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Po zabójstwie kurjerów.

Litewskie męki Tantala.

Rvga, 7 lutego.
Wszystkie zdarzenia w Rydze zeszły na plan drugi. wobec niesłychanego zajścia w pociągu moskiewskim:
Zamordowano dwóch
kurjerów dypłomatycznych sowieckich o pół godziny jazdy od Rygi, stolicy
Łotwy
w odległości 26 kilometrów, «w oko:
licznościach
nader
sensacyj-ych
i
tajemniczych. Sam
fakt, że czterech
łudzi, pomiędzy którymi
doszła
do
krwawej walk, w wymianie
strzałów
rewolwerowych,
padło
trupem, nie
dając konkretnych wyjaśnień, jest już
sam
w
sobie
dostatecznie wstrzą*

sający.

в

Szczegóły
zajścia
są już znane.
Władze łoiewskie, a za niemi
inspirowana prasa, twierdzą z uporem, że
morderstwo

miało

charakter

kryminelny.

Być może

wybitnie

tak, być może

dało

się

wywnioskować

z dotychcza-

Ssowego śledztwa, którego szczegóły
"podawane były w gazetach, naturainie z pewnem zabarwieniem
tenden-

GENEWA,

W

ogłoszony

zo

stał regulamin o spławie na Niemnie.
Regulamin ten daje możność spławu
po Niemnie także obywatelom
tych

państw, «z któremi Litwa nie

utrzy-

muje dyplomatycznych stosunków».
Co to znaczy?
To znaczy, że twierdzenia nasze,
że państwo kowieńskie musi otworzyć Niemen są słuszne.
Jak się do ogłoszenia jednosironnego regulaminu kowieńskiego usto-

kowieńskiem.

zwykle

szkoaliwe

dla

Byłoby

nie-

naszych

pań-

pewien

czas

nie można

Pamiętać także należy,

ło ustalić personalji morderców. Lecz
oto
niedzielne
ryskich podają

wiadomość:

sowieckich

wydawnictwa
gazet
wielkiemi czcionkami

Personaji

kurjerów

morderców
ustalone.

Cóż

się okazało?— Rzekomi bandyci są
bračmi rodzonymi, póchodzą z Jamszek na Litwie,

ostatnie

lato

zamie-

szkiwali w Rydze i.. uczęszczali

na

pedzkiego do Polski,
Tymczasem
regulamin
mówi

wyłącznie

o spławie

lasu, nie

kowieńscy rachuby
swoje
opierają
także na tem, że towarzystwo
atgielskie, które zakupiło tereny
leśne
w białowieży, wywrze pewien nacisk
na iząd polski, aby jednostronny
i
prowokacyjny
regulanun
kowieński
w życie wprowadzić. Miejmy nadzie-

mi,

łodziami

i statkami,

nie

są znare

Jak już donoszono,

dotychczas.

napadający mieli

wygiąd ludzi inteligentnych, o twarzacn

bynajmniej nie zwyrodniałych; ubrani
byli elegancko, temniemniej skromnie.
Napadu dokonali w warunkach nadzwyczaj trdnych, o pół godziny jaz-

Kłajpedzkiego i Niemna
a także

eksportu

dla

towarów,

importu

dy

od

stolicy

państwa

i zbiornika

Apetyty Kowna

na

taki

rodzaj

Przewodniczący kom.

finansowej

wszelkiego rodzaju
władz.
Przytem
sam napad dokonany był nieumieję- Sejmu p. Siapanovicius w wywiaczie
tnie, bez przygotowań izbadania „te- dziennikarskim oświadczył, że rokorenu działauia*, To przyznały
nawet waniao należne
republice kowień*
władze łotewskie, Fakty te wcale nie skiej z Rosji (na mocy
tiaktaiu poprzemawiają za zawodowymi
bandytami. Przeciwnie, gwałlowność z ja- kojowego z SSSR) 100.000 ha lasu
ką napastnicy starali się zapanować zostały ukończone. Republika kowieńnad
sowieckiemi
kurjerami
dyplo- ska ma otrzymać 25 miljonów
festmatycznymi,
będąc już * zauważeni metrów, eksploatacja ma się odbyć
przez kondukiora i pobliskich pasaw
ciągu
20 lat,
co
da
około
żerów, wskazuje, że za wszelką cenę
1.250
00u
rocznie
i
zapewni
pracę
60
mieli wykonać określone z góry
za*
danie, polegające prawdopodobnie na tartakom kłajpedzkim na dwie zmiawykradzeniu
bagażu
ayplomatycz- ny. Całe przedsiębiorstwo prowadzonego.
ne będzie przez
mieszane
towarzy»
A teraz co do
samego
bagażu,
stwo
litewsko-rosyjskie. Ze
strony
—Zawaitość jego, podobnie jak szeSSSR
powyższy
układ
podpisał
kom.
regu okoliczności towarzyszących zaj|
Ž
ściu, jest tajemnicą, a może pozosta- Arałow.
nie nią na zawsze. Udało się jednak
Jednak na splawienie tej ilości
ustalić, że bagaż dyp omatyczny, któ: drzewa do Kłajpedy potrzebne
jest
ry wieźli kuijerzy sowieccy, zawierał zezwolenie Polski

dokumenty

niezmiernej,

wyją kowej

wagi. Kurjerzy jechali do Berlina. Ani
_ Nette, sni Machmanstal, nie są stałymi kurjerami, przeciwnie,
posiadaja oni bardzo wysokie stanowiska w

i

tronową.

bawarskich

w Wiedniu.

międzynarodowe,

któreby

rozmyśnie w

mową

dziś

w

południe

posiedzenie

deklaracji

tządu,

Kto

rady

minisirów

odpowiadającej

zowego

otrzymywania

wiz na prze-

jazd w sprawach, związanych z tranzytem, a więc konieczuość udowadniania
urzędnikowi litewskiemu,
iż
jedzie się właśnie w tej sprawie,
a nie

w innej, konieczność udowodniania,
iż korespondencja z Polski lub do
Polski właśnie spraw tranzytu dotyczy i t. p.—ažcby to wszystko można
było

zaliczyć

do

kalegorji

ułatwień”, należnych

konwencji.

„wszelkich

Polsce

podług

!

Wobec

ogłoszonego

jednostronnego

przez Kowno

regulaminu

Polska

zamordował

Rzeszy

na

interpelację,

kurjerów

Ks. Ussas

poświęcone

zostali wydan::

Łaszkewicz

Anna Jaworska,

Jan

Braun,

się powinna

złożone

Juljan

Brun

wroinie

Polska

ma

w danej chwili

„Z Kowna

urzędowej

Dotychczasowe reprezentacje tych
ziem w lzbach prawodawczych, zróż-niczkowane partyjnie, nie mogące się
porozumieć dotychczas nawet w zasadniczych wspólnych interesach gó*

spodarczych, nie
rancji iż siuszne
ziem

donoszą, że wychodzący tam

nietylko prawo, ałe i obowiązek skó- zamieszcza następującą wiadomość:
«Lietuva» w numerze z dn. 5 b
rzystać z tego artykułui nie dopuścić

czerwonej

nych

i innych

Czy możemy, czy powinniśmy ożywiać
zamierającą Kłajpedę? Jeżeli o
potwierdziło

i zaznijomionych

Przypuszczania

odrazu

ze sprawą.

te

zachowanie

organiza-

raiinego

šmier-

telnie Machmanstala;który pławiąc się
we własnej krwi, jedną ręką strzelał,

a z drugiej, mimo całego niebezpieczeństwa, nie wypuścił ani na chwilę
teczki z dokumentami,
Jak wieikiej
wagi były te doku-

zaopatruje

zostaną.

czy

ułatwiać

rządowi

sytuację

powinniśmy
kowień-

następujący

charakterystyczny

właśnie, aby spław lasu okrągłego
był jaknajmniejszy, aby Polska wy-

menty, świadczy fakt następujący: Po

skiemu po

afrontach

doznanych

w

Zasługi

cielom poselstwa sowieckiego
Gze.

W

włożono

jego

więc

obecności,

do kasy ogniotrwałej w

selstwe, zaś klucz od
no

w Ry- zytu otwartemi. Bezczelne kuglarstwo cza w danej chwili, w
teczkę

kurjerowi,

który

go

tej kasy

po-

oada-

schował

kowieńskie
minem

ma

z jednostronnym

na

celu

regula-

pobudzić

SSSR

pod

aby uznała Niemen za otwarty, a to
poduszkę. Po śmierci kurjera, poseł właśnie dlatege, że Kowno
«raczyło
sowiecki depeszował do Moskwy, z go otworzyć».
zapytaniem co ma czynić z bagażem
Otóż tak nie jest.
dypiomatycnym.
i
х
Sledztwo

w toku. Nic

konkretne-

W

Rydze

krążą

najbar-

dziej fantastyczne i najbardziej

praw-

dopodobne wiadomości, wersje I płot-

ki. W każdym razie afera
niesłychanie przygnębiające

być

mowa

o otwarciu Niem-

celnej z Niemcami.
Wreszcie specjalny,

i ńiebywały

wywołala
wiatenie

wojny

jednostronny

w stosunkach

sianawia

dyploma-

Kowieńska

Rada

kanki
Według wiadomości
Miejskiej

w dn. 4 b. m.

Niemna

korzyć

zażegnał

Polskę.

usiłuje

poniżyć i upo-

Chce

aby las rosyjski

bezrobo'ie

w

Klejpedzie

nie zważając

i niezałeżnie

od

wyznaczyła

iozstrząsano

prezesie

Burmistrz Wiłejszys wypowiada
piera go frakcja polska i żydowska.
liiewskiej

Baniulis,

który

kwesiję

oświadcza,

Mejewski.

«Lietuvy»
«Dzień

3;

emeryturę

wyznaczenia

w

sumie

litów

snies:ęcznie.

stałą

w

re-

War-

wezwać

Кача

отра-

nizacyj społecznych i gospodarczych.
4) bo czasu utworzenia się Rady
Siowarzyszeń
społecznych 1 gospo-

darczych ziem wschodnich, Zjazd 0-

w po.

becny

powołuje

Tymczasową

Radę

Organizacyj Społecznych 1 GospoJarczych Ziem Wschounich
15-11 członków
1 5-ciu

która pełni

w składzie
zasiępców,

swe funkcje

uo_

czasu

zwołania następnego Zjazdu co
nasiąpić w ciągu C«erwca r. D,
Rada

ma

piawo

koopiacji

góinej ości ŻI członków
zastępców.
p

sek;

ponadto

do

mieszka

wnio-

Organizacyj

polssich na Kresach Wschodnich 0dbyty w dniu 6 i 7 miego 1926
-10ku
w Orodnie wzywa
swoich
posłów
znajdujących sę w różnych
ugrupopowaniach

sejmowych

do

porozu-

mietia się wspólnego na terenie Sejmu, ce.em popierania wniosków ma»
jących na cciu obronę interesów go*
spouarczych 1 kuliurainych
ludności
na Kiesacn.
Na wniosek Prezydjum Zjazd wy
słał aepeszę do Prezyaenia
Wojciechow skiego i marszałka Piłsuaskie-o,

Fabryka
wych

Rady

wódek

Wilnie

wyznaczono

gaiunko-

i Likierów

|

„Era“

Wilno,
ul.
Wauieńska 32
telef. 926

|

Zawiadamia Szanowną Kiijentelę iż po
krótkiej
przerwie
ZOSTAŁĄ
URUCHOMIONA fi wyrabia wszelkie wódki
wybor.we
i likiery
wszelkiego rodzaju-

miesz-

w

@-

nie licząc

uchwalili

Zjazd przedstawicieli

musi

dla miesz-

emerytury p, E.

P. Brzozowskiej

postanawia

mor<ądowe na ierenie ziem wschod:
nich Go natychmiasiowego
przystąpienia do siwoizenia
takiej organie
zacji, przyczem ordynację wyborczą
dla wszystkich szczebli
0iganizacyj-

:

Zarządu miasta Kowna,

jednogłośnie przyjęty.
150:ciu

Zjazd

nych ustali tymczasowa

i jest obywaielką polską,
przeto Litwa
nie powinna jej wypłacać żadnej
emerytury.
Polemizując z Baniulisem p. Lutyk żąda wypłacenia emerytury, podnosząc jednocześnie liczne zasługi, jakie przyniósł dla Kowna,
ś. p. mąż

emeryturę

życia

wszystkie organizacje społeczne : sa-

Kowieński»

komentarz:

p. Bizozowska

do

ponadpartyjną

twami.

Z

+
się za wypłaceniem emerytury, poSprzeciwia się przedstawiciel frakcji

że

polityki pań-

wstać drogą poruzumienia Się siowa*
rzyszeń
społecznych
i samorządowych najprzód na terenie powiaiów,
później
ma jerenie wojewócziw a
wreszcie główna między
wojewódz-

polskiej

Wiina p. Brzozowskiej.
otrzymanych z Kowna, na posiedzeniu

Brzozowskiej, wdowie po byłym

terytorjum
bez
naszej
woli,
wbrew
naszej
woli,
pełni warunki wskazane jej w kon:
Miejmy nadzieję, że dypiomacja nasza
wencji Kłajpedzkiej.
potrafi zareagować na to nowe
ku- p. Brzozowskiej,
W konwencji Kłajpedzkiej rząd liWniosek został
głarstwo kowieńskie.
N. KA
tewski,

miejska

powołać

prezentację

Polaka dla Kowna.

tycznych, sposób kowieński w otwar- kańca Wilna, obywatela Polski.
ciu

narazie na dopiero wtedy, kiedy Kowno wy- przechodząc przez nasze

' go dowiedzieć w tej sprawie
nie można.

Może

czasie

wschodnich uwzględnione będą.
tych celach
jak również
dła

ujednostajnienia naszej

„„„Jest nam bardzo przyjemnie to usłyszeć. To wyznanie Polaków winno nareszcie wszystkich przeciwników reformy rolnej przekonać, jak doniosłą, jak konieczną była reforma rolna. Ponieważ przecież „promieniująca
kultura polssa w Litwie“ jest to Śmierć dla litewskości.
Reforma rolna obcięła białemu orłowi pazury, któremi
szarpał ciało Litwy wewnątrz"...

W związku
z pówyższemi uwaKłajpedę samą chodzi, to oczywiście —
gami należy sobie samym
ušwiadodo jej mieszkańców posiadamy żywą
mić nasze żywotne, rzeczywiste 'intesympatję — wynikającą
z pewne:
resy . W interesie naszego kraju leży
go koleżeństwa pod jarzmem
rządu

kowieńskiego. Ale

w

W

dają żadnej gważądania iudności

stwowej dla obrony imieresów wszystkich warstw miejscowej ludności po:

ks. Dmow-

strony

i Antoni

kowieńskiej

roku uchwala:

bez różnicy wyznania i narodowości,

Polskiej,

Ussas,

Ze

lemice ze «Słowem».

w

luiego

społecznych
i gospodarczych, obej:
mujących wszystkie warstwy ludności

na konwencję

wyznanie

Wschodnich

szawie,
2) Reprezentacja taka powinna po»

na ziemi

Bronisław

Kowrygo.

Ziem

w dniach 6 i 7-go

tych ziem jest rozbudowa organizacyj

dziś przez

pośród wymienionych więźn ów polsk'ch ks. Ussas
sk zany był
na długoletnie więz enie, pozostał: zaś na karę śmierci. Wymianę
przeprowadz'ł ze strovy polskiej prezes delegacji repatrjacyjnej
p. Wiiheim Kvlikowski.

Szczere

Krzyżanowski, Lednicki,

całkowicie zgodnego współżycia lud=
ności ziem wschodnich i podniesienia
życia gospodarczego
i kuliuralnego

AT
TIT
TS EEEE
ETER
Barcelońską, a przedewszystkiem na
REFORMA ROLNA NA LITWIE PRZEjej art. 7. Konwencja kłajpedzka ograCIWKO KULTURZE POLSKIEJ.
niczyła prawo Litwy co
korzystania
powołać

sen.

1) Najlepszą drogą do osiągnięcia

sowieckich.

niedoli

ks

i Wiktorja

Henszel,

wybrani

Cytarzyński,

pos. Łaszkiewicz,
ks. biskup ŁozińSki, ks. Eustachy Sapieha, Olewiński,

1926

było

męczenników.

i współtowarzysze

ny sowieckiej

tej na podstawie uzgad-

pp. Bieniawski,

Grodnie

|
WARSZAWA, 8 II. Pat. W dniu 8 b, m. po południu na granicy
polsko-sowieckiej
w
Kołosowie
doxonano
wzajemnej
wymiany węźniów poitycznych między Folską a ZSSR. Ze stroski, Józef

zosiałi:

Ziem
człon-

Zjazd przedstawicieli Polskiej Pras

maty znego została wreszcie usialona. Są to biacia Antoni i Bronisław Gavryłowicze. obywatele litewscy pochodzenia polskiego. Od czasu do czasu priyježdżali oni do Rygi

Powrót

Rady

cy Społecznej

sprawie wsiąpienia Niemiec do
Ligi Naroców
oraz
ostatniej
mowie
parlamen'arnej
Mussolinego w kwestji
połuanówego
Tyrolu.
Co do
oświadczenia Mussolinego w parlamencie
włoskim w sprawie
południowego Tyioiu, pisma donoszą, że dr. Siresseman zamierza
odpowiedzieć
na nią w Rexhstegu na jutrzejszem
posiedzeniu.
Ouspowiedź nastąpi w
formie

Do

nionej listy kompromisowej

Mussoliniego.

m. w «Przeglądzie prasy»
tuacji mitycznego Tantala. Spogląda
р.
&
«Co
o
nas
mówią
nasi
wrogowie»
omawia artyku? umiespławu
na Nemnie
dopóki
na skarby drzewne obiecane jej przez do
szczony w «Słowie» wileńskiem p. t. «Przed wyborami kowień:
cjsch sowieckich. Wysłani
zostali z
jej żywotne interesy zerówno przewi- skiemi».
bagażem dyploma'ycznym jedynie dla- SSSR i... oblizuje się.
dziane
w konwencji kłajpedzkiej, jak
*
«Słowo» między
in. pisze: «Potężną promieniującą kulturę
łego, że do przewiezienia jego. nalejak
i
nieprzewidziane
zaspokojone nie polską w Litwie zniszczyła reforma roina». Zdanie to «Lietuva>
żało wybrać ludzi zaułanych,
pewaimji

ponie-

po- Malski, b. komisarz generalny Osmo=

partje umia:kowane. Na począ ku dzisiejszego posiedzenia Reichstagu dr.
Stresseman zawiadomił
mianowice
lzbę, iż Żamierza
odpowiedzieć na
mowę Muszolinego jutro i w tym
celu
prosi o wyznaczenię
na dzień
jutrzejszy dysku-ji nad odpowiedniemi interpelacjami,
BERLIN, 8 II. Pat, „Vossische
Zeliung”
dowiaduje
się, iż rząd
rozważa picjekt
wystosowania do mocarstw
noty, kióra
zwracałaby
uwagę na to, że wojownicze
mowy
Mussolinego w sprawie
południopędzie, zakaz używania
statków -z wego Tyrelu mogą zagrozić pokojowi Europy orzz, że pozost.ją one w
własnym popędem, konieczność zdą« sprzecznoźc! z zasadami Ligi, której Włochy są czło.skiem,
wania transportów
na granicy,
w
porcie konirolnym, załogom
i за.
kom litewskim, konieczność każdoia+
RYGA 8.Il PAT. lożsamość obu morderców sowieckiero kurjera dyplo-

z tego artykułu konwencji Barcelońmusi za- skiej na korzyść Polski, ale nie od-

Litwa kowieńska, która
pewnić zamierającej Kłajpedzie „chleb
powszedni” znajduje się dziś w sy*

W

wstały
w nasiępstwie
tego
kruku łowsk;, Przedpełski, prof. Staniewicz
rządu włoskiego posłużyłyby za pre- i Kamiński oraz jako
zasiępcy pp.
tekst do ogłoszenia
w Bawarji dy- Abramowicz, Dracz i M. Obiezierski,
ktatury, pr.klamowania ks, Ruprechta Trzy miejsca zarezerwowano dla przed:
królem bawarskim i przyłączenia pół- stawicieli miast.
nocnego Tyrolu do Bawarji,
Zjazd pozatem uchwalił szereg re>
zolucyj
i wniosków
0
charakierze
głównie
gospodarczym.
Zasadniczą
uchwała Zjazdu brzmi jak następuje:

vojpra-

Zan' epokojenie
na

nie nada-

aljantami ustalonych konwencją
kłajpedzką Litwa
wykonała
tylko tę część, kłórej wykonania wy-

transportów zostażęy w osiainich czasach znakomicie zaostrzone.

Sowietów.

Minister Stresseman zamierza odpowiedzieć:
BERLIN, 8 Il. Pat. Dzisiejsze pisma wi:czorne donoszą że zwołane

jących się co spławu. W ten sposób,
z całości swych żobowiązań przed

na Polską

tego.

wicowców

nia

celu sprowokowania rządu włoskiego
do zbrójnego przekroczenia
granicy
koło Biennero. Zamieszki
i powikla-

nie mającemi

W 'Kopenhadze i w Lugano Kow- magały jej absolutne konieczności
no odrzuciło warunki poiskie. Jednak t.j. otrzymanie surowca dla jej przew Kopenhadze i Lugano znać było mystu.
Nie można także powiedzieć' ażenajwyraźaiej, że Kownu przecewszystkiem chodzi o spław
lasu
okiąg= by brak Konsulatu Poiskiego w Kłaj-

morderców

z Insbrucku, że antywłoska akcja
kotowż, prowadzona jest przez

własnego popędu. Przepis ten wykiucza wykoizystanie przez Polskę portu

przez drura policyjne, które
prowadzą ścisłe dochodzenie
wydają się
wprost naiwne.
Tembardziej,
że z
niewiadomych
przyczyn,
nazwiska

podawane

Ligi rozpocznie

12 bm. | potrwa 3 dni.

kampanja

WIEDEŃ, 8 Il. PAT. „Der Morlitewski gen* twierdzi na podstawie informacyj

min
mówi jasno, iż transport
na
Niemnie jest dozwolony tylko tratwa-

że Litwini

zawiedzie

do

Czesi zwiekają z uznaniem

Antywtoska

je, że się tu Kowno
swoich kalkulacjach,
s

informacje,

ich przysiąpieniu

tromomą. O- glowej komisji rozjemczej i z dodatNiemnem wszelkie inne towary, przy* odpowiedzi na mowę
stateczny
iekst
tej
odpwiedzi
opraco: kowemi preliminarzami budżetowemi.
tem nietylko z wodą, t. j. z Polski
wany zostanie w ciągu bieżącego ty;
do portu kłajpedzkiego, lecz i w kierunku
odwrotnym — z portu
ktaj.

kursa
manikiurzystów.
Podobno są
zawodowymi
bandytami i podobno
napadali już gdzieś na jakieś pociągi.

Tego rodzaju

o

Odpowiedź na mowę

warunkach.

by:

8 IL PAT.

przedstawicieli
organizacyj
gospodarczych i działaczy społecznych Ziem
Wschodnich.
W Zjeździe tym wzięło: udział około 120-iu uczęstników reprezeniujących różne
instytucje
społecznet
gospodarcze
na terenie 5-cru
województw wschodnich. Obecnych również było kiiku posłów i senatorów.
Rezultatem dwudniowych obrad było
powzięcie decyzji co do utworzenia
tymczasowej Rady organizacyj
spo»

Niemiec

szerokiem znaczeniu tego słowa; Polłecznych
(i gospodarczych
Wschodnich,
złożonej z 15:iu
Ska powinna mieć prawo nie tylko
LONDYN, 8—Il. Pat. lzba Gmin godnia po zapoznaniu się przez parspławiać swój las, lecz przewozić ukończy dziciaj dyskusję nad treścią lament z treścią sprawozdania
wę- ków i 5 ciu zastępców.

sunkować ma Poiska?
Tutaj opinja polska, a zwłaszcza

stwem

GRODNO,

się od tej pory zezwolić na wszelkie
ułatwienia i przyznać je dla
ruchu
PRAGA, 8—]I. Pat. Ludowe Listy piszą, że uznanie Rosji Sowiesckiej,
handlowego na tej rzece
(Niemnie) które już wszechstronnie
przygotowano,
zostało odłożone na kiłka dni,
do portu lub z porłu Kłajpedy i. w ponieważ uznanie Posji bezpośrednio po wydanju
pozporządzeń
językosamym porcie...». A więc
neutrali- wych stogłoby być wydumaczone jako iunciim. Ludowe
Nowosti natozacja Niemna, do której Litwa zobo- miast dowiadują się. że na ostatniej konf.reucji Benesza z Owsiejenko nie
czechosłowacwiązała się względem Polski, przewi- udało się usunąć ióżni:, dotyczących położenia obywaleli
kich 'w Rosji i sowieckich w Czechosławacj. Termin uznania Rosji zależduje wznowienie na tej rzece nietylko
ny jest od otrzymania nowych isntrukcj z Moskwy.
spławu, lecz ruchu
handlowego
w

(dziennik praw re- między Polską i Litwą, «zobowiązuje

publiki kowieńskiej)

Ligi Narodówz po-

grodzieński.

działek dn. 8 b. m. o godz. 3-ej nad
ranem zakończył swe obrady Zjazd,

stwowych interesów, aby Polska do- poruszając wcale innych kwestyj, zwiącyjnem, tajemnica, jaka otacza fakt zwoliła swoim obywatelom
spławiać zanych z ruchem handlowym
na
morderstw bynajmniej
nie zdaje się las na zaofiarowanych przez Kowno
Niemnie
wogóle.
Mało
tego,
regula
wskazywać na podłoże kryminalne.
Przez

8—lIl. Pat. Nadzwyczajna Sesja Redy

zgłoszenia

dniu 31 stycznia b.r. w Nr. 214 obecnych stosunków politycznych po- prawdopodobnie w najbiższy piątek dnia

Virjusibes Żinios

Zjazd

Sesja Rady Ligi Narodów.
się

wodu.

siosunków
naszego
na czem о- głos znawców
pierają władze łotewskie twierdzenia o kraju musi poważnie ostrzedz polskie
kiyminalnem podłożu zajścia? —O ile min. spr. zagr. przed nowem kugiar-

—nie. Zapytamy jednak,

Nadzwycz.

wo iła jaknajwięcej
maierjałów tartych, lub nawet wyrobów drzewnych.
przybyciu pociągu
do Rygi, ranny Kopenhadze i Lugano?
Powyższe szczere wyznanie,
iż reforma rolna u nas ma
Machmanstal, na własne żądanie, nie
Wywożenie lasu surowego zwiększa właśnie podkład polityczny i jest skierowana
przeciwko PolaOczywiście nie,
" był odwieziony do Szpitala, a do lobezrobocie w kraju. A więc nam prze- kom i kulturze polskiej w Litwie, jest tem ciekawsze, iż ukazało
Podług traktatu pokojowego pokalu poselstwa
sowieckiego.
Mimo
się na łamach urzędówki”.
@
Polska za- dewszystkiem są poirzebne koleje, a
_. upływu krwi i ciężkich ran nie po- między Polską a SSSR
zwolił się nikomu doiknąć do teczki pewnia Rosji tranzyt wszelkiemi dro- nie spław przez Niemen.
Koleje potrzebne są nam zwłaszz dokumentami,
nawet pizedstawi- gami żelaznemi i wodnemi dla tran*

>

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE —.ul. Piłsudskiego 9

1

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

228, drukarni 262

‘
B
ala
We Opłata
pocziowa

OAZA

Wileńska

ul. Zamkowa

—

KAMIEN

Berbeckiego

— ul.

—

GRODNO

-

e

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1

172

Wobsa:

cogounycu

warunków

i przy»

c.ć ją swymi
oosiaiunkami,
będą wypeśnione
sumednie

Które
i aku-

siępnych cen, fabryka ma nadzieję,
iž sz. Kbjenteła zechce nada! zaszczyrainė,

+e

2

Zjazd

Dowborczyków

Nabożeństwo

w

Ku „Chwale Ojczyzny”.

Bazylice.

Niedzielne uroczystości Stowarzyszenia Dowborczyków rozpoczęły się
zwyczajem staropolskim
od wysłu-

chania uroczystej mszy św.

w Bazy-

w

Raut w sali „Georges“a.“

odbyło

się poświę:

cenie
sztandaru
Wileńskiego
Związku Halierczyków, poczem
ks. biskup Badndurski wygłosił
niosłe okolicznościowe kazanie
święcone ideologji związków
borczyków i haierczyków. Po
czonem nabożeństwie generał

Lotyszów

janie gwoździ. do sztandaru Dowbor-

był ich mę-

zachwycony

stwem i piękną postawą bojową.
Po raucie odbyła się w
sympaktóre w czasie poświęcenia dokonać
zabawa
taneczna,
tego nie mogły.
W
Akademji
nie tycznym nastroju
czyków

przez organizacje

i

związki

się do świtu

wziął udziału gen. Józet Haller, który na której bawiono

z powodu choroby
być na uroczystości

lei gen. Dowbór

nie mógł
wileńskie.

Muśnicki

przyZ ko-

udekoro-

blasku

Koń,

Zgodnie z programem o godzinie
Koła 15-iej odbył się w górnej sali hotelu
J. E. Georgesa obiad w k'órym między inpod- nemi wzięli
udział p. p. Aleksander
po- Meysztowicz,
jan hr Tyszkiewicz, pre:
dow- zes
Hipolit Greczewicz
oraz liczni
skoń- członkowie Wileńskieeo Oddziału Stobroni warzyszenia,
W miłej biesiadnej atJózet Dowbór-Muśnicki w otoczeniu mosferze obiad przeciągnął się do
duchowieństwa przyjął defiladę z.od- godziny 18 tej.
działów wileńskich związków
DowW trzy godziny później w tej że
borczyków, Hallerczyków,
sokołów sali odbył się raut urozmaicony *dziaPani Wrońska i
oraz wszystkich cechów.
Detilujące łem koncertowym.
oddziały poprzedzały sztandary: i or- p. Worotyński wykonali szereg utwokiestra. Z oddziałów
które
spręży- rów
muzycznych.
Raut
zaszczycili
stym krokiem przechodziły skłaniając swoją obecnością
wice-wojewoda p.
J]. M. rektor
sztandary przed gen. Józefem
Dow- Olgierd Malirowski,
p. Aleborem utworzył się imponujący
po- prof. Marjan Zdziechowski,
chód i pociągnął do
sali miejskiej ksander Meysztowicz, konsul
łotewski gp. Donas z małżonką,
Jan hr.
na akademię.
Tyszkiewicz, p Mackiewicz.
Akademja w Sall Miejskiej.
Gen. Dowbor Muśnicki w jednem
zwiócił się
Akademję zainaugurowało uroczy- z krótkich przemówień
konsula
łoiewskiego p. Donasa
ste wbijanie
gwoździ
do
nowopo- do
czasu
święconego sztandaru chorągwi wiień- zaznaczając że mając swego
oddziały
skiej związku Hailerczyków oraz wbi: pod rozkazami swemi dwa
nabożeństwa

i niezbędne.

Jak ziikwidowano „Biatoruską

zna*

komicie.

dnia,

po

w

mroku

wowości, znieruchomiał. Biedacy!
Każdy, kto ten żywy posąg konny zobaczy,
pomyśli:
„Oho,
jakie
Wilno wielkie miasto, jaki ruch szalony bywa o jakiejś tam godzinie —
wtedy kiedy nas niema, bo jakoś w
tej chwili tego
niezwykłego
ruchu

jeźdzcy

i

maluczko

i

w

Wiinie

i socjalnego wyzwolenia, w zupełnym porozumieniu z krajowemi białoruskiemi organizacjami— postanowili: obwieścić, że od dnia

dzisiejszego
Rząd Białoruskiej
Ludowej został zukwidowany.
Prezes Rady

dopiero

można

' będzie

Świat

Zresztą

poco

pić się i być

Jak
dze

za-

wiadomo,

poselstwa

podziwianym

przez

ga-

wysiar-

czyłby.

OE

patrole".

Łatwiej stać. A może to za karę?
brachu,

konia — moknij, marznij

leź

i już*.

na

A

most,

wąskie

dał

chodniki,

i podpisany został za р!2й!

pormię-

z antagonizmów

kie płynęło

dzy poszczególnymi dowódcami wojsk
w

polskich

przedrozbioro-

czasach

wych. Były i są — mówił generał—
go

poróżnienia

zakusy

z gen.

niczem,

na

łerem, spełzną one

Hai

na

bukietów,
stowarzy(korporacji

akademickiej
Batorja
generał
Dowbor-Muśnicki Wilno opuścił.

sztandarach Dowborczyków i Haller
czyków bowiem wypisany jest jeden

Uchwały

uczuć
ski zetranych były wyrazem
jakie jędrne słowa generała wywołały

Na posiedzeniu
sobotniem po
sprawozdaniu z działalności grupy

cel—Dobro

Ojczyzny.

Huczne okla-

wśród obecnych.
Następne

przemówienie

poseł Dzierżawski

iKorpusu

wygłosił żył pułk. rez. p.

Gen.

Dowbór

Muśnickiego i Stowarzyszenia Dowborczyków „Ku Chwale
Ojczyzny”.
przemówieniu
po
Rzęsiste oklaski
posła Dzierżawskiego zakończyły Akademję na której panował nastiój pod=

niosiy i wysoce patryjotyczny.
z
Po opuszczeniu sali przez tłumnie
zebraną publiczność poczet sztandarowy
czem

uformował się do wyjścia, przyprzechodzący
w tym
właśnie

momencie

gen.

Dowbór

Dowborczy-

ków.

` wschodniej stowarzyszenia które zło-

o ideologji b. l-go

Polskiego

Zjazdu

Muśnicki

ski, wybrano

Obuch-Woszczatyń-

nowy

zarząd

na

rok

przechodniów
pod autobusy

POCZTA

zdrówia

ES "ZONE CROTOS ODRZ REZ NEA

kardynała

Dalbora.

Powrotna

Znowu

mało...

P.

na zjeździe dorocznym

/Stowarzysze-

nia który odbędzie:się 1l marca br.
w Warszawie delegaci grupy wschodnie zaproponowali przyjęcie szeregu
uchwał zjazdu grupy
wschodniej,
stwierdzających między innemi: a] konieczność
energicznego
zwalczania

uderzony karnym i sprawnym wygią- wszelkich objawów

akcji

nie może,
i ów składał sprawozūanie, gdzie są wyrwy,
poła lodowe,
brak mostków,
gdzie najswobodniej

głaz

towy (ul. Słowzckiego),
ny się walą i t. d.?

gdzie parka-

początek

polecam

uwadze

część ul. Słowackiego ku Górzystemu
zaułkowi, albo prawychodnikod Św,

oficerów niemieckiego
któryś

z oficerów

Muśnickiego skąd bierze

nierzy jak trzymający
chowieccy odrzekł:

Kiedy nawczej.

sztabu.

zapytał

й

generała

Jakuba ku Zielonemu mostowi. Tylkoo

straż ułani kre-

na

cmentarzu

ELSA
6. Тр.

G OLIMONT
powiadamia
Wileński

Związku

Leśników w Rzeczypospolitej

W

REDUCIE.

zadania..

Nol

i miechby

raport

L dugunanuuanan
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L. 0. P. P.

Nadleśnictwa,

miejscowym, o czem
Oddział

4

—Komunikat

nem

dorocznem

Zarządu.—

związku

zebraniu

Zawodowego

skich

w Wilnie

mości

i zaaprobowano

członków

Literatów

przyjęto

do

Pol-

wiado-

dotychczaso-

wą działalność ustępującego prowizorycznego zarządu i zgodnie ze statu*
zarządu jakniemniej nowej Komisji
rewizyjnej. Nowy zarząd ukonstytuo*

wał się jak następuje: Czesław Jankowski (prezes), Władysław Zahorski
(wiceprezes), Wanda NiedziałkowskaDobaczewska
(skarbniczka), Helena
Romer-Ochenkowska, Wiktor Piotrowicz (sekretarz). Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Michał Brensztejn,
Konstanty Bukowski,
Jerzy
Romer.
Związek wileński należy do Zrzesze-

nia Związków Literackich

w

Polsce

(jako taki wpłaca rocznie do centrali
w Warszawie po dwa złote od kaźdego swego członka). Zarząd Zrzesze-

wpłynąłby na prześwietny Magistrat,
żeby zająć się kwestją przytułku dia nia, z prezesem Wacławem Sieroszewżebrzących, wskrzeszeniem Towarzy- skim na czele, pilnuje w Warszawie
stwa Przeciwżebraczego. Ale z po- wobec parlamentu, instytucyj pańczątku przytułek, a potem
zakaz, a stwowych oraz wydawców — interenie naodwrót. Chcemy być wielkiem sów literatów polskich, związkowych.
i kuliuralnem miastem,
więc róbmy Ze wszystkich przysługujących im
praw i przywilejów korzystają w cacoś w tym kierunku.

członek
Oddziału Wileńskiego
Nadlešnicz:
awodowego Leśników
w Rzeczypospolitej Polskiej, zmarł dnia
Związku
5 lutego r.b. w Wiiejce Powiatowej. Pogrzeb odbył się dnia 7 lutego r.b.
Wiejskiego

spełnia swe

to miało jaki skutek!
Może także odpowiedni

takich — 20!-

Aleksander

Literatów.

tem, dokonano ponownego
wyboru
wywroto- jedno proszę: niech posterunkowy idzie prezesa tudzież czterech członków
we dnie,
a jeżeli vo zmroku,
niech

wej i antypaństwowej, b] konieczność
przy
przeutrzymania na należnym poziomie si- zaopatrzy się w latarkę
ły zbrojnej państwa
wobec
czego chodzeniu wzgórza, gdzię tor sanecznóg posiewszelkie redukcji w armji a zwłasz: kowy dobry, ale szkoda
runkowego
no!
i
zwykłego
przechodcza kadr
oficerskich i podoficerskich
winny być traktowane nader
ostroż= nia. Teren dla pracy bezrobotnych.
Rozwinęłoby
to
sposirzegawczošė,
Oddawano wówczas ostatnią posłu- nie c) konieczność poczynienia przez gdzie
nowe
chodniki
słabo pragę zamordówanemu przez bolszewi- czynniki miarodajne, wobec braków sowanego betonu już zezaczynają
się
naszej
konstytucji
i
wypływającej
stąd
ków puikownikowi
Mościckiemu i
psuć, gdzie
pojedyńczych
płyt już
słabości
władz
państwowych,
zmian
warta stojąca przy zwłokach zwróciła
władzy wyko- brakuje, a także, jaki z trzeci ułożoswym bojowym wyglądem
uwagę w celu wzmocnienia
żonych typów chodników najgorzej
«em oddziału zatrzymał się i wygłosił
krótkie przemówienie dziękując za dziel.
ną postawę. Postawą żołnierską
pocztu przypomniała generałowi pewien
epizod z czasów waik pod Mińskiem
i Bobrujskiem w marcu
1918
roku.

Związku

grani- "TW _ niedzielę dn. 7-g0 b.m. na wal-

leży na środku chodnika
Na

Ze

Zawodowego
Polskiej

minister

Mokrzecki

Rządzącej

ii ii

Na za-

Rzeczypo-

Ве!-

reforma.
spraw

wojskowych

reformę z polece-

b.

prezes Tym.

Litwy Środkowej.

Komisji

Otrzy-

mawszy odnośną nominację przyjęty
byłj natychmiast na audjencji przez
p. prezydenta Rzeczypospolitej, który
mu i ze swej strony wskazówek
u-

dzielił.

Oto dosłowne brzmienie reskryptu
wyłuszczającego wyraziście zamierzenia p. ministra.
„Powołuję
pana
generata—gtosi
pismo ministra—do opracowania niezbędnych zmian w przepisach o biurowości w oddziałach linjowych, sztabach, zakładach i departamentach
w
kierunku zmniejszenia pracy kancelą-

ryjnej i uproszczenia samej biurowo-

ści.
Pracę swą rozpocznie pan generał od zbadania biurowości
w kompanjach, szwadronach, baterjich, za-

projektuje

I

oraz

odnośne

przepisów

zmiany

i w miarę

ustaw

postępu

prac będzie mi przedkładać pan Gene-

muje przez trzy miesiące po 300 210- rał zaprojektowane zmiany .dla.wpratych—na studja, książki, dokończenie wadzenia ich w życie.
pracy rozpoczętej, poratowania zdro„Jako główne zadanie stawiam
wia i t.p. Kandydatów
przedstawia panu Generałowi opracowanie takich
zarząd Związku wileńskiego i prosi przepisów o biurowości, któreby jak»

kolegów o składanie mu—najdalej do

20-go

b.m.—podań

aby mógł

czterech kandydatów z Wilna

trzech,

podać jąć się pracą wyszkolenia zamiast zaprzątać czas zbędną pisaniną Kom-

Departamentowi Sztuki. Stypendysta
nie może mieć mniej niż 25 i więcej
niż 50 lat. Należy wymienić motywy,
dia których się zgłasza o stypendjum,

Z

pośród

najbliższych

zadań

miejscowych nowego zarządu Związku wileńskiego będzie
między innemi—na zaaprobowany
przez walne
zebianie wniosek M. Limanowskiego
—nawiązanie stałych stosunkówz wi-

ieńskim Klubem przyjaciół Francji, tudzież—na

wniosek

J. Remera—z

jącym powstać Klubem

Reduty.

ma-

Zanim Związek na własny zdobędzie się lokal, korzysta—dla zebrań—

z uprzejmej

gościny

w

Dekanacie

Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu. Wszystką zaś korespondencję
(o
należenie do związku, podanie o stypendjum i t.p,) skierowywać tymczasem należy na imię prezesa Związku

Cz.

Jankowskiego (Biskupia 12)

najmniej obciążały oddziały linjowe i
dawały im możność intensywniej za-

panja (szwadron,

baterja)

muszą

po-

siadać

jaknajbardziej

uproszczone

przepisy

o biurowości

j

wszystkie

akty, książki
rachunkowe
w. razie
wyjścia w pole winne
być przysposobione do tego ażeby jeden żołnierz
imógł je zabrać w skórzanym worku
noszonym przez plecy.
„W związku z powyższem
polecam, aby wszyscy dowódzcy oddzia*
łów, szefowie sztabów, departamen-

tów i kierownicy zakładów okazywali

generałowi dywizji Mokrzeckiemu swą
niezbędną pomoc przy badaniu biurowości w podległych im oddziałach,
sztabach,

zakładach

i urzędach, a tak-

że na zaproszenie generała Mokrzeckiego przyjmowali udział w omawianiu spraw związanych z poleconą mu
ргаса“.

Znając wysoką gen. Mokrzeckiego

złonków zaregiestrowanych { о- biegłość w
sprawach służbowych,
płacających składki liczy związek
w jego niewyczerpaną pracowitość
tuchwili obecnej dwudziestu
czterech. dzież, przy uprzejmych formach toPożądane jest jaknajliczniejsze należe:
żelazną stanowczość, nie
łej pełni
członkowie
wileńskiego nie do organizacji związanej tak ści- warzyskich,
wątpimy, że zainicjowana
przez
p.
Związku Zawodowego Literatów Pol- śle z piśmiennictwem rodzimem. Zgła- ministra reforma, ożywiona będzie
skich.
szających się członków przyjmuje duchem wżorowej praktyczności a
W chwili obecnej wakują na rok dyskrecjonalnie i statutowo—zarząd, pów
z możliwą szybko-

1926 cztery literackie stypendja DePrezes Czesław Jankowski,
partamentu Sztuki. Stypendysta otrzy- kretarz Wiktor Piotrowicz.

cią.

skich, sarmackich rysów i cech, pier- wą, wierności fontańny, po przez
na motywy i nuty u nas mniej,
lu. wiastki obce, cudzoziemskie, prze- pieczołowitą stylowość strojów, ko- tworzy
znane i wymagające pewnej dojrzało»
„Fircyk w zalotach* Komedja w dziwował się Reducie, że tyle pienię- dzi, którzy wówczas stali na Szczy- ważnie francuskie, zespolone Zz na- stjumów, utrzymanych we właściwym ści smaku i sądu
— nie jest Zegadłodzy kładzie w przebudowę pękatych tach ;t. zw. towarzystwa,
stanowili szemi tak trafnie, tak wiernie žycio- kroju, zgodnej
barwie, harmonijnej wicz popularny.
trzech aktach Franciszka Zabtockie:
murów! Tyle zabiegów czyni dokoła t. zw. inteligencję.
wo, że wyrasta przed nami obraz archaizacji — aż do gry wykonawców
Tembardziej cieszyć się należy, że
0,
"
rozszerzenia
i pogłębienia wnętrza
Taki Fircyk daje więcej, niż nie- wieku, obraz czasów, które były przed wczułych ogólnie w epokę, 'żyjących
" Poranek Emila Zegadłowicza.
poranek
ściągnął tak licznych słuchascenicznego!
jedno źródło historyczne. Tragiczne laty w określonem miejscu i określo- życiem
z przed
półtorastu laty, czy. Program
Występ p. Wł, Staszkowskiego
poranku
rozpoczęto
Już król Stanisław August rozu= piętno, jakie rzuciły rozbiory na okres nym momencie dziejowym, sfotogra- wskrzeszających Świat ginącej a bapizemówieniem
p.
Miecz.
Limanowtru- panowania Stanisława Augusta,
jak ściśle związane są losy twór- miał te prawdy, które dzisiaj z
wy- fowane z wiernością właściwą
czu- wiącej się Rzeczypospolitej — wszy- skiego o poecie wogóle (nie Zegadłoczości dramatycznej i sceny twór- dem zdobywają wiarę. Nie przypadek stępuje w całej pełni swego tragizmu łym aparatom.
stko to stanowiło wielką całość u- wiczu), o jego tworzywie
i drogach,
teatralnym, to to zwykły, że budowa stałego gma- właśnie, gdy się przyjrzy ówczesneDiatego wiaśnie utwory
Zabłoc- trzymaną w jednolitym stylu, tonie którem: chadza, o sile oddziaływania
czej z budynkiem
zbiega mu społeczeństwu, Składali się nanie kiego jak i prezentowanego nam już i barwie.
znaczy z warunkami technicznemi — chu teatralnego w Warszawie
poezji na życie i człowieka. Następświadczy najlepiej teatr polski z cza- się z twórczością Zabłockiego, a rok Pustaki i Šwistaki, Arystowie--szule- w. Reducie Bałuckiego, wymagają styNie waham się zestawić wyniki nie p. Zegadłowicz odczytał nastrojo:
z rokiem 1zy i Fircyki — lekkoduchy,
sów "Stanisława Augusta, O czem powstania tego. gmachu
próżne łowości, oznaczają w rozwoju naszej inscenizacji Fircyka Zabłockiego z
we wyznanie wiary swej, które możprzypomnieć się godzi w związku z napisania Fircyka w zalotach.
Podstoliny i naiwne, czule' Klary- komedji satyryczne ujęcie obrazu lu- wynikami inscenizacji Wyzwolenia i na nazwać metafizyką gór—twórczeW teatrze nowoczesnym czynniki ssy. Symbolicznem niejako
znamie- dzi iczasów z pewnej określonej epo- Wesela, które to przedstawienia gó: go natchnienia poety. Szczerze
prezentacją Fircyka Zablockiego.
wyzWiemy, że los sceny
narodowej dramatyczne zespalają się z dosko- niem tego społeczeństwa jest ów ju- ki,znacząrysy znamienne dla środowiska rują swoją twórczą koncepcją i rze- naję, iż wolałbym
aby to wyznanie
jej nołością techniki scenicznej i niewie- rysta, który zjawia się w stanie nie- i miejsca, gdzie powstały—z tą wszak- telnością artystyczną oprawy sceniczw kierunku
został przesądzony
próby, idące w kierunku trzežwym na zrękowiny Fircyka z że różnicą, że Zabłocki fotografował nej w d>iychczasowej działalności mniej w swej tormie goniło za ozrozwoju nie z chwilą pojawienia się lę pomogą
dobaością i plastyką frazesu i obratech- Podstoliną dla spisania aktu.
tego lub innego komedjopisarza,nie z zbyt radykalnego uproszczenia
syntetyzując
ówczesne
centrum Reduty.
zu, a więcej zmierzało do rdzenia mytechwilą powstania
przygodnego
tej niki teatralnej. Tę nowoczesność
Jeżeli w warstwach rządzących życia polskiego (świadomie kryjąc
*
śii i treści twórczej Zegadłowicza, jadokonywał się pierwowzór) Bałucki zaś mały świaiub innej. trupy aktorskiej (choć czyn: atru doskonale rozumiał Zabłocki — w obliczu rozbiorów
ko artysty, ale ito, co nam dał poeta
niki te są wielkiego i dzisiaj już de- pierwszy w Polsce „aplikant gorliwy ruch, który nistoryk: nazwał
„prze- tek podwawelski,
Poranek
poświęcony
twórczości: w tem przemówieniu niezmiernie ujcydującego znaczenia) ale przedew- teatru nowoczesnego”, jak i pierwszy wrotem
umysłowym* — to w SzeJeżeli rodzajowe
komedje
tego Emiła Zegadłowicza z jego udziałem muje podniosłością myśli, cichością
szystkiem rozwój teatru polskiego w urodzony autor dramatyczny z wiel- rokiej masie społeczeństwa szlachec- właśnie pokroju wymagają utrzyma- ściągnął liczną publiczność i pozo- nastroju, siłą uczucia.
iz po- kiego działo się to, co ukazuje nam nia właściwego stylu — to przedsta- stawił jaknajlepsze wrażenie, Zegadło:
pełni jego sił twórczych
datuje
się ką siłą daru obserwacyjnego
Artyści Reduty prześlicznie odczyFircyk Zabłockiego.
od chwili wybudowania stałego gma- czuciem werwy teatralnej,
wienie Fircyka w Reducie uznać na: wicza usiłował sprezentować Wilnu tali kilka
utworów Zegadłowicza,
Fircyk w zalotach, którego akt jechu teatralnego — przybytku muz.
Komedja
ta zamknęła
w sobie leży za wyborne.
Tygodnik Wileński piórem p. Stefana wnoszących nowy ton do poezji polGodzi się równięż przypomnieć den został odczytany па obiedzie środowisko i typy o rysach znamien„Poczynając od sirony
dekoracyj- Papće'go. Poeta to mało jeszcze zia- skiej.
tę okoliczność w związku z rozizuiną czwartkowym u króla i wywołał о- nych i charakterystycznych dla cało- nej, rozwiniętej z przepychem w każ- ny i niedoceniany.
Czy to diatego,
*
rzekomo [jak wieść
nieuzasadniona gólne zachwyty jak i medal królewski ksztąłłu życią ówczesuego.
dym szczególe— architektonice pała- że tworzy rzetelnie, bez chęci pokłaroznosi] gospodarką Reduty przy od-na cześć autora, żyje dotąd
siłą
Widzimy tu obok
idzennie pol- cyku, stylowości ogrodu z perspekty- sku i rozgłosu,
Po pani Marji Dulębiance wystą«
czy to dlatego, że
budowie

technicznej

sceny

naszego. Niejeden meloman

teatru

swojej

prawdy

życiowej.

:

nia p. ministra generał dywizji Stefan

robotę.

a

Prezydenta

Opracować ma

ce raz prawym chodnikiem, raz le- stwo na rzecz Niemiec. Przy Stefanowiczu znaleziono wysoce kompromitujące
wym, z notatnikiem i ołówkiem i ka- dokumenty potwierdzające, iż Stefanowicz od dawna prowadził już swą niecną
rini

p.

biurowości.

niemieckiego sztabu.

E

u Prezy-

stąpił do przeprowadzenia w wojsku
doniosłej i od dawna pożądanej
reformy, zmierzającej do uproszczenia
tak dokuczliwej
i nieprodukiywneį

szpiega.

służbie

(Piast)i

generał broni Lucjan Żeligowski przy»

WARSZAWA SII (fel. wł. Słowo). W Raczkach pow. Augustowskiego
doKomendant P. P. posyłał perjodycznie
sensacyjnego aresztowania. Władzom policyjnym udało
ę schwytać
posterunkowych na poszczególne uli- konano
niejakiego Józefa Stefanowicza obywatela litewskiego polejrzanzgo
0 szpiego-

1926/27. W skład jego weszli. pp. zał zapisywać, gdzie ;przecliodzień
pułk. Obuch-Wonczatyński (prezes) przejść możć bez szwanku, a gdzie
W. Smilgiewicz,
Wiśniewski, S. Bukowski
(sekretarz) i B. Kulesiński
(skarbnik).
Pozatem uchwalono aby

Obywatel kowieński w

Piłsudski

Doniosła

walki z powstańcami.

Uięcie groźnego

Biada

kombinacji

denta.
WARSZAWA, 8/IL PAT.

fala Strajków,

błoto, ślizgawicę,
i szkapy dorożkarskie

jednak śmiałkowi, któryby
poważyę
się iść lewą stroną. A gdyby tak pan

w tej

spolitej w dniu 8 b. m był w
wederzę marszałek Piłsudski,

WARSZAWA. 8.L (żel. wł, Słowa),
W przemyśle metalowym
wybuchł na tle ekonomicznem zatarg pomiędzy robotnikami a pracodawcami.
Wobec nieustępliwej pozycji stron obu istnieją poważne obawy strajku.
W dniu dzisiejszym
odbyła się konterencja
przedstawicieli dyrekcji
kolejek podjazdowych
z przedstawicielami zw. klasowego
pracowników
kolejowych w sprawie zatargu jaki wybuchł przed kilku dniami.
Związek
Klasowy przeciwstawia się masowemu wymawianiu posad a następnie zawieraniu nowych umów. Przedstawiciele związku cnadeckiego przyjęli warunki dyrekcji.

ale

kandydatów

proszenie

w

„śmiesznie

Niedział-

W związku z projeskitowaną rekonstrukcją w kułuarach krążą pogłoski
że w najbliższym czasie ustąpi
gen.
Żeligowski. Tekę ministerstwa spraw
wojskowych objątby minister cy wiiny.

AEG ZEEZCADRESOASCEZA

powstańców przeszło 20-tu, bolszewicy odprowadzili do Mińska, gdzie czeka ich sąd doraźny.
`
— dziecko, kobietę, starca. Niech tam
Ludność z pobliskich wiosek. która dość energicznie popierała powgo
rozkwasi,
byle
prawu
stało stańców w czasie walki, steroryzowana przez bolszewików uciekła w lasy.
się
zadość.
Najbardziej
humo- Wiele osób aresztowano, w tem kilka kobiet. Aresztowani zostali oddani
rystycznie wygląda most Zwierzyniec- mińskiemu Q. P. U. [a. b.]
ki, gdzie chodniki *'szersze, a prze-

chodniów

pos.

Handlu poseł
desygnowany
Związek Ludowo Narodowy,

Marszałek

Berlinie...,

nie są One węższe od przeciętnych
Z pogranicza donoszą: W odległości 8 klm. od wsi Guje na wschód
chodników ulicznych. Na
mostach partyzanci białoruscy, na których natknął się przypadkowo
borczyków
i
związku
Hallerczyków.
silny oddział
i mieczami halerowskiemi.
posterunkowy dużo ma roboty,
tyl- bolszewicki stoczyli zaciętą walkę. Bitwa toczyła się około 2 godzin rezulWieczorem
zaś,
odprowadzany
i
głos
krótko
zabrał
Po dekoracji
generał Dowbór, podkreślając zło ja- żegnany przez liczne grono pań, któ- ko na to zwraca uwagę — kieruje tatem której było zupełae rozproszenie powstańców. Ujętych do niewoli
re mu
doręczyły
kilka
oraz przez członków obu
szeń, Sokołów i członków

następujący:

wymieniają pos.
Dębskiego
pos. Bartla (klub pracy).

POZNAŃ, 8—]l. Pat. O stanie Jego Eminencji ks. Kardynała Dalboo godz. 12 m. 30 następujący biuletyn: W stanie
Zdrowia nastąpiło dzisiaj dalsze pogorszenie. Stan groźny. Dostojny
pacjent cierpiał
od szeregu lat na zapalenie nerek z następstwem zachorzenia
serca i naczyń krwionośnych.

ponoć
instruktorzy
Anglicy
przy organizowaniu policji powtarza*

lony

ten, napisany
w

PETA Z

Groźny stan

A

„Przeskrobałeś coś,

dokument

sowieckiego

słu i
przez

Jako

Zacharka,

Państwowy kontroler L. Zafać .
Państwowy sekretarz W. Prokulewicz”.

stać i ga- ra wydano

jeździć? —

piów. Pieszy posteruakowy

li; „pairole,

Republiki

Min' Białoruskiej Republiki
Ludowej A. Cwikiewicz.

P. 0. ministra skarbu

ujrzymy

dziwić. Mamy dużo pieniędzy!
Ale
pod drzewami nie radzę j-ździć, ani
pod misko zwieszającemi się drutami...

sposób

najnowszej koncepcji rekongabinetu ma
wyglądać w

kowski (P.P.S.) obejmie
vice-prezesurę
Rady
ministrów,
przyczem
zajReferat przewodniczącego
Rady
MiniW związku z obecną sytuacją Białorusi,
mniejstrów, A. Ćwikiewicza, o sytuacji rządu B. której cześć zachodnia znajduje się pod oe mie się specjalnie komitetem
żadnego
R. L. i ogólnej sytuacji politycznej Biało- kupacją Polski, a wschodnia tworzy
Biało- szościowym nie obejmując
rusi.
ruską Sowleckę
Respublikę,
wchodzącą
w resortu.
Roboty Publiczae
obejmie
skład S.S,>.R, w celu zjednoczenia
wszyst- pos. Osiecki (Piast), tekę zaś Przemykich sił narodu, dla zupełnego narodowego

sennemi

malownicze,
kosztowne
a niepraktyczne operetkowe hełmy —': wtedy

1925 r.

РОБТАМО
М 111

oczami
patrzą
na
podziwiającą
gawiedźi nic nie widzą.
Cierpliwości!

koncepcja rekonstrukc

Według
strukcja

Rapubliki,

Berlin 15 października
WYSŁUCHALI

Rząd.

gabinetu,
WARSZAWA, 8. Il. (tel. wł. Słowai

Ludowych Ministrów Białoruskiej Ludowej

(i nie na przedmieściach) brak posterunków, ludzi rabują, ludzi zabijają...
aie w sennem śródmieściu,
matpując
miasta miljonowe,
stoją bezczynnie

znieruchomieni

Nowa

afery Ćwikiewieza).

PROTOKUŁ
posiedzenia Rady

nie widać!* A tam na przedmieściach

koń?
Wyjazd gen. Dowbor
Niemcy za czasów okupacji wydali rozkaz chodzić po prawej stroMuśnickięgo.
nie ulic i mostów. Myśmy, na szczęW dniu wczorajszym o _ godzinie ście, zastosowali to tylko do mostów.
4po połuduiu w lokalu Stowarzy- Prawda, że Bielelubskij, budując Zie-

wał członków stowarzyszenia b. preRządzązesa Tymczasowej Komisji
cej p. Aleksandra Meysztowicza, prof.
Batocji,
]. Oko opiekuna korporacji
poufna
konieprof. Massoniusa,
prof. Ruszczyca szenia odbyła sciśle
dowborskimi rencja zarządów stowarzyszenia Dowhonorowymi krzyżami

(Historyczny dokament

wieczora:

niezliczonych porywach ner-

Sejmi

Republikę

Ludową“.

6% — Każdy Polak który stanie pod
Wspaniały jzst widok jeźdzca w
moje rozkazy bę izie ta im.
Dzisiej- umundurowaniu
policyjnem,
zwłaSzy wasz wygiąd — brzmiały słowa szcza jeżeli rumak tęgi, chłop
na
generała — upewnił mnie że się nie schwał i mundur czysty.
omylłem.
Jeździec moknie, jeździec marznie,

lice św. Stanisława, którą celebrował
J. E. ks. Biskup Michałkiewicz. Podczas

Zbędne
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wo

Maluje wy-

wileński bornie środowisko, daje żywych

:

я

sł

KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

Pauperyzacja Polski
współczesnej.
nowskiego).

warunkom
najtańszych
węgiel

wodowało

przesunięcie

się bogactw

produkcyjnych

rolniczych

Bez

niężnego kapitału, a więc przeważnie

i
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Pauperyzacja Polski wspėtczesnej
jest mich robót meljoracyjnych a przedew porównaniu z, przedwojenną
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przedsiębiorstw,
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"Niemiec i Francji w znacznej mierze
uwarunkowana była słabyn przyro"stem naturalnym ludności Fiancji a znaw obecznym przyrostem Niemiec.
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wym
dziejo
©nym okresie
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do zmniejszenia ilości urodzeń
aż nadto znaczną i dla państw

wilizowanych niebezpieczną, aby na*
leżało ją propagować. Nie opanowaliśmy naszych sił produkcyjnych; poпа
pracy
syłamy naszą ludność do
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u
kapitał
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do
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Polski.
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być
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technika,
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gwarancji
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: staje się koniecznością.

"naszego kolejnictwa
są nadmierne;
mogłoby
Pracy
Ministeijam
nasze

przeobrażone

r.

stąd pošrednidaje nasz przemysł,
że ctwo niemieckie i udział sił techniczbudżetu dało- nych obcych w naszych inwestycjach

`
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miast odpowiednią
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W czwartym dniu rozpraw przeNiemcy wykazały dużo zdolności re- ciw ord. Bispingowi sędzia ;Alchimogeneracyjnej, w znacznej mierze dzię- wicz referował dalej sprawę, omawia:
ki uzyskaniu kredytu w Stanacn. Kre- jąc uwagi i poprawki protokułu zgłodyty te pośrednio wychodzą na naszą szonego przez obrońców. Uzupsłnili
Światokorzyść, ułatwiając odrodzenie gospo- oni wówczas zeznanie $. p.
odwaoczywiście
o
Byłoby
mówił
kióry
Niemiec.
darcze
pełk-Mirskiego,
ze Stanów
wprost
lepiej gdybyśmy
dze księcia. Zmarły był dzieliym
Zjednoczonych uzyskali dopływ kapi- sportsmanem i napewno walczył do
tału w formie pożyczki. Kredyty Sta- upadłego. Świadek wyrażał zdziwiena cele prze- nie, że służba leśna,
która przecież
Zjędnoczonych
nów
idą do Niemiec, gdyż zna- musiała słyszeć strzały, nie zbiegła na
mysłowe
przedsiębior: ich miejsce,
jak to powinno być w
komicie zorganizowane
Krzyżanowski
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żnica w rozwoju
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zna- wobec zbliżającego się traktatu”, prof.
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mniej niż 1,1 proc.

в
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Proces

cznym przyroście naturalnym Są
rodami producentów. Olbrzymia

:

Bank Polski płacił 7,25. Na
na
giełdzie zaznaczyła się silna zwyżką
akcje które są płacone po wieczornym
kursiesobotnim p zy braku podaży.

Europie.
Prof. Krzyżanowski

Urząd

Główny

lecz

1,5 proc,

zwłaszcza okręg

Niemcy,

przez

ekonomicznym dia pogłębienia kwestyj
w niej poruszanych
1 pogłębienia

Wł. Studnicki.
nadreński, gdzie już się odbywa na
amerykańwielką skalę „współpraca
Akcje idą w górę.
Przeskiego kapitału z niemieckim.
WARSZAWA, 3-11. (fel. wł Słowa). Domysł żelazny i elektryczny — Nadrenji
zybankowych 7.30.
jest podstawą wielkich inwestycji w lar w obroach międ
dzisiejszej

za rzecz nader wątpliwą.

należy

uznać

ropy

żanowskiego— nie jest ścisłą. Prof.
Krzyżanowskiemu brakuje należytej
metody statystycznej. W wielu kwe-

następnie

wyroku, wydanego

do

przez

sąd l-ej Instancji, który uważał wyjaśnienia oskarżonego za nieprawdonie

Analiza objawów naszego upadku
ekonomicznego w książce prof. Krzy-

prowadzonem

podobe. Niemożliwe jest, by
zdążył

się z księciem,
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gołosłownem, na niczem
|
mich inwestycyj: budowy kolei żelaz- nie opartem przypuszczeniu.
olbrzy- kroć nawet

potrzebujemy

gdyż według zeznań

się do bierności naszego bilansu.

między

zwię:
kredy-

ły i winien być wielokrotnie
kszony, na co potrzebujemy

tów zagranicznych.
Sprawa ceł jest dziś na porządku
dziennym w Polsce. Punkt wyjścia w
polityce |celnej

naszej

był

wadliwy;

taryty

wzięliśmy za podstawę naszej

obniżenie

_

interesantów.
Widocznie oskarżony przez
pewien
czas błąkał się po okolicy,
będąc w takim stanie, że niechciał się

celnej taryię rosyjską, w wysokin
stopniu produkcyjną. Zbyt wysokie
«cła przyczyniają się do drożyzny, lecz

ma-

budżet inwestycyjny jest bardzo

ceł w
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Przemysł

znaczniejszej
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wymaga podcięła

celnejniż

ochrony

prze-

mysł b. dzielnicy pruskiej lub zustijac-

kiej, z szeregu

względów.Środki ko-

munikacji odgrywają tu wybitną roię:
volei żełaznych na 1000 К!т. Poznań-

skie posiada 116 gdy Królestwo—28,
rzecz

że

więc maturalna,

cukrownie

poznańskie znajdują sięw daleko lepszych warunkach przywozu buraków

ięexspedycji cukru od cukrowni Kró-

Iestwa.
Dotychczas

nasze

pożyczki

ze-

wnętrzne nosiły charakter konsumcyjny: szły one na pokrycie nieduborow
budżetowych i na interwencję giełdo-

wą. Potrzebujemy olbrzymich kredytów na wielkie inwestycje, zdyż tyiko przez dokonanie wielkich inwe-

stycji możemy się ostać międzynaro:

dowej walce o byt. Nasz węgiel ślą:-

pił gościnnie w Reducie,
jako Bęczkowski
w Przepióreczce p. Władysław Staszkowski, dawny redutowiec,

obecnie

jącemi objektywnym faktom. Pisze on był

artysta Teatru Narodowego.

innemi, że

wojna

na

razie

mniej Polskę ekonomicznie,
lub Niemcy.

Szaniawskiego.

Z przyjemnością podkreślam tu
zwyczaj Reduty powierzania na zmianę jednej roli kilku artystom.
W Przepióreczc Dorotę odtwarzały
anie: Mysłakowska, Kuszlówna i
byszewska. Panie Mysłakowska i

straży

państwowych,

j komunan,

leśnej

lasach

w

państwowi

urzędnicy

wy-

wyjątkowych
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padkach inne osoby, kióre ze wzęlę-
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co daje możność ukazaniu

dywidualności
#
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у W. Piotrowicz.
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najsławniejszego

użył broni, stałe noszonej przy sobie,

u po

sprawie

[x] W

podatku

o

owych

dam,

miejscami

dość

trudny

w

into.

nacji, a nie podtrzymywany dosta.
tecznie przez akompanjament, często

brzmiał nieczysto, a brak widzialnego

dyrygenta jeszcze utrudniał utrzymą.
nie jednolitości w tempie, irazowaniu
i zakończeniach. Bywały chwile grożące

zupełną

katastrofą.

Nie

można

kompozytora włos- z tego czynić, zarzutu śpiewaczkom,

czasów.

ku Artystów

Fr. Zaolock ego,

Dzieło

ciągu długich lat, w dobie dawno u- ła wokalna i pewność rutyny
biegłej, lecz i obecnie

sprawia

praw-

Polskich,

Związ*

Jutro po raz

przep'óreczka»
koSt. Żeromskiec. We
«Fircyk w zalo'ach>

komedja

stylowy z epoki

zakofńiczona

sceną

opero:

wą «ll matrimonio segieto» Dominika Climarosai sceną bałetową,
Bilety sprzedaje do przedednia każdego

przedstawienia

biuro

«Orbis»

Mickiewicza

11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od
10-1230 w niedziele oraz Kasa Teatru ed
11—2 i od 5—8 w dniu przedstawienia.

— Dzień aktora.

lutego

przypada

w

We

wtorek

roku

dnia ©

bieżącym

trady-

cyjne święto Związku Artystów Scen Polskich «Dzień Aktora». W dniu tym, dzisiaj,
(pierwsze przedstawienie <Ewy» Szaniaw»

przeznaczyła

50 proc,

do-

biskup wileński (Teodozjusz wraz
z nów w . Skolimowie. Związek Artystów
Scen Polskich od szeregu lat pracuje nad
całem
duchowieństwem
odprawił zrealizo
waniem projektu budowy Schroniska
mszę żałobną z powodu 3 ej roczni- dla artystów-weteranów w Skolimow
ie pod
cy zgonu metropolity warszawskiego Warszawą. Gmach został już wzniesiony —
wykończeuie domu
wewnątrz
wymaga
archi- ale
wielkich sum kióre trzeba zdobyć w naj:
mandryta Smaragd Łatyszenko.
Na krótszym czasie,
by Sshronisko jeszcze tej
nabożeństwie byli obecni
uczniowie wiosny mogło być otwarte. Zwązek
przy:

Jerzego, którego

zamordował

stępuje obecnie do wielkiej loterji fantowej.
Bilety w cenie 50 gr. sprzedaje kasa Teatru.

Reduty
Roztosowane
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pp.

W. Godlewski,

skį, W.

Narwoysz,

M.
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Makarow,
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i
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— Groźny

iż mąż
% domu

(3ą-

jej Jerzy w
i dotychczas

pożar. Dnia 6 b. m.

15 wskutek nieostroźnego obchodzenia ck
ogniem wybuchł pożar w domu nr. 16 przy

uł Krakowskiej, należącym do Witolda Małachowskiego,
Do przybycia straży ognio*
wej dom spłonął doszczętnie. Znajdujące się
wewnątrz meble
lokatorów
uratowano.

i ODCZYTY.

posiedzenia.

fanty,

I KRADZIEŻE

2
a
m.
„2
b. m. az
w

S, Wańkowicz.
ZEBRANIA

cenne

— Zaginięcie, Anna Sobolewska

dniНЕа

]. Bądzkiewicz

będą

samochody, maszyny do szycia, do pisania,
radjo-aparaty, bronzy i t. p. Ciągnienie lozy, odbędze się 25 marca b. r. w Warzawie.

Poszkodowany

oblicza

straty

na 14000 z”.

Dom ubezpieczony był na 6530 zł. Wypadków z ludzmi nie było.
:
„ „—
Ujęcie zbrodniarza. We wsi Po.
pieliszki| gm. Pliskiej pow. Brasławskiego «
został zatrzymany Adam Pikań, który w
= 1919 ząbił mieszkańca teże wsi Józefa

Dr,

doświadczalne nad niekióremi zmiastatutu nami
w organizmie pod wpływem

Zatwierdzenie

DH

związku

oddziału

wi-

Kupców

Jak

leńskich w Mejszagołe.

nas

rmująją stastarosta na P pow. Wil.-Tro
info
i
statut

cki zatwierdził w tych dniach

parenteralnie wprowadzonej siarki. 5.
8
Dr. K. Kosiński: 3) Znaczenie
badań
nerwowego

układu

czuciowego

logji; b) Pokaz
wileńskich antropo
dla niepalcowego
wiązania

oddziału związku kupców
w Mejszagole.

—
W. Landowi (Ostrobra
e
dziono futro męskie =
0
ais
poż Ml Aaa
ać bramie domu nr. 7
. Jasnej
mowję.płol
znalezi
myskiej
, eziono 7 dniowe
nie.ie-

dla

—
wejściu frontowym domu nr. 23
przy ul. Węglowej znaleziono dziecko płci
sy
Zano około 3 tygodni,
Odos rzutkó
aew skiero
ski
wano do przytułku

szczypczyków

Dy— [x] Delegai Generalnej dniu
W
Wilnie.
w
T.
i
tekcji P.
па w
wczorajszym przybył do Wi jGenedelegat
sprawach służbowych

szwów.

6. Prof. S. Trzebiński. Ciała tłuszczoWe w komórkach nerwowych.
3.
— Kradzieże. Dzierżawca młyna Tysz*
Sprawy administracyjne: wybory nokiewiczów przy ul. W. Steleńskrej "idos
wych członków.
Jeśman zameldował, iż

RÓŻNE.
rainej Dyrekcji Poczt i Telegrafów —
Dr.
naczeinik wydzialu osobowego
Biografje
współczesnych
Kaczanowski. Pobyt p. Kaczanowskiehistoryków. _ Zamierzając wydać
go w Wilnie potrwa dwa dni.
zebranew jedną
broszurę
krótkie
[x] Wstrzymanie

po-

ruchu

na linji Dukszty—Druja.

która
śnieżycy,
wstrzyma
na linji
pociągów
ny został ruch
”
Dukszty — Druja.
Z powodu

ostatniej

Oktęgu Szkolnym

rozpoczną

SiĘ dn.

cego około.

—

[x] Zmiana

lokalu

szkoły

rzystwa

1) Adres,
i miejsce

мит

Państwowe,

innych pism
przedruk.

Poznań.

proszone

są o

—

Wielki raut, W

Bilety

łaskawy

O©owwwwowwowww

salach Pałacu,

Jadwigi Raczkie-

Raczkiewicza i pani

koncertem

wielki raut z

1 do

nowego

lokalu

przy

:

Kalwaryjskiej Nr. 73.

— [x] W sprawie dokarmiania
dzieci szkół powszechnych. Jak

m. Wilsię dowiadujemy, Magistrat
na nosi się z zamiarem przedłożenia
Rady
posiedzeniu
na dzisiejszem
Spraw
wniosku
nagłego
Miejskiej
wie

wyasygnowania

3000

zł. na

do:

karmianie dzieci w szkołach powszechnych m. Wilna, oraz 1680 „zł

Bilety w cenie 5 zł.
po 3 zł. są do nabycia
dyń i gospodarzy rautu,
zostanie w tych dniach

przy wejściu.

GEGECZY
ZPRETONDWKI
Jedyna

odbędzie się dn.
Reprezentacyjiego
prołaskawym
15 lutego r. b. pod
tektoratem pana ministra Władysława
wiczowej

Paulo,

z atrakcjami

Archi-

— Snieżyca..Wczoraj nad wieczo-

a

KONCERT

Redakcje

rem rozszalała się šniežyca. Na chodnikach w wielu
miejscach
potwo-

Paū 10 Konferencji Towa-

Św, Wincentego

Chodzi o pracowników wszelkich
gałęzi nauk historycznych z wyjąte
literatury.
Białkowski,

kig. liości skradziodego

odbędzie się dnia 9 bm. w S'li Kre1 o godz. 8 wiecz,
sowej Zawalna

na dochód instytucji „chleb dziepowszechnej Nr 27. W ostatnich сют“. Początek koncertu punktualnie ,
powszechna Nr. 27 o godz. 1l-ej wiecz., koniec zabawy
dniach szkoła
przeniesioną została z ul. Suzdalskiej o godz. 5 m. 30 rano.
ul.
Nr.

140,000

Siaraniem

urodzenia, studja, stanowiska
urzędowe.
tytuły
naukowe),
3) Spis
ważniejszych _ prac
drukowanych.

kiem historyków
Adres: Leon

kra-

aa za wartości narazie nie można
ustalić.
Zyto stanowi własność wojsk. Rej
Zakł.
Żywność. w Wilnie.
:
>

biografje współczesnych
historyków
polskich,
żyjących
i
czynnych
w oPolski
kresie odbudowy
uprzejmie
›
o
proszę
łaskawe
nadsyłanie
mi

następnych wiadomości:
2) Krótki życiorys (data

skonstatował

dzież żytajw tymże młynie, które zostało
skradzione z ogólnego zbiornika, zawierają.

zaspy Śnieżne
22 iutego w gmachu gimnażjum im. rzyly się oibrzymie
tamujące ruch.
11).
Nr.
Pohulanka
(M.
Z. Augusta
Podania o dopuszczenie i załączniki:
BALE | ZABAWY. ”

aktorpomogi. .
skiej braków w niegdyś ładnym gło— [bl Nowa szkoła powszechsie nie ukryje.
Niestety, tak jest!..
obok wdzięku i prostoty bardzo trai- dziwe zadowolenie estetyczne.
W najbliższym czasie dzięki sta”
na,
Wykonanie nie wypadło tak po- Czas nieubłagany swoje robi.
nie wydobyła dramatycznie pierwiastki
raniom sejmiku powiatowego powia*
Prawdziwie ładnie
i wdzięcznie
z roli, nadając postaci obok prostoty myślnie, jakby się od «Reduty» oczetu Wil.-trockiego powstanie 7.klaso—
kiwało, czem, w pierwszej nii, winne odianczyty trzy pary ewolucje bale- wa szkoła powszechna w Jaszunach
raw dę.
„To ponowne uchylenie bezimien- jest upórczywe umieszcz ie zespołu towe pod muzykę ślicznego menueta Gmach przeznaczony dia tej ższko \
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ze wzylędów
pieograficznych ku portow w
Wsonodni'h

DOWIEDZIEĆ SIĘ

jeziora

Wikszłaja,

gr. 30 — jez.: Zabieliszki, Głuszak, Podmiadzino, gr. 33 — jez.:

jęczmień

wysyłamy

oraz pols iego przekładu Schopenhawera «O poczwórnem źródle twierdzenia © pods'awie
dosiatecznej»,

odbę-

Эоа

pis-

klasi

pię ji miesiąc

do 50 proc, wartości. Zboże po odpowiedriem doczyszczeniu

kiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż
«Uzasadnienie
Metafizyki
Mora ności».

W powiecie
Święcianskim: grupa A — jezioro Swir (wstęp)
Duża i Mala (ze wstępami osób trzecich),
gr. C. — eż ora: Szwakszia
gr. 21—jez. Niepty, Tejlis, ligajtis, Balczuk, gr. 23 — jez: Końciażyno,

Staszonki, Szejnels, gr. 24 — jez:: Wojuny,

filozoficzne

ycie»
3. Im. Kant «Prolegomena» do wszel-

wymienionych

powiecie Wileńsko - Trockim:
Kotysz, Wojniak.

W
Morki,

mi

dzieła

2.J. Gołuchowski

27)

д

kolejowej

możesz? siał

charakter

2

słoneczny,

miasta, na parterze

lub pierwszem

dostarczają: ziarno jecnolite, dobize
wiące przez to towar eksportowy.

wie szczepó nie zaś:

a m anowicie:

wodnych,

cę,

gra

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie.

Nr.

telef.

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a
zarazem będąc° stałym kontakcie z firmami zagraniczne

kuię książek wydanych

10-ej rano w lokalu Wy.
Urzędu Wojewódzkiego

Ziemian

47

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboža,
NAJWYŽSZĄ CENĘ za zbože (žyto, owies, pszeni-

w jęzvkach:; polskim,
rosyjsk'm, francuskim 1 niemieckim zwłaszcza poszu-

(Wilno, plac Marji Magdaleny Nr. 2 pokój

przetarg

menalna

potrzebne

„W. James

? kol

I —

producenci

Kupuję

Województwie

telef.

Ładny,

a
SEZ
Studnickie
0- .

S TTT

4 6 8110

przez

ocznicy

Związku

kim jesieś,

Bez mebli, przy ro | mia swój lub USG Ul.
dzinie, w centrum
|fjsowanej
osoby, zakonie

stracja

mi w

wodne

Dnia 18 iutego 1926 roku o godz.
działu Rolnictwa i Weterynarji

sieci i

I;

na Iwy

C ekawa insce'
nizacja. Feno-

Ra fp Luiza Dresser
Pickford,
M

WILEŃSKIEM.

się

w

dramat w 8 aktach

©©©6©0©666G6
PRZETARG
na

B

2) Chwyłanie

CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr

strzałówo północy ©

„DROGA

Zawaina

„Świat zeginiony"

==

„Helios“

Kresowego

program:

1) Polowanie na pan-

$id" «na try,

gód na dnie morza, zrealizowanych dzięki penjalnemu wyna. amparta

Kino-Teatr

dzie

Nad

łazkowi 1. E. Williamsona. W
roli głównej pięzrborneta pły- 3) Polowanie
waczka
ANNETA
KELL ERM AN
z atroplanu.
w powszednie dnie od g. 4 ej do 11 m. 30 w,

Anons:

w Wilnie

=

film, Cud techniki

Guda głębin morskich

OŚWIATOWY
KULTURALNO
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5)
KINO CZYNNE:

bedzi

ziś

ze

psychogra-

o SzutrSzkolnk =
adeślij

.

sk Pokó

HARAKTER

20

Majestatyczny dramat w 10 skt. (całość). +
Początek o g. 4:ej.

ŚŚ

(1041

wstę-

„M.

Ozieryszcze,

G
ul.

N'emiecka

26

Wszelkich
informacji
dotyczących
warunków
przetargu
udziela
inspektorat Mająków
Państwowych
Wydziału
Rolnictwai Weterynarji

13 codziennie opiócz dni świątecznych,

SATA SY

PYTAN SPE AT

FATRY FE

® Wileński

twa

Zrobiony specjalnie dla skuteczniejszego działania
Kremu Simon'a Ryžowy Pudei Sunon'a
„Poudre

de iz Simon*

ochroni waszą skórę od wysychania

1 podrażnień,

udiów.

powodowanych

Puder

Simona

używaniem

jest

delikatny,

ający,
lekko
napertumowany
wszystkie zalety jakich się po

można.

i

w

dalszym

eiągu

złych

pizeni-

Ceny wyjqikowo niskie

łączy w sobie
nim spodziewać

DO NABYCIA WSZĘDZIE.
Parfumerie

KALENDARZE Ii I, ij
GWZOWAZZSAZA

EEEE

resziek

wyprzedaż

©©000060606006

Informacyjny
Cena

2 zł.

Ostrobramski
Cena 75 gr.

Poradnik

Kolejowca
ь

Kieszonkowy
*

Polski

Cena 2 zł.
Cena 30 gr.

Wydawnictwa Księgarni
y
Józefa ZAWADZKIEGO,
Wielka 7
Do nabycia” we ! wszystkich ksiegar& miach składach materj piśmiennych

Simon,
59 Fg. St.-Martin, Paris,

|

dn. 7.X1-25 r.

i

BSD

11 do

godz,

od

“

!шщшщшщшшшвщшщшшшщ
ARKADJUSZ

kład! Nie opowiadajcie nigdy głupich,

AWERCZENKO.

Jak opowiadać dowcipy?
Ludzie przeciętni mogą się cieszyć
powodzeniem w towarzystwie tyko

w

dwóch

wypackach:

gdy

umieją

opowiadać dowcipy, albo gdy wcale
dowcipów nie opowiadają.
O

ile dobry

interpretator

dowci-

pów zyskuje sympatję ogółu
szczególnie płci pięknej, o tyle niezdarny
pretendent do „dowcipnego
tronu"
spotyka się z rozczarowaniem,
obojęinośtią i wszyscy się od niego od-

wracają.

istnieje bardzo stary podział opowiadających dowcipy na cziery kate

je się wam

wstrętnym

gadem

Piszący te słowa słyszał "pewien
nudnych dowcipów, gdyż stanie 'się
z wami to samo co z tym kawałkiem dowcip w ine pretacji dyrektora departamentu zdrowia publ cznego.
pieczonego, mokrego mięsa...
— Czekajcie, opowiem wam doDzieje się też odwrotnie,
Piszący te słowa
znał pewnego skonały dowcip — rzekł p. dyrektor.
małem
młodego człowieka, któr, niczem
się — Działo sięto w pewnem,
nie wyróżniał, prócz umiejętności opo- miasteczku. Miasteczko było małe,
wiadana dowcipów (patrz pierwsza jak już zaznaczyłem, ale ruch w niem
był bardzo
ożywiony,
gdyż
leżało
kategorja opowiadających).
I co się okazało?
i ono nad brzegiem Wołg', którą spłaWszysikie kobiety całowały go po wiano mąkę, sól, oczywiście dizewo
"rękach i dawały mu się całować
po również, gdyż w pobliżu . rozciągał
twarzy, mężczyźni CZĘSI iowali go wód- się śliczny auży las...
Ludność miasteczka zajmowała się
ką i papieiosami najlepszych
galunków, a szef biura podwyższał
mu przeważnie handlem. Dlaiego w mie-

dolar ście tem było dużo karczem, a. w
roku każdej karczmie up'jal: się kupcy, jak
gorje:
to zwykle bywa w małych miasiecz1923 im.
1) Gdy opowiadający
zachowuje!
Pewnego razu, opowiadając w kach.
poważną minę, a słuchacze pękają ze pociągu doskonały dowcip, znajomy
W. jednej właśnie karczmie — nie
śmiechu.
dostał
pamiętam
jak się nazywała, zdaje się,
i
wagonu
z
nagle
mój wypadł
2) Gdy

śmieje

się i opowiadający:

pensję w stosunku w jakim
podniósł się w Niemczech w

się

pod

koła, które

obcięły

mu

obie

i słuchacz..,
nogi, za co dyrekcja kolei wypłaciła
3) Gdy opowiadający trzyma się mu wielką sumę pieniędzy i szczęza brzuch, od śmiechu a słuchacze, świec nie zaznał w swem życiu biezwiesiwszy smutnie głowy, milczą... -dy, gdyż wszyscy go bardzo kochali

4) Gdy słuchacze nie czekają koń- 1 szanowali, za umiejętne

ca

opowidania

i tłuką

opowiadające” nie

go po plecach, po twaizy
wiekbącź czemkolwiekbąoź.

Tego iodzaju

gdziekol-

konsekwencje
pomocy

się bez

nie

rykeńskiem

krew

piśmie fakt, który

w żyłach.

mrozi

po wy:

Oto pewne towarzystwo,

słuchaniu siedmiu długich nudnych
dowcipów, zdenerwowało się do iego

stopnia,

że opowiadającego

*

Opowiadający

ka- p<miętać

zawsze kończą
retki pogotowia.
Niedawno czytałem w jakiemś ame-

opowiada-

dowcipów.

dowcipy

o trzech

sztuk:

1) Dowcip

powinien

prawiałach

swej

powinien być króliki,

2) retoryka winna być bez zarzutu i
3) koniec dowcipu musi być nieoczekiwany.

Najważniejszy jest punkt pierwszy
(skrót).
noc
Długi dowcip przypomina wieżę

obla-

no nafią, podpalono go, i całą
tańczono wokół niego jekiś bzchicz-

Eifla, na którą musimy

s'ę

wdrapać

przyrzą:
bez pomocy odpowiednich
kąpano w rzece i przy Świetle łuczy- dów...
wieży czeka nas
wa wieczono po ulicach miasta, a
Na szczycie
ny taniec. Potem

zbudzone

mowlętami
oknach

—

nieszczęślilwca

ze snu matki

na ręku

i mówiły:

stawały z nie-

przy

Patrzcie, dzieci —

wy-

otwartych

olśniewający

coprawda

droga do tego
ga i nużąca

szczytu

widok,

ale

jest iak dłu-

tak, że w końcu rezygi świat wyda.

macie przy: nujecie ze wszysikiego

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. -— Reriąktar w/z Czesław

bogaty, wyjął kanarka z klatki, usmażył i podaje gościowi.
— Gotowe!

wać!*—

„Chciał

trzymasz

się

mnie

za

uderzył!”

tylko,

więc pocóż

PoczEkY Em

„Dlaczego

„Ale on

— Mniejsza o to! — wrzeszczą
więc słuchacze — mów pan dalej, prędzej...

mówisz, że Šinsuijs 2 „No bo gdy— Gotowe.
— Niech mi pan odkroi kawałek by niechciał, toby nie uderzył!...*
Ao
za miljon....
„W Paryżu na lotnisku dochoObecni rożeśmieli się raczej z nakazu

przyzwoitości

sądząc że dowcip
skończył.

niż

z zadowo! enia,

dyrektora

już

się

Ale panu dvrekiorowi szkoda były

rozstać

się

ze swym

dowcipem

oługim, jak wąż strażacki.
Oblizał się i mówił dalaj:
—

Tak...

kawałek za

„Niech

mijon*

mi

pan odkroi

— powiada. Go-

spodarz począł krzyczeć: — „Jakto!?*
Zabiłem dla pana kanarka,
a terazl...
— „Czego pan kizyczy? . Chcę tylko

ża miljoni*
Zawołano

Był oczywiście

policję,

Zvaje

się,

skandal,

że spi-

dzą dido“ pilota dwaj żydzi —

Zapomniałem...

„Proszę

—
tem..

Pojechał
Nie,..

Jėcz poprostu

—

więc

ten chłop

okrę-

Przepraszam.. nie okiętem,

na piechoię...

Aeroplanem.

— Nie, wtedy jeszcze aeroplanów
nie. bylo... Spotyka więc staruszkę...
Nie, to była jej podróż
poślubna,
wy za jedni?" — „Tacy sobie, zwy- więc to nie była Staruszka a młoda
czajni żydzi..."
„Co? Żydził. . Nie, kobicta.. Zaraz, przepiaszam., Więc
żydów nie wiezfnil”
Żydzi to barczo dlaczego ona nie miała zębów?..
żywiołowy naród! Zaczniecie krzyczeć,
Za zabójstwo takiego „inierpreta=
schwyt«cie
mnie
za plecy — może tora" sąd wydaje wyrok uniewinniasię stać ka'astrofa?1* — „Nie, my nie jący jek za nieudaną operację chirurbędziemy krzyczeć .. Będziemy
sie- giczną w szpitalu,
dzić cicho.. Prawda,
Abiamku,
nie
Są jeszcze iacy, którzy opowiadają
będziemy rozmawiać?*. — „Jak Boga bardzo ładnie, wzbudzając ogólną ciekocham odpowiada Abramek, nie bę- kawość, nagle w najciekawszem miej-,
dziemy rozmawiać"... — „Więc dob- scu opowiadający muknie.
rze, wezmę was ze sobą,"ale za ka2— No co dalej?
de słowo
płacicie funt szterlingów,
Wybaczcie, ale dalej
dowcip jest
zgodz.cie s$?* — „No, jak Abramku, nieprzywoity... Zapomniałem... tu są
zgadzamy się?...*
„Zgadzamy się!* kobiety...
pana, pan jedzie teraz do
Londynu?
Weź nas pan ze sobą!" — „A coście

Sano protokół.
Ale kupiec dał poże „Parisienne* czy „Oaza* — dość, tem policjantowi łapówkę, nie pamiępewne tam ile, zdaje się, że tizy, czy cztery
że do tej karczmy przyszedł
miljony...
go razu pijany kupiec,
Wsiedli. Pojcehali aeroplanem.
rosyj:
Wszyscy miiczeli
ze spuszczone- —
Wiadoma rzecz, że kupiec
*
Przyjechali
do Loridynu, pilot zszedł
mi
głowami,
a
jeden
ze
słuchaczy
ski lubi, proszę państwa, wypić cze”
Dochodzi do niego
sem i kieliszeczek, czasem zje kawa- wymknął się na korytarz i wypalił w i ogląda motor.
„Proszę tak Sprawcami tortur towarzyskich są
palcie wielką dziurę jeden z pasażerów' i pyta:
łek śledzia, kilka serdeików, zależy na dyrekiorskiem
zwani
„podpowiadacze
dowci- para, teraz już wolno rozr awiać? —
na piecach.
co ma apetyt.
pów*.
)
—: „Abramek spadł z a| czyż można się na niego za to „Owszem*.
Siedzi więc sobie ćw kupiec i za:
— Panie łaskawy, opowiedz no
eroplanu“...
jada a nad mm wisi klatka z kanar: gniewać?...
A vpowiedžcie ten dowcip nieco pan ten kawał, wie pan, który pan
kiem, który nuci melodyjne trele.
*
zeszłym
tygod.iu...
rozwieklej, opiszcie miejsce wypadku, opowiadał w
Kup'ec je, proszę państwa i słuPan to doskonale opowiada...
wygląd żydów — a dowcip straci na
Oto jak nie należy opowiadać!
cha, słucha i przejmuje go zachwyt.
— Jaki kawał?
Opowiadajcie dowcip mniej wię- wastości, i zniknie sens,
Zdarza się bowiem,
że kanaiki
— No, nie pamięta pan? Ten kaNiema
nic okropniejszego
gdy wał o żydowski
cej tak:
czasem bardzo ładnie nucą...
m chłopcu,
pro*
— W drzwiach cukierni ukazała©opowiadający zapomina o czem mówi. sił nauczyciela o zwolnienekióry
Dlatego właśnie mamy wyspy Kana ju—
Oto
opowiem
wam
doskonały
się czyjaś głowa!
„Przepraszam, czy
naryiskie...
nauczyciel go
trzejszy dzień, a gdy
Było to w roku tysiąc dzieO:óż słucha nasz kupiec śpiewu mogę dostać razowy chleb z rodzyn* kiwał:
zapylał, poco mu to potrzebne, odNie..
w tysiąc... zaraz...
kami?"— „Owszem, jest, proszę bar- więćset..
kanarka i przyzywa gospodarza.
: „Tatuś mówił, że jutro u
osiemset... zaraz... kiedy to powiedział
Powoli
wsuwa
się czła tysae
Gospodarz natychmiast przybiegł, dzo!*
nas będzie pożar* „Opowiedz to pan.
wiece państwo przecież, że w Rosji postać: „W takim razie, panie łaskawy, było?...
*
— Mniejsza o to! — krzyczą słumi
pan
kawałeczek
razowego
gospodarze są nadzwyczaj uprzejmi, daj
chieba z rodzynkami.. Trzy dni nic chacze — Mów pan dalej!
— Czego pan sobie życzy?..
Kto chce być lubianym w towa— Otóż... W. miasteczku Elabur* rzystwie, niech sobie io wszysiko
— le pan chce za tego kanarka? nie miałem w ustach".
gu mieszkał pewien żyd..
Nie, nie
Albo?
—- Dwieście
pięćdziesiąt
miljodobrze zapamięta...
:
nie, zdaje się, -że,
— „Stefan, dlaczego ręką przy: żyd, a ormianin...
trzymujesź sobie twarz?"—, Rozńmiesz, gruzin.. Nazywał się... zaraz... jak on
„m. Usmaż mi go na maśle!
łotr chciał mnie spoliczko- się nazywał...
Gospodarz widząc że kupiec jest R

Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenis Zenon Ławiński.

Dnukarnia

„Wydawnictwo

Wiieńskie ", Kwaazel na 23.

