, Mickiewicza Nr 21 i jest DR MOCZ. wyd. przez p. Komi- 
czynne w dnie powszednie od godz, 12—5 sarza Rządu m. Vilna d 
11 do 31 od g, 7 m. 30 do 9 wie- ul.Mickiewicza24 | na imię Władysława '" 

žemai Konkursow rzypomina е 2 a lis 
wierzycielom Banku, że je skła: En z) o Eni 
dania pretensji upływa z dniem 10 Nr 334600, unie- 
stycznia 1927 A d : Akuszerka ważnia się, 

Prezes Zarządu, | W: Smiałowska 23M { 
  

Ogłoszenie. 
Komoinik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, Žaislai 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P. C, 
obwieszcza iż w dniu 28 grudnia 1926 
roku; o godzinie 0 rano, w Wilnie, 
Bzy ulicy Bazylj fiskiej Nr. 4 od 
ędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 

nej majątku ruchomego Henocha 
Kowarskiego, składającego się z ume- 
blowania mieszkania, oszacowanego 
na sumę złotych 5.527, na zaspo- 
kojenie pretensji Zalmana Lewina w 
sumie 5.159 zł, z proc. 

  

przyjmuje od godz. 9 

     

                    

     

  

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6 naleziono portmo* 

WZP. Nr 63 Z netkę dnia 9 XII 
na ul. Wielkiej, 

koło sklepu Wożul- 
500—1000—1500 skiego. Zgłaszający 

dolarów pożyczki Się po bliższem okreśw 
udzielimy tylko pod leniu zawartości 

solidne zabezpieczenie' tejże może  odebi 
Wileńskie Biuro w Adm, «Słowa» do 

Komisowo-Handiowe dnia 5 I 27, Po upły* 
Mickiewicza 21, wie tego czasu pie* 

niądze [zostaną prze- 
kazane na L. O. P. P. 

  

  

Do wynajęcia 
pokój umeblowany z 
elektrycznością i opa- 
łem. Wejście niekrępu- 

EŃ 

Domy w Wilnie 
  

Komornik Sąd: 
Nr. 3327-VI. sa 

opałowy i 
kowalski z 

(-) A. Sitarz. 

в 

We giel ie od 1 tony. 

ny najniższe. 

Jagiellońska 3 m. 6, 
tel. 811.   kupimy zaraz rozmai- 

tej wartości. 
Biuro nasze nie po- 
biera żadnych kosztów 

za zgłoszenia. 
Wileńskie Biuro | 

Komisowo-Handlowe 
Ad. Mickiewicza 21. 

tel. 152* 

   

        

    

enografji wyucza 

jące. Adres w Redakcji 

darmo listownie, 
Redakcja  Steno- 

S 

Polskiego, wk 
arszawa, Szczygla 12   

nych, odpowiadających wciąż coraz 
większym wymaganiom. W tym też 
kierunku zupełnie świadomie i celowo 
zwrócona jest praca i w Konserwa- 
torjum wileńskiem, 

Bezpośrednim wynikiem tego było 
znaczne urozmaicenie programu  wie- 
czorowego, bez—tak częstej —przytła- 
czającej przewagi numerów fortepja- 
nowych. Pośród dużej ilości — mniej 
lub więcej uzdolnionych — uczniów, 
żaden nie zawłódł. Wszyscy wykazali 
staranne przygotowanie pod umiejęt- 
nym i sumiennym kierunkiem zespo* 
łu pedagogicznego, od szeregu !at już 
tam niezmordowanie pracującego. 

Niepodobna na tem miejscu wy 
liczyć wszystkich zasługujących na 
to wyróżnienie; trzeba się zatrzymać 
na tych, co się najwyraźniej w pa- 
mięci słuchaczów zaznaczyli. Przedew= 
szysikiem można powinszować prof. 
Kimont-jacynowej niezwykle uzdol- 
nionego, ogromnie—nad wiek — roz- 
„winiętego i odczuwającego prawdzi- 
wie z dojrzałością muzykę, młodziut- 
kiego ucznia, który złożył w sonacie 
(cis—moll) Beethovena niezbite do- 
wody talentu, rokującego przy usil- 
nej pracy, pod dotychczasowym kie- 
runkiem— wybitne wyniki na przysz- 
łość. Utalentowana uczenica tejże 
klasy dzielnie się spisywała z utwo- 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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rami Szopena, Znane juž nam daw- 
niej uczenice prof. Ranuszewiczowej 
wykazały postępy bardzo znaczne. 
Zawsze wybornie prowadzone ucze” 
nice prof. Tymińskiej utrzymały się 
na wysokości oczekiwanej. 

Ładny głos uczenicy z klasy prof. 
Święcickiej nie będzie się mógł swo- 
bodnie rozwijać, jeżeli nie przestanie 
zaciskać szyi przez nachylanie głowy 

naprzód w czasie śpiewu. Postęp, 
wykazała uczenica prof. Wyleżyńsk 
zwłaszcza we frazowaniu i cieniowa- 
niu. Znaczny krok naprzód w ca 
grze uczynił wykonawca «Fausta 
Sarasate — Gounod (kl. prof. Ledo- 
chowskiej). : 

Niemniej korzystne wyniki swej 
nauki przedstawili wszyscy profeso" 

rowie instrumentów dętych pp. Resz* 

ke, Klłmowicz i Rutkowski; szczegól- 
nie się wyróżnili; klarnecista i puzo- 
nista. 

Należałoby się wstrzymywać Od 
wszelkich uwag wobec tak już zde* 
nerwowanych występem publicznym 
wychowafców, bo niczego na! 
nie nauczą, a jeszcze bardziej tylko 
wystraszają grających i szkodzą Ca: 
łości. 

Michał Józefowicz. 

ZEE


