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Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 
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NIEZALEŻNY ORGAN 

Wyehodzi eodziennie prócz dni pošwiąteeznych 
  

Decentralizacja powiatowa. 
Organizacja podziału administra- 

cyjnego kraju opiera się na powia- 

tach. Pisaliśmy niedawno już o tem, 

że powiaty nasze są zbyt wielkie. 

Powoduje to niesłychane trudno- 

ści dla ludności. Proszę sobie uprzy- 
tomniė, že mieszkaniec gminy Żo- 
dziszki, położonej w rejonie zasięga 

Smorgoń i Oszmiany — dla dosta- 
nia się do swego powiatowego mia- 

sta Święcian musi jechać kilkadzie- 

siąt wiorst bezdroża (żadnej szosy 

ani kolei) — albo kilkanaście wiorst 

do kolei za Mołodeczno i dalej, prze- 

jechać przez Wilno, tam przesiąść 

do Nowoświęcian lub Lyntup — 
wreszcie wąskotorówką lub furą žy- 

dowską do Święcian. Droga tam i z 
powrotem conajmniej 3 dni, 

° Proszę stanąć na stanowisku 
urzędnika ze starostwa Czy starosty, 
który ma w takich gminach sprawo- 
wać nadzór administracyjny bez po- 

siadania samochodu. ' Zarówno taki 

nadzór jest fikcją, jak niemożliwą 

męką dla ludności jest stosunek do 

władz w tych warunkach. Jedynym 

przedstawicielem władzy, jedynym 

przedstawicielem państwa polskiego 

w oczach często nieufnej ludności 

jest jedynie niekontrolowany komen- 

„ dant posterunku policji. 

Takie same stosunki mamy w 

pow. Dziśnieńskim i w szeregu po- 
wiatów Nowogródzkich a niemal we 

wszystkich poleskich. 
Tylko zmniejszenie obszaru po- 

wiatów i zbliżenie siedzib władz po- 

wiatowych do centrów tego nowego 

terenu może stać się radykalnym 
środkiem naprawy. Wzorem mogą 

być powiaty b. dzielnicy pruskiej, 

najmniejsze w całej Rzeczypospolitej, 

gdzie niemcy najpraktaktyczniejszy 

typ administracyjny zaprowadzili, 

Wiemy jednak, że wprowadzenie 

nowej większej ilości powiatów po 

ciąga za sobą duże wydatki inwesty- 

cyjne na budynki dla władz i urzęd- 

ników. W okresie sanacji jest ta spra- 

wa na wielką skalę nie do przepro- 

wadzenia. Są wprawdzie próby roz- 

poczęte z inicjatywy Delegatury ni- 

leńskiej stworzenia nowego powiatu 

Mołodeczańskiego, oraz przeniesienia 

siedziby powiatu Duniłowickiego do 

Postaw oraz przesunięcia szęregu 

gmin z jednych powiatów do dru- 

gich — ale jakoś sprawa ta, choć 

wprowadzająca pewną poprawę, utknę- 

" ła w Warszawie. 

Dlatego to, dla usprawnienia ad- 

ministracji powiatowej i wzmocnienia 

nadzoru nad często zupełnie nieod- | 

powiędnio się zachowującą policją =   staje się koniecznem w okresie przej: 
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szarów powiatów, — zdecentralizować 

administrację powiatową. 

Znienawidzona powszechnie, na 

szczęście prawie wszędzie usunięta 

instytucja „naczelników rejonowych” 

| miała w swem założeniu cechy do- 

datkowe — zbliżenia władzy do lud- 

ności. Ulpadła ona ze względu na 

brak odpowiednich ludzi. Ale dzisiaj, 

jak i uprzednio w dostatecznej mie- 
rze ich się nie znajdzie. 

Zaradzeniem złamu byłoby stwo: 

rzenie instytucji drugiego, względnie 

dalszych  wicestarostów, — К!бггуБу 

mogli łącznie z urzędnikiem od 

spraw paszportowych oraz innych 

spraw mniejszej wagi, być osadzeni 

w dalszych punktach powiatu. Bę: 

dzie to znaczne ułatwienie dla lud- 

ności oraz wzmocni nadzór starostwa 

nad policją i urzędnikami gminnymi. 

Możliwa jest i inna forma, w 
stronę której skłaniać się zdaje p. 

minister Thugutt i o czem była już 

mowa na zjeździe wojewodów. W 

"tym wypadku tacy zastępcy starosty 

z odpowiednimi uprawnieniami, nie 

mając innego stałego punktu oparcia 

poza siedzibą powiatu, mieli za za- 

danie objeżdżać powlat,. tak, aby 

conajmniej raz na parę miesięcy 

każda gmina mogła być odwiedzona. 

Ita forma zbliżenia władzy dla 

udogodnienia kontaktu z ludnością 

(paszporty, zniżenie kar administra- 
cyjnychl)—będzie ulgą dla mieszkań- 

ców „deskami zabitych” miejscowo- 

ści, jak się to u nas mówi. 

Życzyć by należało — aby ta re: 
forma z omówień materjalnych czem- 

prędzej wyjść mogła i rychlej była 

w życie wprowadzona. 
= GB: 
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Teatr Polski 

Dziś w środę 
po cenach zniżonych 

Damy I huzary. 
komedja Al. Fredry. 

Początek o g. 8 w. 

  

W czwartek premjera 

Wielia Księżna i chłogiec hotelowy 
komedja Savoira. 

Poczęlek o g. 8-ej wiecz. 
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Teatr Wielki 

Dziś porżz tizeci » 

Karnawał królewski 
operetka revne Nelsona 

5 z W. Kawecką. 

5 Początek 0 8 w. 
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Cena ogłoszeń na 1 str. za wiersz milimetrowy groszy 27, na 4ej stronie 

za wiersz milimetrowy 10 groszy. 

wiersz milimetrowy 50 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 4-0 lamowy, 

na 4-ej str. 6-clo łamowy. Terminy druku mogą być przez administrację 

Prenumerata miesięczna 3 złote. 

Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
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RYGA. W niedzlelę wieczorem 
przybył do Rygi minister spraw za- 
granicznych Skrzyński. Na dworcu 
powitali ministra Z. Mejerowicz ło: 
tewski minister spraw zagr., sekre- 
iarz ministerstwa FAlbat, poseł z War- 
szawy Nuksza, b. poseł łotewski w 
Paryżu Graswald, poseł estoński Se- 
liama z członkami poselstwa, za- 
stępca posła finlandzkiego Ś:lvauder, 
poseł pclski Ładoś, członek polskie- 
go poselstwa Neuman, pierwszy se- 
kretarz Zaleski, wyżsi urzędnicy ło- 
tewźkiego ministerstwa spraw zagra- 
nicznych, generał Gopper i inni. 

Minister Skrzyński jako gość mi- 
nistra Mejerowicza udał się do jego 
mieszkania, gdzie o godz. 11/2 od- 

| ARSZAWA. Premjer Grabski 
ma wrócić z Zakopanego we czwar- 
tek 15 bm. Po przybyciu do War- 
szawy premjer porozumie stę z mar- 
szałkiem Sejmu w sprawie ewentu- 
alnego wygłoszenia exposć na ple- 

WARSZAWA. Na komisji przemy- 
łowo'handlowej, po przyjęciu pro- 

ektu ustawy dotyczącej przystąpie- 
nia Polski do międzynarodowej kon- 
wencji metrycznej, rozpoczęto dy- 
skusję nad wnioskiem posła Pączka 
(PPS), o wyznaczenie zarządu przy- 
musowego dla zakładów staracho- 
wickich. 

Dyskusja przyjęła charakter ogól: 

TALLIN. Aresztowano tu grupę 
8 zamachowców, którzy napadli 1 
grudnia na rezerwę policji. 

Aresztowani mieszkali w Tailinie; 

po zamachu wrócili do swych zajęć 
codziennych. 

BERLIN. Koła parlamentarne za 
pewniają, że próby ministra skarbu 

Luthera utworzenia gabinetu, opar- 

tego na większości parlamenternej 
spełzły na niczem, wskutek oporu 

partji centrowych. 

Centrum nie chce wejść do ga- 
binetu t. zw. lewej koalicji wejmer- 

PARYŻ. Dzienniki paryskie opub- 
likowały seńsscyjne wiadomości o 
ciągłych kradzieżach w ministerstwie 
spraw zagranicznych tajnych doku* 

PIOTROGRÓD. Dzienniki podają 
komunikat dyrekcji obserwatorjum, 

z którego wynika, że niebezpieczeń- 

stwo powodzi — wskutek przyboru 
wody w Newie—b. poważnie zagraża 
miestu. 

    
Areszty w Tallinie. 

Kryzys gabinetowy w Niemczech. 

Kradzież tajnych dokumentów fran- 
cuskich. 

Powódź w Piotrogrodzie. 

DEMOKRATYCZNY 

Minister spraw zagranicznych Skrzynsk“ 
i w Rydze. 

byl slę bankiet wydany na czešč je- 

go. 
W poniedziałek min. Skrzyński 

składał wizyty prezydentowi państwa 
Czakste i przewodniczącemu Sejmu 
Wesmanowi. 

O godz. 2-ej odbyło się śniada- 
nie w poselstwie polskiem, wieczo- 
rem przed wyjazdem delegacji do 
Tallinu ma zaproszenie prezydenta 
państwa odbyła kolacja się w jego 
apartamentach. A 

Zarządzający wydziałem — ргазс- 
wym łotewskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych A. Bilman odznaczo- 
ny został Krzyżem Komandorskim 
li-go stopnia orderu „Polonia Resti- 
tuta”. 

Premjer Grabski wyglosi dwa exposė. 
num. Według istniejącego projektu 
premjer Grabski mówiłby w przysz* 
łym tygodniu dwa razy. Rsz w ko- 
misjł budżetowej, jako minister skar- 

bu, drugi raz na plenum, jako szef 

rządu. 

Zamach na 8-godzinny dzień pracy. 
ny i zasadniczy, a w jej toku poseł 

Wierzbicki zgłosił wniosek o zniesie- 

pie ośmiogodzinnego dnia pracy w 
hutach w Kongresėwce, aby w ten 
sposób wyrównać dziesięciogodzinny 
dzień pracy, wprowadzony па @. 
Śląsku. Dyskusja będzie kontynuo- 
wana i głosowanie nad wnioskiem 
posła Wierzbickiego zostało wyzna* 

czone na środę przyszłego tygodnie. 

Wśród aresztowanych znajdują 
się urzędnicy sowieccy. 

Sztab zamachowców znajdował 
się w prywatnem mieszkaniu pewne- 
go urzednika bankowego. 

skiej, gdyż w tym wypadku kierow- 
nictwo gabinetu dost:loby się w tę- 
ce socjal-demokratów. 

Lutherą prowadzi obecnie per: 
traktacie, celem stworzenia gabinetu 

fachowego. 
Organ centrum „Germania” na- 

zywa sytuscją obecną, b. poważną. 

mentów dyplomatycznych, kompro- 
mitujących politykę pramjerów—po* 
przednikėw Herriota, 

   

  

Komunikat wyje ża  Piotro- 
gród może udiknąć *cdzi w razie 
zamarznięc'a zatok fńskiej, lecz   

wskutek łagodnej temperatury liczyć 
na to nie można,  
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Wiadomości polityczne. 
P. Prezydent Rzeczy” | 

Dym pospolitej przyjął -dn. 12 
wojskiem. b: m. w Spale ministra, 

spraw wojskowych, ge- 
nereta Sikorskiego na audjencji i 
cdbyl z nim kilkugodzinną korferen= 
cję, na której omawiane były sprawy 
ministerstwa spraw wojskowych za: 
sadnicze i bieżące, jak sprawa reali- 
zacji budżetu armji na rok 19241 
1925, sten administracji armji, spra: 
wy personzlne oraz rozbudowy ma- 
rynarki wojennej. 

12-go b. m. odbyła 
się w Sejmie narada 
między p. Marszałkiem 

Ratajem, ministrem Spraw Wewnę- 
trznych p. Ratajskim oraz przewodni: 
czącym Sejmowej Komisji Admini- 
siracyjnej pos. Putkiem narada w 
sprawie ustaw samorządowych. 

Na naradzie tej wyjaśniono, że 
praca nad projektem ustawy o gmi: 
nie wiejskiej w Komisji jest już na 
ukończeniu. Ministerstwo Spraw We: 
wnętrznych pragnęłoby, aby w mia- 
stach Małopolski i b. Kongresówki 
można było już w najbliższej przy: 
szłości przystąpić do wyborów Rad 
Miejskich. O ile nie byłoby możliwe 
szybkie załatwienie projaktu ustawy 
o samorządzie miejskim rząd przedło: 

  

Rady samo- 
rządowe. 

  

żyłby Sejmowi projekt ustawy tym- 
czasowej, na mocy której mogłyby 
odbyć się wybory. P. minister Spraw 
Wewnętrznych zamierza porozumieć 
się w tej sprawie z Klubami Sejmo- 
wemi. 

Pos. Putek wyraził opinję, że o 
ile liczyć się można z szybkiem za- 
łatwieniem ustawy w samorządzie 
wiejskim, o tyle sprawa ustawy miej- 
skiej napotka prawdopodobnie na 
trudności. Wybory do gmin wiejskich 
na podstawie nowego prawa wybor- 
czego moglyby się odbyć z końcem 
czerwca bieżącego roku. 

W Komisii Ochrony | 
Ustawa o Pracy dyskutowano w 
piacounis dalszym ciągu nad pro- 
mowych. jęktem ustawy o pra- 

` cownikach domowych. 
Przyjęto artykuły, dotyczące praw i 
obowiązków pracowników domowych, 
długości wypoczynku, urlopu i wy- 
nagrodzenia za pracę dodatkową. 
Przeredagowanie artykułów, dotyczą” 
cych przewidzianych projektem rzą- 
dowym komisji dla spraw pracowni- 
ków domowych, powierzono subko- 
misji. Obrady nad projektem rządo: 
wym o inspekcji „pracy odroczono 
do dnia dzisiejszego na życzenie mi 
nistra pracy. 

  

  

z Z£ZOWN.A. 
Litwini o odpowiedzi konferencji 

" Ambasadorósw. 

KRÓLEWIEC, Neczelny redaktor 
„Lietuwy” Wygandas zamieszcza ar- 
tykuł w sprawie noty co do stosun- 
ków z Polską, którą przesłeła Litwie 
Konferencja Ambasadorów. 

Pisze on między innemi, co na: 
stępujs: odpowiedź Konferencji jest 
aktem krzywdzącym i mijającym się | 
ze sprawiedliwością. Dokument ten 

„jest bardziej krzywdzący, że przema- 
wia w imieniu sprzymisrzonych, tych, 
którzy walczył! za prawdę i sprawie- 

"dliwość, którym społeczeństwo litew- 
skie zaufało i od których oczekiwało 
naprawienia krzywdy wileńskiej. 

I oto teraz, ci sami sprzymierze- 
ni, używają tych samych arguman-   tów co Warszawa. 

Czyż możliwe jest, że ententa do 
tskiego stopnia jest jed iomyślna ze 
stanowiskiem Polaków i zupełnie się 
juź nie liczy z zasadami prawa i spra- 
wiedliwości? Artykuł kończy się sło- 
wami: „Oczywiście decyzja ambasa- 
dorów, вКа lub inna, nia mogłaby 
zmienić faktycznego położenia, gdyż, 
jeżeli Polacy nie bsli sięzłamać pod- 
pisanego traktatu, aby tylko zająć 
Wilno, naiwnem byłoby sądzić, że 
teraz, na rozkaz ambasadorów, ©- 
puściliby Wilno. Jsżeli nam tak bo- 
leścia jest czytać odpowiedź Konfe- 
rencji Fmbasadorów. to najwięcej 
dlatego, że ci, którzy sami walczyli 
za sprawiedliwość, obecnie tę spra- 
wiedliwość depczą, protegując bru- 
talną siłę Polski”. — 

  

  

Zaprzestanie prześladowań partji Radicza. 
PRAGA. Belgradzka gazeta „Hrwat” 

donosi, że zagrzebski senat zaprze- 
stał prześladowań chorwackiej partji 

Z TEATRU 
Damy i huzary, kom. Al. hr. Fredry. 

czyniono dobrze, iż wybrano ko- 
medję Fredry, który jest nietylko oj- 
cem komedji polskiej w ogóle, ale 
od niego i Śłowackiego zaczyna się 
naprawdę wielka epoka nowożytnego 
teatru polskiego. Powiedział o Fre- 
drze Adam Siedlecki, że zastał on 
komedję polską drewnianą, a zosta: 
wił murowaną. Bohomolec, Zabłocki 
i Bogusławski, to pierwsze, nieśmia- 
łe jeszcze kroki polskiej komedii. 

Fredro to już komedja wielka, 
godna, by ją postawić obok najwięk- 
szych komedjopisarzy świata. Prze- 
dewszystkiem jest Fredro wyrazicie- 
lem najdoskonalszym polskiego na: 
rodowego charakteru. Jak zawsze u 
Fredry w komedji epoki pierwszej, 
bohaterami są oficerowie armii pol- 
skiej. To zrozumiałe. Przecież Fredro 
sam, to świetny kapitan sztabowy 
wojsk napoleońskich, adjutant - galo- 
pen Napoleona |, kawaler łegji ho- 
norowej, zdobytej na polu bitwy, 
Więc nic dziwnego, że stał jego ser- 
ca żołnierz najbliżej. A zresztą uwa: 
żał słusznie, że w tej epoce co па- 
ród miał nejlepszego, to oddał pod 
„znaki bojowe. Fredro zaś sam po u- 
/kończeniu wojen wyjął z ładownicy, 
w której dotychczas naboje nosił, ka- 
łamarz i pióro i piszł właśnie o tych 
przemiłych, a dzielnych towarzyszach 

" broni. 

  

  Komedią samą rządzi niepodziel- 

włościańskiej, uważając kroki rządu 
za bezprawne. 

nie figlarny bożek miłości, który razi 
niemiłosiernie serca najzatwardział- 
szych starych kawalerów. Kochają się 
wszyscy bez pamięci, ale kochają się 
na wesoło. Pierwiastek komiczny ko* 
medji tkwi w intrydze i w charakte- 
rystyce osób. Zatwardziali grzesznicy 
w sterokawalerstwie muszą spędzić 
czas pewien w towarzystwie niewiast, 
które znowu o niczem innem nie 
myślą jak tylko, by okuć wolnych 
dotychczas huzarów złotymi, okowa* 
mi małżeństwa. Jedne panie swata- 
ją się same, inne drugich. Ale huza- 
ry nie dają się, przynajmniej tek 
jest w początku. Później opór ich 
słabnie coraz bardziej, jeden po dru- 
gim chce schylić szpakowatą czy Si- 
wą nawet już głowę pod słodkie 
jarzmo hymenu. Za przykładem pa: 
nów idzie również podoficer Grze- 
gorz któremu dawno już osrebrzyl 
szron zimowy głowę. 

Ale przecież został jeszcza w jed- 
nej bodaj głowie zdrowy rozsądek, 
gdy we wszystkich innych płonie 
ogień miłosnych szałów. Oto stary 
huzar Rembo wytłumaczy Grzesiowi, 
a więc pośrednio i swoim penom, 
że te spóźnione zapały miłosne pro- 
wadzą prostą drogą do powiększenia 
stada rogaczy, a kapelan patrzący, 
na owe zachody miłosne starych to- 
warzysžy od szachów i kieliszka z 
przerażeniem, powie dopiero przy 
końcu sztuki, kiedy łączy węzłem 
małżeńskim dwoje młodych, że taki 
związek „uchodzi”, nawat bardzo 
„uchodzi”. 

mm 
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Właściwe oblicze. 
Sprawa band dywersyjnych i głę- 

bokich wypadów była już niejedno- 
krotnie komentowaną przez prasę 

zagraniczną, jednak obecnie žaczyna 
się z chaosu przypuszczeń mniej lub 
więcej zbliżonych do prawdy—wyla- 
niać właściwe oblicze. Zagadnienie 
to nie msże być rozpatrywane wy- 
łącznie na plaszczyžila nieporozu- 
mień polsko-rosyjskich, lecz sięga 
głębiej niżby się mogło zdawać, jest 
wykładnikiem pewnych poczynań 
międzynarodowych. 

Początków akcji dywersyjnej szu- 
kać należy przedewszystkiem w po- 
stawieniu sprawy białoruskiej na nie: 
zdecydowanym punkcie, Traktat ry- 
ski rozdzielił ziemie etnograficzne 
Białorusi zostawiając cztery miljony 
Białorusinów po naszej stronie. Ten 
podział wpłynął na specjalne ukształ- 
towanie się stosunków narodowoś- 
ciowych na naszych Ziemisch Wschod- 
nich — wzbudzając w Białorusinach 
chęć uzyskania niepodległości 
względnie połączenia Ziem białorus 
kich w jedną całość by z chwilą 
sprzyjających konjunktur politycznych 
wyodrębnić się i wyzwolić z pod 
supremacji obcej. Niezdecydowana, 
kulejąca po bezdrożach polityka pol- 
ska na wschodzie — utwierdzała w 
przekonaniu, że ze strony polskiej 
nie można żądać rękcjmy—by spra- 
w$ białoruską postawił na wyznacza- 
nej przez nich płaszczyźnie. Zwrócili 
się do państw, które z natury rzeczy 
zostawały z Polską na stopie wojan- 
nej, — bądź interesy ich kolidowały 
z mocarstwowemi dążenismi silnej 
Polski — tymi państwami były Cze- 
chy i Litwa. 

W latach 1921—22 rząd Republiki 
Czesko-słowackiej, dążył do skoncen- 
trowania u siebie nici polityki biało* 
ruskiej — uważając to jako wsparcie 
dla swej polityki ukraińskiej, dążącej 
do stworzenia korytarza rosyjsko* 
czeskiego. 

Rok 1923 przyniósł zasadnicze 
zmiany. Polityka czeska w stosunku 
do Rosji weszła na nowe tory — za- 
pewnienia sobie wpływów w przyszłej 
Rosji. Następiła rewizja stosunku do 
sprawy białoruskiej. Znaczniejsza bo- 
wiem część etnograficznych obszarów 
białoruskich leży w granicach Rosji. 

W tymże czasie stosunek rządu 
litewskiego do własnych mniejszości 
narodowościowych ułożył się zgoła 
idylicznie. Do Kowna przenosi się 
rząd Łastowskiego. Na gruncie litew- 

э^ — = 

Ta śmieszność sytuacji i intrygi 
jest uwielokrotniona przez charakte- 
rystykę osób. Dwie trójki, huzary i 
dwie wdowy łącznie z jedną starą 
panną, mają swoje indywidualne ry- 
sy. Dlatego poeta każa trzem trój- 
kom (huzary, damy, służące) po ko 
lei znajdować się w tej samej sytuacji, 
aby pokazać jak różnie zachowa się 
każda z osób danej trójki w tych sa- 
mych warunkach. Tu leży wielkość 
poetycka dzieła: po scenie chodzą 
prawdziwi ludzie, mówią swoim włas- 
nym językiem. Rezonerem sztuki jest 
huzar ze zdrowym rozsądkiem Rem- 
bo. Może jest trochę za wymowny. 
Ale innego wyjścia poeta nie miał. 
Sztuka drga życiem, wre w niej hu: 
mor, kipi temperament. Musi też być | 
w stosownie żywy sposób grana. 

Komedja nasza winna mieć pra- 
wie szalone tempo. 

Niepotrzebnie zrobiono zbyt wy- 
raźną farsę w drugim akcie po wy- 
strzale, Przecież Fredro to zbyt wiel- 
ki pan, przedewszystkiem w kome: 
dji, jak zresztą i w życiu, by miał 
posługiwać się tego rodzaju środka- 
mi farsowymi, 
śmiać i chciał, by się _z nim śmieli 
inni, sle śmiał slę zawsze wytwornie. 
A tej wytworności był wczoraj brak 
zupełny. 

Publiczność nie dopisała, co jest 
rzeczą nie do pojęcia, zważywszy, 
że gra się” przecież sztukę Fredry. 
Ale chciejmy wierzyć, že powody 

Pewnie chciał się *   tego są postrannej natury (pogode) 
nie zaś niezrozumienie dzieła mistrze. 4 

skim nici polityki czeskiej i litewskiej 
zetknęły sią z niemiecką, a że te 
trzy państwa były silnie zaintereso- 
wane w wywołaniu zbrojnego ruchu 
na naszych ziemiach, zaczęły silnie 
forsować anty-polską agitację, wspie- 
raną przez finansowe konsorcja an- 
gielskie. Ponieważ jednak od same- 
go początku interesy litewsko-bialo- 
ruskie wobec obopólnych pretensji 
do Wilna zbyt kolidowały—na pierw- 
szy plan wysunięto prowadzenie sil- 
nej nkcji dywersyjnej. Nadzieje Li- 
twinów pozostały w sferze nadziei, 
skutkiem czegs w końcu 1923 roku 
rząd litewski przystąpił do zupełnej 
likwidacji kwestji białoruskiej. Obja 
wiło się to przedewszystkiem w znie: 
sieniu Ministerstwa Białoruskiego. 
Na dalszy rozwój wypadków i szyb- 
sze tempo zupełnego rozwiązania swe- 
go stosunku do sprawy białoruskiej — 
wpłynął fakt sprzedaży prawa eksplo- 
atacji puszczy Białowieskiej Angli- 
kom, którzy wpłynęli na miarodajne 
koła litewskie w kierunku powstrzy- 
mania się cd akcji dywersyjnej. 

Dls Anglików sprawa litewsko- 
białoruska jest sprawą bussinesu leś- 
nego. Wystarczy wziąść do ręki ja. 
kikolwiek niedzielny dodatek „Daily 
Mail" by się przekonać o prawdzie 
tych słów. Wysuwają się kolumny 
cyfr, z poza których widać, że John 
Buli jest zawsze „bussinesmanem” 
Litwa po zupełaym prawie wysprze- 
dania swego drzewostanu przestała 
stanowić dla Anglii interes. Rząd 
Litwy—która, ze wzgledu na swa po- 
łożenie geograficzne i ekonomiczne 
sama sobie wystarczyć nies może — 
zaczął szukać nowego protektora. 
Stąd nastąpiło skoordynowanie poli- 
tyki litewskiej z polityką SSSR. Zaz- 
naczyć należy, że ten krok jest jed- 
nym z posunięć bolszewickich ma- 
jących w przededniu konferencji 
londyńskiej—zagrozić interesom au- 
gielskim w środkowoswschodniej Eu- 
ropie. Był to manewr obliczony na 
wyznaczenie pożyczki. Dlatego SSSR | 
wyszukuje coraz to nawe objekty 
do szachowania Anglji, a przedsw- 
szystkiem, paraliżowania ekspensji 
ekonomicznej angielskiej, O ile więc 
finansjera angielska, to znaczy pew- 
ne jej koła zainteresowane są silnie 
w utrzymaniu spokoju na naszych 
kresach — o tyle dla SSSR. i Litwy 
powstał nowy argument do koniecz: 
ności wywołania zamieszek dywersji 
i prowadzenia agitacji wywrotowej. 

Gdyby było insczej, byłoby to bar- 
dzo, a bardzo smutne. 

Gra artystów dość nierówna. Naj- 
lepsze typy stworzyli pp. Wołłejko, 
major burczymucha, i dyr. Rychlow- 
ska, doskonała stara panns. P. Ry: 
chłowski trochę przesadnie odtwo- 
rzył swego rotmistrza. P. Rzęcki w 
akcie pierwszym był, jak i p. Wroń: 
ska, słaby, późałej jednak „rozegrał 
się”.Tu trzeba zaznaczyć, że p. Rzęc- 
ki w ostatniej chwili zastąpił chore- 
go kolegę. P. Purzycki nie stworzył 
właściwego typu dóbrotliwego kspe- 
lana, takiego, jakim go chciał misć 
Fredro i jak się go tradycyjnie gra. 
Miał jakieś niepotrzebne nerwowe 
tic'i głową, a upadając na sofę, kie- 
dy mu Grześ oświadcza, że się żeni, 
wykonał jakieś dziwaczne ruchy cia- 
łem, nie harmonizujące zupełnie z 
charakterem roli. Dobre typy dali 
pp. Molska, Jasińska, jako siostry 
majors, herod—baby, gadatliwe jak 
rozklekótany młyn, Balcerówna, Ja" 
nowska i Kuszlówna, jako subretki 
wdzięczne, Hajduga (bardzo dobrze 
grzjący, zupełnie po żołniersku) i 
Detkowski. 

Z prawdziwą przyjsmnością stwier- 
dzić należy, że stroje kobiece były 
najściślej stylowe, tak, że miło było 
patrzeć na scenę, która przedstawia- 
łe charakterystyczne wnętrze dworku 
szlacheckiego. 

St. S. Kozaryn. 
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Obecnie zarysowuje się coraz 
wyraźniej plan obmyślony z szatan- 
ską dokładnością i świetnym wnik- 
nięciem w psychikę stosunków lokal- 
mych. Tu już nie rozchodzi się o 
osiągnięcie bliskiego celu. Bolsze- 
wicy chcieliby przy tym ogniu upiec 
dwie pieczenie—zaszachować Anglję 
zmusić ją do zgody na adzielenie 
pożyczki i przez wzbudzenie rewolty 
bisłoruskiej—stanąć wobec świata 
jako obrońcy „ucieśnionej ” Białorusi. 
Ten ostatni argument dziś im tylko 
pozostał wobec rozwiania się šwlet- 
nych miraży pożyczkowych. R 

Ol. 

twiązek zawodowy robotników relnych 
w Wilnie. 

Ze związ. zawod. rob. rolnych w 
Wilnie otrzymujemy, z prośbą o u- 
mieszczenie, następujące wyjaśnienie: 

Siedziba związku z dniem 1 stycz: 
nia została przeniesiona z Domu 
Robotniczego przy ul. Zeligowskiego 
na Kijowską ulicę Nr. 19 do lokalu, 
gdzie mieści się Komitet P. P. S, 
„Jednocześnie został zwolniony ze 
stanowiska sekretarza p. Bujko, a 
zarząd złożony z pp. Godwoda i Za- 
sztowta rozwiązany. Wszyscy wymie- 
mieni panowie są kierownikami t.zw. 
„niezależnych socjalistów” drobne- 
iowców (olbrzymią większość partji 
tej stanowią t. zw. „Vereinigte“—žy- 
dowska partja robatnicza z zabarwie- 
niem socjalistycznem). To też w swej 
qziałalności politycznej i zawodowej za 

  

  

główne swe zadanie uważali widocznie 
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zwalczenie P.P.S. w poszczególnych 
związkach i komisji okręgowej zw. 
zawodowych, gdzie p. Godwod jest 
prezesem, a p.p. Bujko i Zasztowt 
członkami. W komisji okręgowej wy” 
tworzył się tak silny prąd antypape-- 
sowski, że kom. okr. zaczęła syste- 
matycznie się sprzeciwiać dyrekty- 
wom kom. centr. związków zaw. w 
Warszawie, Wbrew nakazowi K.Centr. 
przyłączenia się w dniu 1 maja do 
pochodu PPS. Komisja okr. w Wil- 
nie urządziła osobny obchód, rów- 
mież 21 września (dzień „wojny woj- 
nie”) zrobiła to samo wbrew instruk- 
cjom z Warszawy. Widząc, że to im 
wszystko uchodzi bszkarnie poczy* 

"nali coraz śmielej. W grudniu 1924 r. 
p. Bujko zwołuje zjazd delegatów 
robotników rolnych do Wilna i na- 
wet nie zawiadamia o tem zarządu 
"głównego związku w Warszawie. Na 
zjazd ów, któremu patronoweli p. p. 
<Giodwod i Bujko, zjeżdżają 3 posłowie 
z grupy posła Wojewódzkiego p. p. 
Balin, Szakun i Hołowacz, z „nieza- 
deżnej partji chłopskiej”, nowi sojusz- 
nicy p.p. „niezależnych drobnerow- 
<ów*. Ale i gospodarze gościnni i 
goście przerachowali się. Niespodzia- 
nie na sali obrad zjawił się członek 
zarządu głównego zw. zaw. rob. ro!- 
nych poseł z P. P. S$. p. Niski, objął 
przewodnictwo i poprowadził obrady 
rzeczowo. Gdy P.p. Balin, Szakun i 
Hołowacz, widząc że teren, dla ich 
popisów politycznych usuwa słę z pod 
nóg, zaczęli zakłócać swem zacho- 
waniem się obrady delegatów, zjazd 
jednogłośnie na wniosek p. posła 
Niskiego uchwalił wydalenie ich z 
sali obrad wbrew usiłowaniom p. 
Bujki. Był to ostatni występ p.-Bu|- 
ki i Godwoda na terenie związku 
zaw. rob, rolnych. Obecnie sekreta- 
rjat objął p. Mizerek. 

  

Sprawozdanie 1 działalności korpus 
athróny pogranicza. 

Na odcinkach wschodniej granicy, 
objętych z dniem 1 listopada r. ub. 
przez korpus ochrony pogranicza, w 
okresie ostatnich 2 ch miesięcy mia* 
ły miejsce następujące wydarzenia: 
usiłowań zbrojnego przekroczenia 
granicy przez bandy dywersyjne od 
strony sowieckiej w sile od 5 — 30 
ludzi było 18, po walkach z naszemi 
strażami we wszystkich tych wypad-- 
kach bandy musiały się cofnąć, 
zbrojnych usiłowań przejścia na stro- 
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syjnych akeji na naszej stronie bylo 
14, zbrojnych napadów na objekty 
w rejonach brygad było 15, wypad- 
ków uprowadzenia naszych żołaierzy 
przez strąże pograniczne sowieckie 
było 6, zsbitych i raanych żołnierzy 
KOP. w walkach z dywarsantami by- 
ło: 2 zabitych i 2 rannych, zaś ban- 
dytów i osób cywilnych na granicy | policjanta; 

l 
zabili żołaferzy KOP. 14, ranili 12; 
przyłapsno bandytów dywersantów i 
szpiegów 60; pschwycono trzech żoł 

wrLEN“S Ki 

podejrzanych osobnikėw za nielegal- 
ne przekroczenie granicy 73, prze- 
mytników aresztowano 349, na stro- 
nę sowiecką wysiedlono 51 osób, 
za strony sowieckiej zatrzymano wy* 
siedlonych przez sowiety osób 37, 
trzech żołnierzy sowieckich wymie- 
niono za trzech własnych i jednego 

żołnierzy bolszewickich 
zdezerterowało na naszą stronę 2-ch. 
Tak według oficjalnej statystyki przed- 
stawia się działalność KOP, od 1 Ii- 

nierzy sowieckich, którzy przeszli na i stopada do 1 stycznia, 
naszą stronę granicy, aresztowano 

  

  

KRONIKA. 
Dziś — Pawła Pusteln. 

Jutro — Marcelego. 

Wschód słońca—g. 7.38 

Czwartek 

| 

  

Styczeń | Zachód —„  —g. 3.51 

MIEJSCOWA, 

— Zeznania do wymiaru po- 
datku dochodowego. W czwartek, 
dn. 15 m. b. ubiega termin składa: 
nia przez właścicieli względnie admi- 
nistratorów domów list lokatorów, 
co posłuży władzom skarbowym do 
wymierzenia podatku dochodowego. 

Na listach sporządzońych winno 
być dokładnie zaznaczone z ilu człon: 
ków składa się rodzina głównego 
lokatora, gdyż każda osoba pozosta- 
jąca na utrzymaniu płatnika zmniej- 
sza podatek o 2 punkty, 

Za nie złożenie. tych zeznań w 
terminie przewidziane są wysokie 
kary na właścicieli lub administrato- 
rów domu. 

— Magistrat m. Wiina też za- 
biega o pożyczkę amerykańską. 
Większe miasta w Rzeczypospolitej 
jak Warszawa, Kraków, Łódź, Czę* 
stochowa i inne zawerły już umowy 
z firmami Stanów Zjednoczonych co 
do pożyczki amerykańskiej. Megistrat 
m. Wilna, chcąc również uzyskać 
taką pożyczkę zwrócił. się do-Zarzą- 
du Związku Miast Polskich z prośbą 
o nadesłanie dla 'wzoru odpisów za- 
wartych już umów przez inne miasta. 

— Ofiara pracowników miej- 
skich. Wielu pracowników miejskich, 
posiadających obligacje państwowej 
pożyczki wewnętrznej z 1920 r. ofia- 
rowało te waloryna fundusz stypen- 
djalny im. Józefa Piłsudskiego. 

Wopec tego magistrat m. Wilna 
zwrócił się obecnie do urzędu poży- 
czek państwowych w Warszawie z 
prośbą o wymianę obligów tych na 
pożyczkę konwersyjną. . 

— Srubowanie cen chleba. W 
czwartek dn. 15 m. b. o godz. 6 w 
w lokalu referatu do walki z lichwą 
i spskulacią w gmachu Delegatury 
Rządu odbsdzie się posiedzenie ko- 
misji młynarsko—piekarnianej komi- 
tetu obywatelskiego do walki z dro- 
żyzną. 

Na porządku dziennym znajduje 
się sprawa podnoszenia cen pieczywa. 

Piekarze żądania swe motywują 
podrożeniem żyta. 

Zaznaczyć należy, iż przed dwo- 
ma tygodniami ceny chleba były 
zwiększone o kilka groszy na kiło- 
gramie. 

— O godziwy „zysk kupców. 
Dn. 15 mb. o godz. 7ej wiecz. w 
lokalu Delegatury Rządu odbędzie 
się posiedzenie komisji bławatno-ga- 
lanteryjnej komitetu obyw. do walki 
z drożyzną, celem ustalenia maksy- 
malnego zysku kupców na sprzeda” 
wanych towarach. 

— Prace komisji ziemskiej. 
Posiedzenie komisji ziemskiej odbę- 
dzie się w siedzibie urzędu ziem- 
skiego przy ul. W. Pohulance dn. 
15 m. b. 

Rozpatrzeniu podlega wiele spraw 
wobec czego komisja pracować bę- 
dzie przez dni kilka, 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Nierozważne zarządzenie. 
W tych dniach na podstawie zarzą” 
dzenia Kuratorium Wil. zdyskwalifi- 
kowano 12 nauczycieli — żydów, na 
tej zasadzie, iż są rzekomo komuni- 

nę sowiecką po dokonaniu dywer* | starni. 

| W rzeczywistości nauczyciele ci 
nic wspólnego z polityką nie ma- 
ja, padli zaś oiiarą zarządzeń na- 
szych władz szkolnych,  szuka- 
jacych winnych tam, gdzie ich 
niema. ё 

Wśród wydalonych nauczycieli 
znajduje się również ogólnia szano- 
wany w naszym mieście nauczyciel 
p. P., który położył wielkie zasługi 
na polu szkolnictwa żydowskiego. 

(z.) 
RUCH WYDAWNICZY. 

— Buchalterja Kameralna dia 
instytucji Samorządu miejskiego, u- 
łożył Henryk Chankowski, nauczy: 
ciel buchalterji i nauk handlowych 
Warszawa, nakład Kursów Buchalte- 
ryjnych H. Chankowskiego, st.r. 108, 
cena zł. 1. 

Jest to pierwszy w języku polskim 
podręcznik, który podaje w sposób 
jasny, dla każdego znającego ogólne 
zasady buchalterji, jak w instytucjach 
Samorządu Miejskiego rachunkowość 
prowadzoną być powinna. Podręcz: 
nik ten obejmuje: sporządzenie in- 
wentarza czyli spisanie całego stanu 
majątkowego; sporządzenie budżetu 
dochodów i wydatków; zaprowadze- 
nie ksiąg rachunkowych; zsksięgo” 

"wanie wszystkich dochodów i wydat- 
ków za m. styczeń; sporządzenia bi- 
lansu i kontroli ksiąg za m. styczeń; 
zaksięgowanie wszystkich dochodów 
i rozchodów za cały rok (luty—gru= 
dzień); bilans i kontrole ksiąg za 
cały rok i roczne zamknięcie księgi; 
nadto obejmuje wzory ksiąg głównej 
i pomocniczych, t. j. dochodów i 
rozchodów poszczególnych działów. 

— „Przegląd Teatralny i Filmo- 
wy” jest dziś najtańszem pismem, 
gdyż kosztuje kwartalnie z przesyłką 
1 zł. 80 gr. 

Tegoroczny numer pierwszy ob- 
jętości 32 stron druku zawiera kil- 
kanaście fotografji i szereg zajmują- 
cych artykułów. Między innemi „Jak 
szybko zapominamy*, czyli o tem, 
jak panna Niewiarowska i pan Szcza- 
wiński występowali w bolszewickich 
teatrach plugawiących Polskę i jak p. 
Szczawiński siedział w więzieniu za 
ordynarną spekulację. Następnie pro- 
fil artystyczny F. Pichor-Sliwickiej, 
wywiad z Elną Gistedt, sylwetkę mu- 
zyka Al. Wielhorskiego, recenzja te- 
atralne i muzyczne, artykuł członka 
honorowego Z. A. S. P. WI. Krogul- 
skiego. Odezwy właścicieli kin, wia- 
domości z prowincji, wiersz M. Sta- 
gińskiej, streszczenie najnowszej pro- 
dukcji „Forbert Filmu” p. t. „Rywa- 
le” z Fertnerem i Gistedt, o Ossan- 
dowskim, ankietę, kronikę, oraz po- 
wieść nacz. red. L. Brodzińskiego 
р. t.: „Kobieta-Sfinks” z przedmową 
nestora dziennikarzy polskich Lud- 
wika Masłowskiego. 

Redakcja i Administracja: Byd- 
goszez, Zamojskiego 21. Konto cze: 
kowe: Warszawa P. K. O. 900. Pre- 
numeratę przyjmuje administracja, 
wszystkie ajencje gazet, oraz urzędy 
pocztowe. 

Teatr i muzyka, 
Teatr Polski. „Damy i huzary” naj- 

zabawniejsza komedja Al. Fredry, w której 
nasi artyści tworzą koncert gry, grana dziś 

będzie w Teatrze Polskim. Ceny najniższe 
od 75 gr. 

Jutro „Damy I huzary“ ustępuje miej- 
sca groteste Savolra. 

„Wielka księżna i chłopiec hotelowy”,   jest to przedziwnie wesołe oOvowWiadańnie   
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o dziejach rodziny cesarskiej rosyjskiej, 
zmuszonej przebywać na emigracji. Drugi 
akt parysklego kabaretu będzie: przedsta- 
włany z całą ścisłością i prawdą. Role ty- 
tułowe grają pp. Grabowska I Wyrwicz, Tło- 
maczenie Cz. Jankowskiego. 

Z operetki. Widowisko revus karna- 
wałowe „Karnawał Królewski" grane będzie 
w Teatrze Wielkim dziś, jutro i pojutrze. 
Zasłużone oklaski I owacje zbierają: p W. 
Kawecka za czarodziejski śpiew I gwizd, 
M. Dowmunt I L. Sempoliński za grę pełną 
komizmu | werwy, oraz cały liczny zespół, 
który stanowi wzerową całość. Zespół ba- 
letowy, również jest na wysokości zadania. 

Z opery. Zespół opery naszej usilnie 
przygotowują „Aidę“ op. Verdl'ego. 

Komunikat Z. A. S.P. Zarząd 
Gniazda Z. R. S. P. w porozumieniu z Dy- 
rekcją Teatrów Wileńskich, niniejszym poda- 
je do wiadomości, że Stanisław Pollak-Ży- 
mirski z dn. 15 XII 24. został wykluczony 
z organizacji Z. A. S$. P. oraz przestał być 
członkiem zespołu Teatru Polskiego w Wilnie. 

WOJSKOWA. 

— Książeczki wojskowe. Re- 
zerwiści roczników 1883— 1899, któ- 
rzy uczynili zadość stawiennictwu do 
zebrań kontrolnych, a dotychczas 
książeczek wojskowych nie otrzy:nali, 
winni w tym celu wnosić padania 
do odnośnych P. K. U. o wydanie 
tychże książeczek. 

Prośby te P. K, U. będą trakto- 
wały jako prośby o wydanie dubli- 
katów i będą załatwiane po uwzglę:l- 
nieniu przez petentów wszystk ch 
formalności związanych z wydaniem 
dublikatów dokumentów wojskowych 
w myśl odnośnych przepisów. 

W razie słwierdzenia, że ksią- 
żeczka wojskowa została odstąpiona 
przez rezerwistę innej osobie w celu 
nadużycia, sprawa będzie skierowa- 
ną do władz adrrinistracyjnych, ce- 
lem przeprowadzenia dochodzeń i 
pociągnięcia winnych do odpawie- 
dzialności sądowej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Śmierć dziecka w drodze 
P. Michalina (ibin, mieszkanka ko 
lanji Podrojście, pow. Lidzkiego wio 
zła swą córeczkę 8 to letnią Jadzię 
chorą na gruźlicę do szpitala. 

Na dworcu osobowym w Wilnie 
dziewczynka nagle zasłabła i w dra- 
dze do szpitala św. Jakóba zmarła. 

W sprawie tej wdrożono dacho- 
dzenie. 

— Złodzieje na poczcię. Wczo* 
raj znowu padla ofiarą grasujących 
na poczcie złodziei interesantka. 

Zalatwiająca interesa na poczcie 
p. Adela Gąsiorowska, zamieszkała 
przy ul. Rosa Ne 35, została okra- 
dziona przez niewykrytych „dolinia- 
rzy”, którzy wyciągnęli jej z kieszeni 
30 zł, 10 rubli złotych i 10 funtów 
szterlingów. т 

— Koń z wozem łupem zło- 
dziei. Wczoraj o godz. 4 m. 30 pp. 
z rynku na Zarzeczu nie ujęci zło- 
dzieje uprowadzili pozostawionego 
chwilewo bez opieki konia z wozem, 
p. Bronisława Kisiela, mieszkańca 
wsi Dragie, gm. Mickuńskiej. Po: 
szkodowany straty oblicza na 400 zł. 

Z_PROWINCIJI. 

— Z kółka rolniczego w Hol- 
szanach, pow. Oszmiański. W po- 
czątkach grudnia r. ub. zebranie 
Kółką Rolniczego „Ziarno” w Hol- 
szanach, wśród szeregu 'poruszanych 
spraw, . między innemi uchwalono 
zakupić z własnych funduszów i dla 
wspólnego użytkowania młocarnię 
ręczno-maneżową oraz wialnię, by w 
ten sposób przyjść z pomocą swym 
członkom przy omłocie zbóż i oczysz- 
czaniu ziarna. Już w połowie grud- 
nia r. ub. wymienione narządzia zo 
stały sprowadzone i uruchomione. 
Chodzt o zrozumienie, że drobny 
rolnik, który sam nie jest w stanie 
się zdobyć na canniejsze narzędzia 
rolnicze, drogą zrzeszenia się i współ- 
pomocy dojdzie do możności ko- 
rzystania z maszyn, przynoszących 
ogromną korzyść przez ułatw'enie w, 
pracy. Wprowadzenie w czyn posta” 
nowienie Kółka Rolniczego w Hol: 
szanach zasługuje na uznanie orsz 
może służyć przykładem dla innych 
Kółek rolniczych. 

— Z Pracy Spółdzielczo-Hand- 
lowsj Związsu Rawizyjnago Pols,
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Sp. Roln. i Związku Kėlek Roln. 
z Wil. W m-ku Sołach 'pow. Osz- 
miańskiego zorganizowaną została 
Spółdzielnia mlecza.ska, która już, w 
połowie grudnia r. ub. otrzymała ca 
ły komplet maszvn do wyrobu ma: 
sła. Został też odremontowany lokal 
mleczarni, oraz przybył mleczarz spe- 
cjalista, który po ustawieniu maszyn 
uruchomi mleczarnię. Dla uświado- 
mienia okolicznych rolników o ko- 
rzyściach z mleczarni i racjonalnej 

KUR SEK 

hodowli inwentarza, odbyły się w 
dniach 7—8 i 28—29—30 grudnia r. 
ub. Kursy rolniczo hodowlane przy 
Kółku Rolniczem w Solach, zorgani- 

z przez Związek Kół Roln. z 
il. 
— Nowa agencja pocztowa. Z 

dniem 4 stycznia r. b. została uru- 
chomiona agencja pocztowa Szemie- 
towo koło Świra, w pow. Święciań: 
skim. 

/ 

  

  

Z kraju i 

— Wycofywanie bilonu papie- 
rowego. Zgodnie z rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej papiero- 
we bilety zdawkowe poniżej 1 złote: 
go t. j. 1, 2, 5, 10, 20 : 50 groszowe 
będą wymieniane przez Centralną 
«asę państwową, kasy skarbowe oraz 
oddziały Backu Polskiego do dnia 
31 stycznia roku bież. 

Po tym terminie bilety zdawkowe 
powyżej wymienionej wartości do 
wymiany przyjmowane nie będą. 

 — Nadeszły srebrne 1-złotówki. 
Wczcrajszej nocy nadszedł do Wór- 
szawy i przewieziony został pod 
strażą do skarbca w mennicy pań- 
stwowej na Pradze nowy transport 
monet siebrnych. Transport ten po- 
coodzi z-mennicy paryskiej i wybity 
został ze srebra dostarczonego przez 
komitet skarbu narodowego. Oprócz 
monet Z-złotowych nadeszła równieź 
pewna ilość srebnych monet warto- 
ści 1 złotego, które niebawem pusz- 
czone będą w cbieg, zastępując wy” 
cofane drobne odcinki biletów zdaw- 
kowych. Dzięki temu nowemu tran- 
sportowi monet srebrnych obieg 
pieniężny zwiększy się niebawem o 
10.000,000 złotych. 

— Pożyczki dla osadników. W 
związku z rozszerzeniem zakresu 
działalności Państwowego Banku 

  

KINO- Tee „HELIOS< 
ul. Wileńska 38.   

Gigantyczna atrakcja wszechświatowa. Film potęgi I miłosierdzia Stwórcy wszechświata. 
w mocy człowieka, Film realizacja którego kosztoweła miijardy. Uwaga! Amerykański film X przykazań, sława którego już rozeszła się po całym świecie, niema nic wspólnego 

z Obraz. „Królowa Niewolników”, w którym ujęte zostały niektóre momenty biblijne. Zjawisko oszałamiające i wstrząsające Kto nie widział tego arcydzieła— ten nic nie widział. 
. i 

Królowa niewolników. KINO- 
TEATR „PO LONJA“ 

Mickiewicza 22. Dyrgkt. G. Slepjan   

zagranicy. 
Rolnego informują nas, iż w najbliż- 
szym czasie instytucja ta obejmie 
również pomoc kredytową dla osad- 
ników cywilnych i wojskowych. Do 
tychczas akcja ta koncentrowała się 
w min. reform rolnych. Związkom 

ność opinjowania podań osób ubie- 
gających się o pożyczki. 

— O pisownię polską w są: 
downictwie. Mir. Sprawiedliwości 
wydał następujący okólnik do pod- 
ległych mu urzędów i instytucyj: 
„Ujednostejnienie pisowni języka pol 
skiego we wszystkich urzędach jest 
niezbędne, szczególnie z powodu 
ilcznych w tej dziedzinie odrębności 
dzielnicowych. Przypominam zatem, 
iż obowiązującą jest pisownia, usta* 
lona przez akademję umiejętności 
w Krakowie w dniu 9 lutego 1918 r. 
Żasady tej pisowni zostały zebrane 
przez Leona Rygiera w podręczniku 
p. t. „Główne Zasady Pisowni Pol: 
skiej”. 

— Tytułowanie w policji. Ko- 
mendant Główny Policji w rozkazie 
Nr. 276 wydał polecenie, aby na 
pizyszłość przełożeni do swych pod 
władnych używali w policji wyłącznie 
tytułu „pan” lub zwracali się doń w 

osobie trzeciej. 
— Kandydat na kata. Według 

informacji „Kurjera Czerwonego” do   kancelarji sejmowej wpłynęło poda- 

DZIŚ 

osadników przyznana została moż-. 

  

  

WA LEN SK 

nia kandydata na wykonawcę wyro- 
ków śmierci przez powieszenie. 

Kandydat zastrzega sobie m. inn. 
tajemnicę nazwiska. 

Z ZAGRANICY. 

— Nowy gmach ambasady pol- 
skiej w Paryżu. Przed kilku dniami 
ambasador Chłapowski podpisał akt 
kupna nowego gmachu dla ambasa- 
dy polskiej w Paryżu. Kupna doko- 
nano na warunkach nadzwyczaj wy» 
godnych. 

W nowym gmachu będą mogły 
się pomieścić wszystkie działy amba- 
sady wraz z wojskową misją zakupów 
i ianemi. Cena nowego gmachu jest 
stosunkowo bardzo umiarkowana. 

— Srodkowo- europejska kon- 
ferencja kolejowa w Bukareszcie. 
W dn. 15 stycznia w Bukareszcie 
rozpocznie się konferencja kolejowa 
przy udziale przedstewicieli kolei 
peństwowyct: polskich, czesko-sło- 
wackich, niemieckich i austrjackich. 
Na porządku dziennym konferencji 
stoi kwestja uregulowania bezpośrad- 
niego ruchu towarowego między wy: 
żej wymienionemi państwami. 

— Losy floty Wrangla. „Rul* 
donosi z Paryża: „Z Marsylji dono- 
szą, źe dn. 8 b. m. zrana przybyło 
z Bizerty pięciu delegatów sowiec- 
kich, Delegacja do której należą 
prof. Kryłow i adm. Perens dokona: 
ła oględzin fłoty wranglowskiej w 
Bizercie. Komisja ta uznąła okręty 
za niezdatne do żeglugi. Okręty ma 
ją być przyholowana do jakiegoś 
portu i tam mogły by być poddane 
remontowi, który będzie bardzo dro- 
gi. Możliwe, że rząd sowiecki będzie 
wolał sprzedać te okręty na łom że- 
lszny”. 

— Londyn w ciemnościach. 
Od ssboty jest Londyn pogrążony w 
mgle, która z każdą godziną się 
zwiększa. Tak gęstej i czarnej mgły 
nie pamiętają w Londynie od dzie- 
siątków lat. Grubs płaty nieprzenik- 
nionej mgły zasauly ulice i place 
londyńskie. 

Ruch częściowo wstrzymany.   

Nr. 11. (163) 

Z sądów. 
Epilog tragedji przy ul. Legjono- 
wej. Ś. p. Piwowarczyk popełni-- 

ła samobójstwo. 
W dniu 17 sierpnia r. ub. w domu: 

Ni 35 przy ul. Legjonowej rozegrała się. 
krwawa tragedja na tle miłosnym. 

Z mieszkania zajmowanego w tym do- 
mu przez plutonowego Romana Durskiego 

rozległ się strzał rewoiwerowy, 4 następnie: 
wezwania o ratunek. 

Zaalarmowani mieszkańcy na klatce 
schodowej spotkali wzburzonego plut. D.. 
którego stan wskazywał, iż wewnątrz roze- 
grało się jakieś nieszczęście. 

Istotnie na łóżko leżała nawpół ob-- 
nażona młoda kobleta, a wąska struga krwk' 
sącząca się z ranki w okolicach serce, wska- 
zywała, iż miał tu miejsce dramat. Tuż: 
obok ciała dającej słabę oznaki życia ran- 

nej leżał rewolwer. 
Okazało się iż ranną jest Stanisława: 

Piwowarczykowa z którą od kilku lat Dur- 

ski pozostawał w bliźszych stosunkach. 
Ranna wkrótce życie zakończyła, nie- 

odzyskawszy przytomności. j 
Inuegowany plut. Durski oświadczył iż 

Piwowarczyk, korzystając z chwilowej jego 
nieobecności w pokoju pozbawiła się życia. 

Sprawę znacznie komplikował napis 

uczyniony na piersiach zmarłej ręką Dur: 
skiego „Kocham Cię, Twój Roman, Ś. p- 
17. VIII. 1924 r.", który dowodzić mógłby że 
Durski również nosił się z zamiarem samo- 
bėjsiwa. Temu jednak Durski przeczył ka-. 
tegorycznie. 

Piut. Dursklego władze wojskowe ро- 

stawiły w stan Gskarżenie o zbrodnię Za- 

bójstwa (art. 453 k.k.) Sprawa znalazła 
się dn. 12 m. b. na wokandzie tutejszego 
wojskowego sądu okręgowego pod prze-- 

wodnictwem sędziego majora K. $. Janow= 
skiego. Oskarżenie popierał pprokurator 

K. S. Broniewicz, zaš cbronę wznosił mar. 

cenas Lityński. 
Po wyczerpującym zbadaniu całego sze-- 

regu świadków, którzy zgodnie scharakte- 

ryzowali siosunki łączące plut, Dursklego 
z Piwowarczykową oraz ieh paroletnie po-- 

życiei po wysłuchaniu wywodów prokurarora 

zabrał głos adw, Lityński, który, analizując 

zeznania świadków | przedstawiając histor- 
ję wypadku, domagał się uniewinnienia. 
oskarżonego, 

Sąd podzielił zdanie obrony i plut, Ro-- 
mana Durskiego uniewinnił, 

  

  

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc i żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 6'/2—7%/2 wiecz,. 

Uli. Ad. Mickiewicza 21, m. 1. 

  

  
    
  

JEDYNY CUDO-FILM ŚWIĄTA 

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ 

Wspaniały fenomenalny 
flim cudów 

Całość 2 serje 12 aktów razem. Całe Wilno zachwycone. Spytajcie tych, co byli. 

  

Wilno, ul. Wielka 42. 

Kapelusze dziecinne 
Czapki A 
Ubrańka = 
Sukienki ” 
Bielizna э 

Żakiety З 
Swetry 3% 
Garniturki “ 
Kamizeiki a   

Wydawca w imieniu »s;6wlašcicieli 

Od dnia 12 stycznia 

WIELKA WYPRZEDAŽ 
wszystkich przedmiotów 

DZIECINNYCH 
z bardzo wielkim ustępstwem 

  

   

B-cia ALSZWANG В 
SP. AKC. Telef. 822. 

    

       
    

Pończochy dziacinne 
Skarpetki ” 
Buciki sx 
Kalosze ” 
Fartuchy ” 
Rękawiczki s 
Chustki do nosa ,, 
Riolizna jegierowska 

i cte. 

Kleczkowski. Al: ksender 

2
2
3
3
3
 

zal. 1873. 

a
a
 

Film w którym dla sztuki, dla piękna, dla ludzkości uczyniono wszystko co było 

KO. „Piccadilli“ 
Ul WIELKA 42.   

Kino „STELLA 
dawn. „illuzja*. Wielka 30. °   

aa dada 

„VESTA" 
Bank Wzajemnych Ubezpieczeń 

Poznań 

ODDZIAŁ w WILNIE, Jagiellońska 8. 

u 

zał. 1873, 
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nadszedł 
duży 

transport 

„_ Ubezpieczenia życiowe, 

od wypadków, odpowiedzialności 

prawnej auto casco od ognia 

R i gradu. 

LLU LAA LL AA ALL Va 

DH. „Karsokosow'' u. Sadowa6 © 

marga ryny 

Telefon 209. 

najlepszej jakości. 
Sprzedež taniej, niż wszędzie. 

  

Plerwszorzędny 
krawiec damski 

ul. Kalwaryjska 7 -16 
Qd I stycznia obsłelunki są 
przyjmowzne ze zniżką do 

Е0 proc. 

  

! ' PRACOWNIA 
M. MORSAIM ZĘBÓW sztucznych 

L MINKIERA, 
u. Wtveńsew 21 

  

EM  Repartrjantka-Polka 
poszukuje pracy do hotelu, 
kawiarni, gospodyni w gos- 
podarstwie domowem, bony 
do dzieci, Kiłeterki do kina 
lub testiu. Antokołska Nr. 

54a dla I. R. 
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