
ROK V. Nr. 28 (1038) 

SLOWO 
Wilno, Piątek 5-go lutego 1926 r. 

Redakcja I Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — uł. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-góo Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ul, Mickiewicza 24 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

| 
Anglja o wejšciu Polski do Rady Ligi. Sejm i Rząd. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 & 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
PRENUMERATA miesięczna Z odnoszeliem Go domu łub z przesyłką pocztową 4 zł. 

zagranicę 1 zł. Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

  

  

Warszawa, 4.go lutego. Polacy i rząd Ulmanisa. 
LONDYN. 4 II. Pat, Manchester No nareszcie, dający się grubo we 

znaki strajk tramwajarzy można uwa- 
żać za zlikwidowany. Aczkolwiek 
wczoraj jeszcze sytuacja była niepew- 
na i trudno była snuć jakiekolwiek 
przypuszczenia o rychłej likwidacji 
strajku to w dniu dzisiejszym — паз!а- 
pił zasadniczy zwrot. Na konferencji 
zwołanej przez Min. Pracy i Opieki 
Społecznej p. Ziemięckiego przedsta- 
wiciele Dyrekcji Tramwai zgodzili się 
na zawarcie nowej umowy zbiorowej 
pod warunkiem, że dotychczasowe 
warunki płacy nie zostaną zmienione. 
Bezpośrednio po tej konferencji od- 
była się narada u głównego inspekto- 
ra Pracy p. Kiotta,na której przedsta» 
wiciele związków zawodowych zaak* 
ceptowali powyższą propozycję z tem, 
że Magistrat nie pogorszy doiychcza- 
sowych warunków urlopowych i płac. 
Na papierze i w obradach gabineto- 
wych sirajk więc został zlikwidowa- 
ny, jak i kiedy zosianie przeprowa: 
dzona ta likwidacja w praktyce zo- 
baczymy gdy ruszą tramwaje. Nie 
można bowiem wobec doświadcze* 
nia ostatnich dni uiożsamiać porozu- 
mienia przedstawicieli związku ze Sia* 
nowiskiem rzesz, robotników, którzy 
mimo, że są członkami organizacyj 
socjalistycznych i N.P.R. nie wykazali 
zbytniej karności. 

Zatarg w jElektrowni nie został 
coprawda jeszcze definitywnie zala- 
twiony, ale eweniuainość strejku nie 
grozi już stolicy. Skoro więc. może- 
my mieć nadzieję, że lampy nie zga- 
sną a tramwaje rychło ruszą, przyj- 
rzyjmy się co się dzieje na sejmowej 
arenie, Przedewszystkiem zwrócą na- 
szą uwagę rozdźwięki w koleżydow= 
skiem. „Nasz Przegląd* nazywa je 
kryzysem i zapyiuje czy to aby nie 
początek, rozłamu. środowe posiedze* 
nie koła było faktycznie niezwykle 
burziiwe, jednakże w tej chwili zdaje 
się mówić o rozłamie zawcześnie. 
Prezes Koła pos. Reich i jego zastęp: 
ca pos. Rozmarin, którzy zgłosili swo* 
ją rezygnację, wobec wyrażenia im 
zaufania prawdopodobnie coiną swą 
rezygnację. 

Dość głośno mówi się również © 
sprawie podatku majątkowego. Spra- 
wa ta jak wiadomo wielce dražiiwa 
wycofana została z obrad wczoraj- 
szego sejmu i prawdopodobnie wo- 
becoddania jej do oceny rzeczoznaw= 
ców nie rychło wypłynie na widow- 
nię. Na posiedzeniu Rady Ministrów 
podobno jedynie zabiegi premjera 
zdecydowały o tem, że ostateczne jej 
załatwienie przesunięto bez  określe- 
nia bliżej terminu i podobno w czasie 
kilkugodzinnych obrad były momenty 
grożące nawet załamaniem się koa- 
licji. Wskutek zdjęcia więc z wokan- 
dy tej drażliwej Sprawy posiedzenie 
wczorajsze przeszło spokojnie, poświę- 
cone sprawom które nie wywoływały 
większego ożywienia ani na prawicy 
ani lewicy izby. Porządek dzienny piąt+ 
kowego posiedzenia Sejmu zapowiada 
pierwsze czytanie projektu ustawy o 
podatku od lokali, wysłuchanie spra- 
wozdania komisji wojskowej o wnio- 
sku w sprawie usunięcia zakładów 
amunicyjnych w Lubiinie i parę in- 

nych bieżących spraw. 
W dniu dzisiejszym  obradowaly 

komisje budżetowa, prawnicza, ko- 
munikacyjna, konstytucyjna i ochrony 
pracy. Na komisji komunikacyjnej 
pos. Jachymiak zapytał p. ministra 
Osieckiego czem się powodował rząd 
biorąc zakłady PASTy pod zarząd 
przymusowy. Ponieważ w zakładach 
tych ulokowane są kapitały zagrani- 
czne, przeto 1ząd ograniczając kompe- 
tencję właścicieli oadziałał ujemnie — 
zdaniem posła Jachymiaka— na przy- 
pływ obcych kapitatów do Poiski. W 
dyskusji minister Osiecki udzielił wy: 
jaśnień komunikując między innemi, 
że akcja rządu nie spotkała się z 
protestem ze strony Zarządu PASTY, 
ustanowiony zaś zarząd przymusowy 
nie dotyczy spraw materjalnych spół- 
ki, które pozostawione nadal jej za: 
rządowi. 

ФФФоооооффФеФФф 

U Techników. 
Dziś w Piątek 5 bm. o g. 8 wiecz. p. Józef 
Łastowski wygłosi reierat «Stan przemysłu 
leśnego w Wsleńszczyźnie w związku z 

„, Słami wywozowemi i tarytami» 
Wejście dia członków i wprowadzonych 

gości bezpłatne. 

Uniwersytet Powszechny im. Ad. 
Mickiewicza (W.-Pohulanka 14, 

lokal Szkoły Powsz. 34.) 

Kursy języków rozwijają się. Język 
francuski wykładany jest w 2 gru- 
pach—rozpoczynających i zaawanso- 
wanych, język angielski — również. 
Przyjmuje się zapisy na język nie- 
miecki. 

(Od specjalnego korespondent 1.) 

Zasadniczo, ani łotewski rząd pra- 
wicowy, ani lewica, nie jest nigdy 
zdecydowana mniejszości polskiej na 
Łotwie uciskać specjalnie, lub też 

popierać, Jak to mówią tamtejsi Po- 
lacy: zupełnie wszystko jest jedno— 

nie grzeje nie ziębi nas żadna koali- 

cja, prawica, czy lewica. Łotysze, bez 
różnicy zabarwień politycznych, od- 

noszą się jednak wobec Polaków 

nieprzychylnie. Mniejszość polska, po- 
za oczywiście Niemcami, do których 

Łotysze czują nienawiść wrodzoną, 

jest najbardziej upośledzoną i w 

licznych wypadkach zazdrościć musi 

cichych przywilejów, jakiemi są ob- 

darzane mniejszości rosyjska i ży- 

dowska na Łotwie. 
Przez specjalne faworyzowanie Ro- 

sjan, Łotwa przeciwstawia się sytu- 

acji zakordonowej w  Sowietach, a 

wrogo usposobionej względem ko- 

munizmu ludności rosyjskiej, zwłasz- 

cza zaś starowierów, nie potrzebuje 
się obawiać. Inaczej jest z Polakami. 
W dzisiejszej Łotwie utarło się zda- 

nie, że wszyscy obywatele narodo- 

wości polskiej muszą być wrogo 

względem państwowości łotewskiej 

usposobieni, usiłują polonizować Lat- 

galję i południową część Zemgajji i 
są bez wyjątku nielojalnymi, 

Była to dewiza wszystkich rzą- 
dów łotewskich po kolei i ją prze- 
dewszystkiem mają na uwadze miej- 
scowe władze łotewskie w  stosun- 
kach z ludnością poiską. Stąd po- 
chodzi ucisk, uprawiany względem 
Polaków, systematycznie i otwarcie 

niemal. 
Jednakże z wielu względów wy- 

godniejszy jest dla Polaków rząd 

prawicowy. Przedewszystkiem socjali- 
ści łotewscy pałają nienawiścią do 
«obszarników», a do kategorji ich 
zaliczają bezwzględnie całą inteligen- 

cję polską na Łotwie, i pozostałych 
tam ziemian, przeciwko którym wy- 
powiedzieli zaciętą walkę. Jednocze- 

Śnie da się wyczuwać tendencja, zali- 
czanią ogółu włościan polskich do 

kategorjj „Spolonizowanych, przez 

panów i księży, latgalczyków ". Poza 

więc reforimą rolną, która gubi Ło- 

twę, a w miejscowościach zamiesz- 

kałych przez Polaków skierowana 

była wybitnie przeciwko elementowi 

polskiemu, akcja wynarodowienia za 

pośrednictwem haseł socjalistycznych 

uprawiana jest jest przes socjal-de- 

mokratów łotewskich, nader wyraźnie. 
Pozatem, silne stronnictwo, t. zw. 

lewych  socjal-demokratów, jest w 
dzisiejszym sejmie łotewskim  naj- 

bardziej wrogo usposobione w sto- 
sunku do politycznego zbliżenia Ło- 
twy i Polski. 

W końcu roku ubiegłego po no- 
wych wyborach, posłowie polscy w 

sejmie mieli do wyboru dwie kombi- 
nacje: popieranie lewicy, na czele 
której stanąt Samuels, .b. premjer, zna- 
ny polakożerca, lub też udział w 
koalicji prawicowej, z p. Ulmanisem. 

Wedie zwyczaju przyjętego na 

Łotwie, prezydent państwa, Czakste, 
zaproponował tworzenie gabinetu naj- 
silniejszemu stronnictwu parlamentar- 

nemu, socjal-demokratom. Stronnictwo 

to z kolei zwióciło się m. inn. do 

frakcji polskiej, o wystawienie swych 
postulatów. Frakcja polska, mimo 

słabych nadziei na polepszenie bytu 

Polaków przez lewicę łotewską, wy* 

stawiła żądania minimalne, jak otwar- 
cie szkół, zamkniętych nieprawnie za 
poprzednich rządów, usunięcie nie- 

których urzędników, prześladujących 

Polaków, przyznanie kredytów na 

szkoły i t. d. Tym minimalnym  żą- 
daniom stronnictwo lewicowe zadość 
uczynić nie chciało. Za całą odpo- 
wiedź otrzymali pp. Wilpiszewski i 
Wierzbicki zapewnienia, że «rząd 
sprawdzi» i o ile jakieś szkoły zam- 
knięte zostały nieprawnie „oczywi- 
ście” je otworzy. Takiego rodzaju 
„Sprawdzenia*, wydawały się aż nad- 

io przejrzyste. Naturalnie po dojściu 

Ryga, 3 lutego. 
do władzy p. Samuels uznałby, że 
wszystko jest «w porządku» i Polacy 

nie uzyskaliby nic. 
Rokowania prowadzone z różnemi 

stronnictwami przez mniejszości na- 
rodowe, wykazały jawnie, że żadne 
stronnictwo parlamentarhe łotewskie 
nie jest skłonne obdarzyć mniejszości 
autonomją. Ponieważ kombinacja z 

prawicą rokowała więcej nadziei na 
uzyskanie pewnego maximum 24- 

dań, a jednocześnie Niemcy przeszli, 
bez uprzedniego porozumienia z Po- 

lakami, do obozu popierającego zwią- 

zek włościański, Polacy zdecydowali 
się również poprzeć rząd p. Ulmani- 
sa. Tym razem minimalne ich żąd :nia 

zostały przyjęte. Obecna prawicowa 

koalicja rządowa przeszła bardzo ma- 
łą większością głosów, a w tem za 

ważyły decydująco głosy mniejszości. 
Uimanis zmuszony jest liczyć się z 
Polakami: dwa — trzy głosy, zdecy- 

dować mogą o upadku nowego ga- 
binetu. Obiecał więc załatwić szereg 

bolączek: usunąć niektórych urzędni- 
ków, pootwierać szkoły, wniknąć w 

sprawę samookreślenia narodowości 

przez obywateli, ukrócić samowolę 
w tym względzie policji, ułatwić uży- 
skanie obywatelstwa i t. d. 

Jednocześnie, na ogólną sytuację 

Łotwy, która przeżywa ostry kryzys 

ekonomiczny, rząd prawicowy Uima- 

nisa wywize wpływ dodatni. W pier- 

wszym rzędzie, poprawi stanowisko 
«Łata», który w ostatnich czasach 
był mocno zagrożony. 

Specjalnie dla Polaków, kwesija 

popierania rządu była bardże aktu: 

alną. Przedewszystkiem należało się 

liczyć ze stanem uświadomienia pol- 

skich wyborców, którzy, jak wogóle 

włościanie, domagają się zawsze re- 

alnych dowodów i korzyści materjal- 

nych, płynących z popierania danej 
frakcji. Cały szereg bolączek  рого- 

stawał niezałatwionych. Agitacja so- 

cjalistyczna stronnictw latgalskich, z 

jednej strony, a kleru łotewskiego z 

drugiej, przybierała wcale zastraszają- 

ce rozmiary. Polscy posłowie mają 

poruszyć kwestje wywłaszczenia t. 

zw. centrów majątkowych, które 

dzięki szowinistycznemu  przeprowa- 

dzeniu reformy rolnej dostały się w 

ręce niepowołane, urzędników łotew- 

skich, nic z ziemią nie mających 

wspólnego, zaś odwieczni tej ziemi 
dziedzice otrzymali działki (resztówki) 

najgorsze. Chłopi polscy, stale przy 

podziale ziemi byli omijani. Pozatem, 
według przyjętej swojego czasu usta- 

wy, Ci z ziemian, którzy przyjęli oby- 

watelstwo polskie, mają być osta- 

tecznie  wydziedziczeni z dn. 19 

czerwca 1927 r. Frakcja polska w 

programie swym stawia również 

zadanie, przesunięcie tego terminu 

na okres dalszy. 

Wszystkie te sprawy obiecał 

przychylnie rozstrzygnąć rząd Ulma- 

nisa. 

Czy dotrzyma Ulmanis swych 
przyrzeczeń? Jeżeli nadal zależeć mu 
będzie na poparciu frakcji polskiej — 
tak, w przeciwnym wypadku — we- 

dług wszelkiego  prawdopodobień- 

stwa, nie. W jednym punkcie panuje 
prawie zupełna zgodność poglądów 
lewicy i prawicy parlamentarnej ło- 

tewskiej—mianowicie w stosunku do 

ograniczenia praw kulturalnych i 

narodowościowych Polaków  inflan- 
ckich. Jedynie wewnętrzna konstelacja 
i układ sił parlamentarnych, rozstrzy- 

gają o większym lub mniejszym 
stopniu prześladowania, jakiemu po- 
dlegają na Łotwie obywatele naro- 
dowości polskiej. 

m. 

LL ERETEREZEIEBESEJESESCJESEA 
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L 0. P. B. 

  

Guardian nawiązując do zaprzeczenia 
przez Foreign Otfice wiadomości o 
interwencji angielskiej w Polsce, 
rozpatruje możliwości uzyskania przez 
Pols-ę stałego miejsca w Radzie 
Ligi Narodów. Skoro Niemcy uzy- 
skają stałe miejsce w Radzie oraz 
gdy w przyszłości Rosja wejdzie do 

Radzie — Polska znajdzie się wobec [nterpelacje ks. posła Olszań. 
tych potężnych sąsiadów w położe- 

upośledzonem. Położenie to należy 

b. poważnie wziąć pod uwagę. Jeżeli 

Polska zamierza pozostać wietną du- 

chowi Locarna w sprawie rozbroje- 

nia, to obowiązkiem Anglji jest wszel- 

kiemi dostępnemi jej sposobami iść 
na spotkanie potrzeb Polski. 

Ligi i otrzyma również miejsce w 

Decyzja zapadnie w poniedziałek. 

BERLIN. 4. Il. Pat. Jak donosi Tagliche Rundschau decyzja rządu 

Rzeszy w sprawie przystąpienia Niemiec do Ligi Narodów zapadnie 
w poniedziałek dnia 8 b. m. 

Sejmik  Królewiecki przeciwko korytarzowi 
pomorskiemu. 

GDAŃSK 4ll. Pat. Z Królewca donoszą: Onegdaj odbyło się w 

Królewcu otwarcie nowowybranego wschodnio pruskiego Sejmiku pro- 

wincjonalinego. Otwarcia S-jmiku dokonał naczelny prezydent prowiucji 

wschodnio pruskiej Siehr. Punktem kulmiaacyjny mowy Siehra było wy- 

stąpienie jego przeciwko korytarzowi pomorskiemu. P. Siehr oświadczył 

między innemi, że układ zawarty w Locarno spowodował pewne odpięże- 

nie w sytuacji, należy jednak doprowadzić jeszcze do tego aby również 

sprawa korytarza została rozwiązana w sposób dla Niemiec zadawalnia- 

jący. Istnienie korytarza jest zarówno pod względem gospodarczym jak i 

politycznym zupełnie bezsensowne. Jeżeli sprawa granic na wschodzie 

Niemiec nie zostanie załatwiona po myśli Niemiec, wówczas na wschodzie 

nigdy nie zapanuje zupełny spokój. 

Orzeczenie komisji arbitrażowej w sprawie 
zatargu w telefonach warszawskich. 

WARSZAWA, 4-ii. PAT. Dnia 4 lutego o godz. 8 wiecz. przewod- 

niczący Komisji arbitrażowej dla spraw zaiargu strajkowego w telefonach 
ogłosił w imieniu zarządcy państwowego telefonów dyrektora oddziału 

warszawskiego P. A. S. T. oraz zainteresowanych pracowniczek i delegata 

Związku orzeczenie Komisji. Komisja orzekła jednogłośnie, że telefonistki 

(nazwiska) 1) są winne aj iż nie mając na to żadnego upoważnienia 

zwróciły się do płatniczki p. Chudzickiej z. pismem z dnia 18- 1926 r. 

w którem prosiły o zatrzymanie p. Roman dodatku płatnego w dniu 1-11 

1926 r. i doręczenie go członkom Komitetu p. Kowalskiej i O-tapek oraz 

b) że w dniu 26 stycznia 1926 r. nie wyczerpały wszystkich środków po- 

kojowych celem wyczerpania konfliktu z powodu wydalenia p. Cudzic- 
kiej a wskutek tego i w zastosowaniu do okoliczności łagodzących należy 

ich dopuścić do pracy z obniżeniem ich stanowisk o 1 stopień służbowy 

mianowicie z zaliczeniem do kategorji Il na okres czasu 2-miesięczny. 2) 

zwolnienie. ze służby p. Chodzickiej nie stoi na przeszkodzie do ponow- 

nego przystąpienia jej do pracy w telefonach przy równoczesnem zalicze- 

niu jej do kategorji li na okres 2-miesięczny. : 

Po ogłoszeniu powyższego orzeczenia zarządca  paūstwowy podzię- 

kował Komisji za dokonaną pracę i oświadczył że przyjmuje powyższe 

orzeczenie do wykonania pizyczem wezwał pp. telefonistki do podjęcia 

pracy w warunkach orzeczenia Komisji, dyrektorowi zaś oddziału war- 

szawskiego przekazał faktyczne wykonanie orzeczenia. 

TS Salas ns S A) 

NIEZWYKŁY NAPAD BANDYTÓW NA 
AUTOBUS. 

Dzielna postawa oficera zmusiła napastników do ucieczki. 
— 6 pasażerów rannych. 

Z Brześcia donoszą: Dnia 2 b. m. około godz. 2-ej popołudniu ną 

drodze między Sieniawką a Brześciem n/B, kilkunastu bandytów dobrze 

uzbrojonych dokonało napadu na jadący autobus, Bandyci zatrzymali auto 

i po steroryzowaniu szofera zażądali od jadących pasażerów wydania pie- 

niędzy i kosztowności. Pasażerowie odmówili, wobec czego wywiązała się 

strzelanina. Znajdujący się wśród pasażerów por. Sledziński pierwszy roz- 

począł obronę raniąc z rewolweru kilku bandytów. Niektórzy z jadących 

posiadający broń poszli za przykładem. dzielnego oficera, stawiając zacięty 

opór. Rezultat walki: 6 pasażerów rannych, wśród nich por. Sledziński ra- 

niony kilkakrotnie w twarz, oraz 5 bandytów których koledzy uprowadzili. 

.Zaalarmowana policja w Brześciu wysłała pościg. 

Na miejsce wypadku przybyło pogotowie ratunkowe, organy śledcze 

oraz żandarmetja. 

Energiczne dochodzenie w toku. [ab.] 

Ujęcie 20 sprawców napadu. 

Szofer autobusu zamordowany:-—-Šladami krwi.—W  pości. 

gu i u celu. —Bandyci czekali na inny samochód. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Nowogródka). 

Późno w nocy otrzymujemy następujące szczegóły telefonicznie ty: 

czące zuchwałego napadu i pościgu za bandą: Według niektórych wersji, 

napad dokonany był około godz. 7:mej wieczorem. Bandyci zdaleka ostrze- 

lali autobus. Jedna z kul położyła trupem na miejscu szofera. Gdy pasaże- 

rowi stawili niespodziewany opór, bandyci po krótkiej strzelaninie uciekli 

w popłochu, unosząc ze sobą rannych. 

Ż powodu zabicia szofera, auiomobil został unieruchomiony. Przeto 

pasażerowi udali się pieszo do poblizkiej wsi, skąd zaalarimowano poste* 

runek policji w Sieniawce. | 
Natychiniast z Sieniawki wysłano patrol policji w pościgu za bandy- 

tami. 
Policja po przybyciu na miejsce stwierdziła ślady krwi, na mokrym 

śniegu, pochodzące od rannych bandytów, Temi śladami skierował się 
ościg. ; 

" S pewnej wsi, w chacie, znaleziono leżącego na piecu bandytę, ocie- 

kające krwią, ciężko rannego. Wzięty w krzyżowy ogień pytań, bandyta 

przyznał się do udziału w napadzie i wydał resztę uczęstników. 

W tej samej wsi znaleziono wszystkich 20 uczęstników napadu, 
których natychmiast aresztowano. 

Nadmieuić należy, że jak wykazało pierwiastkowe śledztwo, bandyci 
byli dobrze uzbrojeni i mieli czarne maski. 

Napad planowany był oddawna, ale na inny samochód. Mianowicie 
tego dnia przejeżdżać miał automobil wiozący pieniądze dla wypłat urzę- 
dniczych. Jednakże skutkiem pewnych przyczyn, spóźnił się o kilka go- 
dzin. Przeto pierwszy przejechał autobus, na który też dokonano napadu 
omyłkowo. : › 

W danym wypadku podkreślić należy zarówno bohaterskie zacho: 
wanie por. Śledzińskiego, kióre ur.towało życie i mienie licznym pasaże- 
rom, jak też sprawność policji, która ujęła bandytów w przeciągu kilku 
godzin od chwili zbrodni. 

skiego. 

Na posiedzeniu sejmu 3 b. m. ks. 
poseł Oiszański zgłosił 2 interpelacje: 
pierwsza dotyczy braku decyzji rzą- 
dawej w sprawie przekazania zakła- 
dom naukowym polskim domu przy 
pl. Orzeszkowej Nr. 7, druga zaś po- 
rusza nadużycia w zaopatrywaniu K. 
O..P. w pow. Wilejskim. 

Sekcja do spraw mniejszości 
i województw wschodnich. * 
WARSZAWA. 4.1. (żel. wł, Słowa). 

Druga sesja komisji do spraw mniej- 
szości narodowych i województw 
wschodnich rozpocznie się 9-tego b. 
m. Według oceny kół politycznych 
dotychczasowe obrady tej komisji są 
nader pomyślne. W ostainich czasach 
mniejszości narodowościowe z zagra« 
nicy zwiacały się do komisji z proś- 
bą o materjaty w sprawie ustaw ję: 
zykowych, które uznane zostały jak 
b. dobre. 

Nominacja pos. Kozickiego. 

WARSZAWA. 4 l, (tel. wł. Słowa). 
Prezydeat Rzeczypospolitej podpisał 
nominację posła ZLN. p. Kozickiego 
na stanowisko posła przy Kwiry- 
nale. 

Szybko i bezzbytnich formal- 
ności. 

WARSZAWA 4 II, (żel, wł, Słowa), 
W' związku z zaleganiem przez 
właścicieli ziemskich w opłacie po- 
datku mająikowego, Ministerstwo 
Skaibu zwróciło się do Ministerstwa 
Reform Roinyca o wydanie polecenia 
Urzędom Ziemskim aby wszelkie 
Sprawy sprzedaży gruntów na poczet 
podaiku majątkowego załatwiały szyn- 
ko bez zbytnich formalności. 

Badanie działalności Banku 
Rolnego. 

WARSZAWA 4 li. (żel, wł, Słowa), 
Od kilku dni w Państwowym Banku 
Rolaym komisja rewizyjna zwołana 
przez prezesa Rady Nadzorczej 
składzie trzech członków Rady 1 ko- 
misarzy Min. Skaibu 1 Reform  Rol- 
nych prowadzi 
Banku. Dotychczas zbadano dział 
funauszu administracyjnego i wydziat 
lkwidacyjny bauków sziacheckiego i 
włościańskiego. W chwili obecnej 
komisja vada działalność działu agrar- 
nego, który stanowi podstawową dzie* 
dzinę pracy Banku. 

Konferencja prasowa. 

WARSZAWA, 41I. Pat. Dnia 4 
b. m. p. Minister Skarbu Zdziechow= 
ski zaprosił do M-stwa Skarbu na 
konferencję przedstawicieli prasy za- 
granicznej, do których wygłosił w ję: 
zyku francuskim dłuższe przemówie- 
nie, charekteryzujące złożony ciałom 
ustawodawczym poprawiony prelimi- 
narz budżetowy na rok 1926, nasz 
bilans handiowy i sytuację walutową. 

Obrady nad projektem ustawy 
przemysłowej. р 

WARSZAWA, 4.ll. Pat. Sejmowa 
Komisja przemystowo-handlowa za- 
kończyła dziś rosprawę ogólną nad 
projektem usiawy przemysłowej. Pos.. 
Rosenblatt (Koto żyd.) sprzeciwił się 
zasadniczo przymusowej organizacji 
rzemieślniczej i przyjętenu w ustawie 
systemowej „wyzwałania* majstrów. 
Przy tej konstrukcji ustawa w prakty- 
ce może być wyzyskana przeciwko 
rzemieślnikom żydom. Jeśli zasada 
przymusowości będzie w ustawie u- 
trzymana, klub mówcy będzie zmu- 
szony. głosować przeciwko ustawie. 
Wobec wad i usterek ustawy pos. 
Szczerkowski (PP3) proponuje wybór 
podkomisji z 7 osób, któraby projekt 
ostatecznie przygotowała. Po przemė- 
wieniach pos. Wartalskiego (ZLN) i 
Hartglasa (Koło żyd.) Komisja odrzu- 
ciła wnioski pos. Langera i Szczer- 
kowskiego, uchwalając przejście do 
dyskusji szczegółowej nad projektem. 

Komisja budżetowa, 
WARSZAWA. 4.I. PAT. Na dzie 

siejszem posiedzeniu Sejmowa ko- 
misja budżetowa pod pizewodnic- 
twem posta Głąbińskiego (ZLN) wy- 
słuchała referatu posła Rymara (ZLN) 
w sprawie budowy domków urzęd: 

# 

badania działalności 

        
niczych i strażnie korpusu ochrony || 
pogranicza na Kresach. Na wniosek — 
referenta dla zbzdania tej. sprawy po: 
wołano podkomisję. 

Komisja budżetowa we wtorek 
przyszłego tygodnia przystąpi do roz* 
patrzenia budżętu Sejmu i Senatu. 
Ponadto również w przyszłym tygo 
dniu referent generalny poseł Głą- 
biński przedłoży komisji swoje uwagi 
o budżecie, 

  Proza



_ ECHA KRAJOWE 
  

Koło Macierzy Szkol- 
nej. 

— Korespondencja Słowa — 

Głębokie, 2.g0 lutego. 

Dnia 31.1 r. b. odbyło się do- 
roczne walne zebranie miejscowego 
Koła Macierzy Szkolnej. Zebranie było 
niezwykle liczne ze względu na obec- 
ność nauczycielstwa pow. Dziśnień- 
skiego, które przybyło na swój zjażd. 

Prezes koła p. A. Butkiewicz za- 
znajomił zebranych z dotychczasową 
działalnością, koła która przedewszy* 
stkiem szła w kierunku prowadzenia 
księgarni, magazynu  materjałów  pi- 
śmiennych i galanterji. Założona przed 
dwoma laty wypożyczalnia pod ener- 
icznym kierunkiem p. doktorowej 
ejrowej rozwija się pomyślnie. W 

chwili obecnej bibljoteka liczy 1600 
tomów, liczba zaś abonentów wynosi 
200. Głębockie koło Macierzy opie- 
kuje się ponadto 13 szkołami. Dwie 

_ 2 nich utrzymują się wyłącznie z fun- 
duszów koła. 

° W roku sprawozdawczym organi- 
zacja odczytów i przedstawień z po- 
wodu braku odpowiedniego lokalu 
nie mogła się rozwinąć tak pomyślnię 
jak to obserwujemy w innych  dzia- 
łach. | 

Po wysłuchaniu obszernego spra- 
wozdania p. Butkiewicza zebrani przy* 
stąpili do wyboru nowego zarządu. 
W skład nowego zarządu weszli pp. 
starosta Staniszewski, pani Staniszew* 
ska, p. burmistrzowa Snarska, dokto- 
rowa Rejrowa, p. p. Jakowicki, Butkie- 
wicz i Litwinowicz. 

W pracy koła żywy bieize udział 
inspektor szkolny p. Jaworek; ma to 
dla rozwoju pracy kulturalno-oświato- 
wej Macierzy duże znaczenie, koło 
bowiem niejednokrotnie korzysta z 
jego fachowych rad i SE 

NOWO-Ś WIĘCIANY. 

— (p) Przedstawienie amator- 
skie, We wtorek ubiegły odbyło się 
w lokalu szkoły powszechnej u nas 
na skutek starań kierownika szkoły 
powszechnej p. Pawła Krzeczkowskie 
go przedstawienie amatorskie. Zagra- 
no „Najstarszą z sióstr". Przedsta- 

"_ wienie urozmaiciły tańce układu p. 
| Wojikiewiczowej i śpiew chóralny 

pod kierunkiem p. Zygmunta Siedlec: 
kiego. Po przedstawieniu odbyła się 
zabawa taneczna. Przy dźwiękach 
orkiestry ułańskiej bawiono się wy- 
śmienicie do 4-tej nad ranem. Ujemną 
stroną tej skądinąd sympatyczuej Za- 
bawy było nadmierne spożycie aiko- 
holu przez niektórych gości, co w re- 

'_ zultacie sprawia przykrości organiza- 
torom i często kończy się wobec 
żywego usposobienia mieszkańców ria- 
szego miasteczka awanturami, Można 
mieć nadzieję, że na przyszłość zaba- 

   
     

    
   

    

    

więcej, będą urządzane bez bufetów 
z ogromnemi zapasami trunków. 

> GRODNO. 
— Zjazd kresowy. W dniach 6 

i 7-go bm. odbędzie się tutaj zjazd 

‚ 1 przedstawienia, których oby było” 

przedstawicieli wszystkich kierunków 
myśli politycznej na ziemiach wscho- 
dnich. Na zjezdzie wygłoszą referaty 
po. Smólski, b. vice-minister, przedsta- 
wiciel Chrzescijańskiej demokracji, 
Eugienjusz Starczewski, prof. Witold 
Staniewicż, Jerzy Osmołowski b. ko- 
misarz ziem Wschodnich i inni. Re- 
prezentować ziemiaństwo będzie na 
zjezdzie książe Eustachy Sapieha. 

POSTAWY. 
— (b) Roboty budowlane. W 

ubiegłym sezonie budowlanym w Po- 
stawskim powiecie przeprowadzono 
następujące roboty. 

Odbudowano trzy domy muro- 
wane, sto szesnaście drewnianych, 
sto trzy budynki gospodarcze, trzy 
świątynie i jeden budynek užytecz- 
ności publicznej. 

Pozostaje jeszcze do odbudowania 
46 domów murowanych, 412 drew- 
nianych, 1695 budynków gospodar* 
czych, 14 szkół, 3 synagogi i 8 gma- 
chów użyteczności publicznej. 

RESATAKI TOFZPODOZNCK WOEOZOCEA RRT 

List otwarty 
do prof. Zdziechowskiego, rekto- 
ra Uniwersytetu Stef. Batorego. 

Magnificencjo! 

Wczoraj przeczytałem w „Czasie* 
to znakomite i tak niesłychanie na 
czasie będące przemówienie Pańskie 
na Stąszycowskim obchodzie i niech 
mi wolno będzie, jako dawnemu z 
innych czasów koledze, wyrazić Ma- 
gnificencji najgłębsze i najszczersze 
uznanie i prawdziwy zachwyt nad 
tem i poważnem męskiem słowem, 
które, jak prawdziwy głos narodowe- 
go sumienia, padło z rektorskiej ka: 
tedry między młodzież naszą i cały 
naród. 

Ręce opadają, gardło ból sciska, 
gdy się widzi w tej nowej niepod: 
ległej Polsce ten powszechny zamęt 
wszelkiego poczucia etycznego, to 
bolszewizowanie na każdym kroku, 
tę chęć tylko chwilowego użycia, ten 
ciągły pokłon wszelkim demagogicz- 
nym instynktom, tę namiętność złości, 
a niema rozumu. 

Nie wiem czy dłoń jakiego Bato- 
rego potrafiłaby ten etyczny chaos 
poskromić, a cóż dopiero z naszą 
Polską będzie, gdy nasze rządy będą 
dalej równowartościowe z naszym 
Sejmem i z ogólnym społeczno poli- 
tycznym nastrojem? 

Daj Boże, aby taki głos sumienia 
wstrząsnął tysiące sumień młodszych 
i starszych, a wtedy może nasz urząd 
profesorski wyda owoce w myśl dą- 
żeń i pragnień Staszica. 

Z wyrazem najwyższego powa: 
żania Władysław Szajnocha. 

Kraków, 27 I. 26 r. 

Przyp. Red. Ten list znakomitego 
geologa i byłego rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wymowny daje wy- 
raz uczuciom, które w szerokich sfe- 
iach społeczeństwa naszego wywołała 
drukowana w Słowie p. t. „Przed 
groźnem juirem* mowa prof. Zdzie- 
chowskiego. 

  

а)) 5МА КОЛ FANDLOWO-PRZENYSŁOWEGO 
69)0 KONCERT KAMERALNY 

E. 
oraz kwartetu (pp. Kontorowicz, Stołow, Lifiman i Albaum) Program: 
Borodin kwartet Nr 2, Bronsart:trio, 

z udziałem znajnej 
pianistki 

  

      

        
      

          
        
    

  

   

Przedstawienia 

Śpiew i muzyka w 
Wilnie. 

Względnie rzadko napotykane pro- 
dukcje koncertowe gry czteroręcznej, 

"na dwóch fortepianach, mają swe nie- 
zaprzeczone walory estetyczne i mo- 
gą się wznosić na wyżyny najszczy: 
tniejszego artyzmu. Dla tego też kom- 
pozytorowie, o nazwiskach najsław- 
niejszych, niejednokrotnie wzbogacali 
literaturę dwufortepianową dziełami 

“| oryginalnemi, godnemi ich sławy 
(  wiekopomnej. Prawdziwie dobrze u: 

_ łożony utwór na dwa fortepiany po- 
_ winien dawać obu partjom udział 

samodzielny i równorzędny w kształ- 
- towaniu całości kompozycji, wymaga- 

jącej niezwykłego uzgodnienia wszy- 
Stkich środków technicznych, jako też 
wzajemnego oddziaływania obu indywi- 

_ dualności grających, w celu jednolite- 
go odtworzenia muzyki. Wzgląd ten 
głównie się przyczynia, że koncerty 

— mna dwóch fortepianach należą do wy- 
_ darzeń wyjątkowych w życiu mu- 

zycznem, nawet wielkich stolic. Z 
tem większem zadowoleniem należy 

+ powitać zasługujące na wszelkie po- 
‚ — parcie usiłowania, powszechnie tutaj 

_ znanych, wyśmienitych fortepianistek 
—prof. Marceliny Kimontt-Jacynowej 
i p. Fanni Krewer, niezražających się 
trudnościami organizacyjnemi, w u. 
rządzaniu koncertów, poświęconych 

` 

      

W sobotę 6-go lu- 
tego o g. Jej w. 

RANUSZEWICZ 
E. Ranuszewicz kwartet, E, Ranu* 

d szewicz sonata c.moll. Bilety w księgarni Syrkina oraz w bibliotece klubu. 

W Doroczna Szopka === 
Akademicka 

urządzana staraniem Koła Słuchaczy Wydz. Sziuk Pięknych U.S,8, 
codziennie prócz czwartków od dnia 5-go lutego — 

piątku — w lokalu <Ogniska Akad.» — ul. Wielka 24. 
tualnie o goiz. 8-ej wiecz. Ceny biletów od 1 zł. do 5c'u zł. do nabycia 
na miejscu. Kasa zamawiań na nasiępie przedstawienie czynna od godz. 

" Tej wiecz, tamże. 

Początek punk- 

    

     

   

      

wykonaniu dziet najwyborowszych, 
wyłącznie na dwa fortepjany. 

Po raz drugi już, zachęcone po- 
wodzeniem koncertu zeszłorocznego, 
dały się artystki słyszeć w wykona- 
niu programu, układ którego šwiad- 
Czył nie tylko 0 wykształconym gu- 
ście i najbardziej poważnem ujęciu 
swego zadania kulturalnego, lecz nie- 
mniej też i niezwykłych środkach wy- 
konawczych obu koncertantek. 

Bardzo ładne, częściowo wspania- 
łe, warjacje A. Winklera na przešli- 
czny temat Bacha, oraz niezmiernie 
wytworne  «Duettino concertante» 
Mozarta—Busoni'ego wypełniły część 
pierwszą programu, Druga siuita, z 
czterech części, Raclimaninowa, z cze- 
go się ogólnie najwięcej podobały 
dwie części środkowe — niepozba- 
wiony finezji wale i śpiewny romans— 
zakończona błyskotliwą i ognistą ta- 
rantelią; jako też niezmiernie nastro- 
jowe i fascynujące kolorystyczną har- 
monizacją miniatury (L'enfant prodi- 
gue, Sćrónade A la poupće i in.) De- 
bussy'ego zajęły część środkową kon- 
certu. Znakomite, w swym rodzaju 
niezrównane „Reminiscenses de Don 
Juan* Liszta, przez samego mistrza 
świetnie aranżowane na dwa forte- 
piany, były przepysznem zakończe- 
niem wieczora, którego. powodzenie, 
od pierwszej chwili było już zape- 
wnione i do końca się wzmagato, 
Pełna, dojrzałością artystyczną miar- 

, wódcami rabusiów, 

s Ł o 

Proces ordynata Bis= 
pinga. 

Wczoraj, jak już donosiliśmy — 
rozpoczeła się w Sądzie Apelacyjnym 
w Warszawie głośna sprawa ordyna- 
ta Jana Bispinga, skazanego w pier. 
wszej instancji przez sądy rosyjskie 
na 4 lata areszianckich rot za zabój- 
stwo ks. Władysława Druckiego Lu- 
beckiego. 

Po otwarciu obrad przez przewo- 
dniczącego wynikła dłuższa dyskusja 
między prokuratorem a obroną na 
temat niestawiennictwa niektórych 
świadków oraz powołania dodatko- 
wych. Brak świadków nie mógł być 
przyczyną odroczenia sprawy. Obro- 
na oskarżonego w osobach adwoka* 
tów Bittnera, Zegilewicza i Tyrchow= 
skiego domagała się powołania do- 
datkowych świadków: adw. Dąbro- 
wę, rtm. Czeczułowicza, rtm. Niem: 
cewicza. Wniosek ten pozostawał w 
związku ze wzmiankami w  niekió: 
rych dziennikach o toczącej się prze- 
ciw ordynatowi Bispingowi sprawie. 
karnej za zabójstwo dwóch włościan 
i spalenie wsi. Świadkowie owi mieli 
być przeciwwagą tych wiadomości, 
które mogły powstać z powodu je- 
dnostronnego ujęcia sprawy. Zdaniem 
obrony bowiem niesporny fakt po- 
strzelenia przez ordynata Bispinga 
człowieka oraz podpalenia kilku do- 
mów był wykonaniem jedynie pew- 
nych funkcji władzy w czasie, kiedy 
oskarżony był komendantem milicji 
w Grodzienszczyžnie. 

Sąd postanowił powołać jedynie 
adw. Śmiarowskiego i Paschalskiego 
oraz p. Krotowskiego, byłego eksper- 
ta grafologa w l-ej Instancji procesu 
o zabójstwo ks. Druckiego—Lubec- 
kiego. 

Następnie po zaprzysiężeniu świad- 
ków i ustaleniu personalji oskarżo - 
nego ordynat Bisping opowiada o 
swojej działalności politycznej, pań- 
stwowej i społecznej w czasie i po 
wyjściu władz niemieckich z Massa- 
lan. Przyjął on wówczas uząd wój: 
ta gminy Massalany i na tem stano- 
wisku jako jedyna wówczas władza 
otaczał opieką miejscową ludność, 
którą ratował w roźlicznych  potrze- 
bach. Po Traktacie Brzeskim począł 
zalewać okolicę żywioł bolszewicki. 

— Wówczas to ;otrzymałem po- 
zwolenie na utworzenie milicji, К- 
rej zostałem komendantem — opo- 
wiada oskarżony. Na tem stanowis- 
ku zatwierdzony zostałem przez 
władze korpusu jen. Dowbora. Pra- 
cowałem nad stworzeniem - oddzia- 
łów polskich i formowałem pułk uła- 
nów. Niejednokrotnie narażałem życie, 
Niemcy nałożyli cenę na moją gło- 
wę. 

Tu oskarżony obszernie opowia- 
da o przygodach i niebezpieczeń- 
stwach, na jakie wówczas się nara- 
žat dla dobra sprawy polskiej. 

— Nastąpił niewymownie ciężki 
okres agitacji bolszewickiej „i rozzu- 
chwalenia ciemnych mas, Przyjechał 
jakiś pan, który prowadził agitację 
na rzecz bolszewików i dążył do 
rozbicia tworzących się oddziałów 
polskich i tworzenia oddziałów  bia- 
łoruskich. Zaczęły się gwałty i ra- 
bunki. Milicja w kilku miejscach dała 
się rozbroić. Po napadzie na Kraš- 
niki zrabowaniu koni, przeznaczo- 
nych dla oddziatów polskich oraz 
zboża, prowadziłem dochodzenie i 
dla utrzymania praworządności chcia- 
łem ukarać winnych. Dowiedziałem 
się, że niedaleko znajduje się oddział 
niemiecki strzęlców konnych, nie 
spartakusowców: Zupełnie na zimno 
z całą świadomością tego, co czynię, 
zdecydowałem ucieć się do pomocy 
tych żołnierzy i za karę spalić czte- 
ry. chaty włościan, którzy byli prze- 

Sam wtasnorę- 
cznie podpaliłem trzy chaty. Stwier- 
dzić muszę również, iż zdarzyło się 
že postrzeliiem człowieka w czasie 
śledztwa. Człowiek ten następnie 
zmarł. Zaznaczam, że to była akcja 

+ polityczna a nie osobista. Wiemi, że 

  

kowanego, temperamentu. i odczucia 
gra. artystek, wyborne dostosowanie 
się wzajemite i najzupełniejsze opano- 
wanie trudności technicznych, wszyst- 
ko się złożyło na całość, wzbudzają- 
cą szczere zadowolenie zgromadzo- 
nych słuchaczów. Obie koncertantki 
otrzymały liczne i piękne upominki 
kwiatowe. 

% 

Następnego dnia poranek niedziel. 
ny w Teatrze Polskim poświęcony 
był koncertowi symfońicznemu, pod 
kierownictwem dyrektora A. Wyleżyń - 
skiego, który na czele wileńskiej or- 
kiestry symfonicznej dał nam bardzo 
pomyślną interpretację słynnej symfo- 
nji Dworzaka «Z Nowego Świata», 
utworzonej przez czeskiego mistrza 
w czasie jego pobytu trzechletniego 
w Ameryce. W utworze tym wypo:, 
wiada kompozytor swą tęsknotę za 
krajem rodzinnym nieustępującą na- 
wet pod wpływem nowych wrażeń 
na dalekiej obczyźnie. Przeżycia swe 
duchowe wyraża wielki muzyk przez 
mistrzowskie opracowanie  melodyj 
o charakterze rdzennie czeskim, wraz 
z charakterystycznemi melodjami mu- 
rzynów amerykańskich, kojarząc je 
z sobą w fakturze symfonji o  for- 
mach klasycznych, ustalonych osta- 
tecznie przez Beethovena. 

Znana już tutaj śpiewaczka Anna 
Kalinowska wystąpiła jako solistka 

wo 

Rada Miejska w Dynaburgu odmówiła wyko- 
nania rozporządzenia ministraa 

Według wiadomości otrzymanych z Dyneburga, Rada Miejska od- 
mówiła wykonania rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych Łotwy. 
Rozporządzenie to nakazywało używać na posiedzeniach Rady, wyłącznie 

języka rządowego, łotewskiego. Na posiedzeniu w dn. 1 lutego, 24 gło- 

sami przeciwko 5, Rada Miejska sprzeciwiła się wykonaniu rozporządze- 

nia ministra, 

Masowe areszty komunistów w Kownie. 
Policja polityczaa otoczyła stołówkę robotniczą. 

Według wiadomości aadeszłych z Kowna, w nocy na 3 lutego do- 
konano tam licznych aresztów komunistów. : 2 

Policja polityczna otoczyła gmach stołówki robotniczej, gdzie areszto- 
wano kilku robotników, w tej liczbie kierownika stołówki, Cemacha. 

W całem mieście przeprowadzono szczegółowe rewizje u osób po- 
dejrzanych. 

Ogółem osadzono w więzieniu 16 wybitnych komunistów kowień- 
skich. 

Zamach bombowy na 
Ekscesy bojówki 

redakcję w Szawlach. 
szowinistycznej. 

Z Kowna donoszą: „Wczoraj dn. 2 lutego, nieznani sprawcy rzucili przez 
okno bombę, do lokalu redakcji, wychodzącego w Szawlach pisma postępowego 
<Szaulja Naujenos». Bomba upadła na podłogę między stojących współpracowni- 

ków redakcji, jednak na szczęście nie wybuchła. 
Przypuszczają, że zamachu dokonała bojówka <Chrześć - demokratyczna» 

młodzieży, której organizacje znane są z licznych ekscesów terorystycznych. 

„Córka Mikołaja II* w Rydze. 
Epilog sensacyjnej afery samozwańczej Arbaczewskigj— 

Żona mordercy nie była w Berlinie, 

Z Rygi donoszą: Od kiiku tygodni w prasie berlińskiej i 
ryskiej pojawiają się sensacyjne wiadomości, o niejakiej Arba- 
czewskiej która zamieszkała w Berlinie i podaje się za córkę 
b. cara Mikołaja ll-go Anastazję. Arbaczewska ma pochodzić z 
Rygi i jest żoną znanego komunisty. 

Dn. 2 lutego zgłosiła się do ministra spr. wewnętrznych 
Łotwy, pani Arbaczewska, żona głośnego swojego czasu mot- 
dercy policjanta Dumpffa, i oświadczyła, że wszystkie wiado- 
mości podawane w prasie o jej samozwańczej aferze w Berlinie 
są nieprawdziwe. Arbaczewska stale mieszka Rydze od r.19i8, 
do Berlina nie wyjeżdżała. 

Podczas wizyty u ministra, 
rzeczywiście nie jest podobna do Anastazji, 

stwierdzono, że Arbaczewska 
natomiast do złu: 

dzenia przypomina drugą córkę Mikołaja, Tatjanę. 

  

W %-cio letnią rocznicę powstania Armji Czer 
wonej. 

Rada komisarzy ludowych na konferencji w dniu 1.b. m. wydała 
polecenie do wszysikich urzędów, instytucji społecznych i rządowych, do 
wojska i t. p. celem zorganizowania święta w dn. 23 lutego b. r. jako w 9 
rocznicę powstania Armji Czerwonej. 

Dzień ten wolny od pracy w ca łem państwie ma być wykorzystany 
na odczyty i werbunek ochotniczy do organizacji wojskowych t. zw. „Kó- 
łek wojennych *. 

W dniu tym mają być wszystkie gmachy rządowe udekorowane cho- 
rągwami państwowemi. (k) 

Zatrzymanieagenta bolszewickiego na granicy. 
Dnia 1 b.m. żołnierze z I Baonu Kopu zatrzymali przekraczające» 

go granicę osobnika nazwiskiem Horwnik Jan. Badany na strażnicy Po- 
gost zeznał, że został wysłany w celach agitacyjnych na teren Wileń- 
szczyzny. Znaleziono przy nim w czasie rewizji broszury agitacyj ne i in. 
strukcje dla powiatowych rezydentów. 

Wymienionym zajęła się policja i władze sądowe. (ab) 

WIEC ZZEZWRTZDETET CZ SYELINS MCD A POZAWEAGSZZRĄ". KSS IST EOKA TIT O SAN RECE 

następnie spłonęło kilkanaście do- 
mów tej wsi. Nie wiem jaka była te- 
go przyczyna, Być może, iż podpali- 
li je żołnierze niemieccy, poszukują- 
cy broni, 

W dalszym toku wyjaśnień ordy- 
nat Bisping prosi o zarządzenie taj. 
ności obrad, gdyż chce mówić orze- 
czach, narażających interesy państwa. 
Sąd przychylił się do prośby — озКаг- 
żonego. 

Przewodniczący sędzia Alchimo: 
wicz przystąpił do referatu sprawy, 
t. j. przedstawienie jej na podstawie 
zeznań świadków i toku I-ej Instancji, 
W owym piocesie z przed lat 13 tu 
zbadano niesłychaną ilość świadków, 
„gdyż około 600 osób i dokonano ca- 
łego szeregu zdjęć fotograficznych, 
planów oraz subtelnych ekspertyz, 
ujętych w liczne protokuły. Śledztwo 
wykroczyło daleko poza teren  Tere- 
sina i dotarło aż do Anglji, W wy- 
niku jego ordynat Bisping oskarżony 

dając wiązankę najtrudniejszych aryj 
z operowego repertuaru koloraturo- 
wego. Artystka rozporządza dużą 
techniką wokalną, która jednak nie 
zawsze wystarczała do zwalczenią 
bezwzględnego rozmyś!nie nagroma* 
dzonych, iście karkołomnych trudności 
technicznych. Z pomiędzy kilku do: 
datków nadprogramowych najbardziej 
pocieszającem było przypomnienie bez- 
preteńsjonalnego, ale ładnego i wdzię- 
cznego mazurka «Ach pocałuj!», Lu- 
dwika Nowickiego, bardzo niegdyś 
cenionego fortepianisty i kompozytora 
wileńskiego, który po 1803 r. za- 
mieszkał w Ufie, gdzie uczenicą jego 
była, przed studjami u Tausiga i Liszta, 
słynna fortepianistka W. Timanowa, 
zawsze z wielkiem uznaniem i wdzię- 
cznością wspominająca swego pierw- 
szego mistrza. Mazurek Nowickiego 
był niegdyś niezwykle dużo śpiewany 
i obecnie daje się słuchać z prawdzi* 
wą przyjemnością. 

* 

Tegoż dnia wieczorem, odbył się 
popis wychowańców kursu wyższego 
Żydowskiego Instytutu Muzycznego, 
który wykazał parę wybitnie utalen- 
towanych osobmków między uzdol- 
nionemi i na ogół dobrze kształco* 
nemi, Wobec wielkiej ilości wyko- 
nawców, którzy byli najzupełniej na 
wysokości wymagań, niepodobna wy- 
mienić wszystkich, a nawet prawdzi- 

został o zabójstwo ks. Druckiego- 
Lubeckiego, dokonane w celu zmu- 
szenia spadkobierców zmarłego do 
zapłacenia sfałszowanych przez oskar- 
żonego weksli na sumę 300 tys.rubli, 
Nadto akt oskarżenią zarzucał pod- 

zwa otrucia ks. Diuc- 
iego-Lubeckiego strychniną wsypan 

do szklanki Keson“ gwa 
Sędzia Alchimowicz skreślił na* 

stępnie sylwetkę osoby zabitego, 
Przechodząc do stanu majątkowe- 

go ks. Druckiego-Lubeckiego sędzia 
Alchimowicz podkreślił, że majątek 
zabitego księcia wynosił koło ośmiu 
miljonów rubli, które przynosiły mu 
zgórą dwieście tysięcy rocznego do- 
chodu. 

Z zeznań niektórych świadków 
wynika, że ks. Drucki-Lubecki miał 
rachunki wekslowe z ordynatem Bi- 
spingiem, 

Na tem rozprawę pizerwano. 

wie zasługujących na wzmiankę. 
Najdojrzalszą produkcję, zupełnie 

już estradową, przedstawiła uczenica 
p.Girszowiczowej,grająca ładną bardzo 
sonatę Głazunowa. Obok niej można 
postawić wykonawczyni (kl. p. Cecylji 
Krewer) wybornych i ładnych, a tak 
u nas mało znanych watjacyj Fran- 
ciszka Brzezińskiego. Wybornie też 
grała uczenica p. Kowarskiej. Mło- 
dziutka wykonawczyni koncertu g-moll 
Moschelesa (kl. p. Fanni Krewer) mu- 
zykalnie i technicznie bardzo spraw- 
nie wywiązała się ze swego zadania. 

Nad wiek zaawansowanych i bar: 
dzo uzdolnionych uczniów przedsta- 
wił p. Kontorowicz; pewność z jaką 
grali: w wieku chłopięcym jeszcze 
będący wykonawca «Concerto-Mili- 
taire» Lipińskiego i jeszcze—zdaje się 
— młodsza uczenicą (Koncert Melndels- 
sohna) budzą dobre nadzieje na przy- 
szłość. Znany już nam dawaiej, uczeń 
obecny p. Kontorowicza robi stałe 
postępy w rozwoju swego niezwy-* 
kłego uzdolnienia, zdaje mi się 
wszakże, iż fantazja Sarasatego Z 
«Fausta» nie miałą jeszcze całkowitej 
swobody gry i była nacechowana pe- 
wną bojaźliwością. Może lepiej uni- 
kać takich sytuacyj, potęgujących tre- 
mię. Młodziutki wiolonczelista (k. p. 
Albama) uwidocznił prawdziwe zdol: 
ności i znaczne postępy techniczne. 
Ładnym głosem i dobrze frazując 
śpiewała uczenica p. Kacew-Kodkino- 
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Indjanie amerykańscy sprzadają 
konie na nawóz. 

Według pism amerykańskich skazane 
są dzikie konie i mustangi, tułające się po 
prerjach indjańskich, na zagładę. Indjanie 
sprzedają je na sztuczny nawóz po 2—5 
dolarów za sztukę, Władze, które wiedzą, 
że zwierzęta te są szkodliwe. wyrażają swą 
zgodę naich wygubienie. Są to po większej 
części koniki, wycienczone wskutek złego 
karmienia; podczas burzy Śnieżnych giną po 
wielkich cierpieniach całemi tysiącami, Bie- 
gają one wolno w wielkich stadach i właś- 
cicielom term wyrządzają znaczne szkody. 

Śpiączka w Moskwie 
W Moskwie wybuchła epidemia śpiączki. 

W ostatnich dniach zachorowało _8 osób. 
Jedna kobieta umarła. Zdaniem prof. Mor: 
ulisa epidemja ta ma miejsce w Moskwie 

już po raz trzeci. Epidemiczne zapalenie 
mózgu powstaje dzięki specjalnym bakter- 
jom. Choroba ma rozmaity przebieg. Nie- 
którzy chorzy uskarżają się na ospałość, in- 
nym drętwieją kończyny, zaś w najgorszym 
wypadku następuje wybuch krwi z mózgu» 
Ta forma choroby jest najcięższa. Śpiączka 
rozszerza się prawidłowo podczas chłod- 
nych miesięcy; latem znika. Czem silniejsza 
jest epidemja, tem prędzej mija. W roku 
1923 — 23 zachorowało w Moskwie na 
śpiączkę 140 osób, z których zmarło 12, 
aty chorych przeważają robotniey i ro- 
otnice, 

Strajk kata w Nowym 
Yorku. 

Pisma amerykańskie donoszą, że kat 
nowoyorski  zastrajkował, ponieważ nie 
uwzględniono jego prośby o podwyższeniu 
pebsji. Dotyciczas dostawał kat Hulbert za 
jednorazowe wykonanie swej funkcji 150 
dolarów, ale to go nie zadawalnia. Dzięki 
stiejcowi kata osgalało na pewien czas 6 
skazańców. 

EGZAWERDSZ: WATZKŃÓH PRENONTRACH TEAC. 

7 prasy białoruskiej. 

„Biuletyn*  eserów * białoruskich — 
Wileńscy | Cwikiewicze Kanał 

Dźwina-Dniepr. 

W Wilnie ukazało się nowe pis- 
mo białoruskie, organ t. zw. obozu 
«polonofilskiego», „Biełaruskaje Sło: 
wa*. O wytycznych programu nowe- 
go pisma podawaliśmy ' ogólnikowo 
we wczorajszym numerze „Słowa*. 
Należy zwrócić jeszcze uwagę, na 
drukowany w odcinku: gazety” „Biu- 
letyn partji białoruskich  socjal-rewo- 
lucjonistów*, skierowany + przede- 
wszystkiem przeciwko bolszewikom i 
tym, którzy. „zmieniając  wiechi*, 
igną do Mińska. Biuletyn ten | jest 
zdania, ; że ruch / <smienowiechow= 
ców» i duchowa ideologja takich 
panów, jak znany: z ostatniej afery 
Ćwikiewicz, posiada źródło nie w 
Kownie, a właśnie w Wilnie. Nowy 
organ białoruski, komentując zarzu- 
ty «Biuletynu», wskazuje pałcami 
wyraźnie nazwiska tych działaczy 
białoruskich w Wilnie, którzy się 
najzupełniej z ideologją panów (Ćwi- 
kiewiczów i Co, zgadzają. 

„Biełaruskaja Niwa*, zamieszcza 
dłuższy artykuł w sprawie projekto- 
wanej budowy nowego kanału, 14- 
czącego Dniepr i Dźwinę. Pismo jest 
zadania, że kanał ten będzie miał ol- 
brzymie znączenie dla rozwoju ziem 
Białoruskich. , Idea jego sięga bardzo 
odległych czasów, nawet zamierzchłej 
starożytności. "W późniejszych latach 
wciąż mówiono © połączeniu basenu 
bałtyckiego z morzem Czarnem. Na: 
wet władze niemieckie podczas oku- 
pacji myślały o stworzeniu takiego 
połączenia. Olbrzymia droga wodna, 
przecinająca wielką połać kontynentu 
europejskiego w jednym z najma- 
sywniejszych jego części, przecho- 
dzić będzie przez kraje białoruskie, w 
całej ich rozciągłości. 

Ma też pismo najzupełniejszą  ra- 
cję w twierdzeniu, że w  zrealizowa- 
niu tego podajujiušady, zaintereso- 
wana jest nie tylko Łotwa, przy ujś- 
ciu Dźwiny i Ukraina, przy. ujściu 
Dniepra, ale może najwięcej właśnie, 
Mińszczyzna, przez którą cały  han+ 
del i tranzyt wodny dokonywać się 
będzie. 

JK 

en 

wej. Cały popis. miał przebieg « bar» 
dzo pomyślny, świadczący o poważ- 
nej pracy uczestników oraz ich prze- 
wodników artystycznych. 

* 
Osmy koncert kameralny zespołu 

p. Kontorowicza przeszedł niemniej 
pomyślnie, pod względem  artystycz- 
nym, jak i poprzednie. Na specjalne 
wyróżnienie zasługuje dążność uroz- 
maicania programów utworami mało, 
lub wcale tutejszej publiczności nie- 
znanemi. Koncert ten, oprócz znako- 
mitej sonaty «Kreutzerowskiej», szcze- 
gólnie spopularyzowanej przez napa- 
stliwe wystąpienia Tołstoja, usłysze- 
liśmy pełne świeżości i po' mistrzo- 
wsku napisane trioj(c—moll)zBrahrnsa 
oraz monumentalny w koncepcji, z 
wyrafinowanym kunsztem opracowa- 
ny polifonieznie, koncert na skrzypce 
z towarzyszeniem kwartetu smyczko- 
wego. Partje fortepianowe w sonacie 
Beethovena i w trio Brahmsa «wyko- 
nała z zupełnem opanowaniem stro- 
ny technicznej, w dobrem ujęciu mu- 
zycznem i z temperamentem p. Ce- 
cylja Krewer, doskonale  dostóso- 
wując się do wykonania partnerów 
pp. Kontorowicza i Ałbama, co da- 
ło rzetelnie artystyczną. całość, tem 
godniejszą uznania, że skrzypek tylko 
wysiłkiem woli przemagał swe nie- 
zdrowie połączone z gorączką. 

Michat Józefowicz,
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

. Polityka neurastenji 
gospodarczej. 

Było to w roku 1891 w Szwajca- 

rj; w holu hotelowym, pewien Rosja- 

nin podał mnie „Nowoje Wremia* z 

zakreślonem czerwonym ołówkiem 

ogłoszeniem ukazu o zabronieniu wy- 

wozu wszelkich zbóż zagranicę. Nie 

tylko nie wolno było ładować na 

statki ale kazano wyładowywać Z O- 

krętów ładunki, Wszelkie kontrakty 

zawarte z kupcami zagranicznymi 

zostały zanulowane. Przeczytałem ową 

wiadomość, wykrzyknąłem: „to chyba 

mistyfikacja! Nie może być, by po- 

dobne głupstwo mogło być zrobione*. 

Na to mój interlokutor: «właśnie jest 
to u nas możliwe, bo jest głupie». 

Rezultatem tego zarządzenia było, 

że paręset miljonów  pudów zboża 
zgniło w portach i na stacjach, cena 

wzrosła na rynku wewnętrznym Z 

racji ogłoszenia braku zboża dia wy- 

żywienia ludności i Rosja straciła 

rynki zbytu. 
Piece do wypieku pszenicy rosyj: 

skiej zostały przerobione w Anglji, bo 

zaczęto sprowadzać pszenicę amery- 

kańską, gorszą od rosyjskiej, a wy- 

magającą innej metody wypieku, — i 

kupcy zagraniczni nie chcieli zawie- 

rać tranzakcji z krajem. w którym po- 

dobne zakazy mogą mieć miejsce i 

kontrakty mogą być anulowane. 

Ostatnie rozporządzenie o zakazie 

wywozu pszenicy i obłożeniu 15 zł. 

cła eksportowego quintalu, oraz pro- 

jeki zakazu wywozu owsa i żyta, Ży- 

wo przypomniało mi słowa owego 

Rosjanina. 
Zaledwie doczekaliśmy się «zwro- 

tu w polityce eksportowej, zaledwie 

bilans nasz handlowy siał się czyn- 

nym, a wodny eksport otworzył per- 

spektywy pomyślne dla rolnictwa, te- 

go głównego źródła bogaciwa naro« 

dowego, gdy nowe rozpoiządzenie 

przekreśla dążenie do podtrzymania 

wytwórczości a wprowadza na nowo 

politykę ochraniania konsumenta, — 

politykę. prowadzoną zbyt długo przez 

b. premjera W. Grabskiego, 0 Szko- 

dliwości której wreszcie się on prze” 
konał, gdy rolnictwo zostało z krete- 

sem zniszczone. 

Możnaby pomyśleć, „że nastał w 
Polsce głód, że nigdzie chleba już 
niema. Tymczasem widzimy, że po- 

daż jest wystarczająca a ceny nawet 

spadły, 

Cóż więc powoduje podobne nie- 

racjonalne i szkodliwe zarządzenie? 

Albo chęć młynarzy uzależnienia pro- 

ducentów od siebie, albo, nacisk 

demagogicznych elementów, które 
pod pretekstem obniżenia cen chleba 

dla robotników dążą do poderwania 

dobrobytu i produkcji kraju. 

Młynarze nie mając pieniędzy na 

poezynienie zapasów ziarna, pragną 

dyktować ceny, protestując jednocze-. 

śnie przeciw nałożeniu cła na wy- 

wożone otręby, co—ich zdaniem — 

przyczyni się do podrożenia mąki. 

Zachodzi więc pytanie, co jest wa- 

żniejsze: czy wyższe ceny zboża i 

znączny dopływ walut obcych tak 

nam niezbędnych, czy zysk giupy 

młynarzy, chcących obniżenia surow- 

ca przy utrzymaniu wysokich cen na 
mąkę, która to cena regulowałaby się 

ceną mąki amerykańskiej, opłacającej 
koszty dalekiego do nas transportu? 

Jeżeliby nawet, dzięki eksportowi, 

cena chleba u nas była wyższą o 
parę groszy na kilogramie przy wol- 

nym eksporcie, to dla pracującego 
robotnika ta różnica nie gra żadnej 
roli. Dla bezrobotnego jest absolutnie 

obojętną rzeczą cena, jeżeli nie mą 

za co kupić najtańszego nawet. 
Natomiast bankructwo rolników 

stanowi o zaniku zdolności nabyw- 

czej u 70 proc. ludności oraz o nie- 

możebności podniesienia produkcji 

przez brak śródków na nawozy 

sztuczne. 

Fabryki stanąć muszą dla braku 
kupujących, a to powoduje bezrobo- 
cie, nakłada na państwo i społeczeń- 
stwo niezmierny ciężar karmienia mas 

bezrobotnych, podrywa zdolność 
płatniczą podatników i prowadzi do 
ruiny społeczeństwa i skarbu. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych 
żąda zakazu wywozu owsa, w oba- 

wie przed jego brakiem dla armii. 
Dla czegoż. nie - zakupiło. ono po- 
trzebnej ilości po zbiorach? Nie mia- 

ło funduszów — a czy je teraz mieć 

będzie? Czy niewypłacalność skarbu 

za dostawy i budowle nie jest ogól. 

nie znaną i czy nie jest ona "przy- 

czyną, że od zakupów rządowych 

stronią jak od choroby? 

Budżet się obcina a odzywają się 

głosy kompetentne, że i tak obcięty 

budżet nie będzie wykonany, bo lud- 

ność jest zupełnie wyczerpana a no- 
we ograniczenia wywozu w roku 

ogłoszonym jako wyjątkowo urodzaj- 

nym, nasuwają pytanie cóż będzie w 

roku žnormalnym, albo — [nie daj 

Boże — kięskowym?; 
Linja' polityki ekonomicznej nie 

może być podobną do grafiku tem- 
peratury chorego na tyfus; ona mu- 

si być rówią, bez skoków, jeżeli ży- 

cie gospodarcze ma być zdrowe. 

Recydywy są zawsze groźne, bo 

organizm jest już osłabiony, to też 
recydywa w polityce ; wywozowej 

może pociągnąć za sobą śmierć gos- 

podarczą Polski, Zabawa to niebez- 
pieczna.] 

Gabinet koalicyjny wydaje owoce, 
które wydać musi, jedni ciągną na 
prawo, inni na lewo. Widocznie jed- 
nak parcie na lewo jest silniejsze, 

gdyż jesteśmy świadkami coraz to 
większych błędów, coraz większej de: 

zorganizacji życia, przez wprowadze- 
nie ustaw podrywających byt wszyst- 
kich producentów i wszelkiej pro- 

dukcji, 
Dla otrzymania fikcji zgody koali- 

cyjnej, szczebel po szczeblu, staczamy 

się w otchłań anarchicznego rozkładu 
życia gospodarczego a z niem ji pra- 

worządności wogóle. 

Pamiętajmy, że państwo nie pro- 

dukujące zginąć musi — niechże oby: 
watele wołają głosem wielkim, by 

ich do zguby nie prowadzono. Zasa- 

da niesprzeciwiania się złu — nie 
dla Polski. Odrzućmy ją stanowczo. 

St. Wańkowicz, 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (b) Termin składania ze- 
znań © dochodzie. Przypominamy, 
że w dniu 28 bm, upływa ostatni 
termin składania zeznań o dochodzie 
dla właścicieli I ill kategorji przedsię- 
biorstw handlowych-i pierwszych sie- 
dmiu kategorji przedsiębiorstw prze- 
mysłowych. 

Kara za nieprzestrzeganie tego 
terminu przewidywana jest do 500 zł. 
prócz tego właściciel: przedsiębiorstwa 
traci prawo odwołania się od wyso- 
kości przyznanego mu podatku. 

  

Protest 
właścicieli nieruchomości prze- 
ciwko nowelizacjj ustawy 0 

ochronie lokatorów. 

Stowarzyszenie Właścicieli Nieru- 
chomości m. Wilna stanowczo  pro- 
testuje przeciwko projektowi noweli- 
zacji Ustawy o ochronie lokatorów 
dia następujących powodów: 

) Wstrzymanie stopniowego pod- 
niesienia komornego  przekreśliłoby 
ostatecznie prawo właściciela otrzy- 
mywania jakiegokolwiek dochodu, 
który faktycznie zmalał o 50 proc. 
dzięki spadkowi wartości złote go. 

2) Gdy rozchody związane z re- 
montem rosną dzięki: wzrostowi cen, 
faktycznie więc ustalone komorne i 
w tym wypadku pogorsza położenie 
właścicieli, 

3) Podatki wciąż się zwiększają, 
podatek lokalowy, pobierany od prze- 
wojennego  komornego w złocie, 
wzrasta automatycznie wraz ze spad- 
kiem kursu złotego. 

: 4) Moratorjum dla bezrobotnych 
jest w rzeczywistości udzieleniem 
prawa darmowego mieszkańia, gdyż 
ten co nie może zapłacić miesięcznie 
kilkunastu złotych, nigdy nie zapłaci 
Odrazu za rok cały, tembardziej że po 
roku może też nie otrzymać pracy 
przy warunkach w Połsce egzystu: 
jących. Zresztą wszyscy będą też za 
bezrobotnych podawaii ajak dowieść 
że tak nie jest i jakich kosztów i za- 
biegów takie dochodzenie by wyma- 
gało iczy nie wynio.łoby one wię- 
cej od komornego?  Wiaściciel więc 
nie otrzymując dochodów musiałby 
jeszcze z kądeś brać pieniądze na do- 
płatę do swej nieruchomości. : 

5) Moratorjum dia nieposiadają- 
cych 120 zł, miesięcznie byłoby Za- 
chętą dla przeważającej liczby lokato- 
rów do niepłacenia, obowiązek dowie- 
dzenia, że dany lokator ma _ więcej 
niż 120 zł. spadłoby na właściciela, 
a jakież dane ma on w swem  roz- 
porządzeniu do kontrolowania kiesze- 
ni lokatora, jeżeli skarb nie jest w 
stanie ułowić dochodów przy  obli- 
czaniu podatku od dochodu?” 

6) Jeżeli.nowela mana celu opie- 
kę nad temi co mają mniej niż 120 zł. 
miesięcznego dochodu, to jak się 
zapatrywać na. położenie ogromnej 
większości właścicieli, których pozba- 
wiają przez usiawę wszelkiego do- 
chodu wymagając jednocześnie opła- 
cania wszelkich podatków pansiwo- 
wych i komunalnych w ściśle okre- 
ślonych terminach z doliczaniem lich- 
wiarskich kar za opóźnienie? 

— (b) Kupcy żydowscy u p. 
Wojewody. Delegacja związku kup- 
ców żydowskich z d.r Wygodzkim 
na czele interwenjowała u p. Woje- 
wody w Sprawie zarządzenia, mocą 
którego sklepy posiadające prawo 
wyszynku i sprzedające wodę sodową 
muszą być zamykane o 7-mej. Pan 
Wojewoda oświadczył delegacji, że 
w tej materji obowiązuje ostatnia 
uchwała Rady Miejskiej. 

— Konferencja z p. Gliwicem. 
Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan m. Wilna ni- 
niejszym komunikuje, że w sobotę 
dnia 6 lutego r. b o godz, 10 m. 30 
odbędzie się konferencja w  spra- 
wach handlowych z p. dyrektorem 
Departamentu M. P. i Handlu Hipo- 
litem Gliwicem w lokalu Stowarzy- 
szenia Bakszta Nr. 7, Członkowie i 
osoby interesujące się życiem go- 
spodarczem proszeni Są o przybycie. 

— Cena detaliczna ryb na rynku 
wileńskim. W ostatnich dniach płacono na 
rynku wiieńskim za 1 kigr. ryb następujące 
ceny: okoń 2 zł, 50 gr.—3 zł., szczupak—2 zł. 
25 gr,—3 zł. 25 gr, liny—250—3 zł. plo- 
cie—130—2 zł. leszcze—2—3 zł, sielawa— 
3—4 zł, sandacz—2—325 gr., wąsacze—3 zł., 
stynka—1 zł. 20 gr., drobne ryby—150— 
180 gr. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

Bezrobocie w Litwie. 

W grudniu r* z, kowieńskie władze miej- 
skie przystąpiły do regestrowania wszyst- 
kich litewskich roboiników, którzy w sezo* 
nie bieżącym pozbawieni są pracy, przyczem 
regestracji podlegają tylko robotnicy, miesz* 
kający stale w Kownie (gizynejmniej pół 
roku). Do dn. 13 stycznia r. b, zarejestrowa- 
no jako bezrobotnych 1499 osób, w tem 1121 
mężczyzn i 378 kobiet. Nie wszyscy jednak z 
tych bezrobotnych zmuszeni są do natych- 
miastowego szukania sobie pracy, wielu z nich 
bowiem zarabiało sporo w sezonie ietnim i 
obecnie może się jeszcze jakiś czas obejść 
bez zajęcia, natomiast jedna k powyž- 
szej liczby beziobotnych znajthłje się w 
wprost krytycznem położeniu, W związku z 
tem władz: miejskie przeznaczyły 50.000  li- 
tów pa tegoroczne roboty publiczne, które 
rozpoczną się, gdy minie okres mrozów. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
4 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 7,29 1,28 1,30 
Beigja 33,17 3315 83,23 
Hoiandja 293,10 293,83 292,37 
Londyn 35.65 35.64 35,46 
Nowy-York 7.30 7.29 LEJ 
Paryż 27,45 27,52 27,38 
Praga 21.61 21.66 21,56 
Szwajcarja 14075 141.10 14040 
Stokhoim 195,60 196,09 195,11 
Wiedeń 102.75 102.65 102.90 
Włochy 29.46 29.64 29.39 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 64 (w złotych 467.20) 
5 kolejowa 120 126 — 

5 pr. pożycz. konw. 43.50 — — — 
4 EE sy konw, — — — = 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 24,23 23,15 — 

7) Obecnie już niesumienni loka- 
torzy, dzięki ochronie ich oraz po: 
wolnej procedurze sądowej, mają 
możność mieszkać bezpłatnie po 2—3 
lat, a gdy wyrok eksmisyjny zapad- 
nie, niema żadnej możności uzy- 
skania należności. Stwarza to stan 
legalnego wyzysku, który w prawo- 
rządnem państwie jest niedopuszczal- 
nym. 

8) Podniesienie komornego o pa- 
rę złotych miesięcznie nie wpływa 
dotkliwie na budżet lokatora, nato- 
miast stanowi o możności właściciela 
opłacania rat bankowych i podatko- 
wych, jeżeli pominiemy nawet prawo 
jego do otrzymania dochodu jako 
posiadającego obywatela. 

9) Jeżeli właściciel dzięki noweli- 
zacji ustawy, straci ostatnią nadzieję 
polepszenia się warunków i będzie 
statecznie zrujaowany po szeregu 
niepomiernych ofiar, zaprzestanie pła* 
cić wszelkie podatki i długi, co przy- 
czyni się do bankructwa państwa, 
banków, związków komunalnych, 
zniszczy ostatecznie miasta, które 
już rozpadają się w gruzy i koniec 
końców cała ludność, jakoby ochrania- 
na, będzie lokatorem pod stropem 
niebieskim, gdyż dachów nie bę- 
dzie. 

10) W państwie, które neguje 
prawo własności, przeprowadzając 
ustawy je obalające, mowy być nie 
może o pozyskaniu zaufania kapita- 
listów zagranicznych, a więc 0 zdo* 
byciu tak niezbędaej pożyczki. A dzię- 
ki brakowi kapitału i nieodpowie- 
dnich dla niego warunków, wytwarza 
się bezrobocie, środki więc rzekomo 
lecznicze w proponowanej noweli są 
— jedną z przyczyn samej cho- 

roby. 
11) Stoimy ściśle na zasadach. u- 

jętych w naszej Konstytucji, a sama 
ustawa 0 ochronie lokatorów jest 
antykonstytucyjna:—tembardziej sprze- 
czną z nią jest obecaa nowella, którą 
z największą stanowczością odrzuca - 
my jako nie opartą na prawie, krzy- 
wdzącą jedną warstwę obywateli bez- 
pośrednio, a w skutkach swych zgu- 
bną dla wszystkich obywateli i sa- 
mych nawet tych, dla których ma 
być rzekomo dobrodziejstwem. . 

12) Żądamy by Sejm, Senat i 
Rząd w tej sprawie zajęli mądre i 
zgodne z Konstytucją stanowisko, 

bez oglądania się na czyje bądź par- 

tyjne interesy, a tembardziej na de- 

magogiczną politykę, zaskarbiania s0- 
bie względów ciemnych mas, niero- 
zumiejących skutków zarządzeń dziś 
ina schiebiających, lecz fatalnych w 
następstwach. 

° а zakończy o godz. 7 i 

оу с 

W imię prawdy. 
Rozmowa z Prezesem Wil. Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów p. Janem Popo- 

wiczem. 

Od czasu do czasu w niektórych 
organach prasowych, jak stołecznych 
tak i miejscowych, ukazują się napa- 
ści osobiste na znanego powszech- 
nie ze swej owocnej pracy zarówno 
w dziedzinie urzędowej jak i społecz- 
no-filantropijnej Prezesa Wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. Jana 
Popowicza. W związku z tem zwró-' 
ciliśmy się do pana Prezesa Popowi: 
cza z zapytaniem, jak istotnie się 
przedstawia sprawa rzekomych nadu- 
żyć i skąd płynie ta fala napaści. 

— Proszę Pana—usłyszeliśmy od- 
powiedź Pana Popowicza—wiem dobrze 
kto inspiruje te napaści, wciągając nie 
tylko mnie ale i moją rodzinę: Prze- 
chodzę nad niem do porządku dzien- 
nego, wiem bowiem dobrze, że fak- 
tyczne wyniki mojej pracy tutaj są 
jaskrawem zaprzeczeniem wszystkich 
zarzutów jakie mi stawiają. Swego 
czasu, jako urzędnik przestrzegający 
jedynie tylko zarządzenia przełożonej 
władzy, oparłem się pewnym żąda- 
niom partyjnym pos. Pławskiego z 
P. P. $., pogodzić których z interesem 
państwowym w żadnym wypadku nie 
było można. Od tej chwili rozpoczęła 
się naganka. 

Jeżeli czytał Pan zarzut  jako- 
bym otaczał specjalną protekcją swo- 
ją rodzinę, niech Pan posłucha jak 
Się ma rzecz istotnie, da to Panu po- 
jęcie o słuszności i innych zarzutów 

  

tak obficie na szpaltach „Robotnika, 
rozsianych. Córki moje rozpoczęły 
pracę w dyrekcji pocztowej jeszcze 
za czasów  Monarchji .Naddunajskiej 
we Lwowie. Kiedy objąłem Dyrekcję 
Wileńską i zaczynałem od. podstaw 
organizować służbę pocztową, dawał 
się wówczas odczuwać ogromnie 
brak wykwalifikowanych sił. Mało kto 
chciał jechać tu na Kresy z Kongre- 
sówki lub innych dzielnic Polski, aby 
na ziemiach gdzie tylko co przeszła 
zawierucha wojenna w trudnych wa* 
runkach pracować. Często ci, którzy 
tu przybyli, rozejrzawszy się odjeżdżali 
z powrotem. Wtenczas to Generalna. 
Dyrekcja przeniosła moje córki do 
Wilna, mimo że o to się ani one ani 
ja nie zabiegałem. Przeniesienie ze 
Lwowa do Wilna nie było wcale po 
myśli moich córek; jeszcze temu rok 
złożyły one podania o przeniesienie 
ich z powrotem, lecz Generalna Dy- 
rekcja, która decyduje w tych spra- 
wach odmówiła. 

Tak się ma sprawa. Wiem dobrze, 
że tutaj w Wilnie w ciągu bezmała 
pięcioletniej pracy zasłużyłem sobie 
na szacunek i wiem dobrze jak po- 
ważnie myśląca część społeczeństwa 
napaści te, mające wybitne cechy 
partyjnictwa, ocenia. To przekonanie 
pozwala mi najzupełniej nie reagować 
ma każdorazowe wymysły. Wiem do* 
brze, że ludzi inspirujących tę kam* 
panję przeciwko mnie nie przekonam, 
a więc zatem zamiast tracić czas na 
niepotrzebne wyjaśnienia wolę poświę- 
cić go dla pracy dla dobra państwa 
i ogółu. 

X, 
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KOŚCIELNA. 
— „Uroczystość Papieska*. W 

sobotę dnia 6 b, m.. jako w roczni- 
cę Elekcji Ojca Świętego Piusa XI w 
Bazylice Katedralnej o godzinie 91/, 
zosianie odprawione uroczyste nabo- 
żeństwo. 

— Adoracja Przenajświętsze- 
go Sakramentu. Zarząd Kaioiickie- 
go Związku Polck przypomina, że 
b-go b. m. jako w pierwszy piątek 
miesiąca odbędzie się w Kaplicy Ser- 
ca Eucharystycznego (Mickiewicza 
19—ż) adoracja Pr<en. Sakramentu, 
którą się rozpocznie o godz. 4 i pół 

ół w. bło* 
gosławieństwem Przen. Sakramentem. 

URZĘDOWA. 
— [b] Przesunięcie w urzędzie 

wojewódzkim. Z dniem 6 luiego 
rb. Radca Wojewódzki p. Kazimierz 
Okulicz, dotychczasowy kierownik 
Oddziału wyznaniowego wojewódz- 
twa, rozpoczyna aługoterminowy ur- 
lop bezpłatny. 

W związku z powyższem, Wo- 
jewoda Wileński powierzył obowią- 
zki kierowniku Oddziału Wyznanio- 
wego p. Wiktorowi Piotrowiczowi, 
dotychczasowemu  referentowi pra- 
sowemu. : 

Reterat prasowy ma objąć dotych- 
czasowy sekretarz Oddziału Sztuki p. 
Tadeusz Łopalewski. 

— (b) Petycja głęboczan. Do 
Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 
podanie mieszkańców Głębokiego, 
wysłanego na imię Pana Prezesa Ra: 
dy Miisiuów, w którem obywatele 
Głębokiego proszą o pozostawienie 
na stanowisku burmistrza m. Giębo- 
kie p. Zawadzkiego. 

Pan Zawadzki na wniosek staro- 
sty Driśnieńskiego został zwolniony. 

Petenci w podaniu tem wskazują 
na zasługi p. Zawadzkiego położone 
w Głębokiem, 

— [b] Wyniki rewizji w magi- 
stracie Nowo-Święciańskim. Po 
zapoznaniu się z wynikami rewizji, 
jaką przeprowadził kierownik oddziatu 
miejskiego p. Dzenajewicz w magi- 
siracie St. Święcian — pan Woje- 
woda uznał za niepotrzebne osadze- 
nie specjalnego delegata rządowego 
w tym magistracie. 

Pewne niedokładności jakie oka- 
zały się przy rewizji nie są dostatecz- 

nym do tego powodem. 
Sprawę budowy gmachu  szkol- 

nego, na który wydano 60 tys. zło- 
tych, zbada specjalna komisja jaka 
wyjedzie na miejsce. 

— [b] Dytmisja burmistrza m. 
Podbrodzie. Burmistrz m. Podbro- 
dzie p. Kowalczyk złożył podanie o 
dymisję. Łymisja ta zosianie przyjęta, 
a nominacja nowego burmistrza na- 
siąpi niebawem. 

MIEJSKA 

— (x) Posiedzenie Rady Miej- 
skiej. We wtorek dnia 9 b. m.odbę- 
dzie się w Magistracie posiedzenie 

Rady Miejskiej, na którem będzie 
rozpatrzony i zatwierdzony budżet 
m. Wilna na rok 1926. 

WOJSKOWA 
— Zmiany w urzędowaniu w 

instytucjach wojskowych. Komen- 
da Obozu Warownego wydało rozkaz, 
mocą którego urzędowanie w biurach 
wojskowych trwać będzie od godz. 
8—30 do 15—30 każdego dnia, zaś 
w soboty od 8—30 do 14—30. (ab) 

POCZTOWA. 
— (x) Obrót telegraficzny z 

Sowietami. Z dniem 1 lutego r. b. 
dopuszczony „ostał ruch telegiamów 
prasowych między Z.5.5.R. a Polską. 

— (x) Podwyższenie taryfy za 
telegramy do Kanady i St Zje- 
dnoczonych. Generalna Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów  podwyžszyla 
ostatnio taryfę za telegramy do Ka- 
nady i Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki Północnej. Podwyższenie stawek 
odnosi się do wszystkich dróg ka- 
blowych 1 radjotelegraficznych, 

— (x) Przyjmowanie telegra- 
mów prywatnych na stacjach 
kołejowych.  Wiieńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów niezależnie od 
stałego i systematycznego rozszerze- 
nia sieci telegraficzno telefonicznej, w 
porozumieniu z Dyrekcją Kolei za- 
prowadza przyjmowanie telegramów 
prywatnych na stacjach kolejowych. 
Według stanu z dnia 1 lutego r. b. 
w Okręgowej Dyrekcji Wiieńskiej 
czynnych jest obecnie 71 stacji kolejo- 
wych upoważnionych do wymiany 
telegramów prywatnych. 

SĄDOWA. 
— (b) Jakie sprawy znajdą się 

na wokandzie sądowej. 0 b. m. 
sprawa b. st. przodownika V komi- 
sarjatu Wilkowskiego o zniszczenie 
protokółu. 

Dowiadujemy się, że sprawa ta 
odsłoni szereg tajemnic policyjnych. 
Spodziewane są rewelacyjne zeznania 
oskarżonego. 

— 18 b. m. sprawa b. podproku- 
ratora Hurczyna w Sądzie apelacyj- 
nym. 

— 20 b. m. sprawa przodownika 
Muraszko w sądzie apelacyjnym. 

— 23 bm. sąd doraźay nad sz0- 
ferami sprawcami napadu na mają- 
tek Ruska Rzesza. 

Obrońca z urzędu dr. Kiercner. 
— W pierwszych dniach marca 

sprawa Zbłońskich z apelacji od wy: 
roku śmierci. 

— 26 marca sprawa apelacyjna 
Szolca, Tołpyho i innych oskaržo- 
nych w tej sprawie, prócz przodow- 
nika Tomkowida. 

W sprawie tej, jako Świadek ze- 
znawać będzie nieobecna podczas 
pierwszej rozprawy matka oskaržone- 
go Szolca. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 
— (x) Chleb dla bezrobotnych 

żydów. 'W dniu 3 lutego r. b. za- 
rząd gminy żydowskiej w Wilnie 
rozdzielił między biednych bezrobot- 
nych żydów 1500 porcji chleba, na 
każdą rodzinę po 2 kg. 

„— [b] Żydowski komitet po- 
mocy bezrobotnym. W dniu wczo- 
rajszym odbyło się pierwsze posie- 
dzenie Żydowskiego Komitetu niesie- 
nia pomocy bezrobotnym, 

Do prezydjum Komitetu wybrano 
pp: Senatora rabina Rubinsztejna, 
radnego Kruka, b. prez. żydowskiego 
zw, literatów i dziennikarzy M. Szali+ 
ta, inż. Klebanowskiego i Langborta. 
Prócz tego do komisji weszli pp.: ra- 
bin Grodzieński, ławnik miejski Abra- 
mowicz, O. Najszul, radny A. Rudni- 
cki, inż. A. Fried i inni. 

Uchwalono drogą samoopodatko- 
wania się społeczeństwa żydowskie- 
go zebrać fundusz oraz zorganizować 
biuro bezrobocia, które zbierze staty» 
styczne dane o stanie bezrobocia. 

Posiedzenia Komisji odbywać się 
będą co sobotę. 
„„ = (b) Praca dla bezrobotnych. 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy poszukuje od zaraz 20-tu tłuka- 
czy kamieni do pracy w Wilnie oraz 
kierownika spółdzielczej mleczarni i 
asystentów kontroli obór — na wy: 
jazd. 

— (b) Wypłaty zasiłków bez- 
robotnym. W daniu wczorajszym i 
dzisiejszym kasy biura funduszu bez- 
robocia dokonują wypłat zasiłków 
bozrobotnym umysłowym i fizycz- 
nym. 

Z tytułu pomocy doraźnej wy: 
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płacono 4850 złotych dla 215 bezro- 
botnych fizycznych. 

Z 215 bezrobotnych umysłowych, 
którzy zgłosili się o przyznanie po- 
życzki, wypłacono 112 osobom. Wy- 
sokość pożyczek tych wynosi 30—60 
złotych. 

Zaznaczyć należy, że niewygodny 
i ciasny lokal PUPP., gdzie jedno- 
cześnie mmieści się biuro obwodowe- 
go funduszu bezrobocia i gdzie od- 
bywają się wypłaty zapomóg, abso- 
lutnie nie może pomieścić tłumów 
bezrobotnych zwracających się o po* 
moc. Atmosfera panująca w lokalu 
przypomina mocno łaźnię i do tego 
łaźcię brudną i duszną. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Przyszłość ziemi. Staraniem 
Koła Geologicznego jutro, w sobotę 
6.go lutego o godz. 7-ej wiecz. od- 
będzie się w Sali Sniadeckich (Św. 
Jańska 10) odczyt prof. J. Łukasze- 
wicza p. t. „Przyszłość ziemi“, - 
strowany przezroczami. 

Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr. 

IZ ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 
— Z życa Dowborczyków. - 

Zarząd Okręgu Wileńskiego Stow. 
'Dowbótczyków niniejszem powiada: 
mia, że ostatnie wspólne posiedzenie 

członków Zarządu i Oddziału Repre- 
zentacyjnego odbędzie się w piątek, 

dn. 5 lutego r. b. © godz. 7 wiecz. 

w lokalu Sekretarjatu przy zauł. Św. 

Michalskim 2 m. 23. a 

Stawłenie się wszystkich człon* 
ków jest obowiązkowe. 

— Ze Związku Oficerów Re- 
zerwy. Na nadzwyczajnem posiedze- 

niu Zarządu Okręgowego Związku 

Oficerów Rezerwy uchwalono wez* 
wać wszystkich członków do jaknaj- 
liczniejszego udziału w uroczystoś- 
ciach Dowborczyków i Hallerczykėw. 
Z ramienia Związku specjalna delega- 

cja w składzie pp. Falkowskiego i 

Bobińskiego powita przybywających 
do Wilna generałów Dowbora-Mu- 

śnickiego i Hallera. OE 
Dalej Zarząd uchwalił zwrócić się 

do komitetu organizacyjnego Balu 

reprezentacyjnego oficerów rezerwy. 
który odbędzie się w dniu.6 b. m, 

z propozycją zaproszenia p. Marszał- 
ka Piłsudskiego oraz pp. gen. Żeli- 
gowskiego, Dowbora-Muśnickiego i 

Hallera aby raczyli 
uświetnić bal, który pod protekiora- 
tem Inspektora Armji gen. Rydza- 
Śmigłego i Wojewody Malinowskie* 
go niewątpliwie zgromadzi szerokie 
koła społeczeństwa. 

Bal Oficerów Rezerwy zapo- 
wiada się niezwykle interesująco, dzię- 
ki udziałowi najlepszych wodzirejów 

2 rotm. reż. p. Janem Cywińskim na 
czele oraz Sympatycznego zespołu 
teatru „Reduta* liczącego w swym 
gronie kiiku p. p. oficerów rezerwy. 
Pozostałe w niewielkiej | 
są do nabycia u Pań Gospodyń 
oraz w Sekretarjacie Koła Wileńskie- 

obecnością swą 

iiości bilety 

go Zw. Of. Rezerwy [Mickiewicza 13] : 
w godz. 17 — 19. : 

: AKADEMICKA. 

— [b] Walne zebranie człon: 
ków „Bratniaka* U. S. B. W dniu © 
9 b. m. o godz. 7 wieczór w Auli 
Kolumnowej U.S.B odbędzie się wal- 
ne zebranie członków bratniej po- 
mocy. Na porządku dziennym wybór - 

zatwierdzenie — 
budżetu na rok 1926, powolanieopie- | 
władz towarzystwa, 

kuna towarzystwa oraz sprawozda- 
nia starego zarządu i komisji 
zyjnej. 

rewi- 

  

— [b] Stypendja Pomorza dla | 
akademików U. S.B. Wydział Kra- 
jowy Pomorski zwrócił się pismem 
do-U. S. B., w którem powiadamia, 
że uchwalono wyasygnować sumy 
na kilka stypendjów dla akademików 
urodzonych na Pomorzu, a studjują+ | 
cych w Wilnie na U. S.B. Wysokość | 
tych stypendjów wynosić będzie od 
750 — 1000 zł. rocznie, a ubiegać się 
o nie mogą urodzeni na Pomorzu, 
aibo ci, których rodzice mieszkają na 
Pomorzu od dwuch lat. 

Absolwenci szkół średnich, starać 
się o nie mogą przez dyrekcje szkoi- 
ne, zaznaczyć jednak muszą na jakim 
uriwersytecie będą studjować. Absol- 
wentów ubiegających się o stypen 
djum tym samym zobowiąże się do 
wstąpienia na uniwersytet w pierw- 
szem półroczu 1926 r. 

BALE | ZABAWY. 

— Bal-koncert. 
Polskiej Macierzy Szkolnej im. T. 
Kościuszki podaje do wiadomości, 
iż w sobotę dn. 6 lutego rb. w sali 
koła przy ui. Nowa Aleja 2 odbędzie 
się Bal ,urozmaicony działem kon. 
certowym. Na program złoży się: 
1) śpiew — arja z opery «Halka» 
St. Moniuszki, arja z opery «Faust». 
Gonuoda i Karłowicza piosenki Iu- 
dowe «Pamiętam ciche złote jasne 
dnie», «Gdybym srebrne piórko mia- 
ła» w wykonaniu soprano liryko-kolo- 
raturowego p. Aldony Sienkiewiczów= 
ny 2) Muzyka: solo na skrzypcach 
„Serenada Braga" i na gitarze „Wią- 
zanki* wykona p. Ryszard Seraii- 
nowicz 3) Popisy orkiestry szarpane 
pod kierownictwem p. J. Francesona 
4) Tańce do rana. 

Zaproszenia i bilety można na: | 
bywać wcześniej u czł. komitelu w | 
bibijotece koła od 5 do 8-ej w.codz. 
Stroje wieczorowe. Początek O. 
godz. 9-ej wiecz. Cena wejścia 1 
złoty. 

Doroczna zabawa leśna 
organizowana przez leśników Dyrek- 
cji Wileńskiej odbędzie się dnia 5 
lutego rb. w salonach  Stowarzysze*   

Zarząd Koła 
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nia Urzędników Państwowych [ul. 
Ad. Mickiewicza 9]. Zaproszenia 
oraz bilety wstępu uzyskać można u 

" pp. gospodyń i gospodarzy zabawy 
w gmachu Dyrekcji Lasów įPanstwo- 
wych [W. Pohulanka 24] pokój Nr. 
1 telef. 793 Wstęp 3 zł., akademickie 
2 zł Początek o godz. 22.ej. Stroje 
wieczorowe. 

._ — Doroczny raut ogólnoaka- 
demicki mający się odbyć dnia 6-go 
lutego r. b. w salonach Reprezenta- 
cyjnych Pałącu Rzplitej zapowiada 
się nader imponująco. Rozpocznie 
się działem koncertowym, w którym 
łaskawy współudział zapewniły wy- 
bitne siły artystyczne. Do tańca przy- 
grywa orkiestra operowa. Pozostałe 
zaproszenia można nabywać u pp. 
gospodyń jak również w Zarządzie 
Bratniej Pomocy Pol. Młodz, Akadem. 
U. S. B. (ul. Wielka 24) od godz. 
1—9 wiecz. codziśnnie. Początek 
punktualnie o godz. 22, 

— Zabawa taneczna. W nie- 
dzielę dnia 7-g0 lutego o godz. 8 
wieczorem w Sali Ogniska  Kolejo- 
wego, odbędzie się przy. dźwiękach 
orkiestry kolejowej Zabawa taneczna, 

' poprzedzona trzyaktową farsą „Kon- 
troler sypialnych wagonów* wyko* 
naną przez zespół «Ogniska». 

Dochód z wieczoru przeznacza 
się na rzecz Przychodni Poradni 
przy Wil. T-wie Przeciwgruźliczem, 

_ istnienie której powinno być troską 
wszystkich mieszkańców m. Wilna. 

Bilety przy wejściu w cenie od 
1 zł, do 2-ch. | 

TEATR i MUZYKA 

— — Poranek wokalny w Teatrze Pol- 
skim. W niedzielę nadchodzącą odbędzie się 

_ w Teatrze Polskim kolejny poranek wokal- 
ny z udziałem wybitnych artystów: Marcji 
Carmarie 1 Sergjusza Benoni; Akompanja- 
ment—R. Rubinsztejna. W programie: Bel- 
lini, Rossini, Mozart, Meyerbeer, Delibes, 
Rachmaninow, Bizet, Greczaninow i inni, — 
Początek o godz. 12 m. 30 pp. Ceny miejsc 
najniższe. 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj po raz dziewiąty komedję Że. 
romskiego «Uciekła mi przepióreczka». Jutro 
będzie powtórzony «Fircyk w zalotach» ko- 
medja stylowa w 3 aktach Fr. Zabłockiego, 
zakończona sczną operową Dominika Cima- 
rosa, «ll. matrimonio segreto». W niedzielę 
o godz. 12ej w poł. w świetlicy Reduty na 
Pohulance odbędzie się poranek poświęcony 
twórczości Emila Zegadrowicza z udziałem 
autora, O godz. 3.30 po poł. po raz dziewią- 
ty komedja IA. Bałuckiego «Dom otwarty», 
wieczorem po raz ósmy «Przechodzień» Ka. 
UE 

: Przyjechał do Wilna p. Władysław 
Staszkowski, redutowiec obecnie pracujący 

` — м Teatrze Narodowym w Warszawie i 
'_ weźmie udział w dzisiejszem przedstawieniu 

«Przepióreczki» jako Bęczkowski oraz w naj. 
E premjerze «<Ewie> J, Šzanilawsklego 
jako Glebowski, $ 

Zarząd Reduty uprzejmie przypomina, 
że przedstawienia popołudniowe rozpoczy- 
nają się o godz+ 8,30 ze względu na ko: 

- nieczność rozpoczynania punktualnego przed- 
stawień wieczornych. 

— Poranek poetycki w Reducie. Re- 
duta korzystając z kilkudniowego pobytu 
Emila Zegadłowicza w Wilnie, urządza w 

jdchodzącą niedzielę o godz. 12-ej w poł. 
/ świetlicy Reduty na Pohulance poranek 

więcony twórczości tego poety z jego 
bistym udziałem. Na poranku recytowa” 
będą przez członków Zespołu Reduty 

ki z dzieł Zegładowicza, mianowicie: 
e bałlady z «Powsinogów Beskidzkich», 

С odzinki», wyjątek z <Kantyczki Rosistej», 
: Arena o wierzbach, pośród których 

                

    

       

   
    

_ przemknął duch matki”, wyjątek z dramatu 
" „Nawiedzeni”, scena z „„Fausta* Goethego 

ieżo przetłomaczonego przez Zegadłowi- 
a dla Teatru Narodowego w Warszawie i 

  

ilety sprzedaje w cenie 1 zł. i 50 gr. 
Teatru. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

FB — Włamanie do|Kurjera War- 
szawskiego. Dnia 3 lutego między 
odz, 10 a 11 wieczór do lokalu filji 
„Kurjera Warszawskiego” przy ulicy 
Aickiewicza 2 wdarli się po zerwa« 

„_ Miu kłódki niewykryci dotychczas zło- 
jzyńcy. Złodzieje 'wyrąbali siekierą 
jeskę ze spodu szuflady, w której 
SE leżały pieniądze. Spotkał 
dnak ich zawód, gdyż tego dnia 
jeniądze były przekazane jak zwykle 

do Warszawy i w kasie było tylko 
grosze. 

| — Wyrodny syn. Dnia 3 bm. w humu 
| nr. 8 przy ul. Sawicz 25-letni Abram Trocki 
na tle nieporozumień rodzinnych oblał 

| kwasem siarczanym twarz ojcu swemu Sim- 
| chowi Trockiemu zam. tamże, poczem usi ło* 

wał popełnić samobójstwo przez wypicie 
_ kwasu Siarczanego. Lekarz pogotowia po 

udzieleniu pierwszej pomocy . odwiózł obu 

«ва 
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Areszty komunistów w Atenach. 

ATENY 4 II PAT. Agencja Ateń- rające między innemi koresponden- 
ska. Policja przedsięwzięła dziś w cję z miedzynarodówką komunistycz- 
centrali tutejszej partji komunistycz- ną. Papiery te stwierdzają istnienie 
nej rewizję. Aresztowano 3 komunis- spisku komunistycznego który miał 
tów i skonfiskowano maszynę dru- na celu zamordowanie prezydente 
karską na której drukowano gazetę Ministrów i szeregu innych osobis- 
komunistyczną oraz papiery zawie- tości. 

Konferencja Małej Ententy 
10 lutego r. b. 

BIAŁOGRÓD 4 II PAT. Konfe- się dnia 10 lutego w Timisoara w KULTURALNOOŚWIATOWY JJ 
rencja państw Małej Ententy zbierze Rumunji. 

Nowe trzęsienie ziemi. 
NOWY JORK, 4-Il. PAT. Donoszą o gwałtownem trzęsieniu pod- 

ziemnem, jakie odczuto na wyspach Salomona. W Tugalji zawalił się ko- 
$ciół misji katolickiej. 

Filipi zwolńiony za kaucję. 
WARSZAWA, 4.11 (fel. wł. Słowa). Z Krakowa donoszą, że na podstawie 

uchwały izby sądow:j Filipi—głośny aferzysta bankowy został zwolniony za 
kaucję. De yzja ta wywołała w Krakowie o: ron:ne oburzenie. 

AT E TIT KSI | 

poszkodowanych w stanie niegroźnym do 
zspitala żydowskiego. 

Fatalny upadek. Duia 4 bm. pod - 
czas przenoszenia belki drewnianej w pod: 
wórzu domu nr. 7 przy ul. Pańskiej upadł 
wskutek poślizgnięcia się Władysław Kun- 
cewicz (Pańska 5), któremu pękła czaszka 
Po kilku minutach Kuncewicz zmarł. Trupa 
zabezpieczono. Dochodzenie w toku. 

— Pożary. We wsi Konince gm. Kurze- 
niewskiej wskutek nieostrožnego obchodze- 
nia się z ogniem spłonęły dwie stodoły, 
trzy chiewy i trzy gumne na szkodę Michała 
Klaczko: Straty wynoszą 6000 zł. 

— We wsi Borcie gm. Graużyskiej pow. 
Oszm an. wskutek niewyjaśnionej narazie 
przyczyny spaliłą się stodoła ze zbożem 
Adama Łodojcia. Straty wynoszą 1155 zł. 

Syn złodziejem. 
Walczył z bagnetem przeciwko 

policjantowi. 

Ciekawą sprawę miały w  ostat- 
nich czasach do zanotowania kroniki 
kryminalne policji wiłeńskiej. Oto 
dn. 2 b. m. niejaka Bronisława Ko- 
walewska, zamieszkała przy ul. Po- 
powskiej 28, zameldowała w odnoś- 
mym komisarjacie policji o kradzieży 
pierścionków złotych. — Na. kogo 
pani rzuca podejrzenie? — było Oczy* 
wiście pierwszem pytaniem policji. — 
— Na swego syna Stanisława—brzmia- 
ła odpowiedź. 3 

Policja :"jęła się tą dziwną spra: 
wą i śledztwo, przeprowadzone z ca- 
łą surowością, wykazaio, że podej- 
rzenia nie byty płonne: syn był zło- 
dziejem... 

Gdzie zatem szukać Stanisława 
Kowalewskiego? Za pośrednictwem 
wywiadowców udało się zasięgnąć 
języka. Złodziej, który okradł własną 
matkę, ukrył się w obawie sprawie- 
dliwości w gi "ach, na t. zw. Po- 
powszczyźnie. Niebawem miejsce je- 
go przebywania zostało określone z 
matematyczną ścisłością. Dia ujęcia 
zbiega i złodzieja wydelegowano po- 
sterunkowego Feliksa Turkowskiego. 

Policjant udał się natychmiast na 
miejsce wskazane i spotkawszy  rze- 
czywiście przestępcę, zaproponował 
mu udanie się do komisarjatu poli: 
cji. Ale Kowalewski, z błyskawiczną 
szybkością zorjentowawszy się że 
został wykryty i osaczony, postano- 
wił bronić się do upadłego. Stawił 
on czynny opór pol.cjantowi. Gdy 
ten usiłował go pochwycić i unieru- 
chomić jego ręce, Kowalewski, nie- 
spodziewanym rzutem wyrwał z 
pochwy bagnet połicjantowi i ciął 
nim przez głowę posterunkowemu. 
Na szczęście, bagnet ześliznął się po 
blaszanem okuciu czapki policjanta 
nie wyrządzając żadiiej rany. Dalsza 
walka trwała krótko; policjant zdecy- 
dowanym ruchem — unieszkodliwił 
przestępcę, rozbroił go i odprowa- 
dził do komisarjatu policji. Tam po 
spisaniu protokułu, złodzieja odesła- 
no do atesztu. (z) 

9:9:9:%:0:6:$:7:6:9:9:9:$97:9: 

Ofiary. 
Dla uczczenia pamięci św. p, Witolda 

Korsaka, notarjusza, składają pisarz  bipo* 
teczny i notarusze wileńscy 175 złotych na 
sza" Polaków z kresów pozakordono* 
wy ch, 

ag 
  

WAROTRZE WZW 

z = 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w jęzvkach: polskim, rosyjskim, fran- 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 

wie szczegóinie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm> 
2. J.. Gołuchowski  <Filozofja i 

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

kiej przyszłej metafizyki...» 
4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz polskiego przekładu Schopen- 
hanera «O poczwórnem źródle twier- 
dzenia 0 podstawie dostatecznej», 

DOWIEDZIEĆ SiĘ 

ai a= „SŁOWA ° 

  

  

    

  

    

Z ZZA A оее аее 
NIE ODRZUCAJ SZCZĘŚCIA GDY 
MOŻESZ ZOSTAĆ BOGATYMI 
Niewielka ilość Losów V _ klasy 
XII P.P. Loterji KI, jeszcze do naby- 
cia po 50 zł. ćwierć losu. Prosimy 

pośpieszyć z wykupem. 

Kolektura _N. KOWALSKIEJ 
Witoldowa 53. 

Por! Dom H-K. „ZACHĘTA“ O 2Wa 
Tel. 905,   

  

  

spółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku 

Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

r r 

Baczność 
producenci rolnill 

telef.s1 — 47 telef. 
4 — 62. 

wo 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
podziwiać mogą 
Dziś nareszcie Wilnianie 

te arcydzieło, dramat ży- 
ciowy w 10 aktach z fe- 

znakomi- 

. Nr 28 (1088 

IV Przykazanie 
  

ul. Mickiewicza 22 MA RCA RR TO największy hymn miłości macierzyńskiej. Obraz cichego bohaterstwa 
roli MATKI jakiem jest życie matki MATKI to film dla was! OJCOWIE to film 

dla wasi SYNOWIĘ i CÓRKI to film dla wasl 
Kino-Teatr NB Czarodziejka ekranu Wiera Chołodnaja, Osip Runicz i Maksimow w 12 akt. dramacie 

Gg 2 : Ž 
° 0 < Podczas seansów Śpiew romansów. Helios*_3;i „CHRYZANTEMY“ "“етотт; 35 ER 99 Seansy 4. 6 8110 

асср   

Miejski Kinematogral 
SALA MiEJSKA (ful. Ostrobramska 5) 

KINO CZYNNE: od 

6 aktów sensacyjnych przygód 

  

Dziś będzie wyświetlany film w 7 aktach. 

. Przygody urwisa. 
g. 4ej do 11 m. 

Nieznošny Willy“ xe 4%» 
Nad program: 

«Tygodnik aktualności 
(podpisanie paktu locar- 

neńskiego, spalenie iloty amerykań- 
skiej, królestwo mody i t. d.) 

30 w. CENA BILETÓW» Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 
Od dnia 6 do 9 lutego włącznie będzie wyświetlany dawno oczekiwany film. Cud techniki i nauki «Cuda łębin Morskich « 

  

  

9000006066. 

na dnie morza, ztealizowanych dzięki genjalnemu wynalazkowi 1. В. Williamsona. 
Anons: Świat zaginiony” 

т ESEGAZABEEBEEG     

PRZETARG 
na objekty wodne 

w Województwie 

WILEŃSKIEM. 

Dnia 18 lutego 1926 roku o godz. 10-ej.rano w lokalu Wy. 
Weterynarji Urzędu Wojewódzkiego 

w Wilnie (Wilno, plac Marji Magdaleny Nr. 2 pokój Nr. 27) odbę- 
dzie się przetarg na wydzierżawienie niżej 

działu Rolnictwa i 

wodnych, a mianowicie: 
W powiecie Wileńsko - Trockim: 

Morki, Kotysz, Wojniak. 
W powiecie Święcianskim: grupa A — jezioro Świr (wstęp) 

gr. C. — jeziora: Szwakszta Duża i Mała (ze wstępami osób trzecich), 
gr. 21—jez. Niepiry, Tejlis, ligajtis, Balczuk, gr. 23 — jez.: Końciażyno, 
Staszonki, Szejnelis, gr. 24 — jez.: Wojuny, Krakinie, 
gr. 26— jez; Szwenta, Wobulinis, gr. 27 — jez.. Bieżuwis, Szaminie, 

Zabieliszki, Głuszak, Podmiadzino, gr. 33 — jez: Gołubi- gr. 30 — jez.: 
no, Glodzianka, Konciarzyno. 

W powiecie Brasławskim: gr. 34—jez. Nowiato, gr. 37 — jez.: 
Snudy i Krewce, gr. 39 — jez. Smotwa, gr. 41 — jez.: 
gr. 49—jez.: Obstra, Podworne, (wstęp), 

W powiecie Postawskim: gr. 51 — jez. Miastro (że wstę- 
, pami osób trzecich). 

W powiecie 
Łastowice. 

Wszelkich 

od godz, 11 do 

Obwieszezenie 

Komornik przy Sądzie Okręgówym w 
Wilnie, Franciszek Legiecki, w m, Wilnie 
przy ul, Wileńskiej Nr28, m. 5 zamieszkały 

zgodnie z art. 1030 Ust, Post. Cyw., podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 8 
lutego 1926 r. o g. 10ej rano w Wilnie, 

przy ul. Bakszia Nr 2 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Restauracji przy 
hotelu «Niszkowskiego», majątku ruchome- 

Dzisnienskim gr. 

Wejkszy. 

47 
, 

informacji dotyczących warunków przetargu udziela 
Inspektorat Majątków Państwowych Wydziału Rolnictwa i Weterynarji 

13 codziennie oprócz dni świątecznych. 

wymienionych . objektów 

grupa Nr. 11 — jeziora 

go skłądającego się z 
nych rzeczy 

914 złotych. 

OTRZE8NE od 
p 1 marca miesz 

kanie z 3:ch po- 
koi z kuchnią na An- 
tokolu lub w  śród- 
miešciu, Oferty upra- 
sza się składać w Ad- 
m'nistracji „Stowa“ 

dla N.K. 

  

; 2 # 
Wikszłaja, Zezulis, Ry SłĘGBOjĘ PG 

dn. 2 bm. wilk 
(suka). Po od 

biór zgłaszać się: Pió* 
db m. 4 od g- 

Ostrowite, Plusy, do 21. й 
  

2 «Vi. 
OWOZ  cto- 
ria» pojedyńczy i 

na parę sprzedam tanio. 
Wiadomość, Cielętnik, 
willa Podzamcze kpt. 
Tyrankiewicz g. 10:15. 

jez:  Ozieryszcze 

    

  

  

666666666 
o wydzierżawienia 

m. ziemski Pod- 
brzeź 326 dzies. 

Ziemi ornej 100 dz., 
łąk 80 dz, pastwisk 
i lasu 141 dz. Bliższe 

  

ž 2 Poszuktije się Iokalu, 

Ziemian 
pod urząd. 

  

Ogłoszenie. 
składającego 

się z sali na 400 osób i 2ch pokoi, 
położonego w śródmieściu, zdatnego 

Oferty piśmienne składać w kan: 
celarji głównej Wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z  nadpisem dla 

O.D.R.P, 

wiadomości listownie: 
, M. Hurczyn poczta 

1 maj, Podbrzeź pow. 
„Wil.-Trockis osobiście 
od dn. 10 bm. w Wil- 
nie, Bakszta 6, m. 6 

“ Akuszerka 
W.Smiatowska 
pi ai od godz. 

do 19. Mickiewicza 
46. m. 6 

  

    

OZNAJ SIEBIE 
Światowej sła- 
wy  psychogra- 

folog  Szyller-Szkolnik 
opowie Ci, kim jesteś 

yć możesz ? 

na wszelkich 
pracach w za» 

kres leśnictwa wcho- 
dzących, jak również 
na miernictwie i kan- 

| Ar znający się 

    

Wydajemy zaliczki pod. zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
siemię Iniane) producent osiągnąć może 

dobrze oczyszczone stano- 

cę, jęczmień i 

dostarczając ziarno jednolite, 
wiące przez to towar eksportowy. 

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

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

wysyłamy zagianicę. 

Zwracamy uwagę na: 

Wszystkie powyżs .. 

Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
Wschodnich ze względów gieograficznych ku portow w 
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

jnniki uwydatniają rolę Wilna 
jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 

Ge 50 943. 55 20 66 20 4 
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ZASTĘPCA 
potrzebny na nowy artykuł dla składów po otrzymaniu 5 
aptecznych i mydlarń, niezbędny w każ: Osobiście 
dym domu. Oferty: Warszawa, poste-restan- © 
te, okaziciełowi 2 złotówki Nr 5011844, 

Kto ocenia zalety Kremu Simon „CREME SIMON'* ten 
bez wątpienia będzie używał i mydła Simon „Savon 
Simon“. Mydlo Simon odpowiada wszystkim wymaga- 
niom doskonałego utrzymania skóry — nie dražni 
naskórka a oczyszcza, pieszcząc swą delekainošcią 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
krem, puder 6: mydło Simon 
Creme, poudre 6 savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Faub, St.—Martin, Paris, 

  

km b - 
Nadeślij charakter pis- Celaji. _ Długoletnia 
ma swój lub zaintere.. praktyka. Dobre świa: 
sowanej osoby, zako Jęctwa. ai 
komunikuj: imię, rok, ZAJĘCIA. JOBETAJA miesiąc urodzenia, 35'Omne. Łask. oferty 

Otrzymasz szczegóło. Ф@ „Leśniczy" w Ad. 
wą analizę charakteru, RAS A R 
określenie załet, wad, a zzz 
zdolności, przeznacze- 
nie. Analizę wysyłam 

zł. 
rzyjmuj 

d 12 — 7, Brotokóły, 
odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych o- 
sób stolicy, Warszawa, 
Psycho-Gratolog Szy- 
lier-Szkolnik, Piękna 

25—3. 

Pokój 
DO WYNAJĘCIA 
Ładny, słoneczny, z 
niekiępującem _ wej- 

šciem, 
Ul. Rossa 10 mieszka- 
nie Studnickich, Ko- 
loūja Bankowa przed 
mostem murowanym, 
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oszacowanego 

mebli—naczyf i in- 

na sumę 

Komornik Sądowy F. Legiecki. 

"22222 222422222224222 22] 

aszynistka - biu. 
ralistka poszu: 

Ё kuje  pracy- 
Posiada referencje. 
Adies; Bernardyfiski 

zauł. 11 — 4, 

oświadczona nau- 
czycielka udziela 
łekcji języka an- 

gielskiego + trancus 
Skiego, Mickiewicza 37, 
m. 17. Od g. 1—4 pp. 

a bolszewickie i 
litewskie matki 
pocztowe daję w 

zamian marki rozmai- 
tych innych krajów,” 
przyczem za rzadsze 
okazy daję po kiika, 
kikanaście a nawet 
kikadziesiąt znaczków 

(na wybór), 
Dowiedzieć się w Ad- 
ministracji «Sło wa». 
— 

РОППЕВМ— 
jeden dužy 

lub dwa małe 

POKOJE 
Bez mebli, przy ro- 
dzinie, w centrum 
miasta, na parterze 
lub pierwszem pię- 

trze. › 
Oilerty: dla Cz. J. 
przyjmuje Admini- 
strącja *SŁOWA». 

  

PE posady 
biurowej, mas 
Szynistki, kas 

jerki i t.p. Mam po: 
ważne referencje, 

Jadwiga Kantorska, 
Choctmska 25, m. 1. 

Paszkowskiego. 

w sile Arm z; 
człowiex solid- 

ny, moralnie i mater: 
jalnie odpowiedzialny, 
z wielkim fachowym i 
życiowym doświadcze: 
mem, poszukuje od 
zaraz lub później po- 
sadę rządcy admini- 
stratora majątku u 
wdowy, małoletnich, 
lub administracji po- 
ręczającej. _ Łaskawe 
oferty nadesłać; Wil. 
no, biuro ogłoszeń 
St. Grabowskiego ul. 
Garbarska Nr 1 dla 
J. Łuszczewskiego. 
mna 

Poszukuje posa- 
dy maszynistki 
lub kancelistki, 
mogę zastąpić kogo w 
pracy w ciągu kilku 
miesięcy. Zgłoszenia 
piśmienne Zacisze 4 

m. 3 Bujalska, 

    

  

WANDA NIEDZIAŁKO WSKA — 
DOBACZEWSKA. 

- 3) NIEDZIELA. 
Panna Amelja skuliła się na łóżku 

„i nie śmie drgąć ni spojrzeć przed 
siebie. O radości. Nieme, zacięte drzwi 
rozchylają się nagle w szerokim do- 
rodusznym uśmiechu. Wpada przez 
ie ciepło-złoty blask świecy i stłu- 

 miony a dziwnie wesoły szept panny 
 Leokadji. — „Panno Ameljo, a mo- 
że wincika? Pani Różańska ma karty. 
Ot, my tu zaraz stolik rozstawimy, 

_ póki oni tam balują”. 
_Oni tam, w pokoju pani Roman- 
'wiczowej balują istotnie. Wślad za 

szeptem panny Leokadji uchylone 
drzwi wpuszczają całą hałastrę rozpy- 
hających się wzajemnie okrzyków. 

Niektóre są wyraźnie pijane i zata- 
A się z kąta w kąt, rozbijając łby 

'o ściany. 
; Panna Amelja śmieje się wesoło, 
"Nuda i smutek skurczyły się, zmałały 
“na chwilę przysiadły w kątku pra- 

     

     

  

     

  

    

    

   
   

  

wie niewidoczne. Deszcz przestał 
płakać za oknami, czasem tylko chlip- 
nął cichuteńko, uspakajał się pomalut- 
ku, milkt. Tylko czarne oczodoły szyb 
pozostały czarne i posępne, tylko, że 
nie patrzył na nie nikt i nikt ich się 
teraz nie bał. 

Oto stolik, a oto dwie świece i 
talją pożółkłych kart. | trzy siwowło- 
se partnerki. Pani Różańska oburącz 
dźwiga staroświecki talerz w małe 
kwiatuszki. Oto jeszcze zostało  tro- 
chę słynnej babki, trzebaż ni  „oczę- 
stować gospodynię lokalu. 

Z cichym szelestem zwiędłych li- 
ści padają karty na stół. Zaczarowa- 
ne postacie czterech dworów królew- 
skich kojarzą się w pary i grupy. 
Wyłlatują jak race z leciuteńkim a ra- 
dosnym trzaskiem zaklęte hasła czar- 
ne i czerwone. Symboliczne tajemni- 
czo-wróżebne, kwadratowo-rozlewne 
i ostre kolące: kier, trefle, karo, pik. 
ż Cztery starowinki patrzą pilnie w 
karty, siwe brwi marszczą, rozważają. 
Jakby losy ich cichego żywota od 

tych czerwonych i czarnych rysunecz- 
ków zawisły. —,Oram. Pas. Biję,. Mo- 
ja A uważajże pani. Szlemik. Bez 
atu“, 3 

Wybuchają drżące, piskliwe šmie- 
chy, albo się zrywa špiesznie niecier- 
pliwe zrzędzenie. Babka znika z tale- 
rza w kwiatki do ostatniej okruszynki. 
W przerwach między grą, w chwili 
tasowania i rozdawania kart, jakoś 
westlej i milej niż o innej porze po- 
rozmawiać sobie można. Więc się 
wałkuje sprawa kawalera Józi i stwier- 
dza się, że to pijaczyna i że pani 
Romancewiczowa „jeszcze kiedyś 
krzyż pański mieć będzie“. A tak po- 
gnębioną zostanie owa zła potęga 
przez jeszcze gorszą i mocniejszą. 

Potem mówi się o tem kto był u 
kogo po południu i panna Ameljż z 
radością i dumą wymienia swojego 
gościa. Wspomina się i wylicza co 
kto powiedział i co kto komu przy- 
niósł, W pokoju robi się coraz cie- 
plej i jaśniej i starowinki mówią co- 
raz głośniej. A czas ucieka i zegarek 

cyka na czarnym aksamiinym panto: 
felku. Idzie rober za robrem. Na chwi- 
lę grę przerywa kolacja, którą rozda= 
je w zastępstwie obdasta Wercia. | 
znowu dalej. Lampa się pali na ko- 
modzie. Już dawno minęła dziesiąta. 
Ubywa w lampie nafta, ubywa, i świe- 
ce spaliły się aż do trzech ćwierci. 
Dla Boga. W pół do dwunastej. Ka- 
tastrofa jest tuż tuż za ścianą, wisi 
tam czarną chmurą i lada chwila mo 
że spaść na głowy nie pamiętającym 
o Bożym świecie staruszkom. 

l stało się. Głośniejszy wybuch 
drżącego, rozdygotanego Śmiechu ja- 
kimś cudem dosłyszany został tam, w 
pokoju wszechwładzy. Drzwi odska- 
kują z trzaskiem, rozdziawiając pasz- 
czę na oścież, czarną, rozwartą jamą 
zaznaczają okrzyk oburzenia i wście- 
kłości. : 

Staje w. nich pani  Romancewi- 
czowa i jej tłusty rozduszony alt 
skrzeczy po pokoju: „A toż co* Za 
nią wsuwa się rozczochrana Jėzia i 
„kawaler* prezentuje pijaną gębę. Pa- 

ni Romancewiczowa ciężko dyszy z 
gniewu, jej kolosalny biust faluje, fa- 
luje. Wspiera się pod boki i zaczy- 
na:—To taka mnie tu będzie zabawa? 
To kierosinu musić darmo dają? To 
ja tu poto musić haruja, żeby z włas- 
nego do was dokładać? Ha?*. 

A pijany kawaler huczy od proga: 
—,Zawsze mówił ja pani matce, w 
morde raz dobrze dač“, 

Panna Amelja nie może już dłużej 
wytrzymać. Ogarnia ją odwaga roz- 
paczy.—„Proszę nie zapominać z kim 
pani mówi... My... my pracowałyśmy 
całe życie... ciężko.. z oddaniem. My 
tu.. nie żebraczki.—Mamy prawo do 
wdzięczności społeczeństwa... My nie 
pozwalamy w ten sposób.. swoją 
godność... My..." 

Pani Romancewiczowa  dębieje, 
wytrzeszcza oczy, a potem zaczyna 
iść ku pannie Amelji. Раппа Amelja 
wyrzuca z siebie piskliwie, histerycz- 
nie, przeraźliwie: —„Proszęstąd wyjść. 
Proszę stąd natychmiast wyjść*. — 
«Ach, ty dziadówka. Ty swołocz». 

Suchy trzask uderzenia. Stłumiony, 
bolesny krzyk. Stolik pchnięty gwał- 
townie zwała się na ziemię. Przera- 
żone starowinki ulatniają się w jednej 
chwili po przez kurytarz pełen wrza- 
sku i wściekłych wyklinań, Tylko. 
panna Leokadja zostaje i po długiej 
chwili zbliża się do  znieruchomiałej 
na podłodze panny Amelji,— «Panno 
Ameleczko, panno Ameleczko, już 
niema, już poszli. Proszę wstać» — 
Ale panna Amelja siedzi nieruchomo, 
tylko dwie strugi łez płyną nieprzer- 
wanie z wyblaklych oczu po wybli- 
chowanych policzkach. 

A na niebo z za rozdartej chmury 
wytoczył się księżyc i w pustych 
oczodołach szyb zamigotały srebrzy- 
ste źrenice. | widać przez nie jak 
spadają zwiędłe liście z drzew, jak 
sypią się na ziemię i zasypują, zasy- 
pują wszystko, co było wiosną i la- 
iem, pięknem i radością, co się ku 
słońcu pięło, a umarło i już nie 
wskrześnie nigdy, nigdy takie samo. 

Koniec. 
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