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4, otwarta od 9 do 3, ielefony:

Paryż, 2 lutego.

wojna _ wszystkich

W

Podczas mege ostatniego pobytu
w Rydze, dało się zauważyć _pośród

Góry mu- ruszeniem

ry wali się na rentjerów.
oni mogli spokojnie żyć

ludzie są oberczani

Diatego aby
z kapitału,

nadmiernemi po-

datkami. Na to rentjerzy odpowiadaja: Ufaliśmy państwu;
powierzyliśmy
,
państwu nasze oszczędności dlatego
aby na starość mieć na kawałek chleba. A teraz, patrzcie co się dzieje!
Państwo płaci nam zdeprecjonowanemi fransami! Kiórych wartość
coraz
mniejsza i mniejsza, że niebawem i
skorynki niebędziemy
mogli
kupić
tego kawałka chleba, o który nam
chodziło. A wszystko
diatego,
aby
państwo mogło swoim funkcjonarjuszom podwyższać
pensje.
Czy - to
słyszane rzeczy! Czy to się godzi!
Może akcjonarjusze
przedsiębiorstw
przemysłowych i fabryk zadowoleni?
Bynajmniej. Na przedsiębiorstwa przemysłowe i fabryki walą się podatki i
alą, tedy pozornie akcje dobrze stoją a w

rzeczywistości

warie.

W

dodatku

coraz

mniej

akcjonarjusz

Dźwinę

dla Łotwy

budowy

przedsiębiorstwa

i Dniepr. Kanał ten

byłby

tem

akiualniejszy,

że delegacja łotewska handlowa, która bawiłą ostatnio w Moskwie, otrzy-

mała wyjaśnienia, iż Rosja w żadnym
wypadku tranzytu swego do Łotwy
nie skieruje przez terytorjum polskie
i nie wyzyska drogi żelaznej z Wilna

do Libawy, nawet,

gdyby

droga

żałoby przekraczać,
Olbrzymie zainteresowanie budokanału wykazały
również sfery

białoruskie i ukraińskie, z zupełnie
zrozumiałych względów. Wielka wodna droga

tranzytowa

bałiycko-czarno-

humorze.

P. Cachin

z

co-

„Humanite*

tylko bę-

dzie rezultat
„reform
finansowych"
że.. życie podrożeje, a teraz utrzymuje,

że

nowe

projekty

finansowe...

ustabilizują drożyznę. Na to ktoś mu

odpowiada: No, to chwała Bogu,
w
takim razie drożyzna by już dalej nie
wzrastała!
)
Dziś, akurat dziś, 2 lutego,
kilo-

gram

chleba doszedł w Paryżu

niebywałej

dotąd

ceny

franka

| dziesięciu pięciu centymów.
3

do

siedm-

Oczywiś-

da to powód do interpelacyj w
sejmie i polemik w prasie.
Ale czy
przez to stanieje chleb? Wszyscy wiedzą, że nie będzie
tańszy. Ot, lżej
tylko znosić nawet drożyznę gdy się
a możność wygadać się a osobliwie

wymyśiać.

To też przeważnie ludzie

wymyślają

—

Dziw:ć

łują

i na tem

wajem

się kończy.

się jeszcze,

jeździć na gapę

że ludzie

będzie

ten

wielkich

KOSZYRSKI

8

STOŁPCE

— ul. Piłsudskiego 9

WILEJKA

POWIATOWA—ul.

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

^

— Związek Ziemian

|

milimetrowy

Wiersz

OGŁO>ŁEN:

CENA

za tekstem

MORDERSTWO

miała

newątpliwie

zmuszając Kow'

budowa

dwuch

szłaków wodnych, łączących
z Bałtyckiem,

będzie

dokonano

okolicznościach.

się

kurjerów
sowiewykonane było

Dwaj bandyci, których personalja dotych-

€-as nie zostały wyjaśnione, wyjechah z Rygi do stacji Rembate na spotkanie pociągu moskiewskiego, do którego następnie wsiedli.
W odległości 26 wiorst od Rygi, bandyci weszli do wagonu 2 klasy
i spotkali koło ustępu dyplomatycznego kurjera włoskiego, od którego

Prawdopodobnie następcą p. Moraczewskiego w rządzie koalicyjnym

Czas fapastnicy poszli wzdłuż korytarza z rewolwerami w rękach. Spot«Ratunku
bandyci»l
kany konduktor rzucił się do ucieczki z okrzykami

dalej idący w PPS. zwolennik koalicji.
Dotychczasowy udział p. min. Mo-

zażądali

pieniędzy

i broni.

Kurjer

oświadczył,

że

pieniędzy

nie

ma. Wów-

Wszyscy pasażerowie natychmiast zatarasowali drzwi, prócz dwuch
dyplomatycznych kurjerów sowieckich, Nettego i Machmanstala.
Ci usty-

Szawszy krzyki wydobyli rewolwery i przygotowali się do obrony.
Pozostanie na zawsze

tajemnicą, kto pierwszy

sposób na miejscu został zamordowany

kurjer Nette,

dał strzał

gdyż

w

i

jaki

usi-

— nawet tram-

i autobusem! Niktby nic o tem

nie wiedział, jeśli by p. szef _policji
paryskiej, le prefet de police nie za-

wzdłuż

Dniestru,

przez

Polskę,

w

tramwajach

i

autobusach.

Istotnie sprawa nie bagatelna! I trzebaż, że pan „oberpolicmejster*
— jak,

tyckiem,

prowadzi

właśnie

wzdłuż

ielając żadnych wyjaśnień.
się

przedstawia

Sprawa

Wywiad

z inż, B. Bosiackim,

Prezes Wileńskiej

Dyrekcji

Dróg

konferencję

zaprosić

przedstawiciela

syndykatu kontrolerów tramwajowych.

Bo i ci panowie mają swoje zrzesze-

przedstawicielowi

łotewskie

Władze

tajemniczo.

niezmiernie

Ekaterynosławiem

Polski

obecnie

takowej

wyrazić się pogardliwie: indywiduów?
Wracając do drożyzny, oto jesz-

szą —

Mimo

wszystko

jednak,

interesu-

cze coś nie coś z tego, co się obec: jący nas kanał Dźwina-Dniepr miałby
nie mówi

w Paryżu — a i po
wojną

tach pisze. Przed

gaze-

pobierai

de-

również

ogromne znaczenie dla Pol-

nośnie do traktatu

w

Mos-

drogi będzie miało

Rada Ministrów o napadzie.

RYGA,

6 Ii. PAT. Rada ministów odbyła w dniu

wczorajszym

po-

siedzenie, na którem stwierdziła, że wszysikie
dotychezasowe
dane, jak
również zeznania reszty pasażerów wagonu, w kiórym dokonano
napadu,
wskazują stanowczo na czysto kryminalny charakter
napadu,
Poczta dyplomatyczna pozostała nietknięta.

— W jskim kierunku przewidywana
jest obecnie rozbudowa dróg
i

w

handlowego z Ło-

twą, udział Polski w wystawie Medjo-

Jutro

6 2 PAT. «Pravo Lidu» podaje,

a przedstawicielem sowietów Pradze

Ks.

Karol

Następca

Sowietów

a Cze-

Tageblatt»
między

stwier-

ministrem

O vsiejenko.

tronu

Narada

zosiały

Banku

niedokładności,

świadczące o niedbałem prowadzen:u
wydziału.

iego

spraw

powraca

do

gabinetu

francuska
PAT.

Ligi.

Nawiązując

do sprawy ewentualnego

wiesił w

Rumunji,

że zaniecha
prezesowi

walrady

powiększe-

mia liczby stałych miejsc
w Radzie
Ligi Narodów, «Le łlain» pisze: Byłoby zupełnie
naturalnem,
gdyby

Polski

w

czynnościach

Deiegacja

dyrekiora

przemysłu

i

pp.

sowiec-

u p. premjera.
GLI. (żel. wł, Słowa).

przemysłu sowieckie. 0, ba

wiąca w Polsce pod pizewodniciwem
p. Maryszewa,
złożyła dziś
wizytę
premjerowi Skrzyńskiemu.
Delagacji
EZ
poseł sowiecki
p. Wojś
ow.
r

Sprawa

uniwersytetu
skiego.

WARSZAWA.
Klub

Radzie

mini-

dn. 4 lutego za-

vice-dyrektora Banku
Roinego,
Scięgosza i Czarneckiego.

WARSZAWA.

w Berlinie,

o udział

instytucji, kierownik

sierstwa p. Radwan

Delegacja

w.g. doniesień pism, zajmowano
się wie zostanie powzięta na posiedzeniu
jedynie sprawami polityki wewnętrz- poniedziałkowem, kióre odbędzie się
nej, Kwestja przystąp'enia Niemiec do pod
przewodnictwem
_prez,denta
Ligi Narodów nie była poruszaną po- Rzeszy.

6.

siwierdzone

kiego

BERLIN 6 II PAT. Wczoraj od- nieważ jest ona zasadniczo zalaiwiobyła się rada gabinetowa, na której, na, formalna zaś rezolucjaw tej spra-

PARYŻ.

kuje, że w wydziale agrarnym

odwołał rezygnację.

ks. Karoi odwołuje rezygnację, obiecując ojcu,
k' politycznej po 'stronie opozycji przeciwko
ministrów Bratiano.

Prasa

O. II. (żel. wł. Słowa).

w Państwowym Banku Rolnym, ministerstwo Retorm Rolnych komuni-

nie dobro

iż w dniu jutrzejszym nas-

tąpi ogłoszenie not, wymienionych pomiędzy
rządem
chosłowacją w sprawie uznania Rosji de iure. «Prager
rozmowa
dza, iż w sprawie tej odbyła się wczoraj

Beneszem

WARSZAWA

Wobec pogłosek jakie ukazały się w
prasie O wyniku
rewizji
dokonanej

niku badania; -a-mając
ma” ceid jedy: *

uznanie Sowietów przez Czechy.

PRAGA

wyniki rewizji w Banku Rolnym.

Nie. przesądzając ostatecznego wy-

BOZZDSZOM” 20 WERE I UERECAL TASOESZ DT:

ogromne

na Zachód Europy, o ile my
swoje drogi
wodne uporządkujemy i dostosujemy
do stanu
sieci śródlądowych dróg
wodnych niemieckich.

niemieckich

Smutne

dniach, z
eco łotewsko-sowieckim, zwłaszcza, że w ostatnich
mającej nastąpić konferencji b-łtyckiej, w prasie moskiewskiej roz-

przy skanalizowa-

wznowiony

postulatów

poczęła się ostra naganka przeciwko Łotwie.

nym Aa
powodu

bo krót- skierowania ich przez Polskę

pizez Polskę.

sprawy:

lańskiej i postulaty przemysłu drzewnego co do zasad polityki cen w lasach państwowych.

1000 łatów.
Za stwierdzenie identyczności bandytów ogłoszono nagrodę w wyso-.
bu: kości 1.000 łatów.

w żadnym wypadku nie stwarza kon* znaczenie i dla Polski, gdyż
ześrodkurencji projektowi polskiemu i nie kowanie na tej wielkiej drodze wodz całych dorzeczy
zagrażą interesom gospodarczym Rze- nej śródlądowej
Dniepru
i
Dźwiny
masowych
towaczypospolitej. W razie urzeczywistnie-

ny będzie na drogę tańszą,

otworzył min. Kiernik. Dyskutowano

Według wiadomości nadeszłych z Moskwy, morderstwo wywarło
jaknajtatainiejsze wrażenie w Moskwie. Przypuszczają, że grozi ono poważ-

„Sło-

jak zboże ukraińskie, rudą krzynie zawodowe. Tedy uczynił się ha- nia dawno omawianego projektu po* rów,
użytkowe
i inne,
łas w prasiei stąd
dowiedział
się łączenia Dniestru z Wisłą, cały han- woroska, drzewo
nie
tylko
ułatwi
Polsce
korzystanie
z
cały Paryż — że paryskiemi tramwadel i tranzyt z Małej Azji skierowa- takowych surowców, ale da możność
jami jeździ na gapę, dopiawdy, nadierna ilość osób. Możeby iepiej było

drzew-

się w Min. Roln. posiedzenie
komitetu drzewnego pod przewodnictwem
min. Kiernika, przy udziale odnośnych dyrektorów departamentów oraz
przedstawicieli naczelnej
organizacji
przemysłu
drzewnego.
Posiedzenie

Wodnych, inżynier B. Bosiacki, udzie-

lit wywiadu

Dniestru i Wisły, nie zaś drogą kwie projekt kanału?
— Zamierzone obecnie przez rząDnieprDźwina. Dlatego aktualny dziś
jeśli się nie mylę, zwano
„za rosyjdy
Z.SRIR. i Łotwy zrealizowanie
skich czasów” p. komendanta policji w Moskwie projekt nowego kanału
np. warszawskiej, trzebaż, że p. komendant zapomniał zaraz na pierwszą

komitetu
nego.

zakresie polskich stawek
celnych;
postulatów przemysłu drzewnego od-

nie udz

lub w głąb niu takowych progów, jako sktadoGPAZ 6 2 P..T, „Tagespost* donosi z Bałogroduą że naEuropy.
Jak
zobaczymy
z poniżej wej części zaprojektowanej śródlądo- deszła tam wiadomość
inauguiował szeregu konierencyj dla
jakoby
książę
Karol
odwołał
swoje
najbliższe wej drogi wodnej między Czarnem i zrzeczenie się praw do tronu rumuńskiego. Do Bukaresztu miaobmyślenia sposobu jakby zapobiedz przytoczonego wywiadu,
masowemu jeżdżeniu w Paryżu na połączenie morza Czarnego z Bał- Bałtyckiem morzem.
ło przybyć z Medjolanu dwóch delegatów z pismem, w którem
— Jakie znaczenie będzie miał dla
gapę

Posiedzenie

Niemna.

drogi
Białorusi.

do dzisiejszego Odańska

raczewskiego w pracach rządu z powodu jego choroby był niepełny.
i

WARSZAWA GII. (żel. wł. Sio.
wa). Dziś w godz. rannych odbyło

wa* w
sprawie projektowanej
ono interesom gospodarczym Polski, dowy kanału, łączącego Dniepr z
Dźwiną.
stwarzając poważną konkurencję po— Kiedy powstał projekt budowy
pułarnemu w Polsce i Rumunji pro- tego kanału?
—Generalny projekt kanału Dniepr
jekiowi, łączącemu morze Czarne
z
był jeszcze
Bałtyckiem, zapomocą kanału Wisła— —Dźwina opracowany
do wojny
w 1912—1913 r. przez b.
Dniestr. — Tak nie jest.
cesarski rząd rosyjski i przewidywał
—=Szieki, łączące-wodasrozdziały mórz nie tylko ruch statków
handiowych,
Bałtyckiego i Czarnego, znane już by- o znacznej ładowności do 1700 ton,
ły w starożytności i posługiwali
się ale i lżejszych wojennych pływaków,
jak kanonierki i torpedowce
na wyniemi kupcy w zamierzchłej przeszłopadek potrzeby
przerzucenia
ich z
ści. O ile towary pochodzące z głębi Bałtyku na Czarne morze i odwrotRosji eksportowano drogą na dzisiej: nie drogą śródlądową.
Pozatem wymieniony
projekt оszą Rygę i inne kraje bałtyckie,
o
tyle komunikacja
z t. zw.
Bliskim bejmował jeszcze wykorzystanie wodnej energji, obrachowanej na 500 tys.
Wschodem, łatwiejszą i krótszą
by- MK,
progów
Dnieprowskich
pod
ła

zostanie poseł M. Niedziałkowski, naj-

Machmanstal

czynnikiem diś rozwoju gos-

artykuły,

Wszelako niektóre pisma białoruskie
usiłują wykazać, że Polska
nie jest
zainieresowana w
połączeniu
tych
dorzeczy, a przeciwnie,
szkodziłoby

Dowiadujemy się, że minister Moraczewski podał się do dymisji
motywując klubowi P.P.S, swój krok złym
stanem zdrowia. Klub P.P.S.
przyjął
do zatwierdzającej wiadomości rezygnację posła Moraczewskiego.

padł ciężko ranny, raniąc ze swej strony śmiertelnie jednego z bandytów.
Ranny bandyta dotarł do przedziału służbowego i tam zman. Drugi
podarczego zarówno Poski, Rosji, krabandyta usiadł obok swego towarzysza i popełmił samobójstwo, z niewiajów bałtyckich,
jak też
Bliskiego
domych przyczyn. Obaj byli elegancko ubrani, w palta czarne i modne
Wschodu
i może jedynie doprowa- ubranie. Robią wrażenie ludzi inte igentnych. Dokumentów nie posiadali.
dzić do zupełnej ruiny
gospodarczej Niektóre przedmioty wskazują, że przybyli z Litwy, tak lampka elektryczna
Litwę wraz z Kłajpedą, jeżeli politycy znaletiona i zapałki. Bielizna opatrzona była kosztownemi
monogramami
kowieńscy zechcą nadal upierać się Pieniądze posiadali litewskie. Obok na ziemi leżała zwykła czarna maska.
`
kinas ranny kurjer Machmanstal po przybyciu
do Rygi zmarł,
przy swem
stanowisku
w sprawie
ważnym

<o mówi
prezes wileńskiej
Dyrekcji
Dróg Wodnych.
dla

już

Rząd.

WARSZAWA, 6.1. (żel. wł. Słowa),

napadu.

m.
wskazują na kryminalny charakter napadu, wszakże nieulega wątpliwości,
przechodziłaby
mianowicie
EEIENAWNJE:
SPASOZTWTWE
CORE
AK
ZDYTLIEKDCJ
że nie mamy do czynienia z zawodowymi ban iytami, gdyż napad nie był
środek obszarów biatodobrze i wykonany o pół godziny jazdy od stolicy.
zorganizowany
rusko-ukraińskich, W prasie biało:
pojawiiy

2-ej i 3-ej 30 g

n-ch świąteczny

Min Moraczewski ustąpił.

Według otrzymanych wiadomości zamordowanie
ckich w pociązu nr. 5, zdążającym z Moskwy do Rygi,
w nasiępujących

W

Sejmi

POD

RYGĄ.
Jak

na stronie

jeunoszpaltowy

Kronika reklamowa lnb nadesłane 40 gr.
oraz z prówincji o 20 proc. drożej

10 groszy.

morska

ruskiej

Mickiewicza 24

228, drukarni 262

DYPLOMATYCZNE

sposób

Czarne

POSTAWY — ui. Rynek 19

1

80

Plac Batorego

Wileńskiej, której eks-

znaczenie polityczne,
no do ustępstw.

W

—

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

NOWO

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

port skierowany będzie do
Dzisny,
a stamtąd do morza
Bałtyckiego, z
pominięciem Litwy. Jakkolwiek droga
ta dla
Wilna będzie znacznie
mniej
wygodną niż dorzecze Niemna, wszakże przez
zupełną
izolację Litwy w
handlowym
i tranzytowym
ruchu
wschodnim,

— ul. Zamkowa

GRODNO

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem

dotyczy Ziemi

ta morze

została wreszcie przez Litwę otwartą.
Na przeszkodzie
ku temu stoją granice celne, które kilkakrotnie nale-

raz mniej pewne, tedy i akcjonarjusz traktujące o znaczeniu tej
nie jest bynajmniej w doskonałym rozwoju
ekonomicznego
wołał na cały głos, że taki

kanału,

ul. Wiieńska

— ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK

ma. przez sam

przecie ryzyko, bo może
przedsiębiorstwo, którego jest akcjonarjuszem
zachwiać się a

projektu

łączącego

wą

GŁĘBOKIE

KAMIEŃ

NIEŚWIEŻ

— ul. Szosowa 172

— ul. 3-go Maja 64
— ul Gen. Berbeckiego 10

DUNIŁOWICZE
—

redakcji 243, administracji

tamtejszych sfer gospodarczych wielprzeciwko wszystkim
a w
duchu
ponownem poujętym jeszcze przez Plauta w
lapi- kie zainteresowanie

darne homo homini lupus.

BRASŁAW
DUKSZTY

Kanał Dniepr--Dźwina.

«

społeczeństwie:

BARANOWICZE

T-go lutego 1926 r.

PRENUMERATA
miesięczna z odnoszeriem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
zagranieę 7 zł. Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259

Idzie tu w najlepsze, w
świecie
nietylko politycznym lecz w
całem

ODDZIAŁY:

Ukraiński

6.11. (żel. wł. Słowa).
złożył

ski marszaikowskiej
o wykonanie usiawy

1922 roku w sprawie

stwowego

ukraiń-

wczoraj

de

la-

wniosek nagly
z 26 września

uniwersytetu

założenia pańukra:ńskiego

z siedzibą we Lwowie. Nagłość wniosku będzie traktowana
posiedzeniu Sejmu.

Podwyżka

na wiorkowem

ceny

cukru.

WARSZAWA. Gi. (żel, wł. Słowa).
Oddział
walki z lichwą przy Komisa:trzymała stałe miejsce w Radzie. Tejacie Rządu zawiadomił aziś raportem
zdania jest «Gaulois».
go samego
Dziennik ten przewiduje, że z chwiią ministerstwo spraw wewnętrznych, że
podwyższył z
Niemcy związek cukrowników
wejścia do Ligi Narodów

której ceiem dniem 6 lutego hurtową cenę cukru
dyskusję,
spowodują
putowany i senator dziennej djety w ski, a dla obszarów białoruskich "wodnych w Polsce?
rewizji o 10 złotych na worku, t.j. do 126
Polska, która biała tak ważny udział byłoby poddanie stopniowe
a to
monecie oczywiście francuskiej: jed- Ziemi Wileńskiej w szczególności,
— Łącznikowemi szlakami wodnenego funta czyli 25 franków. Jeżeliby w pierwszym rzędzie dlatego, że na- mi będą u nas w przyszłości po- w konferencji locarneńskiej, która re- sprawy ciężarów, jakie ponosi Rzesza zł. za 100 kig.
prezentuje 30 miljonów ludności, ©- na podstawie traktatu pokojowego.
miała być i teraz ta norma
Obowią- turalne ujście,
Przesilenie w kole żydow: |
za
pośrednictwem niższe drogi. krzyżujące się ze sobą
zującą, to deputowany i senżtor pow
Warszawie:
;
Litwę zataraskiem.
Komitet Riffenów w Ameryce.
winienby
pobierać rocznie nie 27.000 Niemna, zostało przez
1) Bogumin nad Odrą—Zagłębie
fr.

(jak

obecnie) „ lecz... . 47.450

fr. SOWare.

Węglowe

PARYŻ; 6 Ii. Pat.

— Łódź— Warszawa—Biały*

«Le

Journal»

nów, utworzonego ostatnio w Sprieng-

(Domagają się, niewiadomo według
Nie mamy zamiaru w tem miej- stok—Grodno—Wilno i Dzisna nad dowiaduje się, że francuskie mini- fiell w stanie Massachusets przez
jakiego obliczenia 42 000 fr.). Otóż scu rozwodzić się nad ekonomiczne- Dźwiną;
sterstwo spraw zagranicznych Zwró- amerykanina Myrick'a w porozumiepodnoszą się głosy za
przyznaniem
ciło
uwagę rządu Stanów Zjednoczo- niu z kap. Gordonem Canningiem.
2)
Niemiecka
granica
nad
Wartą—
rozwoju
deputowanemu i senatorowi dziennie mi szczegółami, tyczącemi
komitetu RiffePoznań— Warszawa—Brześć— Pińsk i nych na działalność

funta szterlingów bez gospodarczego kraju, w związku z granica wschodnia nad rz. Prypecią,
— jednego
względu na jego kurs we frankach. ewentualnem powstaniem kanału. Na- (Przedłużenie niemieckiego Mitteiland
Dalej rozumują ludzie: jeżeli paczka leży jednak podkreślić, że właśnie w kan.).
tytoniu podrożała z 50 centymów na Wilnie, z inicjatywy
doskonałego
a A projektowanemu w Polsce

"2 fratki 50. to i wszystko w Paryżu
winno się mnożyć na pięć.
Osobliwie wynadgrodzenia za wszelką pra=
cę. Sam Bainville pisał temi dniami
we wstępnym artykule gazety «Action

Francaise»: „Każdy

znawcy

tych spraw

p.

inż. HBosiac-

kiego, powstał projekt budowy długiej drogi wodnej, idącej aż z Górnego Śląska do Wisły, a stąd następracujący ma pra- pującym szlakiem do Dniepru: doli-

szlakowi

wodnemu:

Dniestr— Wisła,

może zagrażać konkurencja ze strony
połączenia Dniepru z Dźwiną?
— Trzeciemu naszemu
szlakowi
tranzytowemu

w

przyszłości:

z Rumunją nad_ Dniestrem— Dniestr
—San—Wisła—Zatoka Gdańska, czyli

wo
do tego aby mu nie płacono
zdeprecjonowaną monetą, es monnaie
de singe“, Na
upartego
dziś
we

nami

nikogo niezależny i może sam sobie
wystarczyć, sam produkując wszystko,

przemysłowe w Polsce znajdują połą- konkurencja ze strony kanału

rzek Narwi, Niemna,

ki, Waki, Wilji, Żejmiany i Dzisny.

Francji tylko włościanin-rolnikjest od W ten sposób,
czego mu

do życia

zać mająca kurs

tego

SZAĆ

do

wartości

potrzeba.

Gdy

w kraju moneta

spa-

wręcz Śmiesznej,

kióż

wieśniaka miałby

do przedawania

prawo zmu-

swego

zbožą,

Mereczan-

ośrodki

morze Czarne—Bałtyk, krzyżującemu
się z wymienionemi
wyżej dwoma

handlowe i sziakami

w

Warszawie,

czenie z Dnieprem i ujście do krajów --Dźwina, czyli morze
Jednocześnie
sowe
Niemna,
rękach

Litwy

nie

znaczenie dotychczaznajdującego się w

osłabnie,

zwłaszcza

dla

swego inweniarza, jaj, mieka? Na tym obszarów
białoruskich.
Dzisiejsza
punkcie bierze w łeb pod każdą szeBiałoruś
będzie
mogła
spławiać
drzerokością geograficzną papierowy sywo i inne wyroby miejscowe, bezpostem monetarny.
średnio Dźwiną do Rygi.
To
samo

sze połączenie będzie

grozi
Dniepr

Czarne—Bał-

tyk przez obce terytorjum,

bałtyckich. ;

granica

BAGDAD, 6 II. Pa. Ż powodu nla, odcięty został 130 kilometrową
ulewnych
deszczów.
które zalały przestizenią wodną
na zachód od
Bagdadem a Bagdadu. Transporty zostały przełaobszar pustyni między
który dowane do samolotów.
Jerozolimą, kurjer pocztowy,
miał przybyć do Bagdadu 31 stycz-

Zwłoki płk. Bochenka przywiezie „Wilja”.
Bochenka, ktćry zginął w
samochodowym,

do
TAB

Cherbourga

sze od tego ostatniego i bardziej bę:
dzie

się nadawało

do

śródiądowej pomiędzy

komunikacji

Rumunją, Buł-

wypadku

zostały przewiezione

na przybycie okrętu

odwiezie je do Polski.

I IATA KT ISI

Zjazd

krót-

pik. wym cmentarzu, gdzie będą

Kresowy

[Tełefonem od naszego
GRODNO,

czekały

«Wilja»,

który

6—ll.

Dziś

w soboię

ŻE

w Grodnie.
na zamku

otwarte

zostały

Niemcami

mi z diugiej.

obrady

zjazdu przedstawiceli ióżnych kierunków myśli politycznej na Ziemiach
p. mecenasa
i krajami naabałtyckie- Wschodnich. Po zagajeniu zaproszono na przewodniczącego
m.

Hitachduth nie występują

a
muje, że wysuwana jest kandydatura
e
Wienziehera na stanowisko prezesa
"Tenże dziennik w artykule p- N, Szwalbego

stwierdza, że sjoniści Kongresówki i Kresów oraz kupcy głosowałi przeciwko posłoi sjoułści malopolscy. Ortodoksi
się, aby na miejsce posła Reicha

Bielawskiego na wice-prezesa ks. dziekana grodzieńskiego
sen.
Zebrowskiego. Następnie
wygłosili referaty pp. Jerzy Osmołowski i Eugenjusz
Starczewski,
Na zjeździe był obecny ks, Eustachy Sapieha.

ortodoksi

obawiają
nie przy-

Szedł poseł Grynbaum z politysą radykalną,
Aby położyć kres ciągłym tarciom, w któryc.
momenty osobiste odgrywają również pewną rolę, byłoby lepiej, aby posłowie radyUiworzyli własny klub.
kainie usposobieni
Dwa kluby żydowskie będą się może łatwiej

politycznych

garcją i Turcją z jednej strony, a Polską,

z giupy

porozumiewały

korespondenta |.

że

którzy

narazie z Koła 1 oczekują decyzji instancji
partyjnych. Tymczasowe kierownictwo _prez djum Koła objął viceprezes Koła Farbstein.
«Der Moment» z dnia 5 lutego infor-

wi Reichowi, poparli gc natomiast

i złożone na miejsco-

ADATA * į INT GTI

gdyż na-

znacznie

Zwłoki

z dnia 5 lutego informuje,

sjonistyczni z Kongresówki,

śą w opozycji wobec posła Reicha, nie za+
mierzają narazie występować z Koła, czeka»
Jąc na ucuwały kongiesu sjonistycznego,
zapow edzianego na 7 marca rb. Również
posłowie

Olbrzymia powódź w Palestynie.

PARYŻ 6 II PAT.

„Hajnt*
posłowie

w

konsietnych

niż obecne

sprawach

Koło.

Socjalistyczna «Naje Folkscajtung> utrzy=
muje, że poseł Reich cofnie swą rezygnację.
Już obecnie nie mów: się o wystąpieniu z
Koła

grup

zydjam

opozycyjnych,

Koia

pi.

Powierzenie

Wienziecherowi,

pie-

jako

ma być kompromis wem
„bezpartyjnemu*
sposób
ten
w
załaiwieniem sporu, gdyż

otrzymaliby satystakcję zwolennicy Orynbauma. Projest ten jest zwalczany przez
welenników posła Reicha.

.

Nr

ECHA KRAJOWE
Po pięciu
—

nizacja Włościańska.

latach.

Korespondencja

Słowa.

Wywiad
wsi

Dziś władze polskie rozpoczęły nego, wysiłek Ów trzeba uznać za
szósty rok swego urzędowania w po znączny. Prócz mostów dokonano
wiecie Nowogrodzkim.
|
na drogach jeszcze innych robót.
krótki okres minionych

Mianowicie:

wykopano

21223

pięciu lat zmagańz trudnościami na- rowów przydrożnych.
tury organizacyjnej wykazuje znaczny

dorobek,

nowych

Przy

odcinków dróg

zarówno pod względem dów do

mostów

wykonano

Według

d.rem

m.b.

ganizącyj w czasie okupacji

Koni

dziś powiat do 25000, podczas

liczy

nem

dążeniem

gdy że i ludności,

w roku 1921 posiadał zaledwie 15.500. kusztem

liość

bydłai nierogacizny

wzrosła w fermie

znacznie, bo od 20—30 proc.

Min.

pracach

robót

nów

bierze

udział

P. O. W. skąd wstępuje

do

w

szosą

Wydział

sejmikowej,

szkół

powszech-

piastuje godność sekretarza, na które to sta-

nych, do których uczęszczata pokaž|
na liczba, przeszło 8000 dzieci.

nowisko

w

z każdym dniem
ków).

zakładów
|

wiązku

nowych

wykonano.

więc

Ogółem

w
Oczywiście,
mostów 223 mosty.
ilością 2200
porównaniu z ogólną
mostów, wymagających natychmiastoodsetek nowych
wej przebudowy,
mostów (10 proc.) jest nieznaczny.
Jednakże porównując wykonaną pracę do słabych jeszcze zasobów tinansowych młodego związku — Котипа!-

Fantazja księżycowa.
Na temat

upłynionego
ciolecia.

dziesię-

wojewody?
Cóż to ża

„pamiątkę

drogocen-

nareszcie

tucja spełni swój
nie raz przecie

ment krwawego

Jakże

długo

ten

władza czy insty-

budowy

szczerbaty

satrapy?

mamy

posiu-

EG

publicznie i

i —

i nie obu-

Kijów

przejechał

wywiad

niejszy

odruch

gmiewu

chaos

a partją Wolnościową

znakomitym

w

Gruzińską

placu

Terror

Tak

powinienby

Rozstrzelanie

się

jaknajwięcej

minowane

w

było

zabójstwo

przywódcy

komunistycznego

wołanie do głosu'czynników

Niestety, obraz jaki

Wyzwoleniu

wywołać

rozCzero-

usprawnienie

0j0

władzy wykonawczej—

zasadnicze

—

nie

myśli M.O.W.

A jak Pan

i dowolność

w, taktyce

by sprawniej i (szybciej
i fatalnym
szczęsnym

wyobraża sobie zre-

nawet

tysięcy

de Alda

kilometrów

do

w ciągu

<Pius Ultra»
drogi z wy-

Brazylji.

Jedynie

mi Atlantyku. Aby ocenić doniosłość

doke-

nanego

paro-

sukcesu trzeoa

zaznaczyć

że

wiec jadący z Europy do Ameryki południowej potrzebuje na taką podróż 12—13
dni czasu.
Odważni lotnicy w pierwszym dniu swej
podróży przebyli
1350 kim. w ciągu 8 godzia i 15 minut, lecąc z szybkością 160 kim.

na godz. Drugi etap: wyspy KanaryjskieZielony przylądek liczący 1800 kim. przelote
nad oceanem przebyte w jedenaście 4
2 szybkošcią 165 kim. na godzinę.
Osiati
etap

podióży

był

najbardz ej

uciążliwy

najdłuższy wynosił bowiem 2900 klm.,
nakže zwycięzcy lotnicy pokonali i to
bezpieczeństwo niezważając na niezbyt

jedniepo-

warunki atmosteryczne.

Kołłontajowa
o małżeństwie..
Znana

i ko»

do tronu
do oma-

komunistka

Kołtontajowa,

bawiąca obecnie w Moskwie, wystąpiła dnia 25 stycznia w Domu związkowym
z odczytem o. małżeństwie i
z krytyką projektu o reformie
prawa
rodzinnego.
Kołłontajowa jest, jak
wiadomo, zwoienniczką zupełnej swo-

body w związkach małżeńskich. Otosi wprost, że nadmiar

swobody

jest

lepszy niż prostytucja. Odnośnie do
rodziny nie potrzebują się komuniści

a wogóle można by mówić o nią zbytnio troszczyć, albowiem roi kobieta,
jedynie
o jednej
z dynastyj panują- dziną jest to mężczyzna
cych w Europie,
które dały dowód wstępujący w związek i oddzielający
Czy jest poirzebnem
tężyzny moralnej
i umiejętności rzą- się od ogółu.
dzenia i wzbudziłyby zainteresowanie to oddzielenie, —pyta Koiłontajowa
W odczycie
naszym krajem
pod, względem
go- i odpowiada przecząco.
spodarczym.—Wybór dynastji będzie swym oświadczyła ona, że rejestracja
zależał
mie od nas lecz od układu małżeństwa jest zbyteczną. O ile obystosunków
w rozstrzygającej chwili. watele wsi i miast chcą prawnie unormo—Aco p. poseł sądzi o innych or- wać swe stosunki rodziine mogą to
przeprowadzić za pomocą małżeńskoganizacjach monarchistycznych.
— Jak dotychczas istnieją 4 orga- gospodarczej umowyo stosun. majątnizacje monarchistyczne, co ma swe kowych, wypływających z małżeństwa.
źródło w tem, że ruch monarchistycz- Obecny projekt sowiecki, identytikuny powstawał
samorzutnie w kilku jący małżeństwo faktyczne z małżeńośrodkach kraju. Są to Mon. Org. siwem prawnem, przeniknięty jest
obaWłość. o. której mówiłem, Org. monar- zbyt poglądami burżuszyjnemi,
chistyczna, Obóz monarch. polskich i wiającymi się upadku, o którym tyle
wiania,

organi-

ruchu

się może

na

monarciicznego

prowadzą

kilku . war-

i

opżrciem

władzy
królewskiej,
będą
szerokie
masy. ludowe zarówno włościańskie,
drobnomieszczańskie jak i robotnicze, które zachowały w swych
domach napoły świadomą
tęsknotę do
sprawiedliwej władzy królewskiej. —
Praca M. O. W. rozpoczęła się zaledwie przed miesiącem
i rozwija
się
wśród ludu w rozmiarach rokujących
jaknajlepsze
nadzieje. Jedynie brak
środków i aparatu technicznego utru-

W naszych warunkach pomysły
ktatorskie doprowadzić muszą

się rozmowy

celem

uzgo»

zarejestrowane

i przygodne.

Pierwsze

politycznego i ak- dwa rodzaje małżeństwa są uznawane,
pozbawiony praw. Ale
cji, z zachowaniem pewnej odrębno- trzeci jest
dnienia programu
Ści postulatów
łecznych. —

włość,

stoi

gospodarczych i spoNajbliżej
Mon.
org.

młodzież

akademicka,

skupiająca w О.М.М. szeregi ludzi
pełnych zapału, którzy jadynie z poczucia idei państwowej poświęcają

ay"
do

swe młode siły

rozdwojenia społeczeństwa
i zapoczątkowania w Polsce
„ery meksykańskiej". Nie bardzo zresztą
wierzę

pracy nad

odrodze-

niem moralnem i politycznem narodu.
— A teraz pozwoli Pan Poseł że
odbiegnę od tego pytania i ze wzglę-

właśnie te przygodne

małżonki

re

krutują się zwykle z warstw najuboższych

i dlatego

trzeba ich koniecznie

chronić. Z tej przyczyny należy znieść

rejestrację tak samo jak jest koniecznem
zaproponowanie
doskonałego

jej rozdzielenia.
Dla ochrony dzie
należy stworzyć specjalny
ubęzpieczający fundusz, na który złożą się

wszyscy dojrzali obywatele państwa.
aby któryś z wymienianych
pow- du na to że Słowo jest największym
UTENOS
TDIA
WTA
szechnie generałów marzył o rozwią- organem ziem wschodnich, zapytam
zaniu
skomplikowanych
zagadnień co Pan sądzi
o kwestji mniejszości
gospodarczych przez rozcięcie szabią narodowych i jakie jest są
rozwiąwódek i win

Jam Hurtownia

węzła gordyjskiego naszych kłopotów.
— A co p. Poseł sądzi o mar-

zania?
— Będzie ono stokroć łatwiejszem
w
monarchji
niż obecnie. Rola i

szałku Piłsudskim?
— Chcę mówić jedynie z punkiu

dnia należyty rozwój pracy.
— Panie Pośle, a jak wygląda pro- widzenia politycznego, wykluczając
osobisty sentyment
jaki do niego
gram polityczny M. O. W
żywię.
—
Uważam
że
jego miejsce
— Nie jest on zaprzeczeniem demo-

Możeżby choć z okazji ogłoszenia „marszałek* |. S. Leontjew

znaczenie mniejszości narodowych

w

obecnej Polsce zależy od przypadkowego układu i gry siłw naszym parlamencie
co wytwarza
ciągły stan

Towarzystwo

Handlowe

„REKTYFIKAT';
Wilno, ul. Jagiellońska

3

tel.

685

poleca

i

niepewności zarówno dla Polaka jak
dla mniejszości. — Osoba
króla w

wódki gatunkowe i'białe likiery

Anglji
części

po

spaja znakomicie
różnorodne
Imperjum
Brytyjskiego.
Mo-

narchowie polscy będą musieli oprzeć
się na tradycjach idei Jagiellońskiej,
która jedynie zdolną jest ułożyć normalne
współżycie
różnych narodo:
wości w granicach państwa polskiego.

:

wina

cenach

konkurencyjnych,
DURIS

CZY s Ś. CZŁONKIEM

Bi

i pan re-

A oto wychodzi z Cielętnika
ja- są styłu a w dodatku zbyt w rysunkiś orszak. Przodem kroczy jakiś woj- kuf ciężkie i z pewnością nie ze szlaskowy — w pikielhaubie szarem płó- chetnego metalu.
tnem ociągniętej, schodzącem mu na
Pastor T. dał inny kierunek rozuszy, szyję i plecy, jak baszłyk.
Wi- mowie.
Wiedział czem
najbardzie
Gdzieście wy, stowarzyszeni Mi- Postowskij? Któżby nie poznał? Moje dać od razu: wielka to jakaś figura! zafrapuje ucho monarsze. Napomknął o
łośnicy Wilna!
Przybywajcie! Ruńcie uszanowanie! Pan Winogrądow, die- Sztandar nieduży bezpośrednio za pokrewieństwie łączącem Hohenzollercałą gromadą na ten pomnik, wryjcie toproizwoditiel kancelarji p. generai- nim niosą...
|
nów z Jagiellonami.
się nogami w ziemię, natężcie bary... gubernatora! Jakże miło, jakże przyTo cesarz niemiecki Wilhelm Il-gi
—- Tak jest, tak jesi! — potwiermoże wam się uda zwalić zbiorowo jemnie!
ogladał Wilna panoramę z góry Zam- dził żywo cesarz i rozpoczął się djaRozumiem.
Strzeżecie
własnego kowej a teraz idzie
ten wstrętny monumeni.
oglądać
ka- log trwający przez całą drogę od
Cisza.
. dzieła, Wywieziono figurę niezabwien- tedrę. Idzie w szczególności pokłonić wierzchołka góry Zamkowej do saJeśliby ucho wytężyć ciekawie, nawo witiazia.. bronicie choć co- się trumnie swego kuzyna w kapiicy mych drzwi Katedry.
usłyszałoby się może jakiś szept prze- kułu.
św. Karimierza...
Kwestja bowiem
nie była jak
latujący placem od wylotu Biskupiej
Jakże pięknie! Lecz zbyteczna faJakże można tak mówić!
orzech do rozgryzienia. Na szczęście
tyga. Nikt go ruszać nie myśli.
w Uniwersytecką:
Można, i owszem.
cesarz Wilhelm okazał się arcybieg— Nechaj bude jak buwałol..
1 zaledwiem
wymówił
te słowa,
Było to rankiem, o jakiej 10 ej, łym w szczegółach
genealogicznych
Kapelusz z głowy! Baczność! To jęii pośmiertni Michaiła Nikołajewicza kiedy dnia 12 grudnia 1915-go zaje- nawet tak zamierzchłych.
przelatuje majestatycznie mimo nas: pailadyni
roztapiać
się, roztapiać... chał cesarz Wilhelm prosto z dworca
— Po drugim pokoju toruńskim..
hasło Wilna.
Chmura zasłoniła w tej chwili księ- przed bramę kościoła luterańskiego
zaczął
pastor T.
życ. Ściemniało
na placu -— a gdy na Niemieckiej. Pod arkadą
przysa*
— Byla juž Polska co się zowie
jasność
zalała go znowu,
dookoła Gzistej bramy
oczekiwali nań obaj
mocarstwem — dokończył szybkė
A gdy mroźną nocą,
spłynie na pomnika nie było nikogo.
pasiorowie.
— Gutten Morgen, meine
Herrn cesarz. Elektor Albrecht Achiles by
plac ioświeci go cały światło księży*
Pfarrer! — rzekł cesarz. Teraz już bardzo tem pochłebiony, że jego syca — kto duszę ma wrażliwą ujrzeć
nowi daje córkę swą za żonę król
może dokoła cokułu pomnika MuraLecz między północą a pierwszą lepsze dla was nastaną czasy.
wjewa jakieś gęstniejące.. gęstnieją- po północy nietykko przed reprezen— Daj Panie Boże! — odrzekł Kazimierz Jagiellończyk. Tym synem
ce... cienie.
\
tacyjnym
pałacem
Rzeczypospolitej pastor Palmer. Niech Najwyższy
ma był markgrat Fryderyk Ansbach...
— Był to pierwszy związek
HoPodniosły
się z ziemi, otaczają dzieją się rzeczy przedziwne i niesa- w pieczy swojej krok każdy
Waszej
Wileńszczyzny województwem
wyr- daktor
Bywalkiewicz.. Fiu-fiu! Jaka
Sami twórcy i oręwać, na wiwat, z korzeniem ten ro- zacna kompania!
żen „istinnoruskij“ z przed reprezeń- downicy
pomnika Murawjewa.
Pan
tacyjnego pałacu Rzeczypospolitej? © prokuror wilenskoj sudiebnoj pałaty

ski-

I

„bezrobot*

niż z niesoborem na

pornnik, przywarły się doń.
mowite.
W pełnym
blasku
księżycowym
Na razie stoją jakby czarne słupy
Był Zarząd Cywilny Ziem Wschod- dymu; powoli zaczynają iudzką przy- stoi katedra. Dookoła niej tłum. Tium?
nich—cokuł Murawjewowski stał; by- bierać postać—aż oto i światło księ- Po nocy? Tak.
czy to już

ła Litwa Środkowa — cokuł stał; była życowe,
Delegatura Rządu Polskiego — cokuł
stał; teraz już jest i, przy Boskiej pomocy, województwo... a cokuł Muranad nim?

przebyłi6

1 kapitan

lotu na bydroplanie

i jego ro-

ronę.
Kwestję kandydatury
uważam
za przedwczesną

wstępem do monarchji, prędzej
jed:
nak
do bolszewizmu. — Nie
zapostwach
społecznych — przedewszyże Włochy i Hiszpanja mastkiem opowiadają się za nim lu- minajmy
ją władzę królewską, która w razie
dzie nauki jak i młodzież uniwersysię zamierzeń
dyktatortecka, następnie
naturalnem
podło- nieudania
skich,
władna
jest
powołać
inną
osożem dia monarchizmu
są związki
byłych wojskowych, tak krzywdzone bę do sprawowania rządów i uratopracy państwowej. —
przez republikę, i jednakże podstawą wać ciągłość
sce oprzeć

placu Saskim w Warszawie.
A do pana Wojewody,
odwołać się nie wolno?

i „Ko-

na śmierć,I osobę na 3 lata

lecz

po:

pierwszy eiap tej podróży był etapera
nadbrzeżnym, reszte zaś drogi odbyto nad Iala-

się w dniu 3 lutego
oskarżomym
inkry-

kandydata

Peruambuko

pójścia w kierunku monarchizmu, któ- monarchizmu.
ry wnieść musi do życia polskiego
—A co Pan Poseł sądzi o zamywiele pierwiastków przedewszystkiem
słach
dyktatorskichkół prawicowych jak
natury moralnej.
'
również
— Jak Pan Poseł wyobraża. sobie łewicy? pewnych grup stojących na Org. młodz. monarchistycznej. Każda mówi mieszczańska ideologja. Nowy
z nich wnosi pewien dorobek
ideo- projekt sowiecki rozróżnia trzy gapracę Mon, Org. Włościańskiej?
— Dyktatura w Polsce może być logiczny
— Uważam że monarchizm w Pol- ‚
i organizacyjny.
Obecnie tunki małżeństw: zarejestrowane, nie-

podnė-

z dynamitem?

tylko

France

Draežy hiszpań-kich

rakter narodowy wykluczam wszelkie
kandytatury polskie, gdyż burza walk
wewnętrznych
obryzgałaby
błotem

zawodo-

materjałem do wych wreszcie rzecz najważniejsza—

mendant

myślne

w Abdegaju

brazylijskiego

4! godz'n

— Od wielkości
do śmieszności
Ograniczenie kompetencji reprezentacji politycznej to jest Sejmu, po- jeden tylko krok dzieli. Znając nasz cha-

spodarczych Polski
skłoniły mię do i mam nadzieję, że nie znajdzie również
rewizji dotychczasowych poglądów i jaskrawych protestów
przeciwników

zawołać co naj-

mieście —

dzia-

6 mieńszewików.

dziny oraz agitacja kontrrewolucyjna.
Sąd po dłuższym przewodzie skazał 6 z nich
resztę uniewinnił, (k)

portu

witany entuzjastycznie przez mieszkańców
miasta. W ten sposób odważni | tnicy, ko-

istnieje umowa, mocą której

Jak pisma rosyjskie donoszą, w Krasnymdarie odbył
b. r. sąd nad 15 mieńszewikami. Według aktu oskarżenia,

ki Sasów. Rozwiązanie warunków geo- konać zmiany konstytucji.
Droga ta
graficznych, narodowościowych i go- odpowiada
psychice włościańskiej

i obrzydze-

nąć!
* Cóż, u licha, czy niema
w mieście, do rozporządzenia
pana prezydenta: łopat, drągów, młotów,
a choć-

paironu

wybitny

do

bolszewicki.

ma drogami—rewolucyjną lub ewolucyjną—legalną. Utrzymać się może tylko
ustrój mający uznanie poważnej części społeczeństwa, najlepiej odpowiadający interesom państwowym. Uwadziwym konglomeratem, w którym żam że pójść należy drogą mozolnej pra:
odrodzić się i rozwinąć musiały wszy- cy polilycznej wśród mas, osiągnąć
sikie wady staroszlachetczyzny z epo- większość w przyszłym Sejmie i do-

Wilna, prezynajelementar-

granitowy

do Gfuzji

w
w

pobliżu
Huelwy w Hiszpanji przybył jak
donoszą z Ameryki południowej pomyślnie

Wszystkich uczestników rzekomej afery szpiegowskiej, a zasadniczo
ofiar prowokacji bolszewickiej, oddano pod sąd doraźny. [k]

zacyjnej, składały się na pojęcie pracy
politycznej
Wyzwolenia.
Pod
względem doboru
typów ludzkich i
charakterów stronnictwo to było praw-

na, co niemoże przesiać być Dworcowoju płoszczadju dopóki tkwi w
pośrodku

Lstnicy hiszpańscy święcą wietkijiryumi.
Hydropian <Plus-Ultra> który wyruszył
drosę 22 go stycznia z Pałos de Meguer

przed kilkoma

a nastepnie aresztowanie „Filipa”

wanie. Usiłowanie oderwania ludu od alizowanie programu monarchicznego
naszych
tradycji kulturalnych, brak w Polsce?
konkretnych
zasad programowych,
— Do monarchji dojść można dwie-

krasmierzanym” i rusyfikowanym
em!
: Rok płynie za rokiem. Rok rocznie przeciąga obchód uroczysty Pow- wjewowski jak stał tak stoi.
Czyliż już nikt i nic nie ma mocy
mimo cokulu
stania Styczniowego
Murawjewa

niej

musiał _ najszpetniejsze

skiego Wiestnika* z listopada 1898-go, nych*? W sam raz dla nich zajęcie.
że «po wieczne czasy» będzie po- A w Bogu nadzieja, że rzecz poszła-

pomnika

przez

kracji ale jej korektywą. — Właści- jest w szeregach armji którą kocha i
wie od czasów
króla
Władysława dla której chce pracować. — Pozostawiony poza armją stanie się mimo wia Publicznego, Wydziały Rolnictwa Warneńczyka monarchowie nasi obej- woli ośrodkiem fermentu idącego z
mowali
tron
z
woli
narodu;
rozwinię;i Weterynarji, pozostawiając
przy
i do- góry i przedmiotem wyzysku ze strourzędzie Wojewódzkim tylko specjal- cie więc i pogodzenie tradycji
ny klapniętych stronnictw lewicy.
świadczeń
dziejowych
z
obecnemi
nych instruktorów.
bytowania narodowego, ©%—A co Pan, Poseł sądzi o plotkach
Władze więc ustawodawcze mają warunkami
pozwoli
w
sposób
ewolucyjny dojść krążących O rzekomych pretendentach
tu zatem wielkie pole do działania.
polskiego,
zarówno Polado ustroju najbardziej dla nas odpo- do tronu
W.:P.
kach jak i cudzoziemcach?
wiedniego.

w najostrzejszych słowach dopominać
się i prosić aby rząd polski nie ra- by jednego
czył... utrwałać przepowiedni „Wileń- czy niema
w Wilnie przypomnik Murawjewa
jedność Siewiewalną
ierozer
minał=n
ro Żapadnoj Rusi z Rosją.
tu w
pilnie zewsząd
Usuwamy
państwowogodła
urzędowe
Wilnie
niea pozostawiamy
Ści rosyjskiej
tkniętym: najjaskrawszy symbol pastwienia się tej państwowości nad „u-

do

państwa.

ujrzałem

zarysach

i usu- szybciej prezydent Bańkowski—i

obowiązek

wnieść

stwo jest

zasadniczych.
4) Przekazanie samorządom,
po
zapezpieczeniu im odpowiednich środków finansowych,
wszelkich
prac,
prowadzonych obecnie przez Dyrekcje
Robót Publicznych, Wydziały
Zdro-

ną* przechowuje Wilno tak starannie? żek... Murawjewa!
Jakaż

zwróciłem

pierwiastków państwowych, gdyż wierzyłem i wierzę mocno, że włościań-

nia:

wileńskiego

Gen.

zwolenni-

powiedział mi dr. Ćwiakowski, prag-

Tak powinien by zawołać prezy:
jeszcze będzie stał...
Jakże długo
dent
miasta
Wilna
wszedłszy
lub
em
pałac
|
jnym
przed _ reprezentacy
wjechawszy
kiedy
na
plac
NapoleoPolitej
pospol
Rzeczy
szonej
wskrze

Przed rezydencją

dr. Čwiakowski,

nąłem

— Zgiń, przepadnij obrzydła maz napisów i ro! Uprzątnijcie ten... kamień obrazy!
ten szczątek tajnaniebniejbyłego pomnika Zwalcie
emblematów cokuł
najkrwawszych dziejów męMurawjewa jak stoi tak stoi na pla- szych,
czeńskiego miasta!
cu Napoleona...

skiej?

tysiące nowych

— Wchodząc do pracy ludowej, od-

systemu podatko-

dził się w gospodarzu
dencie
Bankowskim,

w Mińsku,

polski sztab gen. zobowiązał się przetransportowywać agentów partji na
terytorjum sowieckie, wzarnian Oruzini podjąć się mieli oddawać wsżystkie materjały szpiegowskie zdobyte na Sowietach
w pierwszej linji Polskiemu Sztabowi Gen.

o wywiad.
— Panie Pośle, zapytałem, jakie
powody skłoniły Pana do wystąpienia z „Wyzwolenia*?

odarty

A obłupany,

bem

wa*

Szczególniej w dziedzinie utrzy- wego drogą zredukowania ilości pomania dróg kołowych dokonano bar- datków i opłat, i odpowiedniego
32 mosty podniesienia
wiele: zbudowauo
dzo
wydajności
podatków

drewniane nowe, ogólnej rozpiętości
Zamieniono
bieżących.
561 metrów
0 rozpię191 mostów drewnianych
z przemostki
na
b.
m.
4-ch
do
tości
h.
beionowyc
pustów

trzech

do niego, prosząc go w imieniu „Sło-

służby wojskowej.

3) Uproszczenie

ciągu

`

poseł

swoją uwidocznił przeważniew trzech Każda ustawa powinna obejmować
kierunkach: podniesienia Sprawności całość traktowanej sprawy, podobnie,
dróg kołowych, popierania rolnictwa jak np. ustawa o powszechnym oboutrzymania
publicznej.

w

— Zaciękawiony akcją jaką rozwija

przedstawia się dziś życie powiatu
Nowozgródzkiego.
Jest to dorobek wielkich starań i
Zrąb gmachu organizacyjnego właktóre w dzy polskiej wzniósł się na zdrowych
wysiłków władz szkolnych,
przeciągu niespełna sześciu lat pracy i silnych podstawach. Chodżi teraz
zdołały organizację szkolnictwie
po- o jego urządzenie.
stawić tak wysoko, że dziś szkoła
Stronę gospodarczą rozwiąże zapolska stała się gorąco pożądaną przez pewne samo życie, które niespostrzewszystkie warstwy społeczeństwa.
żenie lecz wyirwaie dąży do rozwoTo też smutnem echem odbiła się ju. Pod względem
zaś organizacyjtu wiadomość, jakoby władze szkolne nym wielce przyczyniłoby się unorzamierzały przystąpić do redukcji pe- mowanie i uzgodnienie z sobą i z
:
wnej ilości szkół.
życiem istniejących obecnie: adminiPodobny krok byłby zarówno nie- stracyjnych przepisów prawnych.
bezpiecznym jak i szkodliwym. PokłaDo najpilniejszych i najbardziej
dać zatem można nadzieję, że odnoś- polrzebnych zmian w naszem prawone władze, należycie oceniając zada- dawstwie zaliczyć należy:
nie polskiej szkoły tutaj w powiatach
1) Zespolenie władz w myśl Konwschodnich, bardziej niż gdzie indziej, stytucji, jeżeli nie całkowite, to przybędą się strzegły od popełnienia nie- najmniej częściowe. Należy to
rozuwzględzie. mieć nie jako konieczne
właściwego kroku w tym
podporządCo do powiatowych władz admi
kowanie, a raczej jako prawo wglądu,
na wstrzymywania
nistracyjnych—to stoją dziś one
orzeczeń
i decyzji,
wysokości zadania, ciesząc się ogól- prawo żądania sprawozdań itd. Pranem uznaniem całej ludności powiatu wo przewodniczania na wszystkich
Opisując całokształt życia wspo- komisjach i komitetach,
działających
także na terenie powiatu
mnieć między innymi wypada
(P. K. N. Kom.
o Sejmiku Nowogiódzkim. Powołany Uwłaszcz., Komisja Repart. i t.p.)
do życia w 1923 roku działalność
2) Uproszczenie ustawodawstwa.

i oświaty oraz
dobroczynności

wybierany

siebie uwagę
społeczeństwa, prowadzona
jest bowiem z energją i zapałem. przysparzając

położonej nad

ogólnych

jest

kadencji, 22 grudnia występuje z Wyzwolenia i zakłada Mon.
Org. Włościańską,
której organem jest tygodnik
Głos Monarchisty, wychodzący w Częstochowie.
Akcja
prowadzona przez M O. W. zwraca na

powiatowy,

Nowogródek—Nowojclnia,

Tak więc w

wychodzącego

partji wolnošciowej, że w czasie niepodległości Gruzji zajmował wybitne
stanowisko
w rządzie.
Kostia o nazwisku Położny
według tego pisma,
okazał się szpiegiem polskim.
W zeznaniach jakie podobno złożyli podają, że między Polskim Szta-

w 1922 roku zostaje wysunięty jako kandy-

wybudował

Zdrowotność
podniosła
się dO pmiejscowości Kuszelew, męską
ludobyć
rolniczą, która ma
stanu normalnego. Szalejąca epidemja wą szkołę
została
1921
roku
w
jeszcze
tyfusu
wkrótce uruchomioną.
rokn
umiejscowiona, a w początku
Jednak
poza
zorganizowaniem
następnego wygasła zupełnie. Choro- szkoły zdołano
przyjść
miejscowej
Bez- ludności z pomocą
by zwierząt domowych ucichły.
w
dostarczaniu
pieczeństwo publiczne doznało znacz- doborowego
ziarna
siewnego
przestępstw przez.
2275
nej poprawy. Na
stworzenie
punktów czyszpierwszych czenia nasion, w pośredniczeniu zaw ciągu
notowanych
wykryto kupu
sześciu miesięcy roku 1925
nawozów sztucznych,
i t.p.
2234, co świadczy o dużej sprawnośDziałalność wydziału
powiatowei
ci miejscowej policji.
go w
dziedzinie opieki
społecznej
Widoczny jest nader wybitny roz- ogranicza się do utrzymania
trzech
wój szkolnictwa powszechnego. Po- sierocińców dla dzieci po
repatrjanmimo ciężkich warunków egzystencji tach, gdzie obecnie mieści się 178
szkół, gdyż powiat posiada zaledwie sierot, oraz
jednego
przytułku
dla
około 30 specjalnych gmachów szkol- starców, gdzie
przebywa
38 osób
nych, reszta zaś szkół mieści się w niedołężnych
—W roku ubiegłym dla
wynajętych lokalach prywatnych, naj- pomieszczenia jednej z ochron
Wypotrze- dział Powiatowy
częściej nieodpowiadających
zakupił w Nowo:
jesieni roku gródku półhektarową posesję
bom, tem nie mniej w

1925 istniało 137

podał, że niedawno

daje, że przeprowadzony

legjo-

oficer 5 pp. legjonów. Po wyjściu z wojska

Rolnictwa, a tak-

160,000 złotych

„Młotu*

a Gruzini,

dojaz- nów i bierze udział w całej kampanji jako sti* wykazały, że Filip jest to kpt. Andżeporydze, stary członek gruzińskiej

znacznie. Znikły odłogi, ustępując
Szersza akcja rolnicza z braku
miejsca starannie wyrobionym i Ob: środków nie była dotąd w powiecie
sianym obszarom. Odbudowano */: zorganizowana. ldąc jednak za ogólbudowli.

Generalny

łacz gruziński „Filip” w towarzystwie niejakiegoś „Kosti*, który według
dokiora prawa. Już od wczesn:j
u.łodości jego zdania jest szpiegiem polskim.
zajmuje się pracą społeczną w szeregu orDalej „Młot* przytacza cały szereg szczegółów,
między innemi po-

gospodarczym jak niemniej i ogólnej ziemnych 28000 m.* Zażwirowano dat ma posła przez stronnictwo <Wyzwoleorganizacji.
®
Ą
‚ jezdni na groblach i spadkach 45676 nie» i zostaje O,
posłem
z. okręgu
Gospodarczo powiat podniósł się m.2 i tp.
Częstochowskiego. |
klubie sejmowym

zniszczonych

ostatniego

Sztab

Al. dniami agenci G. P. U. ujęli na granicy polsko-sowieckiej grupę Gruzinów.

czył szkołę średnią w Częstochowie, studjuje
prawo w Krakowie gdzie uzyskuje tytuł

sypaniu

oraz

z posłem

Polski

Zwycięzcy przestworzy

bolszewicki.

Cwiakowskim .
W czasie badania, które odbywało się według wszelkich reguł katowskich
czrezwyczajek bolszewickich biedne ofiary zeznały, że są mieńszewikami
(Dr. Aleksy Ćwiakowski ur. w 1895 r. we gruzińskimi i byłymi powstańcami. W dalszym toku badań jeden z GruziSygontku pow.
Częstochowskim
ukoń-

—

Nowogródek, 6 go lutego.

Stosunkowo

Szantaż

Monarchistyczna Orga-

30 (1049)

ostremi kontrastami
rzęźbiało figury i rysy.
Teraz już tylko wpairzyć

powy-

Przebógi

Ależ

to on,

popieczyłiel

we

tłum;

tak

się do-

podwójnym

wiasnej

karabin kolbą na bruk,

brze...

osobie..

Dziwny

nieskończenie

cichy. Wojsko wyciągnięte szpalerem
aż ku ulicy Zamkowej—

rusza się — raz po razu spada gdzieś
A ani

szme-

Śiergiejewskij. ru! Ani szelestu... Dziwny tłum. Dzi-

A oto i generat-gubernatorzsa,

i pan

wiie wojsko.

Cesarskiej Mości.

ł weszii do świątyni. Wszedł też
i Hindenburg, na którego wnet wszystkie zwróciły się oczy.
Rozpoczęło
się nabożeństwo.

Gdy potem, schodząc z góry Zam-

henzollermów z Jagieilonami — podchwycił pastor.
— Tak jest. W roku
1479-tym

ale to mniejsza. W 1490-tym przy
Szedł z tego małżeństwa na Świat
— Bardzo miłe — rzekł cesarz. książe Albrecht, który w 21 roku ży
Stylowy. Tylko szkoda, że nie pasują cia wybrany został wielkim mistrz
do baroku żyrandole, W
gotyckim Zakonu Krzyżackiego.
Tym
rz

kowej spytał pastor T. cesarza jakie
kościół uczynił na nim wrażenie.

Rozmowa

& &

—
—

dyr. H.

Gliwicem.

już w toku i należy spodziewać
‚

W

A traktat z Łotwą?
Pewne rokowania z Łotwą

że w prędkim

czasie nastąpi

z Min.

p. Hipolita

współpracownik

Gliwica,

Polski

i Łotwy, nawet

cjem traktatu.

Stery gospodarcze

uzgod-

przed

zawar-

;

się

spodziewać

owoców

Jakich

—

o wyrażenie

go

prosił

pisma

maszego

H. i P,

się,

Szkodliwy wpływ ograniczeń
walutowych.
zwróciły się do

państw t. j. ministerstwa skarbu w sprawie ujem-

związku z przyjazdem do Wil- nienie dezyderatów obu

ma dyr. departamentu

są

©2
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nego

wpływu

nowych

przepisów

O

obrocie

dewizami i walutami

zagra-

nicznemi

na życie gospodarcze Polski,

Według obecnych przepisów. sprzeswojej opinji co do stanu gospodar- można po wizycie p. dyrektora?
daż
walut zagranicznych jest niedoczego Wileńszczyzny i wrażeń, jakie / — Jak już (wspomniałem panu,
ten stan.

dyr. Gliwic odniósł, badając

przyjazd

<zynę odwiedzin
pana dyrektora?

wyłącznie infor-

ma cel

mój

— Co stanowi bezpośrednią przy- mmacyjny. Wątpię,
Wileńszczyzny przez
a
„

dały się przeprowadzić wszystkie życzenia tutejszych przedstawicieli sfer

się na konieczności wejścia w bezpośredni kontakt z tutejszymi przedsta-

stawię władzom wspólne dezyderaty,
jąkie zostały wysunięte podczas mojego pobytu w Wilnie.
Należy ubolewać—zakończył swój

opiera gospodarczych' Niemniej jednak przed-

— Przyjazd mój do Wilna

wicielami handlu i przemysłu. Ceł
mojej podróży jest czysto intorma-

puszczalna

właśnie

w

wypadkach,

w

natychmiast których życie gospodarcze beżwzgię-

żeby

Gusfaw Molenda i $yn

dnie tego wymaga.— Niemożliwe jest
n. p. spłacenie w walutach zagranicznych kredytu, udzielonego danej instytucji z zastrzeżeniem -spłaty
w
efektywnej wałucie zagranicznej,
bowiem przepisy walutowe przewidują
tyłko

zobowiązania

zegraniczne

FABRYKI

zaś

uprzejmy wywiad dyr. Giiwic—iż tu- zobowiązania krajowe w walucie zaJakie wrażenie odniósł pan dy- tejsze siery gospodarcze nie posiada- granicznej są pominięte. Doprowa-

cyjny.

:

—

:

ją przedstawicieli swoich
w Sejmie,
rektor z pobytu w Wilnie?
— Wrażenie jaknajlepsze. Spotka- gdzie najskuteczniej zabiegać w spra4em tu ludzi niezmiernie rzeczowych, wąch swych potrzeb gospodarczych.
o szerokich horyzontach patrzenia na
Eng. Sch.
obecny stan gospodarczy, ludzi—któ*
rzy nie szczędzą
sił, żeby
wyjść z
z

obecnej ciężkiej sytuacji.
— Jaki jest pogląd p. dyrektora
na sytuację gospodarczą Wiłeńszczyzny?
” — Wileńszczyzna, jak cała Polska

przechodzi

kryzys,

który

jest specjalnemi

wany

graficznemi.

tu spotęgo-

warunkami

Wileńszczyzna

geo-

znajduje

się w worku. Brak granic
eksportowych utrudnia jej położenie. Sprawa

tamanej taryfy kolejowej Grajewo-Króstanowi niewątpliwie

lewiec

Uważam,

łączkę.

że

w

dużą bo-

kwestji

Fabryka

ta jak

mnie

poin-

formowano ma zamiar w najbliższym
czasie zająć się exportem
wyrobów

godz.

6

Konierencyjnej

odbyła się

w Wielkiej

Województwa

konferencja

dyr. St. Gli-

wica z przedstawicielami ster gospo
darczych Wilna.
Konferencję otworzył
p. prezes

Wańkowicz,
ure-

gulowania tej tak ważnej dla Wileńlinji koniecznie jest przeszczyzny
piowadzenie corychlej szczegółowych
studjów.
Ż miejscowych
przedsiębiorstw
mnie w
uderzyła
przemysłowych
pierwszym
rzędzie fabryka
tkanin
drzewnych Sobeckiego, która najwyżej stoi pod względem
inicjatywy i
rzutkości.

Wczoraj o
Sali

Wywóz pszenicy uniemożliwiony przez 'wprowadzenie

witając gościa w imieniu

zgromadzonych
i wysuwając
cały
szereg potrzeb miejscowych
kupców
i przemysłowców. Mówca użalał się
najbardziej
na
ucążlwy
podatek
przemysłowy, na dotkliwe šwiadczenia socjalnie, które pożerają wiekszą

Wilno,

po

Proces ordynata

Bi.

W trzecim dniu

— Podatek przemysłowy od obrotu, osiągrudniu

ub.

r.

rozpraw

referent Alchimowicz

W

Sędzia

kroczeniu

ukończył odczy-

tanie referatu zawierającego

przez

ne pochodzi ona od

ki akcyjne, spółki z ogr. Odpow,, spółdzielnie

W

z 5 na 6 b. m. patrol 4 komp. straży granicznej
ujął przy prze.
granicy osobnika nazwiskiem Seibsztejn Josel. Przeprowadzone do-

uciekł jako żołnierz

jakiegoś

zwie-

w

roku

1919

czasie zaciągnął

bo wysłużeniu 2 lat zajął się <pracą» wywiadowczą,

się

występując,

kupiec. Pracował gewien czas w Kownie, potem przeniósł się do Koszedar,jakogdzie
przed kilkoma dniami ! zdefraudował większą sumę pieniędzyi z obawy
przed
karą uciekł do olski.
W

zeznaniach

podał,

że'tak

zatęsknił

do rodziny

w Wilnie,

pre obchodzenie z nim przez klówinów dalej WYZYWA

Wymienionym zajęły się gorliwie

że mimo

do®
Po ukończeniu

nie mógł i

orgaaa bezpieczeństwa.

šiedziwa oddany zostanie Selbstejn pod sąd.

2

a

ustaliła, że Seibsztejn

poiski do Litwy, gdzie ipo niedługim

ZA* 40 armji litewskiej.

rzęcia, lub też z nogi, którą miał,skal

»

nocy

chodzeniei rewizja przy wymienionym

iu zeznania świadków i wynipizedsiębiorstwa handlowe I i ll kategorji i kończen
wyjaśoraz
przemysłowe
1—V
kategorji, płatny jest z ki ekspertyzy lekarskiej
‚
karą 4 proc. za zwłokę, licząc od dnią 29 nienia oskarżonego.
styeznia.
obuwiu
na
krew
O
ny
Zapyta
Z
й
Podatek przemysłowy od obrotu, osiągniętego w m cu styczniu b, r., obowiązani ordynat Bisping tłomaczył, że ZAPĖW1) przedsiębiorstwa sprawozdaweze (spół:

2

litewskiej.

spinga.

przemysłowy.

mcu

fabrycznych

Ujęcie szpiega -dezertera na gra nicy polsko=

rane.

w

DETALICZNA '

cenach

SER

36—37
nicy przy cenie wewnętrznej
zł. nie wytrzymuje
kalkulacji, wobec
czego nowe tranzakcje nie są zawie-

gnietego

Nr 36, telef. 949.

Wielkiej

SPRZEDAŻ

wadzeniu cła wywozowego w wysokości 15 zł. od 100 kg. wywóz psze-

Podatek

1850.

Fabryc zny
ul,

uzyskiwali
kg. „cif”
47 zł. za
Po wpro-

część ograniczonych dziś dochodów.
Najfatalniej jednak przedstawia się
polityka Izby Skarbowej, która nie są zapłacić do dn. 15 lutego:
posiada zrozumienia dla szczególniej
ciężkiej sytuacji Wilna i zbyt surowo

przy

wywozowych.

Eksporterzy pszenicy _
ostatnio 160 pensów та 51
pori, co odpowiada cenie
100 kg. „cif* port angielski.

KAMGARNOWYCH

rok założenia

na całą ziemię Wileńską

się z zobowiązań.

ceł

Konferencja przedstawicieli
przemysłu i handiu z dyr.
Gliwicem.

niewywiązanie

о

i WYROBÓW

Skład

dza to albo do kupowania
dolarów
nielegalny, albo też do
w sposób

szeregu procesów

SUKNA

w Bielsku (Śląsk Cieszyński)

(ab).

a"

Echa napadu

na autobus
ludność.
Mówca
wysunął
2) = przedsiębiorstwa, nieobowiązane do
Ciekawe są zeznania praczki z
postułaty gospodarcze i kredytowe. publicznego składania sprawozdań, handle- Teresina, która powtarzając p:
drzewnych.
dzielny oficer KOP.
Na Wilno przypada zaledwie I proc, we Lili kat:gorji oraz przemysłowe I—V z Bispingiem twierdzi, iż ten
:
: Co mówi
Od
dowoepas
šmy
zu- frontu, z za sanii z bokówze skraju lasu.
niezwykl
o
donosili
egdaj
:
a
м
Co dotyczy stosunków z naszymi kredytu,
kategorji, które prowadzą prawidłowo księgi
rząd
w
KO
udzielanego
przez
sluśdiytó
dził, że widział | Druckiego z trzema ARS Bad kle
Kułe wybiły
nam
szyby. Siedzący
sąsiadami, to jestem zdania, że Polska, Polsce całej, a samo płaci do skarbu handiowe.
obok
obciąża

a w
szczególności
Wileńszczyzna,
stworzona jest na to, żeby
być po-śrędnikiem między Wschodem a Za-

aż 3 proc. W
kwestji
ubezpieczeń
socjalnych jak Kasą Chorych,
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypad
pol- ków, ubezpieczenia od bezrobocia
„chodem. Zuajomość u kupców
skich stosunków rosyjskich, przyczy- podkreślić
należy, iż zabierają one
nić się może
uiewątpliwie
do tem 17 proc. płacy zarobkowej.
rychlejszego
nawiązania
bliższego
Dyr. Gliwic rzeczowo odpowiekontaktu.
dział
na poruszone
przez p. prezesa
Nie powinniśmy się zrażać i la- zagadnienia
i wyraził pełne zrozuiniementować
beznadziejnie
z powodu
nie dla potrzeb miejscowych. Nieste-ciężkiego kryzysu, jaki dziś przeżywa
ty, Min. P, i H. nie może bezpośredmy. Kryzys ten wprawdzie jest ciężki,
nio załatwić wszystkich
postulatów.
bo, rzecz można, potrójny: stabilizacyjZe
swej
strony
dyr.
Gliwic
przyrzekł
ny, gospodarczy i kredytowy. Kryzys
ić
przedstaw
dezyderaty
usłyszane
stabilizacyjny zdołaliśmy
już przełazabierali
rządowi.
Następnie
głos
mać. Kryzys gospodarczy
przeżywa:
przedstawiciele poszczególnych
gamy nie tylko
my, ale bezmała
cała

Europa. U nas w związku ze stabi- łęzi przemysłu i handlu.
lizacją waluty uda się i kryzys gospodarczy przełamać. Najgorzej dziś

żebyśmy

wszystkiemu odrazu

Odwołanie

mogli

od wymiaru

datku

płatnicy

równieź

podatku

wpłacić

przemysłowego

ratę

miesięczną za

za Il półrocze

1925 r Termin

styczeń, ale nie według własnego obliczenia,
a w wysokości 2|15 podatku pizemysłowego,
wymierzonego

majątkowego.

sądzie

zeznaje

też

inaczej,

NIŻ

podatku

sze

przemysłowego

od

gniętego w | półroczu

biegnie

od 45 dnia

obrotu,

1925

stycznia 1926 r. Kara

4 pióc.

r.,

minął

za

osią.

3Ł

zwłokę

po otrzymaniu

wezwa*

nia płatniczego.
e
й
— Dnia 14 lutego mija ulgowy termin
płat ności podatku przemysłowego od obrotu,

osiągniętego w

ll półroczu

1925

r.

przez

przedsiębiorstwa handiowe
poniżej I] kategorji, przedsiębiorstwa przemysłowe poniżej
V kategorji, zajęcia przemysłowe i samodzieine wolne

zajęcia zawodowe.

oto

iasu.

przyjechał
Jasiuk
Św. inżynier
я
$

te-

:

gož tragicznego dnia do
Teresina i
szukając koni szedł piechotą w Stronę wsi Lisienice. Rozmawiał z robo*
;
iež
ienįtnikami. Ubrany był dz
1 žo
ne palto, ciemny
kapėlus:
Е

buty,

Przy konfrontacji

ludzie

twier-

©SO-

dzili, że byk on niższy od tego
:
;

— Zeznania 0 obrocie za l! półrocze bnika,
1925 r. od dnia 15 lutego 1926 r. obowią- nio.

o którym

mówiono

U

2

Poprzed

3

Św. Dracki twierdzi, że przez

ca-

kursujący pomiędzy Sieniawką a Lachowi- szoiera p. Jankowski, został również ranny.
czami. Napad bandytów udaremniony został Z pasażerów auta ja jeden tylko miałera
jedynie zawdzięczając bohaterskiej postawie broń—czekałem, aż napastnicy wyłonią się
por. KOP. Kazimierza Śledziewskiego, który z ciemności.
w walce otrzymał kulka ran. Por.

Oto

relacja dzielnego

— Jechaliśmy zamkniętem autem z Sie-

hiawki

do“

Lachowicz.

Min.

Skarbu

dzielnie wolne zajęcia

dnia

1925

traktatu handiowego z Rosją?

DPO

z dn. 5 gru-

4250/V

zaleciło

izbom skarbowym uwzględnienie próśb

— W tej mateiji przystąpimy Z płatników w celu dopuszczenia ich
wiosną do pertraktacyj z Rosją, Uwa- na zebranie Komisji odwoławczej, na

żam, ze dobrze byłoby powołać

do którem będzie rozpatrywane odwoła-

" pertrakiacyj rzeczoznawców, głównie, nie, o ile zatówno zeznanie o podatsmzecz prosta, z Wileńszczyzny. Są- ku, jak i odwołanie zostały wniesione
dzę, że rokowania ie odbędą
myślnie.

się po-

w

ustawowym

terminie.

które

składają izbie

skare

bowej, w okręgu której znajduje się siedziba

ły dzień tylko jeden

człowiek

na

drodze

spostrzegliśmy

stryja,

był

on

króta

wasalem

własnego

polsiiego

Zygmunta,

który wstąpił był na tron po śmierci
" Obu swych braci, króla Jana Olbrachta i Aleksandra.
— Potem — podchwycił
pastor

T. — kurfirszt Joachim I-szy dał sy

nowi

swemu

za drugą

żenę

polską

królewnę, córkę Zygmunta l-go, Sam,
nawiasem mówiąc, umarł wybierając
się na ten ślub do Krakowa...
— Ale tem Syna
swego
jednak

od protestantyzmu

nie

uchronił! —

wtrącił cesarz.

— Z tego znowuż małżeństwa —
ciągnął

pastor — było czworo

trzy córki i syn. Syn

był

dzieci,

podobna

i stat tak ET

chwilg

wšrėd

zupeł-

na ołtarz oczami:

trabką—sanie jednak nie ruszyły.

my * EE
5
agle w ciszy
karabinowe.

nocnej

Na

Só.

zawodowe

każdego oddzielnego

zakładu

którego wykonywane
tab zajęcie.

jest

o obroce

względnie

za-

jęcia temu urzędowi skarbowemu, w okręgu

przedsiębiorstwo

Inne przedsiębiorstwa mogą
również
składać zeznania i korzystać skutkiem tego
z ustawowych uprawnień (patrz art. p. t.
„Zeznania o obrocie* w Tyg. Fiandi. Nr. 3

z dn. 15 stycznia b. r.).
Do zeznań należy
wpłat miesięcznych.

dołączyć

dowody

sarz —
żyły

przeszła krew Jagiellonów

Fohenzollernów

głównie

w

przez

Zoiję wnuczkę zwycięzcy z pod Tan-

nenoergu, czy z pod Grunwaldu
Polacy. Ale też

cie, zwanym

zachodnim, Francja spły-

Pruskiego.

Włosi oienzywę przeciwko austijackim pozycjom — i załamują się raz

|

po

środkiem

chwili

Aiberta

już orszak cesarski

katedry wychodził przed jej

portyk kolumnowy, obrócony na Ówczesną Georgsirasse.
Bez najmniejszego
szmeru
chat cesarski automobil, bez szmeru
sprezentowali broń żołnierze; żadna

nawet sprzączka nie brzękła gdy
koń

się

rozprzęgając

się

i

nie

córkę Abrechta li-go Brandenburskienowi Zygmuntowi...

zamącił

absolutnej

szmer

jasnej od księżycowego

w

trumnę

z

cesarz

relikwjami

po razu. Serbja jako
stała istnieć.

rozpoczęli

państwo

Wzięta

Noce

wileńskie

niespokojne

potężna bitwa nad mazurskiemi jeziorami — zdobycie Kowna — WilFeldmarszałek

von

Mackensem

M
gruchnęły strzały
gwizdnęły

nam

kule. W tej chwili ujrzałem, iž szofer otrzymał śmiertelny postrzał: zachwiał się
i upadł

zabitego

lekarskie

pod

prze:

okupację

w

Dardanelach.

Woj-

zapewniona. Anglicy w

Azji

szej przez Turków pobici.
grożony; zagrożone lndje...

Wiłeńskim

mknęło

placem

auto cesarza

Mniej:

Suez

za-

Za szybami okien

rjuszek;

na

gdy był Aa
strzały
stnika,

lekkiew

mimo

rezydencji

z nich

w ciemności.

Obustronna

strzela-

nina trwała dalej. Wtedy właśnie dostałem

pastnicy, mając dwa

rannych

i jednego

kierownicy

szofera,

biego zbiegli w las.
rany i leżącego na

wadzić

pieszo

auta—ruszyłem

Sienławce.

w drogę

trzej cali i zdrowi

Moi

sze podróży «skryli się».
moc
zaś

za-

Nie moząc z powoda:
pro

ku

towarzy-

W drodze spotkałem jadący już na popatrol policyjny na auciek—z Sieniawki
K. 0, P.,
do baonu
zatelefonowałem

skąd wysłano
piechoty*.

w

plutony

pościg

jazdy

idące

z tem

w parze opracowanie
sieci
szkolnej, przeprowadzona zostanie reorga-

nizacja całego szeregu

szkół.

W nio-

ski o przemianowanie szkół przedłożą władze szkolne
po porozumieniu
się uprzedniem z zarządami gmin, w
obrębie których leżą szkoły przeznaczone do reorganizacji.

mem

wyżnaczeniu

już

rządowego

nie.
W dniu wczorajszym
w państwowym urzędzie pośrednictwa praniu jej w źródie urzędowem nie znaj- cy liczyło się na ewidencji 4372 bezduje potwierdzenia.
:
robotnych.
Prym jak i w całej Pol-

Jest przypuszczenie, że wiadomość

sce trzymają bezrobotni niewykwali(4 forsowana jest przez pewien odłam fikowani,
służba domowa, przemysł
celem
żydowskiego
społeczeństwa
drzewny, skórnyi umysłowi.
nobudzenia zainteresowania się ogółu
Najmniej
bezrobotnych
posiada

tą sprawą.

branża

!

na
się

wnego
rajszym

Głó-

wczomiu
w Wilnie.
przyjechał do Wilna Komen-

galanteryjna.

-— (b) Zwiększenie obiadów
bezpłatnych
dla bezrobotnych.

Do

chwili obecnej

magistrat

Wilna

tu co do iego ilu było zbrodniarzy: dant Główny Policji Państwowej p. wydawał codzień 1100 obiadów dla
Pana Komendanta bezrobotnych.
Taranuchow — twierdzi,
żę czynu Borzęcki. Pobyt
i trwać będzie
prywatny
charakter
ma
Wobec
stałe zwiększającego się
zbrodniczego dokonał jeden osobnik
kilka.
dni
przez
bezrobo
cia
wydział
pracy
i opieki
Kosorotew, że dwuch.
społecz
nej
wojewó
dztwa
postanowił
WOJSKOWA
Sprzeczność
orzeczeń
wywołała
wydawać też sto abiadów, prócz tego
ekspertyza chemiczna włosów, zna—
Objęcie
szefostwa
Bud. magistrat zwiększa ilość tych obiadów
Jezionych na rękawiczce
Druckiego,
Okr. III Wilno. Z dniem 5 b. m. o dwieście.
Taranuchow twierdził,
że jeden Z
ppulk. Siestrzencewicz
objął
kieroWobec tych postanowień tysiąc
włosów jestz brody Bispinga a Kownictwo
Ekspozytury
Szefostwa
Bud. czterysta osób bezrobotnych korzysorotow temu przeczył. Włoski weti stać będzie z pomocy w postaci obiany są za to bezsprzecznie i jedno- Okr. ill Wilno. (ab)
Analiza

baty,

za

przynależne
:

lekarsko-chemiczna

którą jakoby

usiłował

ro- Bisping. Druckiego — wykazała

migasanita-

popłochu

Jeden

Inni —cofnęli się w

komisarza wyborczego, po sprawdze-

strzału _ — (b) Pobyt Kongas

Drucki już leżał
w głowę, gdy
dzielą
ziemi. Zdania ekspertów

głośnie uznane
katedralnym palta Bispinga.

Wilhelma

do p
wena
tyłu,
były z
dane

śmierć nastąpiła od drugiego

Browninga.

mość o rozpisaniu lada dzień wybo- OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA.
jak rów
do gminy żydowskiej i o rzeko‚ — (b) Stan bezrobocia w Wilnie-

twierdził ekspert Taranuchin, są
wiadomego pochodzenia i robią wrażenie zmytych.
stwierdziły, że uszkodzenia

małego

szkół i ze względu na
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Zach, sł. o g. 4 m. 10
Jntro
rewolweru Bispinga.
oskarżonego '| Janaz Maty,
Ogiędzimy lekarskie
natartą.
stwierdziły rankę na nodze,
URZĘDOWA
Siłę mięśniową rąk od
czasu
wypadku
samochodowego
miał osła— (b) Przedwczesne
wiadobioną. Ekspertyza chemiczna nie wy- iności. Szeroko kolportowana wiadokazała krwi ani na ubraniu
ani
na

palcie. Ślady krwi na kapeluszu,

swego

runął na ziemię zabity,

KRONIKA

kulach,

strychniny zbyt małą jak na
wienie życia człowieka.

do

— (b)

Kursy

SZKOLNA.
dokształcające

her-

dla nauczycieli

w pow. Wil.-Tro-

ilość

W/il.-Trocki prowadzi

otruć ckim. Inspektorat szkolny:
pozba-

dziedzińcu pałacowym
Ekspertyza
grafologów
co
do
wozów transportowych weksli znalezionych u Bispinga jest
Czerwonego Krzyża; na placu przed nader rozbieżna. Jedni z nich bosą. gmachem, u cokułu pomnika Mura- wiem z całą stanowczością twierdzą,

Wizjami są nawiedzane. Nie widzi ich
tylko ten, który patrzeć nie umie— —

na?

zmasakrowane

na

pow.

roboty przygo-

dów.
—

(b)

Roboty

kanalizacyjne

dadzą chleb bezrobotnym.
gistrar m. Wilna w zrozumieniu

Mapo-

trzeby niesienia
pomocy
rzeszom
bezrobotnych postanowił
uruchomić

towawcze dla uruchomienia w okre- w tym tygodniu roboty kanalizacyjne
sie wakacyjnym kursów
dokształca- na ul. Hetmańskiej.

jących dla nauczycieli szkół powszechnych
powiatu — t. z.
czasowo

AKADEMICKA
— (sc) Uroczystość imatrykułacji w U. S. B. Wczoraj o godz.
nych.
od- že są one fałszowane,
drudzy,
zasKursy te odbywać
się będą:
w 12-ej w Auli
USB. odbyła się urotanawiają się nad pewnemi ich od- Wilnie (1 końcowe
i 1 początkowe) czysta imatrykulacja studentów pierw-

z petno było

Ostatnie jej słowo padło
z ust
cesarza aż w kaplicy
św. Kazimie-

Stanąwszy przed ołtarzem,

południu

ły białe płaszcze niemieckich

Gdzie się podział ów początek ro-

utkwił oczy

Na

ciszy nocy, syjskich generał-gubernatórów

ku 1916:go? Dziesięć lat. Dużo? Mało? To zależy.
Gdzie się to wszystko
podziało:

rzą,

wa krwią.

ska aljanckie przybyły do Salonik na
na ratunek Serbji — za późno. Neuirainość Grecji i Rumunji zdaję się być

przerwał zajmu-

Tu jakiś incydent

jącą rozmowę.

zachodnia

rozsypując. zwalisk pomnika Katarzyny Il-giej.

Lecz ani jeden głos, ani jeden

jak niesłychanie

ja-

Rosja

wojsk niemiecko - austrjacko - bułgarskich,
Eskadry trancuskie i angielskie
zaje-

nie

go Annę, poślubioną elektorowi

rosyjski

und ein Onkel Abrechts won Preussen...

przeczę, blasku.
że spokrewnieni też są panujący Ho1 cicho, niepostrzeżenie znikła
henzoliernowie z Jagiellonami
przez przed katedry — cała wizja,
mówią

front

— Ein Sohn Casimirs des Vierten zalana armjami niemieckieini. Na fron-

wsiadali ułani.
Zakotłowało się przed monumenimię Zygmunt. Był arcybiskupem mag- talnym portykiem katedry od wojska
„| aulomobiiów — a zmasowany dodeburskim, jeśli się nie mylę.
— A wszystkoż — przerwał ce- okoła tłum publiczności aż zachwiał

ogromnie podobny do dziadka Swego, króla polskiego.
Dano mu
też

przefamuje zwycięsko

Cała

IV-go i stryj

;

Musieliš-

spółki;

do Bałtyku,

Syn Kazimierza

stojące

prze- bezwładni: na kierownik.

nej ciszy. Potem przechylił się. ku w Galicji i rozpoczyna się katastro- głowę były zadawane jakimś lekkim
(nie
najbliższemu dostojnikowi otaczeją- faina rejterada. Staje olbrzymia iinja narzędziem za życia Druckiego
wtedy,
rewolwer)
cej go generalicji i rzeł półgłosem frontu rosyjsko-niemieckiego od Tatr wyłączony jest
wskazując

sanie,

wpoprzek drogi. Nie mogąc ich WAŻ.
szofer począł wydawać gwałtowne Sygnały

dość

wypadła

broni

obciążająco, gdyż nacięcia na

Oględziny

skiadem

wieczór,

spółek arcyjnych,

mych.
—

okólnikiem

Był już

„Po chwili spostrzegłem
w smudze
Światła reflektorów zbliżających się ludzi z
Gdy
karabinami i w maskach na stud
byli już blisko -- rozpocząłem strzelać ze

ciemnošci
były zupełne--prószył
gęsty kulę w twarz Mimo krwotoku nie straciłem
śnieg. W edleglości 6 kim za Sieniawką— jednak na szczęście przytomności, co pogdyśby 74 przez prada
ciemny bór— zwoliło mi strzelać dalej. Po chwili—na.

przez ekspertów z
przy strzelaniu
2) przedsiębiorstwa handlowe | i ii ka* rewoiweru Bispinga były identyczne.
|NIEDZIELA
tegorji, przedsiębiorstwa przemysłowe |--V
f Dziś
|
według
Druckiego
ciele
w
Kula
ga szeregu miesięcy na jej Stinalizo- miaru podatku majątkowego w posie- kategorji,
uprawiający zajęcia przemysłowe
pochodziła Z | pzm. Og.
wanie ze względów li tylko technicz- gzeniach Komisji Odwoławczej, jednak lilla i b kaiegorji oraż uprawiający samo- prawdopodobieństwa
r. L.

4

siuka.
Ekspertyza

zarządu

się sprawa

oficera:

Kanonada wzmogła
się. Nieznani
na:
a ten
kolejowy,
plantBispinga,
przez do
chodził
był podobny
a nie
Ja- pasinicy prażyji do oświetlonego auta z

majątkowym nie przewiduje udziału
wypłatników odwołujących się od

я
A jak przedstawia

Śledziew-

skiego po napadzie przewieziono do szpiłata
ujazdowskiego w Warszawie gdzie opowiedział wspó!pracownikowi «Kur. Porannego:
przebieg Zk wśtaża napadu.
ce

są złożyć:
AŻ
1) wszystkie przedsiębiorstwa sprawozdawcze bez względu na kategorję o obiotach wszystkich należących do nich
zakła«

dać radę.
— |Jak się panu dyrektorowi przedstawia kwestja pożyczki zagranicznej?
— Sprawa ZA ta, 0 ile wieiń,
ZEwyma-

Jakkolwiek ust. o państw. podatku

W/

sędziego śledczego ta SAmówiła o 2 osobach mó:
m.
Drucki
2
:
3
j>

Sou sędziego śledczego Marianna
którecha, która widziała Bispinga,
go
cd przez okno
chaty, gdy

dów, lecz co do każdego oddzielnie, temu
urzędowi skarboweniu, w okręgu którego
znajduje się siedziba zarządu, za wyjątkiem

po-

ludźmi. U
ma praczka
wiących z

obowiązkowej wpłaty podatku za I kwartał
1926 r. dla tej kategorji płatników przypada
dopiero 15 maja b. r.
į
— Termin płatności Ill (ostażniej raty)

zane

Iniormacje.

jeszcze zbyt
państwowym,

Jesteśmy
z kredytami.
młodym
organizmem

Es.

inni

mogą

wjewa ćwiczyły się małe jakieś
działki niemieckiej Landwery.
Dziesięć lat temu — dziesięć lat... rębnościami od zwykłych weksli Dru:
ckiego, lecz nie przypisują
ich BisGd
pingowi. W każdym razie na zmianę
charakteru pisma nie wpłynął tu by-

AT

najmniej
wpływ

reumatyzm,

wadliwej

wyłączony jest

pozycji

(co utrzymuje Bisping).

przy

stole

kwalifikowanych

i

niekwalifikowa-

i w Trokach (1 początkowe) i obliczone są na 50 osób każde. Preiegentów na wspomniane
kursy
wyznaczać będzie kuratorjaum szkolne.

szego roku studjów na USB.

wszechnych

skie pedel uniwersytecki, niosąc

;

Punktualnie wszedł na podjum Į.
M. Rektor M. Zdziechowski w oto-

czeniu 6 dziekanów

w strojach

uro-

— (b) Reorganizacja szkół po- czystych. Poprzedzał grono profesor-

związku

zj

w

powiatach.

zamierzaną

W

komasacją

rektorem berło.

przed

i

4

Sz

Uroczystość
przemówieniem

rozpoczął wzniosłem poł. w Domu Lud. PMSz, na AntoJego
Magnificenja, kolu p. Dyrektor |Stanisław Ciozda

podkreślając doniosłe

znaczenie ima-

wygłosi odczyt

pt. «Życie

poetę di a Teatru Narodowego

Bilety w cenie 1 zł. i 50 *gr.
kasa Teatru.

gospod*!-

dalszym

ciągu

uroczystości

sekretarz uniwersytecki począł kolejno

‚

—

Echa

mowy

prof.

WYPADKI

Zdzie-

— Pożar w zaścianku. W

wywoływać nazwiska imatrykulaniów chowskiego na obchodzie Staw aliabetycznym porządku nazwisk szicowskim. W związku zogłoszowedług

wydziałów:

humanistycznego,

tym

Std;
student

podpisał

przyrze-

rektora

Zdziechowskiego

donosimy,

szkodę

na

i wzruszający,

Sącz, Jarosław,

Mielec,

Skawina,

stek i od

— Szopka akademicka. Przedstawienia «Szopki»
odbywające
się

SOlidarność z
jego
wystąpieniem
Przeciw haniebnej
wycieczce „kilku

codziennie

posłów

lokalu «Ogniska»

Akad.

(ui. Wielka 24) cieszą się ogromnem
powodzeniem—(o też celem udestępnienia ujrzenia «Szopki»,
czynną na

stowarzyszeń,

sejmowych

lalek,
występujących
w
po cenach umiarkowanych. Zamówienia przyjmuje kasa Szopki.

Ministerstwo

W. Ri O.P.

konsystorz

piawosław-

nem

seminaijum

w prawosław-

duchownym.

ZEBRANIA

i ODCZYTY.

— Powszechne wykłady uniwersyteckie. W niedzielę, dnia 7-go

lutego 1926
wieczorem

roku

o

odczyt

aa, RU"

20 gr.
—

5

Wilna

godzinie

0

gr,

urządza

naszego,
wszystkim,

i nie wrócił.

Poszukiwania rajszym

ь

został

czonem

ul. Wielkiej znaleziono niemowlę płci męskiej, które skierowano do przytułku Dzieciąt-

ka Jezus.
— Usiłowali skraść kasę ogniotrwałą

W nocy na 6 bm. ze sklepu przy ul. Wileń:
skiej 35, należącego do Samuela Ekimgera

TEATR

i MUZYKA.

— Poranek wokalny w Teatrze Polskim. Dz siejszy poranek wokalny ze względu na oscby biorące udział Oraz nowy pro-

młodzieży

których
t

w

interesująco.

się niezwykle

zapowiada

roku

bieżącym
družyna

i

i

44

ri

Wró-

weźmie
polska

Szokkokuie ii

w poniędziałęk d. 8

Wstęp wolny dla członków
wprowadzonych gości.

ny artysta operowy Sergjusz Benoni wykonaBellini, Bizet,
ją wybitniejsze kompozycje:

Meyerbeer,
;

Delibes, Greczaninow,
Rachmaninow 1 inni.

Mozart,
ь

1901

dworcu
przybywającego
gen. Józefa Hallera na
poświęcenia sztandaru
aż
;

Szkolnej

T-wa

w

lokalu

Polskiej

im. ks.

bisk.

r. b. przekraczać będzie 600 ludzi.

Gigantyczne te zawody odbywają
się w stadjonie olimpijskim Sztokhol-

i

Rubinsztejna.

Росга\ек.0 g.-12 m. 30 pp. Ceny miejsc
najniższe od 60 gr.

Do-

po

będzie

cany

godz. 3.30

gaiłowicza. O

Macierzy

raz dziewiąty «Dom otwarty» M, Bałuckiego
Wieczorem o godz. 8 «Przechodzień» B. Ka-

Bandurskiego

8 m. 30 radjo koncert.
— £ Towarzystwa Prawniczego im. ignacego Daniłowicza w
bguzie

W

dmiu

14 luiego

i Profesora

7 i pół

po

polu-

dniu

w

gabinecie

p. piezesa

kiszkach).

— Occzyt
na
niedzielę dn. 7 bm.

2 rod 5—8 w dniu pizedsiawienia.
— Porznek ; oetycki Emila Zegadło

Petruse-

T. X.

wpol

wicza odbędzie się uzisiaj
Pohulance. Słowo
w świetlicy Redul y na
wstępne wygłosi
> Limanowski,
Mieczysław
wynasiępnie pizemówi autor, Część drugą
pełnią recytacje wyjątków z dzieł Zegadło”
wicza, mianowicie? dwie ballady z <Powsip
nogów Beskidzkiet», «Godzinki», wyjątekz
<Kaniyczki rosisiej», «ballada o wierzbach»,
wyjątekz dramatu
«Nawiedzeni»,
Scena z

Sądu

na Łu-

Antokolu.
o godz. 12

11—

oraz Kasa Teatru od
o g. 12

do

Apeiacyjnego (gmach Sądów

niedziele,

12.30 w

wicza w sprawie „Noweli

cz. 1* o godzinie

Mickiewicza

«Orbis»

biuro

11 od 9—4.30 w dnie powszednie i od 10—

A. Par-

K.

*przedaje do przedeinia

przedstawienia

r. D, 0d-

się referat Prorektora

czewskiego

Вце‹у

každego

w

w

«Fausta»

przeuómaczonego

obecnie

przez

6 lutego 1926 r.
Dewizy i waluty:

dzów. Turniej
gry „bandy*

szwedzkiej narodowej
ea odmiana hokeya

Kameralne

Dziś nareszcie

podziwiać

„Polonja“
mł. Mickiewicza

22

wiem protektorat nad igrzyskami objął następca tronu szwedzkiego, a ы które

dramat ży-

w 10 aktach
nomenalną

z ie-
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