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Cena prenumeraty: miesięcznie 

Mickiewicza 5. 

zł 4. EE 6. : as 

Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład papieru А r 

ki Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują Bluro Reklamowe Stefana 

Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg Garbarskiej, 

ka 22, telef. 605, | wszystkie biura róklamowe w kraju i zagranicą. 

Prenumeratę prasjmują: 
owskiego, 

telef. 82, J. Karlina, Niemiec- 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Telefon 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

rzy Biurze Reklamowym S. Grabowskiego, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. 

rysie od 3 — 6 w. Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. 20, na 4- 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia takowe) za ies, AAA 4 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 6-0 łamowy, na 4-ej str. 10-cio łamowy. 

Terminy druku mogą być przez administrację zmieniane dowolnie.   
  

  Po zamianie na całej granicy so" 

leckiej policyjnej Straży Granicznej 

rzez wojskowy Korpus Ochrony Po: 

anicza pozostała organizacja poli- 

PP
 S 

Niesłuszne zarządzenie. 
lityce kras położyć — drogi bardziej 

skuteczne, kładące kres tym ciągłym 

alarmom i przywracające normelne 

pokojowe stosunki. 

Baony Korpusu Ochrony. Pogra* 

nicza nsjmniej nadają się do tej roli, 

Nawat naodwrót mogą tylko stosun- 

ki zaostrzyć, podtrzymując tezę litew- 

ską aktualności głoszonego przez sie- 

bie stanu wojennego. 

Już z samego swego charakteru 

organizacji wojskowych i instrukcji, 

przystosowanych do warunków walki, 

chociażby dywersyjnej, jak na grani: 

cy Sowieckiej, baony K.O.P. zupełnie 

nie są odpowiednie do specyficznych 

naszych stosunków na granicy litew 

skiej. 

Tutej każda gmina prawie jestto 

przepołowiona. Ludność każdej prawie 

wsi najczęściej polskiej na pograni- 

czu ma swe grunta po tej, czy po 

tamtej stronie. Ludność musi tę gra- 

оке stale i prawie codziennie prze- 

kraczać. Tymczasem srogie rygory 

jnej Straży Granicznej jedynie na 

cinku łotewsko-litewskim. 

Składała się ona z elementu do: 

rowego, powstałago z doboru nej- 

pszych elementów wybranych ze 

likwidowanej straży granicznej całe- 

o pogranicza sowieckiego, i psłoiła 

ą służbę prawie bez zarzutu, łą- 

ąc umiejętność swego zawodu z 

iktem w stosunku do ludności, Z 

tórej charakterem i swoistymi wła- 

iwościami na tym pograniczu mia- 

się czas zaznajomić. Skarg i zażaleń 

tego odcinka prawie nie napływało 

a jeśli i były to wyłącznie charak- 

eru incydentalnego, nieuniknionego 

stosunkach ludzkich. 

Zdawało się, że wobec tak nieli- 

Cznie funkcjonujących u nas sprawnie 

pożytecznie orgenizacji rządowych 

okresie ciężkiego przesilenia go- 

podarczego, szerzącego Się bezrobo- 

ia, gdy rząd zaprzątnięty jest sana- 

cją naprawdę często o pomstę woła- 

lizji używania broni, mogą być przy- 

czyną tutaj licznych ofiar, często nie- 

wojskowe nakazujące przy każdej ko- 

jących stosunków, Straż Graniczna na 

naszym najbliższym odcinku będzie 

instytucją do ulepszania której (nie: 

ma bowiem rzaczy których. by się 

nie dało ulepszyć) zabiorą: się nasze 

zawinionych — co przy obecnej po: 

licyjnej obsadzie, obsadzie doborowej | | 

znającej doskonale stosunki miejsco: 

we i w tych stosunkach się orjentu- 

jącej jest prawie wykluczone. 3 

“ Imladze chyba już na ostatku. Pisaliśmy niedawno o takim wy- 

Tymczasem dowiadujemy się, że 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

zdecydowano już od 15 marca za" 

stąpić Straż Graniczną na granicy li- 

tewsko-łotewskiej przez oddziały woj- 

skowe Korpusu Ochrony Pogranicza, 

zredukowanych ma zostać 1600 fun-, 

kejonarjuszów policyjnych i Komenda: 

wojewódzka ma niezwłocznie przy- 

stąpić do przeprowadzenia tej likwi- 

dacji. pewnienia pewnego bezpieczeństwa 

Zdumienie ogarnia. przed bandami dywersyjnemi — tu- 

Więc w okresie wzmożonych о- taj ta konieczność nie zachodzi. Na- 

szczędności, gdy niema pieniędzy na pad w Cejkinach i rabunek drzewa 

utrzymywanie szkół powszechnych, w Podhaju zarządzeń tych nie uspra- 

są pieniądze na kosztowną reorgani-  wiedliwiają. © 

zację jednej ze sprawniej fankejonu- | A zresztą, jak mówiliśmy już, — 

jących organizacji, —w okresie Ogól- na innej drodze rząd winien spokój 

Y Bego bezrobocia wyrzuca się na bruk pa naszej granicy litewskiej wymusić 

z górą półtora tysiąca ludzi pracują: — nie kbsztem naszej pogranicznej 

cych sprawnie I umiejętnie, by zastą: tutaj ludności. 

| pić ich elemeńtem nowym ipowiedz- /; Opinję tę, podzielają miejscowe 

| my do tej roli nieprzygotowanym. = czynniki administracyjne, najbardziej 

Pytamy w jakim celu i po co? 'kompetentne przy ocenie zarówno 

Zamilana w swoim czasie Straży charakteru pracy K. O.P., jak policji 

Granicznej przez baoay K. O. P. na granicznej, oraz przystosowaniu tych 

granicy sowieckiej miała swoją rację. organizacji do charakteru granic so- 

niu, co było przedmiotem interpelacji 

sejmowej. FA przecież takie wypadki 

podobno nie są odosobnione, 

Korpus Ochrony Pogranicza już 

ze swego charakteru stanie się prze- 

dewszystkiem ciężarem dla miejsco- 

wej ludności. 

Wiemy jakim jest ciężarem na 

wschodzie. Okupuje to możnością za:   
  

padku z niejakim Dubyną na Woły- | 

Granica sowiecka posiada specyficz- 

ny cherakter — jak ma specyficzny 

charakter organizacja Związku Repu- 

blik Sowieckich, w stosunkach z któ- 

rym nie można było przestrzegać 

norm stosowanych wogóle w świecie 

cywilizowanym. Wobec organizowa- 

nia band dywersyjnych przez wschod- 

niego sąsiada, Polska nie chcąc wy« 

powiadać z tego powodu mu wojny, 

musiała się bronić. | tutaj zmilitary- 

| zowanie ochrony pogranicza i zapro- 

| wadzenie w systemie ochrony norm 

prawa wojennego było być może ko: 

niecznością. 

| Ale granica lltewska, nie mówiąc 

| już o łotewskiej, 
mienny charakter. 

Prawda, Litwa głosi wobec całego 

świats, że znajduje się z Polską w 

stanie wojny. Ale przecież I ona Sa- 

ma tych oświadczeń nie bierze na 

serjo. 

|. nie prowadzi. 

chciała naruszyć granicę, lub na spo: 

pady — to Polska powinna znaleść 
inne drogi, by tej awanturniczej po-   

nosi zupełnia od: 

wieckiej i litewskiej. 

Opinję tę prawdopodobnie miały 

sposobność niejednokrotnie przedsta- 

wić tam gdzie należy. 
Przeciwko zamianie na odcinku 

litewsko-łotewskim policji granicznej 

przez baony K. O. P. wypowiedział 

się ostatnio Zjazd Grodzieński bez | 

różnicy odcieni partyjnych. 

Warszawa jednakże decyduje ina- 

czej. s 

Pozostaje nam zwrócić się jedy- 

nie do naszych posłów i senatorów, 

którzy może chociażby pód wpływem 

epelu Zjazdu Grodzieńskiego zechcą 
solidarnie wystąpić w obronie naszych 

interesów, a także zaapelować do obra- 

nych na zjezdzie wileńskich członków 

Tymczasowej Redy by zechcieli stanąć 

energicznie w obronie postulatów 

;zjazdu i w sprawie policyjnej straży 

| granicznej. i 

Polska zaś wojny z Litwą nie; 

| 
sób sowiecki urządzać dywersje i wy*; 

mars. 

FA gdyby, Litwa Z€* ; ————22————2—2272707> 7—————— 
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Dr. Zofja Zeldowicz - 
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Nadzwyczajna sesja Rady Ligi Narodów 

w Sprawie przyjęcia Niemiec. 

GENEWA, 10.11 (Pat.). Nadzwyczajna Sesja Rady Ligi Narodów dla 

zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego Ligi Narodów w sprawie 

przyjęcia Niemiec do Ligi, odbędzie się w piątek o godz. 3 po południu 

w Genewie. Sesja ta poświęcona zostanie wyłącznie tej sprawie, mieć bę- 

dzie charakter czysto formalny I potrwa tylko parę godzin. 

Chamberlain i inni członkowie Rady reprezentowani będą przeważnie 

przez posłów danych państw w Bernie. Obradom przewodniczyć ma za- 

stępca Scialol poseł włoski w Szwajcarji Garbasso. 

Prawdopodobnie Nadzwyczajne Zgromadzenie ogólne zostanie zwo* 

łane do Genewy na dzień 8 marca, równocześnie z kolejną sesją Rady 

Ligi. j 

Anglja przeciwko zwiększeniu iaych 

Xmiejsc w Radzie Ligi Narodów. 
Opinja „Times'a'. | 

LONDYN. 9.I1. (Pat). Wobec dokonywującego się faktu wstąpienia / 

Niemiec do Ligi Narodów, prasa angielska szeroko zajmuje się sprawą 

przyszłego składu Rady Ligi Narodów. 
„Manchester Guardian" mówi, poprostu o możliwości powstania odręb- 

sage bloku, jeżeli w Radzie Ligi Narodów znajdzie się Brazylja, Hiszpanja 

i Polska. į 

„Times” w artykule naczelnym, poświęconym taj samej sprawie, pi- 

sze: Wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów dało powód innym państwom 

do domagania się stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. Spełnienie tych 

żądań wywoła napływ nowych. Pomnożenie ilości miejsc w Radzie Ligi 

Narodów zmieni zupełaie jej charakter | uczyni ją niezdolną do pracy. 

Jeżeli powiększenie stanie się konieczne, to należy je przeprowadzić 

"stopniowo. Wielkim błędem byłoby wprowadzenie odrazu 2-ch lub 3-ch no- 

wych członków. Smutnym precedensem byłoby uznanie, że Polska musi 

jednocześnie z Niemcami wejść do Rady Ligi, gdyż posiada wiele sprzecz- 

„nych spraw. Argument ten przeczy duchowi Ligi Narodów i paczy go. 

Wedle „Timesa, Rada Ligi Narodów winna składać się z T-iu cilon- 

ków stałych, wliczając w to Niemcy, Stany Zjednoczone i Rosję oraz z 4-ch 

jczłonków niestałych, obsadzanych kolejno i ustępujących automatycznie 

| bez prawa ponownego wyboru w ciągu określonego terminu, To zapewni 

| udział wszystkim. 3 

Członek Rady Ligi Narodów winien uważać swój udział w Radzie ja” 

"ko służbę, a nie jako stanowisko, służące do przeprowadzenia swoich za- 

, mierzeń. Rada Ligi Narodów stałaby się w ten sposób terenem walk 

|sprzecznych z sobą interesów. 
W innem miejscu „Tires” pisze: Niedobrze jest, że aspiranci zgla- 

|szają swoje żądania nie na wrześniowe posiedzenie Ligi Narodów, lecz na 

j posiedzenie specjalnie zwołane w marcu, jedynie dla przyjęcia Niemiec. 

i Chociaż rząd angielski mógłby postawić veto uniemożliwiające wzrost 

'liczby członków Rady Ligi Narodów, to jednak trzeba zauważyć, że byłoby 

to dla rządu angielskiego nieprzyjemne. Należy przypuszczać, że Rada Ligi 

Narodów sama przestrzegać będzie tego, że specjalne posiedzenie w mar- 

| cu ma jedynie załatwić sprawę przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów. ‚ 

BERLIN, 10 II. (Pat.). Jak donosi genewski korespondent „Vossische 

„ Zeitung“, prawdopodobne jest odroczenie do jesieni Sprawy zwiększenia 

liczby stałych miejsc w Radzie Ligi Narodów. 

Londyński korespondent tegoż dziennika dodaje, że tamtejsze koła 

polityczne przeciwne są przyznaniu stałego miejsca w Radzie Ligi innym 

mocarstwom poza Niemcami, Rosją i Stanami Zjednoczonemi. 

Wobec trudności, wynikających z faktu, że o stałe miejsce ubiegają 

się obecnie oprócz Niemiec także Polske, Hiszpania i Brazylja, w kołach 

angielskich rozważany jest projekt odroczenia sprawy wejścia Niemiec do 

| Ligi aż do jesieni, t. j. do czasu ostatecznego ustalenia liczby członków 

| Redy Ligi. 

Jntrygi na zewnątrz Zigi Jlarodów 
(Komentarze P. A. T). 

LONDYN 10.ll. (Pat). Prasa tutejsza w dalszym ciągu porusza trud- 

ności, powstające w związku z domaganiem się przez różne państwa sta- 

łego miejsca w Radzie Ligi. „Manchester Guardian” pisze: Hiszpanja miała 

oświadczyć, że będzie głosowała przeciwko przyjęciu Niemiec jeśli żądaniu 

jej nie stanie się zadość” „Daily Telegraph”. mówi o istniejących zobowią* 

zaniach Hiszpanji w stosunku do Niemiec i że nie sądzi, aby państwo to 

nie dotrzymało swoich przyrzeczeń. 8 

„Daily News” nie dziwi się, że inne państwa zazdroszczą Niemcom. 

Dziennik oświadcza, że wiele sympatji spotka żądanie Polski, jednakże 

uważa, że byłoby błędnem dopuszczać do rozszerzenia ilości miejsc w 

Radzie z powodu istnienia spornych spraw. 

Korespondent Pat. na zasadzie wiadomości z dobrze poinformowanego 

źródła donosi, że cała kampanja nie jest skierowana przeciwko Polsce, ale 

wogóle przeciwko zmianie składu Rady Ligi poza przyjęciem Niemiec. 

Inspeirowania opinji należy może raczej szukać zzewnątrz. Trafiło ono na 

podatny grunt, gdyż opinja angielska naogół trudno oswaja się z nowemi 

koncepcjami. 

Kampenja powyższa jest propagowana główn'e w kołach raczej mię- 

dzynarodowych grupujących się koło Ligi Narodów, a bynajmniej nie po- 

ichodzi z kół rządowych angielskich. 

-  Rozbieżność poglądów Francji 

na sprawę przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów. 

PARYŻ. 10.II. (Pat.). „Matin” i „L'Oeuvre” przychylnie witają prośbę 

Niemiec o przyjęcie do Ligi Marodów. Natomiast „Figaro” i „Gaulois” 

przewidują, że Niemcy po przyjęciu do Ligi Narodów zaczną zgłaszać co* 

raz to nowe żądania. 
| W związku z tem „Figaro” zauważa, że należy również i Polsce przy-   
znać stałe miejsce w Radzie, oraz zmienić przynajmniej w niektórych wy* 

padkach zasadę jednomyślności decyzji. 
mP оао оан оава ЫЙ 

Czytajcie „Kurjer Wileński", 
  

  

(KISKUTIS COW REASZE CNEIOW PEER. ZEAZZRACTZWAAEKPORYYTYTETRRAYCA EANAŁAIA, TEPEE ZCZDEE TRY IRE E TETRA RT IDZIE 

| Polityka partyjna a do- Skvie, stawiaja przed nami zagadnie- 
2 nie, czy węzły współpracy ekono- 

bro państwa. RY Pow pomiędzy Lot- 
2 wą a Z. S. R. R. są rzeczywiście tak 

a b jr $ CA kruche, iż zbrodnia braci Gabejiówi 
ь nk ważną ' 

dla charakterystyki obecnego sejmu ' pe ooo abi ZA A 
sprawę pomijania milczeniem i uta- Śledztwo w sprawie napaści 

,jania najbardziej drażliwych, a jedno 
cześnie żywotnych i palących zagad- 
nień — jak kwestja narodowościowa, 

į Jak decentralizacja i wyodrebnlenie | 
krajowe. Nie od rzeczy będzie zwró: | 
cić uwagę, że tego rodzaju taktyka 
jest objawem codziennym życia czy 
raczej wegetacji sejmu. 

Najbardziej logicznem wytłuma- 
czeniem takiego postępowania jest 

| przypuszczenie, 1ż stronnictwa sejmo-., 
we zupełnie rozmyślnie drażliwe te 
kwestje pomijają I odrączają ad ca- 
lendas gracas z obawy — utracenia 
popularności wśród szerokich mas. 

Zrozumiałem jest, że nowe te acz- 
kolwiek najbardziej palące zagadnie- 
nia nie mogą pociągać za sobą wiel- 
kich rzesz zwolenników. Tem nie- 
mniej jednak jak najsilniej napiętno- 
wać należy ten objaw zrzucania z 
siebie odpowiedzialności osłaniania i 
ukrywania wstydliwych bolączek па- 
szego ustroju społecznego i politycz- 
nego z racji jedynie, wzgłędów Pa 
tyjnvch. 

Znamiennym jest fakt, iż o tak 
poważnych sprawach, jak rozstrzy- - 
gnięcie kwestji autonomii terytorjal: ( 

na kurjerów rosyjskich. 

| RYGA. 10JII. (Pat.) Śledztwo w 
sprawie napaści na kurjerów rosyj” 
skich toczy się dalej. Według donie- 
sień dzienników wykryto szereg fak- 
tów, pozwalających podejrzewać u- 
dział braci Gabryłowiczów w innych 
napadach bandyckich. Wyniki śledz- 
twa podawane są do wiadomości po- 
selstwa sowieckiego. 

, Bank angielski udziela Łot- 
wie kredytu. 

: RYGA. 10.11. (Pat.). „Jaunakas Zie 
inas" donosi z Londynu, że jeden z 
| większych banków angielskich udzie- 

i 
{ 

„It Bankowi lotewskiemu kredytu w 
įwysokošci 500 milj. funtów szter- 
, lingów. 

Estonja. 

Rocznica niepodległości 
Estonji. 

Przygotowanie do przyjęcia. 

parlamentarzystów polskich. 

nej Mołopolski Wschodniej i całego | TALLIN, 10.ll, (Pat.). Odbyło się 
terenu ziem na wschodzie leżących ' tutaj zebranie członków zgromadze- 
až po Wileńszczyznę, jak szkolnictwo , nia narodowego, poświęcone sprawie 
mniejszościowe, jak rzucenie do ko- Przyjęcia wycieczki parlamentarzy- 
sza uchwalonej już ustawy językowej stów polskich, którzy przybywają do 
— iż w tych wszystkich kwestjach Estonji 23 b. m. 
panuje na gruncie sejmowym dy 
skretne, głębokie milczenie. 

Czyż nie wywołuje zdziwieriia, że 
niejednokrotnie ani jeden głos pro- 
testu nie daje się słyszeć w kwest- 
jach, b. ważne dla nas mających zna- 
czenie, a najfałszywiej przez władze 
centralne rozstrzyganych. Ten sem 
objaw łatwo można bylo  do- 
strzec w okresie obradowania nad 
konkordatem z Rzymem; a również 
życiowa kwestja zmiany prawa mał- 
żeńskiego oczekuje na jakieś lepsze, ! 
w każdym razie na przyszł» czasy. 

Obowiązkiem jest 
swej roli posłów odmienić ten pre- 
cedens smutne dający Świadectwo o , 
powadze i odpowiedzielności sejmu. 
O obowiązku tym przypomnieć na- 
leży. 

A jeśli istnieje obawa, że wyciąg: , 
nięcie tych spraw na światło dzienne 
wywoła burzę w sejmie — nic to 
groźnego. Zagadnienia te, wspomnia- 
ne w obecnej notatce, istnieją, żyją 
i komplikują się z dniem każdym. 
Wady i balączki organizmu państwc- 
wego trzeba znzć i odsłaniać; zalnte: 
resowenie niemi społeczeństwa bę: 
dzie pierwszym krokiem do ich ule- 
czenia. 

  

  

świadomych | 

| Postanowiono zaproponować prze- 
dłużenie pobytu gości o 1 dzień, t.j. 
do 27 lutego. 

Parlamentarzyści polscy wezmą 
| udział w urzoczystościach związanych 

z rocznicą odzyskania niepodległości 
Estocji, przypadającą na dzień 24 go 

„lutego, oraz zwiedzą Nerwę i Dorpat. 

    

Z Kowna. 
Zwycięstwo Skrolnictcja 
ludowego w Sejmie. 

'Dr. Staugajtis — marszałkiem 
‘ sejmu. 

KOWNO. 10.II. (Pat.) Wczoraj Sejm 
/ litewski zebrał się na ostatnią swoją 
Sesję przedwyborczą. 

Wobec złożenia przez Petrulisa 
urzędu marszałka Sejmu przystąpio- 
no do wyborów Prezydjum, które da- 
ły wyniki niespodziewane. 

Na stanowisko marszałka obrany 
| zestał 38 głosami przeciwko 25 przed- 
stawiciel opozycyjnego stronnictwa 
Judowego Dr. Staugajtis. Na wice: 

    

  

eski. marszałków obrano prałata Staugej- 
— tisn i deputowanego Raulinajtisa, Po- 

ONET WEF siedzenie miało przebieg bardzo burz- 

> ° liwy. Ё 

° [р МИН, — Atrakcja sezonu 1926 naj- 
nowszy taniec salonowy 

„Florida“ 
w kompletach i oddzielnie wyu- 
cza pierwszorzędna szk. tańców 

Alif. Walden-Hankusa 
Mickiewicza 22—40 od 4—6 pop. 
(Główne wejście jak do klna „Polonja”) 

   

   
    

Lotwa. 

Po zabójstwie Sowieckich 
kurjerów dyplomat. 

Głosy prasy łotewskiej. 

RYGA. 9.Il. (Pat.). Omawiając po- 
głoski jakie powstały w Moskwie z 
powodu zabójstwa sowieckiego kur: 
jera dyplomatycznego, „Jaunakas Zi: 
nas* pisze w artykale wstępnym, iż , 
opinja publiczna Łotwy potępia jed: 
nomyślnie tę zbrodnię, równocześnie 
jednak potępia usiłowania Sowietów 
robienia z tego wypadku kwestji 
politycznej. 

Zaledwie upłynęło kilka godzin 
od napadu, gdy bluro prasowe po 
selstwa sowieckiego wystąpiło z twier- 
dzeniem, że zbrodnia ma „niawątpli- 
wie polityczny” charakter. 

* Musimy — zaznacza dalej pls 
mo — przypomnieć dziennikarzom 
sowieckim, że Łotwa jest państwem 
demokratycznem, w którem rząd nie 

może wpływać na przebieg śledztwa 
sądowego i ukrywać prawdy, nawet Popierajciė L. O. P. p, 

1 

artystka tańca plastycznego | 

kierowniczka działu plastyczno= 
tanecznego w REDUCIE 

udziela lekcji plastyki i rytmiki. 

Organizuje się komplety dla 
dorosłych i dzieci. 

Zapisy przyjmuje się w teatrze na 
Pohulance — pokój p. W. Hulewicza 

od godz. 12 do 2 pp. 

    
     

    
gdyby zamiar taki posiadał, 

Groźby, jakie rozlegają się w Mo 

1 . 

 



а 

- cych frakcyj wyłoniła 

> 

„do polowy 1925 r.), 

2 

Zza kulis rządzącej parti litewskiej ' 
bardzo zę, bie Jadar liczyć się z sejmem, zaś le- 

Ciekawa jest 
strona księżych rządów na Litwie. 
Rąbek ich odsłaniają w jednym ze 
swych -artykułów „Lietuvos Žinios“, 
Znana działaczka p. Bortkiewiczowa, 
jako redaktorka pisma skazana żo- 
stała za ten artykuł administracyjnie 
na 2 miesiące więzienia. Księża tem 
z przeciwnikami ceremonji nie robia. 
Podajemy ten artykuł w streszczeniu: 

Po upadku ostatniego gabinetu 
koalicyjnego— piszą „Lietuvos Żinios” 
—chrześcijańscy demokraci, t. zw. 
„krikszczioniowie” zaryzykowali ująć 
ster rządów wyłącznie w swoje ręce. 
Dla ułatwienia sobie pracy blok cha- 
decki stworzył t. zw. „komitet szaś- 
ciu” („szeszkomas”), w skład którego 
weszło po 2 przedstawicieli od każ- 
dej frakcji bloku. Skład „szeszkomu ” 
nieco się zmienił, naogół jednak głó- 

„.wną rolę odegrali w „szeszkomie” 
następujący członkowie: ks. Szmułk- 
sztis (krikszczion. demokr.), ks. Mie 
liszka (krikszczion. dem.), Draugelis 
(ukin. saj.—związ. roln.), por. Skyrius 
(ukin. saj.), siud. Joczys (darbo fe- 
deracja) i Berżinskas (darbo feder.). 

„Szeszkomas” miał odtąd przy po- 
mocy gabinetu ministrów kierować 
wewnętrzną i zagraniczną polityką 
kraju. Posiedzenia ogółu frakcyj rzą: 
dzących (k.d. u.s. 1d.f.) nie odbywa- 
ły się odtąd wcale, bądź też odby- 
wały się jedynie pro forma, debato- 
wano zaś nad kwestjami pomniejszej 
wagi. Pozatem frakcja „ukininku sa- 
junga” (związ. roln.), a za jej przy- 
kładem i frakcja „darbo federacja” 
przeprowadziła podział swych człon- 
ków na: 1) inteligentów i2) nie-inte- 
ligentów, przyczem ta ostatnia grupa 
była odtąd informowana jedynie w 
najpodrzędniejszych kwestjach. 

Rządy „komitetu sześciu” trwały 
około półtora roku (od początku 1924 

Frakcje, z któ- 
rych łona „szeszkomas” wyszadł, zo: 
stały przezeń odsunięte od spraw 
państwowych. Nie posiadając praw- 
dziwych informacyj o stanie państwa 
frakcje bloku rządzącego zaczęły co- 
raz gwałtowniej domagać się odl „szeszkomasa” | gabinetu ministrów 
składania przynajmniej sprawozdań 
z prowadzonej polityki. 

Na wiosnę 1925 r. niezadowolenie 
odepchniętych od udziału w polityce 
posłów, zaczęło przybierać dość ostre 
formy szemrania. Komitet „sześciu” 
i gabinet ministrów musieli ustąpić. 
Poszczególni ministrowie złożyli na ; 
walnych zebraniach trzech rządzących 
frakcyj kilka sprawozdań, które wsze- 
lako większości sejmowej nie zado- 
wolniły. W każdej z trzech rządzą- 

się osobna gru: 

KOR IJ ER WI 

Damach terrysyczny MA 
aderzy trzech frakcyj bloku rządzą- 
cego zaczęli zmuszać ogół posłów z 
bloku krikszczion. demokratów do 
głosowania zgodnie z ich wolą, gro- 
żąc w przeciwnym razie rozwiązaniem 
sejmu i wprowadzeniem "dyktatury. 
Zaczęła się samowolna działalność 
poszczegóinych ministerstw, szafowa- 
nie groszem publicznym i t. d. 

Kupno domów dla przedstawi- 
cielstw litewskich zagranicą (Czar- 
neckis), budowa gmachu Ministerst: 
wa Sprawiedliwości (Turmenas) i Rol- 
nictwa (Krupawiczius), ekscesy Petru 
lisa, gospodarka Sliżysa, która do- 
prowedziła kolejnictwo litewskie do 
kompletnej ruiny, zaś zarząd szos do 
kompromitacji — wszystko to są 
przykłady rzucające światło na rządy 
Komitetu Trzech. Państwo poncsi 
przytemz miljonowe straty. 

Obecny gabinet mintstrów składa 
się z 9 osób: Krupawiczius, Endziu 
lajtis, Karvelis, Starkus, Jokantas, 

„Reinys, Karoblis, Szliżys. Wszyscy, 
ipowyžej wymienieni ludzie, za wy 
jątkiem dwóch ostatnich, są członko 
wie Centralnego Komitetu  Krikszcz, 
demokratów. Na 15 więc członków 
tego ostatniego 7-miu weszło do Ga- 
binetu Ministrów. Komitet Centralny 
Krikszcz. Demokratów istotnie więc 
podzielił teki ministerjalne pomiędzy 
swych członków, a następnie pro for- 
ma jedynie zakomunikował ogółowi 
posłów z bloku rządzącego o sfor- 
mowaniu nowego gabinetu, jako o 
fakcie dokonanym, polecając przy- 
tem leaderom poszczególnych frak- 
cyj głosowanie za gabinetem. Przed- 
stawiciele wszystkich trzech frakcyj 
bloku rządzącego byli ogromnie z 
takiego postawienia kwestji niezado- 
woleni wszelako obawa przed dykta- 
turą przemogła I nowy gabinet po 
zyskał votum zaufania. 

Rządy przeszły więc w ręce ko 1 
mitetu Trzech I Centralnogo Komite- 
tu Krikszcz. Demokratów. Dezorgani- Wychodzący w Kłajpedzie zacja w sferach sejmowych była zaś | w następujący komentarz: tak daleko posunięta, iż nie potrafi- byłoby rzeczą pożądaną, ły one na taki stan rzeczy Teego:| jednak pewności co do tego, można wać. W tym okresie (jesień 1925 r.)|na to, iż stosunki między państwami upadła również współpraca 'pomie- wnetrzne rozporządzenia, dzy Sejmem a Gabinetem Ministrów. usunąć, gdyż dopóki Niemen nie jest Podczas rozpatrywania budżetu na handlu drzewem, 1926 r. nie poruszano nawet na ze- 
braniach poszczególnych frakcyj blo- 
ku kwestji budżetowej. Dopiero 
przed trzeciem czytaniem projektu, 
posłowie z bloku rządzącago odmó- 
wili głosowania za budżetem i zażą- 
dali rozpatrywania go na posiedze- 
niach poszczególnych. frakcyj. Żąda- 
niu większości sejmowej stało się za- 
dość, gdyż: 1) nie starczyło na to 

misarjatu policyjnego. 

Przewrócone na podłogę. 
cych się drzwi, 

Po oprzytomnieniu członków 
chu okazało się, że za wyjątkiem 
«ię odłamkami szkła 

nych, wobec czego został silnie pora 
jednych z drzwi człą siłą uderzyło 
głęboko w skórę. Chłopca 

Straty jakie poniosła 
Pomimo jednak : wybuchu 

numer gazety ukazał się zrana. 
Późno w nocy wydane zostely   

w celu szkodzenia gazetom podtrzym 

KOWNO, 10.II (Pat). Minister 5р 

spławu po Niemnie. 
W kwestji układu handlowego z 

Są przygotowanie w celu 

Litwa skorzysta 
stały przyznane 

nie istnieje 
Niemnie. 

rzyła się możliwość spławu drzewa 
Sprawa czy kupcy litewscy będą 
Niemnie np. w Kownie, nie 
jak ją należy rozwiązać. 

Optymizmu ministra Reinisa nie 

mał od Śekretarza Generalnego Ligi 

spraw zagranicznych o uwagi 
W odpowiedzi na   pa posłów, domagających się rozwią- 

zania „komitetu sześciu” i przywró: | 
<enia szmodzielności posłom. W re- ; 
zultacie frakcja  „krikszczion. demo- | 
kratów” pierwsza odwołała mandaty ; 
Swych posłów zasiadających. w komi- | 
tecie sześciu. Za nią poszła frakcja | 
„ukininku sajunga” i „darbo federa- | 
cja”. „„Komitet sześciu” przestał ist- 
nieč, 

Lecderzy frakcyj rządzących: 5гти!. ' 
ksztis, Ambrozajtis i Draugelis sko- | 
rzystali wszelako z zamieszania I stwo- 
rzyli „komitet trzech” („Trikomas”), | 
nie mając do tego żadnych pelno- { 
mocnictw. „Komitet trzech” na spół. 
kę z Centralnym Komitetem Krik- 
szczion. Demokratów zaczął kierować 
całokształtem _ polityki państwowej, 
sprowadzając tem samem samodzie|- 
ność sejmu do zera. 

Gabinet 
poszczególni 

ministrów, jak również 

      

Ustawa o organizacji n 
wojskowych—w Radzie Ministrów 

Sejmowa komisja wojskowa miała dziś ob- o organizacji naczelnych władz wojskowych. 

WARSZAWA, 10.II (Pat.). 
radować nad projektem ustawy 

Przed porządkiem dziennym przedstawiciel Min. 5, Wojsk. płk. 
Z porządku dziennego tej ustawy, 
na dzisiejszem posiedzeniu. 

Życki ogłosił wniosek o zdjęcie 
ma się ją zająć Rada Ministrów 

Reduta. 
„Ewa“, sztuka,w 3 aktach Jerzego Sza- ; 

niawskiego. 

Gdy meżczyzna mówi kobiecie, że | 
nic nie powinno być dla niej waż- 
niejsze od ukochanego mężczyzny, | 
uważa że ma słuszność, ale gdy mu 
to samo mówi kobieta o sobie, za: 
przecza kategorycznie. Zaprzecza... 
a mimo to, nieraz poświęca to co 
najważniejsze, nie zupełnie może dla 
ukochanej kobiety, ale z powodu niej, 
dla siebie, dla swej męskiej dumy, 
zszdrości, zachłanności właściciela. 
Gdy jest ciche, bezpieczne ognisko 
domowe, horyzont czysty, choćby 
bielą śniegu zasnuty, drzemią  pier- 
wotne instynkty mężczyzny w po: 
czuciu nieograniczonej władzy. Bu- 
dzą się natomiast tęsknoty kobiece, 
ryzykujące zawsze Coś, byle innego 
niż to co jest. Nigdy nie rozwiązalaa 
zagadkel Niczem nie zaspokojony 
problem — psycho fizjologiczny! Gdy 
mężczyzna jest spokojny i zadowolo- 
ny, kobieta zaczyna szukzć i rozglą- 
dač się w kolo, gdy ona jest wnie- 
bowzięta i z pietyzmem wpatrzona w 

` 

  

iministrowie przestali l-szczion Demokratów”, 

czasu i 2) sam minister finansów 
nie wjedział w jakiej formie budżet 
w drfgiem czytaniu został przyjety. 
To też wniesione przez Gabinet Mi- 
nistrów poprawki zastosowane zosta- 
ły do projektu przyjętego w pierw- 
szem czytaniu, wobec czego komisja 
budżetowa nie mogła uzgodnić 
swych uwag z poprawkami Gabine- 
netu Ministrów. Ostatecznie poleco- 
no ministrowi finansów i komisji 
budżetowe uzgodnić projekt budže- 
towy. Dokonano tego w sposób о- 
gromnie powierzchowny. W rezulta- 
cie Sejm się nie dowiedział, jaką po- 
Ltyką kierował się rząd przy układa- 
niu projektu budżetowego. 

Oto przyczyny, które doprowadzi: 
ły ekonomiczne życie Litwy do kry- 
zysu. Cała odpowiedzialność spada 
za to na Komitet Sześciu, Komitet 
Trzech i Komitet Centralny „Krik= 

ry jest zupełnie Przygotowany do ws 
miałby nic przeciwko 
du na życzenie 5 mocarstw 

poza Szwajcarją, stwierdzając, że jest 
unji sowiackiej w pracach komisji. 

czej konferencji rozbrojeniowej 
sowiecką stosunki dyplomatyczne. 

W związku z napadem, 
a Lachowiczami dowiadujemy się 
zostali aresztowani, przytem w toku 
innej organizacji bandyckiej, która był: 

iż 

Nowy Dwór w 
majątek Zielenie i w 
dzy Lachowiczami a Siemiatyczami, 

Banda ta skladala się z 7 osób, 
u niej znaleziono cały arsenzł broni, 
cych z napadów. 

Po szczegółowem zbadaniu 

gminie Niedźwieckiej, 

  

aczelnych władz 

napodów dokonanych na terenie 
Petra- 

ponieważ 
Wniosek ten   

wycieczek po za kreg lampy domo: publiczności. Wytworna prostota, z wej, w poszukiwaniu Przygód, których jaką Reduta grała Ewę, najbardziej tu już niema. ludzką ze sztuk Szaniawskiego, pod- Na głos niebezpieczeństwa jednak, kreśliła wszystkie walory, tej, tak u- choćby tym głosem było tylko zalot- miejętnie, mądrze 'zbudowenej histo- ne spojrzenie czy wspomnienie ko- Щ& Ewa jest jedną z pierwszych | biety, odwieczne poczucie prawa do” sztuk Szaniawskiego, nie zawiera niej, prawa Jaskiniowego, ale dotąd pierwiastku fantastyczności, występu- | w całej mocy trwającego, wnieca w jącego tak silnie w Papierowym ko- | mężczyznie wszystkie ukryte właści- chanku, Ptakt, Żeglarzu i mącącym wości, instynkty i chytrości dalekiego nawet myśl Przewodnią w Lekkodu- | przodka z epoki kamiennej, Z epoki | chu. Historja Ewy rozegrywa się w, rajskiego Ogrodu, kędy Adam Ewie | płaszczyźnie codziennej rzeczywistoś- poświęcił Boga, Eden i wiele innych ci. Wszystko jest ludzkie, arcyludz i nadludzkich rozkoszy, „Nie ty pierw- | kie. adnego falszywego tonu, žad- | szy, nie ty ostatni*, mówi na zakoń: nej, powiedzieć by można, literatury, czenie sztuki, stary, mądry i dobry | nic papierowego, każda z postaci ma ksiądz. 
żywą, drgającą przed naszemi ocza- Ta filozoficzna sentencja unosi | mi duszę, zmienną, nielogiczną, u- się jakby nad całem zdarzeniem. Nic | ległą wewnętrznym załamaniem się się nie dzieje nadzwyczajnego, wszy-|i wzlotom, upadkom i walkom wy- stko się dobrze, przyzwoicie kończy, | granym lub przegranym... jak ze- możliwie ku zadowoleniu większościl | chce życie. Ogółul Vox populil Wygodna tarcza, | Budowa przytem tej sztuki jest gdy chodzi o skrzywdzenie jednostki, jedną z najlepszych jekie mi się zdą- więcej nie raz wartej od całej gro- rzyło widzieć w polskich utworac mady, decydulącej ilością, nie jako. scenicznych. Wszystko się trzyma, ścią, o losach gienjusza. zazębia jedno o drugie wynika bez Sztuki Szaniawskiego msją swoi- Г , 

> naciągań, autor nie gwałci natury sty wdzięk i subtelny urok, który | swych postaci scenicznych, tylko 

    

    

    

  

RYGA. We wtorek o g. B-ej wieczorem 
rzucona została bomba w lokalu redakcji 
przy rogu bulwaru Rainisa i ulicy Architektonicznej. / W chwili wybuchu w redakcji byli redaktor gazety -Miesin i czlonko- wie redakcji Sanders, Simans i in., prócz 

„Łotwa” w których prócz podanych szczegółów wątpliwości że podobne zamachy w ostatnich czasach urządza znana grupa 

jego przeprowadzenia, w jakim kierunku rozpocząć jego realizację. 
z wszelkich możliwości eksploatowania lasów, która na mocy traktatu pokojowego z Rosją. sztą w ścisłym związku z zawarciem traktatu handlowego z Rosją. Projek- towane zaś rozwiązanie jej zostało ułatwione dzięki po Niemnie przez rozporządzenie wewnętrzne rządu 

możliwość międzynarodowego rozpatrywania sprawy spławy po 
Rokowania z Polską w sprawie spławu zostały zerwane, 

jest jeszcze zdecydowana, 

„Morgen Courrier” 
Z punktu widzenia 

ażeby optymizm ministra sprawdził się. Niema 
bowiem sądzić, że Warszawa wskaże 

Ten stosunek 

noszący o życzeniu 5 mocarstw odroczenia gotowawczej konferencji rozbrojeniowej i zapytujący  Komisarjat 
w tej sprawie. у 

ten telegram Cziczerin wskazuje na to, że rząd so- wiecki wyraził już dawno gotowość uczestniczenia w Komisji przygotowaw. czej Konferencji rozbrojeniowej. Cziczerin oświadcza, 

natychmiastowemu jej zwołaniu, 
zgadza Się na przesunięcie terminu konferencji, Rząd sowiecki domaga się jednakże zwołania wzmiankowanej komisji ' 

to warunek wstępny, współdziałania | 

ЕВМ ок 

ОЙОр „Ladies Gary“ 
przez nieznanych złoczyńców 

„Latvias Sargs” mieszczącej się 

nich był również naczelnik 7 ko: 

Od strasznej siły wybuchu wszystkie znajdujące się osoby zostały W chwili wybuchu dał się słyszeć trzask łamią- rozbitych szyb i wszystkie 
zostały zapełnione gryzącym dymem i kurzem. 

redakcji i sprawdzeniu rezultatów wybu- 
chłopca redakcyjnego ranionego w gło- nikt szwanku nie poniósł. 

Chłopiec, iat 14-tu, w chwili wybuchu znajdował się blisko drzwi szkla 

pomieszczenia redakcji i schody 

Siłą ciśnienix powietrza, szkło 
w głowę, wciskejąc odłamki 

niony. 
chłopca 

odwieziono do szpitala. 
redakcja w przybliżeniu sięgają do 100.000 rubii. 

redakcja roboty nie przerywała i kolejny 

dodatki nadzwyczajne przez gazetę 
gazeta dodaje, że „niema 

ującym rząd burżuazyjny*, (a. k.) 

Spław po Niemnie 
w świetle stosunków litewsko-rosyjskich i iitewsko- 

polskich. 
raw Zagranicznych Reinis, udzielił pra- sie litewskiej wywiadu w sgrawie stosunków litewsko-rosyjskich i w sprawie 

Rosją zaznaczył minister: (lczynione 
należy jednak rozważyć 

Niema żadnej wątpliwości, że 
jej zo- 

Sprawa ta stoi zre- 

uregulowaniu spławu 
litewskiego, a zatem 

gdyż w/two- 
przez ogłoszenie odnośnych przepisów. 

mogli nabywać drzewo spławiane po 

podzielają obecnie koła gospodarcze. 
opatrnje wywiad Relnisa 

gospodarczego Kłajpedy 

nie dają się uregulować perzez we- 
niepewności należy jaknajprędzej 

otwarty, dopóty zamknięta jest roga spławianem do Kłajpedy. 

Sowiety a konferencja rozbrojeniowa. 
MOSKWA, 10-lI. (Pat.). Komisarjat ludowy spraw zagranicznych otrzy- 

Narodów Drummond'a telegram do 
terminu zwołania Komisji przy- 

ludowy 

że rząd sowlecki któ- półueziału w pracach tej komisji, nie 
Wszelako ze wzglę 

Nakoniec Cziczerin wyraża życzenie, aby obrady komisji przygotowaw. 
odbywały się w kraju, potrzymującym z uńją 

vika dan and w powiada Brain 
jaki został dokonany między Sie miatyczami, 

wszyscy uczestnicy w liczbie 7-miu 
dochodzenia policja wpzdła na trop 
a świetnie zorganizowaną i która do- konała całego szeregu napadów bandyckich, jak na majątek braci Święcickich w gminie Nacz'Plebowskiej, na majątek Niskie pow. Baranowickiego, na na stację kolejową Lachowicze, na dwuch wypadkach na przejezdnych przez szosę mię: 

przyczem przy rewizji dokonanej 
oraz ogromną ilość łupów pochodzą: 

członków wspomnianej bandy okazało się, | iż utrzymywali oni ścisły kontakt z bandami z za kordonu i w większości powiatu Baranowickiego dowodził nimi 

{ praktyka zaś e tylk 

  

Białorusini w Pradze 
(Z prasy białoruskiej). 

Pismo bietor. „Šialanskaja Niwa", 

cza nader zajmującą korespondencję 
z Pragi Czeskiej, pióra niejakiego 
Dobrosielskiego, w 
tach 
kolonii błałoruskiej. 

Treść jej brzmi następująco: 
„Masza tu kolonja, 

koło 120 osób, składa 
wyłącznie 
szkół czeskich.   
dach co do 
odrodzenia narodu białoruskiego”. 

Dbając o sprawę 
nor swego narodu, 
zakładali 
zacje, wydawali co 

studenci 

czory narodowe i t. d. 
wszystko szło 
to w każdym razie nie najgorzej. 

U wszystkich widać było staranie 
I nadzieję osiągnięcia poziomu in: nych narodowości. 

|. Jednakże z biegiem czasu do | spokojnej rodziny białoruskiej zakra- | deją się politykierzy, paniczyki, jur- / gielnicy, a nawet cudzoziemcy (Ros: janie),  przystrojeni w białoruskie 
' pióra. 
4 Całe to towarzystwo pozostawało 
;spokojnem jedynie do 
i pobrania stałego stypendju 
i Stanąwszy, jak się to mówi, na / własnych nogach „nasza inteligencja” poczęła natychmiast nie tylko cho. Jdzić lecz nawet biegać, zakłócając | swą antynarod<wą działalnością spo- i kojne dotychczas jezioro białoruskie. Politykierzy rozpoczęli agitację nie 

© wśród swoich, lacz ipośród ob: 
ea wywołując przytem skandale, 

  

Szlachta (prawosławna) runęła hur- 
mą do „jedinstwa russkoj kultury”, (by hołdować Puszkinowi. 

lnni zaś rzucili się do „komsomo- 
łu, by przy pomocy Marksa wyciągać | z biedy „jedinuju niedielimuju*. 

Rosjanie aferzyści przekabaciwszy 
się na komunistów, stanęli na czele 
naszych „marksystów*, prącując na | rzecz „Wielikoj Rossiji*, 

Pod naciskiem swych i obcych wistiów, wiejących ze wszystkich stron, 
rodzina białoruska porozbijała się i 
porozpraszała na kółka, grupki i koła, 
wzajemie wrogie. 

Białoruski ośrodek narodowy mi: mo to trzymał się jeszcze dość dłu- 
go, lecz w końcu począł się chwiać 
i on. ! 

By się pozbyć nadal niezdrowych wpływów obcych, bałamucących ro: dziną białoruską, 
elemóntów narodowych, powstają z 
jesienia 1924 r. dwie apolityczne or- 
ganizacje: Związek Akademicki, na- 
stępnie zaś — Kółko Niepodległości. 

Związek Akademięki zajął się or- 
ganizowaniem i reprezentacją akade- 
mików białoruskich, zaś Kółko Nie- 
pcdleglošci — referatami į odczyta- 
mi o narodowem, kulturalnem i go- 
spodarczem życiu Białorusi. 

Pożytek i potrzeba tych orgeni- zacji były widoczne, mimo to jednak, 
ambitni politykierzy białoruscy z je: 
dnej strony, zaś bolszewicy rosyjscy 
z drugiej, bojkotują te instytucjei wra- szgie doprowadzają je do rozkładu, 

Doprowadziwszy do rozbicia orga- nizacje narodowe, bolszewicy rosyjso 
cy poczęli bardziej skutecznie formo- 
wać „komsomoł* białoruski 

W rezultacie tej skcji utworzyło 
się około 20 osób liczące, kółko oby: 
wateli Białorusi Sowieckiej, właści- 
wiej mówiąc, — pragnących pojechić tam. Zrobiwszy się członkami kółka „Marksystów* wyrabiają oni sobie   członek band dywersyjnych bolszewickich Arszynow. 

Wraz z zlikwidowaniem tych dwuch band, powiat baranowicki code: tchnął z ulgą, gdyż bandy te były ogólnym postrachem dla mieszkańców 
komisja przyjęła. 

tamtejszego powiatu. (zd). 
: 

Ж
 

PK ——7—— ATI ao 2 - Pana i wlsdzcę, on zabiera się do nienaruszony trzeba umieć podać daje im się rozwijać w ich charakte- 
początku postawiwszy je jas- | no, bez błędnych niedomówień, przed | 

   

   

  

rze od 

widzem. 
Przytem do ostatniego aktu, 0- 

statniej chwili prawie, zdarzają się 
niespodzianki, uzasadnione najzupeł: 
niej i niemające nic ze sztuczności 
tanich efektów, ale trzymające słu: 
chacza w napięciu uwagi I zaintry- 
gowania. 

Każdy akt przytem, kończy się 
silnym akordem, pointą, będącą tym 
doprowadzeniem akcji do najwyż- 
szego napięcia, kiedy widz pyta: 
„l cóż dalej będziel?” by w następ- 
nej odsłonie otrzymać odpowiedź. 

Umiejętne jest stuszowanie tra- 
gicznego, acz bez poważniejszych 
podstaw konfliktu męża i żony, tego 
zarysowanego spokoju, który moźe 
runąć, pewnej tragedji załamania o 
kobietę wielkiego pana, dyrektorze, 

„Straż* na prawo otwarcia im drzwi 
Ojczyzny (Sowieckiej). Awantura ber- lińska i rozkaz bolszewików dotyczą - 
<y opanowania „zmienowiechowcami” 

barwach opalowych, zewnętrznie dość 
pogodnie (prócz chwilowej histerji 
kobiecej), bez brutalności, samym 
kontrastem komizmów jednych po- 
staci, a smutków drugich wstrząsa- 
jące. ^ 

Typy Szaniawski umie postawić wy- 
bornie, nawet najmniejsze, przelotne 
postacie. A Reduta opracowuje te ro- 
le po swojemu, bez solistów. Wszys- <y są na tym samym, 'wysokim po» 
ziomie. I załamywanie się duszy mę- 
ża i szarpanie się w złotej klatce 20- 
ny, było subtelnie, we wszystkich od 
cieniach oddane. A cóż mówić o wy- 
bornym proboszczu, tak miłym u au- 
tora i tak serdecznie bliskim w Re- 
dutowej grzel Czy może być coś lep- 
szego w swoim rodzaju jak typ pre- 

i giestu arcydzieło. Nie gorsi są i 

li ludu... ta gęba otępiona wiecami   a rozkochanego w sztuce do tego 
stopnia, że zdanie swe silnie prze: | 
ciwstawia 
względy jednak zaleca. 
bardziej szczera, jedyn 
tragedja młodego, bied. 

rzeczywista 
ego artysty, 

haciebnie skrzywdzonego bez cienia ' 
| dego artysty brakowało czegoś bar- 

winy, wszystko to rozegrywa się w 

i rezolycjami, warta była specjalnej 
uwagi. I pomniejsze role 
najdrobniejszych szczegółów opraco- | (wane, i epizody ze świetnym przyja- 
cielem artysty o 

poziomie gry. Może jednej roli mło: 

‘ 

organ Białor. Związku Włościańskie- | 
go w Polsce, w swym Nr. 3 zamiesz- 

doszdnych zwro- 
malującą nam życie tamecznej 

wynosząca о- 
się niemal, że 

ze studentów wyższych 

Początkowo cala białoruska ro- dziną akademicka była dość solidar- 
ną i jednomyślną w swych poglą- 

narodowo państwowego 

narodową i ho» 
nasi 

naródowe kółka i organi- 
pewen czas pis- j ma, wygłaszeli referaty, urządzali wie- 

słowem 
jeśli nie bardzo dobrze, 

pierwszego | 

staraniem lepszych › 

  

zesa - narodowca; od stroju, do maski : koracje, ślicznego salonu z kolumna- 
wójt i nowotwór wiejski, rzecznik wo- | krajobrazem, 

kobiece, do | 
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Białor. Rady w Pradze, -- zm 
Białorusinów do zastanowienia. 

1 Przeważającz, narodowo - cz! 
większość kolonji postanowiła 
się zorganizować iostatecznie si 

j dzielić od elementów, służącyc 
rzędziem w rękach obcych. 

Początkiem tej pracy było ogi 
| zgromadzenie członków Białor. 
| w Pradze 12,XII. 1925 r., która 
dzy innemi, Przyjęła następną 
wałę: - 

„Biorąc pod uwagę iż wystąj 
Prezesa Białor. Rady w Pradze 
Zajca, sekretarza tej że ob. Dyl 
członka Jej Prokulewicza na „kół 
rencji” berlińskiej, gdzie sznkcj 
wali oni awanturę Uwikiewicza, 
niezgodnem z celem i zadaniami 
łor. Rady w Pradze 
emigracji narodowej; ż 
to i podpisanie uchwały bez ze. 
lenia zlecenia Rady, narsziło na 
bezpieczeństwo bizł, akcję kultur 
narodową emigracji zagranicą, 
promitując jednocześnie cały bii 
ruch odradzeniowy. — Ogólne Z 
madzenie wyraża swe oburzenie 
<ciw podobnemu postępowaniu cz 
ków, zajmujących odpowiedzialne / 
nowiska wśród społeczeństwa bia 
orsz w łonie Redy Bizłor. w Prat 

i dla zachowania dobrego imi 
tejże wyklucza ich: ob. ob. Zajca,! 
kulewicza i Dylisa za spisu członki 
Rady”. Rzeczoznawo; 
m i nA 
——— nų 

1 siedze Rady Miejski 
W dniu 9-go b. m. o godz. 9 j wiecz. w lokalu magistratu m. Wil 

| odbyło się posiedzenie Redy Mi jskiej przy nadspodziewanie dużej 
|ści radnych, gdyż zjawiło się 44 ra 
nych. 

Po za sprawami mniejszej waj jak przyznanie subwencji w sumi 3 tys. złotych na dożywianie dziat 
| szkolnej Oraz po złożeniu prote Przez radnego p. Studnickiego sprawie niezgodnej z prawdą wiadi mości o nim, podanej przez „Dzie nik Wileński” (sprawozdanie ze styc niowego posiedzenia R, M. o rzek mem odebraniu głosu przez p. pri zydenta, p. Studnickiemu), przyst pieno do najważniejszego punktu t go posiedzenia — rozprawy nad bu dżetem miejskim na rok 1926. 

aznaczyć należy, że ewentualn nieuchwalenie tego budżetu pociąga ło za sobą rozwiązanie Rady  Miej- skiej, przeto nic dziwnego, iż jak sa magistrat, tak i radni andecy starali się za wszelką cenę przepro* "Ai ten budżet. 

x
     

Sji jaka się wywiązała w powyższej! sprawie zabrał głos cały szereg radnych, krytykując nierealne 
zestawienie poszczególnych działów 
budżetu, 

W dyskusji merytorycznej, jaka się wywiązała pierwszy zabrał głos | radny Rozentahi, krytykując system j ściągania opłat drogowych. 
|» „Mastępnie zabrali głos radni: Rud- nicki, Godwod, Trocki i Kruk zarzu* <cając magistratowi nierealne opraco- wanie budżetu miejskiego, brak pla- nowości w prowadzeniu robót pu- blicznych, ekspłoatacji elektrowni miejskiej oraz podkreślali koniecz- ność zwrócenia się do władz minist, 
aby przy zawieraniu ptzyszłego trak- tatu handlowego z Rosją sowiecką „wziął udział przedstawiciel miasta 
Wilna. 

Następnie rozpoczął przemowę radny p. Studnicki, 
dzinnej swej mowie 
kie ujemne strony gospodarki miej- skiej, która jest *nieracjonalną 'i wprost skandaliczną. 

Po tych dyskusjach przystąpiono 
do głosowania nad budżetem, który 
został przyjęty. 

W końcu posiedzenia, na wnio- 
sek radnego p, Czarnockiego, Rada | Miejska uchwaliła przyjść z pomo- 
cą Towarzystwu Przeciwgruźliczemu 
przez wystaranie się dla niego subsy- 
djum w wysokości 14,000 zł. 

W przeszło go» 
wykazał wszyst- 

  

  

nerwowego, uduchowionęgo” Wszak to jest człek chimeryczny, ro- biący nie możliwe plany architekto- | niczne, żeniący się bez liczenia się 
z jutrem, to w postaci musi się od- 
czuwać i w mowie, tego nie było, cho- |elaż dobrą była pogoda i po kata- 
strofie męstwo. 

Jeśli sceny konfliktów dramatycz- | nych są przez Szaniawskiego prowa- „dzone wśród uśmiechów przez łzy, ' to natomiast galerja typów obdarzo- 
„Na jest przez niego hojnie, komiz- / mem i wytwornie podaną ironją, dow: 
|jcdpy są w najlepszym gatunku i z kawiarnianemi „Paradami“ nie mają „nic wspólnego. 

Do ogólnego wrażenia estetyki i 
wytworności, dodawały nie mało de- 

  
t 

"mi i wielkiemi oknami, z zimowym 
sypiącym śniegiem i gó- 
Rad był każdy, że się 

Przez trzy akty ten ślicz- 
|ny widok, te światła, ta oprawa klej: 
notu. Klejnotu sztuki i gry. Niezmą- 

(rami w dali, 
| nie zmieniał 

| onym może się Reduta cieszyć znów typie japońskim, 
wszystko jest znów na najwyższym | 

zwycięstwem, 

(w zastępstwie: H-ro.) 
—
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Wniogek z rorważania | 
zagadnień programowych 
(patrz N-ry 275, 276, 291, 296 z r. 

ub, 216 zr. b. „Kur. Wil”). 

Ząmieszczając aitykuł poniższy Re- 

dakcja zaznacza, że, jakkolwiek po- 

dziela w znacznej mlerze poglądy i 

przesłanki autora, to jednak obranej 

przez niego drogi do realizowania po- 

stawionych wniosków nie uważa za naj- 

| bardziej celową i praktyczną. 

Umilowanie ponad życie trwalsze- 
gę od życia jednego pokolenia, a nie 
łatwo osiągalaego dobra i piękna, 
umiłowanie i wysiłki ku ich wciele- 
niu cebjawiające się w rozmaitych po- 
koleniach z rozmaitą siłą stanowiły i 
stanowią wartość główną naszej du- 
szy zbiorowej, jej t. z. romantyzmu. 

Na jego więcej niż stuletniem 
drzewie po czerwonych kwiatach o- 
fisry, które szeregowi pokoleń dawz- 
ły tylko klęski, doczekaliśmy się 
pierwszego dojrzałego owocu zwy- 
cięstwa, wyzwolenia zewnętrznego — 
własnego państwa. 

Przy osiąganiu tego celu, który 
olbrzymiej większości współczesnego 
pokolenia już się całkiem szalonym 
i niepożądanym wydawał, najzdol- 
niejszy, najwierniejszy wieszczów ro- 
mantyków uczeń, przy niezwykłem 
napięciu woli swojej i garstki wier 
nych wprowadził po raz pierwszy, 
jako poprawkę do nieudałych wysił- 
ków pokoleń — realizm środków. 

Gdzie jest dojrzały owoc, tem są 
i nasiona, 

Nasiona te weszły i rozrosły się 
bujnie na razie tylko tam, gdzie je 
posiano na uprawionym _ gruncie, 
tylko w jednej dziedzinie pracy, pra- 
cy nad zdobyciem i ochrąną nie- 
podległości. 

Mamy armię, jakiej nie mieliśmy 
nigdy, zaprawioną do zwycięstw, ze 
zbiorowem poczuciem honoru i od- 
powiedzialności, z głęboką miłością 
1 ufaością dla swego twórcy. 

W innych dziedzinach pracy na 
ugorach zachwaszczonych, zasypa- 
nych gruzami niewoli i wojny, jest o 
wieie gorzej. Panuje chaos pracy 
bezplanowej, bezdusznej, mało wydaj- 
nej, przechodzącej dzięki temu corzz 
częściej w martwotę bezrobocia. 

Zatraca się poczucie honoru pra* 
<y zbiorowej. Poczucie odpowiedzial- 
ności za jej nikłe wyniki zwala się z 
bark nieudolnych kierowników na 
barki niemniej nieudolnych wyko” 
nawców i odwrotnie. A 

Dogorywa, może naukowa, może 
w swoim czasie potrzebna i płodna, 
ale obecnie przestarzała i jałowa te- 
orja konieczności walki między tymi 
najniezbędniejszymi czynnikami wszel- 
kiej pracy zbiorowej. 

Teorja postępu, opracowana grun- 
townie na szerokiej podstawie przy- 
rodniczej przez przedwcześnie zegl- 
nionego Józefa Potockiego, teorja 
postępu, niejako wyniku walki o byt, 
tylko współzawodnictwa we współ. 
działaniu, nie wchodzi u nas w ży- 
cie, chociaż w Ameryce przynosi. ba- 
jeczne plony. 

Zatraca się przy tem najprostszy 
plan budowy zbiorowisk ludzkich, 
zatracają najogólniejsze ideały życio- 
we w bozładnaj i daremnej pogoni 
za powodzeniem jednostkowem, ła- 
twem, doraźnem bez wyższych i dal- 
szych celów. 

Niema w tem ani romantyzmu 

szego jak trafianie pociskiem z dale- 

  

nienawiść tam, 'gdzie miłość i wol- 
ność szukania żywej prawdy pano- 
wać powinny. 

Doprowadzenie do wspólnego 
mianov nika, operacja bezboleśna dla 
martwych ułamków, tu staje się za- 
bėjezą dla ducha. 
® Potrzebujemy rządu silnego, jako 
więzi i obrony słabo jeszcze zrośnię- 
tej całości, jako największej, najstal- 
szej formy pomocy wzajemnej. „Rzą- 
dzić” ,dodsjmy „organizować”"— „trze- 
ba zwysoka, ale.i zblizka” — słusz- 
nie mówi p. W. w zagadnieniach 
programowych. Rząd zwykle jest za- 
daleko od życia, patrzy na nie przez 
papier, a papier jest mało przej- 
rzysty. 

Głosy najmędrszych, najbardziej 
ušwisdomionych jednostek tylko przy- 
padkiem dochodzą do rządu i coś 
tam zaważą chwilowo. Trzeba je wy- 
trwale śleć i mnożyć dookoła, żeby 
były świadomie przyjęte i powtėrzos 
ne przez tysiące i miljony, wtedy 
zaważą na stałe. W ustroju demo- 
kratycznym jest to droga nie bliska, 
ale jedyna i pewna. й 

Przywiezione za stolicy na gošcin- 
ne występy na wiecach gotowe 
uchwały, wracające tamże po ich 
„entuzjastycznem przyjęciu” nie za- 
stąpią ani orki, ani stewu. „Uchwali- 
li — cześć nam, cześćl” — streszcza 
je, niezależnie od stronnictw, od ja- 
kich pochodzą, jedna z mądrych „pie: 
śni dziadowskich”, 

Ani to pociecha, ani usprawiedli- 
wienie naszego bezładu i bezwładu, 
że przełom, jak duchowy, tak gospo- 
darczy przeżywa niemal świat cały. 

Pueiechą, zachętą do planowania 
i rozpoczęcia trwałej budowy, jestto, 
że z okresu Wielkiej Wojny wkra- 
czemy w okres Wielkiego Pókoju. 

Niech nad budową "przyszłych 
„Stanów Zjednoczonych Europy" pra- 
<cują dalej u góry politycy zawodowi, 
przedstawiciele państw, nie wyłącza- 
jąc naszego. Zanim do tego przyj- 
dzie, wykorzystajmy czas, żeby tam 
wejść jako członek użyteczny, silny, 
pożądany, mający pełny głos i wła 
sne oblicze. 

Otwórzmy okna naszej świado- 
mości światłu odrodzenia religijnego, 
jakie idzie ze wschodu, nie najbliż- 
szego wschodu, gdzie wśród półdzi 
kich plemion szerzy swoje krwawe 
tryumfy przedstarzała, dogorywająca 
zasada biblijna — oko za oko, ząb 
za ząb, lecz nowego odrodzenia naj- 
starszej z religi miłości w prastarej 
naszej wspólnej kolebce, Indjach. 

Na jego godne przyjęcie porząd- 
kujmy, pogłębiajmy religję własną, 
tamtej pokrewną. 

Bajecznie prostych, praktycznych 
sposotėw zwiększania wydajności 
pracy, sposobów z walką klas zry- 
wających zwycięsko, uczmy się tam, 
gdzie one już bujne plony wydają, 
u reformatorów amerykańskich. 

Nie Szekajmy cudów przed cza- 
sem. 

Nie spodziewajmy się zbyt. wiele 
od rządu. 

Nigdy on lepszym od narodu nie 
bywa. 

Nie wzywajmy przyjścia u nas 
monarchizmu, czy mussolinizmu, ani 
bolszewizmu. Oczekiwanie takie wy- 
pływa z najgłębszych otchłani niewia- 
ry w siły własne i wartość własnej, 
nię biednej, żywej duszy zbiorowej. 

Spełnienie tego oczekiwania by- 
łoby cofnięciem się o lat górą tysiąc, 
byłaby upadkiem do poziomu nie- 
szczęsnych plemion rosyjskich z tych 
czasów, kiedy to one, podobno, przez 

ich zdobywców: iemie nasze 

ani realizmu. Co może być >) posłów wołałaby 2 cudzoziem- 

* konośnego działa do celu obrane 
na ziemi, a tu widzimy, 2е рггу се- › 
lowaniu umiejętnego kierownika, przy | 

sprawnej obsłudze lufę podnosi Się chołowego tańca na razłe choćby w 
tak wysoko, 
w niebo. 

Przedwcześnie zmarły człowiek 
niemałego serca i umysłu, Bolesław 
Prus, ideały te streścił w trzech sło- 
wach: użyteczność, piękno, prawde. 
Gzasadnieniu tego, a nie innego po» 
czątku ich wcielenia osobną książkę 
poświęcił. 

Od początku naszego niepodle- 
głego istnienie, kiedy się nam do 
wszelkich wcieleń rozwiązały ręce, 
splątališmy ten porządek fatalnie. 
Wcielaliśmy przeważnie naopak. 

Przedewszystkiem  nakarmilišmy 
masy łaknące chleba i żywego słowa 

jakby się miało trafić 

prawdami politycznemi wartości bar- , 
dzo wątpliwej, prawdami, 
nawzajem unicestwiały. 

Prus za życia powstrzymywał od 

które się 

śpieszymy: stawimy dużo, przeważnie 
szpetnych i tymczasowych, co jest 
marnotrawstwem największem. 

Tylko .w szkolnictwie powszech- 
nem u dołu grunt coraz lepiej u- 
prawny, .siew coraz gęstszy, poziom 
siewców wykonawców i młodej runi 

, podnosi się z roku na rok. Ale i tu 
u góry kierownictwo coraz gorsze: 
zaczynamy od pedagoga z powołania 
o wysokich kwalifikacjach, kończymy 
w kraju o licznych mniejszościach 
narodowych na niepoczytalnym apo- 
stole krótkowzrocznego „ągoizmu na- 
rodowego”, z władzą nieomal papie- 
skiej nieomylności usiłującego wszyst- 
ko doprowadzić do wspólnego mia- 
nownika, siejącego zamęt, nieufność,   

rozległe i obfite, 
niema — przychodźcie władać namil” 

Wychodźmy z tego nowego cho 

pojedynkę, ;czy niewielkiemi gromad- 
| kami, Za nami pójdą inni. Wyjdźmy 
pod prostem rzetelnem hasłem Mi- 
łościi Pracy, hasłem nie nowem, nie 
sezonowem, lecz nieśmiertelnem. 
Zwiążmy się pod tem hasłem w or- 

ganizację nie po to, żeby ono nas 
zdobiło, lecz żeby nas do jego wcie- 
lenia w miarę sił budziło, żeby obo- 
„wiązywało. 

Uwzględnijmy przy tem wszystkie 
słuszne rady „Wiganda”, które się w 
tem streszczają, że nie umiemy się 
rządzić, nie umiemy wydajnie preco 
wać. Więc uczmy się tego od A.B.C. 
wspólnemi siłami. 

Dobrzeby wyszedł Piłsudski i my 
,Z nim, gdyby z założonem! rękami 
(czekał na wakans Naczćlnika w nie- 
| istniejącem państwie. 

stawiania pomników, zanim się nie į 
wybrnie z brudów i nędzy. My z tem | 

I tu zdałby się gienjusz z jego 
dalekowidztwem, lecz sprawa ta nie 
wymaga ahi bohaterstwa, ani olbrzy- 
miej, jak tam, odpowiedzialności, ani 
krwawych cfiar. Wobac różnorodno- 
ści zadań i prac nie wymaga też i 
nawet nie nadaje się do jednooso- 
bowego kierownictwa. Wystarcza wia- 
ra i dobra wola. 

Idžmy za lego przykładem—zmie- 
rzając uparcie do wytkniętego odle- 
głego celu, liczmy się z warunkami 
realnami. A te tak się złożyły, że lu- 
dzie u nas od góry do dołu ›за teraz, 
bardziej niż kiędy, zrażeni do polity- 
ki, a coraz częściej odczuwają potrze- 
bę głębszego przełomu duchowego. 

Nie twórzmy więc nowej partji 
politycznej! Ażeby rodzime władze 
nie wzięły nas za nową odmianę bol- 

jłość o dalszych promieniach 

lecz ładu w nich. 
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szewików, róbmy wszystko jaśnie — 
ułożmy i zalegalizujmy statut, statut 
jaknajkrėtszy, -žeby nie krępował 
zbytnio przyszłej rozmaitości i bujno- 
Ści życia, jakie w jego ramach kieł- 
kowzč i rozrastać się powińno. 

W dziedzinie miłości najpowszech- 
niejszej, o najgorętszym a najkrót- 
szym promieniu, łączącej pary ludz 
kie, tworzącej rodziny, osoby trzecie 
i organizacje, nie mają nic do zro- 
bienia, prócz chybe stosowania prawa 
„vato* w wypadkach uzasadnionych 
obaw o zwyrodnienie rasy, Prawo to 
zresztą bywa często omylnem i bez- 
silaem wobec potęgi i instynktu. 

Nis bądźmy tak nsiwni»żeby Mi- 

rozpo- 
wszechniać tylko przez samo wypi- 
sywenie jej na szyldach i powtarza- 
nie starego toastu— „Kochajmy się*l 

В jednak postawienie jej w 
zwie organizacji obowiązuje do stwier- 
dzenia jej, gdzie się da, czynem w 
stosunku do członków i otoczenia 
razie najbliższego. 

Obowiązuje przedewszystkiem do 
czuwania nad uruchomieniem ich, od 
czynów przeczących miłości, wypły- 
wsjących z jałowych uczuć nienawiści 
i zawiści zarobkowych, wyznaniowych, 
rasowych, klasowych, politycznych. 

Nie będzie to jeszcze nowa uto- 

sce znaleźć się może), czego šwiat 
ludzki, a my z nim w okresie prze- 
żywanego przełomu 
Įsknajbardziej, 
tworzy. Będzie tylko rzetelną uprawą 
gruntu, kopaniem fundementów, gro- 
madzeniem budulcu, dla najpiękniej- 

Stan Przemysłu Leśneg 

na względzie przeto konieczność, 
chwili obecnej odrodzenia i rozwoju 
w naszym kraju przemysłu i ekspor- 
tu leśnego, który stanowi jeden z 
najważniejszych punktów programu 
gospodarczego Rządu, uważamy'za 
niezbędne przedstawić niektóre po: 
stulaty w tej dziedzinie. 

W naszym kraju jako najbardziej 
zalesionym w stosunku do innych 
dzielnic, uzyskane przy ekŚploatscji 
lasów środki ożywiały życie gospo- 
darcze kraju, zaś zarobki przy eks- 
ploatacji lasów, pokrywały w гпаст- 
nym stopniu wydatki i podatki więk- 
szej części ludności; stanowiły One 
również jedyne źródło oszczędności 
dla tych warstw rolników, którym to 
żródło dawało po kilkoletniej pracy 
możność zrealizowania ich głównego 
dążenia — nabycia kllku hektarów 
gruntu. To ma również szczególne 
znaczenie przy uskutecznieniu tak 
ciężkiej do rozwiązania i realizacji 
reformy rolnej, szczególnie wobec 
trudności Rządu przyjścia z faktycz- 
ną pomocą kredytową drobnym rol- 
nikom. 

Niestety wskutek błędnej naszej 
polityki taryfowaj i celnej, zniszczo- 
ny został przemysł i handel leśny na 
Żiemiach Wschodnich, co w znacz- 
nym stopniu przyczyniło się do zu- 

bliższych jego warstw, 
miejskiej ludności. 

wiejskiej i 

dzy innemi i następujące skutki: 
1) Przemysł i handel został po- 

zbawiony kredytów, z których 
rzystały inne dzielnice. 

2) Peložona najdalej na północ- 
nym wschodzie Polski nasza dzielaica 
okazała się najbardziej oddaloną od 
wewnętrznych centrów  handlowo- 
przemysłowych oraz rynków . zagra- 
nicznych. 

3) Nasze życie gospodarcze o- 
becnie pozbawione jest tych funkcji 
które mizło do spełnienia przed ro- 
kiem 1914-tym — a mianowicie po- 
średniczenia między Polską a Rosją. 
Cały szereg. prosperujących ongiś 
gałęzi przemysłu jak przeróbka draw- 
na, garbarstwo, galanterja i t. @. ©- 
becnie wegetują. Przemysł nasz pra- 
cuje zaledwie w wysokości 10 proc. 
przedwojennego — handel posiada 
wyłącznie drobny i miejscowy cha- 
rakter, a przemysł leśny, który jesz- 
cze przed 1923-im rokiem prospero= 
wał, obecnie zrujnowany — omal, 
że nie zanikł zupełnie. 

Ogólnie wiadomem jest, że prze: 
mysł leśny w Polsce, szczególnie od 
jesieni roku 1923 przeżywa ciężki 
kryzys. Ukazanie się na rynku świa- 
towym większej ilości drzewa z Ro- 
sji, Finlandji i Szwecji, wysokiego 
gatunku, korzystającego przytem z 
taniej wodnej komunikacji, oraz 
istotnego poparcia Rządów odnoš- 
nych krajów, wojna celna z Niemca- 
mi wreszcie ogólna stagnacja w An- 
glji spowodowały zmniejszenie popy- 
tu i spadek cen na meterjały leśne. 
Najwięcej to odczuwa Polska, która   wogóle nie odgrywa decydującej roli 

  
na- | 

| sowaniem tajnam starszego, 
A skarbnika, 

na | władzę wykonawczą, zarządzają jego 
sprawami i funduszami w polecoGym 

pja (to, na co brak miejsca, ale miej-! 

| leńska 

  

wi 
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szej utopji przyszłości, nadsłuchiwa- 
niem odgłosu jej złotego rogu. 

Oto próba statutu tej organizacji, 
potrzebująca zapewne poprawek i 
uzupełnień: 

Nazwa: Statut organizacji ludzi 
Miłości i Pracy. 

1. Celem organizacji jest przebu- 
dowa naszego życia zbiorowego przez 
miłość i pracę w kierunku wciele- 
nia ideałów użyteczności piękna i 
prawdy. 

2. Najmniejszą miejscową jednost: ' 
ką administrzcyjną jestogniwo o do- 
wolnej, nie mniejszej jednak, niż 10, 
ilości członków, którzy mają na celu 
pomoc wzajemną w przezwyciężaniu 
trudności życiowych, podnoszenia 
wydajności pracy, organizowaniu no- 
wych prac twórczych i pełnieniu obo- 
wiązków obywatelskich. 

3. Ogniwo wybiera co roku gło- 
pisarza 

którzy stanowią jego 

im przez ogniwo zakresie. 
4. Stosunek ogniw do wyższych 

organów organizacji w ośrodkach 
gmin, powiatów, krajów i państwa 
określą odpowiednie zjazdy łącznikó 
przez ogniwa wybranych. : 

5. Obszarem organizacji ma być 
Rzeczpospolita Polska. 

Wszelkie uwagi, wycinki z pism i 
zgłoszenia osobiste do czasu powsta- 

potrzebujemy j nia pierwszego zarządu tymczasowe: / 
co się powoli gdżieś go, proszę kierować za pośrednictwem 

radakcji „Kurjera Wileńskiego* (Wi- 
15) pod adresem niżej pod- 

pisanego. М. С. 

  

ŻYCIE GOSPODARCZE. 
w Północno-Wschodniej czę- 

ści Ziem Wschodnich w związku z taryfami przęwo- 
zowemi i opłatami celnemi. 

(Referat p. Józefa Łastowskiego, wygłoszony na Zjeździe Grodzieńskiem w 
dniu 6 go lutego 1926 r.). 

W.celu ulżenia przeżywanego kry-;na światowym rynku Ga 
zysu gospodarczego Państwa, mając | jednak pozycja eksportu materjałów | 

leśnych dla Polski stanowi pokaźny | 
odsetek (10 — 15 proc.) ogólnego 
wywozu. Według  najostrożniejszych 
obliczeń uwzględniając poręby w 
związku z wykonaniem ustawy o da- 
ninie lasowej, Polska dysponuje dla 
celów eksportowych 7.000.000 mtr. *— 
8.000.000 mrt. * drewna użytkowego. 
W roku 1924tym wywiezliśmy  za- 
ledwie 1.809.951 ton surowca drze: 
wnego i ipół milj. fabrykatów, czyli 
około 3'ch miljonów mtr. $, drewna 
wartości 117.764.000 zł. Pozycja ta 
stanowiła około 10 proc. wartości 
naszego wywozu, która wyniosła w 

  
"Wilno do Grajewa I do Gdańska 

, odległościach dalszych, stawki 
większają się znaczniej niż na odle- | 

drzewa, również obci 
biorcy leśnego wydatkami za prze- 

Rokowania francusko-sowieckie. 
(Angiję żywo one interesują) 

LONDYN. 10.II. (Pat.) W Izbie Gmin w odpowiedzi na zapytanie Cham: berlein oświsdczył, że rząd francuski poinformował go, 
ęcia rokowań z rządem sowićckim w sprawie rozpo 

będących dotychczas w zawieszeniu. 
Chamberlain dodał, że śledzić będzie te 

resowaniem, licząc na to, 
Anglją a unją sowiecką. 

iż jest w przededniu 
uregulowania kwestji 

rokowania z wielkim zainte- 
iż ułatwią one wznowienie rokowań między 

nocno-wschcdniej części Ziem Wscho- 
dnich. 

1) Przedewszystkiem zachodzi ko- 
nieczność rozciągnięcia na st. Graje- 
wo wszystkich taryf wyjątkowych, juź 
ustalonych dla innych stacji granicz- 
nych, gdyż Wileńszczyzna, która wsku- 
tek wspomniafego wyżej położenia 
geograficznego i braku bezpośrednie- 
go połączenia z portami bałtyckiemi 
posiada przez Grajewo jedyne naj- 
krótsze wyjście zagranicę. 

2) Dla poparcia przemysłu tarta- 
jeznego wileńskiego oraz rejonu pół- 
nocno wschodniego, którego istnie- 

| nie ma doniosłe znaczenie dla Kraju, 
a którego egzystencja obecnie jest 
poważnie zegrożoną, należy ustalić 
specjalnie obniżoną taryfę ulgową na 
wywóz drzewa obrobionego od stacji 

ta- 
ryfy portowe). ° 

8) Wobec tego, že w obowiązują- 
cych dzisiaj taryfach opłaty zróżnicz- 
owane są w ten sposób. że przy 

po- 

głościach bliższych (np.: w klasach 
Е. Е. taryfa za 100 klg, na odległości 

jod 400 do 500 klm. powiększa się o 
9 groszy, natomiast na odległość od 
600 do 700 klm. powiększa o 13 gro: 
Szy), co oczywiście jest szkodliwe dla 
wytwórczości przemysłu leśnego Ziem 
Wschodn., a przeto i Państwa, 
dla udostępnienia do eksploatacji la- 
sów, znajdujących się na Ziemiach 
Wschodn. i ożywienia produkcji prze- 

| mysłowej, zasadą nowych taryf winne 
drzewnym, | być znaczne ułatwienia przewozowe 

odległości dalsze od 600 kilom. 
przy zupełnej zmianie obecnej kon- 
strukcji taryfowej, 

Dužą przeszkodą dla transportu 
drzewa staje się brak wag na sta- 
cjach Dyrekcji Wil. Powoduje to albo 
niewykorzystanie ładowności wagonu 
co jest bardzo uciążliwem wskutek 
drożyzny frachtu, ' lub też co gorzej, 
prowadzi do przeładowania, w następ- 
stwie którego ma potem miejsce wy- 
rzucenie nadmiaru ładunku w dro- 
dze. Ostatnia czynność pociąga za 
scbą oprócz zaginięcia wyrzuconego 

  
to też ' 

    

  

ążenie przedsię- | 

roku 1924 tym 1.265.862 tys. złotych. | 
Podwyższenie udziału drewna użyt-, 
kowego w eksporcie do 20 tys. zł.; и 

chowanie, za wyrzucenie (robocizna), 
za przestój wagonów i t. p. Wydatki 
te sięgają 60 zł. od wagonu. Wypad- 
ki takie wskutek braku wag zdarzają 
się bardzo często. Wobec powyższe- 
go należy albo zainstalować wagi na 
stacjach, a o ile jest to obecnie nie- 
możliwem z powodu braku kredytów, 
to chociażby należy pobierać opłaty 
o 100%/0 wyższe za używanie wagi z 
tem, iż z osiągniętej nadwyżki będą 
ustawione wagi na stacjach, gdzie się 
więcej drzewa ładuje. 

5) Ajenci celni pobierają 15 złot. 
od wagonu rozmaitych opłat mani- 
pulacyjnych. Przyjmując pod uwagę 
stosunkowo nieznaczną wartość ła- 
dunków z drzewem oraz tą okolicz- 
ność, że przy odprawie celnej drze- 
wa, żadnej prawie pracy manipula* 
cyjnej niema, należy uznać opłatę tę 
wynoszącą do 13 proc. kosztów frach- 
tu za wygórowaną i poważnie obcią- 
żającą kalkulację handlową, to żądać 
należy obniżenia tej opłaty przynaj- 
mniej o 50 proc. ь 

6) Przy nadejściu ladunkėw wa- | 
gonowych do stacji granicznej, Urząd 
celny od czasu do czasu zarządza 
rewizję ścisłą, t. |. wyrzucenie drze- 
wa z wagonu i ponowne naładowa- 
nie na rachunek nadawcy, co kosz- 
tuje około 67 zł, od wagonu. аК- 
kolwiek rewizje te są niezbędne ze 
względu na kontrolę należałoby sto- 
sować je w każdym razie nie kosz- 
tem nadawcy, lecz władz celny ch. 
Najbardziej niesłusznym jest przymus 
opłaty osiowych podczas rewizji. 

To są najważniejsze bolączki na- 
szego przemysłu leśnego — jaknaj- 
szybsze usunięcie których jest nie- 
zbędne, o ile pragniemy utrzymać 
przy życiu i ożywić te ważne pole 
Życie gospodarczego naszego kraju. 

\ prof. Łastowski 
: inż. leśny. 

* * 

* 4 
Referat powyższy inż. Łastowski, 

przed wygłoszeniem go w Grodnie 
na Zjezdzie, wygłosił również w u- 
biegły piątek w Wilnie w Stowarzy- 
szeniu Techników. 

Po odczycie wywiązała się bardzo 
interesująca dyskusja. 

Handel zagraniczny Polski (w tysiącach Zł.), 
Przywóz 

  

    
bożenia ktaju, w szczególności naj. | 

stkich dzielnie Polski, Zjemie Wschod: | 

ko- | 
| konieczność przeprowadzenia sanacji 

  

ne szkody, 

kraju i rozszerzając bezrobocie. 
Wielokrotnie wskazywaliśmy na 

w tym względzie. Były momenty, 
gdy mieliśmy wrażenie, że najbar-; !V- 

rządowe. 
nie- 

dziej miarodajne czynniki 
przyjęły nasz punkt widzenia, 
stety, czy wskutek niedoceniaią 
mentu gospodarczego w 
skarbowej, czy to wskutak piemoż- 
ności przeprowadzenia reform przez 
Rząd przy obecnym składzie Sejmu, | 

wyjątkami | przyrzeczenia z dobremi 
nie zostały zrealizowane w stosunku 
do leśnego przemysłu polskiego, po- 
grążając Kraj w odmęty ciężkiego 
przesilenia. х 

Gdy jednakowož obacnie znacze- 
nie momentu gospodarczego, jako 
Nz. czynnika, bez którego nie 
moóże być mowy o uzdrowieniu na 
szych stosunków, stało się aksioma* 
tem, przypuszczamy, že zrealizowa- 
nie niżej wskazanych postulatów da 
się w znacznej mierze uskutecznić. 
Wnioski i uzasadnienia w sprawie 
ulg taryfowych, opłat wywozowych i 
innych najważniejszych postulatów, 
tyczących się przemysłu drzewnego 
Polski, opracowane przez Radę Nacz. 
Żwiązków Drzewnych w Polsce i zło- 
żone p. Ministrowi Przem, i Handlu 
21 grudnia 1925 r. w części znajdą 
czytelnicy poniżej, to też na tym 
miejscu popierając całkowicie postu. 
laty co do obniżenia taryf kolejo 
wych na przewóz i wywóz materja 
łów drzewnych, specjalnie w niniej 
szym referacie podkreślamy potrzeby 
przemysłu i handlu drzewnego pół. 

nie tylko wstrzymnjąc 
 eksplcatację leśną, przemysł i obrót , 
drzewny, ale również przyczyniły się ; 

Nieulega wątpliwości, iż ze wszy- , do poważnych strat dla Skarbu Pań-' I. 
stwa, gdyż obniżyły wpływy walut, , 

nie najbardziej wskutek wojny ucier-., obniżyły zdolność płatniczą właści: | 
piały. Pociągnęło to za sobą mię- cieli lasów i przemysłowców leśnych, i 

,oraz spowodowały ogólne zubożenie | 

mo- | 
senacji | 

ostatnio jak widać z powyższych . „Wywóz 
cyfr, było rzeczą najzupełniej możli: ; 
wą, na przeszkodzie stanął jednak | Grupy towarów 1925 1924 1925 1924 | splot przyczyn, bądź to bezpośred- , ! nio, bądź to pośrednio uniemożli- , wiający eksport materjałów drzew- | Zestawienie według głównych dziedzin produkcji. 

nych. " Ь' я РюЗябг!жп.е "brodukiy i pizejw, — 1664657 1478026 1396050  1.265.854 Szereg zarządzeń  Rządowyc » У ze, produkty i przetw. ži 
wprowadzonych w życiu w roku 1923 p. pichy Jedne | Sposa Rodi 108.989 276815 657.894 | 412492 — 1924 uniemożliwił eksport mate- słu drzewnego -. , . . . . 7.798 8.513 245.649 188.042 rjarów leśnych. Opłaty wywozowe 5 zaooęe ae ora ши 146:3% 138.795 4421 6.162: i kulacj . Surowce i p rykaty kopalniane 52, 50.105 285.722 370. handlową, orz taryfy przewozowe, E reguoete I pała ių B ks Bao iR spowodowały gwałtowne , obniżenie G. Złoto, srebro, ań złote I srebrne 3 э О AA eksportu i wyrządzily  niepowetowa- 1 towar zbiorowy . . . , . . 1.067 434 50 16 

Zestawienie według głównych grup schematu brukselskiego. 
O aa E 1,664 657 — 1.478 626 1.396.050 — 1.265.864 Zwierzęta p Ai ć = 1.228 7.473 111.560 — 46.876 . Il. Artykuly spož, I napcje . , . . 414.760 251.186 341.789 292.667 Płody polsk, rolnictwa CE © 124.795 64.704 282.292 104.310 Przetw. przem. rolniczego . . . 143.083 48.687 105.076 182.195 Towary kolonjalne . . . | | . 135.594 127.397 1.835 2.192 Inne spożywcze i napoje E 11.288 11.398 2.686 3 970 Il. Surowce i półf: brykaty . / .. 515.801 472.642 630.765 583.547 Płody rolnictwa . . . . . . . 134.838 155.951 108.466 79.111 POWY WON НОИНОр 3.205 3.793 215.713 115.242 Surowce i półfabrykaty kopalniane ® 52488 50.105 285,722 370.086 inne surowce | pólfabr. . . . . 82>.275 62.793 20.864 19.158 Wyroby gotowe . . . . . . | 731.801 745.891 311.886 342.758 wyroby przemysłu: 

OROSGC Jai ASS 4.598 4.720 29 936 22.800 metalowego . . . - . . . . 263.863 256.898 84.098 102.485 garbarskieęgo ‚ . „.« * ,. . 61.7656 83.153 4.553 4.536 | włókienniczego . . . .. . | - 154.240 162.589 121.458 140.276 papierniczego |... ... .. 21.618 13.361 3.712 1866 poligraficznegą . . . . . . . 13804 11.049 3.568 3.001 chemicznego « . . . . . .. 37.007 36.884 1351 16.322 ceramicznego . . . . . 14.956 16 318 3.185 > 3.421 innych przemysłów. . . . . . 159.925 160.919 47.874 48.052 V. Złoto, srebro, monety złote | 
Srebrne. 1.057 423 21 14 VI. Towar zbiorowy . . |. ‚ . 10 11 29 2 

Kronika miejscowa. 

Protest miynarzy. 

Związek właścicieli młynów na o-' ` wystosował | EO WIERZE POETY TO CJEYYPYRYIEZZCWAZENKOAKZCZNA 
statniem posiedzeniu 
memorjał protestujący przeciwko roz- 
porządzeniu władz centralnych w 
sprawie ustalania stałych cen na та-' 

a żądający | kę i przetwory zbożowe, 

| większych jest nieczynnych a 

rozmiarze od Ę2 — 3 procent roz- 
mmiaru przedwojennego. 95 fabryk 

o | 
stałe są bliskie likwidacji, (zd.). 

Giełda warszawska 

z d. 10—й 26 r. Giełda pieniężna | 

  
ustalania cen według ruchomych cen 2 zd sprzetaż ranna na rynkach ‚ (#.К.). „M ‚ z 7 

ynkac wszechświstowych (2.k.) Londyn 36,56 35,52 A 
lie się protestuje weksli u re- D a 26,79. Jentėw. Szwajcacja 140,85 14100 140,30 1 Z weksli przedłożonych u rejen- Poddć R aids 21,66 1138 tów 75 procent według danych sta: Molandja 29260 _ 29333 291,87 tystycznych podlega protestowaniu. Yiedeh _ 102,75 _ 103,00 10250 Poż. dolar. 65,50 

: Poż. kolej, 120, - 125 
10/e konwers. 34,50 

„800 pož. konwers. 100— K 
4V10/0 Vsty z. T-Kr. Z. przedw, 24,— 

"504 Isty Z. warsz. przedy, | 21,75 Według danych statystycznych 
obąeny przemysł wileński pracuje w "TEREN WNN - t й ° 

‹ 

(zd.). (w złot. 478,15) 

Jaki procent .fabryk pracuje : 
obecnie na Wileńszczyźnie. 

 



  

   
        

Czwartek; Jutro—Eulalji P. 

„M | 
Luty 

Wscnód słońca— g. 6 m. 54 
r Zachód — „” — ® 4 т. 13 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g 

10 r, do 6 wlecz., wvpožyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T- wa imienia Wrėblewskich 

—Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Leiewela 4, zwledzač można (za każdoraz 

Ody: z jednym z członków Zarz 

‚ Т-ма) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Doml- 
nikańska 13. 

Bibiloteka I Czytelnia im. Tomasza 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 

 wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

"| 

1-8. 

Teatr i muzyka. 
Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj po raz trzeci stylową komedję 
Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalotach”, za- 
kończoną sceną operową Dominika Cima- 

"rosa „Il matrimonio segreto“ I sceną bale- 
tową Boccherlniego. Jutro po raz ósmy 
dramat Rittnera ;W małym domku”. W so- 
botę po raz dziewiąty komedja M. Bałuc- 
kiego „Dom ctwarty". : 

Bilety sprzedaje do przedednia každego 
przedstawienia biuro „Orbis” Mickiewicza 
11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od 10— 

"12.30 w niedziele oraz Kasa Teatru od 
112 I od 5—8 w dniu przedstawienia. 

Poranek w Teatrze Polskim. W 
niedzielę 14 lutego o g. 12 m. 30 pp. od- 

dzie się w Teatrze Polskim poranek wo- 
alno - muzyczny z udziałem: E. Igdal, 

(śpiew), J. $utockiej (śpiew). T. Zawadzkie- 
go (skrzypce), R. Rubinsztejna (akompanja- 
ment). W programie: Bagrynowski, Czaj- 
kowski, Delibes, Czerepnin, Glier, Gretzy, 
Gounod, Dargomynski, d'Amdrosio, Niewia- 
domski; Rachmaninow, Musorgski, Pade- 
rewski, Sarasate, Wieniawski 1 inn. 

wieczór fragmentów operowych. 
W sobotę wTestrze Polskim odbędzie się wie- 
czór fragmentów operowych w dekoracjach 
i kostjumach. Program zawiera 1. „Euge- 
njusz Oniegin"—scena z listem, 2. „Faust — 

Prolog i scena ogrodowa, | 3. „Madame 
Butterfly” — sceny 2-go aktu. Udział blo- 
rą: J. Krużanka, J. Sutocka, W. Dervies, 
M. Worotyński. Przy fortepjanie W. Szcze- 
pański. Ceny miejsc najniższe od 50 gr. 
do 4 zł. Początek o godz. 8-ej wiecz. Bile- 

ty do nabycia w kasie teatralnej od piątku. 
-. Wieczór baletowy M. Łaszkiewi- 
czowej w Teatrze Polskim. W nie: 
dzielę 14 lutego o g. 8-] wiecz. odbędzie 
się wieczór baletowy Heleny Łzszklewiczo- 
wej z udziałem zespołu plastyki. Program 
wypełni swita symfoniczna Rymskłego-Ko- 
„rsakowa — „Szeherenada“, oraz divertis- | 
sement baletowy, składający się z tańców | 
lastycznych: Walce Kreislera, Taniec ame. 
kański, Mattelot, 

nowa, Zabawki z porcelany I inn. 

URZĘDOWA. 

— Utworzenie wojewódzkiej 
Rady Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia wojskowego. Na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 kwietnia 25 r. przy Mini- 
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego została utworzona 
Naczelna Rada Wychowania Fizycz- 
nego oraz Przysposobienia Wojsko- 
wego. Przytem postanowienie to 
przewiduje utworzenie wojewódzkich 
i powiatowych Rad Wychowania Fi- 
 zycznego | Przysposobienia Wojsko- 
wego. 

Przewodniczący Naczelnej Rady 
naznaczyl na przewodniczącego Ra- 

dy Wojewódzkiej p. Zast. Wojewody 

' grodu. 
Połiszynel— Rachmani- i g 

  Malinowskiego, ktėry powclat do Ra- 

  

> 

KRONIKA. 
e 

| Dziś — Obj. N. M.P. z Lourdes dy 2 D. O, K. III, p. pułk. Popowicza, 

z Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- | 

leńskiego p. dr. Fedorowicza i z Wo: 

- jewództwa p. Naczelnika Wydziału 

Bezpieczeństwa województwa p. Dwo- 

rakowskiego. 
Prócz wyżej wspomnianych wejdą 

jeszcze do Rady po jednem delega- 

cie z powiatów i po jednym delega- 

cie instytucji wskazanych przez Ku: 

ratorjum Okręgu Szkolnego. 
Naczelnem zadaniem wspomnia- 

nej rady będzie orzeczenie idęi wy- 

chowania fizycznego i przysposobie- 

nia wojskowego wśród społeczeństwa 

a zwłaszcza wśród starszej dziatwy 

szkolnej, wypowiadanie opinji w 

sprawie dotyczącej ” wychowania fi. 

zycznego i przysposobienia wojsko- 
wego i t. d. (zd.). 

MIEJSKA. 

— Zatwierdzenie uchwały Ra- 
dy-Miejskiej. W dniu wczorajszym 
wice-wojewoda Wileński p. O. Mali- 
nowski, zatwierdził uchwałę Rady 
Miejskiej powziętą w dniu 28 stycz- 
nia rb. dotyczącą uregulowania go- 
dzin handlu w zakładach gospodnio- 
szynkarskich. (I) 

— Posiedzenie komisji finan- 
sowej. Dziś o godz. Ś8:ej wieczór 
w lokalu magistratu m. Wilna, od- 
będzie się posiedzenie miejskiej ko- 

misji finansowej w celu omówienia 
tymczasowych w kwestji załatwienia 
sprawy pożyczki zagranicznej. (I) 

— Pomoc dla instytucji dobro- 
czynnych. W dniu wczorajszym 
magistrat m. Wilna  wyasygnował 

36,216 zł. 21 gr. dla instytucji dobro- 
czynnych m. Wilna jako reszta zapo- 

  

mogi za m. styczeń i zaliczka a 
conto należnej zapomogi na m. 
luty. (I) 

— Z posiedzenia komisji roz- 
jemczej. W daiu wczorajszym od- 
było się posiedzenię komisji rozjem- 
czej dla spraw dozorców domowych. 

Ogólem ^ zostało załatwionych 19 
spraw (') 

— Odłożenie posiedzenia ko- 
mitetu rozbudowy m. Wilna. 
powiedziane na dzień dzisiejszy po- 
siedzenie komitetu rozbudowy m. 
Wilna zostało przeniesione na dzień 

15-до bm. (I) į 
— Jak radzą radni naszego 

Jak się dowiadujemy na 
przedwczorajszem posiedzeniu Rady 
Miejskiej m. Wilna, każdy radny 

otrzyma ewidencję urzędników i 

pracowników Magistratu na 37 ar- 

kuszach bitego druku, dla zorjento- 
wania się, którzy z urzędników mo- 

да być zredukowani, którzy zaś po- 
zostawieni. 

Jeśli zważyć, że każdy arkusz za- 

włera co najmniej 40 nazwisk. otrzy= 
mamy olbrzymią liczbę nazwisk i 

wątpimy czy kilka godzin wystarcza 

dla samego ich przeglądnięcia, nie 

marząc już o jakiejś ich segregacji 

na. „potrzebnych* i „niepotrzebnych”. 
Tak to radzą radni — ojcowie 

miasta. (zd) 
— Magistracka szkoła akroba- 

tów. Posypywanie chodników pia- 

skiem lub popiołem w czasie mro- 

zów i usuwanie Śniegu miewszędzie 

jest przestrzegane. 

— 
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8.000 Portretów !!! Darmo !!! 

Za- 

  

Sai M BE R) 
W ostatnich dniach wielu prze- 

chodniów walczyło o lepsze z naj: 
slynniejszymi akrobatami świata. Nie 

stami, podobne praktyki akrobatycz- 
ne kończą się więc często dość nie- 
bezpiecznem koziołkowaniem. 

Następstwa bywają b. dotkliwe. 
Notowaliśmy nprz. przed kilku 

dniami wypadek śmiertelny właśnie 
z powodu poślizgnięcia się. A iluż 

we udzieliło pomocy w wypadkach 
złamania nóg, rąk i t. p. 

Wskazanem więc jest by odnoś- 
ne władze miejskie wejrzały w tę 
sprawę i baczniejszą zwróciły uwagę 
na utrzymanie chodników w należy: 

tym perządku, gwoli bezpieczeństwa 
nóg, rąk, aosów It. p, a nawet i 

życia Bogu ducha winnych prze- 
chodniėw. (I). 

— Posterunek policji rzecznej. 
do związku z utworzeniem przez Ko- 
  
mendę policji państwowej w Wilnie | 

j posterunku policji rzecznej, która bę- 
dzie miała za zadanie funkcję nadzo* 
ru nad porządkiem na wodach pub- 

|mas jak patrolowanie wybrzeży | 

miejsc kąpielowych ratowanie toną- 
cych i t.p. wyłoniła się konieczność 
uzyskania odpowiedniego lokalu dla 
wspomnianego posterunku. 

Ponieważ jedynym odpowiednim 

lokalem na ten cel był budynek na 

brzegu Wilji, w którym mieściła się 

w swoim czasie stacja ratunkowa by- 
łego rosyjsk. „T wa ratowania torą- 
cych” i zważywszy, że utworzenie i 

normalnie funkcjonowanie posterun- 
ku rzecznego policji państw. leży za- 
równo w interesie władz administrac. 

jak również i w interesie miasta i że 

komenda wojewódzka P. P. nie dy- 

sponnuje żadnemi kredytami na wy: 

budowanie chociażby prowizoryczne: 

go budynku dla posterunku rzeczne- 

go p. Wojewoda wileński. w dniu 

wczorajszym zwrócił się do  prezy- 

denta m. Wilna p. Baūkowskiego, o 
zarządzenie oddania omawianego bu- 
dynku b. rosyjskiego „T-wa ratowa- 
nia tonących” na potrzeby policji 
państwowej m. Wilna. (1). 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

‚ — 2 posiedzenia Wydziełu po- 
wiatowego Sejmiku  Wileńsko- 
Trockiego. W dniu 8 bm. w lokalu 

przy 
siedzenie wydziału powiatowego sej 
miku Wileńsko: Trockiego. 

Między innemi debatowano nad 

kwestją udzielenia stypendjów dla 

uczniów szkoły rolniczej w  Bukisz- 

kach i uchwalono stypendjum z ogól- 

nej ilości 10 najbiedniejszym synom 

rolników 4, 2 zaś dla uczniów semi- 

narjum nauczycielskiego w Trokach. 

W kwestji budżetów gminnych 

uchwalono przyznać nadal wójtom 

gminnym płace XIl stopnia urzędai- 

ków państwowych z dodatkiem eko- 

nomicznym na rodzinę. 
Oprócz tego Wydział powiatowy 

uchwalił wyasygnować 1000 złotych 
dla L.O.P.P. na zakupiony samolct 

z sumy samorządów pow. Wileńsko- 

Trockiego. 
Ponadto debatowano nad woje- 

wódzkim zjazdem rolniczym i posta- 

nowiono wziąć w nim w razie zwo- 

łania go udział. 
Po omówieniu jeszcze całego 

rze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne I weneryczne 

WK LIE 

wszyscy jednak rodzą się ekwilibry- | 

osobom miejsk. pogotowie ratunko- 

ul. Wileńskiej odbyło się po-, 
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szeregu drobnych spraw budżetowo- 

finansowych posiedzenie koło godz. 

„4tej zostało zakończone. (zd) 

WOJSKOWA. 

| |  — Przyjazd generała Berbec- 
kiego. W dniu dzisiejszym przyby- 

|wa w sprawach służbowych z Grod- 
na do Wilna generał dywizji p. Ber 

becki. (!) 
|  -— Odbudowa kościoła garni-! 

zonowego. Komendant Obozu Wa- 

,rownego wyznaczył stałą komisję w 

sprawie odbudowy kościoła gernizo- | 

nowego w m. Wilnie. Do komisji | 

powołano jako przewodniczącego 

płk, Kożickiego i jako czlonków rtm. 

Chludzińskiego i ks. kapelana So+ 
poćko. (ak) \ 

— Stan finansowy W. K. S. 

„Pogoń”. Celem sprawdzenia księg 

i kasy Wojskowego Klubu Sporto- 
weg „Pogoń* Komendant Obozu 

Werownego wyznaczył specjalną ko- 

| misję w skład której wchodzą  prze- 

wodniczący ppłk. Zelio i członkowie 

kpt. Olszewski i óficer wyznaczony 
przez kierownictwo rejonowe inten- 

dentury z K. O. W. (ak) 
— Warsztaty więzienne. Kom. 

Ob. War. zawiadamia, że Więzienie 

śledcze w Wilnie w warsztatach swo- 

ich przyjmują zamówienia w nastę- 

pujących działach: в) wszelkie prace 

krawieckie, b) wszelkie prace szew- 

skie, c) roboty introl gatorskie i d) 

robotv ślusarskie i kowalskie. Dla 

pp. oficerów, chorążych i podcf cerów 

zawodowych należność za wykonane 

roboty w warszatach więziennych 

może być rozłożona na raty, (ab) 

— Wojsko i koleerze. W celu 

unormowania wzajemnych  stosun- 
ków służbowyah z P.K.P. przez Kom. 

Ob. Watownego przyjęta została pro* 

„pozycja prezesa Wileńskiej Dyrekcji 

Kolejowej, aby w każdym wypadku 
wysyłanie odziałów wojsk. i orkiestr 
na stację został uprzednio powiado- 
miony zawiadowca stacji lub jego 

pomocnik. Orkiestry i oddziały 
wojsk mają wchodzić na peron przez 
bramę koło budynku pocztowego. 

Do powiadomienia zawiadowcy: upo- 
wažniona jest tylko Komenda Miasta. 
Wszelkie Oddziały, które mają wysy- 
łać orkiestrę lub zwarty oddział na 
stację mają meldować przedtem 

Komendę miasta, (ak) 
— Pobór rocznika 1925. Pobór 

do wojska rocznika 1905 odbędzie 

się od dnia 1-go maja do końca 
czerwca. : 

Obecnie władze komunalne prze- 

prowadzają rejestrację poborowych, 

która będzie ukończona w dniu 15 

bm. Wykazy rejestracyjne obecnie 

są wyłożone w magistracie m. Wilna, | 

każdy zainteresowany ma za obowlą- 
zek sprawdzić, czy jest umieszczony 

w wykazach w przeciwnym bowiem 
razie będzie karany administracyjnie. 

— W sprawie odroczenia służ 

by wojskowej poborowym rocz: 

nika 1905. Poborowi rocznika 1905 
starający się otrzymać odroczenie 
służby wojskowej winni w najbliższym 
czasie wnieść do referatu wojskowe- 
go przy Komisarjacie Rządu podania 

z prośbą o odroczenie takowej. (!) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Ze związku iokatorów. Wo-| 
bec zgłoszania się o informacje osób 
zainreresowanych „Bankiem Lokato-   

KAMIS KORANKKESE LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY S 

NIE REKLAMA — FAKT 
Wilno, Wiieńska 28. 

  

położniczy, 

rów | odbudowy”, oświadczamy, iż 

iż z tym bankiem Związek Lokato- 

rów nic wspólnego niema. Jedno- 

cześnie powisdsmismmy swych 'złone 

ków, iż inkaSent R utenberg Eljssz 

z daiem 1 lutego został ze zwięzku 

lokatcrów zwolniony i nadzl in*aso 
wać niema prawa. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Żywa gazetka” w ogoisku 
Akademickiem. W dniu dzssiejszym 

o godzinie 8 minut 30 odbędzie się 

w ognisku skademickiem, przy ul. 

Wielkiej Nr 24 „Nr 5 żywej gazetki”. 

Wstęp wolny dla członków  Bratniej 

Pomocy Akademickiej i wprowadzo- 
nych gosci. 

Po żywej gezetce odbędzie się © 

godzinie 10-tej bal włóczęgów we 

wszystkich salach ogniska, który 

trwać będzie do godziny 4-tej rano. 

Przygrywać będzie akademickie trio 
smyczkowe. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Związ- 
ku Bibljotekarzy Polskich przypomina 
Sz. Członkom Koła, że dziś, we czwar- 
tek, o g. Gej wiecz. w gmachu Bi- 
blicteki Publicznej i (lniwersyteckiej 
(Uniwersytecka 5) odbędzie się wal- 

ne, doroczne zebranie członków. 
Porządek dnia: 1) Sprawozdanie 

Zsrządu i Komisji Rewizyjnej za rok 
1925, 2) Wybory nowego Zarządu i 
Komisj; Rewizyjnej, 3) Odczyt p. dy- 
rektora dr. Stefana Rygla p.t. „Zbio- 

ry Lelewela i Wersalskie w Wilnie”. 
O ile o g. 6-ej zabraknie na ze- 

braniu wymaganego przez statut 

quorum (1/3 członków) następne ze- 
branie odbędzie się w godzinę póź- 

niej i będzie ważne bez względu na 
liczbę obecnych. 

Goście mile widziani. 

Z KASY CHORYCH. 

— DNadczem radzła Kasa Cho- 
rych w nocy. Na ostatniem po- 

  

siedzeniu Kasy Chorych po wyczer: 
paniu porządku dziennego odbywały 

się w dalszym ciągu narady do póź- 

nej nocy, bo do godziny 2 giej. Co 

było temztem debat niewiadomo, 

gdyż posiedzenie to nosiło charakter 
tajności. (zd) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— 5.000 dolarów dla bezrobot- 
nych żydów w Wilnie. Jak się do: 

wiadujemy z Amerykańskiego Komi* 

tetu pomocy bezrobotnym żydom w 

Polsce, przysłane zostało do Warsza” 

|wy па Imię gminy żydowskiej w Wil- 

nie 5.000 dolarów, które w najbliż- 

szej przyszłości zostaną odpowiednio 

użyte dla ulżenia doli bezrobotnych. 

(zd.). 
Z PROWINCJI. 

— „Ognisko Poiskie” w Nowo: 

Wilejce. 
strował nowopowstałe zrzeszenie w 

Nowo-Wilejce pod nazwą „Ognisko 

Polskie”. (zd.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Kradzieże. Dn. 9 b.m. o godz. 9 

m. 45 Stanisław Wołodkowicz, zam. Połoc- 

ka 19 zameldował policji; że w nocy z dnia 

Urząd wojewódzki zareje- 

Nr. 33 (481) 

8 na 9 b.m. z okna wystawowego w hur- 
towni tytuniowej, mieszczącej się przy ul. 

Niemieckiej 2, skradzione przez niezna- 
sou sprawców 5 pud. cygar wart. 65 zł. 

gr. 
— Dnia 9 bm. o godz. 14 Basia Koszer 

ska, (Subocz 33) zameldowała policji o kra- 

dzieży kleszonkowej pierięczy w kwocie 
174 zł. dckonanej przez nieznanych spraw- 
ców na ul. Zawelnej. 

— Ujęcie złodzieja. Dn. 9 bm. o c. 
9 m.5, na rynku Łukiskim została skre- 

dziona torebka damska, zawierejąca 28 z!) 
gotówką u Wiktorji Musz, (Wileńska 27 
przez Karola Cyporowicza (Mostowa 15), 
którego zatrzymano. 

— Kradzież artykułów spożyw- 
czych. Dn. 9 bm. o godz. 12 m. 15 doko 
nano kradzieży różnych artykułów spożyw- 

czych wart. 200 zł. z okna wystawowego pa 
pomocą wybicia szyby ze sklepu przy ul. 
Ludwisarskicj 2, na szkodę Michala Ko- 
złowskiego. ® 

— Chomąta też giną. Dn. 9 bm. o 
godz. 17 m. 30, z wozu na ul, Zarzecznej 

skradziono chomąt u Józefa Ławrynowicza 

zam. w zaścianku Rudziszki gm. Bystrzyc- 

klej. Wartość skradzionego chomąta 50 zł. 
— Skutki nadmiernego użycia al- 

koholu. Dn. 9 bm. o godz 17, z powodu 

, nadużycia alkoholu zmarł w swojem miesz- 

kaniu Władysław Zinglel, lat 40 (Rydza 
Śmigłego 46). Zawezwany lekarz pogotowia 
stwierdził śmierć. Zwłoki zabezpieczone. 

! Na prowincji. 

— Na tle nieporozumień rodzin- 

mych. W dniu 7 bm. o godz. 7, mieszk. 

wsi Wielkie-Wojneryszki, gminy Grużyskiej, 

Jan Romanowski na tle nieporozumień ro- 

dzinnych usiłował zamordować żonę swą 

Felicję oraz 2 rodzone siostry Annę | Pau- 

linę, zadając Im kilka ran siekierą w glo- 

wę. Nazwanych w stanie nteprzytomnym 

przewieziono do szpitała w Oszmianie. O- 

skarżony Romanowski usiłował pozbawić 

się życia. : 

— Wyrodna matka. Szymon Radzie- 
wicz, 'zam. w zaśc. Łapocze, gm. Solecz- 

nicklej, pow. Oszmiańskiego, zameldował 

policji, IŻ» służąca jego Nadzieja Boryszo- 
nok, zakopała żywcem w gnoju swe nowo- 

narodzone dziecko. 

— Na tle romantycznem. W dn. 31 
ub. m. o godz 16; usiłowała otruć się kwa- 

sem siarczanym Marja Žejmo, lat 23. Po 
okazaniu pierwszej pomocy desperatkę po- 

zostawiono w domu (wieś Zułowo, gm. Mi- 

chałowskiej, pow. Święciańskiego) w stanie 

nie budzącym obaw. Wstępne dochodzenie 

policyjne ustaliło, iż Żejmo usiłowała po- 

zbawić się życia.na tle romantycznem. 

— Zagadkowe samobójstwo. w 

nocy z 4 na 5 bm. pozbawił się życia nad- 
leśniczy Golimont Aleksander, lat 64, zam. 

w Wilejce. Przyczyny samobójstwa narazie 

nie ustalono. Kance arja Nadleśnictwa. Wi- 

lejskego do przybycia wiadz śledczych — 

opieczętowana. 

— Uwaga, cyganie znów się uka- 

zali. W nocy z 4 na 5 bm. we wsi Kowa= 

le, gm. Worniańskiej, pow. W:l. Trockiego, 

u Szczepana Wasliczyka skradziono kiacz, 

wartości 200 zł. Zachodzi przypuszczenie, 

iż kradzieży dokonali nieznani cygani, któ- 

rzy przedtem byll w mieszkaniu poszkodo- 

wenego. 
— Kradzież. W nocy z 4 na 5 b. m. 

we wsi Pobierze, gm. Solecznickiej, pow. 

Wileńsko Trockiego u Franciszka Gromoc- 

kiego, skradziono ze śpichrze, za pomocą 

złamania sufitu, — płótno domowe i zbo- 
że, wart. 1000 zł. 

      

Ruch wydawniczy. 
„Lud*, organ Polskiego Towarzystwa 

Etnologicznego, wydawany przez Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie, pod 

redskcją prof A. Fischera, wyszedł S. ll — 

T. IV, zeszyt L-Il. 1 zawiera rozprawę J. 

Gołąbka p. t. „Dziady białoruskie", cieka- 

we przesądy myśliwskie | rybackie, zapisa- 

ne przez prof. W. Bruchnalskiego, A wresz- 

cie bardzo ożywiony dział polemiczny, w 

którym znajdujemy polemikę prof. J. Cze- 

kanowskiego z K. Stołyhwą w sprawie me- 

tod artropologicznych, oraz również pole- 

mniczny list prof. L. Kozłowskiego do d ra 
Z. Zakrzewskiego. 

p, 
    ań 

10—4; chirurgiczne od 
2—3; nerw owe 3—4. 

oraz dla stałych ehorych moczopłeiowych. 

ANITARNEJ 
1—2; kobiece 11—12 

Rutynowana 

anczycielń 
studentka uniwersytetu 
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Dla rozpowszechnienia naszego zał ładu fotograficznego mię- 

dzy czytelnikami „Kurjera Wileńskiego” postanowiliśmy rozdać 

portretów darmo. Przyślijcie lub przynieście do zakładu naszego 

fotog'afję (starą lub nową, pojedyńczą, podwójną lub grupę) z wa- 

szym dokładnym adresem na poniższym numerowanym kwicie ! na 

odwrotnej stronie fotografji podać prosimy również nazwisko I adres, 

a ctrzymacie w przeciągu 14 dni retuszowany, artystycznie 

wykonany ze zdumiewającem pódobieństwem portret. 

Oprawiony w eleganckie passe partout ro.miaru 35x45 cm. Skorzy- 

stajcie jaknajprędzej z neszej propozycji, gdyż dla reklamy wyzna- 

czyllśmy ograniczoną ilość tylko 8,000 portretów. Jako wzajemną 

usługę, gdy będziecie ( to napewno) z portretów zadowoleni, pre- 

simy polecać nasz zakład wśród znajomych. Fotografję wysłaną 

otrzymacie z powrotem w całości bez żadnego uszkodzenia wraz 

z portretem. Za passe-partout, przesyłkę, Opakowanie | zwrot ko- 

sztów ogłoszeń prosimy przysłać 5 złotych. Nasz zakład egzystując 

już od diuższego czesu również cieszył się uznaniem I tem samem 

daje zupełną gwarancję co do uczciwcści naszej propozycji, my 

jednak obowiązujemy się zapłacić 1.000 złotych temu kto dowledzie, 

że wymienione warunki nie będą dotrzymane. Przekazy I listy pro- 

simy adresować: Zaktad fotograficzny „Foto Portret” Warszawa, ul. 

Próżna Nr. 7, skrz. poczt. Nr. 588. Telefony: 18451. Zamawiać może 

każdy czytelnik 40 10 sztuk. - * 

    

   
    

Kwit 3022. Zgodnie z powyższą ofertą proszę zakład fotogra- 

ficzny „FOTO-PORTRET'* w Warszawie nadesłać mi darmo 

portret fotograficzny rozmiaru passe-partout 35x45 cm. pod 

warunkiem, że żadnych wydatków oprócz przekazanych w dniu 

dzisiejszym na każdy portret 5 złotych nie poniosę. 

„Imię 

Nazwisko 

Adres 
Przy grupach należy twarz przeznaczoną do powiększenia 

oznaczyć X. 

  

  

    
Ostrzeżenie. 

Prosimy o zwrócenie specjalnej uwegi na adres naszego zakł. 

fotogr. gdyż w ost. czaszch ukazały się o łoszenia o podobnym 

charakterze niesum. firm, przeważnie z. m. Łodzi ujawniającą się 

wyłudzaniem dodatkowych opłat, ponieważ przed wykończeniem 

zamówienia żądsją dopłaty za wyretuszowanie i wykończenie por- 

tretów, czego należy się bezwzględnie wystrzegać. 

My zaś po otrzymaniu 5 zł. za koszta wymienione w ozna- 

czony m term'nie wysyłamy portret rozmiaru 35 x45 bez żadnej do- 

płaty, dzięki czemu ctrzymujemy liczne podziękowania od naszych 

klijentów, którzy nas polecają wśród swych znajomych. 
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Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

W przychodni przyjmują leka 

: w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, 

a | man“ 

  

larrąd Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
urządza na zakończenie karnawału w Kasynie 

Garn. (Micklewicza 13) dnia 13 lutego b r. 

Bal Kastjimowo- Maskowy 
Początek o godz. 23. Wstęp 5 zł. Strój kostjumo- 

wy lub balowy. 

Wejście dozwolone tylko za okazaniem zaprosze 
nis, które specjalnie rozsyłane nie będą, a otrzy 
mać je można w Bibljotece Kasyna od godziny 
17—20 w dowództwach pułków 1 instytucjach 

wojsk. garnizonu. $     
     

    

Do wynajecia „2. 
duży pokój z umeblowaniem, 
kiemi wygodami i łazienką. Zygmun* , kowskiej unieważnia się. 

towska 18 m. 4. ; 

| ora w żyć 

Sp zedaż na do 
runkach z dostawą do domów 

WĘGIEL 
Górnośląski 

firma „Elektrokan'* wielka 17,tel. 506 

КАЛЛА 

godnyčh wa- 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

z O SPEARS ANAKATRNNI 

Z powodu wyjazdu 
| sprzedaje się restauracja 

dany м 1921 r. przez | z całem urządzeniem; 

wszel- Ciechanowskie Star. pow. , również do sprzedania 

{ па imię Antoniny Rut- | drewniany dom 12x21 
arsz. przy ulicy Szkapier- 

nej za 550 dol. Dowle- —- 
dzieć się a 

Dowynajęcia 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

1. Kaminicki 
Pracownia obuwia. Przyj= 
mują się obstalunki i re 

peracje. Tatarska 7.   
samochodowy na 2 sa- 

„mochody lub taksometry. | Ubrać się można w pra” 
cowni damskich Wiadomość: ul. Ad, Mi- 
klen przy ulicy Rydz ckiewicza Nr. 43 m. 7. 
Śmigłego 7—2. Wykona- 
nie szybkie 1 staranne 

Frzyjmują się roboty rę 
czne: haftowanie, wyszy* 

wanie cżetem I L p. 

   

    

2 Wdówka 
(samotna poszukuje po- 
, sady domowej, może ra- 
| zem i z szyciem. W mie- 
ście lub na prowincji. , Sanie 

Xe Zamieszkała ul. Chełmska parokonne i dwoje je- 
6—9 Satklewicz Weronika ; gnokonnych do sprze- 

—— | dania. Antokol 54 m. 4 

| 20 m. 7. 

stajnia parokonna I garaž | Najtaniej LI 

  

= potrzebne mieszkanie * * 
od zaraz 4—5 pokoi w rejonie ul. * 

Mickiewicza, Zamkowa, Wileriska, Ja- *. 

giellońska. Oferty proszę nadsyłać 

Maszynistka 
poszukuje posady z praktyką. Dowiedzieć się ulica 
Adama Mickiewicza A 4 od godz 11 do 3. 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego | 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 | 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: | 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

od godz, 9—11 1.3—4. 

| Poszukuję posady 
, blurowej, maszynistki Ка- 
sjerki I tp. Mam po- 

| ważne referencje Jadwiga 
Kautorska. Chocimska 

25 m. 1. 

Suterena 
z urządzonym warszta- 
tem odpowiednia na pra: 

cownię ślusarską itp. do 
ana. przy ul. 

    

Wiad & 
Warunki najbardziej dogodne. \ …':.к‚'.е‚!\ B. pre ul. 

Tatarska. 
  

Rolnik 
| Rządca—ekonom po- 
szukuje psy w majątku. 
Żonaty „11 lat praktyki 
rolnej w postęp. gospo- 

j darstwach. Wymagania 
skromne. Zgłoszenia pod 

1 „Rolnik“. 

Udzielam lekcji? 
| W zakresie gimnazjum— 

oraz przygotowuję do 
egzaminów specjalność 
matematyka I język pol- 

ski ul. Szeptyckiego 
Nr. 24 m.3 Student U.S.B 

Urzędniczka 
zdolna z kilkuletnią prak: 
tyką biurową | dobremi 
świadectwami poszukuje 
posady od zaraz. Oferty 
„Kurjer NORA pod 

    

Skradzioną 
książeczkę wojskową I 
legitymację na imię Teo- 
dor Czuniikin uniewa- 

żnia się.   
  m 
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