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ODDZIAŁY:

że

iż stosunki

Warszawa

między

wskaże

na

10,

państwami

nie

stosunek

nie-

dają się uregulować przez wewniętrzne rozporządzenia,

Ten

pewności należy jak najprędzej usunąć, gdyż dopóki Niemen nie jest
oiwariy dopóty zamknięta jest droga

strony, handiu arzewem, spławiaem do Kiaj-

ze sirony diuCał,

pedy.

w

в : о
Proces

Zatarg niemiecko-wloski.
my takimi pozostać, nawet
nadużywa tej gościnnoś:i.

Mowa min. Stressemana w komisji
spraw zagranicznych
Reichstagu
w
odpowiedzi na interpelacje w sprawie
sobotniej
mowy
Mussoliniego była
wielkim odwrotem
w ataku, który
przed dwoma z górą miesiącami rozpoczęła prasa niemiecka.
Stresseman

nie pow:nien

robić

kiedy się
Lecz nikt

sobie

złudzeń,

iż

ordynata
pinga.

przewodniczącego

Krwawy wiec
WARSZAWA.

ordynata

otrzymała od rządu
rancję swobodnego

włoskiego
rozwoju.

wielu

przyjeżdża

to, aby nam

bynajmniej

robić oszczędności.

gwa-

nie

po

składać podarki, lecz aby

W każdym

razie,

w sprawie tego bojkotu, oświadczam
z naciskiem, że jeśli jutro stanie się
on rzeczywistymi konkretnym i pro-

Czem należy tłómaczyć ten zwrot,
ten niespodziewany wobec tonu prasy, która w wielu wypadkach była wadzony będzie przy miiczącem poodpowiedzialnych,
wyrazicielką tendencyj panujących w parciu czynników
to
my
odpowiemy
bojkotem
do kwagabinecie Rzeszy? Zbliżająca się sprana ewentualne
represje
wa wejścia
Niemiec do Rady
Ligi dratu, zaś
*.
Narodów tłomaczy w tym
wypadku odpowiemy represjami do sześciańiu
A po chwili:
bardzo
wiele.
Obawa, że Włochy,
które weszły obecnie w bardzo Ścisły
„Jeden z prowincjonalnych dzienkontakt z Anglją, opiekunką poczynań ników faszystowskich — dzennik, któ:
niemieckich na terenie Ligi Narodów, ry czylam zawsze z wielką uwagą,
łosowaniu

Niemcami

z

wskutek zatargu

wypowiedzą

się za

przy

opatrzył przed paroma dniami sześcio-

wej-

szpaltówy

artykuł

następującym

ty-

zwołany

rokurator Kamiński

tłum

ludzi w

rannych

stronę kina

zjawił się na sali silny oddział

się. Zebrani wezwania nie
rozwiązała

wiec.

policji i wezwał

to konieczność

opierać

użycia broni

rozejšcia

policji która

palnej, wskutek

strzałów zostało 5 osób z wiecowników rannych posła Hołowacza
wiającego opór pobito. Wezwane
wojsko zlikwidowało ostatecznie
zajście.
Magistrat

za pośrednictwem

przewodniczącego zadaje oskarżonemu cały
szereg pytań m. m. czy oskarżony, przyjechawszy
do Teresina
po Śmierci księcia
opowiadał
kilku
osooom,
że
pozostawił

w ciągu

dnia

dzisiejszego

nie był

stacałe

Większość

czynny.

Oskarżony:—Nie
bo

gdybym

Demonstracje

przypuszczałem, -że się

to przewidywał

Echa

z pew*

nościąbym się nie krępował i prosił © odwiezienie na stację.
Prokurator: — Gdzie się oskarżony znaj:
dował, gdy pociąg ruszał ze stacji,
— Na szosie.

bezrobotnych

w Łodzi.

napadu

Zlikwidowanie

na autobus

niebezpiecznej

bandy,

Dochodzenia w sprawie napadu na samochód pod Sieniawką, odpaz. se odwadze por. Kazimierza Śledzińskiego, ustaliły, że sprawDlaczego „podsądny nie za- cčw bylo
6.
a
Odesłałem
dyrektorowi czekałProkurator:—
* frontu wobec Włoch.
Niemcy dosko- Brennero.
na następny pociąg na stacji w TeiePOR
Śledziński
zabił
jednego,
Antoniego
Szpaka
ze wsi Hajnin, ranił
nale oceniają obecnie wagę słów dziennika ten aitykuł z następującą Sinie lub nie powrócił do pałacu 1 szedł po
dwuch bandytów: Jana Skrzybyskiego i Dominika Fiedorowicza.
poprawką:
„Włochy faszystowskie błocie tzynaście kilometrów piechotą?
Mussoliniego w Londynię.
Polski do Rady Ligi—była zdaje tułem:

=

się poważnym

czynnikiem

do zmiany

Faszystowskie

opuszczą

nigdy

swego

Włochy

nie

sztandaru

nad

mogą, jeśli to będzie koniecznem, zanieść swój trójbarwny sztandar
dalej, ale przenigdy nie mogą
go wycofać*,

W skutek ostatnich wypadków W ło-

chy i Anglja idą ręka w rękę. Zmusiły do tego Anglję, dla której sprawa

jest nadal pierwszorzędną
Mossulu
jak to potwierdza niedawno
wypo-

Tak może mówić

tylko

człowiek

Oskaiżonys—Dla

mnie byłoby dziwnem,

gdybym usiauł i czekał. Lubię ruch, lubę
dużo cnodz 6, zreszią nie wiedziałem, że do
Błonia jest tak daleko.
A

w 1924—1925 r., między innemi

Raczkany,

folwark

na stację

Lachowicze, No-

2 rewolwery,

granaty ręczne i

Siemieniczka.

U bandytów znaleziono 4 karabiny,

Aresztowanie wysłanek komunistycznych.

nie za granicą.

3 uciekły

pizeto broni

nie miałem.

A. K.

Prokurator:—Czy rządca jednego z majątków oskarżonego Kiimaszewski nie wysłał

009000999209222922:

do oskaiżonego

z prośbą

Kilku

rozpaczliwych

o przysłanie pieniędzy

listów

choćby na

Badane kobiety jedna z nazwiskiem Nastia Krawczyk, druga Zotja Szaba.
ryna zeznały że są mieszkankami Bobrujska, a mając krewnych po sironie pol.
skiej z powodu ciężkich warunków do życia w Rosji Sow. chciały się w Polsce
zainstalować. Nazwisk kobiet, które z powrotem do Sowdenji uciekły podać
nie chciały, czy też nie umiały. Sprowadzona funkcjonarjuszka do przeprowa”
dzenia rewizji znalazła u Zosi Krawczyk we włosach zwinię'ą kartkę zapisaną
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w

Bazylice
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Ze względu

je do

Śp. Hiltrego I Ś. p. Marji Łęskich

przez włamanie do pałacu po śmierci
kiadzenie siamtąd dosumeniów.

O czem krewnych i przyjaciół zawiadamia

Rodzina.

czuje

i wy-

Koło woj. Nowogródzkiego
i Koło Akadem. ziemi Mińskiej
pod protektoratem Pana Ministra Władysława
Raczkiewicza urządza
w sobotę 13 lutego b.r. w Sali Georges'a ul. Mickiewicza 20

Kawę

świadek

Stolarow

©

1-е] instancji 1 miał nadzór nad
Pierwszy iaz był w Teresinie

R zabójstwie.

Wstęp ZŁ. 3, akadem. 2 Zaproszenia u p. p. gospodyń i gospodarzy lub
przy wejściu za rekomendacją.

Jechał

wówczas

rzekomej

śledztwem.
w dwa d'i

razem

z

ispingiem. Roz nowa między nimi toczyła
się na temat tiagicznych wypadków
w Te-

Tańce do rana.

resinie. Bisping wówczas
zwracających uwagę na
Grala, z którym miały
jakieś stosuuki Dotyczyć

1 p. AP. Leg.

Komitet.

nych

zobowiązań

księcia

mówił opogłoskah
służącego księcia,
zmaiłego łączyć
one miały pewwzolędem

siostry

czy matki Grala, którym miał płacić jakieś
odszkodowanie: Wobec zwróconej mi uwagi

ZARZĄD OFICERSKIEGO KAS. GARNIZ.
zakończenie

karnawału

w

Kasynie

dnia 13 lutego

Garn.

(Mickiewicza 13)

w

( Wstęp 5 zł. ) — (

br.

mać

je można

w
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Bibijotece

Kasyna

i

od

w pierwszym

chwili strzałów Grala

Proboszcza,

lub

balowy.

godz.
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był

rzędzie podej-

na

polskiemu, zistość

atru nie wyrzeka się arcydzieł twór” ności teatralnej, wydobywejąc na desczości dramatycznej obcej,
narazie ki sceniczne komedjopisarza o nietalencie, dalekiego od
wprawdzie nie tykając jej (ošwiad- przeciętnym
czenie p. M. Limanowskiego na jed- banalności i zdawkowości. rzemieśl-

zagranicznej,

stępuje

teatralnych.

Ale

właśnie

przykładzie Szaniawskiego

na

można by-

obcą wybiera rodzimą, słusznie dając łoby dowieść, czem jest niższy od
pierwszeństwo.
twórczości polskiej, niedorównujących mu _ zdolnościami
pozostającej na poziomie twórczości autorów francuskich, w czem im uChwalebna

praktyka ta o tyle wy-

wołuje trudności

autorów,

dużo

pojętej

kon-

że kurencji. Szaniawski nie zna techniki
dramatyczna teatru, nie umie częstokroć postawić

bogact-

wem talentów (w czem się nie różnimy zasadniczo od
zagranicy), паtomiast nie mamy
pod
dostatkiem
rzemiosła

warunków

tak

w zastosowaniu,

współczesna twórczość
polska nie grzeszy zbytniem

tylu

pomimo

szczęśliwszych dla

świadomych

teatralnego,

co

sztukii

piśmiennict-

zagadnienia, nie zawsze
sobie szczęśliwie radzi z konstrukcją sztuki.

Jeżeli pobieżnie tylko przyjrzymy
się treści Ewy, skonstatujemy odrazu
nieporadność

budowy

tej

nie

na

wie

w toku. (ab),

na granicy.

Odnośnie do podanej wiadrmości w dniu wczorajszym przez jedno
pism w sprawie zabitego chłopaka na granicy, otrzymujemy wiado-

że chłopak ów Szymon Czerwiński został zabity na drutach obok
m. Komajs«a, pochodzi ze wsi sowieckiej Uzły i że tegoż wieczoru szedł

Wybory

w

Bratniaku

Pomocy.

Podkreślono

fakt,

iż dzięki

złotych.
Ogólna

Šzolc—

Przez

cały

zacie-

czas trwania

przewodu sądowego
duch twórczy
całej tej atmosfery jaka panowała w

policji wileńskiej — b. komisarza Szolca
jakoby unosił się nad salę. Imię jego
niejednokrotnie było wspomniane.
Przestępstwa oskarżonych
w tej
sprawie nie różnią się wiele od przestępstw popełnionych przez osądzonych już oficerów i niższych fukcjonarjuszy policji.
ы

Pierwszy punkt

aktu

oskarżenia

żarzucał im, że oskarżeni
działają©
świadomie
i wspólnie
sporządzili

12 XII 1924 r. trzy protokóły

legalny wyszynk

alkoholu

o nie-

u Abrama

Olejnikowej i L. Luprzodownik WitkoOlejnikowej łapów100 złotych.

kiem wymusili od A. Studniewskiego
50 złotych.
Niezależnie

ściągał

od

od właścicieli

tego

Witkowski

straganów na

że Witkowski zbierał w grudniu
roku pieniądze od straganiarzy,

1924
rze-

komo dla komisarza oraz żądał wódki jako prezentu świątecznego.

Cały szereg tego rodzaju występków, tak zresztą popularnych podówczas w policji wileńskiej, zaważyły

na

(mec.

szali

i

jakkolwiek

Bajraszewski

i M.

starała się przekonać
oskarżonych,

wniosku

obrona

Czernyhow) .

o niewinności

sąd przychylił

podprokuratora

domagającego

się

skazał:

się do

Sakowicza

surowej

kary

i

Witkowskiego na osadzenie
w
więzieniu na dziewięć miesięcy, zaliczając mu siedem
miesięcy
aresztu
prewencyjnego, a Iwanowskiego i Firana na miesiąc
więzienia każdego
zawieszając tę karę na lat dwa.
Wobec tego, że przewód sądowy

zakończył się późno w noc ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu * wczorajszym.
W ten sposób zakończona zosta-

ła ostatnia

sprawa

karna— policyjna

rozpozna

sprawę

z

b)

sąd okręgowy
uczni-komunistow

Zebranie—rzecz prosta—zgromasuma, jaką rozporządza ze szkoły im. Pezeca. Sprawa ta jako
dziło olbrzymie rzesze studentów.
dziś Br. Pomoc sięga 300.000 zł. polityczna odbywać się będzie zapewPzewodniczącym został obrany p. Tak znaczny kapitał pozwala prowa: ne przy drzwiach zamkniętych.
(b)
A. Marcinowski. Prezes Br. Pomocy dzić owocną działalność samopomo-

p. Karnicki

złożył w imieniu ustępu- cową.

jącego zarządu

sprawozdanie

z

dzia-

Z Całej Polski.

Przystąpiono do obioru
nowego
Postanowiono
wyrazić ustępującemu zarządowi podziękowa-

łalności. Przemówienie p. Karnickiego ‚ zarządu.
spotkało

się z oklaskami.

W

dalszym

przedstawiciele

ciągu

przemawiali

poszczególnych ugru-

folwarku.

й

Główną podstawą ożywionej
skusji okazało
się uzdrowisko

70 wyrazić zarządowi podziękowanie.
Głosowanie nad obiorem nowego
dyBr. prezesa odbyło się według brzmienia

Statutu

Br. Pomocy jawnie.

" Obrany

został

Stow. Młodzieży

prezesem

prezes

Wszechpolskiej, p.

sztuki

i

nieumiejętność
rozplanowania idei.
Miejscami wywołuje ta sztuka wraże

wa obce, francuskie przedewszystnie jakgdyby
autor świadomie chciał*
kiem.
i
Stąd owe trudności: niejeden au- zatracić linję rysunku i zatrzeć wyra-

stwierdziło pomyślny stan

kasy

Br.

rewizyjną. Większość mandatów przy-

padło

na

ugrupowanie

Wszechpolskiej.

Młodzieży
E. Sch,

charakterów, rozwój żaś t. zw. wtrąćmy, że w starej komedji czyn- cenie błogiego kwietyzmu
estetyzuność tę wykonywały osoby sztuki, jącego snoba.
'op'sujące innych bohaterów, jak naUważny
czytelnik
uwag
tych
przykład Pustak i Swistak w Fircyku spostrzegł zapewne jak mi łatwo by'w zalotach Zabłockiego).
ło dowieść słabości konstrukcji tej

albo niższy od niego, prześciga
pol- akcji (nie tylko w sensie t.zw. fabuły)
skiego
świadomością
pokawałkować i nieuzasadnić.
swego
rzemiosła,
Reduta:
Ewa — Komedja w trzech
znajomością sceny i teatru, a przez
Nie wiem jednak czy w intencjach
aktach Jerzego Szaniawskiego.
to w wyniku stwarza repertuar t. zw. komedjopisarza może tkwić świadobędący chlebem mie tego rodzaju dążność, bez wyraPrzedstawienie Ewy nasuwa ref- przeciętny, średni,
źnie. zaznaczonej
intencji, Nawet
leksje, związane z zagadnieniem
re- powszednim tylu teatrów.
Oto naprzykład Szaniawski. Zasłu- u autora tak lubującego się w alepertuaru Reduty, Wiemy,
że zasadą
jej jest dawanie utworów autorów gą Reduty pozostanie, że autora tego gorjach, symbolice i tęsknocie za
polskich, jakkolwiek kierownictwo te- udostępniła szerokim masom publicz- czemś nieokreślonem, jak Szaniawski.

ników

że

nie chciały, zatrzymano

Dochodzenie

chłopaku

nazwisko p. Skirmunta.
których jakoby połowa była niezdatNasiępnie p. Herszelman opowiada, iż na do użytku.
jedynym rezultatem prac Marszałka było
Opierając się na wynikach pracy
znalezienie przez niego na terenie, zabójstwa
wieli mówców
3:ej kuli, która nie pasowała do kul wyję- komisji rewizyjnej,

instytucjach

tor obcy, równy talentem

nem z zebrań). Natomiast mając
do
wyboru dobrą sztukę polską i dobrą

kobizty zeznawać

sprawy.

określonej

i ogólnym dostawcą uzdrowiska jest Marjan Kowalski.
żyd. Z tego tytułu
Br. Pomoc
poWiceprezesami w głosowaniu ostraty, gdyż
wiele brani zostali p. Zajączkowski (korpodowiedział się od Kurnatowskiego, że śŚle- niosła znaczne
dztwo policyjne prowadzi specjalnie delego* dostarczonych
przezeń produktów racja Polonia) i p. Urbanowski (Młowany z Petersburga
naczelnik
tamtejszego okazało się niezdatnych do użytku. Tak
urzędu śledczego p. Marszałek. Siało się to ‘пр. w swoim czasie dostarczono Br. dzież Wszechpolska).
Drogą głosowania tajnego obrano
jakoby wskutek starań
koła
polskiego
w
Dumie, przyczem wymieniano
wówczas Pomocy większą ilość ziemniaków, z dalszych członków zarządu i komisję

tych z ciała zabitego.

Filozofja

tej ciemnej

tylko o wyjazd
do Warszawy, gdzie nastę:
pnie zeznanie swe-cofnął.
P. Herszelman w dwa dni po zabójstwie

Strój kostjumowy

dowództwach
pułków
wojsk. garnizonu.

to, że tajemnicze

Pomocy, Nowicze. Prezes Stow. MłoWszechpolskiej,
p. Marjan
przypisujący sobie winę zabójstwa
księcia, dzieży
okazało się następnie, że więźniowi chodziło Kowalski
zarzucał fakt, iż głównym

Wejście dozwolone tylko "za okazaniem zaproszenia, które Specjalnie rozsyłane nie będą, a otrzy:
do 20

Bispinga

Choć istotnie na kilkanaście minut przedtem
przechodził aleją, gdzie dokonano później
zabójsiwa,
W więzieniu kieleckiem był aresztant,

BAL
Kostjtmowo-maskowy
Początek o godz, 23.

Kiedrzyński,

katowicki pod wonie. Po opuszczeniu przez zarząd dą. —W Powiat
nocy z 6 na 7 bm. w sposób
sali przeprowadzono nad tym wnios- dotychczas niewyjaśniony pękł w Bytrzenie padło na owego służącego. Dokonano powań i korporacyj studenckich, wy- kiem głosowanie.
kowie
zbiornik
wody, zaopatrujący
u niego rewizji, nic jednak podejrzanego nie suwając zarzuty działalności zarządu
Uchwalono 150 głosami przeciw pow. Katowicki i miasto. Zalało pola,
wykryto. Nadto ustalono zupełnie alibi, gdyż
Br. Pomocy.
przez

ma

—

wzbudziła ogromne

wydatnej pracy Komitetu, szczegól- cyklu Ev
zmianie nastrojów księcia względem „mojej
niej Tydzień Akademika
przyniósł
osoby.
Wczoraj o godz. 8-ej odbyło się nadspodziewane rezultaty.
Sąd przystąpił do przesłuchania świad- w sali Śniadeckich U. S. B. dorocz*
Z:brano olbrzymią sumę jak na
ków.
Ciekawy materjał dało zeznanie p.
Ferszelmana, który jako ówczesny prokura- ne walne zebranie członków Br. Postosunki wileńskie, bo zgórą 30.000
W dniu 18 bm.
for był oskaiżycielem w sprawie Bispinga W mocy dla wyboru nowego zarządu.

Akademickie

urządza

produkiy

jego życia?

opowiadał

Orkiestra

rozmaite

to ma znaczyć, odpowiedziała,

do swego wuja w Komajsku, Z powodu
niezatrzymania się na okrzyk
żołnierzy „stój', jeden z nich strzelił do Czerwińskiego powodując śmierć
miedzy nim a księciem w ostatnich miesią: na miejscu. (ab)

cach

o g. 21.

co

Jeszcze o zabitym

Bisping: — Do ostatniej chwili stosunki
były między nami jaknajlepsze i zbyt szanuję pamięć księcia, by uwierzyć w to, co

Początek

na

te oznaczały

Przewodniczący: — Co oskarżony może
powiedzieć o pogorszeniu się Stosunków

i

| oai

Czarną

Wyrazy

dalszego zbadania

Prokuraior: — Kogo oskarżony podejrzewa o zabójstwo księcia?
Oskarżony: -- Łączę fakt zabójstwa z
pewnemi kombinacjaiii: przy budowie for- z tut.
tecy. To moje podejrzenie zostało poparte mość,

dusze

wyrazami.

boku cenie. Pytana Krawczyk
skąd się <to» wzięło.

dziesięć tysięcy rubli, Podsądny oburza się,

sobotę dn. 13 bm. o g, 9 m 30 odprawiona
będzie
plicy Serca Jezusowego msza Św.

2 ujęto.

zniknęły,

D-rzy Bujalski, Obiezierski i Wasz-

kategorycznie przeczy i stwierdza, że
się obrażony tego rodzaju pytaniem.

Zaborowski

końskim rynku na swoją korzyść pobory nieprawne,
Z zeznań świadków wyjaśniło się,

Koło wsi Prudniki patrolujący żołnierze Kopu natknęli się w dniu przedwczorajszym na grupę kobiet usiłujących pszedrzeć się przez druty. 2 z nich
które zdołały przejść na naszą stronę patrol aresztował, zaś trzy które nie
za
przekroczyć drutów na skutek podejścia patroli
w pobliskich zaroślach

pokrycia najpierwszych potrzeb.
wobec Niemiec, Mussolini
wysunął
Oskarżo+y: — Wiadomą jest rzeczą, że
w spoób niesłychanie złośliwy zapolisty takie były pisane, boć przecie znajdują
wiedź prasy niemieckiej
o
bojkocie
się w aktach. Nie było mnie
wówczas
w
Warszawie, listy na mnie czekały i stąd
gospodarczym i turystycznym Włoch
Wielka
ulicy
przy
kładu pułożniczego
zapewne
zwłoka,
w' przesłaniu
pieniędzy.
i dalej oświadczył:
Pohułanka d. Ni 31.
Zresztą uważałem wówczas, że do posyłania
„Jesteśmy narodem wybitnie goich obowiązany jest mój wspólnik p. Bujno.
ścinnym, co pochodzi z naszej starej, 90999090909002000
Prokurator zapytuje czy Bisping otrzywielowiekowej cywilizacji i pragniemał na prezent ślubny od księcia czek na

5

w powiecie

wyjeżdżając zabierał.m rewolwer i z pewnością uczymłbym
to i danym
wypa ku,
lecz książę zabrał mnie na dworzec bezpo*

właśnie to cośmy powiedzieli wyżej.
Po podkreśleniu życzliwości Włoch

W

aresztowały

włosko-niemiecki
niewątpliwie
buchnie znowu przy byle jakiej,
często nadarzającej się okazji.

z klubu myśliwskiego,

tra Iwanowskiego i Piotra Firana.
Sprawa ta, będąca niejako dalszym
ciągiem łańcucha
spraw policyjnych:

Prócz tego przewod sądowy udowodnił że korzystając ze stanowiska
służbowego za pomocą groźby ucis-

Dwór,

Nowogródzkim. Bandę zorganizował niejaki Arszynow, przebywający obec-

średno

starszego przodownika
Stanisława
Witkowskiego i posterunkowych Pio-

wy

dokonanych

„ Prokurator Kamiński: — Czy podsądny
miał wtedy ranę na pięcie?
— Istotnie miałem startą górną część

Prokurator — A czy zwykle podsądny
nosił rewolwer przy sobie?
— Muszę przyznać, że istotnie zwykie

wytak

przewodnic-

Burakoskiego, E.
bockiego oraz że
wski otrzymał od
kę w wysokości

niach p. Stresemana straci niewątpliwie na ostrości, nie zostanie
jednak

całkowicie zlikwidowany. Antagonizm

pod

Wraz z rannymi
Są aresztowani
bandyci
Konstanty Fiedorowicz,
herszt bandy, Jan Sawczuk i Michał Fiedorowicz.
;
Aresztowani bandyci przyznali się do dziesięciu
innych
napadów,

wiedziana mowa tronowa, traktat tu- kióre czuje, że każde jego słowo po- prawej pięty?
dużo amunicji.
Prokuiator: — Czy oskarżony miał przy
recko-sowiecki jako odpowiedź Turcji parte będzie czynem.
Na podstawie zeznań schwytanych bandytów,
władze
dniu krytycznym rewolwer?
Zatarg, który teraz po wyjaśnie- sobie — w Nie,
że w zatargu o naftę mosulską
nie
dwudziestu innych, którzy brali udział w szeregu napadów
nie miałem.
cofnie się ona przed ostatecznością. W
mowie Mussoliniego wypowiedzianej
w
sobotę 6-go lutego brzmiał
wyraźnie ton silnego oparcia o Anglję i
poczucia własnej siły.
Warto przytoczyć niektóre ustępy
tego
pod każdym względem wspaniałego przemówienia, ilustrują one

Sąd Okręgowy

twem v.-prezesa p. Owsianko
rozpoznawał onegdaj sprawę funkcjonarjuszy V komisarjatu p. p. na m. Wilno:

kawienie.

WARSZAWA, 10. Il. (fel. wł. Słowa) Z Łodzi donoszą:
wczoraj
przed
Magistratem zebrał się tłum bezrobotnych
którzy domagali
się zmiany
wyrazić się, że zostawiłem icn we trzech.
Prokurator: — Czemu oskarżony nie po* Systemu wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Męty komunistyczne usiłowainterwencji
prosił księcia, by go podwiózł końmi, skoro ły sprowokować tłum do ekscesów, co wywołało konieczność.
się bał spóźnić?
policji, która tłum rozproszyła.

spóźnię,

policyjna — Proces ист-

, niów—komunistów.—

Pawłowicz

sklepów zamknięta.

zmarłego z trzema nieznajomymi?
Oskarżony: — Jest zupełnie wykluczone,
bym mógł tak powiedzieć. Mogłem jedynie

Sprawa

został

Hołowacz

do

się

za-

ulicą

gdzie

ukazał się pos.

usłuchali i zaczęli

Wywołało

Wbrew

wyruszył

„Stylowy*

wiec bezrobotnych. Gdy na mównicy

(N.P.Ch.)

wszystko ściśle będę mózł sobie przypomnieć, w każdym razie potwierdzam całkowicie swoje wyjaśnienia złożone w l-ej lnstancji.

większy

godzinach

(1043)

Z SĄDÓW.

w Kaliszu,

10 Il. (żel. wł. Słowa). Z Kalisza donoszą:

władz administracyjnych w

Narutowicza

Bis-

zdoła podbić Włochy
przez
bojkot pinga czy słę przyznaje do winy, na co
odpowiedział,
14 do żadnej z za»
turystyczny. Włochy żyją zupełnie z oskarżony
rzucanych mu zbrodni nie przyznaje się.
czego innego i rozporządzają bardzo
Przewodniczący: — Czy oskarżony nie
wieloma siłami żywotnemi, zaś z po- zechce udzielić wyjaśnień?
—Jestem gotów odpowiadać
ta śród ludzi, przybywających do Włoch, na Oskarżony:
wszystkie pytania, choć nie wiem czy

dobitnie podkreślił, że kampanja
nie jest skierowana przeciwko rządo:
wi i że ludność niemiecka w Tyrolu

Nr 33

Bis-

rozpoczął się od kazom

Szósty dzień procesu
zapytania

o.

drogę i gospodarstwa.
O sile wody
Świadczyć może fakt, że pęd strumie-

nia przerwał

mur 20 mtr.

2 mtr. szerokości.

długości i

Rury rozrzuciło

na

szosę na przestrzeni 100 mtr.
Okolica

wygląda jak po kięsce ży-

wiołowej. Drugi zbiornik nie nadąży
zaopatrywać powiatu i miasta, wo
bec czego

padku

posłano na

inżynierów i

natychmiast

miejsce

w *

drużynę

wzięła się do

BEBO BZARE

któr

p acy.

AR

|

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
L 0. P. P.
dla Ewy

częstokroć

trzeba zejść

drogi prostej, by kościół był w styl
naiodowym
a

żona

(zrozumiałym

została

przy

dla mas).

mężu,

Jeżeli jednak
stworzenie
takie
sztuki. Obawiam się, że wywody mo- sztuki było intencją autora, to czegoś
z nowem zagadnieniem (jakgdyby je są wywalaniem
drzwi otwartych, tu w niej brak...
akt drugi był początkiem nowej sztu- boć autor pomimo całą powagę trakReżyseija Reduty potraktowała te
ki), gdy naraz akt trzeci już przyno- towanego zagadnienia, w gruncie rze” utwór <zapoważnie», nie wiem
dla
si nam nową treść — całkiem
wy* czy chciał może
sobie zlekka zażar- czego kładąc akcenty dramatyczne"
Treść sztuki jest bardzo prosta, raźną satyrę społeczną na starych towač,
tam, gdzie wystarczyłyby
A
zagadnienie jednak jej przeprowadzo- przedstawicieli dworów naszych i naPrzypuszczam, (jak o tem zresztą tyczne.
ne bardzo nieumiejętnie. Akt pierw» szych działaczy narodowych
w
ro- już napomknąłem),
że autor świadoZ przyjemnością konstatuję, że
szy nie jest bynajmniej tem, co zwy- dzaju pana Qlebowskiego, który kie- mie niedociągał poszczególnych par- tak ustalonej koncepcji
reżyserskiej
kliśmy nazywać
założeniem
sztuki. dy przemawia to zaczyna od. słów tyj komedji, świadomie łamał jedno- nie wyobrażałbym
sobie innego prze”
Q ile w akcie drugim występuje za- «ja i ojczyzna».. (daleki jednak
od litość charakterów i świadomie zatu- prowadzenia jej w grze, innego
wy”
gadnienie
psychologiczne
stosunku Mickiewicza).
szował
zagadnienie główne — by konania (z wyjątkiem możę roli Ja
człowieka do niewiasty (tak, nie mężDlaczego to się dzieje, że zaga- stworzyć wrażenie czegoś beznadziej- szczołda),
|
czyzny ale człowieka, jak chce Pismo dnienie zostało postawione
i „roz- nie pustego i beztreściwego, jakiś
Ciekaw jednak byłbym
potrakto:
święte) o tyle akt pierwszy
właści- wiązane* w akcie drugim, pierwszy mały zaściankowy
światek ludzi nie wania utworu
w stylu wybitnie ko:
wie jest założeniem,
zawiązaniem zaś i trzeci traktują o innych mater- wiedzących czego chcą i dokąd dążą, medjowym, z odpowiedniem
stusz
intrygi dla wcale dobrego, choć sta- jach? Przypuszczam dlatego, że kwint- ludzi o zatartej linji życiowej,
rzą- waniem efektów dramatyczno-nastr
rego w Swej „ideowości* i liczące” esencja filozofji autora, (wypowiada- dzących się nastrojowemi odruchami, jowych, a wysunięciem pierwiastkó
go kilkaset lat od czasów
Mikołaja jącego się ustami wciąż zakłopotane- politowania
godnych
z górującym satyryczno -parodystycznych tkwiącyci
Reja Rozprawy—zagadnienia stosunku go księdza
proboszcza)
polegająca nad
nimi
księdzem
proboszczem, w komedji.
Zwłaszcza
że ton t
wzajemnego wsi, plebanji i dworu.
na twierdzeniu, iż często
dla Ewy który w ciągu długich lat osiwiałego poddawał i rolę w tym stylu znaki
Wynika z tego, że akt pierwszy należy zejść z prostej drogi, choćby swego żywota, doszedł do wniosku, micie przeprowadził gość
warsza
dla konstrukcji zagadnienia ме та prowadziła do odkrycia genjuszu, że iż inny jest Bóg którego
poznał w ski p. Władysław Staszkowski.
żadnego znaczenia i jest w znacznej kwintesencja ta jest za uboga dla naj- ciągu
ślęczonych lat studjów nad
Strona dekoracyjna, jak zawsz
mierze po to, by sztuka posiadała prostszej filozofji, W wypadku tym teologją, inny zaś Bóg,
którego po- bez zarzutu.
trzy akty, publiczność zaś zapoznała jednak, drogą... krzywą jest nienaru- znał w życiu wśród szarej masy luW. Piotrowicz.
się z osobami
komedji.
(Nawiasem szenie ogniska domowego, niezamą- dzi prostych.
Stąd jego tilozoija, iż
Ale

ledwieśmy

oto

zapoznali

się

KURJE

R GOSPODARCZY
ZIEM

bawełniany

Przemysł

Landsberga.

broszurę
Inż. Landsberg napisał
zawierającą uwagi w sprawie zachwiapolskiego w dniu
nia się przemysłu
Al. Jackowskiego.
jako b. Dyrektor

spodarczej Polskiej
Inż. Landsberg,

jest

Dyrekcji Wileńskiej K. P dobrze

znany w naszym kraju; obecnie jest
dyrektorem jednej z największych fabryk tkackich w Polsce,
mianowicie

Nie wchodząc w sta-

Poznańskiego.

wiane mu zarzuty, stwierdzić musimy,
wykazał
stanowiskach
że na obu
i
olbrzymie zdolności organizacyjne
osobę

jomość
uwagę.

ale

temat,

na

nie tylko ze względu
ma

jego

Stąd broszura

administracyjne.

Zzna-

gwarantującą

autora,

na

za:ługuje

przedmiotu

Przemysł tkacki należy do najanaczniejszych gałęzi przemysłowych

na to, że w kasach

w Polsce i w 1923 r. w naszym eks-

Łodzi według p. Landsberga mamy
33 większych fabryk bawełnianych

Związku Przemysłu
w
zrzeszonych
włókienniczego, posiadających ogółem
1.300 000 wrzecion cienkich i 83.000

odpadko-

i

wigonjowych

wrzecion

wych. Pozatem fabryki: Zjednoczone
Zakłady Scheibler i Grohman, sp. akc.
i
Widzewska
l K. Poznańskiego,

Szlosserowska

Manufaktury posiadają

około 50.000 wrzecion dla produkowania cienkiej przędzy od Nr. 60 do
dotychczas prze140, importowanej
ważnie w Anglji.

Podczas

łódzki

przemysł

wojny

—

KRONIKA MIEJSCOWA.
sprawie

Saulei

rolnicze

T-wo

kredytów

uzyskania

w

cele

na

Stwierdzając, że

me!joracyjne.

Wileńskie posiada

jewództwo

nia

personel

chorvch

niesione

z

przysposobienia

i

fizycznego

nia

powierzył

naczelnej

rady

Prezes

WA.
;

Dworakowskie 2
go,
.

oczyszczania

odbiorców,
wśród
własne
nawet
a

urządzeniem

bawełny.

szybko
Po wojnie przemysł ów
w wielu
roku
1923
w
gię odbudowałi
gałęziach przekroczył normy
swych
przedwojenne,

W
— (x) Z targowiska Ponarskiego.
dniu 9 lutego r. b. spędzono na rynek Po:
obciążenia.
— koni—20 szt, za które płacono od
są narski
kredytowe
warunki
Nasze
25 zł. —250 zł; bydła rozatego 9) szt. płac.
dziś anormalne. Żaden przemysł nie od 100 zł. do 350 zł., świń 130 szt. zł,30dozł.-—26.
5 proc. miesię- 275 zł., cieląt 203 szt. płac. od 14
wytrzyma kredytów
cznie.
— (x)Ceny ryb w handlu detalicznym

Bank

Bankom

*przedziela

Polski

walutę, ate
innych celów;
nosi, wielkie
mania waluty

kredytów
udziela
Polski
Bank
bezpoprzemysłowi i rolnictwu mie

przez
przemysłowi średnio, a przeważniepośtednio
temu
inflacji przyniósł
k.ewysoki
tak
i
podraża
co
banki,
to naogromne straty. Twierdzenie
dyt
w
Polsce.
leżałoby zakwestjonować. Odbudowa

walutoNa błędy naszej reformy
podatkopolitykę
złą
naszą
na
i
wej
* odbyła się właśnie w okresie inflacji wą i przemysłową wskazuje
inž.
2
korzystał
przyczem ów przemysł
miejsca
jednak
Najwęcej
Landsberg.
w
olbrzymich kredytów. Stan kredytó
szkodnih (salda) z dn. w broszurze swej poświęca
w PKKP
przemysłowyc
Minisnaszego
ekonomicznemu
ctwu
marek wy311 1924 r. w miljonach
charakteryBardzo
Pracy.
terstwa
makazuje, że z 24397.189 miljonów
autor co
dyskonto- styczny przykład przytacza
rek przyznanego kredytu
do
zaprowadzenia
na
fabryce
Pozwykorzystał
Ów
ł

bowiem

włókienniczego

przemysłu

przemys

wego

20.934.947 miijonów marek,
proc.

przyznanego

kredytu,

wiło 55,2 proc. kredytu

czyli 86 nańskiego
stano-

co

przyznanego

W

w Wiinie,

płacono na

daiu wczorajszym

będzie sze-

Komitetu

Zadaniem

rzenie idei wychowania

fizycznego

wojskowego

uwzględniano czy w zmienionych warunkach Polski te zakłady przemysło-

bar-

twierdzić
dziej niż inne. Nie chcę
bawełniany w
o to, że przemysł
olsce przerasta nasze potrzeby.

"-

pracy

zastosowania

dawnego zaboru

rosyjskiego,

lazł poparcie
— lecz następnie Ministerstwo Pracy
posłało swych urzędników i wytwo-

Wileńszczyzny, zebranych przez zwią:

zek kupców żydów, w obecnej chwili
przemysł wileński pracuje w rozmia-

ków niż przemysł

łódzki,

i podniecenie wśród robotników.

Wilno posiada 75 przedsiębiorstw
na każdych 1000 mieszkańców, podgdy na

Podczas

wypada

biorstwo

Po-

każde

przedsię-

zł.

podatku,

130

10 lutego 1926 r.

Dewizy

zale-

|

Tranz.
1,30
33,25
292,60
35.56

Stokholm

1.30

26,85
21.81
14065
195.60

Sprz.
1,32
3333
293,33
35.52

Kupno,
1,28
33,17
291.87
35.61
1.28

132

26,79
21,56
140.30

26,91
21.66
141.00

195,11

196,09

4350

—

— —

TT: TEST
ESBK

Posiedzenie

Rady Miejskiej.

W dyskusji nad budžetem na rok wiceprezydent Łokuciewski

1926 wynik której

podaliśmy
p.

raj, zabierali głos radni:

wczo-

Korolec

Wi-

pomieszczeniem

jest

brzegu

którym

Wilji,

w swoim

rosyjskiego

w

budynek

czasie stacja

i

prezes
Korolec, którzy
komisji finansowej
starali się wszystkie zarzuty wyświetlić
i odeprzeć.

na

mieściła

się

ratunkowa

b.

żyznę kredytów w współczesnej Polsce, nych pozycyj
co spowodowało
przenoszenie
Się skarżył się na
naszych zakładów przemysłowych Z stanowiska w
żydowskiego.
Łodzi do Rumunii i Jugosławii.
Wysoce groźnym objawem jest radny Trocki,

budżetu,

jak również

małe przyjmowanie na

Magistracie

Następnie

zaznaczając,

personelu

przemawiał

przystąpić do zatwierdzenia

ny

tydzień pracy

że

chcąc

budżetu

o swym dowódcom

Wskutek

tego

polecił

om

ndali

aby

wojskowym,

mającym przybyć oddziale lub orkiestrze tylko przez Komendę Miasta.
BR Wejście na peron ustalone zosta-

się oni z resztkami swych wojsk nad Dóa
3
do Polskii do Turcji,
Do Turcji miał się cofnąć Basurman,

wego. ELE

sarabji i rozbił obóz w lesie

ło przez bramę koło budynku poczto- Wtargnął on z oddziałem kozackim po Be:

Oddziały

lub

т

wysyłające

orkiestry

na

kompanję

dworzec

S ardańskimi

w

blizkości Bender. Tutaj otoczony został Ba-

winne

surman przez wojsko tureckie,

które

miało

płatne

— (x)

mienić

wej wielki raut z koncertem

Wileńszczyzna nie ko. Chód

należy,

towarzystwa

a

Raczkiewiczo-

wicza i pani Jadwigi

:

POCZTOWA.

że korespondencja &

instytucji

Współudział

„chleb

w

koncercie

na do-

dzieciom*,
łaskawie

ODiecali: znana i ceniona śpiewaczka
P. Zotja Wyleżyńska i już znany
.

ilnu kwintet

w osobach

p. Kleckiej

! Panów Szmidta, Jegiera, Salnickiego
i Stępińskiego.
_ Początek koncertu punktualnie o
godz. ll-ej wiecz, koniec zabawy o
g0dz. 5 i pół rano.
Bilety w cenie 5 zł. i akademickie

obszarów województw
wschodnich PO3 zł. są do nabycia u pp. gospokierowaną jest do Warszawy, astam- dyń i gospodarzy rautu.
tąd dałej kursami lotniczymi
w kierunku

Lwowa,

Pragi

Czeskiej,

Krakowa,

Wiednia,

ZEBRANIA

Paryża

itd.

i ODCZYTY.

$— Powszechne wykłady

wersyteckie.

RÓŻNE.

Poznania,

We

czwartek,

zku

— Podziękowanie. Zarząd ZwiąPołaków z Kresów sh pł

nowych

wyraża swą głęboką wdzięcz-

uni: ność Pani Balińskiej za bezinteresow-

dnia e Udzielenie lokalu w dniu 3 lutego

1l-go lutego 1926 roku o godzinie

©": W Celu urządzenia

Koncertuį

Komenda

Wojewódz-

—

Zebranie

Koła

Bibljoteka-

Aiko Nekas

ZŁ

zpoza kor-

. Jednocześnie
uprzejmie
dziękuje
artystom — Paprikos
Baerand, p. Worotyńskiemu i р ТсЬо‚-’
rzowi
za bezinteresowny
udział w
koncercie,

jako też Dowództwu

23-go

НО k aan nie dysponuje żad- rzy, Zarzd Kota Wiieūskiego Zwią- PUIKU Ułanów za orkiestrę, oraz p.
ytami na wybudowanie zku Bibijotekarzy Polskich przypomi- Wellerowej za kwiaty, i łaskawym
ae
chociażby prowizorycznego pomie- ną Sz, Członkom Koła, że dzś, we £0SPOdyniom i gospodarzom za swietszczenia dla powyższego posterunku

P.

BBY

z

ządzenie

ae

b. ros.

aż

policji

czwartek, o godz. 6-ej wiecz. w gma- "4 Organizację

zwrócił ы dO chu Bibljoteki Publicznej

„Wilna z_ prośba

oddania

dynku

na.

m"

omawianego

towarzystwa na

państwowej

zabawy

Bog zapłać.

_ — Евгат!па z 6 klas. Termiu

0. syteckiej (Uniwersytecka 5) odbędzie przyjmowania podań w sprawie egzaDU-

po-

miasta

Ka

i Uniwer-

<ję

ków,

walne

doroczne

zebranie

/ Porządek dnia:

1)

człon-

minu

z kursu

szej w numerze

klas

6 w

notatce

na-

z dn. 9 b. m. został

Sprawozdanie ")!"ie wydrukowany. Podania muszą

Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok składać do

dn. 20 go lutego b. r.'a

Ei — (b) Sprawa zbiornika ben- 1925. 2) Wybory nowego Zarządu pie do 10-go co niniejszem prostuzyny przy ul. Orzeszkowej. Za- i Komisji Rewizyjnej. 3) Odczyt p. my:
rządzeniem p. Wojewody Wileńskie- dyrektora dr. Stefana
Rydla p. t.
go powołana została specjalna komi- „Zbiory Lelewela i Wersalskie w
sja, która ma zbadać

sprawę

zatargu

powstałego na tle ustawienia

na ul.

Wilnie”,

O ile o g. 6-ej zabraknie na

ze-

Orzeszkowej zbiornika benzynowego. braniu wymaganego przez
statut
W skład komisji weszli: przed- quorum (1/3 członków) następne zeKomisarjatu .Rzą- branie odbędzie się w odzini
ÓŻstawiciel magistratu,
o
a, ważneGw bezgodzinę
wego,
samorządo
wzgiędu pale na
|Woje- niej i będzie
du, wydziału
ego,
!
bezpieczeństwa,

wydziału

wództwa,

wej

robót
у dyrekcjj drogowego

wydziałów

Okręgo-

publicznych —

i budowla-

nego.
— fx] Wyasygnowanie

| Gošcie mile widziani.

— m.U otechników.
godz. 8

11 b.
s

‚

czyt

5,

profesora

m.

p.

odbędzie się wieczór fragmentów pns
w dekoracjach
I kostjumach.
Program zawiera
Oniegin*
1. „Eugenjusz
i — scena z Jist em, 2,
RZ
Prolok „I Sėeių ;Ogrodowa 13.
wiet
„Madame Butterfly*—:

W. e

15

I. pė

biorą: J. Kražaiika,

й

liczbę obecnych.

TEATR i MUZYKĄ,
Wieczór fragmentów operowych. W sobotę 13-80
— Teatr Polski.

| Aro i

M. ński.
Worotyński.
Przy fortepjanie
W. Szcze”
Ceny miejsc
naj

y
к
czwartek 4 zł. Początek
wiecz.

Kazimierza

50 gr. dodo
8ej wiecz,od Bilety
O g. najniższe

nabycia w kasie teatralnej od piątku.

-

— Wieczór

b.

IZ

przez goyskiego
Е «Przyczynek
ь
pad
TB Paint
do poznania
SZ0Wei
w Teatrze
Polskim.
niedziel ję
у
, olskim.Ši Wriai
Magistrat sum na instytucje do- obecnego
zadłdaoła własności
ziem- wieczór
gatebalet: 9, £. Sej wiecz. odnędziei
si
ю
4
broczynne.

Magistrat m. Wilna

e
2
zaznajomienia się

SRZEERZKAIEH TOWCOPĄCZJY ADENY ZY TONERA TOS

Przemawiał

swojem

radny

z tą

wy- sm >

KLOC

gospodarką. tora

Studnicki który w

dość długiem

przemówieniu

oe

a

Ww

b. m. o

przemówieniu

jeszcze

kilku

NEM
wiczowej

z, 8 m. 15 wiecz. odczyt sena- suiia symfoniczna Rymskiego-K«
RZ
„Szecherezada*a", oraz devertissement
p. Broni
bałeto«S
Bronisława Krzyżanowskiego
p.

„ObecnaZE sytuacja gospodarcza”.

Walce
36 # i taficów plastycznych:
E
Krei
Walce kregdący,

Wejście dla członków stowarzy- telot, Pollszynej —Rachuagycykański, Mat
owa, Zabawki z
a i wprowadzonych gości bez- porcelany, i inne.

atne.
— Ze Związku Oficerów
Hadži
zerwy, Dnia 12 b
ii
ów:
Kasynie wade
P

ReSi
«

: ie
:
P
płk, a Popowicza. . P.p.
wyższych urzędników, ;
go z REZ
reoficerow
bycie
pei
Temos
va
są
saa
zerwy
komusprawami
ze
się
ia
nież mówca nadmienił, że należałoby zaznajomien
"
y
przez Magistrat wydrukować i ogło- nalnemi i któryby następnie zreorga*
ZABAWY,
sić z pewnemi wyjaśnieniami,
każdą nizował prace magistratu gdyż obec_ — Jasełka zerganizowane siaraposzczególną pozycję budżetu, żeby ny stan uważa wprostza wadliwyi
alny.
uczenic Seminarjum Ochroniarniem
„
niedopuszcz
w ten sposób dać możność nie tylb. m.
Po

epok lecia

skiego

odbędą

się

w dniu

14

P
Silkię Hoga lategy z ea Paki. pp.W nieod30
będzie się w Teatrze Polskim
S udziałem: E. lędal (Spiew),
Pat

(skrzy.
(i
R. Rub_ (śpiew),T. Zawadzkiego
pce), utockiej

Baterę wsi Cana aa

W

gomyżski. d'Ąmbrosio, Niewiadomski.

=

aa
bes, Czerepnin, Głier, Gretzy zywe Deli.

maninow, Musorgeki, Paderewski, Sarasate,
— Reduta w teatrze Z
gra dzisiaj po raz trzeci

a

radnych zabrał głos w obronie bud- © godz, 4 i pół w lokalu gimn. im. (r. Zablockieso <Fircyk w zalotath» zakoje
AA Cimarosa
żetu radny mec. Engiel, polemizując Lelewela. Miła i piękna tradycyjna AI galsžnionio aegoctow z Sceną
baletową

i przedkładania wszystpoczynić drukowania
budżetu z potrzebnemi
radnym
kim
w sprawie jaknaju władz
różne, sumę tę uważa mówca za wy- starania
mi
do wiadomości.
wyjaśnienia
handloumowy
soką jak i wydatki na dział sanitarny prędszego zawarcia
Przed
głosowaniem
przemawiał jebyło
coby
sowiecką,
Rosją
z
wej
oraz
na instytucję „Kropia pla . mleka“,
podBankowski,
prezydent
raz
szcze
na utrzymanie plautacyj parków. Naj- szczególnie dla Wilna korzystnem i nosząc
konieczność
zatwierdzenia
suuchwalenie
na
więcej zwrócił uwagi mówca na wadli- postawił wniosek
wynik któwą działalność elektrowni miejskiej. my około 5.000 zł. na stworzenie Di- budżetu. Po głosowaniu, posiedzenie
wiadomy,
już
jest
rego
Na wywody powyższych mówców bljoteki dla spraw gospodarki komu(X.)
zamknięto.
„odpowiedzieli prezydent Bańkowski i nainej, któraby dała możność radnym

dostarczyć swym dzieciom tej pięknej 11 od 9—430 w dnie Ą ae Mickie wicza
rozrywki. W Jasełkach wezmą udział 12.30 w niedzielę oraz Kasa Tezy, B и
dni przedsiawienla |
nie tylko uczenice Semin. Ochron,, ROBOT ST 8
ale i malutkie dzieci z ćwiczeniówki. ® — Turnee koncertowe p Sc

w

preliminarzu

mianowicie dlaczego nie uzasadnioną

urlopy, powiada inż, Landsberg, wywołały to, że Polska w porównaniu
ze wszystkiemi
iniemi
państwami
nietylko Europy, lecz także i Amery'ki—pracują o cały 1 miesiąc krócej i
ma najwyższe nadpłaty za nadgodziny*.

Barjatinskiego.

szopka zbyt rzadko, niestety, ukazuje Boccheriniego. Jutro
w dramat
teatrów Ritnera <W małym Bonis
wileńskich
się na scenach
=
amatorskich. Mamy więc nadzieję, że 737 dziewiąty komedją M. ibckiege:

46 godzin: została suma 35.000 zł. na

i 15 dniowe

Jerzego

rozkaz, Stał pobity przez reguiarną armję

każdorazowo

być.

z wywodami p. Studnickiego, poparł
w sprawie
wniosek tego ostatniego
umowy handlowej z Rosją, jak i za-

ilość go- Cyfr wykazanych

tygodnia.

„Ustalony ustawowo

którego ma

rech, jak to dokonał Magistrat. Rów-

ogromna ilość bezrobotnych robotników: na 750000 robotników, bezro- należało przez Magistrat podać ze- ko radnym, ale całemu społeczeństwu
botnych było niedawno 320000, czy- stawienie cyfrowe dochodów i wy- wgłębić się w gospodarkę miejską
nawet
datków w roku ubiegłym.
Z ostrą jak to czynią wszystkie inne,
li 43 proc.
W przemyśle bawełnianym
robo- krytyką wystąpił również radny God- mniejsze miasta niż Wilno. Mówca
cizna stanowi od 24 do 32 proc „wod. P. Godwod żądał stanowczego podkreślił dalej, iż Magistrat m. WilMogłaby być znacznie zmniejszona wyjaśnienia Co do poszczególnych na robi wszystko na kolanie i po dodzin pracy w ciągu

mocą

i zważywszy że utworzenie e
A
wygłosi odt normaine _ funkcjonowanie
posterun- czyt p. t:
funkcjonow
i
i
ku rzecznej policji państw. leży za* 2 Francji”. Pa
A:
równo w interesie władz „zdministraWstep
50 gr; dia
młodzieży
cyjnych, jaki w interesie miasta i 20 gr.
к

tonących

i krytyce działalności
wydziału technicznego :magistratu,
a
w : szczególno”
1
Argi
T
iePiegutkowsk
inž.
kierownika
jego
šci
wując,
iż
budżet
w
sumie
tak
po
Z kolei po przemówieniu p. Kogo jest utrudniony przez nasze
prapostawił wniosek wydelegowania
wodawstwo społeczne i nasze obcią rolca zabrał głos radny Szapiro, któ- kaźnej, jak 6.000000 zł. nie może go
przez magistrat do Warszawy jedneżenie socjalne oraz anormaliną dro- ry starał się krytykować ułożenie pew być ułożony w przeciągu dni cztew Celu
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OTRZESNE
od
wyd. pizez PKU
1 marca miesz— Wilno na im.
kawie z 3:ch po- Karolą Rudziewicza —

1 na obstalunek su-

0 T R 1 Ę B

Tow. Akc. dla
Transportu

Zapisnjcie się dlo L.

11.

ianino

tel,370.

Akuszerka

pzedstawicieli

Schenter

ANGLJA.

186—00.

in-sza się skladač w Ad

leś» Mauilewski.

i Motocyklów,

A.G., Wien,

jsk również u honorowych

|

hodowla

tekoje
„od
znanych
«sób. Poszukuje posady.
łaskawe
oleity
P. Łyniupy maj «Ро-

zbyteczna!

1

>

firmy

Moniuszki

204—87

deciwo J osobiste pro+

zagranicznym
paszportem
Zniżka bil €iów na kolejach

Informacje wsze kiego rodzaju
można olizymać p'zez

Fabryk

wenterza i mieczar.m nistracji — „słowa*
stwo. Culubne šwiadla N.K

wolne przekioczenie granicy.
polskich, czeenosłowackich i austrjackich.

eiągu

Polskę

w. Smiałowska

paszportowa

Nr 21

rodziną, ukończ- koi z kuchnią na An-r
średni zakład Agrono: tokolu
AE w
śród
kinis a
miczńy, z długoletnią miesciu.
Oferty upra-

1926 r.

Automobili

2

FORTEPIAN
Dostarcza węgiel opałowy, kowalski, drzew- chcę kup ć. Pośredniny i koks w każdej ilości z dostawą d * kom
wynagiodzenie.
aomów. Poleca wszelkie
materjały budow- Szpitalna 7 m. 4 w
łane, Warunki dogodne.
pool, Zawainej.
—

specjalne:

Wystawa

ck

Ni

PORT SUNLIGHT

Wiza

Międzynarodowa

To*

pranie mydłem

„Elektryczność w rolnictwie”,
„Techniczne nowości i wynalazki”,
Wysiawa myśliwska

13 marca

Handlu

i kodais

Wileńska Nr. 28

lizny wedłu ' żurnaji
oświadczona at. | w cenieod 50 gioSzy są do nabycia w
czycielka udziela
lekcji języka an. PRACOWNI
z
gielskiego
i irarcu.
Damskich
Sxiego, Mickiewicza 37,
f
r
m. 17. Od g. 1—4 pp,
ubi OrOW
Otiaina
2—1 |

od 7 —

o

“

Mickiewicza

były

centralnym

na

Dom
Handl.

- Dlatego też odwiedźcie

26

dalszym

„ŚWI”,

LIMITED,

tel.

cenach!

wyprzedaż resztek
w

no

przedstawiciel

BROTHERS

L. REID,

wej Europy, 7000 wystawców poleca swoje wyrody
w obfitym
wyborze i po najnizszych

Imprezy

trwa

»

5

Suniajf, Rinso i Lux

w

r.

dla

£
B-cia Kołdobscy,

ządca -- ekonom p
R
34 lat z małą
Jesienne

Two
l. B. Segal

gdzie będzie demonstrowane

1926

„M. GORDON"

się o tem,

НЕ ’Ё:“Ё…с"

#

Wtorek

Wszystkie powyższe cz /nn'ki uwydatniają rolę Wilna
jako bramy eksporiowej w której zbiegają się wszystkie
linj: kolejc we, łączące ciogą najkrótszą
i najiańszą Ziemie
Wschodn'e z Bałtykiem.

RPANĘ

17

w sklepie L. Prużana,

i Ponieuziatek

Zwracamy uwagę na:
1) Ulgi taryfowe przyznane
przy eksporcie zboża przez Miniserstwo Kolei na łamane
listy przewozowe; 2) Cfąż nia znacznej
części Województw
Wsenodnich
ze wz.'lęuów gieograficznych ku portow” w

S$. Romawyjęcia

walki o miłość”i zło»
gł. słynna piękność
KENYON.
Przepych
i północy Niebywałą
S Seansy 4 6 8110 w. .

iątek, Sobota

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zal'czek pod zastaw
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu
wysyłamy zagranicę.

i wybicia

gotówką

dozwołone.

Wielki sensacyjny film

ar

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

WPROST

młodzieży

Niedogodności prania bielizny nareszcie ustały,
ień prania staje się przyjemnością,
Zapraszamy czanowną Publiczność do przekonania

62.

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszenicę, jęczmień i siemię lniane)
producent osiągnąć może
dostarczając ziarno jecnoliie, dobize oczyszczone stanowiące p'zez to towar eksportowy.

ее

_

Wejście na początki seansów,

BACZNOŚĆ| Gogns

Ziemian
4

producenci

od2r-

Przyjmuje 9—6,
zniżone.

I —

kinematograficznej.

Panie domu

Rydze; 3) Niskie taryiy koiejowe na Łotwie.

550 zł.

Jan Buihak
Jagiellońska 8.
Ceny

telef.

kolejowej

twór

techniki tie

i balkon 25 gr

Dla

acznosc

gatunku na

za pomocą

żelaznych

Ig

i żytnie

WAGONOWO i NA WORKI
LOCO
od 160 kl. Z DOSTAWĄ
do

— W nocy na 9 bm, ż jatki mięsnej
Władysława Marcinkiewicza (zauł. Śniegowy

I;

Niezwykły

arcydzieło

Majestaiyczny dramat w 10 akt. (całość).
Początek O g. 4, 6, 8 i 10 wiecz.

PREMJERA

Związku

bocznicy

JĘCZMIEŃ

— Du. 8 bm. o godz.
15 Kazimierz
Zimkowski (Wielka 54)
zamejdował o kra*
dzieży z przedpokoju mieszkania marynarki.

Kinol 1 Rach Ber

pszenne

OWIES
ŻYTO
PSZENICĘ

Michała Kozłowskiego
pomocą wybicia szyby
wysiawowego artykuły
200 zł.
ы

Sprawcy kradzieży lcko
(Łotoczek 9) zatrzymani,

ROLNA

xx KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 2x2
ZAWALNAI telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW
telef. 4 — 62°

doko-

cygar.

są
$$

Zawalna

Worniańskiej

iż kiadzieży

Amfiteatr

aLe muaącie des loups>

Śpółdzieinia Rolna

3

siar

na szkodę Sz. Waesilczyka.

pizypuszczenie,

: Parier 5001

Cud Wilków

2

Kresowego

na tle romantycznem.

Kowsie

CENA BILETÓW

„Helios* 52 „złodziej w Roju'

gm. Mi-

otruć się kwasem

Największe

Wielkie święto francuskiej twórczości filmowej!
lenjalne arcydzieło sztuki

22

Kino-Teatr

zabez-

nali cyganii, którzy byli w mieszkaniu poszkodowanego.
— W nocy na 10 b. m, z okna wysta»
wowego w hurtowui tyiuniowej (Niemiecka
2) skradziono

B-O0-T-Y

z powodu

— Kradzieże. -We wsi Pobierze gm.
Solecznickiej skradziono ze spichiza za pomocą złamania sufitu na szkodę Franciszka
Gromockieoo płólno domowe oraz zboże
wartości 1000 zł.
‚
`
—

1

i

па

mowej według scenarjusza Conan Doyle'a
czynna: w Niedzielę cd g. 2 ao g. 10 w. w powszednie dnie od g. 3 do g. 10 w.
Początek seansów od g. 2 m. 30 w powszednie dnie od g. 3 m. 30.

Kasa

ŠNIEGOWCE

" DOWIEDZIEĆ SIĘ

nowonaro-

We wsi Zułowo

się życia

<

wielki niesamowity tilm
w
10 aktach.

@

oraz pols iego przekładu Schopenhauera «© poczwó!nem źródie twierdzenia o podstawie
dostatecznej»,

<czanym 23:letnia Marja Žeįmowna, Dochodzenie usialiło, iż Żejmówna usiłowała pozbawić

KALOSZE

ul. Mickiewicza

Wezwany lekarz po-

skonsiaiował

pieczono.
= Otrucie.

w Warsza-

„Polonja“

SZWEDZKIE

Si

$

Kameralne

*

Moralności».

nadmierueyo użycia alkoholu zmarł w swo
jem mieszkamu 40-letni Władysław Zing el

(Rydza Śmigłego 46).

BT

Kino

3. Im. Kant «Prolegomena> do wszelkiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż
<Uzasadnienie
Metafizyki

w toku.

— Nagły zgon. Dn. 9 b.m.

©

«Filozofja

ycie»

3

zaginiony

N

w językach: polskim,
rosyjskim, francuskim i niemieckim zwłaszcza poszukuię książek wydanych
przez Polskie
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,

1 KRADZIEŻE

KULTURALNOOŚWIATOWY
SALA MIEJSKA (uł. Ostrobramska 5)

£ UNės
SA so”

potrzebne mi do studjów
dzieła
filozoficzne

dobra

rb.

Dziś będzte wyświetlany

„Świat

5

eświaty.
1; Za
:

lutego

—

Zapłać».

Z dn. 1l.go

Nr 33 (043)

Miejski Kinematograf

oirzy-

zaofiaro-

B

58 książek

my
ži

maliśmy

SŁOW O

SPRZE

811.

DA

NASRZAEĘTM

NUDE

Ż

RZECE
o

___Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI.

Na. drugiej

połkuli

w stolicy filmów i miljonerów.

Wieczorem,
po dwunastogodzin- 1769 r. don Gaspar de Portola, pierw- lifornji. W późniejszych latach
roz- jest 40- są one ładnie rozplanoware
nej jeździe koleją, przyjeżdzam do Szy gubernator Starej Kalifornj, za- winął się tu bandytyzm, a imiona i doskonale utrzymane; na kiótko
Los Angeles; stacja ogromna, ruch i łożył San Diego a Franciszkanie Ser- Tiburcio Vasquez i Joaquin Muuieta strzyżonych trawnikach są porozrzu-

hałas olbrzymi;
według
przepisów ra, Viscaino i Parron wybudowali tu
kolejowych amerykańskich
(i jspoń- pierwszą
misję w Kalifornii dla naLos
Angeles:
Któż o niem
nie skich) parowozy,
poruszające się w wracania Indjan; misyj tych wybudo*
słyszał? Stolica
k:nematografów i obrębie stacji powinny dzwonić bez wano kilkanaście .w następnych
lamiłjonerów, gdzie co drugi
przecho- przerwy i w tym
celu każdy раго- tach.
W 1881 r. ciż Franciszkanie z
dzień jest, pono, gwiazdą ekranu a wóz amerykański jest zaopatrzony w pomocą de Porioli zbudowali misję
i
co tizeci-napewno chociażby «małym dzwon, umieszczony
koło kominai założyli niewielką
mieścinę—,„puebAstorem>!
wprawiany w ruch linką, połączoną lo*—na północ od San Diego i dali
Latem 1924 r., wracając z Chin, z dyszlami parowozu. Koleje amery- jej Szumną nazwę «La ciudad de
bawiłem w Los Angeles (po ang. Los kańskie pozostawiają wiele po życze- Neuestia Senuora la Reina de los
Endżeles) kilka dni. Droga z San nia pod względem
czystości i nie Angeles» t. j. «Miasto Naszej Pani
Francisco do Los Angeles koleją Sou- dadzą się porównać z kolejami japoń- Króowej Aniołów», (A więc „Los
thern
Pacific jest ogromure urożma- skiemi iub ze «Wschodnio-Chińską» Angeles” a nie „Los Angelos“, 'jak

strachem
pizzjmowały
mieszkańców Kalifornji od
cisko do San Diego.

panicznym
San Fran-

odkryto

dajrie,

ale bogate

cynku

i

nietylko piaski

manganu,

złoto:

złoża żelaza, miedzi,

rzadkich

morza; z lewej strony na pagórkach
widnieją
szyby
naftowei im bliżej
do Los Angeles
tem ich więcej; za
Santa Barbara, uroczą mieściną kąpielową ze śliczną piażąi eleganckimi

hotelami, zaczynają się sady greckich

orzechów, fig, cytryn 1 pomarańcz.
W sadach pomarańczowych
wzałuż
rzędów drzew są wkopane
żeliwne,
otwarte kaloryfery,w których zapalają

naftię gdy w czasie kwitnięcia drzew

temperaiura spada poniżej dozwolonego
minimum
i w ten sposób
ogrzewają powietrze.

Wydawca

Stanisiaw

«conquistadorów»—don
guez Csbrilio odkryt

Juan RodriKalifornję w

jesieni 1542 r. i zawinął do zatoki
San Pedro;
wrogo
przyjęty
przez
Indjan, którzy zapalili
trawy i szu-

republiki kahfornijskiej. Wojna Mek- kilku
linji kolejowych i budowę
Syku ze Stanami trwała do 1848 r, i wielkiego portu San Pedro, wszystko
dziki Bustamente, Castro i Pio Pico, to wiaz z nadzwyczaj łagodnym,

meksykańcy wodzowie, walczyli
Los Angeles
na ulicach
ciekle

wary nadbrzeżnych łąk, wkrótce opuścił okolicach

niegościnny

brzeg,

ekspedycję.

Jednak

W 1606 r., na sku-

pizeciwko

zai w

ameiykanskim

słonecznym

klimatem,

Spring,

sioją

słupy,

na których

automatycznie

jednym
parków

z największych na Świecie
miejskich jest Giifiith
park,

seczce biały napis „Stop*

ina
„Go“

— u«Stój*

białej deseczce czarny
napis
— „Idž“, a w nocy odpowied-

nie światła czerwone

i

zielone,

W

New Yorku ruch miejski jest rozdzie-

metali który zajmuje przesirzeń przeszło 800 lony pomiędzy

wanadu i paliadn, nafty, soli kamiennej, grafitu, siarki, talku i soli potasowych, a «The cow coutry»— «Kraj
dotychczas
jąk nazywano
kiów»,
icona: pola uprawne i piękne fermyz koleją w Mandżurji.
fałszywie mówią i pisząw Polsce)!
Kalifornję szybko zmienił się do niesadami owocowymi, to znów
piasz
Po odkryciu Ameryki (1492 r),
Niespełna
w
czteidziešcijį
ludzie, nalat, poznania. Przyszli nowi
czyste pagórki, pokryte grubą, ostrą nieprzerwaną falą napływali z Euro- w 1821 r., Augustyn Iturbide ogłosił stały inne czasy—skończyła się rola
trawą,i muskimi
krzakami hljowych py rozmaici awanturnicy, przeważnie niepodległość
i sztandar historyczna starego «puebio», misji i
Meksyku
kwiatów albo lasy przeważnie euka- Hiszpanie, którzy w pogoni za ba- hiszpański
zamieniono «Plaza».
na ratuszu
lupiusowe; od Santa
Margherita za- jecznymi skarbami
Nowego Swiata, meksykańskim.
naturalne,
1846 r. Wiiliam
W
bogactwa
Niezwykłe
„czynają się skaliste góry, przez długi odkrywali co raz to nowe części lądu lde zachęcony przez Siany Zjedno- bliskie sąsiedztwo Oceanu Spokojnetunel wyjeżożamy do San Luis—ko- amerykańskiego.
Jeden
z takich czone, pr.klamował tu niezależność go spowodowały
przeprowadzenie

lej biegnie wzdłuż brzegu błęk tnego

Brodway,

Main,
Olive lub Hill z tlicami Ni-Niż

cane grupy rozmaitych palm, eukal'p- co 45 sekund, poprzedzane donośnym
tusów, cienistych morw, dębów i ja- dzwonkiem elektrycznym, mieniają się
woiów; cypiysów i drzew
pieprzo- Sygnały: w dzień na czerwonej
de-

Rok 1849 był epokowym dla Ka- wych, kwitną ióżowe i białe oleandlifornji i szczególnie dla Los Angeles: ry. wspanizłe magno je, kiwave „Pokilometrów od inciana Regia" i olbrzymie heljotropy;
w promieniu paruset
niego

żowaniach

przyciągnęło

tłumy ludzi i Los Angeles, które w
1831 r. liczyło zaledwie 700 miesz-

hektarów; położony w
północno-zachodniej, górzysiej części miasta obfiuje w malownicze widoki.
Ruch budowiany
wzrasta stale:

czteiopiętrtową
elektryczną
kolej
podziemną
(2 piętra
„Subway* i 2 piętra
„Tube*). dwupięt'ową elekiryczną kolej nadziemną

(„Open An"), siecią

auto-

tramwai,

w 1924 r. magistrat wydał blisko 80 busów i niezliczonemi dorożkami,
sa=

tys. pozwoleń na budowę
na sumę mochodowemi; w
oprócz
Chicago
około 300 milj. dol. Wielkich, kilka- tramwaji, autobusów 1 samochodów
dziesiąt piąter liczących domów, jest jest nadziemna kolej elektryczna — w
dużo, są wykończone bogato i este- Los Angeles cały ruch zaśrodkowuje
tycznie. *) — Ulice Los
Angeles są się na ulicy, to też w
siódmieściu

wylane asfaltem a długość ich wynosi

przeszło

Vermont

V"

2300

klm,;

Avenue—30 kim.

Niema na

któremby

najdłuższą

ruch

świecie

miasta

jest

aie

ruch

nawet

w

hotelach

i

magazynach

w trzeba mówić podniesionym

uliczny był tak iozwi-

niety, jak w Los Angeles;

pzuuje taki hałas i zgiełk, że nie tyłko trudno jest rozmawiać na ulicy,
Sieć koleji elektrycznych,

ten podmiejskich o promieniu

jest tu wprost oszałomiający, męczący: zwarią falą płyną
ludzie, samo-

głosemł

miejskich i

120 kim.
jest nadzwyczajnie rozwinięta: diugość
przeszło 950
linji miejskich wynosi

generałom Kearney i Fremont; Mek- kańców,
wyrosłoi rozrasta się jetek opisów bogactw Kalifornii przez Sykanie wojnę przegrali i od tego szcze, jak grzyby po deszczu:w 1920
Sebastiana Visc«ino, kapitana staiku, czasu Kalifornia i Los Angeles nale- r. mieszkało tu 600 tys. ludzi, obecktóry poławiał perły przy kalifornij- 2а do St. Zjednoczonych. Jako pa- nie— przeszło miijon!
skich wybrzeżach, Filip Il, król hisz- miątka
po
Hiszpanach
wzgóSzeroko rozrzucone na
i Meksykapański, wysyła do Kalifornii pierwszą nach pozostały
hiszpańskie nazwy rzach, otoczone sadami pomarańcz,

chody, tramwaje i biada temu, ktoby kim—podmiejskich przeszło 1700 kinierozważnie pokusił się przejść przez lometr.; koleje te przewożą dziennie
ulicę! W centrum miasta
ruch
jest zgórą 1300 tys. pasażerów i zatrudnajwiększy: tu już nie dadzą radyna- niają około 11 tys. pracowników. —
wet najiepsi policjanci; otóż na skrzy-, Amerykanie nazywają Los Angeles
„The City of Life*— „Miasto życia”,

Kalifornii Hiszpanie
przysiąpili
piero
pod koniec 18-go wieku.

jest biały gmach „The Pacific Mutuai
Life
Insiuance Co“ na rogu ul. Olive i Nr 6.

Mackiewicz. —

Redaktor w/z

do

kolonizacji

Czesław

doW

wszystkich

większych

miast

szych osiedli i kilkanaście misyj
tolickich,

Karwowski.

—

rozrzuconych

po

całej

cytryn i oliwek, Los Angeles zajmuje
ka- przestrzeń 680 klm. kw. i pusiada

starKa-

mnóstwo

Odpowiedzialny za ogłoszenia

Zenon

zieloności;parków

Ławiński.

miejskich

*) jednym

z

najładniejszych

kolosów

bo życie w niem

wrotnym

wre i pędzi

w

za-

tempie a rozmach jego jest

niebywał,!

Drukarnia „ Wydawniciwo Wileńskie”, Kwaszeina 23.

