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Ryga, 28 stycznia. 

Dziś w Rydze, mieście o wybitnej 
kulturze niemieckiej, pozostało tylko 
jedno pismo niemieckie, a mianowi- 
cie „Rigasche Rundschau“, gazeta 
konserwatywna, broniąca zasad i pra- 
wa własności, przepełniona całkowicie 
starą tradycją świetnych czasów ba* 
rońskich. Drugie pismo, jakie wycho- 
dziło już dawno, „Rigasche Nachri- 
chten*, stojące na gruncie państwo- 
wości łotewskiej, upadło że względu 
dosyć prostego, bo go nikt czytać 
nie chciał z Niemców. Mniejwięcej 
przed rokiem powstało w Rydze 
pismo, stojące na gruncie współpracy 
z Rzeszą Niemiecką, <Neues Rigaer 
Tageblatt», które z dn. I stycznia r.b. 
również zostało zwinięte. «Neues Ri- 
gaer Tageblatt» broniło interesów 
gospodarczych Niemców, bardzo na- 
wet intensywnie, pozatem jednak, za- 
wsze solidaryzowało się ze stano- 
wiskiem starszej swej siosty, „Riga- 
sche Rundschau“. 

Niejednokrotnie zapatrywania, nie- 
istniejącego już dziś pisma, były bar 
dzo poważne. Gazeta reprezentowała 
wybitne stanowisko w sprawie ro- 
kowań polsko litewskich w Kopen- 
hadze i Lugano i wylcżyła intensyw- 
nie o uruchomienie drogi żelaznej z 
Wilna do Libawy, dawnej Libawo- 
romeńskiej, mając oczywiście na 
widoku interesy kupiectwa _niemiec- 
kiego i portu libawskiego. Pamiętam 
jakie w Wilnie zrobiły wrażenie enun- 
cjacje tej gazety w Sprawie stano- 
wiska konferencjj w Locarno, na 
której rzekomo poruszono koniecz- 
ność zmuszenia Litwy do ustępli- 
wości wobec Polski. Mimo, że wia- 
domość ta tak ważna nie znalazła 
należytego zaiteresowańia w Rydze, 
poruszono ją niejednokrotnie i zba- 
dano. Okazało się, że była bezpod- 
stawną. Kwesiji tej nie poruszono 
wcale na konferencji w Locarno. Mę- 
żów wielkiej polityki nie interesowa- 
ła sprawa uruchomienia linji libawo- 
romeńskiej. Był to raczej próbny ba- 
lonik pewnych sfer niemieckich . nad 
Bałtykiem. Cóż w tej sprawie mówią 
w Rydze? 

Delegacja łotewska handlowa, któ- 
ra wyjechała jeszcze w r. ubiegłym 
do Moskwy celem zadzierzgnigcia 
ściślejszych węzłów Ekonomicznych 
z Bolszewją, otrzymała konkretną od- 
powiedź, że drogą przez Wilno na 
Libawę żadne towary rosyjskie nie 
pójdą. Sowiety nie widzą możliwo- 
ści przewożenia swych towarów przez 
kilka granic celnych, jak polską, litew- 
ską i łotewską. Komunikacja kolejo- 
wa z Liiwą, miałaby jedynie znacze- 
nie dla Polski samej, a zwłaszcza dla 

terenów położonych w t. zw. „hin- 
terlandzie“, jak Polesie naprzykład. 
Dlatego Libawa nie może w tej spra- 
wie liczyć na jakiekolkiek poparcie 
Moskwy. 

Dzisiaj Rosja, a zwłaszcza Ukra- 
ina zainteresowana jest w budowie 
nowego kanału łączącego Dniepr z 
Dźwiną. Kanał ten ma być duży. Ko- 
rzystać z niego będą nie tylko tratwy 
i mniejsze łodzie, a nawet, według 
projektu, większe statki i parowce. 

Projekt ten w Rydze budzi zto- 
zumiały zachwyt i szczere poparcie, 
czy go jednak da się zrealizować, 
trudno narazie orzec. Rosja sowiecka 
nie jest dziś w najlepszych „warun- 

kach materjalnych. Z drugiej strony 
i położenie gospodarcze Łotwy bu* 
dzi coraz większe zaniepokojenie. 
Mówią tu powszechnie, że o ilektoś 
zechciał zaatakować «Łata», podzielił 
by on niebawem los swego poprzed- 
nika, rubla łotewskiego. Oczywiście 
trudno sądzić jak dalece obawy te 

są realne, w każdym razie liczyć się 
należy póważnie ze stanem finanso+ 
wym Łotwy. Główny produkt wywo- 
zu: drzewo, jest już na ukończeniu. 

Niektórzy mówią, że w samą po- 
rę przyszła stagnacja drzewna, bo 
Łotwa już drzewa nie posiada, a je- 
żeli go ma trochę, to winna rabun- 
kową gospodarkę wstrzymać i lasów 
więcej nie wycinać. 

M.DEULL, WILMO 
Przedstawiciel zjednoczonych 
kopalń Górnośląskich 
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Amerykanizacja ustroju. 
4 

Wszystkie antymonarchiczne arty- 
kuły, które się ukazują w prasie pol- 
skiej od pewnego czasu, posiadają 

wspólne cechy. Przedewszystkiem są 

niepoważne i nie opierają się na ar- 
gumentach rzeczowych, lecz na ape- 

lowaniu do uczuć tłumu, na dema- 

gogji. Ci, którzy dziś u nas monarchję 
ośmieszają i poniewierają polskie am- 
bicje państwowo-mocarstwowe, nie 
chcą poprostu posługiwać się powa- 
żniejszemi anty-monarchicznemi argu* 

mentami. Nie wypływa to jednak z 
lekceważenia ruchu monarchicznego. 

Lekceważenia takiego niema. W Pol- 

sce po-pierwsze nikt nie jest pewien 
tego co się nazywa «duszą ludu» i 

każdy polski inteligent przygotowany 

jest na tym gruncie na wszelkiego 
rodzaju niespodzianki. Po-drugie w 
Polsce w danej chwili wszyscy są 
niezadowoleni 2 naszego ustroju. 
Wszyscy, być może za wyjątkiem 30- 

cjalistów. Sprawdza się dokładnie to, 
co pisałem w 1921 r., że konstytucja 

17 marca żadowolnić może tylko so- 

cjalistów, że jest takim umiarkowano' 
socjalistycznym ideałem. Te:az tylko 

p. Niedziałkowski jej broni, referent 

zaś komisji konstytucyjnej z 1920— 
21 r. przygotowuje podobno książkę, 

w której dzieło swoje poddaje dru- 

zgoczącej krytyce, 

Dwie te okoliczności, niepewność 

co do nastrojów ludu i powszechne, 

ogólne niezadowolenie z ustroju, tłó- 
maczą wzrost haseł monarchistycz- 

nych w Polsce. 

Jako odiruikę na hasła monarchi- 

styczne wysuwa się u nas hasło a- 

merykanizacji ustroju. Powtarzam 
więc, z wyjątkiem socjalistów każde 
ze stronnictw gotowe jest zmieniać 
naszą konstytucję. Taksamo ND. jak 

Wyzwolenie, taksamo NPR. jak Piast. 

Wysuwanie więc hasła amerykanizacji 

kryje w sobie powažne niebezpie- 

czeństwo. jest to bowiem. błędna 

droga, która myśl państwową polską 

zaprowadzić może tylko na manowce. 

Amerykanizacja ustroju polega na 

stworzeniu silnej egzekutywy, nieza- 

ležnej od parlamentu. W budowie tej 

egzekutywy ministrowie są pochło- 

nięci przez specjalnie silnie zbudo- 

waną instytucję tj. prezydenia. Mini- 
strowie są tylko wykonawcami jego 

woli, a prezydent nie jest odpowie- 
dzialiny przed parlamentem. 

Pomimo jednak tej zasadniczej 

silnej egzekutywy, ustrój amerykań- 

ski zastosowany u nas stwarzalby 
niebezpieczeństwa, których teraz nie 

mamy, i być może nawet byłby gor- 

szy, a nie lepszy od obecnie obowią- 

zującej nonsensownej konstytucji 17 
marca, 

* 

Skupienie całej egzekutywy w rę- 

kach prezydenta,: który jest jednocze- 

śnie reprezentantem całości władzy, 

wywołałoby w przekonaniu naszych 

obywateli przekonanie, że „prezydent 

to państwo". Podobnie jak niegdyś 

Ludwik XIV mówił o sobie, tak te- 

raz obywatele nasi mówiliby O pre- 
zydencie, że jest państwem. 

W takich stosunkach wybór pre- 
zydenta stałby się centraliem zaga- 

dnieniem całej polityki polskiej, stał: 
by się całością treści polskiej polity- 

cznej psychologji. Zagadnienie osos 
by prezydenta pochłonęłoby wszyst- 

kie nasze polityczne zainteresowania. 

" W tych warunkach walka o pre- 

zydenta przybrałaby monstrualne roz- 
miary. Każdy z kandydatów do tej 
godności byłby niezawodnie usma- 

rowany błotem. Każdy w przekona- 
niu conajmniej 45 proc. obywateli 
byłby zdrajcą i wrogiem ojczyzny. 
Ponieważ w naszych warunkach bo- 
lesnego zrastania się części rozdrapa- 
nego niegdyś państwa ów naczelny 
symbol państwowy ma wielkie zna- 
czenie, więc pamiętać należy, że cała 
agitacja polityczna wewnętrzna skie» 

rowana by była ku wywołaniu jaknaj- 
więcej niechęci do jego osoby. 

Obecnie opozycja nurtująca w 
społeczeństwie zwraca się bądź. prze= 
ciw poszczególnym grupom -w parla* 
mencie, bądź przeciw zmieniającym 
się gabinetom. Wtedy cała ta opozy- 
cja biłaby solidarnie w jeden cel: o- 
sobę prezydenta. > 

Skutki bytyby fatalne. Psychicznie 

państwo byłoby nadal pozbawione 
autorytetu, który mógłby wskazać co 

patryjota państwa czynić powinien. 

Niepopularność naczelnika państwa 

wzmacniałaby ogromnie destrukcyjne 

i separatystyczne żywioły , Rzeczy- 

pospolitej. 

* 

Nie wierzę takže,aby wybory pre“ 

zydenta przy systemie amerykanskim 

wypadały szczęśliwie. Tragiczny los 

prezydenta Narutowicza wskazuje, że 

istnieje u nas tendencja, nie uznawa- 

nia prezydenta, o którego wyborze 

zdecydowały mniejszości narodowe, 

za polskiego prezydenta. Temniemniej 

nie możemy odmówić naszym  nie-- 

polskim obywatelom udziału w tym 

wówczas najważniejszym _ prawno- 

państwowym akcie. Prezydent byłby 

chyba zawsze zależny od głosów 

mniejszości narodowych. 
Zagranicy trudniej jest wpływać 

na wybór parlamentu, niż wybór jed- 

nego człowieka, Organizacjom między - 

narodowym jest bardzo łatwo ześrod- 

kować swój wysiłek aby dokonać 

obioru jednego człowieka według 
swojej myśli. Toteż prezydent mający 
tak wielką władzę może być Polsce 

z łatwością narzucony przez którąś z 

organizacyj międzynarodowych. G iy- 

by tak nie było,—to właśnie włedy 

będzie on ciągle podejrzywany, że 
należy do którejś z organizacyj mię* 

dzynarodowych. 

Zapartyjnienie legislatywy jest złem, 
ale stokroć gorszem złem jest wpro- 
wadzenie kryterjów partyjnych do no- 
minacyj administracyjnych. 

Doświadczenie nam wskazuje, że 

ustrój amerykański nietylko nas nie 
zabezpiecza przed tym złem, lecz 

przeciwnie potęguje go ogromnie. 

Mówi się często, że w St. Zjedn. co 

4 lata zmienia się cały personel ad- 

ministracyjny, zależnie od tego czy 

nowoobrany prezydent należy do par- 

tji republikańskiej, czy demokratycz- 
nej. 

Przy naszym olbrzymim personelu 
urzędniczym grasowanie partyjnego 
kryterjum już tylko w awansach 
urzędniczych i w mianowaniu na 

wyższe stanowisko wytwarzałoby sta 
łe wrzenie wśród całej polskiej inteli- 
gencji. 8 

® 

W Polsce musi być władza silna, 
Jest to warunek naszego — тосаг- 
stwowego rozwoju, a zarazem waru- 
nek utrzymania naszej niepodiegłości, 
Lecz w Polsce zrastającej się z trzech 
psychicznie sobie obcych dzielnic, w 
Polsce z 40 proc. mniejszości — nie 
może być dyktatury partyjnej, Na dy- 
ktaturę partyjną Polska pozwolić so- 
bie nie może. 

A instytucja amerykańskiego pre- 
zydenta to właśnie taka dyktatura pę 
partyjna. Przecież taki prezydent musi 
się na kimś oprzeć. Musi następnie 
płacić swe przedwyborcze weksle, 
musi obsadzać urzędy swoimi zwo+ 
lennikami. Widzimy to wszystko w 
Stanach Zjednoczonych, Tam jednak 
przy przeważającym systemie dwu- 
partyjnym zło jest mniejsze, u nas 
byłoby większe.. 

Mówimy wreszcie, że nie mamy 
kandydata na króla. A na amerykań- 

skiego prezydenta? To daleko tru- 
dniejsze stanowisko. 

Cat. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
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oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

PO ZWYCIĘSTWIE LUTHRA. 
BERLIN 29 I PAT. Dzisiejsza pra- 

sa poranna zajmuje się obszernie о- 
mawianiem wypadków dnia . wczo- 
rajszego. Wszystkie pisma przyznają, 
że nowy gabinet Luthera znajdowat 
się wczoraj w najwięksżem  niebez- 
pieczeństwie, Nowy rząd ze swej 
Strony nie zaniechał niczego celem 
uzyskania większości. Prasa umiarko- 
wana nie kryje że 10 głosów większoś- 
ci uzyskanych wczoraj przez Luthe- 
ra przypisać należy nieobecności pew- 
nej części niemiecko-narodowej. Jed- 
nakže prasa popierająca obecny rząd 
wskazuje na to, że decyzja w spra- 

wie zgłoszenia przez frakcję niemie. 
cko-narodową votum nieufności za- 
padła [tylko nieznaczną większością 
głosów frakcji i że decyzja socjal- 
nych demokratów o powstrzymaniu 
się od głosowania nie była również 
powzięta jednomyślnie. Dlatego też 
aczkolwiek pozyskana wczoraj liczba 
głosów za votum zaufania dla rządu 
nie stanowi nawet 1/* ogólnej liczby 
głosów w parlamencie, prasa rządo- 
wa wyraża zadowolenie z tego wyni: 
ku uważając, że zwłaszcza w _Spira- 
wach polityki zagranicznej nowy ga« 
binet może liczyć na poparcie. 

Słuszne żądanie Polski» 
Sprawa stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

PARYŻ, 29.1. PAT. W związku z rozmową Briand'a z Cnamberlai- 
_ nem, Petit Jourrial pisze iż słuszne żądanie Polski uzyskania stałego miej- 

sca w Radzie Ligi Narodów będzie niezawodnie poparte przez większość 
państw, których podpisy figurują na traktacie lokarneńskim. Nie chodzi 
tu — zdaniem dziennika — o przeciwstawienie Polski Niemcom, _ ргге- 
ciwnie można liczyć na to, że stała obecność delegata Polski w Radzie 
Ligi wywarłaby wpływ łagodzący na politykę polską a tak samo polityka 
niemiecka stanie się niechybnie mniej ostrą, gdy będzie prowadzona na 
terenie Genewy zamiast w Berlinie, Chodzi tu raz jeszcze o zapewnienie 
zwycięstwa ducha Locarno. Francja zaś ma prawo i obowiązek nalegać 
na wprowadzenie Folski do Rady skoro podpisała w Locarno swoją 
szczególną gwarancję bezpieczeństwa Polski. 

Antyniemieckie manifestacje we Włoszech 
MEDJOLAN, 29 I PAT. Stefani. 

Studenci tutejsi urządzili wczoraj ma- 
nmifesiację przeciwko  anty-włoskiej 
kampanji w Niemczech. Do zajść nie 
doszło. nie doszło. 

RZYM 29 I PAT. Sludenci uni- 

Francja przed groźbą nowej intlacji. 
Dyskusja finansowa w Izbie Deputowanych. 

„ PARYŻ, 29 I, Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu lzby Deputowanych 
sozjalista Vincent Auriol żywo krytykował projeki finansowy rządu. Mi- 

nistet Doumer zabierając głos zaznaczył na wsiępie, że mówić będzie 
jedynie o sprawach finansowych. Pomimo pomyślnej sytuacji ekonomicz- 
nej chwila obecna nię usposabia do optymizmu, Niemożemy — mówił 
minister — narażać kraj na nową inflację. Minisier podkreśla konieczność 
zrównoważenia budżeiu Oraz wprowadżenia polityki skaroowej na zasa- 
„dach sprąwiediwości podatkowej. Następnie min. Doumer: przedstawia 
szczegółowo sprawę ogólnego Dudżeiu, kióryby obejmował wszystkie 
bez wyjątku iozchody pańsiwa, Doumer krylykując projekty finansowe 
komisji uważa, iż nie poiratą dać one doStaiecznych rezuliatów, W koń: 

wersytetu rzymskiego urządzili ma. 
mfestację przeciwko kampanji anty- 
włoskiej prowadzonej przez piasę 
niemiecką. Do żadnych wypadków 

cu minisięr wzywa lzbę aby zapobiegła nowej intiacji. 

Sowiety otwierają pocztę dyplomatyczną. 
Incydent wywołał napięcie między Moskwą a Berlinem. 

BERLIN 29i. Pat. Jedno z pism monachijskich donosi, że między 
Tyflisem a Moskwą niemiecka poczta dypiomatyczna została otwarta a 
potem zapieczętowana fałszywemi pieczęciami. Ponieważ rząd sowiecki 

„. odmawia zadośćuczynienia żądanego z iego tytułu przez rząd niemiecki, 
wspomniaay incydent miał wywołać napięcie siosunków między Moskwą 
a berlinem. Poseł niemiecki w Moskwie bawiący w Berlinie wyjechał 
wczoraj do Moskwy. 

Niemcy biorą udział w naradach rozbroje- 
niowych, 

GENEWA, 29 I. PAT. W odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 
przez Radę Ligi, rząd niemiecki zawiadomił sekretarza generalnego Ligi 
Narodów, iż zgadzą się wziąć udział w pracach komisji przygotowaw- 
czej do konferencji w sprawie zmniejszenia 1 ograniczenia zbrojeń. Na- 
zwiska przedsiawiciełi niemieckici zakomunikowane zostaną później. 

Widoki rozwoju Rygi. 
Wywóz sowiecki mabyć kierowany przez porty bałtyckie, 

RYGA, 29—li. Pat. Jaunakas Zinas sądzi, iż związek sowiecki zamie- 
rza zwiększyć znacznie Swój wywóz przez porty łoiewskie. Rozpoczęto 
już rokowania z bankami zagranicznemi, kióre są skłonne udzielić wię- 
kszych pożyczek. Ryga przeto mieć będzie wszelkie widoki na to, że 
stanie się jednym & najważniejszych ośrodków handlowych Europy 
wschodniej. 

SIA ONO T SEAT WOKAL ROBAK SPAN TIERE CZK WE DC WKCY WZA DAY NAAOZZCA 

Litwa wobec konferencji bałtyckiej. 
KOWNO, 29 I. PAT. Minister spraw zagranicznych Reynis oświad- 

czył przedstawicielowi połurzędowego dziennika „Lieiuva*, iż Łitwa w 

żadnym razie nie da się wciągnąć w żadne połączenia w kiórych uczę- 
stniczyć będzie także Polska. Odnosi się to również do zwoływanej w 

Rydze konferencji państw bałtyckich. 

Polacy szawelscy u arcybiskupa Matulewicza. 
Z Kowna donoszą: We środę 27 b. m. odwiedziła arcybiskupa Ma- 

tulewicza delegacja Polaków z Szawel i złożyła mu podpisane przez gru- 
paraijan Polaków z radnymi miasta na czele podanie w sprawach 

kościelnych. 

Orgja wywłaszczeniowa na Litwie. 
„Twarkitojas“ (powiatów Uciańskiego i Jeziorskiego ogłasza, iż na 

potrzeby reformy rolnej mają być wywłaszczone następujące ziemie w 
powiecie Uciańskim: 

1) maj. Borowiny, wiżuńskiej gminy, własność p. Jóżefa Ulińskiego. 
2) maj. Koszejki z łąką Koszejki, kukuciskiej gminy, własność p. Ra- 

faeli Wojnickiej-Zdanowiczowej. 

3) Ziemia w wiosce Werbiszki, malackiej gminy, na własność Zofji 
Kopańskiej. 

4) maj. Łedyszki ze sznurami w wiosce, malackiej gminy, własność 
Józefa Dunin-Slepść. 

Na granicy litewskiej, 
Patrol policji granicznej w pobliżu Oran zatrzymał noc. biegłej niejaki 

Witolda Anusewicza usiłującego S Askiocėiė Čado И позо ОНЕ офе 
Przy zatrzymanym znaleziono tajne szyfry w języku litewskim. 
Anusewicza oddano de dyspozycji władz sądowo śledczych, (b). 

Sejm i Rząd. 

Nadzwyczajne posiedzenie Ra. 
dy Ministrów. 

WARSZAWA, 29.1. (£el. wł. Słowa) 
Jutro o godzinie 12 odbędzie się nad- 
zwyczajne posiedzenie Rady Mini- 
„strów poświęcone sprawie podatku 
majątkowego. 

Pożyczka amerykańska na in- 
westycje miejskie. 

WARSZAWA. 29.1. (żel.wł. Słowa). 
Wczoraj nadeszła wiadomość, że fir- 
ma amerykańska Uien, która w ubie- 
głym roku udzieliła Polsce pożyczki 
w wysokości 10 miljonów dolarów 
na inwestycje miejskie, gotowa jest 
udzielić obecnie Bankowi QGospodar- 
stwa Krajowego pożyczki w takiej 
samej wysokości jak poprzednio na 
te same cele. 

Obrady Piasta. 

WARSZAWA, 29.1. (tel. wł. Słowa)* 
Dziś przez cały dzień obradował za” 
rząd P. S. L. Piasta. Referat politycz” 
ny wygłosił pos. Witos który uzu” 
pełnia min. Kiernik, referat gospo" 
darczy — pos. Bobek. 

Propozycje Stronnictwa Chłop- 
skiego. 

Klub sejmowy stronnictwa chłop- 
skiego wysiosował wczoraj do К- 
bów: „Wyzwolenia* i „Chłopskiego, 
stronnictwa radykalnego" pismo, pro- 

ponujące tym kiuoom połączenie się 
ze <«sironnictwem  chłopskiem» w. 

wielkie kiasowe stronniciwo chłop= 
skie. 

Ustawy samorządowe. 

W czwartek w godzinach wie. 
czornych w mieszkaniu prywatnem 
marszałka Rataja odbyła się narada 
pszedstawicieli większych stronnictw 
sejmowych w sprawie uzgodnienia 
pogiądów na projekty usiaw samo- 
rządowych, znajdujących się w ko: 
misjach sejmowych. W naradzie brali 
udział postowie: Kozłowski (ZLN), | 
Jaworowski (PPS), Holeksa (ChD), 
Puiek (Wyzw.), Rusuiek (Piast) 1 
Pawłowski (Sir. Cnt.). Skonstatowa* 
no, że sprawa kompromisu posuwą 
się napizód. : 

ZGÓBIAGGIKAŁ ZUDOWITTOYKIEŻ UOR аОНОа L DAS 

W sprawie nadużyć. 
w P' Ku. 7 

WARSZAWA. 29.1, PAT. Sejmo- 
wa komisja budżetowa wysłuchała 
na dzisiejszem posiedzeniu referatu 
posła Szyułowskiego o sprawozdaniu 
NIK. w sprawie nadużyć w PKO, 

Pierwsza część reteratu dotyczyła 
pożyczki lombardowej udzielonej p. 
Marjanowi Lindemu przez РКО, м/ 
wysokości 306 tysięcy złotych pod 
zastaw 4 proc. rumuńskiej renty 
skonsolidowanej. Druga część refera* 
tu objęła pożyczkę wynoszącą 70,000 
doiarow, Wyuuikła ona wskuiek gwa- 
rancji udzielonej 
wpływ akcepiów wysiawionych przez 
p. M. Lindego na powyższą sumę. 
Jako trzecią Sprawą poiuszoną w 
sprawozdaniu N. l. K była sprawa | 
zaliczek po 45,000 zł. wypłacosych' 
p. Jabłońskiemu Włodzimierzowi dy- 
rekioriowi P. K. O,  Janowskiemu 
Janowi naczelnikowi ceniralnej izby 
obrachunkowej P. K. O. i 5uchoze- 
rowi Altredowi naczelnikowi Kasy. || 

Czwarta grupa zarzuiów  obję- 
tych sprawozdaniem N. I. K. były 
uposażenia funkcjonarjuszy P. K. O. 
mianowicie specjaine dodatki funk- 
cyjne, remuneracje, zaliczki na upo- 
sażenia tak zw. zaliczki nominalne, 
zalczki bez ustalonych  iermimów 
spłaty oraz zaliczki na zakup akcji 
Banku Poiskiego. : 

Ze sprawozdania wynika, że stra- 
ty wynikłe z powyższych nadużyć w 
przeważnej części mogą być pokryte 
bez szkody dla skarbu pansiwa. Nad 
powyższem sprawozdaniem N.l.K. od- 
była się obszerna dyskusja, w czasie 
której zabierali głos posłowie, przed- 
stawiciejie PKO, N..K. oraz min. 
sprawiedliwości, który oświadczył, że 
nadużycia popełnione przez b. pre- 
zesa PKO p. Nuberta Lundego, bada- 
ne są pizez sędziego śledczego w 
przyśpieszonym trybie urzędowania, 
P. minister polecił narazie wyodręb- 
nić pewną grupę tych nadużyć, przy- 
czym sędzia przeprowadzi śledztwo 
oraz doprowadzi do rozprawy Sądo- 
wej, która prawdopodobnie nasiąpi 
już w marcu. ż 

Dzisiejsze zatem posiedzenie ko- 
misji miato jedynie na celu zapozna* 
nie się z wynikami badań przepro* 
wadzonych przez N.l.K. w „sprawie 
wspomnianycn nadużyć orąz wyja* 
śnienie opinji komisji i jej życzeń w 
kierunku energicznego ściągania na- 
dużyć i zabęzpieczenia skarbu pań- 
stwa przed ewentualnemi stratami, 

przez P. K. O. za | 
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Z nowogródzkiego bruku. 
— Korespondencja Słowa — 

24 stycznia odbył się w Państwo- 
wem gimnazjum Nowogródzkiem u- 
roczysty obchód dla uczczenia Ś. p. 
Władysława Rejmonta. W  żałobnie 
pizybranej sali zebrało się sporo pu- 

bliczności w poważnie skupionym 
nastroju. Rozpoczął obchód marsz 
pogrzebowy Chopina w wykonaniu 
orkiestry wraz z chórem pod dyrek- 
cją prof. Kawałkowskiego. Wszyscy 
zebrani stojąc go wysłuchali. Z kolei 
wypowiedział słowo wstępne Dyrek- 
tor p. ]. Bylczyński, doskonale ujmu- 
jąc i charakteryzując twórczość Rej- 

' monta i całe bogactwo jego wielkiej 
duszy. W słowach zwięzłych i pr2e- 
pojonych głębokiem odczuciem i zro: 
zumieniem wielkiego pisarza nakreślił 
nam p. Bylczyński całą olbrzymią je- 
go postać, tak, że zrozumieliśmy 
wszyscy jeszcze głębiej, jak wiele 
Polska straciła z chwilą śmierci nie- 
odżałowanego autora „Chłopów *. Po- 
tem nastąpiły kolejno deklamacje naj- 
piękniejszych fragmentów z dzieł Ке]- 
monta i referaty poszczególnych › м- 
czenic i uczni VII klasy: („Rejmont 
jako cztowiek“, «Charakterystyka spo- 
łeczeństwa z czasów insurekcji ko- 
ściuszkowskiej» i „Rejmont a Chełm- 
szczyzna*). Referaty i deklamacje 
przeplatane były śpiewem chóralnym 
1 grą orkiestry, a na zakończenie or- 
kiestra wraz z chórem odegrała „W 
mogile ciemnej* Machnowskiego i 
wszyscy w powążnym nastroju opu- 
szczając gimnazjum dziękowali Dyrek- 
torowi za przeżycie tak podniosłych 
chwil. 

* 

Dnia 26 b. m. odbył się w No- 
wogródku Sąd nad trzema mieszkań: 
cami wsi Siemieńczycie, gminy Za- 
sulskiej, powiatu Stołpeckiego, oskar: 
żonymi o zabójstwo czterech žolnie- 
rzy polskich w 1920 roku. Przewod- 
niczący Prezes Sądu Okręgowego p. 
Gałęziewicz, sędziowie p. p. Wójcicki 
i Niekrasz, Sekretarz aplikant sądowy 
p. Żukowski, oskarżał Podprokura- 

  

Nowogródek, 28 stycznia. 

wykryło się dopiero w 1925 roku w 
lipcu dzięki policjantowi Kuśminde- 
rowi, który posłyszał rozmowę chło 
pów, kłócących się i wypominających 
sobie różne sprawki i tę zbrodnię z 
1920 roku. Wszczęte dochodzenie i 
badania ustaliły pogłoski i wykryły 
winnych. Głównymi sprawcami mor* 
du są: Howako Eljasz, Maz Eljasz i 
Łabko Grzegorz. „Kilkudziesięciu zba- 
danych świadków dało jak zwykle 
sporo sprzecznych informacji, a czę” 
sto nawet najbliżsi sąsiedzi dowo: 
dzili, że nic nie wiedzą i nic nie 
słyszeli, choć cała wieś brała w tem 
udział, bo przecież trzej nie dali by 
rady czterem uzbrojonym żołnierzom. 
Udało się jednak ustalić, że latem w 
1920 roku w czasie defenzywy czte- 
rech żołnierzy zabłąkało się do wsi 
Siemieńczyce, szukając konia, by do- 
pędzić swój oddział, Chłopi konia 
dać nie chcieli, zaczęli po głowach 
kołami bić żołnierzy, potem  dobili 
i przytłuczonych kamieniami  pocho- 
wali we wspólnym grobie. Ekshuma- 
cja zwłok, a właściwie kościotrupów 
wykazały, że trzy czaszki były rozbi- 
te, a tylko jedna cała, co potwierdzi- 
ło zeznanie o biciu kołami po gło- 
wach, do czego oskarżeni na począt- 
ku się przyznali u Sędziego Śledcze- 
go, lecz po pobycie w więzieniu za: 
przeczyli na sprawie wszystkiemu, 
zwalając winę na tych, którzy już 
zdążyli umrzeć w ciągu tych pięciu 
lat. Podprokurator p. Downar-Zapol- 
ski w zwięzłej i treściwej mowie 
domagał się surowej kary dla zbrod- 
niarzy, któraby odstraszała od ро- 
dobnych przestępstw. Obrona w 0so- 
bach mecenasa p. Piotrowskiego i 
aplikanta adwokackiego p. Swiryda 
prosiła o łagodniejszą karę ze wzglę- 
du na prawdopodobny udział tłumu 
w zbrodni. 

O godz. 8 wieczorem zapadł wy- 
rok skazujący Howakę, Łabkę i Ma- 
za według art, 453 K. K. z zastoso- 
waniem amnestji z 24 maja 1924 ro- 
ku na 10 latciężkiego więzienia. J. W. 

tor p. Downar-Zapolski. Zabójstwo 
2 45 UŁ: waj Lib 
KGOWHDABAACC KA PORAZKA CZESKĄ 
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5. Premjowa Pożyczka Dolarowu 
SER 

| |. Z dniem 1 lutego 1926 roku zostaje 
Pożyczki Dolarowej na us 
Północnej w odeinkach po 5. 

JA II 

wypuszczona serja Il 5 proe. Premjowej 
5,000.000 dolarów Sianów Zjednoczonych Ameryki 

dol. z terminem płatności dnia 1-go lutego 1931 r. 
Obligacje zaopatrzone będą w 10 kuponów płatnych z dołu w terminach 

w 

1.250.000 
ciągu lat 5-ciu wylosowanych zostanie 2.140 premji na sumę 

dolarów 
płatnych w efektywnej walucie 

Głównewygrane: 

10 premji po 40.000 dolarów, 
30 premji po 8.000 dolarów, 
2.100 premji na ogólną sumę 61.000 dolarów. 

'|-sze losowanie odbędzie się w dniu 1 
© Właścicieje obligacji serji l-ej 5 proc. Premjowej 

-szym marca 1926 r. 
Pożyczki dolarowej mogą 

wymieniać je na obligacje Serji II, poczynając od dnia 1 lutego 1926 r. z prawem 
zachowania ostatniego kuponu, płatnego w dniu 1 marca 1926 r. 

_ Sprzedaż za złoto, waluty 1 dewizy 
będzie, poczynając od dnia 1 lutego 1926 r. 
go, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w 

  

Wspomnienia myśliw- 
' skie. 

"Taki tytuł konkretny dał znakomi- 
ty podróżnik polski generał Bronisław 
Orąbczewski cyklowi podróżniczych 
epizodów wydanemu Świeżo—z ilu- 
stracjami i portretem  autora— przez 
firmę Qebethnera i Wolffa 

Prowadzą nas te ciekawe i barw- 
ne wspomnienia zarówno w dalekie 
strony— jak i lata. Ba! Wszak to „pierw- 
szą znajomość z tygrysem* (osobistą) 
zawarł gen. Grąbczewski jeszcze w 
roku 1875-tym jadąc z Warszawy do 
Taszkientu aby wziąć udział w wy- 
prawach wojennych, słynnej potem 
pamięci generała Skobielewa, „białe: 
o generała* z pod Szypki i San Ste- 

La A potem podczas wypraw po- 
dróżniczych swoich w głąb Azji Środ: 
kowej, docierając przez Pamiry do 
źródeł rzeki Indus: lub wzdłuż _pół- 
nocnych zboczy Himalajów do Ty- 

'_ betu—na jaką też mnogość nie na- 
patrzył się dzikiej fauny, na jakież to 
nie napolował się dzikie zwierzęta lub 
egzotyczne ptactwo! i 

Jest co naopowiadać... że i książ- 
Ка cała w mig urośnie, zaś gen. Grąb- 
czewski wybornie opowiadać umie; 
można ręczyć głową, że ani razu nie 
„zapoluje jak król Popiel" (jak to się 
przysłowiowo mówi w przenośni); 

KA ddd dach di GB k 

zagraniczne oraz. za złote odbywać się 
we wszy:tkich Oddziałach Banku Polskie- 
Pocztowej Kasie Oszczędności, 

„ wszystko u gen. Grąbczewskiego ści-, 
słe, pewne, niejako odokumentowane 
oparte na niezliczonych zapiskach, 
które autor musiał prowadzić z czuj- 
ną skrupulatnošcią, podróżując zazwy- 
czaj bądź jako delegat . znakomitego 
petersburskiego Towarzystwa Geogra- 
ficznego, bądź jako wysoki pełnomoc- 
nik rządu rosyjskiego. i 

Wiemy kogo widzimy np. na dro: 
dze karawanowej z lndyj do Chin 
Zachodnich, lub przecinającego tę 
„drogę i ciągnącego ze swoją ekspe- 
dycją przez kilka miesięcy krajem po- 
łożonym na 3500 do 4500 metrów 
nad poziomem morza aby dotrzeć do 
pustyń północno-zachodniego Tybetu. 
Nie z flintą to na zającą ktoś wycho- 

lub na dzi do dworskiego lasku... 
cietrzewie w wygodnej budce zasiada. 

Wróćmy do tego pierwszego ty- 
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Stosunki pograniczne 
polsko»sowieckie. 
W związku z ostatniemi układami 

polsko-sowieckiemi, regulującemi: sto- 
sunki pograniczne, zwróciliśmy się z 
uprzejmą prośbą do Pana Wojewody, 
O. Malinowskiego o informacje w tej 
materji. 

Na mocy układu polsko-związko- 
wego z d. 3.VIII. 1925 o załatwieniu 
zatargów granicznych, w końcu ubie- 
głego roku odbył się cały szereg kon- 
ferencyj na pograniczu komisyj mię- 
szanych polsko- związkowych, mają- 
cych na celu zlikwidowanie istnieją- 
cych uprzednio nieporozumień i za- 
targów natury gospodarczej, jak rów- 
nież dane wytyczne sposobu  likwi- 
dacji ewent. nieporozumień, mogących 
wyniknąć w przyszłości. 

Jako przedstawiciele rządu pol- 
skiego, w konferencjach tych brali 
udział odnośni starostowie powiatów 
granicznych (Dziśnieńskiego, Duniło- 
wickiego i Wilejskiego) — dla załat- 
wienia zaś spraw mniej ważnych, 
upoważnieni przez nich urzędnicy 
administracyjni, względnie oficerowie 
poszczególnych oddziałów K. O. P. 

Ze strony związkowej przedstawi- 
cielami rządu byli naczelnicy *ódnoś- 
nych G. P. U. lub też wyznaczeni 
przez nich urzędnicy, względnie ofi- 
cerowie. 

Tu należy dodać, 'że przedstawi- 
ciele władz sowieckich wykazali - па 
odbytych konferencjach chęć przy- 
chylniejszego załatwienia wszelkich 
spraw w myśl życzeń przedstawicieli 
polskich. 

W. wyniku konferencyj, prowadzo- 
nych na poszczególnych odcinkach 
granicznych pow. Dziśnieńskiego, Du- 
nitowickiego i Wilejsxiego, — zostały 
wzajemnie zwrócone sobie wszelkie 
mienie skarbowe, broń, amunicja, u- 
mundurowanie i t. p., znajdujące się 
bądź w posiadaniu władz polskich 
bądź też władz sowieckich—i zwróco- 
ne zostało zarówno przez władze 
polskie jak sowieckie. 

* Qkrom tego podlegają wymianie 
wszyscy funkcjonarjuszć P. P. i żoł: 
nierze K. O. P. 

Wszelkiego rodzaju drobne incy- 
denty na pograniczu, jak nieostrożne 
przejście granicy przez  funkcjonarju: 
szów strąży związkowej wzgl. 20!- 
nierzy K. O. P., poszukiwania rzeczy 
skradzionych na obcem terytorjum 
it p. w myśl postanowień Koinisji 
Mięszanej — będą w przyszłości za- 
łatwiane na miejscu przez przedstawi- 
cieli obu stron. Osobom zaintereso- 
wanym wydawane są przepustki, wi* 

zowane przez stronę przeciwną, które 

upoważniają do przechodzenia grani- 
cy w celu wszczęcia poszukiwań rze- 
czy lub zaginionego inwentarza. - 

Przepustki takie są ważne w prze- 
ciągu 12 godzin i gwarantują osobie 
zainteresowanej nietykalność osobistą. 

W myśl tej ustawy, władze obu 
państw t. j. polskie i sowieckie, zo- 
bowiązują się nie wysiedlać nikogo 
przez t. zw. „zieloną granicę" . przed 
uzyskaniem na to zgody przedstawi: 
cielstwa strony drugiej w formie u- 
dzielenia osobie wysiedlanej wizy 
wjazdowej. Eug. Sch. 
BOEREBOCZ GAJA KOTA VOSKKETI 

Akcja odbudowy. 
W związku z akcją odbudowy domów 

mieszkalnych i budynków gospodar- 
stwa wiejskiego, zniszczonych wsku- 
tek działań wojennych, i w wyniku 
urzędowych sprawozdań niektórych 
stąrostów, w dn. 28.1.1926 wojewo- 
da, p. O. Malinowski, odbył naradę 
z dyrektorem dyrekcji łasów państwo- 
wych w Wilnie p. Grzegorzewskim, 
przy udziale naczelnika wydz. admi- 
nistracyjnego, inspektora ochrony la- 
sów i inspektora administracyjnego 
urzędu wojewódzkiego. 

Przedmiotem narady była kwestja 
wykorzystania wszelkich możliwości 
w zaopatrzeniu ludności poszkodo- 
wanej w budulec drzewny z lasów 
państwowych. 

Po zobrazowaniu dotychczasowe- 
go biegu akcji tej, oraz biorąc pod 

werżnęliśmy się wcale głęboko w pro- 
wincję zwaną, chyba od . początku 
świata, Syrdarją i jesteśmy w Perow- 
sku. Perowsk— właściwie fort Perow- 
skiego — założył zdobywca stepów 
azjatyckich, późniejszy wielkorządca 
kiaju Orenburskiego, słynny Perow- 
skij. Tem sam—mówiąc nawiasem — 
którego córka Zolja Perowskaja za 
udział w atentacie-na cesarza Aleksan- 
dra ll-go, kaźniona była śmiercią wraz 
z Rysakowem... 

Ale tygrys, —tygrys, bratku! Zaraz 
będzie. Na ostatku, ` 

Otóż ekspedycja gen. Orąbczew- 
skiego trafia w Perowsku na straszii- 
wą tragedję. Komendant „fortu miał 
córkę jedynaczkę, która ukończywszy 
instytut, wróciła właśnie do rodziców... 
Korzystając z ciepłego. wieczora wio- 
sennego i nocy księżycowej (w Tur-- 

grysa. Dogońmy generała w Syzraniu *kiestanie noce tak są jasne, że można 
nad Wołgą. Potem statkiem do. Sa- 
mary (okrutnie jeszcze mało kolei że- 
laznych było wówczas w Rosji); pó- 
tem machniemy sobie 400 kilometrów 
pocztowym tarantasem do Orenburga; 
potem przetniemy sobie pasmo gór 
Uralskich końmi, aby w Orsku siąść 
wierzchem na wielbiąda i kiwając się 
za każdym jego krokiem płynąć sobie 
karawanowym szlakiem tygodni dwa, 
tygodni trzy—jak się zdarzy. 

Oto i aniśmy się spostrzegli jak 
przez Karalińsk za morzem Aralskiem 

czytać) wyszła z ;dusznych pokojów 
na wał forteczny, na przechadzkę—i 
została porwana przez tygrysa. Żoł: 
nierze stojący na warcie o' kilkadzie- 
siąt kroków od miejsca, gdzie” sie- 
działa córka. komendanta, słyszeli 
krótki, przeraźliwy krzyk ofiary .i wi: 
dzieli jak „coś* izeskoczyło z wału 
ciągnąc ża sobą jakiś ciężar w stronę 
zarośli na brzegu rzeki, lecz tak onie: 
mieli z przerażenia, że mając w ręku. 

karabiny, nie dali ognia, Ai ryżykow= 
nież było strzelać w dziką bestję u- 

© wo 

Zbeszczeszczenie zwłok Tichona. 
Nowe prowokacje G. P. U. 

Donoszą nam z Moskwy, że bolszewicy w celu zdyskredytowania 
prawowiernej Cerkwi prawosławnej, rozpowszechniają pogłoski, iż przed 
niedawnym czasem aresztowany na rozkaz O. P. U. następca Tichona, 
metropolita Piotr, jest w rzeczywitości mordercą Tichona. Piotr. miał rze- 
komo otruć patrjarchę, celem zawładnięcia tronem patrjarszym. 

W rzeczywistości inicjatywa tej 
kierownika okręgowego G. P. U., któremu zale: 

prowokacji pochodzi od Tuczkowa, 
na zbeszczeszczeniu 

prochów zmarłego Tichona, które mają być rzekomo wygrzebane z ziemi 
i poddane analizie stwierdzającej fakt otrucia. 

Wiadomość o tem wywołała wśród prawosławnych wielkie poru- 
szenie. 

. Przewidywany spadek „czerwonca“, 
Z Moskwy donoszą: Oczekiwany jest tu znaczny spadek kursu 

<czerwonca>. Sfery handlowe przypuszczają, że spadek «czerwonca» _na- 
stąpi skutkiem konieczności udzielenia większych kredytów  upadającemu 
przemysłowi sowieckiemu. Kredyty te uzależnione są od inflancji, której 
też domaga się, dla tych celów, Stalin. 

Nafta rosyjska opanowuje rynki krajów 
bałtyckich? 

Tak twierdzi «Ekonomiczeskaja Žyzū». 
«Ekonomiczeskaja Żyzń» stwierdza z zadowoleniem, 

naftowa 

w roku 1923/24 oraz 3,0 w roku 192 

iż rosyjska ropa 
oraz jej przetwory coraz bardziej zdobywają sobie rynki trzech 

krajów bałtyckich. Przy produkcji rocznej, która я й a wyniosła 3 mil. pudów 
4/25 Rosja w pierwszym z pomie- 

nionych lat dostarczyła krajom bałtyckim 1,1 milj. pudów, św drugim już 
1,5 milj. pudów. Łotwa i 
czano przeważnie Litwie oraz Łotwie. 
Są: Kompanja Azjatycka (grupa Schel), 

stonja sprowadzały benzynę, naftę zaś dostar- 
Głównemi konkurentami Sowietów 

«Apekol» (grupa Standart) oraz 
polski trust państwowy «Polmin», z kłórym to eksporterom rosyjskim 
wypada staczać zaciętą walkę. W tym 
jeszcze większych sukcesów. 

roku spodziewają się w Moskwie 

Z cyklu baranich zachwytów naszych posłów. 
Z Mińska donoszą, że Okręgowy 

Komitet Wykonawczy wydał na cześć 
posłów Miotły i Jurewicza bankiet w 
związku z ich odjazdem do Polski. 

Po przemówieniach tow. Fiłatowa 
i innych — odpowiedział poseł Jure- 
wicz: „W wyniku bliższego zapozna: 
nia się z życiem B. S. S. S. zinusze- czywistości*. Uważamy, 

we wszystkich pozostałych  dziedzi- 
nach budownictwa młodej Republiki. 
O wszystkiem cośmy tu widzieli za- 
komunikujemy społeczeństwu polskie- 
mu i naszym wyborcom — chłopom 
Białorusi Zachodniej w sposób naj. 
bardziej ścisły i odpowiadający rze- 

że na panów 
ni jesteśmy stwierdzić wielkie postę- posłów po powrocie należałoby zwró- 
py w gospodarczej, kulturalnej i cić specjalną uwagę. (ab) 

W przededniu rozruchów w Petersburgu, 
Donoszą z Petersburga, że wzrost t. zw. „opozycji” grozi 

w każdej chwili wybuchem otwartej walki 
nadzwyczajną naradę kolegjum G. +. U. przedstawicieli 

zbrojnej. Zwołano 
milicji 

i wojennego okręgu. W rezultacie narady postanowiono zawez- 
wać z Nowogrodu i Pskowa oddziały piechoty i automobili 
pancernych. Z Moskwy do Petersburga ponownie odjechał 
Woroszyłow. 

Tajne dokumenty ukradzione Kalininowi. 
Z Petersburga donoszą, że na jednem z zebrań partyjnych w okręgu Wy. 

borskim, skradziono Kalininowi portiel z tajnemi dokumentami, 
wagi, tyczącemi petersburskiej opozycji, 
aresztów. 

1 niezmiernej 
W związku z tem dokonano licznych 

Żydzi w Połocku ulegli wpływom komu= 
nistycznym. 

Jan nas informują, przed kilkoma dniami w Połocku odbyła się konferencja ży. 
dowska, na której uchwalono, by na święta Paschy (Wielkanoc) tradycyjnej macy nie 
wypiekać, Uchwała ta zapadła w związku z pewnem porozumieniem politycznem władz 
sowieckich stosownie do żydów. (ab). 

Tajny skład broni we wsi Borowce. 
W dn. 26 bm. na skutek umiejętnie przeprowadzonego wywiadu przez of. 

wyw. 7 Baonu Kopu. skonstatowano źe we wsi Borowce w pobliżu granicy 
chłopi posiadają ukrytą broń. Przeprowadzona rewizja przy współudziale poli- 
cji dała doskonałe wyniki. Znaleziono 20 krb. długich, wieiką ilość amunicji, 
drut telefoniczny oraz wiele innych rzeczy wojskowych. Aresztowano cały sze- 
reg osób, które oddano do dyspozycji władz administracyjnych. (ab) 

WAKYCORZEZTYWY ORZEC OZAMA I WZTSTWF O KORWAZOBE PROSZE JEA WDK ZO AAZTZEC TO KO AZOT TRAWIE IDA 

uwagę pozostały krótki okres zimo- 
wy cięcia i zwózki budulca, zwróco- 
no szczególną uwagę na zwiększenie 
intensywności w wydawnictwie ma- 
terjałów leśnych przez właściwe za- 
rządy leśne, przedewszystkiem tym 
zainteresowanym i w tym stopniu 
zapotrzebowania, w jakim dotąd zo: 
stało ustalone w porozumieniu ze 
starostwami, 

Wobec wzmożonej ilości zapotrze- 
wań przez poszkodowanych drewna 
budułcowego i w razie braku zapa- 
sów, Dyrekcja lasów państwowych 
wyjedna zezwolenie na ewentualne 
dalsze cięcia. 
"Po omówieniu zmian w trybie 

postępowania przy wydawnictwie ma- 

terjałów leśnych na odbudowę, uzna- 
no za niezbędne natychmiastowe do- 
raźne porozumienie poszczególnych 
starostów z nadleśniczymi celem 
przyśpieszenia wydawnictwa budulca, 
zapewnienia jego jakości oraz ustale- 
nia niezbędnej maksymalnej ilości bu- 
dulca do wydania jeszcze w sezonie 
obecnym. 

Ponadto poruszono projekt prze- 
kazania objektów leśnych, oddanych 
przez płatników daniny lasowej w 
myśl art. 8 Ustawy z 6.VII.23 do dy- 
spozycji rządu dyrekcji lasów pań- 
stwowych celem zlikwidowania tych 
V kjp w drodze sprzedaży z licy: 
tacji na rzecz skarbu państwa. (b) 
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Z SĄDÓW. 
Sprawa o szpiegostwo. 

Sąd okręgowy pod przewodni- 
ctwem sędziego Jodziewicza гогро- 
znawał wczoraj przy drzwiach zam- 
kniętych sprawę Mojżesza Wileńskie- 
go i Chaima Czeskina oskarżonych 
o „spiegosiwo na rzecz jednego z 
państw ościennych. W sprawie Wi- 
leńskiego i Czeskina zamieszane by- 
ły „grube ryby" zajmujące obecnie w 
Sowdepji wysokie stanowiska. Jedną 
z takich grubych ryb bujających 
dziś na wolności a związanych bezpoś- 
rednio « sprawą Wileńskiego i Czeski- 
na jest lzaak wel Abraham Utjan, nie- 
bezpieczny szpieg operujący na tere- 
nie całej Polski w roku 1923  Ujęty 
następnie przez władże i skazany na 
6 lat więzienia został wymieniony 
do Rosji Sowieckiej i obecnie piastu* 
je stanowisko naczelnika O. P. U. w 
ytomierzu. Podczas swojej działal- 

ności w Krakowie Utjan korzystał z 
usług niejakiego Gawrona, który are- 
sztowany w swoim czasie i. skazany 
m gr p przed kilkoma 
niami został zwolniony z więzieni 

na Łukiszkach. > = 
, Wybitną rolę w sprawie Wileń- 

skiego odegrywał również jego szwa- 
gier Cukierman. Cukiermana areszto- 
wano w pociągu  zdążającym do 
granicy sowieckiej z wysoce. kompro* 
mitującemi papierami. Cukierman na- 
siępnie b. szybko został za kaucją 
15 tysięcy złotych zwolniony i zbiegt 
do Rosji. 

Wileńskiego aresztowano w Ra- 
kowie. Na wczorajszej rozprawie po 
przesłuchaniu swiadków Wileńskiego 
i Czeskina uniewinniono. (b) 

Sesja Sądu Okręgowego w 
Wilejce. 

„Sąd Okręgowy na sesji wyjazdo- 
wej w Wilejce pow. rozpozna w 
dniu 1 lutego bm. sprawę b, organi- 
zatora t. z. bojowych otriadów zdru- 
dieżnych grup na terenie pow. Wilej- 
skiego niejakiego  Szczebiota vel 
Ostrowskiego. 

Szcżebiot będąc prawą ręką pełno- 
mocnika sztabu zachodniego frontu, 
naczelnika dywersjj  Chorążuka i 
jego zastępcy Smoleńskiego i znając 
doskonale teren pow. Wilejskiego 
organizował oddziały dywersyjne— 
t. zw. „piątki*, opłacane przez So- 
wiety. 

_. Sźczebiot ujęty został na teryto- 
rjum Polski w chwili kiedy przybył 
w celu porozumienia się z naczelni- 
kami poszczególnych „piątek*. 

‚ Рггу aresztowanym — znaleziono 
kilka dokumentów z których po raz 
pierwszy stwierdzono, że: dywersją 
kierują Sowiety i jednocześnie zde- 
maskowano system akcji dywersyjnej. 

Zaaresztowany Szczebiot zachowy- 
wał się nadzwyczaj arogancko i spro- 
wadzony do Wilna oświadczył ba- 
dającemu go pprokuratorowi, że ja- 
ko ideowy komunista nie może roz- 
mawiać z prokuratorem rządu burżu- 
azyjnego. 

„Jak cennym człowiekiem dla so- 
wietów był Szczebiot, niech służy 
fakt, że zorganizowany został spe- 
cjalny napad celem odbicia go. (b) 

Wyrok w sprawie 0 zabój- 
stwo Szpyrkowicza. 

W dniu wczorajszym zapadł wy- 
rok w sprawie Marji Hejbowiczoweji 
Bolesława Jankowicza oskarżonych o 
zabójstwo rządcy maj. Jaszuny Szpyr- 
kowicza. 

Sąd po zbadaniu długiego szere- 
gu świadków wydał wyrok uniewin- 
niający obydwóch, 

Wobec tego, historja strzału przez 
okno, strzału pozbawiającego / życia 
Szpyrkowicza pozostaje nadal niewy- 
jaśnioną zagadką. - (b) 

ES EA EA EA EA ES EA EEE EEE 
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L. 0. P, P. 

  

noszącą w paszczy pannęl.. 
Popłoch. Poszukiwania. Posądzo- 

no Kirgizów o porwanie córki komen- 
danta jako zakładniczki, czy co? Aresz- 
towano wartowników... Nikomu przez 
myśl nie przeszło, ażeby w jasną, jak 

dzień, noc księżycową, tygrys mógł 

wskoczyć na. wał i porwać „zdobycz“. 

Tymczasem już przedtem w tenże 
tajemniczy sposób znikło dwóch war- 

towników... Przepadii bez śladu... Mó- 
wiono: dezercja. Zrozpaczeni rodzice 

wyznaczyli nagrodę;  przetrzęsiono 

wszystkie okoliczne auły; szukano 

wszędzie zaginionej ich córki. Nada- 
remnie. Dopiero po kilku dniach zja- 
wił się pasiuch zastawiający Sidła na 

bażanty i przyniósł _ zakrwawione 

strzępy sukienki, którą znalazł w krza- 

kach nadrzecznych. Kzucono się na- 

tychmiast przeszukiwać zarośla. idąc 

śladem dotarto do polany gdzie zna: 

leziono warkocz, kości obgryzione i 

"resztę ubrania, dowodzące aż nadto, 

że nieszczęsną dziewczynę pożarły ty* 

grysy. Tamże natrationo na cząstki 

zaginionych wartowników... 
Niezwiocznie zorganizowano wy- 

-prawę. Na czele jej stanął sam ko- 

mendant fortu. Formalną urządzono 
obławę, która też i wypłoszyła na 

rzekę: tygrysa, tygrysicę 1 dwoje ty- 

grysiąt, Wówczas io gen. Orąbczew- 

ski ujrzał rozjuszonego tygrysa przed 

sobą o jakich 30 kroków. „/. otwartą 

paszczą — opowiada gen. Grąbczew- 
ski—ciężko dysząc i.patrząc na mnie 
wściekłemi, zielonemi  ślepiami, robił 
straszne wrażenie. Złożyłem się jak 
mogłem (leżąc, ukryty. w zaroślach) i 
dałem ognia zobydwóch luf, mierząc 
trochę poniżej głowy. Po strzałach 
rzuciłem dubeitówkę i chwyciłem za 
karabin. Tygrys musiał dostać oba 
ładunki bo momentalnie zniknąt pod 
wodą i po chwili wypłynął, lecz dalej 
odemnie, przewrócony bokiem, brzu- 
chem białym do góry; potem  zupeł- 
nie znikł pod wodą i już nie wypły- 
nąl“. Znaleziono potem jego cielsko 
i samicy. Gen. Grąbczewski nosił po- 
tem przez dłuższv czas przy zegarku 
dwa pazury „pierwszego* swego ty-: 8 

„Ogromna tygrysica pada ugodzona grysa. 
W  innem opowiadaniu widzimy 

gen. Orąbczewskiego polującego na 
tygrysa z zasadzką. . 

Do wbitego w ziemię koła przy- 
wiązuje się np. kozę młodą za. rogi 
i przednie nogi. Myśliwi wdrapują się 
opodal na drzewo, gdzie im przy- 
sposobiono legowisko, np. para de- 
sek, drzwi wyjęte z zawiasów 1 t. p. 
Nie potrzebuje to „stanowisko być 

do zbytku wysokie. Pięć, sześć me- 
trów Od ziemi wystarczy. Wszelako 
zupełnie bezpieczne ono nie jest, 

Gen. Grąbczewski miał za „leżak* — 

wąskie drzwi. „Mogłem leżeć — opi-. 
"suje — tylko na brzuchu bardzo nie- 

wygodnie i będąc w ciągłej obawie 
że upuszczę dubeltówkę iub' topór, 
który miał mi służyć do obrony gdy- 
by tygrys zaatakował drzewo". 
* Zapadła nos. Jest tak ciemno, że 
gen. Grąbczewski ledwie z. trudem 
mógł dojrzeć białe kozlątko, beczące 
coraz przeraźliwiej, stęsknione do 
matki i głodne. 2 

I staje się to, na co  liczono. 
Trzask łamanych gałęzi... przeraźliwy 
bek koźlątka.. szamotanie się... głu- 
che mruczenie tygrysa... Z drzewa 
pada strzał z obu luf wymierzony 
prosto w oczy błyszczące jak fosior 
w ciemnościach. Jednocześnie z dru- 
giego drzewa daje ognia towarzysz 
generała. Oczywiście tryumf zupełny. 

śmiertelnie trzema kulami. 
„Polowanie z zasadzki — pisze 

na któremś miejscu autor „Wspom- 
nień" — nie robiło mi przyjemnoś- 
ci, przeciwnie, zawsze po niem czułem 
jakiś niesmak, jakby wyrzut sumienia. 
Wogóle lubiłem polowanie jako sport“, 

inny obrazek. Gen. Grąbczewski 
hoduje dwa małe tygrysiątka, Z ob- 
ławy mu je przyniestono; może dzie- 
Sięciodniowe. Były wie!tkości dużych 
kotów syberyjskich, szerść miały Sza- 
rą z lekko zarysowanemi  prążkami 
ciemniejszej barwy. Wyglądały zu- 
pełnie jak koty, tylko głowę i łapy 
miały znacznie większę a ogon na



Nr 24 (1304 SŁ 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Z sali odczytowej 'Sto- 
warzyszenia Techni- 

ków. 
Odczyt dyrektora Wł. Milkiewicza. 

W ubiegły czwartek Dyrektor Wł. 

Milkiewicz wygłosił drugi z kolei 

swój odczyt na temat gospodarczy, 

mianowicie p. t. „Oszczędność w te0- 

rji t na praktyce". Główne tezy wy- 

sunięte przez prelegenta skreślić się 

dają następująco: 
Jedną z głównych podstaw  pra- 

widłowej gospodarki kraju są drobne 

oszczędności społeczeństwa. Z drob- 

nych sum zbierających się w kasach 

oszczędności i bankach formują się 

w końcu duże kapitały zasilające han- 

del i przemysł. Dwa kraje, w których 

ludność mma najwięcej rozwinięty 

zmysł oszczędnościowy — Stany Zjed- 

noczone i Francja — wykazują naj- 

większy stan dobrobytu. 
Oszczędzanie jest możliwem wów- 

czas tylko kiedy istnieje pewnik nie- 

zniszczalności wkładów, co jednak 

może mieć miejsce tylko przy całko- 

wicie ustabilizowanej walucie. Część 

teoretyków uważa jednak, że i przy 

nieustabilizowanej walucie możliwe 

są oszczędności przez wprowadzenie 

pewnego fikcyjnego miernika * (пр. 

złoty w złocie). Większość jednak w 

tej liczbie i tak poważny finansista 

jak Michalski są innego zdania. We- 

dług nich, gdzie niema ustabilizowa- 

nej waluty, tam niema mowy 0 Te- 

gularnych i stałych oszczędnościach. 

Jakkolwiek lekkomyślna gospodar- 

ka naszych rządów podczas inflacji 

markowej ogromnie przyczyniła się 

do zabicia w społeczeństwie zmysłu 

oszczędnościowego, a załamanie się 

kursu złotego w roku ubiegłym by- 

najmn ej nie przyczyniło się do na- 

prawienia tego zła, jednakowoż pewne 

odłamy społeczeństwa potrafiły о- 

szczędzać i w tych warunkach. Wło- 

ścianin na wsi lokował swe Oszczęd- 

ności w inwentaczu i różnych sprzę- 

tach domowych a wyższa finansjera 

krajowa w bankach zagranicą. Oba 

te rodzaje „oszczędności nie przyno- 

szą prawie żadnej korzyści krajowi, 

bo nie tworzą: czynnych kapitałów 

potrzebnych dia przemysłu i inwe- 

stycyj. Tylko bowiem kapitały pow- 

stałe z -drobnych oszczędności mogą 

służyć podstawą dla dtugotermino- 

wego kredytu, który w Poisce obec- 

nie tak dobrze jak nie egzystuje. 

Jak wiele kraj nasz traci skutkiem 

braku drobnych oszczędności wyka- 

zuje następujący przykład, Ogół spo- 

żywców w kraju wydaje miesięcznie 

około trzech miljardów złotych. O- 
szczędzanie tylko 1 proc. wydatków 

byłoby możliwe nawet dla najskrom- 

niejszych budżetów, bo faktycznie ten 

co wydaje na swoje potrzeby np" 

100 zł. miesięcznie bez nadzwyczaj- 

nego wysiłku mógłby zredukować 

swoje wydatki do 99 zł, A jednak i 

przy tak nieznacznej oszczędności 

gromadziłby się kapitał w wysokości 

30 milj. miesięcznie t. j. 360 milj. zł. 

rocznie. Tylko 3 lata takiej oszczęd- 

ności dałyby przeszło miljard zł, t. j. 

akurat tyle ile obecnie potrzebuje 

Polska dla uzdrowienia swych finan- 

sów i nie może uzyskać w drodze 

pożyczki zagranicznej. 

Racjonalna oszczędność polega 

nie na mechanicznem redukowaniu 

wszystkich bez wyjątku wydatków 

ale głównie na umiejętnem segrego- 

waniu ich na niezbędne i zbędne 
i praktycznem wykorzystywaniu zró: 

deł dochodu. Tej zasady nie uznaje 

rząd dopuszczając horrendalne wprost 
zarządzenia przy  oszczędnościowej 
rewizji budżetu. Gdyby rząd inaczej 

traktował wysiłki społeczeństwa do 
unormowania stosunków  gospodar- 

czych w kraju, Polska potrafiła by 

własnemi siłami zdobyć możliwe 
_ warunki egzystencji. 

R z | Nowy-York 

cal dłuższy był Od ciała włącznie z 
głową. Co było z niemi robić? Ty- 
grysięta były głodne — ale złe o- 
krutnie. Broniły się pazurami i groź- 
nie fyrkały. Przyszła Kirgizka, wzięła 
je na kolana i ótworzywszy pyszczki, 
napoiła mlekiem z palca, jak się kar- 
mi młode jagnięta lub koźlęta gdy 
zostaną bez matki, Podobało się! Już 
po tygodniu oba tygrysięta sprawnie 
łykały mleko z jednej miski, oblizu- 

jąc się jak koty. й ь 
Koniec jednak tej sielanki, o nie- 

zmiernie uciesznych momentach, był 
żałośny. е Ё 

Podhodowane tygrysięta, swojskie 

zupełnie, chodziły swobodnie po 

kuchni i po pokojach .Spały w Stajni; 
konie zupełnie nie zwracały na nie 
uwagi. Po roku były wielkości du- 
żego psa; trochę dłuższe i grubsze, 
z sążnistemi ogonami. Były posłusz- 
ne, znały swoje przezwiska i chętnie 

przychodziły na wołanie. 
Aliści raz, gdy miały już prawie 

półtora roku, tak się z pieskiem fa- 
worytem wychowanicy generała roz* 
bawiły, że — zaczęły go po prostu 
miazdrzyć. Skoczył wyrywać im pie- 

ska fornal, seis, pilnujący koni wierz- 
chowych. „Tygrys groźnie zaryczał i 
rzucił się na seisa, uderzając go jed- 
ną łapą w pierś, drugą w udo, po- 
czem zębami pochwycił go za ramię, 
raniąc go dość głęboko. Na szczęście 

W dyskusji zabierali głos: Różnicę taryfową 
P. Wańkowicz. — Uważa że zu- drodze refakcji. 

bożenie kraju jest tak wielkie, że na- 
wet o drobnych oszczędnościach nie Oddawanie walut z eksportu. 
może być mowy. «Monitor Polski» ogłasza w nurze 19 roz- 

Prof. Rogóyski. — Przytacza dłu- odłozzie Min. KA 2 dnia 19 om. o 
gi szereg danych statystycznych ilu- walucie eksportowej, podlegającej odsprze- 
strujących niedomagania rolnictwa, Enea Opa ta 
70 proc. žycia gospodarczego w Pol- Na podstawie $ 24 rozporządzenia Mi- 
sce opiera się na rolnictwie, 15 proc. nistra Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
na przemyśle i 10 proc. na handlu. Sprawiediiwości z dnia 27 maja 1925 roku. 

Rząd ignoruje sprawę meljoracji го!- (Dz: U- R. P. nr. 57, poz. 408) ustalam ilość z у -_ waluty eksportowej, podlepającej odsprze- 
nych. Nieużytki w niektórych woje- daży Bankowi Dalai ės A | następoji 
wództwach na kresach przekraczają Przy drewnie nieobrobionem za tonę kopal- 
20 proc. całego obszaru. W ślad za niaków9 i pół szylinoa, słupów telegraficz. 

realizuje się w 

н i nych 15 szylingów. świerku i jodły 15 szy- 
Pi ny by lingów, sosny 19 szylingów, olchy, brzozy i 

się | ruch oszczędnościowy U IU- byku 20 szylingów, modrzewiu 22 szylingi, 
dności. 

Sen. Krzyżanowski. 
pesymizm wyrażony przez p. Wan- 
kowicza i wyraża przekonanie, że 
przy nieustabilizowanej walucie nie- 
podobna zmusjć ludność do oszczę- 
dności. : 

kiego 40 szylingów, za tonnę podkładów 
Mec, Sumorok. — Zwraca uwagę |ejowych KOS 36 szylingów, sosno- 

na marnowanie czasu u nas nawet wych 24 szylingi, za tonnę sleeprów 36 szy- 
przy załatwianiu najmniej skompliko- lngów, za tonnę klepki dębowej 25 dolarów. 
wanych czynności. I pod tym wzgię- PTY drewnie spławianem obowiązują nastę- 

‚ pujące normy zamienne dia drewna miękkie- 
dem oszczędność byłaby konieczną. go 1700 Kla arb za 10 m. Eu aids dla 

P. Miśkiewicz. — Stawia zarzut drewna twardego 2.000 kig. za 10 m. kw, 
stronnictwom lewicowym, że šwiado- tratwy. Odnośny obowiązek przy eksporcie 
mie wyrządzają szkodę krajowi ha- jej wynosi 350 funtów szterlingów od wago- 

й ‘ i nu (110 skrzyń po 1440 jaj); żyta, owsa i 
mując pracę | wytwórczość i Przy- jęczmienia 3 dolary od i Pc: pszenicy 
czyniając się do io zubożenia. 4 dolary od 100 kliogr., trzody chlewnej 

Prelegent p. W. Milkiewicz od- 24.000 koron czechosłowackich od wagonu 

powiada na uwagi poczynione pod- Żywca (40 sztuk). 
czas dyskusji i podkreśla, że zdro- я 
wej części społeczeństwa fatalna gos- Zbliżenie ze polsko- 
podarka finansowa nie daje obecnie ZY 
możności oszczędzać. Jedyny bezpie- 
czn, sposób lokowania oszczędności 
drogą kupna walut obcych jest zaka- jowej Polski i Z, S. 5. R. 
zany przez prawo. Wytwarza się taki — W niedzielę oczekuje się przybycie 
paradoks, że ten kto chce oszczędzać gości 2 Z. S. S, R. na oiwarcie Izby Handio- 
bez ryzyka może trafić za to do wię: wej Polski: Z.S.8,R, a między Innemi dy- 

zienia, rektora południowego trustu rud, prezesa 
Ę komitetu targów w Niżnim Nowg., prezesa 

Społeczeństwo ma prawo żądać trustu «Siewieroles>, prezesa «<Biełgostorga», 
żeby sprawa oszczędności opuściła członków <Gostorga» i <Qosplana». Gości 
nareszcie tory teoretycznych rozwa- zwiedzą Warszawę, Łódź, Kraków, Królew- 
żań, absolutnie nie dających zastoso- 5/4 Hutę ! Lublin, 
wać się w życiu i zosiała ujęta w 
formę praktyczną. Jeżeli rząd dotąd KRONIKA MAJSSONA, 
nie jest w stanie sam stworzyć taki Ostatnia podwyżka cen wyrob 
modus v:vendi, który by dawał ш- 
dności możność oszczędzania, to niech tytuniowych a konsumcja. 
postara się o fachowych doradców 
z zagranicy, którzy z pewnością po- 
trafią rozwiązać to zagadnienie. 

klonu, brzostu, wiązu, grabu, lipy, topoli i 
— Podziela Os ki 30 szylingów, dębu i jesionu 40 szy: 

ngów, papierówki wałkowej 3,5 dolara, pa- 
pierówki szczapowej 2,4 dolara, drzewa о- 
pałowego miękkiegoi twardego 1,3 dolara; 
rzy drewnie obronionem za tonnę materja- 
(ów tartych i ciosanych (belki, deski, bale, 

łaty) z drzewa twardego 53 szylingi, z 
о 

— W dniu 20 biež. stycznla zostai za- 
twierdzony i zarejestrowany przez Minister- 
stwo 5praw Wewnętrznych Statut Izby Hand- 

W związku z podwyżką cen na 
wyroby tytuniowe  wspólpracownik 
nasz otrzymał od Dyrekcji Monopo- 
lu Tytuniowego w Wilnie, następu* 
jące wyjaśnienie: 

— Wbrew błędnej opinji, kon- 
sumcja tyiuniu po ostatniej podwyż- 
cie z dn. 31 grudnia u. r. zwiększyła 
się — i to znacznie. Podwyżka cen 

: ° $ wyniosła 25 proc. konsumpcji —: 50 
W grudniu ub. r. sytuacja w proc. Niestety, chwilowo nie może- 

handlu drzewem uległa nieznacznej my panom udzielić ścisłych s tatys- 
poprawie w stosunku do poprzednich tycznych, gdyż trudno nam м tak 
miesięcy. Polepszenie konjunktur wy- królkim czasie przeprowadzić zesta- 

informacje. 

Poprawa sytuacji w polskim 
handlu drzewem. 

wozowych wskutek spadku złotego w wienie statystyczne. Wraz z podwyż: № 
początku tego miesiąca spowodowa* szeniem cen na wyioby . tytuniowe i 
ło pewne ożywienie w obrocie. Kon* z uwagi na to, że obrót Się znacznie 
kurencja drzewa szwedzkiego, fin- zwiększył, Ministerstwo _ Skarbu 
landzkiego i rosyjskiego na targach zmniejszyło odseiki dochodowe 
zagranicznych osłabła na tyle, że wy- wszysikim hurtownikom, detalistom 
wóz na większą skalę drzewa do i m. innym i inwalidom o 1 proc. 
Anglji stał się możliwszym. Popyt Nie jest to jednak zmniejszenie 
na targach krajowych był w  dal- realne, a tylko nominalne. 
szym ciągu słaby. Przeważała tenden- Co dotyczy importu tytuniów 
cja w obrotach do waloryzowania zagranicznych, to Dyrekcja Monopo- 
zabowiązań ze względu na niepewną iu Tytuniowego sprowadziła na 
sytlację walutową, co szkodliwie próbę pewne luksusowe gatunki ty- 
wpływało na stosunki kredytowe. tuniów angielskich (m. inn. Capstan). 
Rzecz prosta, iż ta poprawa nie do- Po stwierazeniu gatunku tych rodza- 
yczy bynajmniej Wileńszczyzny. jów tytuniu i — skoro okaże się, że 

mają one popyt, Monopol Tytuniow, 
Ulgi tranzytowe dla drzewa. przysiąpi z MA. rajone 

Е kcji. (es). 
Zarząd Kolei Żelaznych czecho- | se i 

słowackich ogłosił taryfę ulgową ;dla REZ Ą. 
papierówki, idącej tranzyten z  Pio- mała na wystawie przemysłu światowego w 
irowic do Weipert i Reizenhain, Rzymie wielki medai złoty za wyroby tek- 
Fracht ulgowy wynosi do  Weipert ""o** 
11,28, a do Reizenhain 10,84 kor. cz. GIEŁDA WARSZ 
za 1.000 kg. Uiga obowiązuje od adna 
22 bm. do 30 czerwca rb. pod wa- Dewizy i waluty: 
1unkiem, że w tym terminie przejdzie 

ь Tranz. Sprz. Kupno. 
przez Czechosłowację tranzytem naj- Dolary 1,30 1,32 1,28 
mniej 3.000 ton papierówki z Polski. Belgia 33,27 _ 33,36 83,19 

Hoiandja 293,35 29408 — 292.62 
Londyn 35.54 3550 | 3541 

л8 2160 2130 
sels nie stracił przytomności, uderzył Žaid 21.61 21.66 _ 21.56 
tygrysa Żżelazrień wiadrem, w którem Szwajcarja 14085 141.20 140.50 

nosił mięso (dła tygrysiął), przyem вн° — 10275° 10300 10250 
krzyknął groźnie. Tygrys natychmiast vyłochy 2948 2955 29,40 
go puścił, pędem wpadł do otwartej 

kuchni i jednym skokiem znalazł się 

na półce do rondii, przybitej wysoko 

na ścianie”. Só В dings . 

Niebyło rady. Trzeba było posłać 4 z z ka p 
po strychninę. 5 proc. listy zast, 

„Otrute tygrysy zakopano w ogro- Ziemskie przedw. | 2275 
dzie. Nie pozwoliłem —. pisze gen. 

Grąbczewski — zdjąć z nich skór bo 

bardzo mi było żal zwierząt, do któ- 7 
rych się tak przyzwyczaiłem*. у 

A jak gen. Grąbczewski i gdzie 
polował na ogromne dropie, niesły- 
chanie ostrożne? A jak podchodził 
stado dzikich „jaków* o smakowitem 

mięsie? A jak w jego oczach polo- 
wał z sokołem łowieckim, towarzysz 
myśliwski generała, siostrzeniec osta- 

tniego chana kokandzkiego, w prostej 
linji potomek proroka Mahometa? 

O tem wszysikiem, a i o wielu, 
wielu jeszcze ciekawych rzeczach 

„stois właśnie w książce, o której 
mowa. Rzeczą moją było— polecić ją 
uwadze „tych, którzyby ją w. oknie 

księgarni przeoczyli. Czym zadanie. 

swoje spełnił, niech łaskawy czytelnik 
sam osądzić raczy, 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 64.00 (w złotych 467.20) 

5 kolejowa 120 125 — 

22,50 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Jutro w niedzielę o g. 12 m. 30 pp. 
po cenach najniższych 

PORANEK WOKALNY 
о & 8-е) wiecz. 

КОМСЕКТ 
Wil. Orkiestry Symfonicznej 

We włorek 2-go lutego 
Jedyny 

KONCERT 
znakomitego pianisty 

JÓZEFA ŠLIWINSKIEGO | 
cz J. Początek o g. S-ej wiece. 
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2 posiedzenia Rady 
Miejskiej. 

Po rozpatrzeniu i uchwaleniu 
wniosku nagłego w sprawie bezro- 
bocia i zpowodu urządzonej wrzawy 
przez zgromadzonych bezrobotnych, 
iórych wysilał się uspokoić, jak p. 

Zasztowt, tak i p. Godwód, przewo- 
dniczący posiedzenia p. prezydent 
Bańkowski zarządził 5-cio minutową 
przerwę, poczem przystąpiono do o- 
brad nad zmianą porządku dziennego 
posiedzenia. 

Wobec tego, że prezydent p. Bań- 
kowski postawił wniosek zmiany po- 
rządku dziennego, wystąpił przeciw 
temu z ostrą krytyką radny p. Stud- 
nicki, dowodząc, iż punkt pierwszy 
porządku dziennego w sprawie wszczę- 
cia starań o przyśpieszenie wyborów 
do rady miejskiej należy do spraw 
pierwszorzędnej wagi, które nie nale- 
ży ignorować. Radny Siudnicki kilka- 
krotnie był przerywany przez innych 
radnych, zwłaszcza przeciwników te- 
go wniosku. Wobec tego, że na sali 
powstało poruszenie, przewodniczący 
zarządził małą przerwę, poczem przy- 
stąpiono do dals.zch obrad, a mia- 
uowicie uchwalono wyasygnować na 
budowę 2 szkół powszechnych 177500 
zł. jako połowę kosztorysu i na su- 
mę tę wyjednać pożyczkę u rządu, 
diugą zaś połowę pokryje minist. 
wyznań religijnychi oświecenia pu- 
blicznego. Następnie przyjęto jedno- 
myślnie wniosek w sprawie prowizo- 
rycznego kredytu budżetowego na lu- 
ty 1926 r. Również przyjęto jedno- 
głośnie zmianę przepisów w przed- 
miocie godzin handlu w zakładach 
gospodnio - szynkarskich  (jadłodaj- 
niach), a mianowicie jadioda nie tyi- 
ko koncesjonowane mogą być otwar- 
te od g. gej rano do 23, zaś wszy: 
stkie inne przedsiębiorstwa, zaliczane 
do tego rodzaju handiu, a nie posia- 
dające koncesji i nie uznanie za pra- 
widłowe jadłodajnie będą zamykane 
o g. 7-ej wiecz. 

Referat w przedmiocie statutów 
niektórych podatków uchwalonych 
przez Radę Miejską na rok 1926 zo- 
stał przyjęty z niekióremi  poprawka- 
mi. Następnie uchwalono zostosować 
do instytucji rządowych i wojsko: 
wych normalną taryfę za energję 
elektryczną z elektrowni miejskiej, a 
mianowicie instytucje powyższe o- 
płacały dotąd 65 groszy za kilowat. 
godzinę, obecnie zaś opłacać będą na 
równi. ze wszystkimi abonentami 
po 75gr. Potem uchwalono umo- 

  

rzyć drobne zaległości za podatek 
mieszkaniowy, szkolny i od nierucho- 
mości, należny od ludzi niezamož- 
nych, u których nawet i egzekucja 
nie dałaby pożądanych rezultatów. 
Następnie Rada Miejska jednogłośnie 
uchwaliła udzielić U. S. B. jednorazo- 
wego zasiłku w sumie 110.000 zt, w 
formie opłat zaległych za energję 
elektryczną, wodę i kanalizację. Wre- 
szcie przystąpiono do obrad nad po- 
daniem zarządów cechów wileńskich 
o pozwolenie na używanie znaku her 
bu m. Wilna. W sprawie powyższej 
radny żyd Kruk wysunął wniosek 
odroczenia iej sprawy z powodów 
nieuzasadnionych, skutkiem czego 
wniosek odrzucono. Na wniosek 
radnego Studnickiego i Ruszczyca 
uchwalono jednogłośnie zezwolenie z 
pewnemi powrawkami używania zna- 
ku herbu m. Wilna przez zarząd ce- 
chów wiieńskich. 

W końcu wybrano trzech delega- 
tów Rady Miejskiej w osobach rad- 
nych Uciechowskiego, Sienkiewicza i 
Godwoda, jako komisję rewizyjną 
ksiąg lombardu Wil. Tow. Przem. 
Zastawowego. Zaznaczyć należy, iż 
lombard ten pobieia jeszcze na mocy 
starej ustawy b. Litwy Środkowej 
wygórowane procenta od pożyczek, 
a mianowicie 25 proc. od sumy po- 
życzonej, gdy zaś ustawa obecnie 
obowiązująca przewiduje maksimum 
5 proc. Poczem wybiano komisję fun- 
duszu bezrobocia z Ó-ciu przedstawi: 
cieli Rady. W skład tej komisji weszli 
radni pp. mec. Engel, Lubocki, Koro- 
lec, Moksiewicz, Kiuk i Zasztowt. 

Co do przesunętego wniosku w 
sprawie wszczęcia starań o przyspie* 
szenie wyborów zabrał głos radny 
Engiel, motywując, iż ustawa o sa- 
morządzie rozpatrywaną będzie przez 
władze ustawodawcze niebawem i 
wybory do Rad Miejskich odbyć się 
będą mogły przypuszczalnie już w 
jesien. Wobec czego też wniósł o 
odrzucenie powyższego wniosku. ! Za 
wnioskiem przemawiali radny Ood- 
wod i Szapiro, którzy starali się w 
najdotkliwszy sposób przedstawić 
cały szereg niedomagań obecnego 
Magistratu i Rady Miejskiej. Poczem 
radny Engiel wystąpił z ostrą kryty- 
ką nad wywodami p.Szapiry i postawił 
wniosek, by zwrócić się do marszał- 
ka Sejmu i Senatu, oraz przedstawi- 
cieli rządu z prośbą o przyśpieszenie 
prac nad ustawą o samorządach 
miejskich. Wniosek powyższy więk- 
szością głosów został przyjęty. Po- 
siedzenie zakończono około godz. 
1-ej w nocy. (x) 
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Jutro 

roz. P. N. 

  

   

Wsch. sł, o g. 7 m. 32. 

Zach. sł. o g. 4 m. 02 

    

KOŚCIELNA. 
Uroczyste nabożeństwo. 

Jutro t.j. w niedzielę 31 I w koś- 
ciele p.p. Wizytek doroczna uroczy- 
stošė $w. Franciszka Salezego z 
całodziennem wystawieniem Najśw. 
Sakramentu. 

Prymarja o g. 7, Wotywa o g. 9. 
Sumę o g. 11 pontyfikalnie celebro- 
wać będzie ]. E. Biskup Michalkie- 
wicz. Nieszpory i Konkluzja o g. 
5 wiecz. 

URZĘDOWA, 

— 2.go lutego świętujemy 
Wobec przywrócenia Święta Oczy- 
szczenia N. M.P. w dn. 2 lutego 
urzędy państwowe, szkoły i t. p. bę- 
gą nieczynne przez cały dzień. W 
kościołach odbędą się, jak zazwyczaj, 
solenne nabożeństwa. 

— Próbne alarmy. Komisarz 
rządu na m. Wilno podaje do ogól- 
nej wiadomości, że w czasie najbliż- 
szym odbędzie się kilka próbnych 
alarmów garnizonu. Wobec tego 
wzywa Się mieszkańców do zacho- 
wania spokoju. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Zjazd powiatowych 

związków komunalnych. W dniu 
28 lutego. oraz 1 i 2 marca r.b. od- 
będzie się w Warszawie ogólny zjazd 
powiatowych związków komunalnych, 
organizowany przez zarząd Rady 
Zjazdów samorządu ziemskiego. Po- 
rządek dzienny powyższego zjazdu 
obejmuje następujące sprawy: 1) Spra- 
wozdanie zarządu i rady zjazdów, 
które obok spraw organizacyjnych 
poruszy aktualne zagadnienie samo- 
rządowe, 2) Przegląd działalności po- 
wiatowych związków komunalnych 
w latach 1924—1925, 3) Środki o- 
szczędności w gospodarce powiato- 
wych związków komunalnych 4) Spra- 

wy rolne w pow zw. komun. 5) 

Sprawy zdrowia publicznego w pow. 
zw. komunalnych. 

WOJSKOWA. 

— (b) Powrót gen. Pożerskie- 
go. Dowódca K. O. W, gen. Po- 

żerski powrócił w dniu wczorajszym 
z Warszawy. Gen. Pożerski wy: 
jeżdżał do Ministerstwa Spraw Woj- 

skowych w sprawach służbowych. 
— Pogadanki w oddziałach. 

Komenda ob. war. wydała rozkaz 
mocą którego wszyscy oficerowie — 
referenci oświatowi winni w najbliż- 
szych dniach przeprowadzić w 
swoich oddziałach pogadanki na 
temat — działalności i twórczości Że: 

j romskiego i Rejmonta. Po przepro- 
wadzeniu pogadanek na temat jak 

wyżej, ks. Kapelan garnizonu So- 
poćko'w poszczególnych oddziałach 
wygłosi odczyty w zakresie religijno" 
społecznym. (ab) 

POCZTOWA 
— (x) W sprawie połączeń 

telefonicznych w m. Wilnie. Jak 
się dowiadujemy, sieć telefoniczna w 
Wilnie llczy z dniem wczorajszym 
530 abonentów. Ilość ta zwiększa się 
codziennie przeciętnie o 30 abonen- 
tów tak, że w najbliższym czasie l»ę- 
dą włączeni wszyscy abonenci. Za- 
znaczyć należy, iż w pierwszym rzę- 
dzie zostają włączane do centrali 
władze i urzędy pocztowe. 

-- (x) Konferencja komunika- 
cyjna Dyr. P. i T. w Warszawie. 
Generalna Dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów nosi się z zamiarem jak w latach 
ubiegłych, tak i w tym roku zwołać 
w Warszawie konferencję komunika- 
cyjną. W konferencji tej wezmą udział 
wszyscy delegaci poszczególnych dy- 
rekcyj okręgowych. W związku z po- 
wyższem Wil. Dyrekcja Poczt i Te- 
legrafów przygotowuje już teraz pro- 
jekty połączeń pocztowo-kolejowych 
na rok 1926, w porozumieniu z Dy- 
rekcją Kolei. 
@ — (W O przyśpieszenie postę- 
powania z wekslami przez urzę- 
dy pocztowe. Z powodu tego, że 
urzędy, a zwłaszcza agencje pocztowe 
nie okazały dotąd należytej spraw- 
ności w dziale obrotu zleceń poczto- 
wych Wil. Dyr. P.i T. wydała w 
ostatnim czasie podległym sobie urzę- 
dom zarządzenia, co do przyśpiesze- 
nia postępowania z wekslami, przesy- 
łanymi notarjuszom do protestu. Urzę- 
dy pocztowe są obowiązane w 3dni 
powszednie po oddaniu notarjuszowi 
takiego weksla do protestu, żądać od 
nich zwrotu weksli, lub gotówki. 

— [x] Nadużycie w agencji 
pocztowej. W dniu 28 b. m. z po- 
lecenia Sędziego Śledczego w Woło- 
żynie zosiał aresztowany kierownik 
agencji pocztowej w Zabrzeziu Wła- 
dysław Zabłocki, który w ciągu kil- 
kumiesięcznego urzędowania na tem 
stanowisku popełnił cały szereg na- 
dużyć i sprzeniewierzeń kasowych. 

—|xJSamodzielny urząd pocz- 
towy w Olechnowiczach. Z po- 
wodu ziiacznego zwiększenia się ru- 
chu pocztowego i telefonicznego a* 
gencja pocztowa w Oiechnowiczach 
została z dniem 28 b. m, przemiano- 
waną na samodzielny urząd pocz- 
towy. 

— [x] Nowa agencja poczto- 
wa w Trokielach pow. Lidzkie- 
go. Z dniem wczorajszym została 
otwarta agencja pocztowa w Trokie- 
lach pow. Lidzkiego. 

Że.. OPIEKA SPOŁECZNA 1 PRACA 
— [b] Lustracja funduszu 

bezrobocia. W dniu wczorajszym 
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specjalny wysłannik dyrekcji fundu- 
szu bezrobocia, inspektor Szmidt 

dokonał lustracji biura wileńskiego 
obwodowego fnnduszu bezrobocia. 

— (b) Stan bezrobocia w 
Wilnie. Stan bezrobocia na terenie 
m. Wilna przedstawiał się w dniu 
wczorajszym w sposób następujący: 
Ogólna liczba bezrobotnych  zareje- 
strowanych w Państwowym Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy wynosi 4686 
osób. Przeważającą ilość stanowią 
bezrobotni niefachowi, jest ich 1237, 
przemysł skórny (szewcy. garbarze, 
rymmarze) reprezentuje 627 osób, służ- 
ba domowa 386, robotnicy budo- 
wlani 372 i biuraliści 474. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem 
stan bezrobocia pogorszył się 
znacznie. ; 

SZKOLNA. 

Kursy @а doroslych.. 
Centralny Zarząd Polskiej Macierzy 

Szkolnej Z. Ws. niniejszem  powia- 
damia, że w lutym uruchomia w 
Wilnie kursy dla dorosłych, nauka 
bezpłatna. Zapisy słuchaczy na po- 
wyższe kursy przyjmuje Biuro 
Centralnego Zarządu Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej, Benedyktyńska 2—3, 
codziennie z wyjątkiem świąt, ©1 
g. 12-iej w poł, do 5-tej wieczór. 
Bi — (b) Wykłady polonistyki 
dła nauczycieli. W dniu 3 lutego 
rb. rozpoczynają się polonistyczne 
kursy dokształcające «!а czynnych 
nauczycieli szkół prywatnych. Kursy 
odbywać się będą w gmachu USB. 
ul. Św. Jańska i rozpoczną się o 
godz, 6 popoł. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W sobotę, dnia 
30 stycznia r, b. o godz. 12-ej m. 30 
w Auli Kolumnowej odbędzie pro- 
mocja p. Ignacego Abramowicza, | 
starszego asysienia Klimki Okuli- 

stycznej na doktora medycyny. Wstęp, 
wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w Ognisku Aka- 

demickim. Dziś, w an. 30 g0 b. m, 
w Ognisku Akademickiem odbędzie 
się V-a tegoroczna sobótka, Do tań- 
ców, trwających od godz. %-ej do 
4:ej nocy, przygrywa akademickie 
trio smyczkowe. Wsęp za okazaniem 
legitymacji lub zaproszenia Bratniej 
Pomocy. llość kart wstępu jest 
ograniczona. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Odczyt o Reymoncie wy- 
głosi p. Tadeusz Turkowski w Do- 
mu Ludowym PMS. przy Bialym Za- 
ułku Nr 8 o godz. 4-ej popoł. w nie- 
dzielę d. 31 stycznia; wstęp bezpłatny. 

ZABAWY. 

— Zabawa karnawałowa. W 
poniedziałek, dnia 1 lutęgo b. r. od- 

będzie sie w salonach S. U. P, ul 

Mickiewicza 9 doroczna zabawa kar: 

nawałowa urzędników pańsiwow) Hh 

Wsięp wyłączhie za zaproszenia- 
mi, które winno siĘ uzyskać w Za: 

rządach poszczególnych Kół, oraz w 

sekretarjacie S. U. P. od godziny 18 
do 21-ej. Opłata wejściowa 3 złote. 
Początek zabawy 0 godzinie 22-ej. 
Stroje wizytowe. я 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski. Koncert niedzieln 
w Teatrze Polskim. W sail Teatru. Poł 
skiego („Lutnia*) w niedzielę dn. 31 b. m. 
o g. 8ej wiecz. odbędzie się koncert Wi. 
leńs<iej Orkiestry symfonicznej pod batutą 
Adama Wyleżyńskiego, z udziałem utalen- 
towanej śpiewaczki Zofji Bortkiewicz Wyle= 
żyńskiej. Program składa się z najbardziej 
lubianych utworów literatury symionieznej, 
oraz arji i pieśni z towarz. Orkiestry, Po- 
czątek o g. 8ej wiecz, Bilety e cenach 
zniżonych do nabycia w kasie Teatru Pol- 
skiego od 11—1 i od 3—9 wiecz. 

— Poranek w Teatrze Polskim. Jut. 
ro w niedzielę o g. 12 m. 3U pp. odbędzie 
się w Teatrze Polskim poranek z udziałem 
Elzy lgdal (śpiew), Aleksandra Kontorowi- 
cza (skrzypce), Raiała Rubinsztejna (akom- 
panjameni). W programie: Glinka, Arditi, 
Rachmaninow, Chopin, Sarasate, Wieniaw* 
ski, Moniuszko. Ceny miejsc najniższe od 
50 gr. > 

— Występ Józefa Śliwińskiego. Na 
jedyny konceit znakomitego mistrza for. 
tepjanu, Józefa Śliwińskiego, (sala „Lutnia*) 
we wiorek dna 2 lutego już roz) to 
sprzedaż biletów. W  prog.amie, Is 
Soiumana i Cvopina, kiórych artysta (ak 
świetnie inieipreiuje, znajdują się takie 

dzieła, jak Sonata gmoli Czajkowskie 
utwory Debussy, A de Falla i in- 
nych kompożyiorów ostatniej doby.  Począ- 
tek O g. 8 ej wiecz. : tas 2 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj po raz trzeci „Wesele* Wyspiań- 
skiego. Jutro o godz. 3 i pół po poł. po raz 
siódmy dramat 1. Ruinera „W małym dom- 
ku*. Wieczorem po raz ósmy. komedja S, | 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka*. 
W poniedziałek po raz pierwszy dzny będzie 
„Frcyk w zalotach* komedja stylowa w 3 
akiacn Fr. Zaołockiego, zakończona sceną 
operową Dominika Ćimarosa «li Matrimo- 
nio Segretos. 

‚ Zarząd Reduty najuprzejmiej zawiada« 
mia. że przedstawienia popołudniowe toz* 
poczynać się będą O godz. trzeciej I e za* 
miast jak dotychczas, o czwartej, Zmiana 
ta zosiała wprowadzona ze względu na ko- 
nieczność punkiua:nego rozpoczynania przede 
siawień wieczornych 1 obowiązuje już od 
najbliższej niedzieli. pi 

bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro «Orbis» Mickiewicza 11. 
od 9—4.30 w dnie powszednie i od 10 — 
12.30 w niedzielę, oraz kasa teairu od 11—2 
i od 5—8 w dniu przedstawienia. || + 

— Wieczór fragmentów operow, с 
Dnia 2 lutego 1926 r. w sali Ogniska Ko: 
lejowego (uaprzeciw dworca) przy ulicy Ko- 
lejowej 19 odbędzie sję «Wieczór fragmen- 
tów operowych», Udział biorą: J. Krużanka 
J. Sutocka, W. Derwies i M. Worotyński 
przy fortepjanie. kapelmistiz, W, Sze 
Wykonanie sceniczne w kostjumach, | 

W programie: Puccini Madame Butter« 
fly (początek i koniec II aktu). || 

Q unod Faust—prolog 1 scena - 
wa. Czajkowsk! —Eugenjusz Oniegin—sceną 
z listem. :



        

| łaski żyjące dziadówki. 
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Początek o g: 8 ej. Bilety po 2 zł. 1.50, Kino-Teatr Dziś. Ostatnie arcydzieło p a a a z zt dramat mi” 
„ Wejści 0 „ Pub ś о jaln. Buchowiecki ie“ E Z OSTATNIEJ CHWILI, Helios* sżeepojnogni zee  * 702] Wielka miłość” 5" 
— Poranki muzyczne w Sali Miej. ” ekranu 0 (1 0801 Sudermana zemsty w 7 akt. <Z serji wszechświatowych filmów». Seansy 4, 6, 8110 skiej. Jutro w niedzielę w programie po- 

ranku muzycznego znajdą jej najcelniejsze 
fragmenty z Halki Moniuszki orąz ze Starej 
Baśni i Konrada 'Wallenroda W. Żeleńskiego 
w wykonaniu scenicznem, Początek o godz. 
1230 pop. 

WYPADKI I! KRADZIEŻE 

— S$ymulowany napad. Dochodzenie 
ustaliło, iż rzekomy napad w lesie około 
maj, Michalino Hipolit Szakon symulował. 
Wymieniony, wracając w stanie nietrzeź- 
wym z Duniłowicz zgubił swoje rzeczy, 
bojąc się zaś żony zameldował iż został 
obrabowany, i 

— Ujęcie morder y. Policja zatrzyma- 
ła Bronisława Michniewicza, który na tle 
zemsty osobistej zabił Jana Leśniewskiego 
(tolw, lwanowo pow. Dziśn.). 

Sprawcę z akiami skierowano do sę- 
dziego śledczego. 

— Aresztowanie koniokradów. _Po- 
ficja aresztowała Jana Wandocha (w. Dzia- 
dzicze gm. Kurzenieckiej), ktory przy współ- 
udziale Maksima Bierozy (osada Zienonowo 
m. lżańskiej) skradł konia na szkodę Jana 
Roo. a 

— Amator wody sodowej. Jankiei 
Jakubson (Nowogródzka 100) zameldował o 
kradzieży z bufetu piwiarni 2.ch ciężarków 
i sylonów. Sprawcę kradzieży J. Sžumiei 
(w. Buchcie gm. Rudomińskiej) zatrzymano. 

— Kradzieże. R. Krowialisowej (z. 
Kowieński) skradziono z niezamkniętego 
mieszkania podczas jej chwilowej nieobec- 
ności pościel. 3 

— . Ощдоме] (Робрбгпа 3) зкгайло- 
no garderobę wart, 407 zł. 

-- Dnia 29b. m. został zatrzymany: 
schwytany na gorącym uczynku kradzieży 

węgla z wozu W. Mironowski (Prosta 5). 

` 7 Całej Polski. 
— Katastrofa lotnicza. We 

czwartek 28 b. m. o godzinie 11-ej 
rano w okolicy wsi Powsin pod Wi- 
łanowem spadł ćwiczebny samolot 
wojskowy typu Moren Nr. 5181 z I 
pułku lotniczego w Mokotowie, grze- 
biąc pod zdruzgotanym doszczętnie 
kadłubem zwłoki  pilota-porucznika 
Tadeusza Kulbickiego i raniąc ciężko 
obserwatora Jakóba Kosińskiego. 

Natychmiast zaalarmowane tą tra- 
giczną wieścią pogotowie wojskowe 
na lotnisku warszawskiem wysłało na 
miejsce katastrofy samochód, którym 
przywieziono do Warszawy rannego 
obserwatora i zwłoki pilota. 

Aparat, spadając na ziemię zabił 
przechodzącą w tym momencie mie- 
szkankę Powsina 74-letnią Marję Słoń- 

ski Rod: 
„A wypadku narazie nie 

zdołano ustalić, wiadomem tylko jest, 

iż samolot uległ katastrofie w czasie 

wykonywania akrobatyki powietrznej, 

a m, i. t.« zw. martwych węzłów i 
-korkociągu. 

Na Wiejace wypadku zjechała spe- 

cjalna komisja, która zajmuje się usta- 
łeniem jego przyczyn. 

gglel OPAŁOWY i KOWALSKI 
z dostawą od 1 tony. 

(TT, Jagiellońska 3.6 
M.DEULI "eos st. 
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WANDA NIEDZIAŁKOWSKA — 
DOBACZEWSKA. 

Niedziela. 

_ Siódma rano. Przez szparę okien- 
nicy wślizguje się promień słońca. 
Widocznie będzie pogoda. Szpara 
okiennicy jest czerwono-złota, a drob- 

ne pyłki, tańczące w słonecznym pro- 
mieniu, mają tęczowe otoczki. Panna 

Amelja podnosi głowę i nadsłuchuje. 

‚ Jej towarzyszki śpią jeszcze obie, a 
za drzwiami także cicho. Tylko dzwo- 

„ny kościelne biją na wczesną mszę. 

Panna Amelja powoli, ostrożnie, 
spuszcza nogi z łóżka i wsuwa je 

"w podarte sukienne papucie. Potem 

zarzuca srodze połatany szlafrok, on- 

giś, przed laty, pięknie kolorowy i 
diepce do okna. Nieśmiato probuje 
uchylić okiennicy, cichuteńko, jaknaj- 

"ciszej. Ale zdradza ją wnikliwy a 
przeciągły skrzyp. Panna Estella siada 
gwałtownie na pościeli. — <Panno 
Ameljo, o Boże kochany. Raz na ty- 
dzień chciałoby się wyspać».—Panna 
Amelja czuje się bardzo winną. Słu- 
sznie. W powszedni dzień pani Ro- 
mancewiczowa od siódmej trzaska 
drzwiami i brzęczy czajnikiem w ku- 
chni. Jej najukochańsza Józia wstaje 
i musi mieć śniadanie przed wyjściem 
do szkoły. Jest ni mniej ni więcej, 
tylko wielką i ważną: nauczycielką 
szkoły powszechnej. «Za jednym o- 
gniem» muszą zjeść Śniadanie i mie- 
szkanki schroniska. Nikt dla nich 
specjalnie rozgrzewać kawy nie bę- 
dzie. Nie hrabiny przecież, tylko z 

Panna Estella wzdycha męczeń- 
sko. Robi to oczywiście, by podkre- 
ślić winę panny Amelji. Skruszona 
wielce winowajczyni szepce nieśmia- 
ło: «ja tylko chciałem zobaczyć, czy 

- naprawdę pogoda?» Panna Estella 
krzywi się boleśnie:—«O, teraz pro- 
sżę bardzo, teraz niech pani otworzy. 
Ja już i tak nie zasnę». 

"Panna Amelja korzysta skwapliwie 
z pozwolenia, puszczając mimo uszu 
kłującą ironię. 

Istotnie niebo jest modre, soczyś- 
cie, głęboko, intesywnie modre, aż 

się ta modrość przelewa z niego na 
dachy i bruki, rozświetla wszystko na 

“ więkiino. Ale ten przepych jesienne- 

Przeciwko oszczerstwom. 
BUDAPESZT, 29 I. PAT. W cza- z obecnej sytuacji. W interesie kraju 

sie narąd partji Jedności, prezes Ra- leży pozatem—mówi premjer—ażeby 
dy Min. hr. Bethlen podkreślił w od- zostały zgodnie oparte haniebne prė- 
powiedzi na jednomyślne votum za- 
ufania wyrażone mu przez partję, że 
afera frankowa musi być całkowicie 
wyjaśniona. 

Ani rząd ani partja nie ma nic do 
ukrywania, przeciwnie zarówno w 
imieresie rządu, jak i partji leży aby 
wszystko wydobyto na światło dzien- 
ne. Premjer wystąpi energicznie prze- 
ciwko wszelkim zamiarom wyciąga- 
nia przez tę lub ową partję korzyści 

by narażenia na szwank czci narodu 
węgierskiego. Ataki zagranicy pocho- 
dzą częściowo od nikczemnych Wę- 
grów, którzy wiedzą, że słońce wzej- 
dzie dla nich dopiero wówczas gdy 
uda się im czcigodnych kierowników 
narodu węgierskiego obrzucić bło* 
term, Obecnie chodzi © część narodu 
węgierskiego. Wywody prezesa Rady 
kas zebrani przyjęli gorącemi oklas- 
ami. 

Kampanja wiosenna w Marókku. 
PARYŻ, 29 I. PAT. Petit Journal donosi z Rabatu, że francuski wy-- 

soki komisarz poczynił kroki dla kampanji wiosennej mającej 
cząć z dniem 15 kwietnia b, r. 

się rozpo 

Mrozy w Stanach Zjednoczonych. 
NOWY-YORK, 29-I. PAT. W 

mrozy, W Nowym-Yorku było dziś 17 stopni mrozu. 
Stanach Zjednoczonych panują silne 

Wodospad Niagara 
zamarzł od strony Stanów Zjednoczonych. 

Van Hammel wkrótce przybywa do Gdańska, 
GDAŃSK, 29-I. PAT. Według doniesień dzienników tutejszych, nowy 

wysoki komisarz Ligi Narodów van 
przez Radę Ligi Narodów dn. 12 grudnia r. ub. 
Gdańsku dn. 21-go lutego r. b. 
  

Hammel powołany na to stanowisko 
obejmie urzędowanie w 

Strajk telefonistek i tramwajarzy trwa. 

WARSZAWA, 29.1. (tel. wł, Słowa). Sytuacja strajkowa w ciągu dnia 
dzisiejszego nie zmieniła się. Konferencja przedstawicieli związku telefoni- 
stek z Min. Pracy Ziemęckim, który usiłował znaleźć wyjście kompromi- 
sowe nie odniosła rezultatu. 

W dniu dzisiejszym Dyrekcja traimwai wydałą odezwę do ogółu pra- 
cowników, jutro zostanie wydana druga odezwa grożąca represjami w sto- 
sunku do strejkujących. 

Sytuacja pogorszy się znacznie 
jej bowiem zastrejkuje również i gazownia 
związkową. 

o ile zastrejkuje elektrownia, w ślad Bi96 04 694016 0 045940 00008 M 
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go nieba jest tylko zdradliwą maską, 
za ktėrą kryje się coš caikiem  inne- 
go. Od žle spojonych ram okiennych 
wieje lodowatym chłodem. Z kierun- 
ku nachylenia drzew panna Amelja 
poznaje, że światem hula północny 
wiatr. Więc głową kiwa z wielkiem 
rozczarowaniem na wyblichowanej 
twarzy. Panna Estella, z pod swoje- 
go kocyka, naciągniętego po sam 
czubek nosa, śledzi owo rozczarowa- 
nie ze źle skrywaną radością. — 
„Pójdzie pani do kościoła? co?* pyta 
pertidnie. 

Pannie Amelji na chwilę rozbłysły 
oczy. „Och, jakżeby poszła. Jakżeby 
wyszła z wilgotnego schroniska, z 
cuchnącego podwórka, z zalanej ob- 
rzydliwemi nieczystościami bramy, na 
suchą złotemi liśćmi klonów zasłaną 
ulicę, na chodnik, zasłany dywanem 
słonecznego złota. Jakžeby szła ku 
kościołowi poprzez modre, świetliste, 
czyste i rzeźkie powietrze, przyglą: 
dając się po drodze dzieciom, psom 
i wróblom, uśmiechając się ku ob- 
cym przechodniom, szczęśliwa, że 
słyszy ich obojętne, nie do siebie 
zwrócone rozmowy. 

Ale nie. Jej salopa nie nadaje się 
do wyjścia w taki chłód. Zaraz w 
piersiach boleć zacznie, kaszel będzie. 
dusił po nocach. Żona siostrzeńca 
obiecała wprawdzie ciepły sweater 
«pod spód», ależ trudno wymagać, 
żeby pamiętała. Pracują oboje. Dwo- 
je dzieci. Codzienne, pochłaniające 
życie, Cały splot trosk i radości, 
pizechodzących dalekim, szerokim 
gościńcem. A ora sobie siedzi na 
boku. I żeby to chociaż rodzony Sio- 
strzeniec. Ale nie. Syn kuzynki. Pan- 
nie Amelji stają nagle w pamięci daw- 
no minione jazdy do kościoła z przed 
pięćdziesięciu laty. Cztery kasztanki 
tupią raźnie przed gankiem. Poprzez 
wierzchołki kasztanów i srebrnolist- 
nych topoli przechodzą lekkie poszu- 
my. Złocą się kasztanowe liście, od- 
rywają się od cienkich gałązek, okrę- 
cają się zwolna, lecą ku ziemi. Na 
żwirze, u podjazdu, wszystkie prze- 
zroczyste kamyczki są drobinkami 
kryształu i djamentowym pyłem. Ol- 
brzymi Mars, bronzowy wodołaz wsta- 
je leniwie z wygrzanego miejsca na 
słońcu, by państwo do bramy odpro- 
wadzić. Z ogrodu pachnie jabłkami, 

a od kartofliska dymem. Jakże to? 
Było naprawdę? Czy był tylko kiedyś 
taki prześliczny sen? 

Panna Amelja ożywia się nagle 
Fala wspomnień bledziuchnym ru- 
mieńcem zalewa twarz wyblichowaną. 
Zdecydowanym ruchem podnosi gło- 
wę i zaczyna: «W  Stąnowiszczach, 
bywało»... Ale już panna Leokadja, 
również zbudzona, trzepie ręką ze 
swojego kąta: — «Och z temi Stano- 
wiszczami. Wiemy, wiemy jak tam by- 
walo», : 

Panna Amelja ucina w pół słowa 
i znowu czuje się bardzo winną. Jak- 
że. Tak leźć do kogoś ze wspomnie- 
niami. Każdy ma swoje «Stanowiszcza». 
Cudzych nie potrzebuje. 

Więc drepce znowu do swojego 
kątka i patrzy, która godzina na ma- 
łym staroświeckim emaljowanym zega- 
reczku, pozostałym jakoś «z daw- 
nych dobrych czasów». Zegareczek 
wisi na czarnym aksamitnym  panto- 
felku, różnobarwnemi perełkami ha- 
ftowanym, na Ścianie, tuż obok ob: 
razka Matki Ostrobramskiej. Już 6s- 
ma. Panna Amelja obwieszcza na 
głos tę ważną wiadomość, a czyni to 
z leciuchnym odcieniem wyższości. 
Obie jej towarzyszki nie mają ze- 
garków. 

Teraz zaczyna się wzdychanie, po- 
chrząkiwanie, szuranie pantoflami po 
szurpatej podłodze. Chlupotanie wo- 
dy w pogiętej blaszanej miednicy. l 
codzienny djalog. 

Panna Estella mówi pierwsza: 
«Boże, jaka ta woda zimna, Ach, gdy- 
by ciepłej choć kropeleczkęs.—A na 
to panna Leokadja. „Niechżeż pani, 
zamiast jęczeć, pójdzie po grzaną 
wodę do kuchni”, Więc panna Estele 
la ogląda się na drzwi, nieśmiało bie- 
rzę w rękę kubeczek, podsuwa się 
do progu, stoi chwilkę tuż koło klam- 
ki. W tej chwili za drzwiami roziega 
się tłusty, rozduszony alt pani Ro- 
mancewiczowej i piskliwy dyszkant Jó- 
zi. Wobec czego panna Estella kur: 
czy się, jeszcze bardziej się garbi i 
maleje i powraca powoli ku mied- 
nicy. 

„Dzisiaj już tak będzie. Ale zato 
jutro". Ostatnie trzy słowa wymówio- 
ne z energiczną zaciętością; ale pan- 
na Leokadja wybucha  cieniutkim, 
nieprzyjemnie drżącym chichotem. 
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Panna Amelja nie zwraca uwagi 

na tę scenkę i wita się jak codzień, 
ze swojemi fotografjami. Staroświecko 
uczesane, staromodnie poubierane pa- 
nie i panowie uśmiechają się ku niej 
z komódki z niedzisiejszym wyrazem 
ust i oczu. 

Młode damy i panienki w olbrzy- 
mich, fałszywych warkoczach, koroną 
owijających głowy; młodzieńcy w dłu- 
gich surdutach lub PM uniwer- 
syteckich mundurach. I trochę bar- 
dziej współczesnę „przedwojenne* koki 
i fioki, suknie „pod szyję* ztysiącem 
buf, falban i plisek.—Oto ona sama, 
jako młoda panienka, i jako niewiasta 
w Sile wieku i jako starsza już, ale pra- 
cująca,i jako starsza już, ale pracują- 
ca i niezależna pani swojej woli. Oto 
„Stanowiszcza*. Dworek i brzozy w 
ogrodzie. | „całe towarzystwo” па 
ganku jakiejś dawno minionej, w nie- 
bycie zaprzepaszczonej niedzieli. A 
obok równym rzędem poukładane pa- 
miątki po ulubionych uczniach, co 
dzisiaj, kędyś, dalekim światem, swo- 
jemi drogami chodzą i niepamiętają 
nawet jej imienia i nazwiska. 

Ale ona o każdym pamięta. Ten 
zeszyt pożółkły należał do pewnego 
Stasia, co dzisiaj jest podobno wiel- 
kim dygnitarzem. A to zakładka do 
książki, dar takiej Zosi, co po šwie- 
cie jeździ, jako pani ambasadorowa. 
A to—rysunek, ofiarowany w chwili 
rozstania przez najukochańszego ucz- 
nia. Ten straceniec obłąkał się na 
szerokich rozłogach życia i zginął 
marnie. ‚ 

Panna Amelja dotyka przezroczy- 
stemi palcami rysunku. W' pamięci 
jej staje jak żywa kędzierzawa główka 
chłopczyka i jego oczy błyszczące. 
Dwie łzy śćmią na chwilę bardzo wy* 
blakłe źrenice. A te tutaj zeszyty i 
amatorska grupa dzieciaków na ja- 
kiemś zadrzewionem podwórzu — to 
jedyna pamiątka z „nielegalnej* dzia- 
łalności, z zakazanego nauczania po 
ochronach, Panna Amelja bierze w 
obie ręce grupę i chwilę przygląda 
się na niej własnej, rozradowanej, je- 
szcze młodej twarzy. Dławią ją te 
wspomnienia, must się z kimś po- 
dzielić. Więc mówi za siebie z roz- 
rzewnionem westchnieniem. „I pomy- 
śleć, że za taką rzecz szło się na Sy- 
bir“, 
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Obie towarzyszki wiedzą dobrze 
o co chodzi i grupę szkolną znają 
oddawna. Mimo to podchodzą i pa- 
trzą przez ramię pannie Amelji z ta- 
kiem zainteresowaniem, jakby to czy- 
niły poraz pierwszy. „Bywało, bywa- 
ło", szepce panna Estella, „mnie kie» 
dyś w takiej wiejskiej szkole o mało 
nie aresztowali. Właśnie ja robię pi- 
sanie..* Ożywione staruszki podno- 
szą ku opowiadającej domyślnie u- 
śmiechnięte twarze. Ale w tej chwili 
drzwi na kurytarz odskakują z trza- 
skiem i wpada przez nie jedne sło- 
wo, rzucone jak raca srodze nadąsa- 
пут głosem: „Kawa”, 

Starowinki chwytają swoje kube- 
czki i drepcą co żywo przez kurytarz 
do jadalni. Na ławkach, koło długie- 
go stołu siedzi już siedm koleżanek 
z innych pokoi, a rosła, ciemnowłosa 
Józia tuli do wyniosłych piersi ogro- 
"mny bochen czarnego chleba i kraje 
go zajadle szerokim błyszczącym no- 
żem. Dziś, z racji niedzieli, do chleba 
należy się trochę jełkiego masła, tyle, 
że chleb jest niem ziekka potarty, za- 
miast codziennej marmolady. 

Pani Romancewiczowa rozlewa 
jakąś brunatną ciecz do kubeczków, 
Panna Amelja zbliża się ze swoim 
i wzdycha cichutko na widok owej 
„kawy*. Pani Romancewiczowa sły- 
szy owo westchnienie i rzuca wzgar- 
dliwie z ponad kolosalnego biustu: 
„lsz, nie smakuje. Hrabina", Na co 
Józia odpowiada przeraźliwym śmie: 
chem. Potem pani Romancewiczowa 
wynosi się z Józią do swojego po: 
koju na śniadanie. 

Jedna z mieszkanek schroniska 
patrzy za niemi i kiwa jej się głowa 
na pomarszczonej, cienkiej szyi. „One 
tam nie taką kawę piją, nie taką, 
moje panie”. A pannie Amelji przy- 
pomina się znowu, jak w „Stanowisz: 
czach*, na niedzielę, pieczono chru- 
piące, rumiane rogaliki i jak ślicznie 
pachniała śmietanka w kamiennych 
garnuszkach. Musiała być gęsta, a 
kawa mocna i bardzo gorąca. Inaczej 
„Panienka” zaraz kaprysiła. Jakże to 
było przepaściście dawno. 

tymczasem niebo zaciąga Się 
chmurami i żółte liście na chodniku 
porywają się całym tłumem do jakie- 
goś niespokojnego lotu. Jakże temu 
panu, co mija w tej chwili parterowy 

domek, rozwiewają się zabawnie poły 
jesiennego palta. Jak oburącz trzyma 
kapelusz na głowie. Panną Ameija 
wybucha cichym, bezdźwięcznym 
śmiechem. Panny Leokadja i Estėlia 
przypadają do „niej i patrzą przez ta- 
mię: „Co, co się stało?" I długą chwilę 
roztrząsa się ważne pytanie: „spadnie 
mu ten kapelusz, czy nie spadnie?“, 

Do południa cicho, Pani Roman- 
cewiczowa z Józią milkną i gdzieś przepadają. Siarowinki, które z racji 
braków ubraniowych nie poszły do 
kościoła, wyłażą ze swoich kątów, 
jak te myszy, co kota nie czują. Prze- 
chadzają się po jadalni, zaglądają do 
kuchni. Jedna, śmielszej natury, za- 
czyna grzać sobie „herbatę własną” 
do babki, przysłanej dziś rano z oka 

zji imienin. Zaprasza co bliższe mie 
szkanki na ucztę, 

Panna Amelja do bliższych nie 
należy. Powraca do swojego pokoiku, 
siada na krzesełku przy komódce i 
myśli: „Może też dzisiaj przyjdzie 
Michaś i Jureczka  przypro wadzi?” 
Obiecał, kiedy był po raz osłatni, że 
teraz to już przyjdzie z małym. Da- 
wne, jeszcze przed ich wyjazdem na 
letnisko. Powrócili do miasta pierw- 
szego września. Zaraz, Ileż to niedziel 
upłynęło od tego czasu? Pięć, sześć, 
osiem. Tak, będzie z osiem. Ba. Tru- 
dno mieć pretensję. Ten jeden dzień 
wolny w tygodniu. Muszą i oni mieć 
jakąś przyjemność, wybrać się gdzieś... 
A czy można nazwać przyjemnością 
wizytę u starej ciotki w schronisku. 
Jakżeby ona chciała zobaczyć małego 
Jureczka. Wszakże ojciec jego, Mi. 
chaś, to syn tej kuzynki, co. kiedyś 
przed pięćdziesięciu laty, zabrała jej, 
postokroć szczęśliwa, innego Jurka, 
najukochańszego w świecie. Podo- 
bno malec ma takie same czarne 
„oczy, jakie miał dziadek, Dziadek. Jej 
Jurek byłby dziadkiem, gdyby żył. 
Ale nie żyje oddawna. 

Oto stoi tu, między innemi foto- 
gratjami, dagerotyp żółławy w tonie. 
Młodzieniec w. uniwersyteckim mun- 
durze i z czupryną wzburzoną nad 
marzycielskiem czołem. 
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