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Paryż, 8 lutego. 

Lada dzień mają się rozpocząć 
negocjacje francusko-rosyjskie. W ja- 
kim-że ducnu będzie je prowadziła 
Moskwa? Uchylił nieco zasłony p. 
ambasador Rakowskij w przededniu 
wyjazdu swego ze stolicy sowieckiej 
do Paryża w rozmowie z przedsta- 
wicielem agencji Havasa. Wynurzenia 
p. Rakowskiego są właśnie w. tej 
chwili żywo komentowane i rozwa- 
žane przez całą prasę francuską. Oto 
jak wyglądają „awanse* sowieckie, 
bo doszło już do tego, że łaskawe 
zgodzenie się Rosji na... konferowa- 
nie z któremkolwiek z mocarstw €u- 
ropejskich uchodzi za uprzejmość z 
jej strony. : 

„Mój poprzednik, p. Krasin — mó- 
wił p Rakowskij — uczynił propo- 
zycje (co do aług(w Rosji) konkret- 
ne. Nie wiemy do jakiego stopnia 
wydały się one Francji nie do pizy- 
jęcia i — dlaczego. Kwestja długów 
została definitywnie rozstrzygnięta 

- przez nasz dekret, który je anulował. 
Jeżeli wracamy do tej kwestji to je- 
dynie dlatego ponieważ ze strony 
Francji zwrócono naszą uwagę, że COS 
jeszcze pozostało do załatwienia — 
we wspólnym interesie Francji i Ro- 
sji*. 

Owóż p. Rakowscij wypowiedział 
się raz jeszcze jasno i dobitne, że 
rząd rosyjski poczytuje długi zaciąg- 
nięte przez Rosję we Francji za nie- 
istniejące — „principja no*. 

A dalej: „Francji zależy na pod- 
niesieniu naszego przemysłu, gdyż 
pójdzie za tem podniesienie się na- 
szego rolnictwa i spadnięcie z ceny 
wszelkiego surowca, następnie pokup 
na nowe maszyny etc. To ma wiel- 
ką wagę dla... rozpocząć się mają- 
cych ukł:'dów. My prosimy o po* 
Życzkę. o długoterminową pożyczkę. 
Zadość uczynienie tej naszej prośbie 
powinno sianowić wsięp do nego- 
cjacyj Udzielenie Rosji pożyczki nie: 
tylko leży w interesie Rosji; leży w 
interesie Francji. Udzielenie Rosji po- 
życzki umożliwi nam kupowanie wy- 
tworów przemysłu francuskiego, co 

* wielkiej będzie wagi dla francuskiego 
przemysiu. To rzecz chyba jasna”, 

-__ Imnemi słowy: z dobrej i nieprzy- 
muszonej woli Rosja nie da trancji 

"an grosza d confo miljardów poży: 
czonych ..kiedyś tam. Niech jednak 
Francja znowu zacznie Rosji poży- 
czać bo.. to we własnym jej leży 
interesie. Pożyczeniem Rosji miljar- 
dów (na wieczne nieoddanie) Francja 
jekby zdobyła dla siebie pierwszeń: 
stwo.. pożyczenia Rosji jeszcze do- 
daikowych miljardów. Tak wygląda 
Sowiecka: lozika i perfidja. Zobaczy- 
my nitbawem czy na takiej podsta- 
wie da się zbudować gmach franko- 
10s)jskiego porozumien:a ekonomicz- 
nego, handlowego i, co zatem idzie, 
politycznego. Usłady zaś, które mają 
ro.począć się w Paryżu będą niewąt- 
pliwie miały duże znaczenie @а — 
poiskiej dyplomacji. Pokażą jej na 
żywym przykładzie czy wogóle po- 

„ Tozumienie—uczciwe — z rządem So- 
wieckim jest możliwe. 

„Jeżeli Europa nie chce zostać ru- 
iną, romantyczną ruiną, osnutą biu- 
Szczarmi pięknej przeszłości— pisał na 
Boże Narodzenie „Berliner Tageblatt" 
— powinna zakończyć polubownie 
Wszystkie swoje swary i nieporozu- 
mietia wewnętrzne i na gwałt przy- 
wrócić równowagę na międzynarodo- 
wych rynkach handlowych*. Rozwią- 
zanie problemaiu ekonomicznego i 
Tozbiojenie się—oto co nieodzownie 
powinno być dokonane w roku bie- 
żącym. W Niemczech przesilenie po 
pizesileniu, Francja w przededniu ka- 
tasiroty walutowej, Angija rujsowana 
przez bezrobocia i strejki, Austrja 
tozprzęžona, w Polsce chaos (okre- 
śienie berlińskiej gazety), Rosja pełna 
niepokoju i niepokój budząca, a po 
tamiej suonie rosnąca, jak drapacz, 
pod niebo potęga Stanów Zjedno- 
czonych.. Tak dalej być nie może! 

Loucheur proponował zwołanie 
walnej konterencj: ekonomicznej. Naj- 
większe powagi gospodarcze nie- 
mieckie oświadczyły się za tym pro- 
jekiem, zasiuzegając się tylko, że po- 
wiune odbyć się dwie konferencje, 
Najpierw międzynarodowa, europejska 
a dopiero po niej — wszechświatowa. 

Tymczasem— pierwszy raz od ro- 
ku 1914 go zaproszony do Paryża 
pisarz niemiecki—mianowicie Tomasz 
Mann — miał publiczną konterencję. 
Siuchała słynnego  powieściopisaiza 
Ща paryskiej intebgencji. Mówit 

ann o tendencjach duchowych 
współczesiych Niemiec. Baidzo pię- 
nie 1 głęboko. Słuchano z wytężoną 

Hwagą, : 
Nowa w Paryžu—kwesija. Stare, 

rastare domy walą SIĘ—ZE siai Ošci, 

Qd gruzami Świeżo jednego ź nich 

Zęinęło siedm osób. Szesnaście, wy- 
nie szesnaście, kazano natychmiast 

Ewakuować. 

P. K.0. Nr. 80259 | Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 

Bezrobocie--Eksport--Inwestycje. 
Beżrobocie wyraża się niebezpiecz- bywcza wsi, tem większy będzie 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, | CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimeirowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
zą tekstem 10 groszy. 

oraz z prowincji 

Sowiety grożą Lotwie. 
Ostra nota moskiewska zapowiada poważny konflikt. 

RYGA 11 2 PAT. M.stwo Spraw zagranicznych otrzymało 
ną dla naszych stosunków i warun- popyt na artykuły wsi potrzebne lub gg rządu sowieckiego notę, protestującą przeciwko nadawaniu w 
ków cyirą 1.5 proc. ogółuludności,— dla racjonalnej gospodarki niezbę: ggło:zonym w Rydze komunikacie urzędowym charakteru kry- 
1/; miljona robotników nie może zna- dne — a skutkiem tego tem większą minalnego napadowi na kurjerów dyplomatycznych. Nota za- 
leść pracy, z tych 50 proc, stanowią ilość robotników zatrudniać będzie rzuca rządowi łotewskiemu, że nie został nawiązany należyty 
uprawnieni do otrzymywania zasiłków przemysł i handel. 
z funduszów państwowych, reszią 

kontakt między. łotewskiemmi organizacjami śledczem:, a misją so- 
Rozwój jednak w tym. kierunku wiecką i że ta ostatnia nie otrzymała informacyj, odpisów pro- 

zaś pozostaje na łasce przeznaczenia. może się odbywać tylko do pewnej tokołów etc. Nota oświadcza, że w razie niewypełnienia' tych 
Bezrobocie ogarnęło nie tylko granicy, zakreślonej warunkami zby- żądań, rząd ZSSR. zmuszony będzie w postępowaniu rządu Io- 

przemysł i handel, lecz przeniknęło i ty, a przedewszysikiem warunkami tewskiego dopatrywać się chęci zatarcia Śladów zbrodni i wy- 
do rolnictwa, które coraz bardziej komunikacyjnem,, do których zasto- ciągnie z tego odpowiednie wnioski. 
kurczy się w swych wydaikach, nie sowuje się zawsze rozmiar produ- 

mogąc podołać ciężarom podalko: kcj, Podniesienie stanu rolnictwa 
wym i wymogom państwowej polity- (jąk zreszią i przemysłu) zawsze było 
ki socjalnej. w zależności od rozwoju sieci komu: 

Co gorsza, statystyka przebiegu nikacyjnej i udogodnionych warun- przestaje być sensacją dnia. Ton pra- 
bezrobocia nie ujawnia tendencji ków tranzytu. Można wykresowo sy sowieckiej jest w dalszym ciągu 
zniżkowej,—odwroinie liczba bezro- ugowodnić, że, pomijając różnice wy- wyzywający. „Prawda” oskarża już 

botnych stale się zwiększa. wolane czynnikami niezależnemi, jak nietylko Łotwę, ale i Estonię, Polskę 

Reis 6 BRATA wwoiogesi | połów A nano edkęo dosk, a 
dla jednej partji żerującej na nędzy gęstości sieci komun. odpowiada pe- y g › ! ! : ; rzonego przez Angiję nad Bałtykiem. 
ludzkiej, to pizedziwna struna, Na wny poziom rolnictwa, pewna oOkie- Człą prasa sow. kategorycznie upiera 
której wygrać można nie jedną pieśń śjona cyfra wytwórczości i dochodo- się przy politycznym — charakierze 
na melocję  boiszewicką, 10 gąbka, wości z jednego ha gruntów. Duń- morderstwa. Ostatnio z dłuższym ar- 

kretnych 

Z Rygi donoszą: Sprawa zamor- 
dowania sowieckiego kurjera nie 

: : i bi kiej tykułem wystąpił Trocki, wskazując, 
kióra oe dy mz z płyn k PO so z PRO '5 że celem napadu, było ukradzenie nawet najprudniejszy, najbardziej za- dojdzie do ostatniej nędzy jeżeli ze- bagażu dyplomatycznego, w nadziei 
każony. chce w warunkach tu istniejących па znalezienie dokumentów kompro- 

Nie dziw więc, że inicjatywę, postawić gospodarkę na tym pozio- ae Peti Sowiety wobec „Świata : » a ь В i w swym kapitalistycznego“, skutkiem: niewytłumaczonej i kary mie na jakim piowadzi y Maison (CRO oGsdżóne 

godnej bierności czynników  rządo- kiaju. ы 

wych, ujęły w swe ręce sfery lewico- Diatego też zdaniem naszem 
we, organizując związki bezrobot- najbardziej wzmożony eksport рго- 
nych i rozpościerając nad niemi swe guktów rolniczych nie doprowadzi  TEMESZWAR. 11.L.PAT. Po ukoń- 
wyłączne wpływy destrukcyjne. do pożądanej racjonalizacji rolnictwa, czonem ER posiedzeniu > 

у i niezbę- reneji ministrėw spraw zagranicznyc Rząd natomiast PES aż dopóki nie będą WE ady państw Małej Ententy ogłoszono na. 
dawaniu niedostatecznych a jednak gone dla tego inwesiycje. I stępujący komunikat: Ministrowie 
bardzo obciążających skarb zasiłków, ż.j rolnictwo w swej sumarycznej spiaw zagranicznych państw Małej 
zachowując bądź stanowisko wycze- produkcji z największym wysiłkiem Enienty zebrali się w celu wymiany 
kujące, bąoź imejąc się paljatywów, dostosuje do swoich tendencyj roz- poeoów w a RO 

i oi obrotu dących na porządku dziennym. Si0- kióre pod wpływem iewicy BA wojowych stan s i dą. SOWMe do przyjętych zwyczajów. mi< 
ją tendencję przerstoczenia się w €K- wewnętrznego i zewiiętrzneg nistrowie rozważyli ogólną sytuację 
sperymenty socjalne. jednocześnie by lej iść już nie będzie mogło, skoro międzynarocową  stwierdziwszy 1az 
powziąć decyzję ratunkową, rząd te warunki nie ulegną zmianie. Jakiż jeszcze, całkowiią zgodność swych 
zbiera zewsząd opinię pracodawców sens produkować więcej (po za miej- pogiądów. Ministrowie rozpatrzyli w ; : "2380 1 fa. Szczegóiności kwestje, które sianowić 
i pracowników © najwłaściwszych scowem zapoirzebowaniem), ni ) i 

P : > 2 2 jnię P£44 Przedmiot przyszłych obrad Li. 
sposobach zlikwidowania klęski—jak ktycznie i we właściwym terminie 

Я Е 2 g', oraz ustalili wspólną linję posię- 
gdyby nieznane mu były dotąd ani mogą przewieść koleje lub statki po- powania na przyszł:j konferencji roz- 
przyczyny, które wywołały bezrobo- gług cen wytrzymujących kalkulację brojeniowej. Sytuacja, jaką stworzył E 

układ lokaineński była przedmiotem 
szczegółowych dyskusyj, zgodnych 
z wyb:inie pokojowemi celami Małej 
Ententy. To samo pragnienie pokoju 
skłoniło munistrów do rozpatrzenia 

cie ani zdanie tych, którzy rZECZY- handlową. 

wiście zainteresowani są w  jaknaj- Zreszią zneczne zwiększenie zdol- 

szybszej likwidacji przesilenia. ności nabywczej wsi w chwili obec- 

Zdawałoby się, że wyczekująca nej jest bardziej niż wątpliwe, ponie- 
postawa rządu ma pewne USpiawie- waż zyski z eksportu wieś będzie i 

dliwienie: nasz eksport za ostatnie mg; łożyć przedewszysikiem na u- 

miesiące stale wzrasta, wyprzedzając ręgujowanie zaległości podatkowych. 
wwóz, — dopływ pieniędzy wzmocni Jeżelivy wpływ eksportu w tym.kie- 

sytuację wewnętrzną, podniesie naszą rynku w naszych wyjątkowych wa* 

zdolność wytwórczą i zwiększy SIłĘ pinkach istniał, musiał by być wi- Oeuvie przypomina wrogie stano- 
nabywczą, ruszą fabryki meczynne, joczny, sprawdzianem bowiem jego wisko kół angloszskich przeciwko 
powstaną nowe warsztaty pracy, bez- „.jłopy wzmożenie produkcji prze- kandydaiurze boiski do Rady Ligi. 

robocie legnie zwalczone niemal bez mysjoyej—w rzeczywistości jednak ie P sia- 
wysiłku, rozwieje się jak dym, nie widzimy raczej zanik dalszy prze» das aaa się Z R 

i i ąskiej, a przypi 
ZE. PA. PER, mysłu. sać je należy w znacznym stopniu 

Wejrzyjmy jednak bliżej w sprawę. = Nim przejdziemy do kwestji inwe- osobistej polityce Lloyd Gzorg'a, Sta- 
Na zwyżkę eksportu złożyły się nie- stycyj szukajmy innej jeszcze drogi, 
mal wyłącznie produkty wyżywienia. która prowadzi do rozbudowy  pize- 
W roku 1924 a 1925 wywieziono w mysłu a przynajmniej przywrócenia 

miljonach złotych: bydła—10,4 i 199, tego stanu w jakim się przemysł znej- 

trzody chiewnej—30,7 i 743, mięsa gował przed przesileniem, nie uzależ- 

PARYŻ, 11—li. Pat. W związku z 
rozmową Brianda 2 Vanderveioe Le 

bie Gmin na zapytania Mac Donalda 

  

Śledztwo w sprawie zamordowania kurjera nie dało kon- 
wyników. 

przez władze łotewskie, natrafia na 
coraz większe trudności. Dotychczas 
przeszłość kryminalna Gabryłowiczów 
nie została ustalona. Niektóre pisma 
zamieściły wiadomość, że popełniali 
oni przestępstwa na terytorjum — - 
twy. Ale niespodziewanie, główna 
komenda policji kryminalnej w Kownie 
wydała urzędowy komunikat, w któ- 
rym stwierdza, że Gabryłowicze nie 
są jej znani jako przestępcy. 

RYGA. 11. li. Pat. Jaunakas Zinas 
ogłasza ireść listu, znalezionego w 
Janiszkach wsi rodzinnej braci Gabry: 
łowiczów. List ten pisany ręką jedne- 
go z braci w pr eddzień ich wyja- 
zdu do Rygi zapowiada  „niebezpie- 
czną operację* mającą dostarczyć du- 
żo pieniędzy. 
  

Obrady konferencji Małej Ententy. 
możliwości środków utrwalenia po: 
koju na Bałkanach. Bardzo szczegó: 
ł'wo omówiono również sprawę 
fałszerstw banknotowych na Wę: 
grzech, oraz następstwa afery fał- 
szerstwa. Wyrażono przekonanie, że 
afera ta zostanie calkowicie wyjaśnio- 
na i że zarządzone zostaną niezbędne 
sankcje w celu uniemożliwienia pow- 
tórzenia się. podobnego - skandalu. 
Państwa Małej Ententy zdecydowane 
są oczekiwać wyniku tejsprawy. Ca- 
ła dyskusja, jaką przeprowadziłi mi- 
nistrowie nacechowana była pragnie- 
niem państw Małej Ententy konty- 
nuowania w duchu solidarności i 
serdeczności dzieła pacyfikacji, odpo- 
wiadejącego interesom państw Małej 
Nieniy, a prowadzoiego od 5 lat. 

Najbliższa konferencja ministrów spraw 
zagranicznych państw Małej Ententy 
Oubędzie się w pierwszej połowie 
maja w Bied. 

Anglja wobec Polski. 
Na marginesie kandydatury Polski do Rady Ligi, 

nowisko to, pisze dziennik, może 
być wyjaśnione jedynie nieświadomo- 
ścią opinji angielskiejco do pierwszo- 
rzędnej roli, jaką Polska powołana 
jest odegrywać w Europie Sroako- 
wej. Belgja i Francja powinne praco- 
wać nad tem, aby Angija pozbyła 
się swych nieuzasadnionych uprze- 
dzeń. 

Chamberlain w sprawie składu Rady Ligi. 
LONDYN 11.l. PAT. Ausien Chamberlain odpowiadając dziś w Iz- 

oświadczył co następuje: Prośba 
Niemiec o przyjęcie ich do Ligi Narodów otworzyła dyskusję w sprawie 
składu. Rady Liui, albowiem w ślad za żądaniem Niemiec uzyskania stałe- 

—13,2 i 51,5, jaj —16,2 i 51,3. Ponadio njając jednak tego od zwiększenia go miejsca w Radzie z podobnemi żądaniami wystąpiły również inne pań: 
w ostatnich miesiącach wzmożony zdolności nabywczej rolnictwa, bo ta Stwa. Rząd angielski nie może w chwiii obcenej powziąć żadnej takiej 

wywóz zboża przyczynił siędo znacz- może się zwiększyć tylko do pew- 
nej nadwyżki ogólnego eksportu nad nych określonych granic. į sje odbędą się w 
importem. Wzró:ł zaten czas t. j. 1924 

decyzji detinitywnej, k'óraoy mogła służyć interesom czy to same Rady 
Ligi, czy wogóle Ligi Narodów. zanim nie zaznajomimy się jakie dysku: 

łonie samej Łigi i jakie tam zostaną wysunięte własne 
Naturalnym rynkiem zbytu naszych żądania, Rząd angielski, mówił dalej Chamberlain zwykły bardzo staran- 

—1925 r. wywóz drzewa o 104,7 miij. wyrobów przemysłowych, fabrykatów nie badać każdą sprawę. O ile to będzie możliwe Chamberlain złoży de: 

zł. (nie dotyczy ta zwyżka Woj. ; półfabrykatów jest przedewszystkiem k'aracje 
Wschodnich). Natomiast obniżył Się Rosja. Niestety Rosja obecna nie wy- narady Ligi. 

w tych sprawach jeszcze przed swoim „wyjazdem na marcowe 

znacznie wywóz cukru (w r. 1924— kzzuje dobrej woli w kierunku zawią- - 772773 577777 KIT KOSY WYCZYNY YE 
163,0 milj. zł., w r. 1925—tylko 89,5), zania czysto handlowych stosunków. py sowieckie nie przyczyniły się wy* 
węgla (o 3142 milj. tonn mniej), wy- Kategoryczny zakaz zakładania w Ro- dajnie do zwiększenia produkcji, „Ne- 
robów przemysłu bawełnianego itp. sji składów, domów handlowych i pizm* sowiecki jeszcze długo będzie 

Tak więc czynny stan naszego zjeniur przez przedstawicieli obcych pod wielkim znakiem zapytania i nie 

bilansu handluwego. zawdzięczamy państw (celem uniemożliwienia stycz- prędko nastąpi czas kiedy z Sowieta- 

rolnictwu. Nie będziemy tu poruszali ności z miejscową ludnością), nato- mi można będzie rozmawiać w języ- 
sprawę, jak niesłusznem i więcz zgub- miast wciskanie się wszelkiemi spo- ku handlowym. Jk 

nem jest zdanie, że ten wzmożony sobami za pośrednictwem najrozmai- | Ale pomimo tego tak w odniesie- 

eksport produktów ioiniczych przy- tszych agentów Wniesztorgu i komi- niu do rolnictwa jak przemysłu, gór- 

czyni się do «ogłodzenia» państwa i syi zakupowych do centrów przemy- nictwa i handlu należy pomyśleć о 

podniesienia cen, zdanie, które p. J. słowych, i to właśnie w czasie gdy tem, by dla tych dziedzin życia gos- 
Gościcki na łamach «Rolnika Ekono- Polska przeżywa kryzys bezropocia, podarczego stworzyć warunki roz- 

misty» całkiem wafnie nazwał ana- niedwuznacznie wskazuje na właści- woju. 

chronizmem. we zamiary. Zapewnienia pizedstawie P. WŁ Studnicki niejednokrot- 

Tu nas interesuje inna strona za- cieli Z. S. S. R. co do konieczności nie i wytrwale sprawę tę poruszał 
gadnienia; czy nasz eksport przy o- ścisłej kooperacji gospodarczej pol- i w dalszym ciągu stale potrzebę od- 

becnem jego kształtowaniu się przy- sko-sowieckiej, zapowiedzi ogrom- powiednich  inwestycyj propaguje. 
czyni się wydajnie do polepszenia nych obstalunków, zakończyły się na Nie będziemy przeto zastanawiali się 

sytuacji bezrobocia. nieznacznych zakupach towarów, o nad tem jakie 'nwestycje.w tej „mierze 

Niewątpliwie, im więcej rolnictwo których później prasa sowiecka, nie- są potrzebne. Nas tu interesuje inna 

będzie eksportowało, tem bardziej zawodnie inspirowana, pisała jako o kwestja, a mianowicie, że w razie 

będzie się zwiększała zdolność na- tandecie, W każdym bąoź razie zaku- otrzymania większej pożyczki zagra- 

nicznej, czy nie byłoby wskazanem, a 
nawet koniecznością, poza przeznacze* 
niem części jej m. in. na stworzenie 
rezerwy w bankach zagranicznych 
dla przeciwdziałania spekulacji na 
kursy banknotów, przeznaczyć resztę 
właśnie na te inwestycje, mając na 
uwadze nie tvlko te względy, które 
dotychczas wysuwane były w dowód 
ekonomicznych konieczności inwesty- 
cyj, ale również i możności w ten 
Sposób likwidacji bezrobocia. 

Bez pożyczki zagranicznej i bez 
P.zeznaczenia jej na inwestycje bez- 
robocia nie zlikwidujemy. Przez do- 
rywcze roboty publiczne co najwyżej 
damy zarobek kiikunastu tysięcom 
bezrobotnych, a takąż ilość wyrzucać 
będzie na bruk zamierzające życie 
gospodarcze. 

Z. Harski, 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świą teczny 
o 2a proc. drożej 

  

Sejm i Rząd. 
Pos. Barlicki następcą min, 

Moraczewskiego. 

WARSZAWA, 11.11. (żel. wł. Słowa) 
Wczoraj klub parlamentarny P. P. S. 
desygnował posła Barlickiego na 
miejsce min. Moraczewskiego. Kan- 
dydaturę tę oceniają w kołach sej- 
mowych jako chwilowe odpiężenie 
sytuacji politycznej, której zaognienie 
w ostatnim sładjum doszło do naj- 
wyższego napięcia. Sprawa teki dla 
nowego ministra ma byč dyskutowa- 
na na międzypartyjnem posiedzeniu 
stronnictw koalicyjnych. Dyskusje ma- 
ją się rozpocząć jeszcze dziś wieczo- 
rem. 

Dodać należy że w obradach 
klubu parlamentarnego P. P. S. wy- 
sunięto następujące postulaty od 
których „zależna ma bsć spełnienie 
przez rząd koalicyjny swego zadania”, 
Są to: konieczność niezwłocznego 
znalezienia funduszów na ruch bu- 
dowlany i roboty publiczne. W dy- 
skusji wyskazano sposoby, mogące 
ułatwić finansowanie robót, między 
innemi opodatkowanie przedmiotów 
luksusowych, biletów kolejowych 
liilkl.i t. p; dalej podniesiono 
sprawę podatku majątkowego, zwięk= 
szenie zapomóg dla bezrobotnych w 
pieniądzach i w naturze, konieczność 
energicznej i pubiicznej walki z na- 
dużyciami. 

Fuzja N.P.Ch. z grupą Вгу!- 
Dąbski. 

WARSZAWA. 11 II, (żel, zł. Słowa), 
W klubie niezależnej pariji chiopskiej 
od kiiku tygodni toczy się ożywiona 
dyskusja nad połączeniem z grupą 
Bryla-Dąbskiego. Pos. Wojewó Jzki 
po powrocie z wycieczki do Rosji 
koniecznie chce przeprowadzić to po- 
łączenie. Na tem tle w N.P.Cn. 
pewne tarcia gdyż przeciwnikiem te. 
go kroku jest pos. Bon. mimo to 
pos. Wojewódzki prowadzi pertrakta- 
cje na własną rękę i jest' w рггейе» 
dniu zakończenia akcj. Myśi fuzji 
spotyka się również ze sprzeciwem 
chłopów z grupy Bryla. 

P. Bryl zaczyna działać, 
WARSZAWA, 11 II. (żel, wł. Słowa) 

W najbliższych dniach pos. Biyl ma 
wygłosić w jednej » sal publicznych 
w Warszawie Odczyt o usiioju so- 
wieckim. Zaznaczyć należy iż tego 
rodzaju odczyt pos. Bryl chciał wy- 
głosić we Lwowie gdzie jednak spoikał 
Się Z bardzo nieprzychylnem przyję- 
ciem. 

Swój u swoich. 

WARSZAWA ILII. (że/. wł. Słowa) 
Grupa posłów z pos. Brylem na cze* 
le, która niedawno powióciła z wy” 
cieczki do Rosji Sowieckiej, podejmo- 
wała bankietem w hotelu Europej- 
skim p. Wojkowa posła Z.S.5.R. 

Propozycje trustu Harrimana. 
WARSZAWA. 1LII. (żel, wł. Słowa) 

Przedstawiciele amerykańskiego irustu 
Hairimana zaproponowali ulokowanie 
kapiiałów w przemyśle cynkowym 
polskm stawiając za wa- 
runek zwolnienie ich kapitałów w 
diodze ustawowej od podatku ma- 
jąkkowego. Inwestycje tego trustu ma- 
ją być dokonane ne terenie przedsię- 
biorstwa T-wa Akcyjnego spadkobier= 
ców Gieszkiego na Siąsku. 

Wojewoda Młodzianowski- 

WARSZAWA 11.II. (żel. wł. Słowa). 
Przybyły do Warszawy wojewoda 
poleski Młodzianowski  konierował 
dziś z min. Raczkiewiczem i wyższy” 
mi urzędnikami ministerstwa. Konfe- 
rencje dotyczyły pewnych zmian w 
systemie działalności urzędu woje* 
wódzkiego w związku z wystąpieniem 
wory Miodzianowskiego z woj- 
ska. 

Dzieła p. Stanistawa Grab. 
skiego. 

WARSZAWA 11 II. (fel, wł. Słowa) 
Uniwersytet Jagielloński zmuszony 
został do zamknięcia klinik, Powodem 
jest brak funduszów asygnowanych 
przez Ministerstwo WR. i O.P. w 
dniu wczorajszym zamknięto kliniki 
wewnętrzną, chirurgiczną, ginekolo- 
giczną i neurologiczną. 

Jeszcze jeden. 

„Pos. Jan Adamowicz z okręgu 
wileńskiego wystosował do prezy- 
djum klubu «Wyzwolenia» pismo, w 
kiórem oświadcza, że ponieważ 
stronnictwo to nie chce bronić spiaw 
drobiego rolnictwa na Kresach i z 
uwagi na ciągłe nepaści posła Ru- 
dzińskiego na niego z «Wyzwolenia» 
występuje. 

Kiub Wyzwolenia zmałał więc 
do 25 posłów,



ECHA KRAJOWE 
Po zjeździe. 

— Korespondencja Słowa. — 

Grodno, 11.go lutego. 
Cztery zaledwie minęły dni od balów tak dobrze jak nie było. Kilka 

chwili kiedy Grodno wskutek dość obchodów, odczytów, wieczór Mic- 
licznego zjazdu otrząsnęło sięzapatji kiewiczowski urządzony przez ucz- 
małego miasteczka, która jest cechą niów gimnazjum i—wszystko. 
uderzającą od lat kilkunastu, Zjazd W chwili gdy to piszę rozeszła 
aczkolwiek nie dał narazie żadnych się w mieście wiadomość o nagłym 
skutków i wszystko zależy od tego zgonie Ś. p. rejenta Leona Bielawskie- 
czy wyłonionej komisji uda się przez go, wybitnego działacza na grodzień- 
wciągnięcie poważnych przedstawi- skiej niwie kulturalno społecznej. P. 
cieli organizacyj społecznych popro- Leon Bielawski brał jeszcze udział w 
wadzić pracę w tym kierunku, aby obradach zjazdu w sobotę i niedzie: 
wytworzyć poważną opinję publiczną ię. W poniedziałek poczuł się nie- 
w kwesijach najbardziej nas wszyst- dobrze a w dwa dni później prze- 
kich interesujących — sprawił, jak to stało już bić serce zasłużonego dla 
już podkreślałem, pewne poruszenie polskości i Grodna człowieka. Wia- 
wśród grodnian. domość o zgonie pogrążyła w smut- 

įPrzestano na chwilę dyskutować na ku całe miasto, które głęboko od- 

temat stosunku magistratu do teatru i czuwa tę stratę. 

  

odwrotnie, a kwestja teatralna, która E. 
przez cały czas była najbardziej fra- 
sującą Sprawą w życiu miejskiem WILEJKA. 
zeszła na plan drugi. — T. || Tragiczny wypadek. 

Prasa grodzieńska drukując refe- W/strząsający wypadek dnia 5 b. m. 
raty niektórych mówców ma zapew- poruszył Wilejką, odebrał sobie życie 
nioną ilość artykułów na szereg dni wystrzałem z dubeltówki, kierując w 
i zatem troska o informacje w spra: usta i powodując zmasakrowanie 
wach bieżących redukuje się do drob- czaszki, Nadleśniczy Golimont, czło- 
nych wzmianek o tem jakie odbędą wiek wysoce inteligentny, ogólnie 
się bale i zabawy. Ma więc zatem szanowany, sumienny i obowiązkowy. 
zjazd niedzielny dla Grodna znaczenie Denat zostawił kilka listów do 
dwojakie: raz skierowując uwagę krewnych i znajomych, przepraszając, 
mieszkańców w stronę poważnych że zrobi im wielką przykrość, ale, 
zagadnień chwili bieżącej, wyrywa «niema sił walczyć z ciągłemi prze- 
ich z dotychczasowego zasklepiżnia, i ciwnościami życia». 
dwa: wskutek stanowiska prasy gro- — [Т. ]] «Jasełka» 1 «Ciotka 
dzieńskiej odsuwa od obserwowania Karola». 2-go lutego 0 godz. 4-ej 

wypadków, które dzień każdy w ży- p.p. dzieci z Ochronki odegrały «Ja- 
ciu miasta przynosi, słowem wytwa- sełka Polska», wywiązały się bardzo 

rza się jednostronność, tak charakte- dobrze, różnorodne ubranka z różno- 
rystyczna dla teraźniejszego Grodna. kolorowej bibułki, tworzyły malowni- 

Ale skończmy z temi rozważania- czy widok. 
mi, nie uprzedzajmy wypadków. Jė- / Uznanie i podziękowanie, za pod- 
żeli rezultaty prac komisji będą po* jęte trudy, należy się Siostrze przeło- 
miyślne, co daj Boże, wtenczas DĘ- żonej tejże Ochronki. 
dziemy mieli aż nadto czasu aby o- Wieczorem tegoż dnia T-wo <So- 
cenić wszechstronne znaczenie obrad kół» odegrało <Ciotkę Karola», (moż- 
w ubiegłą sobotę i niedzielę. Spójrz- ną sumiennie powiedzieć, że udało 
my na miasto co się dzieje, jest prze- się), fałszywa Ciotka w osobie p. Pyzal- 
cie karnawał i to powinno przyczy- skiego wzbudzała nieustający śmiech 
niać się do ożywienia życia towa- naiłoczonej sali «Domu Polskiego». 
rzyskiego. Kryzys jednakże wiszący W/szyscy amatorzy—Sokoli mając ta- 
nad caią Polską daje się tu nam kiego przewodnika wywiązali się za- 
również dobrze we znaki. Zabaw i dawalniająco. 

ALFRED BRZOZOWSKI 
Obywatel ziemi Wileńskiej * po długich i ciężkich cierpieniach 
opatrzony Św. Sakramentami zm. dn. 11-go lutego 1926 r. 

w wieku lat 37. 

Msza Św. odbędzie się w piątek tj. 12-70 bm. o g. 9 m. 30 rano 
w kaplicy przy klinice U.S. B. na Antokolu, poczem nastąpi wyprowadzenie 
zwłok do kościoła parafjainego w Wasiliszkach. ( | i 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaci 'ł i znajomych pogrąženi 
w głębokim smutku 
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Żona, córeczka i rodzina. 

V SZOPKAGO0O 
OO6006 ikademicka 

Przedstawienia codziennie 
ul. Wielka 24 Początek o g. 8-ej wiecz. 
Ceny znacznie obniżone od 50 gr. do 3 zł. 

  

Akademickie 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 

Czarną Kawę 
Wstęp ZŁ 3, akadem. 2 Zaproszenia u p. p. gospodyń i gospodarzy lub 

przy wejściu za rekomendacją. 

Początek o g. 21. Tańce do rana. 
= Orkiestra 1 P.A,P. Leg. 

Komitet. 

Ł © 2 

Budżet Państwa. 
Preliminarz na rok 1926 w ko- 

misji budżetowej. 

Sejmowa komisja budżetowa na 
wczorajszem posiedzeniu przystąpiła 
do obrad nad preliminarzem budże- 
towym na rok 1926. Na wstępie prze- 
wodniczący Komisji i referent gene- 
ralny budżetu pos, Głąbiński (ZLN) 
dał ogólny pogląd na sprostowany 
prelininarz budżetowy na rok 1926 
w porównaniu z preliminarzem przed- 
Stawionym przez rząd poprzedni i w 
porównaniu z wydatkami finansowe- 
mi roku 1925 Preliminarz dochodów 
przewiduje na rok 1926 sumę 1.528 
miljonów, a doliczywszy do tego 72 
miljony które mają dać przedsiębior- 
stwa państwowe po reorganizacji, o- 
gólna suma dochodówwyniesie 1 600 
miljonów. Ogólna suma wydatków 
preliminowanycn wynosi 1750 miljo- 
nów, brakujące 130 miljonów *mają 
być zaoszczędzone za pomocą refor- 
my administracji tak, że suma wydat- 
ków zrówna się z sumą dochodów. 
Wydatki faktyczne w r. ub. wyniosły 
2,052 miljonów, a więc 452 miljony 
więcej od preliminowanych obecnie. 
Wydatki zaś, preliminowane przez 
rząd porpzedni przewyżsały sumę 
obecną o 284 miljony. 

Rząd obecny Opaił preliminarz 
dochodów na wynikach ub. roku. 
Obniżył jednak w niektórych rubry- 
kach te dochody, a mianowicie wpły- 
wy z podatku przemysłowego preli- 
minuje o 47 miljonów, z ceł o 85 
miljonów mniej niż w roku ubiegłym. 
Natomiast podniósł dochody z po- 
datku od cukru o 10 miijonów, po- 
datku dochodowego 0 6 miljonów, 
z monopolu tytuniowego o 17 miijo- 
nów, spirytusowego © 27 miljonów. 
Nowych podatków rząd nie wpro- 
wadza, podatek majątkowy zaś pre- 
liminuje w sumie 60  miijonów, to 
jest w takiej, jaka wpłynęła w 
r. 1925. 

Sprawozdawca generalny zwrócił 
uwagę nato, że rząd musi mieć za- 
rezerwowane pewne Sumy па му- 
datki nieprzewidziane np. na bezro- 
bocie, które już obecnie wynoszą w 
preliminarzu znacznie wyższą kwotę 

wo 

Nowa szykana Kowieńskiego rządu. 
Zapytanie polskiej frakcji sejmowej w sprawie niedopusz- 

czenia książek polskich do Litwy. 

Z Kowna donoszą: Da. 9-go lutego r. b. posłowie Polskiej Frakcj i 
Sejmowej skierowali w Szjmie do p. Ministra Spraw Wewnętrznych zapy- 
tanie treści następującej: 

„Ostatniemi czasy zauważono, że zamówienia, poczynione przez oby- 
wateli Litwy w Łotwie w jednej z księgarń Rygi na podręczniki nauko- 
we, książki treści beletrystycznej oraz inne książki w polskim języku, zo- 
stały zwrócone z Kowna do Rygi z nadpisem: „Non admis“, lub „Retour 
puisque toutes les editions pubjies en Pologne ne pas admietes“ i pod- 
pisami p. Kupczunasa. 

Obecnie dowiadujemy się, iż niewiadomo dła jakich przyczyn oso- 
bom prywatnym, do szkół oraz księgarń zostało całkowicie wzbronione 
Sprowadzenie książek w języku polskim drukowanych w Polsce. W ten 
Sposób mniejszość polska w Litwie znalazęa się w stanie blokady ducho 
wej od źródeł swej kultury. 

Biorąc pod uwagę: 
1) że niema ustawy, wzbraniającej przywóz do Litwy druków z ob- 

cych krajów, 
2) że w Litwie wogóle jeszcze zbyt mało się wydaje podręczników 

naukowych, zupełnie zaś niema takich wydawnictw miejscowych w języku 
polskim, 

zapytujemy P, Ministra: 
a) Czy znane mu są wyżej przytoczone fakty? 
b) W jaki sposób zamierza on reagować na to nowe uszczuplenie 

praw polskiej mniejszości narodowej, które prowadzi do upadku jej kul- 
turalnego, a przez to i ekonomicznego rozwoju? 

Posłowie do Sejmu: W. Budzyński, B. Lutyk, W. Rumpeł, K. Wot- 
kowycki, 

Konie litewskie dia kawalerji czerwonej. 
Z Kowna donoszą: 
Przed kilkoma dniami przybyli do Litwy kupcy sowieccy celem 

zakupu koni. Pierwszy transport w ilości 500 koni już. został opłacony 
i wysłany przez Łotwę do Sowdepji. Konie te są przeznaczone dla celów 
wojskowych. Kupcy ct płacą widocznie dobrze, gdyż podaż koni wielka, [k 

Dalsze plany niepoczytalnych manjaków. 
zjazd «szaulisów» obraduje nad „wyzwoleniem Wilna”, 

W dniu 10 bm. odbył się w Kownie walny zjazd komendantów oddziałów 
szaulisowskich oraz wybit.iejszych działaczy związanych z ruchem t. zw. osw0- 
bodzenia Wilna. Omawiane były sprawy uzbrajania szaulisów. Według relacji 
przedstawiciela rządu szauisi otrzymać mają w najbliższym czasie krótkie 
karabinki niemieckie. Następnie poruszono sprawę akcji dywersyjnej na Litwie. 
W. sprawie tej zdał sprawozdanie Kuchta, podając, że cały ten ruch w dużej 
mierze jest przez p>lskie organa bez »ieczeńistwa obserwowany i tęsiony, przez 
co utrudnia się werbunek do poszczegó.nych komend w powiatach jak i w 
ogólności cała akcja. 

Poczem wyłoniono s pecjalną sekcję propagandowo-prasową do której zaan 
gażowano kilka wybitnych sił z litewskich pism. 

Zjazd zakończono pod hasłem «Wilno dia Litwy> (K). 
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acer, aa Współpraca niemiecka w fałszerstwach. 
na długi państwowe muszą być BUDAPESZT, 1L.I, Pat. Francuski urzędnik policji Doulcet oświad- 
wyższe ż powodu spadku kursu zło- czył współpracownikowi Pesti Courier, że udaje się na 2 tygodnie do 
tego. Podwyżka ta wynosi 33 miljo- Niemiec w celu prowadzenia nadal swoich badań w Dreźnie. Lipsku 
ny. Wreszcie z tytułu gwarancyj pań- i Monachjum. Skonfiskowana niedawno maszyna drukarska była dostar- 
stwowych rząd był świeżo narażony Czona przez pewną fabrykę "rezneńską. Klisze oraz farby drukarskie po- 
na znaczne wydatki, będąc zmuszo- 
ny do pokrycia zobowiązań: T-wa 
Kaoperacji Rolnej. ` 

W sprawie bilonu i biletów zdaw- 
kowych referent wypowiedział  zapa- 
trywanie, że ilość ich w obiegu w 
myśl obowiązujących przepisów win- 
na być liczona wedle sumy dokona- 
nej emisji bez pogwałcenia tej ilości, 
jaka znajduje się w Kasach Państwa 
w kasach Banku Polskiego. Wobec tego 
że sprawa ta przez p. Ministra Skar- 
bu była inaczej interpretowaną, Ko- 
misja budżetowa powzięła w tym 
kierunku jednomyślną uchwałę tor- 
malną. 

W dalszym ciągu posiedzenia Mi- 
nister Zdziechowski odpowiedział na 
skierowane do niego zapytania człon- 
ków Komisji. W szczególności wy- 
jaśnił, że był zmuszony uczynić 
znaczny wydatek w funtach  szterlin- 
gów z powodu gwarancji, udzielonej 
T-wu Kooperacji Rolnej przez rząd 
poprzedni, wobec tego, że Koopera- 
cja rolna sama wypłaty nie uskiitecz- 
niła; wydatek wynosił około 1 miljo- 
na dolarów. W spiawie bilonu i bi- 
letów zdawkowych, p. Minister po- 
dziela zapatrywania ieferenta general- 
nego. Na zapytanie posła Pragera 
(PPS) w sprawie ceny cukru Minister 
przedstawił stan prawny tei sprawy, 
stwierdzając między innemi, że rząd 
nie jest powołany do oznaczenia cen 
cukru, a jedynie do ich uregulowania 
na podstawie wniosków cukrowni- 
ków. Dyskusję ogólną ukończono. 
Na posiedzeniu piątkowem poseł Ha- 
rusewicz (ZLN) wygłosi referat o pre- 
liminarzu Sejmu i Senatu, 

  

Mozajka literacka. 
Cios, który spotkał literaturę pol- 

ską, tracącą naraz dwóch swych naj- 
wybitniejszych powieściopisarzy, Rey- 
monta i Żeromskiego—pisze w kra- 
kowskimi „Przeglądzie Powszechnym” 
za miesiąc luty r.b. p. Anna Zahor- 
ska —zdaje się być na razie niepo- 
wetowanym. Obecnie niema żźni jed- 
nego pisarza polskiego, któryby sku- 
piał w sobie, jak w soczewce, ideolo- 
gię dziejową narodu... Nie natę mia- 
rę jest indywidualista Przybyszewski 

« —ani Sieroszewski, pisarz krain egzo- 
tycznych i podziemia konspiracyjne- 
go—ani, dodajiny, Weyssenhoff... Sie- 
roce zimno powiało po literaturze. A 
autor Chłopów” zaczął już był po- 
ruszać zagadnienia socjologiczne, 
zwalczając czerwony potop, grożący 
podstawom cywilizacji, podobno w 
nowej wielkiej powieści zamierzał 
przedstawić moralne bankructwo ludz- 
kości. Śmierć wytrącila mu pióro z 
ręki. Odszedł w rozkwicie sił twór* 
czych. 

Kogoż dziś widzimy na świeczni- 
ku naszej literatury, ścisłej literatury, 
zwanej piękną lub nadobną? 

Wśród produkcji powieściowej 
i wielka różnorodność. 

prawiana jest powieść nawet spę- 
cyficznie „kinowa* (wystarczy wy- 
mienić „Iwonkę* J. Germana, którą 

też. spotkał zasłużony los: została, na- 
wet z wielkiemi honorami, przetran- 
sportowana na film). 

Bije w oczy świeży, mocny, szla- 
chetny talent Jerzego Ostrowskiego. 
Zaprezentował się, para lat zaledwie 
temu czytającej publiczności naszej 
więzienno nizinową powieścią „Obok 
życia”. Powieść „o błotnistem życiu 
—jak wyraża się p. A. Zahorska—i 
o jego potwornej obieży, z, której 
nie wyrwie się  biedak-przestępca* 
zwróciła na siebie baczną uwagę. U- 
trwalił poczytność Ostrowskiego jego 
powieściowy pendant: „Chorągiew 
na dachu* (opowieść o bezideowcu, 
używającym życia) i „Sztandar na da- 
chu”, którego bohaterem jest znowuż 
ideowiec wywalczający ojczyznę. 

Dzietem wielkiego talentu jest „Po- 
lityka w lesie* Zygmunta Bartkiewi- 
cza. Szmaty wyrwane z życia, prze- 
konywujące prawdziwością podpatrze- 
nia a trujące beznadziejnością grze- 
chu, szarzyzny, płytkości. Na dnie 
zaś tego wszystkiego, jako šwiatopo- 
gląd autora: apoteoza instynktu miło- 
ści,  wszechwładnego,  urągającego 
prawom społecznym, zawsze jedna- 
kiego, i—darwinowska walka o byt. 

Wciąż jeszcze czytane: „Kamienie 
ugorne* i „Z podglebia* tragicznie 
zmarłego Żyznowskiego. Mocne, ja- 
skrawe, brutalne, Teraźniejsza publika 
to lubi. Seweryn Witan popełnił — 

chodziły z Lipska. 

Co wywołało obawy Mussoliniego. 
LONDYN, 11.1. Pat, W kołach politycznych, zbliżonych |do rządu 

przypuszczają, że Mussolini miał po za wymienionymi w jego przemówie- 
niu inne jeszcze ważniejsze powody do użycia tak ostrego tonu w' sto- 
sunku do Niemiec. Powody te związane są niewąipliwie z pobytem Kan- 
clerza Seipla oraz pewnemi konferencjami dającemi Włochom słuszne po- 
wody do obaw. ‘ 

Wielkie bezrobocie w Berlinie. 
BERLIN, 1111. Pat. W drugiej połowie stycznią liczba bezrobotnych 

otrzymujących pełne zapomogi rządowe wzrosła z 1.655.000 do 1.773.000. 
Liczba zaś bezrobotnych, pobierających częściow. zapomogi wzrosła z 
2.090000 do 2.359.000, Omawiając ten silny wzrost bezrobocia, pisma za: 
znaczają, że największą liczbę bezrobotnych statystyka zawsze wykazywa- 
ła w styczniu. 

Straszna katastrofa w zatoce Ryskiej. 
Olbrzymia kra uniosła w morze 20 rybaków, 

Z Rygi doioszą o strasznej katastrofiejlw zatoce ryskiej. Wczoraj o godz. 
9 wiecz zaalarmowano Rygę, że około 20 rybaków udało się na połów, ale 
wobec zamarznięcia morza u brzegów, pociągnęło łodzie aż do wolnej od lo- 
du przestrzeni morza, W tej chwili, gdy rybacy zamierzali spuścić łodzie, ol- 
brzymia kia, na której stali, oderwała się od brzegu i gnana wiatrem, uniosła 
ich w morze, 

Rybacy podawali sygnały za pośrednictwem ognisk, jednak wiatr gnał 
ich daiej w morze, 

Statek, który natychmiast wyjechał celem ratowania nieszczęśliwych 
o godz. 10, już strącił z oczu sygnały. Wobec zbliżającej się nocy akcja ratun- 
kowa została utrudniona. Los rybaków dotychczas nieznany. 

Wielka burza w Ameryce. 
NOWY-JORK, 11.11. Pat« W pėlnocno-wschodniej części Stanów 

Zjednoczonych szaleją wielkie burze śniegowe. W stanie Maine z powodu 
zamieci stanęły pociągi. W Stanie Nowy-jork zamknięto wszystkie szkoły 
i fabryki. W Nowym Jorku zajętych jest usuwaniem śniegu 20,000 ro- 
botników. ! 
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Spėr wlosko-niemiecki 
Mussolini odpowiada Stresema- 

nowi. 

RZYM, 11 I. PAT. Wobec wy- 
znaczenia na dzień wczorajszy mowy 
Mussoliniego w Senacie, zarówno 
sala posiedzeń jak i galerje były 
przepełnione. Wchodzącego premjera 
powitano gorącemi oklaskami, po uci- 
szeniu się których zabrał on głos 
oświadczając między innemi co na- 
stępuje: 

Stresemann przez _ wygłoszenie 
swej mowy, nie zaprzeczył istnieniu 
antywłoskiej kampanji ze strony pra- 
sy niemieckiej i terrorystycznego boj- 
kotu Włoch. Kampanja ta jest w 
dalszym ciągu uprawiana a nawet 
staje się coraz ostrzejsza. Propaganda 
bojkotu antywłoskiego była uprawia- 
na w Bawarji w murach Uniwersy- 
tetów, w urzędach pocztowych, na 
targach etc. Stwierdzam z całą Świa- 
domością, że szerokie koła ludności 
niemieckiej nawet dotychczas jeszcze 
nie zrezygnowały ostatecznie z tych 
szalonych rojeń. 

Streseman usiłował bronić niesły- 
chanego twierdzenia bawarskiego 
premjera Holda, który pragnie „oswó- 
bodzenia niemieckich braci z połud- 
niowego Tyrolu*. Nie możemy za- 
dowolić się odpowiedzią niemiecką, 
że polityka zagraniczna robi się wszak 
w Berlinie a nie w Monachjum, 

Ze szczególnym naciskiem muszę 
dalej zaprotestować przeciwko twier- 
dzeniu p. Stresemanna jakoby rząd 
włoski kiedykolwiek w jakikolwiek 
sposób ubiegał się O zawarcie do- 
datkowego paktu gwarantującego gra- 
nice Brenneru. 

Co się tyczy spraw wynarada- 
wiania w Górnej Adydze, p. Strese- 
mann miesza w Śmiały sposób po- 
įęcia wynaradawiania którego się tam 
nie dokonywa z prostem i zwyczaj- 
nem stosowaniem ustaw włoskich. 
Nieprawdą jest, jakoby w Górnej 
Adydze panował gwałt i terrar. 

P. Swesemann obiecał, że Niemcy 
zmienią swoje dotychczasowe sta- 
nowisko w stosunku do miniejszości 
narodowych, zamieszkujących w gra- 
nicach Rzeszy. Przyjmuje obietnicę 
tę do wiadomości i na przyszłość. 
Dziś jednakże prawdą jest, że Niem- 
cy nie tolerują szkół z językiem pol- 
skim na terytorjach, gdzie znajdują 
się mniejszości polskie, ani też duń- 
skich tam, gdzie znajdują się mniej- 
szości duńskie. 

Niemcy dążą więc do objęcia w 
łonie Ligi i poza nią opieki ducho- 
wej nad wszystkimi Niemcami w 
świecie, nawet tymi nielicznymi mie- 
szkańcami Górnej Adygi, której tery- 
torjum nie należało przed wojną do 
Rzeszy. 

Fakt powyższy należy mieć na 
względzie i uczynić go przedmiotem 
poważnego zastanowienia się. O- 
Świadczam 1) że ludność obcople- 
mienna Górnej Adygi bezwzględnie 
nie należy do rzędu tych mniejszości, 
które były przedmiotem spiecjalnych 
uktadów, stanowiących część składo- 
wą traktatów pokojowych, 2) że 
Włochy nie zgodzą się na jakąkol- 
wiek dyskusję w ięj sprawie, na 
żadnem zgromadzeniu ani na żadnej 
Radzie, i że z tego względu uchwała 
Tyrolskiego Sejmu jest całkowicie 
bezcelowa. 3) że rząd faszystowski 
przeciwstawi się z jaknajwiększą 
energją wszelkim tego rodzaju 
planom. 

Co pisze „Times“. 

LONDYN. 1i.ll. PAT. Times w 
artykule wstępnym wyraża zdanie, 
że spór włosko-niemiecki jest powa- 
žny ale nie groźny. Mowa Mossoli- 
niego była sprowokowana nieroz- 
sądną mową premjera bawarskiego 
Hołda, który pragnął wywołać poklask 
bawarskich reskcjonisiów. Ważną stro- 
ną przemówienia Hoida było to, że 
uwidoczuło ono propagaudę nie- 
miecką na rzecz przyłączenia Austrji 
do Niemiec, w kiórej to propagan- 
dzie biorą udział wszystkie partje po* 
lityczne tych państw. 

    

przed wojną—zabójstwo dlatego aby 
mieć dla ukochanej Heleny pieniądze. 
Po wojnie znajduje go ona w  Szpi* 
talu, okropnie okaleczonego, Kaleka 
dręczy się, że nie jest już dla kocha- 
nej kobiety tem, czem był przed woj- 
ną. Zabija się. Е 

St. Grabiūskiego powieść a la 
Evers, perwersyjna, „Cień Bafometa*. 
Medjumizm, satanizm, życie podwój- 
ne. Zdolny pisarz obraca się wśród 
przerażających tematów sam  przera- 
żony. 

Brak życiu naszemu — pisze p. 
A. Zahorska, mocnego kośćca, brak 
tablicy praw. Niema dla nas podstaw 
życia; niema rzeczy nietykalnych. Np. 
Gustaw Olechowski zdobywa się w 
„Buntownikach“, w „Nieszczęśliwym 
Aronie“, w „Pani pulkownikowej“ 
zdobywa się na piękne momenty pa- 
trjotyczne—lecz gotów w' innej zaraz 
powieści formalnie kpić-z nawrócenia 
się niewierzącego. Zaś Wacław Oru- 
biński jest całkiem amoralnym pisa: 
rzem: w „Niewinnej grzesznicy* — 
zwalczanie monogamiji, w „Kochan- 
kach*-—kazirodztwo, o wiele mniej 
mimowolne niż u Sofoklesa, w „Bun- 
cie* żądza panowania nad życiem i 
ludźmi pcha bohatera do zabójstwa 
i samobójstwa. Albo w jednej z no 
wel: młody autor chce grać rolę Ha: 
mleta i dlatego... zabija starego ko- 
legę, który mu jej nie chce odstąpić. 

Trudno, młody artysta 
chciał grać Hamleta! 

Czy nasza krytyka wytknęła kiedy 
Grubińskiemu—amoralność? Krytyka 
nasza uważałaby za nieprzyzwoite za- 
cofanie „funkcjonować pod znakiem 
etyki*, że użyjemy wyrażenia. się p. 
Zahorskiej, upatrującej w utworach 
belletrystycznych Grubińskiego sporo 
— „dzikich niesamowitości *. 

A oto spokojna, salonowa po- 
wieść W. Rogowicza „Pokusa o 
zmierzchu*. Rzecz rozgrywa się w 
obrębie życią rodzinnego; obok deli- 
katnej analizy gry miłosnej — ładnie 
kreślone uczucia rodzicielskie. W po- 
wieści znowuż & {а Verne J. Brauna 
„Kiedy księżyc umiera", katastrofa 
kosmiczna niszczy życie na księżycu. 
Pocisk nowego systemu zanosi ostat- 
nią parę żywych ludzi, mieszkańców 
księżyca—na ziemię. Coś jakby... 0- 
statni dzień Księżyca. am jest 
powieść B. Winawera „Doktor Przy- 
bram*. Bohater wynalazł światło prze- 
„wyższające intensywnością wszystkie 
znane dziś Światła. Dość powiedzieć! 

W. powieści „Czandu* „maluje 
Stef. Barszczewski—przewidywany — 
konflikt 1asy mongolskiej z białą. 
Rzecz dzieje się.. w  22-gim wieku 
ery Chrystusowej, za paręset lai. Coš 
w tym rodzaju jest powieść 2 przed 
kilkunastu miesięcy A, Słonimskiego 
„Torpeda czasu”. 

tak okrutnie O popularności wszystkiego, co 
napisze Makuszyński — wiemy wszy: 
scy. Publiczność łaknie, jak manny... 
humoru, wesołości! Tedy raz Maku- 
szyński, rar Bov-Żeleński zbierają do 
kupy swoje feljetony i za dobre pie- 
niądze przedają je najzasobniejszym 
firmom wydawniczym — dla książko- 
wej edycji. | publiczność rozchwytuje 
aż miło „Wycinanki* Makuszyńskego, 
„Brewerje* Boya-Żeleńskiego. Zawsze 
to lepsze i o wiele <śmieszniej- 
sze» niż zawodowo humorystyczne 
nasze czasopisma. 

Powieść Jana Łady <W zaklętem 
zamczysku» wyszła, jak wiadomo, 
z pod pióra kapłana i gorącego pa- 
trjoty księdza Gnatowskiego. Gwat- 
towne charaktery, smętna poezja lu- 
du ukraińskiego... duchy w ruinach... 
Ale my w życiu realnem widujemy 
rzeczy o wiele efektowniejsze i barw- 
niejsze. Takie już czasy nastały... 

W Polsce niepodległejjeszcze nie 
zdążyła zakiełkować ponownie po- 
wieść historyczną. Inklinacje ku niej 
widać z gęstych przedrukówipowieści d 
historycznych np. Kraszewskiego lub 
Czajkowskiego. Tymczasem współ- 
czešui pisarze nasi zajęci są opisy- 
waniem bądź własnych, bądź cudzych, 
bądź zmyślonych przeżyć z ostatniej 
wojny (osobliwie polecilibyśmy „Strzę* 
py epopei" i „Szpitai w Cichiniczach* 
Melchjora Wańkowicza). 

Egzotyzmu też nie brak w ie: 
raźniejszej powieści polskiej. Oto 
Hajoty zbiór ślicznych i ciekawych 
opowiadań „Z dalekich lądów* z bun- 
tującemi się szlachetnie uczuciami hu- 
manitarnemi przeciwko bezwzględne- 
mu i surowemu traktowaniu przez 
europejczyków afrykańskiej ludności 
tubylczej; oto dziennik z podróży A. 
Słonims:iego „Pod zwrotnikami*. 

W powieści artystycznej prym 
trzyma Iwaszkiewicz. 

Otrzymaliśmy niedawno pierwszy 
dobry, ba! znakomity przekład «Enei- 
dy». Dzieło to jest księdza Tadeusza 
Karyłowskiego. Zagadłowicz przetłuma- 
czył« Fausta», Miłaszewski «Don Juana» 
Zorilli, Itłłakowiczówna «Don Carlosa« 
Schillera. lstnem arcydziełem jest prze- 
kład dramatu fantastycznego Zorilli. 

Ossendowskiego nową książkę 
«Od szczytu do otchłani» czyta się 
jak powieść. Są to wspomnienia z 
wojny japońskiej i «ruchu woinościo* 
wego» z roku 1905-go. я 

Na poetyckiej niwie ukazały się 
wa piękne kwiaty; Kasprowicza 

<Mój świat» i liłakowiczówny «Połów» 
—iudziež pierwsze tomy obu monu- 
mentalnych wydawnictw: dzieł wszy* 
stkich Słowackiego (pod redakcją 
prof. Kleinera) i Wyspiańskiego (pod 
redakcją A. Chmieła i Tad. Sinki). 
Wydawnictwa to o wielkim rozmachu 
a wzorowe, — «europejskie», Z. 
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KURJER GOSPODARCZ 
ZIEM WSCHODNICH 

z „ W tym wypadku do dyspozycji bę- 
Nowy projekt rozbu dzą ot obciążeniu 2800 kw.: 

dowy elektrowni miej- 1) Turbina na 1500 kw., która 

$` Likwidacja policyjnei Burzliwy wiec tramwajirzy w Warszawie. | 
straży granicznej. P. P. S. ostro występuje przeciwko Chadecji. 

: WARSZAWA 11 2 (tel. wł. Słowa) Dziś rano odbył się wiec "tram- 
wajarzy zwołany przez PPS. przyczem AJ KEY. Zw. poż 

SCOWA. go uczęstniczył w charakterze zaproszonych gości. Wiec miał p 
SRORISNATNI burzliwy. Złożono sprawozdanie z akcji strajkowej przyczem mówcy PPS 

— (x) Z giełdy wileńskiej. We ostro występowali przeciwko Chadecji oraz zjednoczeniu zawodowemu w 

W związku z obsadzeniem linij 
demarkacyjnych litewskiej i łotewskiej 
przez korpus ochrony pogranicza, zo- 
stanie zwolniona pewna ilość pogra- 
nicznej straży policyjnej, jednakowoż 

  

    

:_e da do sieci piądu zmiennego środę w godzinach południowych Polsce. Obrady miały charakter wybitnie polityczny i starano się wpły: nie w tej liczbie, jaką podało jedno skiej. z Too osa aż radi stałego < as płacono na Czefiej giełdzie za dolary nąć w kierunku stworzenia jednego związku zawodewego podporządko- › pism wileńskich zupełnie nieuza- lb Sł 3 REAWOGJ s turbiny * po 760 zł, wieczorem tegoż ba wanego PPS. e ma nie A a ur W Nr. 20 z dnia 26—! br. „Sto- prądu stałego . . . » . 500 „ doszedł do 7.90 złŁ W dniu za i 3 2 wie kilkuset [ścisłej cyfry wojewódz- wa* podaliśmy w streszczeniu opinję 4) Ślimk nowy . . . . . . 5650 „ wczorajszym płacono za dolary po W Kaliszu panuje spokój. two wileńskie jeszcze nie posiada] — rzeczoznawców zaproszonych przez 5) Maszyna EZ R 7.60 i 7.70 zł. 3 „.. „.. Oto cyfra w jakiej zamierza się prze- Mogistrat. prof. Wysockiego i ind; 91 Kieiiownia Ptowa dw 13 0 s WARSZAWA, 11.I (łel wł Słowa). Z Kalisza donoszą: Dzień dzi. prowadzić redukcję, | , Szapiro © rozbudowie elektrowni 7) Elektrownie prywatne (wię- GIEŁDA WARSZAWSKA, siejszy przeszedł spokojnie Miasto przybrało wygląd normalny ye Ze zwolnionych policjantów—jak miejskiej _ kaze): gaiyciczy в-лаватенугь ZRK 11 lutego 1926 r. tylko wzmocnione posterunki policji przypominają, że onegdaj miały tu dowiadujemy się z miarodajnego 
W/ ubiegłą środę powyższa opi: Rażem . . . 3500 kw. Dewizy i waluty: miejsce demonstracje. Magistrat w dalszym ciągu jest O . źródła — ci, którzy mają dobre i b. nja była referowana na posiedzeniu Na rok 1927 stan elektrowni Tranz. _ Sprz. Kupno. Władze państwowe wraz z komisją śledczą przybyły > Sea dE. dobre kwalifikacje zostaną jedynie komisji technicznej Magistratu. Kore- pyzegstawialby się następująco: Dolary 1,30 1,32 1,28 od środy prowadzą przesłuchiwanie aresztowanych. Jest ich E ćm so. przeniesieni do innych okręgów zale- ferat w tejże sprawie wygłosił znany 1) Turbina nowa prądu zmięn- o: k a YA Za'edwie nieznaczną część z nich stanowią bezrobotni, „zarejes ae: ze z żnie od zapotrzebowania. 

w Wilnie inż. A. Kawenoki, który | nego. . . . . « . ans kw. eau 3556 3552 3561 _ kaliskim urzędzie pośrednictwa pracy. Pozostali rekrutują się prze a ng Tak więc liczba zredukowanych wysunął odmienny plan o. 2 Aka a stalego Lo Nas pW ajk 730 132 2 z włóczęgów i I in os z przedmieść i z sąsiednici 1.600 pocnotów jest najzupełniej i ] i analizie i ska elek: : 2700 270 у i j nka i t, d. \ niewiarogodna. Em: Wadczaj inż. Sza- ® wake a E 400 „ Praga : 21.61 21.66 1 Pos R EDR 2 5 * Likwidacja pogranicza litewskiego pito. j6) Eloktownie obce | | || 400 © Sito 19560 ю ы / «Kurjer sowieckiego G.P.U. na strażnicy -— ; kotewskiego przy” staż policyjną. Inżynier Kawenoki rozpoczął swój 6) Elektrownie obce . . . . — Wiedeń 102.75 _ 103.00 10258 Milcza reorganizacja tych odcinków i obsa- referat od zwrócenia uwagi na zało- Razem 3500 kw. Włochy 29.50 29.57 29.43 cza. dzenie ich przez K, O. P. nastąpi do żenie, zdaniem jego mylne, 2 które. / Jąko rezerwa pozostaje teraz prze- 
go eksperci wychodzili, podając swój twornica, która nie pracuje. Licząc, 
projekt pierwszej większej rozbudo- że obciążenie jest*2800 kw., z których 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 66.50 (w złotych 481.80) 
= kolejowa 120 125 

Aresztowany szpieg posiadał złoto i dolary. 15-go marca b, r. 
9 b. m. koło strażnicy Milcza żołnierze I Baonu kopu przytrzymali prze- 

Sch. 
WEED EKBAWIOTIA EARIANLZOAYWAZAA- WACZZFIW KI RADIO | 

i zimę 1927-28, a kw. jest prądu zmiennego—dia „pożycz. konw. 43.50 — — chodzącego przez druty osobnika. Odprowadzony na strażnicę, zeznał, #6— оЪпй у GACIE ašis DRL 50 AS 

ia T AT 
ÓW sig Z T e Bor W aka Aranas ikaas paie a Big 24,00 24,25 — do rozmaitych osób w Polsce wydane przez Smoleńskie G. P. U. Pieniądze  czwarików cieszą się w ciągu dal- ci nie mieli przed o agregatach. 

PORAZ libyś Šiapus ta ИЕ оя ср В Кар Szymanowie wyslany, ejo Ва i ju etektrowni, 1епперо пие!бу$ту гегег\/6 — иициюклеенлио ноиинонлоли UEI Osoonik ten, jak si odat — Antoni Szy ja Е 
;:ЪЭ::ЁЁО“:ЗЁЬ…; jednej turbiny na aluo, która kid < SSE miat "objechać poszczególne mobil daigo P 
3000 kw., ale dwie po 1500 kw. W 500 kw. nie naruszając normainej Proces ordy nata Bis- Šančiai 54 Więksie dRosdówacia Da całym tęrenie Polski. razie zrealizowania projektu eksper- pracy agregatów prądu stałego, czyli pinga Sżymadowiczem. zajęły się władzeikopa ©. poucja polityćzai. (ab). 
tów okazałoby się, że po tylu latach byłaby rezerwa dla prądu zmiennego e 

W siódmym dniu procesu sąd 
przez przystąpił do przesłuchania p. Kur- 

katastrofalnego stanu elektrowni miej- 33 ргос., t. j. tylko o 17 prac, mniej: Konfrontacja bandyty Rysia. 

natowskiego. 
-skiej lu wydatkach na inwe- szą niż rezerwa proponowana аы 8 
:ЗЁ‘і'е‚РЁО‘УР;‘іеЁё" na prąd zmien- ekspertów na rok 1927—28. W dniu 10 bm. odbyła się w Nowo Święcianach da zna sę 
ny i wreszcie po kolosalnych wydat- Zrealizowanie tego projektu wy: P. Kurnatowski, wyjechawszy do dziego śledczego p. Bizma oraz podprokuratora sądu kręgowego i 
kach na rozbudowę elektrowni Na maga nakładu czterokrotnie mniejsze- Teresina, dokonał tam oględzin nie: Wilnie „p. Brzozowskiego konfrontacja znanego bandyty i „koniokrada Ry 
1927—28,—elektrownia faktycznie Po* go, bo tylko 70.000 dołarów. boszczyka oraz miejsca zbrodni. Świa- sia, pojmanego niedawno w Wilnie. ы a zostaje bez rezerwy na ten rok. Nie * Chcąc mieć jeszcze większą 1€- dek powziął podejrzenie przeciwko W osiemdziesięciu procentach wypadków Vid s: w oz 
może przecież być rezerwą jedna zerwę dia turbiny prądu zmiennego Grali, bowiem służący ów kręcił się poznały Rysia przy «ontrontacji. Podczas konirontacji chodziło głównie o 
maszyna o 1500 kw. dla jednej ma- czyli 900 kw. zamiast 500, co stano- } * ciągle tak przed zabójstwem, jak i osoby, na których dokonano swego czasu naoadów rabunxowych, К- 
szyny o 3000 kw. jeżeli turbina O wjłoby 60 proc. rezerwy turbiny i 

szym wielkiem powodzeniem. Począ- 
tek przedstawień o godz. 8:ej wiecz. 
w lokalu Ogniska Akadem — ul. 
Wielka 24. 

— (Sch) Z wyborów do Brat- 
niej Pomocy U.S'B. W uzupelnie- 
niu do wczorajszego sprawozdania z 
wyborów do zarządu Br. Pomocy 
dodać należy, że na członków zarządu 
obrani zostali koledzy: Zabielski, Pia- 
secki, Łuczyński, Kwiatkowski, Ko- 
peć, Kozarski, Piątkowski, Wojtkie- 
wicz, Sitkiewicz i Babicki. 

Na członków zastępców powołano 
kol. Kunca, Kobusiewicza, Gucewi- 
cza, koleżankę Amelję Smoleńską, 
Jurewicza, Obrębowskiego i Derę- 
gowskiego. 

Do komisji rewizyjnej zostali wy- 
brani: na przewodniczącego p. Samo- 
rewicz i na członków: pn. Samowicz, 
Żarnowski, Szulc P. i Bujko. 

Przy niniejszem prosiujemy błę- 
dnie wydrukowane wczoraj nazwisko 
p. Urbańskiego z „Klubu Włóczęgów*, 
drugiego wiceprezesa. 

  

I m i po niem obok miejsca zbrodni. Gdy rych wykonanie organy bezpieczeństwa U ne Ryś - ро- 3000 kw. przestanie na pewie” CZAS oznaczałoby pewniejszą* pracę starej Gralę aresztowano, p.  Kurnatowski „Za kilka dni po przeprowadzeniu dalszej serji kor y: td 
działać, —rezerwa 1500 e es turbiny, Paie k. doprowadzič a wykrył na jego kurtce Ślady kw. wróci do więzienia na Łukiszkach. . mogła zadowolić tylko połowę mie- porządku starą turbinę jeszcze przed Stwierdzono wszakże, iż są to plamy $ 4 з:к%г’псвш—аг›опетбш-ь AA ek- SOG 1926—27 i A O jeden z ubiegłego tygodnia, gdy 2 so Skutki šniežycy, spertów miałby rację bytu tylko w generator piądu. stałego, który nie nosił upolowaną zwierzynę. Proku- 
+ wzpadku, jeżeloyśmy. patrzyć na Sala: na geoeniar pada UZ rator Hesse polecił aka ogi Przerwane połączenia telefoniczne na granicy. stan elektrowni w roku. —29 ]37 400 kw.—co kosztowa zie do- bowiem wykazał swoje alibi w chwili ‚ = wodu przedwczorajszej Śnieżycy na całym ko na stan przejściowy, tak jak W daikowo 10000 dolarów. | strzałów. P. Kurnatowski zwrócił na- 2 AA NE walk sado L cca tele- 
KOK SE, o O: Przy, w projekcje wy, dając 80 000 stępnie prokuratorowi Hessemu M foniczne. Drogi zasypane uniemożliwiają komunikację nawet końmi. tab). Qióż trudno się z tem zgodzić, aby dolarów, będziemy mieli dość pewny gę, że należałoby zrobić rewizję w КОСА E BASY, 'elektrownia w 1927—28 r. po tylu j tąni P'ąd, co da możność nie tak biurku księcia. Na to otrzymał od- ZEBRANIA j ODCZYTY. wysiłkach i nakładach była przejścio- raptownie i nie przy tak wielkich powiedź, iż pokój zmarłego jest za- , 1 Уа į wą, należałoby więc postawić 2 tur- wydatkach przejść na prąd zmienny bezpieczony i niebawem zostanie do- jA R 0 N I iš A — Odczyty p. „Babińskiego. biny po 1500 kw. i wtedy mielibyś- wówczas, gdy stanie się to real- konana tam rewizja. Dalsze czynnošei ||| ч ; Na zaproszenie Wydziału „Prawnego my rzeczywistą rezerwę. | nem. ‚ „ Šwiadka z rozporządzenia prokuratora | PIĄTEK SK 8 _ technicznej p. Piegutkowski zadecy- naszego Uniwersytetu bawił w Wilnie Powyższą poprawkę inż. Kawe- W razie poprawy konjunktury fi- Lewina ograniczyły się do piinowa- 12. oś Wsch. sł, o g. 7 m.28. dowal, iž nie ma ona znaczenia, cho- i wygłosił w dniach 6, 8 i 9 b. m. noki omawia en passant, gdyby wO- nansowej i przy możliwości urządze- nia osoby Bispinga. ‚ : ciaż z inicjatywy p. Christa m. Wilno odczyty z dziedziny międzynarodo- Zach, sl, O g. 4 m. zawdzięcza posiadanie zwaporatora— wego prawa prywatnego p. Leon 

maszyny, która wprowadziła tak Babiński, radca prawny Ministerjum 

Gaudent L. 

„Jutro 

gėle przeprowadzenie projektu ek- nia gazowni miejskiej. silnik zastoso- Przed sądem staje ks. Drucka- 
-spertów było zasadniczo racjonal- wany będzie dla. pracy na gaz, a przy Lubecka żona zabitego. Opowiada o   nem. Ś przejściu ostatecznie na prąd zmien- rozmowie księcia z p. Stanisławem |uitia, Mar] BOWA znaczne oszczędności opału i to do Spraw Zagranicznych. Tematem od- Zdaniem jednak p. Kawenokiiego ny będzie ostatnim agregaiem pod- Broel-Platerem, kiedy to zmarły miał URZĘDO tego stopnia, że się sama opłaciła czytów było sprawozdanie z obrad poważne względy Prze: |egającym zastosowaniu do tego prą- się wyrazić, iż Bisping chciał go — Uwadze myśliwych. Inspek- mimo to, że Magistrat za nią prze- IY-ej konferencji haskiej, która się mawiają przeciwko temu projektowi. gu zmiennego, to znaczy trzeba bę- 
Już eksperci sami przyznali, że gdy- 
by przy zmienionych konjunkturach 
miasto mogło otrzymać na dogod- 
nych warunkach  kilkumiljonowy sjjany gazem z własnej gazowni z 
długoterminowy kredyt możnaby Dby- drzewa i odpadków drzewnych. Kal- 
ło pomyśleć o przeniesieniu elektrow- kującja takiego silnika wykazuje o- 
ni na dogodniejszy teren i skombi- szczędność w porównaniu z turbiną, 
mować elektrownię z nową gazow- Q jle interesy miasta nie poprawiłyby 
nią. Tak więc według ekspertów się o tyle, by można było przystąpić 
skombinowanie elektrowni ż gazow: do budowy gazowni, to i w tym wy- 
nią byłoby ideałem o którym można padku silnik ten jako najekonomicz- 
tylko marzyć. Otóż należy zanalizo- niejsza i najnowsza maszyna będzie 
wać czy jest to realne. Nie możemy mógł pozostać w elektrowni, i dalej 
przesądzać zmiany sytuacji na lepsze, być przydatnym, zwłaszcza, że tylko 
zmiany która umożliwi nam zacią- sam silnik zajmie miejsce w gmachu 
gnięcie pożyczki i zrealizowanie tegO elektrowni, gazownia zaś zostałaby 
ddeału. I właśnie dlatego do chwili postawiona za budynkiem. 
skrystalizowania „się naszego życia Kończąc swej referat, inż. Kawe- 
gospodarczego, nie możemy anpażo- noki zwrócił jeszcze uwagę na to, 
wać się w wielkie wydatki, Czyli w żę proponowana przeż niego insta- 

większe projekta. Coś jednak trzeba jącją daje bardzo cenne uboczne pro- 
zrobić, aby zapewnić miastu Światło dukty, jak smołę, gorącą wodę, parę, 
do czasu, kiedy zrealizowanie więk- przyjem smoły: 2 proc.—4 proc. od 
szych planów stanie się realnem. jjości spalonego drzewa i odpadków 
Czas ten niewątpliwie tak prędko nie grzewnych, wody gorącej od 70 sto- 
nastąpi, a przecież zdanem ekspertów pni do 80 około 15000 litrów na go- 
do robót przez nich nakreślonych na- gzjnę, pary zaś pół kilograma na je- 
leży przystąpić nie później jak w den KM. godz. do 4 atm. ciśnienia. 
<zerwcu rb. Czyż jest wskazacem Dałoby to możność urządzenia w 
uczynić to, czego później możemy pobliżu elektrowni fabryki papy da- 
żałować. ‚ . chowej, pralni parowej (której w Wil- 

Inne też względy przemawiają nie nie mamy, jakkolwiek są szpitale 
przeciwko projektowi ekspertów. Prze- ; koszary) oraz łaźni. 
<dewszystkiem wątpliwem jest czy a 
wogóle projekt rozbudowy elektrow- . 

ni na zimę 1927—28 da się 2геа!- — №е wchodząc w rozważanie tech- 
zować *). Z drugiej strony zrealizo- nicznej strony projektu rozbudowy 
wanie projektu pociągnie za sobą ejektrowni miejskiej, przez inż. Kawe- 
wydatek do 350.000 dolarów w naj- noki'ego wysuniętego, musimy zwró- 
<ięższym okresie pod względem ii: cjć uwagę na „cenną zaletę tego pro- 
nansowym, jaki obecnie przeżywa jektu: że jest postawiony na realnym 
zała Polska i w szczególności Wilno, gruncie faktycznych możliwości i za- 
i to bez pewności czy uda się przy- Stosowany do rzeczywistych warun- 
łączyć całą ilość abonentów przewi- ków: przedewszystkiem liczy się że 
dywaną projektem. Magistrat powi- stanem finansowym miasta, zabezpie- 
nien liczyć się z tem, że dla kaSy czając mu jednak taką ilość energji, 
miejskiej będzie bardzo uciążliwem jąka jest niezbędna, następnie wszel- 
wydanie tak olbrzymiej sumy, jak kie inwestycje kombinuje w ten spo- 
również z tem, że w tak krytycznym sób, by w razie poprawy sytuacji 
<zasie nie można nakładać na abo- możliwą była natychmiastowa i nie- 
nentów pokrycia wydatków i to wy* pociągająca zbytnich kosztów "dalsza datków bardzo poważnych, związa- na wielką skalę idealna rozbudowa; 
nych ze zmianą aparatów, silników daje pozatem możności wykorzysta- 
it p. nia cennych ubocznych produktów, Inż. Kawenoki jest zdania, że na- wytwarzanych pracą elektrowni. 
łeży coś zrobić, by elektrownia funk- Projekt inż. Kawenoki'ego wywoła cjonowała normalnie i sprawnie, ale niewątpliwie wielkie zainteresowanie i 
bez tak wielkich nakładów, przytem pobudzi do rewizji dotychczasowych 
na czas kiedy nasze życie gospodar- poglądów na kierunek, w którym ma 
cze unormuje się i potoczy normal- jść rozbudowa elektrowni. 
nie i kiedy tylko aktualnym będzie - | 
projekt większej rozbudowy elektrow- Lg 
ni. Proponuje więc nabyć teraz silnik Komisja Techniczna po krótkiej wymia. gazowy o mocy 550 kw. z generato- nie zdań postanowiła dyskusję nąd refera- 
rem па ргай stały oraz zapropono- tęm inż, kręgi a R: 

A portów: prziywoma” E owa zka oje ZOZUdóWY 
*) Ze względu na brak miejsca argu. <lektrowni miejskiej, 

mentację p. Kawenoki'ego w tym przedmio« 
cie podamy w następnym numerze. 

dzie zamienić generator prądu stałego 
na prąd zmienny. Do czasu urządze- 
nia gazowni miejskiej będzie on za- 

H-ski, 

dwukiotnie otruć, wobec czego po tor prawidłowego myśliwstwa woje- 
zakończeniu interesów myśli zerwać wódstwa” wileńskiego przypomina że 
z nim wszelkie stosunki, dnia 14 lutego r. b. zaczyna się czas 

Niemniej obciążające były zezna- 
nia następnego świad. p. Marji ks.,Lu- 
bomirskiej, córki księcia. 

Prokurator: — Kogo pani podej» 
rzewa o zabójstwo księcia? 

P. Lubomierska narazie niefchce 
odpowiedzieć, lecz gdy adw. Bittner 
ze swej strony ponowił pytanie 
mówi: 

— Podejrzewam Jana Bispinga, 
Na zapytanie przewodniczącego, 

czy oskarżony nie ma pytań do świad- 
ka, Bisping wstaje podniecony i oś- 
wiadcza: 

— Do tego rodzaju świadków 
pytań nie mam. Wszystko to, co ze- 
znały obie panie, uważam za fałsz. 
Zbyt cenię pamięć zmarłego księcia, = 
bym mógł im wierzyć. © 

Prokurator: — Dlaczego rodzina 
księcia nie występowałała z powódz- 
twem cywilnem? 

P. Lubomirska — gdyż nie chcie- 
liśmy utrudniać położenia p. Bispinga. 

Następnym świadkiem jest p. 
Marja Bispingowa, żona żoskarżone- 
go. Uważa za wykluczone, by zmar- 
ły książe mógł jej mężowi posyłać 
pieniądze na prezent ślubny, jak to 
zeznali niektórzy Świadkowie. 

Adw. Bittnei: — Ile pani 
dzieci? 

które były zabite w czasie dozwolo- 
nym t. j. do 14 iutego, i znajdują w 
handlu mogą być. sprzedawane i roz- 
wożone w przeciągu 10 dni t. j. do 
24 lutego. Po upływie tego terminu 
winne być opieczętowane.  jedno- 
cześnie Inspektor prawidłowego my- 
šliwstwa prosi zainteresowane oso- 
by,.o zawiadomienie listowne o wy- 
padkach kłusownictwa. Zawiadomie- 
nia anonimowe nie będą brane pod 
uwagę. Zawiadomienia należy kiero: 
wać pod adresem: Inspektor Jędrze- 
jewicz, Wilno, ulica Tatarska Nr. 10 
m. 3. 

— (b) Cech bednarzy, Do u- 
du Pana Komisarza Rządu wpły- 

nęło podanie o zatwierdzenie /statutu 
cechu bednarzy, W dniu © bm. U- 
rząd Wojewódzki statut ten zatwier- 
dzil. 

— [b) Koło księgarzy polskich 
Zarejestrowane zostało Koło Wileń- 
skie Powszechnego Związku Ksig- 
garzy Polskich. Władze koła ukon- 
stytuoweły się jak niżej: przewodni- 
czący p. W. Makowski oraz pp. F. 
Zawadzki, H. Krieger i A. ;Zawadzki. 

Celem Koła jest współdziałanie w 
rozwoju kultury polskiej R orga- 

Trakt 'nizowanie księgarni polskie „oraz 
OŚ ii obu. POPiSTanie i obrona moralnych i za- 

dziły zeznania powołanego na świad- wawrh interesów. h я 
ka adw. Paschalskiego, b. obrońcy ы р›щіоша_ше W SDIRYŚCOCTOZUDI 
Bispinga, w l-ej Instancji. Świadek 0- oświaty księgarstwa polskiego i 0- 
mawia koncepcję, wysuniętą przez $. P anja proj ki6w, ki Marz 
p. adw. Wróblewskiego. Uważa on, WaCzEnie zawodowych szkół i kur iż księcia zamordowano na rozkaz z SÓW KSięgarskich będzie leżało też w 
Petersburga, Wniosek ten m. in. opie. P'98Tamie prac koła. 
rał się na pewnym tajemniczym do- = ю 
kumencie, pisanym ręką księcia. Był — (%) Z posiedzenia komisji 
to odpis umowy, przyczem nazwisko technicznej w Magistracie. W 
drugiego kontrahenta nie zostało wy- dniu 10 lutego r. b. odbyło się w mienione. Książe miał wypłacić ko- Magistracie posiedzenie komisji tech- 
muś pół miijona rubli, gdyby udało nicznej. Na posiedzeniu tem komisja 
się przeprowadzić zmianę jego ma- uchwaliła: 1) W sprawie planu roz- 
jątku na lasy rządowe, przy odstą- budowy «Łosiówki», «Tuskulanum» 
pieniu terenów pod fortecę, Przy spo- i «Trynopolu» rozpatrzyć powyższe 
rządzeniu umowy zmarły miał dać plany i przesłać do zatwierdzenia 
100 tysięcy rubli. Adwokat Wróblew- Radzie Miejskiej. Komisja, wyraziła 
ski zbierał skrzętnie materjały i do- rownież życzenie, aby przy uchwale 
szedł do przekonania, że osobą, któ: niu dodatkowego budżetu wnieść 
rej miała być wręczona łapówka był kwotę, któraby była przeznaczona na 
jeden z członków domu panującego. uruchomienie drugiej partji pomia- 

Prokurator: — Jaką drogą adw. rów miejskich. Projekt regulacji ul. 
Wróblewski zbierał owe materjały: Niemieckiej komisja przyjęła do wia- 

Adw. Paschaiski: — Drogą sto- domości. Wniosek radnego Studni- 
sunkówe w rosyjskich sferach rewolu- ckiego o konieczności / powołania 
cyjnych. architekta-urbanisty, dia rozplanowa- 

Adw. Paschalski wyjaśnia, iż ob- nia Wiina upadł pomimo popierania 
rona w -ej Instancji nie mogła iść go przez prof. Ruszczyca, 
po linji wytkniętej przez adw. Wró- _ Ofertę w sprawie elektrowni 
lewskiego, bowiem kierowanie po- miejskiej złożoną do Magistratu przez 

dejrzeń, na kogoś z wielkich książąt inż. Christa zrzucono z porządku 
równałoby się ze zgubą Bispinga. dziennego, a to z racji iż szef sekcji 

ma 

MIEJSKA 

zakazany polowania na zające. Zające - 

płacił w sumie bodaj dwukrotnej niż 
była jej wartosć rynkowa. Na tem 
„posiedzenie zakończono. 

— P. Wacław Studnicki prosi 
nas 0 zaznaczenie że w swojem prze- 
mówieniu na posiedzeniu Rady Miej- 
skiej poddał krytyce nie tylko - dzia- 
łalność wydziału technicznego ma- 
gistratu, dającą najwięcej pola do 
krytyki ale i całość gospodarki miej- 
skiej oraz że nie proponował wyde- 
legowania jednego z wyższych urzę: 
dników, w celu zaznajomienia się 
ze sprawami komunalnemi do War- 
Szawy, ale do samorządów. lepiej fun- 
kcj onujących, w celu . przywiezienia 
materjału do odpowiedniego zreorga- 
nizowania pracy w biurach magistra- 
tu i przeprowadzenia następnie ra- 
cjonalnej redukcji personelu, a nie 
jak to dotychczas się praktykuje w 
magistracie i w państwie—mechanicz- 
nej, procentowej. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA. 
— (b) Akcja żydów na rzecz 

bezrobotnych. Żarząi gminy ży- 
dowskiej uchwał sumę 5 tys. do- 
larów otrzymaną z A neryki na cele 
dobroczynne przezaaczyć częściowo 
na pokrycie deficylu powstałego z 
akcji niesienia pomocy bezrobotnym 
(chleb i drzewo) oraz na dalsze kon- 
tynuówanie wydawania tych zasiłków. 

W związku z tem powiększono 
ilość porcji chleba wydawanych bez- 
robotnym do dwóch tysięcy tygo- 
dniowo. 

— |d] Bezrobocie wzrasta. Stan 
bezrobocia mierzony cyfrą oznaczają- 
cą ilość bezrobotnych zarejestrowa- 
nych w P.U.P.P. pogorszył się znacz- 
nie, bo kiedy 1 bm, mieliśmy w Wil- 
nie 4709 osób, to już 9 bm. liczba 
ta wzrasta do 5039 (3996 mężczyzn 
i 1043 kobie;). 

Najwięcej kobiet—to służba do- 
mowa, jest ich 308, przy 133 męż- 
czyznach. 

Niewykwalifikowanych  bezrobot- 
nych mamy 1372, skórników 653 w 
tem jedna kobieta, hutników 395, 
nauczycieli—lek 49, biuralistów 498. 

— (b) Roboty dla zatrudnie- 
nia bezrobotnych. Państwowy urząd 
pośrednictwa pracy został powiado- 
miony, że w początkach marca roz- 
poczęte zostaną przygotowawcze ro- 
boty przy odbudowie szos w zwią- 
zku z czem większa ilość tłukaczy 
kamieni otrzyma pracę. 

W chwili obecnej poszukuje. się 
stu wyspecjalizowanych robotników 
drzewnych (belcarzy) na wyjazd do 
Mikaszewicz pow. Łuninieckiego. 

AKADEMICKA. 
> — Z Szopki Akadem. Szopkarze 

chcąc udostępnić  ujrzenie szopki 
szerszym  warstwom społeczeństwa 

odbyła w pażdzierniku roku ubiegłe- 
go i w której p. Babiński wziął 
udział w _— charakterze jednego z 
przedstawicieli rządu polskiego. V-ta 
konferencja  haska podjęła dzieło 
konferencyj poprzednich z przed 21 
lat, albowiem IV-ta konferencja od- 
była się w roku 1904. Nawiązano 
więc do prac dawniejszych, przyj- 
mując rozmaite poprawki do kon- 
wencyj, przyjętych na tamtych konfe- 
rencjach, ponadto zajęto się specjal- 
nie prawem o upadłościach, wykona- 
niem wyroków zagranicznych i pra- 
wem spadkowem. Doniosłe uchwały 
konferencji zostały przez p. Babiń- 
skiego przedstawione w sposób 
bardzo gruntowny i interesujący za- 
razem. 

— Stefan Batory jako wódz. 
W piątek 12 bm. o godz. 7 wiecz. 
w. lokalu Kasyna Garnizon (Mickie- 
wicza 13) wygłoszony zostanie przez 
p. płk. Popowicza odczyt pt. „Ste- 
fan Batory — jako wódz”. Wstęp 
wolny dla wszystkich oficerów re- 
zerwy. 

RÓŻNE. 
— (b) Zaprosiny.... Rabini kra- 

kowski i grodzieński (prezes okręgo- 
wego rabinatu) otrzymali  radjo- 
depeszę z Moskwy, w której gmina 
żydowska moskiewska proponuje im 
objęcie rabinatu i prosi o nadesłanie 
swoich warunków. 

ZABAWY. 
— Czarna kawa. Akademickie 

Koło woj. Nowogródzkiego i Koło 
Mińszczan w Wilnie w dniu 13 lute- 
go b. r. pod protektoratem pana Mi- 
nistra Władysława Raczkiewicza w 
Salonach Hotelu Georges'a ul. Mic- 
kiewicza 20, urządza Czarną kawę, 
Obowiązki pp. Gospodyń i Gospo- 
darzy łaskawie przyjąć raczyły: 

Panie: Aleksandrowiczowa Jerzowa, Am. 
broszkiewiczowa  Ernestowa, _ Bafńkowska 
Witoidowa, Bochwicowa Lucjanowa, Bułna- 
kowa Janowa, Buyko Janowa, Bossowska Franciszkowa, Ehrenkreutzowa Stefanowa, 
Ejgerowa prof., Engielowa Mieczysławowa, 
Glazerowa Stefanowa, Gryglewiczowa prot., 
Wojewodzina  Januszajlisowa,  Jakubow- ska prof,  Januszkiewiczowa prof, Ko- 
roicowa Józefowa, Kłosowa  Juljnszowa, 
Kowalska Edmundowa, Łokuciejewska Ja- 
nowa, Malinowska  Olgierdowa, Mi. 
chejdowa prof. Malecka Janowa, Mierze- 
yeska prof.  Marciuowska  Klemensowa, 
Massonjusowa Marjanowa, Murza-Murziczo- 
wa Adamowa, Obiezierska Marjanowa, Oko 
Janowa, Opoczyńska prof., Orłowska prof, 
Petrusewiczowa Kazimierzowa, Prūferowa 
prof., Reitingerowa prof, Reicherowa Mi 
chałowa, Sawiūska prof, Baronowa Staden, 
Stępińska Leonowa, Tupalska generałowa, 
pułk. Siestrzeńcewiczowa, Wimborowa Kae 
zimierzowa,  Waśkowska  Eugenjuszowa, 
Wańkowiczowa Stanisławowa, Zapolska 
Bronisławowa. 

Panowie: Jego Magnificencja Rektor 
Marjan Zdziechowski, protektor koła_ prof. 
Maijan Massonjus, Ambroszkiewicz Ernest, 
Aleksandrowicz Jerzy, Baūkowski Witojd 

   



4 

Maj. Bobiatyński, Bułhak Jan, Buyko Jan, Lucjanowa, Wyleżyńska Adamowa, Woje- 
ssowski Franciszek, Bochwic Lucjan, wódzka Wanda, płk—wa Zamorska Kordja- 

Ehrenkrentz Stefan, Ejger prot, Engiel Mie. nowa, Zawadzka Adamowa, Zdziechowska 
czysław, Olezer Stetan, Orygiewicz prof, Marjanowa Zdrojewska Zofija. 
Dr. Hanusewicz, Wojewoda Januszajtis, Panowie: Abramowicz Witold, Andrze- 
gaworski lwo, Januszkiewicz prof, Jakubow- jewski Jan, Bańkowski Witold, Bochwic Sta- 
ski prof. Kościałkowski prof., Kłos prof., nisław, Bohdanowicz Ignacy, major Bobia* 
Komarnicki Wacław, Korolec Józef, Kowalski tyńskt Stanisław, Białas stanisław, Burhardt 
Edmund, Łokuciejewski Jan, Malinowski Aleksander, Buyko Jan, Liz Chilewski, 
Oigierd, Michejdo prof., Malecki Jan, Mie- ppłk. Czuma Walery, Cape P.otr, Cyw.ński 
rzeyewski prof., Marcinowski Klemens, Murza» Jan, gen. br. Dąb—Biernacki, ppłk. Dębski, 
Murzicz Adam, Obiezierski Marjan, Oko Jan, Ip Diužniakiewicz Janusz, kons. Donas 

E prof., Oiłowski piof., Parczewski Feliks, major Drewniak Jan, Dworakowski 
Alfons. Petrusewicz Kazimierz, Piiiter prof., Włodzimierz, Dziewulski Władysław, Ehren- 
Pożerski Jenerał. Retunger prof. Reicher kreutz Stefan, Engiel Mieczysław, Falkowski 

prot, Ruszczyc Ferdynand, Sawiński prof. Eugenjusz. ppłk. Folipkowski. Fiszer Jan. 
ron Staden, Siępiński Leon, pułk, Sie- płk. Fogiel Jar. Grzegorzewski Władysław. 

strzeńcewicz, Jen.  Tupalski, Waśkowski Gieczewicz Hipolit. Gintowt—uvziewałtowski 
Eugenjusz, Wimbor Kazimierz, Wańkowicz Kazimierz. Głowiński Antoni. Górski Jan. 
Stanisław, Wiszniewski Piotr, Zspolski Bro- płk. Górski Jan, major Hajkowicz, Hoawalt 
uisław. Jerzy, Januszkiewicz Aieksander, J nkowski 

SŁOW oO 

iliejski Kinematograf „Świat zaginiony” 
Dziś będzie wyświetlany wiejki niesamowity film 

dramat w 10 aktach. Niezwykły twór 
fantazji. Największe arcydzieło techniki fl- 

mowej według scenarjusza Conan Doyle'a 
KULTURALNOOŚWIATOWY Kasa czynna: w Niedzielę cd g. 2 do g. 10 w. w powszednie dnie od g. 3 do g.10w. 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) RSE seansów od g. 2 m. 30 w powszednie dnie od g. 3 m. 30. 
ENA BILETÓW: Parter 50 r. Amfiteatr i balkon 25 gr 

Wielkie święto francuskiej 

> Cud Wilków 
aLe miiacie des loups> 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

twórczości filmowej! 
njalne arcydzieło Sztuki kinematograficznej. 
Majestatyczny dramat w 10 akt. (całość). 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 
Wejście na p seansów, 7 

la młodzieży dozwolone 

  

Kino-Teatr $ 
$ 

Komitet jednocześnie ma zaszczyt 
pos Sz. Paniei Panów Kresowców 

kordonowców o łaskawe przybycie. 
Pozosiałe zaproszenia w niewiel- 

kiej ilości można nabyć u pp. gos- 
podyń i gospodarzy, lub przy wejś- 
<iu za rekomendacją, 

Począiek o godz. 21. Tańce do 
rana, Orkiestra 1 P. A.P. Leg. : 

— Wielki raut na rzecz ko- 
mitetu <Chleb dzieciom». W dniu 
15-go b, m. odbędzie się pod pio: 
tektoratem pana ministra Władysława 
Raczkiewicza i pani Jadwigi Raczkie- 
wiczowej wielki raut na rzecz wileń- 
skiego komitetu _ wojewódzkiego 
«Chieb dzieciom». Obowiązki pp. 
gospodyń i gospodarzy łaskawie 
przyjąć raczyli: 

Panie: Andzejewska Janowa, Bohdano- 
wiczowa Ignacowa. Bochwicowa Stanista- 

Czesław, Jankowski Antoni, płk. Jankowski 
Stetan, Jocz Konrad, Iwaszkiewi z Józef, 
Jundziłł Zygmunt, Jeśman Siani ław, Kałen* 
kiewicz, Klott Jan, pł.. Klaczyński, Kotwicz 
Jan, Kopeć Adoli, Kopeć  witojd, płk. 
Kozicki Jan, Korwin Kamieński Józef. płk. 
Kraszewski, gen. br. Kubin Jan, płk. Kunice. 
ki Aleksanuer, Kuleszo  IAarjan, Kiewlicz 
Marjan, Kownacki Piotr, Krzyżanow-ki Bro 
nisław, Lewakowski Stanisław, Limanowski 
Mieczysław, Luiosławski winseniy, płk. 
Lukas Jan, Łokuciewski Jan, Mack ewicz 
Wacław, Materski j nacy, M rcinowski Kie- 
mens, Male ki Jan, 
szęwski Meysztowicz Aleksanaer, Meyszto* 
wicz Szymon, Meysziowicz Oskar, Michniewicz 
Jan, Miedzianowski Władysław, Minkiewicz 
Michał, Milkiewicz władysław, M.śk ewicz Ta* 
deusz. Moszyński Michał, hr Mohi Stauisiaw, * 
hr. Mohi Hieronim, Naleszkiewicz Alircd, major 
Niem rski Jan, Nitosławski Janusz, Nowicki 
Władysław Obiezierski Marjan, Obiezierski 
Mieczysław, Osulicz Kazimi rz, Osierwa Ju- 
ljusz, płk. Orayłłowski Szczepan, płk Ożyń- 
ski Komuald, Pietraszewski Jan, Pimonow 
Arsenjusz, Piouowicz Wiktor,  Pliszczy ński 

Mal. nowski Qłgieru Malis“ 

„Helios“ 
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wowa, Białasowa Stanisławowa Burhardiową Stanistaw, płk. Piłsudski Czesław, pik. Po- 
Aleąsandrowa,  Bujaliska Władysławowa, powicz BoieStaw, Popowicz Jan, turzecki 
Buykowa Janowa, płk—wa Chilewska, Rudolf, gen. Pożeiski Olgiera, Praszałowicz 
Gen- wa Dąb-biernacka Stefanowa, ppłk— Bronisław Przyłuski Józef. major Prys oi 
wa Dębska, ppłk—wa Dłużniakiewiczowa Aleksander, Rachiewicz Qkiawjusz /Raue 
Januszowa, konsulowa Donasowa Felikso- Paweł. Remei Jerzy. Rzewuski Stanisław 
wa, Mji—wa Drewniakowa Janowa, Dzie- Romer Sianisław. Ruszczyc Ferdynand Ry- 
wulska Władysławowa, Dworakowska Wło- niewicz Antoni. gen. d. Rydz—Śmigły 
dzimierzowa,  Englowa  Mieczysławowa, Edward. Saf.iewicz Aleksander. Sęczykow- 
Ehrenkieutzowa Stefanowa, Falkowska Eu- ski Stanisław. Szczepkowski Anioni. płk. 
genjuszowa, Fiedorowiczowa Lucja,ppłk—wa Schaliy «azimierz, płk. Sc. rotter, Skindei 
rinpkowska, Fogielowa Janowa, Gieczewi- Czesław. Sierauzki Czesław. Staniszewski 
czowa Hipolitowa, Gintowi-Dziewałtowska Miehał. Szopa Teofil. Szniolis Bolesław, 
Kazimierzowa, Grzegorzewska Władysławo- Staszewski Juijan. płk, Siedlecki. płk. 
wa, Głowińska Antoniowa, Górska Janowa, okwarczyński, Stanisław Szmurło J.n Sza: 
ppik--wa Górska Janowa, mji.—wa Hajko- chno Bohuan, Swiątecki Kazimieiz Sumorok 
wiczowa Maksymiljanowa, Flouwaliowa Je- Resiytui, Sumurok Leon. Szmidt Władysław 
Tzowa, lwaszkiewiczowa Józefowa, Jankow: Tupalski Andrzej; hr. Tyszkiewicz Jan. ppłk 
ska Stefanowa. Januszkiewiczowa Aieksan- Trzebiński Stelan. Tórczyński Bohoan. Usie 
drowa, Joczowa Konraiowa, Junuzdłowa chowski Ludwik. Wańkowicz Stanisław. 
Zygmuniowa,  jeśmanowa Stanisławowa, Węsławski Wnold. Węsławski Stanisław, 
Kajenkiewiczowa, płk—wa Kozicka Janowa, Wimbor Kazimierz. Wi'kowsk. Lucjan. płk 
Klottowa Janowa, Kopciowa Witoidowa, Wolt Eugenjusz. Wyleżyński Adam. Zawi 
Kopciowa Adoliowa, Kotwiczowa Janowa, sza Kazimierz. Zahojsk. Władysław, płk. 
Kownacka Piotrowa, Kiewliczowa Marjanowa Zamorski Kordjan. ppłk, Zelió Aleksander. 
płk—wa Klaczyńska Wacławowa, Kruszew- Zdziechowski Maijan, 
pi A Kubimowa Ko pik—wa 

unicka Aleksandrowa, Kuleszyna Antonio- 
wa, Kizyžauowska Bronistawowa, Lewako- TEATR i MUZYKA, 
wska Slanisławowa, Laskowiczowa Celina, 
Lu.osławska Wincentowa, pik—wa Lukaso- — Wieczór fragmentów operowych 
wa Janowa, Łabuńska Amelja, Łokuiewska w Teatrze Poiskim. Jutro w sobotę znani 
Janowa, Łukowska Ludwikowa, Mackiewi- artyści operowi J. Krużanka, J. Sutocka, W. 
czowa Wacławowa, Mackiewiczowa Siant« Dervies, M. Woroiyński wystąpią w trag- 
sławowa, Malinowska Olgierdowa, Malisze: mentach operowych: <Eupenjusz Oniegin», 
wska, Malecka Janowa, Maierska ignacowa, «Faustv i <Mladame Butteitly». Pragnąc 
Maicinowska  Klemensowa,  Mazarakowa udostępnić widowisko ujęte w szaty deko" 
Adryjanowa, Meysztowiczowa Aleksandrowa, racyjne i kostjumy najszerszym warstwom 
Meysziowiczowa Szymonowa, Meysztowi- publiczności ceny wyzna zono najniższe. 
czowa Oskarowa. Moszyńska Michałowa, Przy foitepjanie wybitny kapelmistrz W, 
Mieczianowska Władysławowa, Мощома Szczepański. Początek o g. Sej wiecz. Kasa 
Stanisławowa, mjr—wa Niemirska Janowa, czynna od 11—1 i od 3—9 wiecz 
Nowicka Władysławowa, Nowicka Wada: — Wieczór baletowy H Łaszkiewi- 
wowa, Obiezierska Marjanowa, Obiezierska czowej w Teatrze Poiskim. W niedzielę 
Mieczysławowa, Okuliczowa Kazimiejzowa, nauchodzą.ą 0 g. Sej wiecz. znakomita 
Osteiwina Juljuszowa, płk—wa Ordyłowska odtwórczyni tańców piastycznycu H, Łaszkie- 
Szcz: panowa, płk— wa Ożyń:ka Romuałdowa. wiczowa wysiąpi ze swo'n zespołem, kidry 
Pietraszewska Janowa, płk—wa Piłsudska zdobył powszechne uzna! ie, Program za- 
Czesławowa, PimonowowaArsenjuszowa,'0- wiera: <5zecherezada» — suita symfoniczna 
powiczowa Janowa, płk—wa Popowiczowa Rymskiego-Korsakowa, oraz diveriissement 
Boiesławowa, Porzecka Rud lfowa, Prasza- baletowe, składające się z tańców plastycz: 
łowiczowa Bronisław owa,mjr—waPrystorowa nych, dostosowanych do u uzyki wybitnych 
Aieksandrowa, Fiotrowiczowa Wikioiowa, kompozytorów. Bilety jnż są do nabycia w 
Przyłuska Józetowa, Rackiewiczowa Okta kasie teatralnej. 4 
wjuszowa Remerowa Jerzowa, Komerowa — Poranek w Teatrze Polskim. W 
Bolesławowa, Romerowa  Kazimierzowa, niedzielę 14-90 b. m. og, 12 m. 30 pp. 
Komei —Ochenkowska Helena, Kejcherowa, odbędzie się po cenach najniższych kolejny 
Ryniewiczowa Autoniowa, Rzewuska Staui- poranek wokalno-muzyczny, z udziałem E. 
sławowa, gen—wa Rydz—Śmigłowa Edwar- |gual ($piew), J Sutock'ej (Śp ew), T. Za: 
dowa, Safarewiczowa Aleksandrowa, płk—wa wadzkiego (skrzypce) i R. Rub'nsztejn (akom* 
Sięulecka Piotrowa, Sieradzka Czesławowa, panjament). 
płk — wa  Schrotterowa, Sęczykowska — Reduta w teatrze na Pohulance 
Stanisławowa, płk—wa Schally*owa Kazimie- gra dzisiaj poraz ósmy dramai Ritinera <W 
1zowa, Skindeiowa Czesławowa, Staszew:ka małym domku», Jutro po raz dziesiąry «Dom 
Juljanowa, Staniew.czowa Witojdowa. Sta- otwarty» M. Bałuckiego. W nie zielę o 
biowska Piotrowa, Sumorokowa Leonowa, godz. 3:30 po poł po raz dziewiąty «Prze- 
Swiąiecka Kazimi. rzowa, Szmidtowa Włady- chodzeń» B. Katerwy, wieczorem zaś o godz. 
siawowa, Szczepkowska Antoniowa, Szopo* 8-ej po raz szósty dramat St. Wyspiańskie- 
wa Teolilowa, Szmolisowa Bolesławowa, skiego «Wesele>. с 
ppłk—wa Trzebińska Siefanowa, hr, Tysz- Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
kiewiczowa Antoniowa, Tupalska Andrzejo- przedstawienia biuro <Orbis» ul. Mickiewicza 
wa, Uniechowska Ludwikowa, Wańkowiczo- 11 od 9—4.30 i od 5—8 w dnie powszednie 
wa Stanisławowa, Wimborowa Kazimierzo- i od 10—12 30 w niedziele oraz Kasa Tea- 
wa, Węsławska Stanisławowa, Witkowska tru od 11—2 i0d5—8 wdhiu przedstawienia. 

  

  

kosztem 25 milj dol. olbrzymi ruro- 
ciąg z odległej od miasia 0 370 kim.. 
pokrytej wiecznymi śniegami, góry 
Whitney (czyt. Huitnej), najwyższej 
w Stanach Zjednoczonych; samochód 
dawno już stał się przedmiotem u- 

Inż STANISŁAW DOBROWOLSKI. 

Na drugiej półkuli 

w: stolicy filmów i miljonerów. 

5. dzie: 
у 8аап sięcin |. p ® o ziemi 

tacji kole* špokdzieinia Rolna|| sg s ER O 0 zo 2 „zabudowaniami 
i > 4 . 1 i Kresowego Związku Ziemian gi X + KK handlowy lub ietni: 

Zawalna I; telef. 1 — 47 telef. A Só +" sprzeda” 
bocznicy kolejowej 4 — 62. NATO SZWEDZKIE Da lis Kore: 

s w © TA“ Baczność 6е Sutcowce | omnia M ŚNIEGOWCE | _ 
> - i. BOTY producenci raini!l! OTRZERN 

a Е 
Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża, SP jeden duży 
NA OŚ lub dwa małe JWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
у kr degs i į ar POKO cę, jęczmień i siemię lniane) producent osiągnąć może A о JE 

dostarczając ziarno jecnolite, dobrze oczyszczone stano- CJ A Bez mebli, przy ro 
wiące przez to towar eksportowy. © Ł Zm1KI d E w Z : 'asta, na par 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a @ ^ lub Setai Bi 
zarazem będąc ' stałym kontąkcie z firmami zagraniczne WILNO trze, 
mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw ul. WIELKA 47 jaaa   do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 
wysyłamy zagianicę. 

Dom 
Handl. 

Mickiewicza 34 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane 

przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
Wschodnich ze wzelędów gieograficznych ku portow” w 
Rydze; 3) Niske taryfy koiejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe cz /nn'ki uwydainiają rolę Wilna 

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejc we, łączące drogą najkrótszą i najjańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

lane. Waru 

(po Objawy 
    

  

Prnie dOMII 

EMATALRSUK RIMA 
„MURPOL* 

  

Kamienie żółciowe 
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności 

Sprzedaż w aptekach 1 

PREMJERA Wielki sensacyjny film 

ej w Ко] п' 
8 aktów walki o miłość i zło- 
to w roli gł. słynna piękność 
DORIS KENYON. Przepych 
wschodu i północy Niebywała 
wystawa. Seansy 4 6 8110 w. 

  

  
stiacja «SŁOWA». 

GINĄŁ P1ES 
Z rasy wielkich 

wilków. Osoba, 
odprowadzi 

tel 370, 
„która 

Dostarcza węgiel opałowy, kowalski, drzew- otrzyma sowite wyna. dectwo i o:obiste pro. 
ny i koks w każdej ilości z dostawą do 
domów. Poleca wszelkie materjały budow 

nki dogodne. 

БЕТЕАСИЕЯЧОКЯВОВ ЕВОРОООВНЕНЕИ ОБЕВТМЯНчТЕЕ) 

KINAZA H. 

czątkowe): Ból w bokach i dołku 
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do ohstrukcji. 

Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. Bóla i zawro- 
ty głowy. 

Objaw (podczas ataków); w dołku i wątrobie silny ból, który s'ę 
ya Tozehodzi ku stronie tylnej 'w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat: 

ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber 1 parcie na kiszkę stolcową. Niekiedy 
wy mio y żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka 

aptecznych Skład główny: 
Warszawa Nowy-Świat 5. (lewa oficyna | piętro) 

 RAEOREEZKIGEET WOECZIKZEGAEYCHA SRO SEZITTA KERS KIA 

sktadach 

NK 00) 
ВЛАЫ | 

i m 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

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

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

ycie» 
3. Im. Kant <Prolegomena» do wszei- 

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

Moralnošci>. 
oraz pols'iego przekładu Schopene 
hauera +O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podsawie dostatecznej» 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
ni si ac: „SŁO WA. 

Wo 

  

  

  

  

>   

Dr MED. Kom 
p B iato ła- A. Mańkowski gta 

choroby skórnej  folog Szylier-Szkolnik 
weneryczne opowie Ci, kim jesteś, 

Ordynuje od 5 — 7.kim być możesz? 
3-go maja 15. Nadeślj charakter pis- 

W.Z.P. Nr 48. ma swój lub aintere=- 
sowanej osoby, zake 
komunikuj: imię, rot 
mi<siąc uiodzenią.. 
Otrzymasz szczegóło+ 
wą analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, 
zdolności, pizeznacze- 
nie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 5 zł. 
Osobiście przyjmuję: 
od 12 — 7. Protokóły, 

(S Go adm!- | ocjezwy, podziękowania 
nistracji__«Słowas. |najwybitniejszych  0- 

ządca -- ekonom SÓD stolicy. Warszawa, 
34 lat z małą Psycho-Gratolog Szye 

rodziną, ukończ- lier-Szkołuik, Piękna 

średni zakład Agrono- 25—3. 
miczny, z długoletnią 
praktyką, hodowla in) 
wentarza i mleczar. 
stwo. Cniubne świa- 

  

ilku urzędni- 
ków, maga: 
zynierów i 

rzemieśln' ków 
wzgl. intelig. robot- 

| ników | poszukuje 
polska firma zagia- 
niczha ne wyjazd, 
Warunki dobre. 

| Zgłoszenia pod <Za 

  

pokoje 
słoneczne świeżo 

odremont do wynaję- 
cia z ciłkow. umebio- 

grodzenie.  Zwierzy-tekcje vod znanych waniem,.  Mickiewi- niec, ni. Dzielna 26. «Sb. Poszukuje posa- cza 44, = 22. E. Woliner. dy. Łaskawe olerty ё 

  

  P. Łyniupy maj <Po- 

  

leśs Matulewski. w Smiatoż 

.Smiałowska 
zmiękcza i usuwa CHOLE- przyjmuje oa_ goaż.. 

Niemojewskiego. 9 do 19. Mickiewicza 
ustają. 46. m. 6 

podsercowym (gdzie 

Wyan= 
Kury dotty 

biate. Antokol,. 
Sapieżyńska 9-b m. 1. 

  

  

1 marca miesze 
Dre m od 

kauie z 3-ch po- 
  

Baczność 
  i. Gosposie! 

Niedogodności prania bielizny nareszcie ustały. 
Dzień prania staje się przyjemnością. 
Zapraszamy >zanowną Publiczność do przekonania się o tem 

w sklepie L P rużana, 
ul. Mickiewicza 

Nr 15 
Two dla Handlu To- 

W Czwartek: 

Piątek, Sobota 
1.8. Segall, i Poniedziałek * warami Aptecznymi 

ją Kpl Niemiecki Wtorek „ B-ciaKołdobscy, "sra" : 
` AE pod redakcją 
Srodę 4 „ŚWił „ Vilefiska Nr. 23. 

gdzie będzie demonstrowanę pranie mydlem 

Sunlaif, Rinso i Lux 
Jeneralny przedstawiciel na Polskę Fabryk firmy 

LEVER BROTHERS LIMITED, PORT SUNLIGHT ANGLJA. 

L. REID, Warszawa, Moniuszki Il. 

tel. 204—87 '186—00.     Numer 

Redakcja 

  

    
B 

Stanisława Grudzińskiego 

Piastyka, Architektura, 
„COMOEDIA“ 

LA t K 

COMOEDIA 
Kierownik Literacki 

okazowy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

i Administracja: Warszawa, ul. H 
Tei. 139—60, 5.8—12. 

Stefan K. Gack 

Poświęcony Sztuce: Teair. Kino, Muzyka, Literatura 
Mody, Sport, Finanse, Społeczeństwo 

koi z kuchnią na Au 
tokolu lub w  śród- 
miesciu. Oferty upra- 
Sza się składać w Ad- 

munistrac ji „Siuwa“ 
dla N.K 

———— 

oświadczona nau- 
D czycielka udziela 

lekcji języka an- 
gielskiego i irancu. 
skiego, Mickiewicza 37, 
m. 17. Od g. 1—4 pp, 
— 

MIESZKANIE 
komu potrzebne if 

  

  

Е ; t do oddani jest wszechstronnem odbiciem życia artysty sikać” paca 
cznego naszego kiaju i zagranicy. dzej i najlepiej 

Prenumerata kwartalną wraz z przesyłką — ZŁ 6.00 zwracając się do 
» półroczna # — Zl. 1000 Domu Han. - Kom. 

э„ roczna ” — ZŁ 18.00 „ZACHĘTA: 
> Portowa 14, tel. 9-05, Numer pojedyńczy 60 gr. rrowa tte 

  

  

  

sty wydany pzez 
staiostwo Żół- 

kiew na imię Karola 
Słatyńsk ego, unieważ- 

nia się. 

F37 gub. dowód osobi- 

oża 18, Ž     

  

  

  

Zapisujcie się do L 0. PB. 

Klimat Los Angeles i okolic 
jest wprost idealny: latem niezbyt 
gorący, zimą temperatura nie spada 
niżej 15 — 20 C; powietrze jest tu 
dziwnie czyste i przezroczyste a słoń- 
ce panuje przez 240 dni w roku i 

tniego potwora. Aligatory są żywione 
mięsem, rosną b. powoli i żyją nad- 
zwyczaj długo; w fermie jest kilka 
olbrzymów w podejedyńczych zagro* 
dach a wśród nich największym i 
najstarszym jest «El Diablo» (po 

II, 

Los Angeles jest odwiedzane co 

roku przez setki „tysięcy gości, to też 

życie hotelowe i kawiarniane jest tu 

nadzwyczaj rozwinięte; wszystkich ho- 

teli, mających razem przeszło 95 tys. 

pokoi, jest w mieście pizeszło 630 a 

wśiód 1ich kilkadziesiąt nowych, 

wspaniale urządzonych, z hotelami 

Ambassadol*, „Alexandria“ i „Van 

Nuys” na czele; pensjonatów „około 

1100 ze 162 tys. pokoi; kawiarni i 

«Cefeteria» albo „Help yourself" — 

Usłuż sam sobie* (zakłady gastro- 

nomiczne, w których goście sami so- 

bie usługuja)—tysiące. Rzadko gdzie 

na kuli ziemskiej można znaleźć tak 

wielki wybór wspaniałych i przepysz- 

nych w smaku owoców, jak w Kali- 

fornji Południowej, a w Los Angeles 

jest niezliczona ilość skiepów, pel- 

nych ich rozmaitych gatunków; o- 

woce są względnie tanie a w ogro- 

dach podmiejskich—w prost za bezcen: 

kosz pomarańcz (50 szt.) kosztuje 

„a quarier"—25 centów, brzoskwinie 

-—1 cent Sszt., czereśnie — 5 centów 

kilo itd.—Przedsiębiorczość i eńergja 

amerykańska, rozwój techniki i popu- 

laryzacja najnowszych wynalazków 

święcą tu swój iryumi. Gdy w Los 

Angeles, kióre w przeciągu czterech 

lat podwoiło prawie swą ludność, 

zabrakło słodkiej wody, zbudowano 

żytku codziennego, co szósty miesz- 
kaniec Los Angeles posiada go; sieć 
telefoniczna jest ogromnie rozwinięta: 
jeden aparat telefoniczny wypada na 
4-ch ludzi; w większych magazynach 
kasy sąuniewidzialne i znajdują się 
przeważnie po za magazynam, a 
wszelk e operacje: pieniężne sprzeda- 
jących są załatwiane z kasą za po: 
mocą pneumatycznych lub elektrycz- 
nych przenośników; elektryczność 
służy tu nie tylko do ogłoszeń i re: 
klam świetlnych, do ogrzewania roz: 
maitych maszynek w kawiarniach, 
ale nawet fryzjerzy strzygą elektrycz- 
nemi maszynkami! 

W fermie strusi jest przeszło 100 
sztuk ptaków, trzymanych w obszer- 
nych zagrodach; ciekawą jest wylę- 
garnia olbrzymich jej i nadzwyczaj 
zajmującem zapoznanie się z techn - 
ką przygotowania piór strusich do 
użyiku płci pięknej; jednak główną 
atrakcją fermy są wyścigi strusi, za- 
przężonych jak kłusaki do lekkich, 
dwukołowych  amerykanek; wyścigi 
odbyw.ją się na torze wyścigowym 
fermy i ściągają tłumy widzów. 

Ferma aligatorów jest jedyną na 
świecie; w kilku sadzawkach, ogro- 

dzonych siatką żelazną meirowej wy- 
sokości, znajdują się Seiki aligztorów 
najrozmaitszej wielkości, od kiikuty- 
godniowej jaszczurki cQ  kilkuselle- 

hiszp. «Djabeł»), który ma przeszło 
3 metry długości i, podobno, przeszło 
350 lat. Dozorcą aligatorów jest Bia- 
ły, przed którym nawet największe 
bestje czują paniczny respekt; ma on 
kilka tresowanych _ wychowań:ów, 
których bez ceremonji wyciąga z sa* 
dzawki za ogon i którym każe Wy: 
konywać rozmaite Sztuki. Aligatory 
znosz 
których w kilku inkubatorach wylę- 
gają się małe; rocznie zabijają po 
kilkadziesiąt aligatorów i ze skór ich 
wyrabiają bardzo ładne, ale i bardzo 
drogie, walizki, portfele i t. d. 

Los Angeles jest otoczone kilku- 
nastu mniejszemi miastami, które je- 
szcze niedawno były niewielkiemi 
osadami i które w przeciągu kiiku 
ostatnich lat rozrosły się do rozmia- 
rów miast; obecnie, łącząc się z Los 
Angeles, stanowią one jego przedłu: 
żenie i zapewne w niedalekiej przy- 

szłości będą stanowiły część jego; 
nawet już obecnie nie mówi się O 
tych miasiach, jako o samodzielnych 
jednostkach, lecz o Los Angeles ja- 
ko o całości, chociaż właściwie nie 
Los Angeles lecz podmiejski  Holiy- 
wood (czyt. Holleuud) jest. wszech- 

Światową stolicą produkcji kinema- 
tograficznych; nie Los Angeles, lecz 
sąsiednia Pasadena (czyt. Pesedina) 
jest miastem miljonerów. 

duże, białe, podłużne jaja, Z. 

tylko 125 dni bywa pochmurnych i 
deszczowych. Okolice Los Angeles, 
biiższe i dalsze, są nadzwyczaj pię- 
kne i urozmaicone: Wysokie góry, 
szerokie doliny, piaszczyste diuny, 
skaliste brzegi morskie i dzikie ostę: 
py leśne. — Nic więc dziwnego, że 
w okolicach Los Angeles, w Holly- 
"wood i Culver City (czyt. Kuiwer 
Site) rozwinęła się do niebywalych 
rozmiarów sztuka kinematograficzna, 
mając takie atmosferyczne i topogra- 
ficzne warunki dla zdjęć fotografi- 
cznych; piaski _ Arabji ' są  fo- 
tografowane koło El Segundo, pu- 
szcze Kanady — koło Big Bear Lake 
(czyt. Big Ber Lek), słoneczna Cote 
d'Azur — na brzegu morskim mię- 
dzy Long Beach (czyt. Bijcz) i Re- 
donso, a krajobrazy Mórz Południo- 
wych- koło Topango Canyen (czyt. 
Kenjon); nietrudno tu również o ska- 
ły Szwajcarji lub zielone wzgórza 
Angiji. 

Los Angeles jest miastem naw- 
skroś międzynarodowem: można tu 
znaleźć przedstawicieli wszystkich ras 
i narodowości. Z obcokrajowców naj- 
więcej jest Meksykanów, którzy za- 
mieszkują stare miasto — „pueblo”, 
„Pueblo”, chociaż zmieniło właścicie- 
li, pozostało meksykańskiem jak daw- 
niej: leniwie snują się śniadzi, czarno- 
włosi, brudni Meksykanie z czerwo- 

nemi lub żółtemi chustami na szyi, 
w filcowych, szerokich „sombereros* 
z wysokiem dnem, podobnem do gło- 
wy cukru; w kuchniach wózkach na 
ulicy sprzedają smakołyki meksykań- 
skie a na skiepach widnieją napisy: 
„Botica mexicana”— «Sklep meksykan- 
ksi» lub „Se habla espanol*— „Mówi 
Się po hiszpańsku*. Głównym ośrod- 
kiem „pueblo“ jest rózlegiy plac, z 
hiszpańska „Plaza* zwany, i opodal 
znajdujący się kościół misji, której 
Los Angeles zawdzięcza swoją naz- 
wę. «Piaza» bywał nieraz wiuownią 
krwawych walk w czasie wojny mek- 
sykańsko-ameryk:ńskiej, a w 1871 r. 
rozjuszony tłum Meksykanów wypra- 
wił tu rzeź Cnińczykom, którzy za- 
mieszkują sąsiednie kwartały; kościół 
misji posiada dużo ciekawych malo- 
wideł i zabytków. 

W „pueblo* odbywają się wielkie 
jarmarki na konie, muły i bydło, peł- 
no tu rozmaitych awanturników i cow- 
boyów, k órzy włóczą się po szyn- 
kach gdzie pomimo „prohibition law“ 
(prawo, zakazujące sprzedaż ałkoholu) 
za „dobrė“ pieniądze sprzedają prze- 
różne spirytualja,— bijatyki i burdy są 
na porządku dziennym. — Niedaleko 
od „Piąza* znajduje się park „Eiysia“ 
malowniczo rozrzucony: po wzgó- 
rzach; z jednej strony roztacza Się 
widok na przemysłową część miasta, 
z drugiej—na szeroką dolinę „Cahu- 
enga* i miasto Giendale (czyt. Glen- 
dej), do którego Los Angeles przy- 
bliża się coraz więcej. W parku są 
doskonałe drogi samochodowe i kil- 
kanaście placów sportowych; z drzew 

  

i krzewów podzwrotnikowych sziuka 
ogrodnicza potworzyła śliczne grupyż 
wieczorami, przy księżycu można po- 
słuchać pięknej serenady na gitarze 
fub mandolinie, albo... dostać nożem 
pomiędzy. żebia— „pueblo* pozostało 
meksykańskiem jak dawniej! 

Koło parku Lincolna, w którym 
wśród rzadkich okazów wspaniałych 
drzew, rozmaitych krzewów i prze- 
ślicznych kwiatów znajduje się jezior- 
ko pełne wodnego ptactwa, leży og» 
ród zoologiczny Seeliga i fermy stru- 
si i aligatorów. Tutejszy ogiód 2007 
logiczny nie można porównywać z 
londyńskim lub nawet hamburskim, 
są tu jednak piękne okazy lwów, ty- 
grysów i małp atrykańskich, Przed 
kilku laty zdarzył się tu oryginalny 
wypadek: do ogrodu przywieziono 
Iwicę z kiikunastodniowem iwięciem; 
w parę dni potem |wica zdechła a 
Iwiątko oddano na wykarmienie Slice, - 
która niedawno miała szczenięta; poe 
między matką-sukę i przybraną córką 
zawiązał się serdeczny stosunek i gdy 
po roku chciano je rozłączyć Iwica- 
córka zaczęła rzucać się w klatce. i 
ryczeć groźnie, a suka-maika wyć i 
skomieć żałośnie — wobectego zam- 
knięto je znowu razem. Obecnie 
mieszkają nadal w klatce w doskona= 
łej zgodzie: stara, z siwym pyskim 
suka i wspaniała, „kilkuletnia lwica. a 
na desce, umieszczonej przy klatce, 
opisano całe zdarzenie. 

  

  

Wydawca Stanisiaw iwackiewicz, — Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. -— Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23.   
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