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Ryga, 12 lutego, 

Jakaś nadprzyrodzona moc, zrogu 
fatalności, osypała Rygę  sensacjami. 
Trzy zamachy na redakcje w ciągu 
niespełna dwuch tygodni i zabójstwo 
kurjera dyplomatycznego, to jak na 
królki,okres czasu — wystarczająca 
ilość wrażeń do zaalarmowania opinii. 
—2Zamach na „Briwa Seme*. niektóre 
siery gotowe były komentować jako 
skierowany bezpośrednio przeciwko 
premjerowi Ulmanisowi i rzeczywiś- 
cie pewne poszlaki zdawały się przy- 
puszczenia te potwierdzać.— Być mo- 
że.—Organizacja terorystyczna, doko- 
Rywująca na Łotwie systematycznych 
zamachów na lokaie niektórych redak- 
cyj, wydaje się być bardzo silną i 
dobrze zorganizowaną, Po pierwszym 
akcie teroru nastąpił drugi w  Mita- 
wie, a po kilku dniach znowu w Ry- 
dze, na ulicy ludnej, omal że repre- 
zentacyjnej „Rainis Bulvars“. 

Zachodzi pewna analogja pomię: 
dzy zamordowaniem kurjera sowiec- 
kiego i bombami w. redakcjach. W 
obydwu wypadkach, policja okazała 
się bezsilną, śledztwo nic nie wykaza- 
ło, a opinja gubi się w przypuszcze- 
niach, snując najfantastyczniejsze opo 
wieści. Diaczego tak jesi? — Odpo- 
wiedź nader prosta: Łotwa posiada 
niedostatecznie wykwalifikowaną ро- 
licję, Właściwie nieudolnością własnej 
policji należałoby Łotwie odparowy- 
wać ataki prasy sowieckiej, obstają- 
czj przy twierdzeniu, że zamach na 
kurjera miał charakter wybiinie poli- 
tyczny. Byłby to argument bardziej prze- 
konywujący, niż bezmyślne powtarza- 
nie o kiyminalnej przeszłości Oabry- 
łowiczów. 

W bardzo zawikłanej sprawie za- 
bójstwa kurjera, należy 
głupie insynuacje i oszczerstwa pra- 
sy sowieckiej, od poważnego trakio- 
wania śledztwa. Tymczasem władze 
łotewskie bagatelizują śledztwo, spro- 
„wadzając go do formułek, któreby 
mogły dowieść, że Gabryłowicze są 
zawodowymi zbrodniarzami. Tak nie 
jest. Oczywiście niemądre wnioski 
„Prawdy“ i „lzwiestji*, o jakimś 
wpływie na zabójstwo, Anglji, Esto- 
nji i Polski, o jakimś jedynym anty- 
bolszewickim froncie i antybolszewi- 
ckiej organizacji bałtyckiej, pozostaną 
zawsze prześladowczem manjactwem 
sowieckich publicystów. Ale ciągła 
kompromitacja łotewskiej policji ś.ed- 
czej w tej sprawie, daje jedynie <co- 
raz nowe aiuty do rąk czychających 
па to, polityków moskiewskich. 

Analizując wszystkie sążnisite spra- 
wozdania ze śledztwa, umieszczane 
w pismach. i komentarze prasy do 
tego, należy stwierdzić, że wszystkie 
absolutnie wyniki śledztwa dotych- 
czasowego, opierają się jedynie na 
zeznaniach tragarza Kozłowa, u które: 
go to Gabryłowicze zwykli się byli 
zatrzymywać w Rydze. Pozatem nic. 
Urzędowy komunikat stwierdza, że 
Gabryłowicze popełniali już liczne 
przesiępstwa, ale nie podaje miejsc 
i czasu tych przestępstw. Urzędówki 
i półurzędówki, stwierdzają głośno, 
że władze litewskie ustaliły, iż Ga- 
bryłowicze byli oddawna notowani, 
jako notoryczni zbrodniarze, a w tym 
samym numerze publikuje się oficjal- 
ny komunikat litewskiej policji kry: 
minalnej, w której ta stwierdza, że 
Gabryłowicze nie są jej znani. Podo- 
bne lapsusy nie mogą zachodzić 
tam, gdzie chodzi o sprawę nader 
poważną, ba, nawet groźną. Ciągłe 
powtarzanie o ustaleniu kryminaine- 
go charakteru zajścia, też nie przy- 
sparza powagi śledztwu, według 
przysłowia: „kto się tłumaczy ten się 
oskarża”. 

Nie wchodząc bliżej w terdencje 
śledztwa, czy ceiem je, © jak twierdzą 
pisma sowieckie, jest zaiarcie śladów, 
czy też objektywne ustaienie zbrodni, 
musimy przyznać, że wybujałym i 
fantastycznym pretensjom : sowietów, 
główne atuty dosiarcza właśnie poli- 

cja łotewska, śledztwo w Sprawie za- 
bójstwa kurjera prowadząca. 
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rozróżnić , 

| fera, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
+ W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Reitaljanizacja Tyrolu, 
Na mapie Europy są terytorjalne 

kawałki, wyraźmy się jeszczejdrastycz= 

niej, odpadki przeróżnych, zadawnio- 
nych kwestyj politycznych, przecho- 
dzące co pewien czas z rąk do rąk, 

do sąsiadujących z sobą państw przy- 
łączane, oułańczane.. Biedne, nie- 

szczęsne zbiorowe istoty, jurydyczne 

objekty, na których co pewien czas 

dokonywa się operacyj in anima wili: 

wcielania i odseparowywania, a po 

nad to, co o wiele, wiele boleśniejsze, 

denacjonalizowania i po pewnym cza* 
sie renacjonalizowania wynarodowio. 

nych. 

Klasycznym przykładem i okazem 
takiego terenu istnych hec nacjona- 
listycznych (wyznaniowe już, chwalić 

Boga, ustały) jest Alzacja. Kraj z lud- 

nością niemiecką oderwany orężnie 

przez Ludwika XIV-go, przyłączony 

ostatecznie do Francji w pokoju гу- 
swickim (1697), mocno w ciągu pra« 

wie dwóch stuleci sfrancuziały, zce 

staje „odbiły” przez Niemcy i do nich 
z powrotem przyłączony (1871) aby 
„wrócić* znowu do Francjj w bez 
mała pół wieku po tem (1918). Ko- 
lejno każde z obu państw usiłuje 

wpóić jaknająłębiej w kresową  pro- 

wincję: własny język, obyczaj i patrjo- 

tyzm. Odgermanizowywania piastow- 

skiego niegdyś Śląska dokonywujemy 
sami. W chwili obecnej przybywa do 

kategorji” ziem, o kiórych mowa— 
Tyrol. 

Nagle i niespodziewanie, zagłu- 

szając wystarczająco wizaskiiwe i roz* 

pasane wizenie w całej dziś Europie, 

rozległa się z trybuny rzymskiego 
parlamentu piorunowa mowa „tyiol- 

ska* Mussoliniego—otwierając incy- 
dent nie pozostawiający nic do ży- 

czenia pod względem i drażliwości i 

powikłań ideowych i bardzo dla po- 

koju Europy niebezbiecznych, wy- 
raźmy się oględnie, pierwiastków. 

Co to jest Tyrol? Tyroi jest to 
prowincja. Nazwa mało ścisła, głębo- 

ko jednak historyczna, jak np. Ukra- 

ina lub Podole. W zamierzchłej prze- 

szłości rozpadał się Tyrol па hrab. 

stwa pozostające w lennym siosunku 

do—Bawaiji. Ztąd historyczna inkli- 

nacja mięszania się Bawatji do spraw 
tyrolskich! Potem nastąpiła emancy- 

pagja suwerenna tyrolskich hrabiów. 

Uiośii na potężny ród faktycznie pa- 

nujący . Andechs'owie, przybrawszy 

sobie tytuł diuków Meranu. Po- 

tem Bawarja usiłowała odzyskać 

nad  Tyrolem suwerenne swoje 
prawa, a gdy się jej to nie udało — 

odstąpiła wszystkie swoje do Tyrolu 

prawa, za grubą kwoię złotych flore- 

nów cesarzowi Karolowi |V-temu 

Habsburgowi. Od tej daty — dawno 
temu, bo od roku 1369-g0—władali 

Tyrolem rozmaici książęta austrjaccy, 
a gdy ostatni z nich zeszedł bez- 

dzietnie ze świata, objął dziedzictwo 

nad Tyrolem, w 1665-iym cesarz Le- 

opold, Uroczyście i entuzjastycznie 

uznał go Tyrol za swego suwerena 
podczas pobytu cesarza w Insbrucku. 

1 zrósł się Tyrol krzepko—z Ausirją 

Habsburgów. Gdy go w 1805-tym 

przyłączono do Bawatji pogodził się 

ze swym losem lecz gdy w 1809-iym 

inkorporowano go. do.. włoskiej 

Lombardji, powstał jak jeden mąż. 

Do Austrji chciał z powrotem! Wa- 

leczny Hofer powiódł górali tyrol- 

skich do stóp tronu cesarza Fran- 
ciszka. Rzuciły mu się w poprzek 

drogi wojska . francuskie Napuleona, 

robiące wówczas w alpejskich kra- 

jach „porządek*. Rzuciły się na Ho- 

sprzymierzone z Napoleonem 

wojska bawarskie. Hofer odbił oba 
ataki i wygnał z kraju Bawarów. 

Byłby dał sobie radę i z Francuza- 
mi, lecz Austrja była pobita, posiłk! 

stamtąd urwały się i Hofer, osaczo- 

ny, zdradziecko pojmany, sta wiony 

przed sąd wojenny francuski, w Man- 

tui był rozstrzelany. Zginął jak boha- 
ter i w pieśni żyje ludowej a wiersz 

Mosena o Hoferze umie na pamięć ka- 

2dy w Niemczech uczeń szkoły śre- 

dniej. Jak Hofer niepozwala sobie 
oczu zawiązać i jak w ostatniem 

tchnieniu żegna kraj swój i swego 

cesarza: «Es leb' mein guter Kaiser 

Franz! — Mit ihm sein Land Tirol». 
Tyrol został przy Lombardji włos- 

kiej przezwany prowincją Wyższej 
Adygi, Alto Adige, jak w mowie 
swojej zwał Tyrol raz po razu Musso- 

lini, Traktat pokojowy Wiedeński ro- 
ku 1815-g0 wiócił Tyrol Austrji. 
Odebrał go jej traktat  Wersalski 
w stolat potem, nie w całości wprawdzie, 

lecz oddając Włochom setki miejsco- 

wości gdzie nietylko pamięć o Ho- 

ferze żyje świeżuteńka lecz gdzie i 
duch jego żywie po dziś dzień. Praw- 

da, w Meranie, w Bozen, w Brixen, 

we Franzessferte, w Innichen, poni- 
żej Brenneru stanowi ludność nie- 
miecka (do niedawna mówiono Au- 
stryjacy) stanowi mniejszość, aczkol- 

wiek bynajmniej nie „ogromną*, lecz 

element to społeczny mocny bardzo 

i mający w kraju tradycje sięgające w 
setki lat. 

Byłoby rzeczą wprost nie do po: 

jęcia aby naród niemiecki— gdziekol- 
wiek jest—nie interesował się dolą 

i niedoląiego swego odprysku w 

obcem państwie, tam na południu 

Bienneru, w całej, wielkiej postaci 

byłego austrjackiego Tyrolu. Niem- 
cami pozostałymi w Alto Adigs intere- 

sują się jednakowo gorąco zarówno 

Niemcy w Berlinie jak w Wiedniu, 
jak w Monachjum. Co w tem dziw- 
nego? Kto im to prawo (a nawet ten 

obowiązek) odejmie? 

Że zaś rząd włoski prowadzi w 
b. południowym Tyrolu akcję reifalja- 

nizowania kraju, to nie ulega wąipli- 
wości. Sam to przecie w mowie swo- 

jej przyznał Mussolini. „Znam tylko— 

rzekł — Alto Adige, nie żaden Tyroil 
Odbywa się tam odniemczanie sta- 

rodawnego kraju włoskiego. Bo wię: 

kszość — mówił — tych rzekomych 

Niemców, poniżej Brenneiu, to albo 

zgiermanizowani Włosi albo potomko- 
wie barbarzyńców (tak wyraził się 

dosłownie Mussolini) którzy przedarli 
się pizez Alpy* Kiedy? Na schyłku 

imperium cezarów? Podczas wędrów- 

ki narodów? Mniejsza. Dość, że sam 
Mussolini przyznał, że tych „potom* 

ków barbarzyńców *, co niegdyś prze- 

darli się z Germanji za Alpy, jest 

100.000 na 80.00G czystej krwi Laty- 

nów. Mniejsza nawet i o to. Faktem 
jest najznamienniejszym dla teraźniej- 
szych czasów, że podobną statystyką 

„proischożdienja* (proszę wybaczyć 
za rosyjski wyraz lecz sam pod pió- 

ro przychodzi).. zajmuje się szef 

rządu potężnego państwa liczącego 
42 miijony ludności, dążącego do 
wskrzeszenia Imperium Romanum! 

A dalej czyliż nie brzmi jak wyzwa- 

nie rzucone elementarnym zasadom 
cywilizacji przyznanie, że rząd wło- 
ski zamierza zmienić nazwiska nie- 
mieckie około stu tysięcy obywateli 

na — nazwiska włoskie! Kto zwał 

się Wolff, ma zwać się Lupo! Rzecz 

prosta, że gdy dojdzie do stosowa- 
nia takich „środków *, sypać się mu- 

szą — przesadne wieści. Jedną. z 
nich, na kiórej bajeczności i fałszu 

któżby się nie poznał? — była wieść 
o rzekomym zamiarze zburzenia w 
Bozen pomnika niemieckiego minstre- 

la i poety Waltera won der Vogel- 
weide, o rzekomym zakazie choinek 

na Boże Narodzenie i t. p. Łatwo 

było Mussoliniemu zadać tym legen-- 
dom kłam i rozproszyć je. 

A jakże teraz stoi sprawa? 
Pierwszy o reitaljanizowaniu Niem- 

ców tyrolskich odezwał się... na całą 
Europę szef rządu bawarskiego w 

Monachjum, Helda. Jemu to wielką 
swoją i niepospolicie Śmiałą mową 
odpowiadał Mussolini, rzucając mu 

w twarz, w dyplomatycznych: lecz 

mocnych słowach: «Nie wtrącaj się 

pan w nie swojel» Mussoliniemu od- 

powiedział z Berlina Stressemann, 
przyznając, że wiele jest w doniesie- 

niach z półudniowego Tyrolu przesa- 

w Panu w majątku No 

Nadzwyczajna 
* GENEWA, 1211 (PAT). Dziś o 

godz. 15-ej rozpocznie się nadzwy- 
czajna sesja Rady Ligi Narodów pod 
przewodnictwem Garbasso przedsta- 
wiciela włoch w Bernie. Na posie- 
dzeniu tem zostanie ustalony termin 
nadzwyczajnej sesji ogólnego zgro- 
madzenia, prawdopodobnie na 8 lub 
10 go marca, oraz ułożony porządek 
dzienny tej sesji. Porządek ten będzie 
prawdopodobnie obejmował 3 sprawy, 
mianowicie termin wejścia Niemiec 
do Ligi, kwestje budżetowe oraz 
skład Ligi Narodów. Sprawy budże- 

Czy Polska uzyska st 
LONDYN 12.1 PAT. Komitet wy- 

konawczy związku stowarzyszenia 
Przyjaciół Ligi Narodów powziął u- 
chwałę wyrażającą radość z powodu 
bliskiego wstąpienia Niemiec do Ligi 
Oraz uzyskania przez nie stałego miej: 
sca w Radzie Ligi, a zarazem doma* 
gający się od rządu aby wszelkiemi 
środkami opierał się zrealizowaniu 
propozycji powiększenia liczby sta- 
łych miejsc członków Rady. 

PARYŻ, 12.11, PAT. Journal pisze, 
że oczywiście należy się zastanowić 

nad przyjęciem wszystkich kandyda- 
tów do stałych miejsc w Radzie Ligi 
Narodów oraz przeprowadzić dysku- 

CENA OGŁO>ZEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 

oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

JADWIGA z REYTENÓW 

Adamowa Hrabina Huffen-Czapska 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona Ś. S. Sakramentami zasnęła 

dnia 11 lutego 1926 roku, przeżywszy 72 lata. 

O smutnym obrządku złożenia zwłok w grobach rodzinnych w kościele Żuprańskim 
dnia 15 lutego 1926 roku zawiadamiają krewnych i znajomych 

wosiołki 

pogrążeni w głębokim żalu 

sesja Rady Ligi. 
towe dotyczyć będą wejścia Niemięc 
do Ligi, oraz wniosków międzynaro- 
dowego jury architektów co do bu- 
dowy gmachu Ligi 

Problemat składu Rady obejmuje 
sprawę przyznania Niemcom stałego 
miejsca jak również sprawę rozszerze- 
nia lub przekształcenia Rady wobec 
wysuniętych przez Polskę i Hiszpanję 
żądań przyznanie im stałych miejsc 
w Radzie. Liczą tu, że na załatwienie 
„wymienionych spraw wystarczy jedno 
dzisiejsze posiedzenie Rady. 

ałe miejsce w Radzie. 
sję w tej sprawie. Przyznanie Niem- 
com stałego miejsca w Radzie ułatwi 
im urzeczywistnienie nieukrywanych 
zresztą zamiarów wznowienia dys: u- 
sji nad niekióremi punktami traktatu, 
a mianowicie w  spiawie granic 
wschodnich. Logika nakazuje przy. 
wrócić równowagę przez wprowa- 
dzenie do Rady Ligi państwa najbar- 
dziej zainteresowanego w utrzymaniu 
wspomnianych granie. Dzięki, szero- 
kości poglądów i duchowi pojednaw- 
czemu Chambe:laina można uważać 
za pewne, ze Polska uzyska stałe miej- 
sce w Radzie Ligi. 

UMTS T PORT NAA ARRAS KAINA EINIKIS IKO TS TS ET IATOEZO TOPI) 

Litewszczenie szkół polskich trwa w dalszym 
ciągu. 

Wprowadzenie języka litewskiego, jako wykładowego, w 
szkole datnowskiej, 

Z Datnowa (pow. kiejdańskiego) donoszą nam co następuje: 
W ostatnim tygodniu stycznia r b. nauczyciel szkoły w Dainowie, li- 

czącej 4 oddziały, zapowiedział dzieciom, że odtąd nauka w oddziałach 3 
1 4 odbywać się będzie tylko w języ! ku litewskim. Wiadomość ta sprawi- 
ła meopisane wzburzenie wśród dzieci i rodziców. Dzieci głośno płakały 
i zapowiedziały, że nie pójdą do szkoły litewskiej. 

Jakoż nazajutrz żadne z dzieci 
pustkami. 

nie przyszło: oba oddziały świeciły 

W. niedzielę dn. 7-g0 lutego zebrali się rodzice i opiekunowie po- 
krzywdzonych i na zebraniu w szkole doszło do burziiwych scen między 
niemi, a nauczycielem szkoły, rezultat 
rach było odzyskanie 3 oddziału dla 

em czego po kilkogodzinnych spo- 
dzieci polskich, zaś 4 oddziału na- 

uczyciel oddać nie chciał i nie zgodził się. Kwestja więc. została zawie- 
szoną i dzieci do 4 oddziału nie chodzą. 

Rodzice czynią zabiegi, 
również w 4 ym oddziale. 

Policja broni 

by wykład w języku polskim przywrócono 

gazet ryskich. 
Teror tajemniczy szaleje dalej, 

Z Rygi donoszą: Wobec systematycznych napadów terorystycznych na 
redakcje gazet, przed lokalami niektórych gazet ustawiono posterunki policyjne. 
Interesanci winni okazywać legitym:cje. 

Wezoraj usiłowano dokonsć poraz drugi zamachu na redakcję wycho» 
dzącego w Mitawie pisma <Zeingales Bałss». Złoczyńcy kilkoma strzałami 
rewoiwerowemi ciężko ranili policjanta, broniącego dostępu do redakcji. 

ERRZSEREZ SZYNY ITA ERZE CYK ORAWY NRARCZE S KEENION ATS 

dy lecz podtrzymując w całej pełni 

twierdzenia premjera monachijskiego. 
W odpowiedzi na mowę Stressemana 

zabrał głos w rzymskim senacie Mu- 
ssolini i nie schodząc ani na krok 
z zajmowanego stanowiska, uchylił 

sprawę tyrolską z pod kompetencji 

„wszelkiego zgromadzenia lub rady* 

(zatem i Ligi Narodów), Żadne 
też — oświadczył—specjalnęe układy 

nie krępują rządu włoskiego co do 
postępowania tak a nie inaczej z nie- 

miecką mniejszością narodową w pro- 
wincji Górnej Adygi. 

W. pierwszej wielkiej mowie swo- 

jej — przypomnijmy sobie — wyraził 

się Mussolini z wielką mocą i... świa- 

domy niezawodnie wrażenia które 

wywrą jego słowa: „Sztandar Włoch 
może z wyżyn Brenneru pójść dalej— 
łecz nie cofnie się nigdy!* Cała izba 
deputowanych i trybuny przepełnione 
publicznością przyjęły te słowa wprost 
entuzjastycznemi oklaskami. Prasa 
włoska zapewniła, że Mussolini" nie- 
tylko pogroził Niemcom całą pięścią 
lecz, że zahamował dający właśnie 
niepokojący znak swej żywotności; 
ruch zmierzający do połączenia Austrji 
z Niemcami. 

Zdaje nam się wręcz przeciwnie, 
że taka wobec Niemiec zajęta posta: 

wa Włoch leje tylko oliwę na pan- 

germańskie zarzewia. 
Jacz, 

   

  

       
      
        

  
Syn i córka. 

S$ejmi Rządu. 
Pos. Barflicki. 

WARSZAWA 12.II (żel. wł. Słowa) 
Dziś z rana pos. Barlicki przybył do 
Sejmu i po dłuższej rozmowie z pos. 
Moraczewskim udał się do Prezy- 
djum Rady Ministrów na konierencję 
z premjerem. Po południu odbyła się 
druga konferencja w Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, co do ostatecznego 
załatwienia nominacji pos. Barlickiego 
na stanowisko ministra Robót Pu- 
blicznych. jak słychać żądanie P.P.S,, 
aby jej przedstawiciele brali udział w 
komitetach ekonomicznym i politycz- 
nym ministrów aczkolwiek resorty ich 
nie wchodzą w rachubę, zostało po- 
myślnie załatwione. 

Czy nie choroba zarozumial- 
stwa? 

WARSZAWA 12.II. (żel, wł. Słowa) 
W związku z tem, że w kilku dzien- 
nikach warszawskich ogłoszono jako* 
by Piast porozumiał się z Wyzwole- 
niem w Sprawie zlania się na terenie 
parlamentarnym, warszawski organ 
Piasta „Echo Warszawskie" zaprzecza 
w ostrej tormie tym wiadomościom 
jak również i uchwale Piasta doma- 
gającej się rozwiązania Sejmu. „Echo 
Warszawskie* pisze: „Przedstawiciele 
Piasta nie brali udziału w pieigrzym- 
ce do Bolszewji a tem samem nie 
mają obowiązku w stosunku do Pol- 
Ski iść po linji III Międzynarodówki. 
Rozwiązania Sejmu w czasie przežy- 
wanego obecnie kryzysu gospodar- 
czego, bezrobocia i fali strajków mo- 
gą się domagać tylko żywioły anty- 
państwowe i sprzyjająca im prasa”. 

Obrady Piasta. 
WARSZAWA 12.II. (żel. wł. Słowa) 

W czasie wczorajszych obrad klubu 
Piasta przyjęto do wiadomości re- 
zygnację ze stanowiska sekretarza 
pos. Sarnieckiego i na jego miejsce 
wybrano pos. Malina. Na miejsce 
pos. Erdmana, kióry wystąpił z za- 
rządu wybiano pos. Janeczka. Po 
reteracie pos. Byrki uchwalono  sta- 
nąć na stanowisku Ściągania podatku 
majątkowego w wysokości defimiyw= 
nego wymiaru t, į. 150 miljonów z 
roinictwa, 302 milj. z wieikiego prze- 
mysłu i 69 z drobnego przemysłu i 
z wolnych zawodów. 

Sekcja do spraw mniejszości. 

WARSZAWA, 12 II, (żel. wł, Słowa) 
Dziś oabyło się posiedzenie Sekcji 
do spraw mniejszości i województw 
wschodnich. Dyskutowano sprawy 
bieżące. 

Wycieczka parlamentarzystów 
poiskich do Estonii. 

WARSZAWA, 12.I. Pat. Wycieczka 
parlamentarzystów polskich do Rewla 
odbędzie się między 21 a 23-ym b.m. 
Wezmą w niej udział przedstawiciele 
wszystkich ugrupowań sejmowych. 
Między innemi zapowiedziany jest 
udział wice-marszałka Dębskiego i 
posła Niedziałkowskiego. Wycieczka 
ma charakter rewizyty parlamentarzy- 
stów estońskich i została wyznaczo- 
na w ten sposób, aby parlamentarzy- 
ści polscy mogli uczestniczyć w ob- 
chodzie estońskiego święta harodo- 
wego, które wypada w dniu 24 b. m. 
co uwidoczni serdeczny charakter 
wycieczki. 

Przygotowania do rokowań 
handlowych z Łotwą. 

WARSZAWA, 12.11, Pat. Posel- 
stwo polskie w Rydze nawiązało wy* 
mianę zdań z rządem łotewskin w 
sprawie zawarcia prowizorjum handlo= 
wege między Polską a Łotwą.



ECHA KRAJOWE 
Członkowie P.P.S. hersztami bandy dywer- 

syjnej. 
Niezwykty epilog Śledztwa w napadzie pod Sieniawką. 

(Telefonem od naszego korespondenta). 

Baranowicze, 12 lutego. 

  

Sprawa organizacji komitetów wiejskich przez P. P. S. znalazła nie- 
oczekiwany epilog w.... napadzie bandyckim na szosie Sieniawka La- 
chowicze w dniu 31 stycznia, kiedy został ranny por. Sledziński oraz za- 
bity szofer samochodu. : 

Jak wyjaśniło dochodzenie oraz przyznanie się zaaresztowanych ban- 
dytów, dowódcą bandy był Dominik Fiedorowicz, prezes komitetu wiej- 
skiego i oddziału P.P.$. we wsi Kulenie. Ponadto zabity przez por. Sle- 
dzińskiego bandyta Szpak i trzech innych byli członkami czynnymi komi- 
tetu wiejskiego. : j 

Tak że z liczby óśmiu bandytów pięciu należało do P.P.S. 
Dokonany napad nie był pierwszym, w którym brali udział zaaresz- 

towani obecnie. Przyznali się oni do napadu na Nacz Hiebowską w roku 
1024, kiedy to zostali zamordowani właściciele maj. pp. Swięciccy, do na- 

padu na maj. Zieleniec, p. Korczyca, w którym został spalony dom miesz- 

kalny, do napadu na administratora maj. Nowy Dwór, p. Houwałda, do 

napadu we wsi Reczkany na bogatego włościanina, który został ciężko ran- 
ny, do napadu na posterunek policji na stacji Lachowicze, do napadów na 
szosie Sieniawka Lachowicze. : 

Zaaresztowanie sprawców tylokrotnych napadów, a trzeba wiedzieć, 
że, jak przyznają sami bandyci, jeden z nich. przyjmował udział w 12 
napadach inny znowu w dziewięciu, świadczy najwymowniej, że obawy 

nasze z kogo się będą składały te wiejskie komitety, organizowane przez 

Polską Partję Socjalistyczną, na jakich elementach tutaj będzie się ta 

partja opierać nie były pozbawione słuszności. ы 
Wskutek zeznań bandytów zapowiedziane wiece P. P.S. w powiecie 

zostały zawieszone i wzbronione. 
W związku z wykryciem bandy, działającej na terenie powiatu od 

roku 1921 opinja głosi szereg niezmiernie ciekawych informacji, których 
jednak na razie nie podaję, gdyż muszę sprawdzić. 

Powrócę do nich, o ile te informacje będą potwierdzone. 
Zaznaczam w końcu, że przesłane dane posiadam z zupełnie pewnego 

źródła. Rozprawa sądowa w trybie doraźnym odbędzie się w Baranowi: 
czach w dniu 25 lutego. Sprawę 18 oskarżonych o udział pośredni 
w napadach przekazują władze do sądu zwykłego. S. T. 

Em 

mówią wtajemniczeni opiera się na Niepokojący objaw 
— Korespondencja Słowa. — 

Dzisna, 12-go lutego. 

Wielką troską miejscowego  spo- 
łeczeństwa jest sprawa gimnazjum, 
Dookoła placówki oświatowej two- 
rzy się niestety kwestja: czy taka jaka 
jest powinna istnieć czy lepiej aby 
jej nie było. Właściwie mówiąc wina 
leży tu jak zwykle w ludziach, oto 
bowiem kierownictwo gimnazjum w 
osobie p' Dyrektora Staniewskiego 
obrało sobie placówkę oświatową w 
Dziśnie za bazę operacyjną agitacji 
politycznej na rzecz PSL Piasta. Jest 
tu u nas tajemnicą poliszynela, że 
p. Dyrektor Staniewski przygotowuje 
sobie mandacik do przyszłego Sejmu. 

Partyjna działalność dyrektora 
gimnazjum sprawia, że instytucja o- 
światowa zamiast być łącznikiem w 
społeczeństwie polskiem, aby kierować 
pracą kulturalno-oświatową—staje się 
zródłem rozdźwięków wśród mie: 
szkańców znacznej połaci kraju. 
P. Dyrektor Staniewski nie cofa się 
przed wygłaszaniem  agitacyjnych 
przemówień na wiecach, i jego praca 
w Dziśnie płynie więcej z pobudek 
partyjnych niźli z umiłowania do 
dźwigania pochodni oświaty, która w 
danym wypadku służy za parawa- 
nik dla zupełnie innych celów i za- 
miarów. Ta politykomanja kierownika 
gimnazjum odpycha co najlepsze siły 
miejscowe od współpracy, nie mogą 
się one bowiem pogodzić z zasadą 
wyznawaną przez p. Staniewskiego 
«ojczyzna to klub partyjny». Ale nie 
tylko to odseparowywanie czynników 
miejscowych możemy zaobserwować 
dochodzi już do tego, że rodzice 
dzieci kształcących się w gimnazjum 
zaczynają się poważnie zastanawiać 
czy warto posyłać swe dzięci do 
gimnazjum, gdzie panują nastroje 
przyniesione skądś z Galicji, a które 
przeczą tradycjom polskim tutaj u 
nas na Kresach. 

Co gorsza, działalność p. Dyrek- 
tora Staniewskiego cieszy się popar- 
ciem wyższych władz szkolnych w 
Wilnie. Poparcie to coprawda, jak 

  

Muzyka w Wilnie. 
Orkiestra Reprezentacyjna W.P. 

O ile wyniki artystyczne koncer 

tów Orkiestry Reprezentacyjnej W. 

P. w Sali Miejskiej, byli niepospoli- 

cie duże, o tyle strona finansowa by- 

a przygnębiająca. Nam wszystkim 

tam obecnym muzykom wileńskim 

wstyd było za nasze społeczeństwo - 

i za wręcz bolesny zawód, jaki spot- 

kał ten Świetny zespół muzyczny, 

skutkiem jakiejś dziwnej obojętności, 

nawet ze strony naszych zwykłych 

bywalców koncertowych. Niewątpli- 

wie, część niepowodzenia materjalne- 

powstała z winy organizacji. Nie na- 

ieżało urządzać czterech koncertów, 

w ciągu dwóch dni kolejnych, a tem 

więcej koncertów  poobiednich — ® 

dniach powszednich, kiedy ogół pu- 

bliczności jeszcze zajęty pracą codzien- 

ną. Wystarczyłyby dwa koncerty: je- 

den wieczorem, a drugi poobiędni, 

lecz tylko w dniu świątecznym, albo 
też tylko jeden koncert wieczorem; 

zmniejszyłoby to ogromnie koszty i 

nie rozpraszałoby publiczności. Nie 

był też przezornie obrany czas kon- 
certów na końcu miesiąca, co w o: 

becnym okresie ogólnego kryzysu 

nie mogło nie wpłynąć ujemnie jesz: 

cze więcej, niżeli kiedyindziej, na 

frekwencję. Brak dostateczniej rekla- 
my też zaszkodził bardzo; mnóstwo 

  

     

   
    

tem, że p. Dyr. Staniewski siedział 
na jednej ławie szkolnej z p. wizyta* 
torem Riesem i obaj z jednej Galicji, 
do nas tu, ku utrapieniu, przywę- 
drowali. Nie wiemy czy tak jest 
istotnie, jednakże stwierdzić należy, 
że działalność p. Dyrektora Staniew- 
skiego wymaga niezwłocznego wgląd- 
nięcia władz szkolnych, aby raz 
wreszcie oczyścić atmosferę z par- 
tyjnych zabiegów. Wymaga tego do- 
bro oświaty polskiej, która nię może 
być narażona z powodu, że komuś 
śni się mandat poselski, х 

K 2 

SZUMSK. 

— (b) Kursy Rolnicze. Z inicja- 
tywy Wileńskiego ;Towarzystwa Rol- 
niczego odbędą się w Szumsku i 
Sołach trzydniowe kursy rolniczo- 
handlowe. 'W  Szumsku 20, 21, 22 
b. m., w Sołach 28 b.m. 1 i 2 marca. 

Pre legenitami na tych kursach bę- 
dą pp. Żywiecki i Opacki którzy os- 
tatnio przeprowadzili takie kursy ;w 
Polanach i Cudzyniszkach. 

Zaznaczyć należy, że kursy te cie- 
szą się łatwo zrozumianem zaintere- 
sowaniem wśród drobnych rolników, 
a nawet i ziemiaństwa, czego dowo- 
dem liczna obecność obywateli ziem- 
skich na tych kursach, zwłaszcza w 
Cudzyniszkach. 

Panowie prelegenci mówili tam: o 
mechanicznej uprawie gleby, uprąwie 
zbóż, nawożeniu, żywieniu krów w 
zimie i lecie, ratownictwie inwentarza 
żywego i pomocy przy rodzeniu krów. 
Ilošė słuchaczy na kursach wynosi 
średnio 50 — 60 osób. 

KTO 
chce wiedzieć, eo się w świecie 
dzieje, ten czyta najtańsze ilustro- 
wane czasopismo w Polsce 

„PRZEGLĄD ŚWIATOWY: 
Prenumerata kwartalna 6 zł. 25 gr. 
Wszystkie korespondencje i prenume- 
raty przesyłać pod adresem: 
Skrzynka pocztowa 135 Warszawa. 
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osób nic wcale nie wiedziały o tych 
koncertach. Trzeba się też raz z tem 
zgodzić, że reklama rzetelna — bez 
przesady, jednak energicznie i obficie 
uprawiana—jest dziś konieczną, Arty- 
ści o sławie wszechświatowej, pomi- 
mo swych niezaprzeczonych wartości, 
nigdy nie byliby tak powszechnie 
znani, gdyby nie umiejętna i stale 
podtrzymywana reklama. Zaniedbanie 
warunków, niezbędnych do powodze- 
nia, srodze się zemściło przez niedo- 
bory kasowe na całej organizacji 
przedsiębiorstwa, którego wielce sym- 
patyczna idea zwiększenia funduszów 
„na cele oświaty w wojsku* i nieza- 
przeczenie bardzo wysoka wartość 
artystyczna i doniosłość kulturalna 
zasługiwały na jaknajwiększy udział 
publiczności, tem bardziej, że i ceny 
miejsc były nader przystępne. 

owtórzył się—niewiadomo poraz 
który—zwykły w Wilnie objaw, że 
tylko sensacyjne i często  przerekla- 
mowana nazwiska koncertantów Ścią- 
gają publiczność. A szkoda w tem 
wielka... 

Orkiestra Reprezentacyjna W. P. 
jest zespołem naprawdę pierwszorzęd- 
nym, mogącym z hororem współza- 
wodniczyć z najlepszemi orkiestrami 
dętemi, (—jak naprz. słynna ongi „Ban- 
da municipale” w Medjolanie, która 
z powodzeniem olbrzymiem objeżdża- 
ła, przed laty, różne wielkie miasta 
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Obrady Sejmu. 

Posiedzenie Izby Poselskiej, 

Marszałek doniósł, że w sprawie 
zajść w Kaliszu wpłynęły interpelacje 
PPS i NPR i że minister Spr. Wewn, 
zgodził się natychmiast na nie od- 
powiedzieć. Pos. ;Gardecki (PPS) od- 
Czytał z trybuny interpelację Sswe- 
go klubu, 

Mimster Spr. Wewn. p. Raczkie« 
wicz oświadczył co następuje: Wy- 
padki kaliskie są pożałowania godne 
i nie mogę tu oszczędzić zarzutów 
władzom administracyjnym, które nie 
potrafiły w samym zarodku przeciąć 
zaczynających się zaburzeń. Niewą- 
tpliwie jakaś ręka musiała kierować 
temi masami, które z początku byży 
spokojne a potem w najwyższym 
stopniu wzburzone rzuciły się na 
swój własny samorząd. Rząd dokła- 
dał i dokładać będzie starań aby ul- 
żyć doli bezrobotnych. Nie w Kali- 
szu mogły zajść takie wypadki, gdyż 
w innych miastach sytuacja jest 
znacznie cięższa. Samorząd miejski w 
Kaliszu przyszedł pierwszy z pornocą 
beziobotnym organizując pracę i 
wypłacając zapomogi bezrobotnym. 
Mimo to bezrobotni żądali podwy- 
żek. 

Opisując następnie znany już prze- 
bieg wypadków, minister stwierdził, 
iż w pewnym momencie, żywioły 
wyraźne wywrotowe zaczęły brać 
górę wśród tłumu a później przylą- 
czyły się także męty społeczne. W 
czasie zajścia nikt nie został zabity 
chociaż tłum złożony z kilkuset ludzi 
atakował 5:ciu policjantów. Z osób 
prywatnych część została lekko ranna, 
Zranieni zostali prezydent miasta i 
T-miu funkcjonarjuszy policji, z któ- 
rych jeden ciężej. Co dotyczy zajść 
dn. 10 b. m. to wobec zabronienia 
w dniu tym wszelkich zebrań pu- 
blicznych, wiec został rozwiązany a 
zaszedł tylko ten wypadek, że rzu- 
cony z iłumu kamień trafił w bez- 
piecznik karabinu i karabin sam wy* 
strzelił. 3 osoby zostały zranione a 
uderzeniem kamienia został zraniony 
urzędnik Starostwa. 

Natychmiast po wypadkach  wła- 
dze wojewódzkie z wojewodą na 
czele udały się na miejsce i stwier- 
dziły że starosta nie okazał dostate- 
cznej rozwagi i dopuścił do zebrania 
się wielkiego tłumu, wobec czego 
starostę zawieszono w urzędowaniu. 
W _ sprawie tego zajścia nietylko 
władze administracyjne lecz i władze 
sądowe przeprowadzą dochodzenie. 

Na wniosek posła Wierczaka 
(ZLN), Sejm uchwalił przyjąć do 
wiadomości bez dyskusji oświadcze- 
nie p. ministra. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
załatwiono następujące sprawy: przy- 
jęto w pierwszem czytaniu ustawę o 
dostarczaniu środków przewozu dla 
budowy dróg pubilcznych; w trzeciem 
czytaniu ustawę o opłatach stemplo- 
wych;bez dyskusji w trzeciem czytaniu 
ustawę o zarobkowem pośrednictwie 
pracy; obniżona cło na pomarańcze 
i mandarynki, jako ustępstwo na rzecz 
Włoch za wywożony tam węgiel w 
ilości pół miljona ton rocznie, wresz- 
cie z wielką wrzawą na lewicy (136 
głosami przeciwko 94) odesłano do 
komisji skarbowej sprawę zmiany us- 
tawy o podatku majątkowym. 

Nagłość wniosku pos. Chruckiego 
(Ukr.) w sprawie uniwersytetu ukra- 
ińskiego (pos. Chrucki zarzuca rządo- 
wi porozumiewanie się z nieodpowie- 
dzialnymi czynnikami narodu ukraiń- 
skiego) odrzucono 134 gł. przeciwko 
110 sam zaś wniosek odesłano do 
komisji oświatowej. 

W końcu — złożył śluby posel- 
skie poseł Stefan Bryła, który wszedł 
na miejsce Stef. Kozickiego (Z.L.N.). 

Następne posiedzenie 25 b. m. 

W komisjach Sejmu. 

Sejmowa komisja budżetowa na 
wczorajszym posiedzeniu rozpatrywała 
preliminarz budżetowy Sejmu i Se- 
natu zreferowany przez posła Haru- 
sewicza (ZLN). Preliminarz ten zamy- 

Europy—) złożonym z pięćdziesięciu 
kilku wyborowych muzyków, częścio- 
wo świetnych wirtuozów. Cały ze- 
„spół, będący teraz pod kierownictwem 
wytrawnego dyrygenta i gruntowne- 
go muzyka p. Jana Mackiewicza (го- 
dowitego wilnianina), ma już za so- 
bą szereg pomyślnych podróży: kon- 
certowych zagranicą—w Rumunji, w 
Turcji, (doskonałe krytyki gazet an- 
gielskich, wychodzących w Konstan- 
tynopolu) w bliższych miastach Nie- 
miec i tp.--miałby się też prawo spo- 
dziewać odpowiedniego zainteresowa- 
nia ze strony naszych miłośników 
muzyki. 

Ładne i obfite programy koncer- 
tów—poobiednie trochę  popularniej- 
sze, wieczorowe głębszej treści mu- 
zycznej—zawierały przeważnie utwo- 
ry kompozytorów polskich, a wszyst- 
kie przedstawiały nazwiska najbardziej 
cenione w Świecie muzycznym. Ze- 

wo 

Akcja anty-kościelna w Meksyku. 
NOWY-YORK. 12Ii. PAT. Meksykański prokurator generalny wydał 

surowe zarządzenie dotyczące konfiskaty ruchomego i nieruchomego ma- 
jątku kościelnego, który w myśl ustawy z r. 1917, został unarodowiony 
i winien być skonfiskowany. Jednocześnie wydane zostało rozporządzenie 
przeciwko wszystkim księżom cudzoziemcom, którego postanowienia czę- 
Sciowo były już wykonane. Szereg kapłanów hiszpańskich i irlandzkich 
odstawiono do Vera-Ciuz. Arcybiskupa Moradelrio pozostawiono narazie 
w spokoju. Widocznie rząd nie powziął jeszcze ostatecznej decyzji w 
sprawie jego wydalenia. ь 

Pekin odcięty od wybrzeży. 
LONDYN, 12,ll. PAT. Dzienniki donoszą, że Tsien-Tsin został na 

rozkaz dowódcy 3-ej tak zwanej „narodowej* armji gan. Fenga — opróź- 
niony. Stało się to na podstawie umowy ze sprzymierzonym Czang-Tso- 
Lina generałem Li-Czin-Linem posuwającym się od południa. Z powodu 
przerwy w ruchu kolejowym Pekin jest odcięty od wybrzeży. 

  

Pogorszenie stanu zdrowia J. Em. kardynała 
Dalbora. 

POZNAŃ, 12.1, (PAT). Godz. 3-cia. Osłabienie serca trwa dalej. 
Napięcie tętnic opada. Jego Emin. spał z małemi tylko przerwami prawie 
przez cały dzizń. Bardzo nikłe przyjmowanie pokarmu. W porównaniu ze 
stanem w dniu wcorajszym, stwierdza się dalsze pogorszenie. 

Bezrobotni rozbrajają policję. 
Zajście pod Żelazną Bramą. 

WARSZAWA, 22.11 (tel. wł. Słowa). W południe zaalarmowała policję wiadomość, 
że grupa bezrobotnych licząca około 300 ludzi otoczyła na placu pod Žeikiną Bramą 
6 policjantów i usiłuje ich rozbroić. Rezerwa policji wysłana natychmiast otoczyła tłum 
i uwolniła oblężonych policjantów oraz aresztowała kiiku przywódców. 

Strejk górników. 
WARSZAWA, 12.11 (żel wł Słowa) ry wybuchł w dniu 11 b. m. w Za. 

Zapowiedziana na 12 b. m. konfe- głębiu Dąbrowskiem. Strajk objął 
rencia w ministerstwie pracy z dele- większość kopalń, przyczem w szy- 
gatami przemysłowców górniczych bach dyżyruje konieczna obsługa. Jak 
nie odbyła się z powodu strajku, któ- słychać rząd będzie interwenjował. 

Członek organizacji „szaulisów* w Lidzie. 
Funkcjonarjusze służby bezpieczeństwa zatrzymali onegdaj w Lidzie 

podejrzanego osobnika, przy którym znaleziono przy rewizji legitymację 
szaulisowską. 

Właściciel legitymacji oprawnej w wzorzystą okładkę został areszto- 
wany. Nazwiska jego, 
możemy. 

dla powodów zrozumiałych, podźć narazie nie 

Znamiennym jest tupet szaulisów, którzy będąc w mieście znacznie 
oddalonem od granicy nie zadają sobie trudu schować kompro mitujący 
dokument. [b] 

Ostrożnie z uchodžtwem do Rosji sow. 
Agitacja komunistyczna w po-wiatach kurytarzowych. 

Z Mińska donoszą nam: C. K. B. 
Wschodniej wydał. rozporządzenie, by 
wszystkich uchodźców Polski prze- 
kraczających w legalny czy to niele- 
galny sposób granicę, koncentrować 
do tego celu przeznaczonych bara- 
kach w Mińsku. Uchodźcy ci na mo- 
cy polecenia władz centralnych zo- 
stają wysyłani jako koloniści na Sy- 
berję. Rozporządzenie to specjalnie 
tyczy się Polaków. 

Wszyscy uchodźcy według obie- 
canek sowieckich otrzymują darmo 
ziemię, budulec i po 500 rb. złotem, 
by jednak zachęcić ludność polską 
do emigracji i osiedlenia się stałego 

ka się kwotą 7,998,500 zł. po stra- 
nie wydatków. W głosowaniu preli- 
minarz Sejmu i Senatu uchwalono 
zgodnie z wnioskami referenta i 
rządu. 
„W dalszym ciągu posiedzenia, ko- 

misja zajmowała się pismem ministra 
sprawiedliwości w Sprawie uchwał 
sejmowych wzywających rząd lub 
oznaczonego ministra do pociągnięcia 
urzędników winnych nadużyć do od- 
powiedzialności karnej i dyscyplinar- 
nej. 

Po dyskusji sprawę przekazano 
powołanej już uprzednio do rozpa- 
trzenia sprawozdania N.LK, tak zwa- 
nej komisji 5-ciu, stwierdzając, że Sej- 
mowi przysługuje prawo wskazywa- 
nia także i pewnych osób, które po* 
winny być pociągnięte do odpowie- 
dzialności za nadużycia stwierdzone 
przez N.i.K. 

* 

Sejmowa komisja regulaminowa 
o nietykalności poselskiej rozpatrzyła 
wniosek Wyzwolenia dotyczący po- 
stępowania w wypadkach pomawia- d 
nia posła o korupcję. 

szczegółów frazowania, oraz rozmai-' 
tych odcieni dynamicznych. Możnaby 
tylko jeszcze życzyć większej giętko- 
ści cieniowania i cieplejszej śpiewno- 
ści w tematach o charakterze canta- 
bile, nprz. drugi temat w „Stepie“ 
Noskowskiego wyszedł trochę sztyw- 
ny; brakło mu rozlewności i liryzmu, 
pożądanego i oczekiwanego. Tak 
wszakże trudny—pod każdym wzgłę- 
dem—wstęp do „Śpiewaków Norym- 
berskich” Wagnera udał się znakomi- 
cie, a był to jakby kamień  probier- 
czy dzielności koncertującego zespołu. 
Nic więc dziwnego, że inne numery 
bogatego repertuaru, jak uwertura 
„W Tatrach* Żeleńskiego, wybornie 
przystosowana przez dyrygenta z or- 
kiestracji symfonicznej do orkiestry 
dętej, oraz wszystkie utwory pozosta- 
łe były wykonane z wielkiem i cał- 
kiem zasłużonem powodzeniem. 

Trzeba mieć nadzieję, że, niezra- 

ma Syberji C. K. B. wyasygnowat 
30.000 na agitację. Agitacja ma objąć 
powiaty korytarzowe sięgając o ile się 
da wgłąb kraju. Propaganda głosi, 
że na Syberji otrzyma każdy wszyst- 
ko darmo z dużą pomocą rządową. 

Według informacji z poufnych 
źródeł zebranych, propaganda ta ma 
na celu szerzenie zamętu i niezado- 
wolenia wśród mas chłopskich—oraz 
wywołanie rozruchów. Jest to pu- 
łapka dla ciemnych włościan, który 
zwiedzeni obietnicami bolszewickiemi 
mogą to strasznie odpokutować. 

Więc ostrożnie z uchodźtwem do 
Rosji sowieckiej. (k.) 

Sprawę referował wice-marszałek 
Poniatowski, Wniosek zmierza do 
wprowadzenia regulaminowo  obo- 
wiązku oskarżonych posłów zwracania 
się do p. marszałka o skierowanie 
stawianych im zarzutów celem zba- 
dania do Najw. lzby Kontr. Przepro- 
wadzone na tej drodze dochodzenie 
miałoby charakter. wstępny i zmierza- 
łoby do zgromadzenia materjałów, na 
podstawie których Sejm decydowałby 
© wydaniu oskarżonych posłów są- 
dom. 

W dyskusji nad wnioskiem Wy- 
zwolenia, przedstawiciel N..K, stwiet- 
dził, że nałożenie tego rodzaju Obo- 
wiązku na N.l.K. wymagałoby zmiany 
ustawy o Najw. Izbie Kontroli, a po- 
nadto byłoby zamąceniem pracy lzby. 

Pos. Lieberman (PPS) uzasadnił 
koncepcję załatwienia tego rodzaju 
spraw przez komisję regulaminową 
Sejmu przy stałym udziale prokurato- 
ra obieranego przez Sejm  kwalifiko- 
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Proces ordynata 
Bispinga 

Prokurator Kamiński wystąpił z 
wnioskiem 6 przesłuchanie p. Mar- 
szałka, b. nacz. urzędu śledczego w 
Petersburgu, który był specjalnie 
delegowany do śledztwa w sprawie 
Bispinga. 

Według wersji przytoczonej о- 
negdaj przez adw. Paschalskiego, 
zbrodnia miała być dokonana na 
rozkaz z Petersburga, w związku z 
nadużyciami przy kupnie terenów 
pod fortecę. Zdaniem prokuratora 
nowe te okoliczności będzie mógł 
omówić p. Marszałek, który prowa- 
dząc dochodzenie musiałby się na- 
tknąć. 

Sąd apelacyjny postanowił wezwać 
w charakterze Świadkn p. Karola 
Marszałka, oraz zezwolić obronie na 
sprowadzenie świadka Rakowieckie- 
go b. administratora Bispinga. Nadto 
zdecydował w dniu 15.go b. m. od- 
być posiedzenie w Teresinie w celu 
dokonania rewizji lokalnej. 

Godne uwagi były zeznania świad- 
ka p. Mraczewskiego b. sekretarzą 
osobistego Bispinga. Opowiada on 
© wyjeździe oskarżonego do Teresin 
i jego powrocie. Po przyjeździe Tere- 
sina Bisping telefonował do p. Mar- 
czewskiego, który zaraz do niego 
przyszedł. Wówczas oskarżony opo- 
wiadał, że spóźnił się na pociąg i 
szedł pieszo do Błonia. Była to od- 
powieeź na pytanie świadka czemu 
Bisping kuleje. Dalej oświadczył, iż 
Bisping posiadał rewolwer. W  jed- 
nem z: pism zamieszczono wywiad 
ze mną, którego w rzeczywistości ni- 
komu nie udzielałem —Nachodzili mnie 
wówczas różni ludzie. Był jakiś jego- 
mość, który ofiarował się zatuszować 
sprawę za dwadzieścia tysięcy „rubli. 
przychodzili różni szantażyści ale z 
żadnym nie rozmawiałem. 

Przewodnicący: Gazety pisały, że 
pan opowiadał, iż Bisping przyje- 
chawszy z Teresina miał w kieszeni 
rewolwer. Czy w związku z tem nie 
udzielał pan wyjaśnień. p. Janikow- 
skiemu? 

— Tak, później mu iłomaczyłem, 
że powiedziawszy słowo, „miał” my- 
ślałem о tem, czy wogóle Bisping 
broń posiada, a nie o tem, czy miał 
ją przy sobie w dniu zabójstwa. Nie 
mógł jej zresztą wówczas mieć, bo 
widziałem podczas jego bytności w 
Teresinie pochwę od rewolweru na 
kominku w gabinecie. 

Prokurator.— Czy wyjaśnienie za- 
mieszczone przez pana w prasie do* 
tyczy stwierdzenia, że pan nie mówił 
o posiadaniu przez Bispinga w dniu 
krytycznym rewolweru, czy też były 
jedynie stwierdzeniem, iż pan nie wie, 
czy rewolwer Bispinga jest brau- 
ningiem? 

— Zdaje się, że tylko zaznaczałem 
w sprostowaniu tę ostatnią rzecz. 

Bilczewski, omawiając uszkodzenie 
lewej ręki oskarżonego w czasie wy- 
padku samochodowego w 1913r. nie- 
zdolność ręki Bispinga okreśono na 
75 proc. Oskarżony nie mógł dłonią 
wykonać silniejszego ruchu, gdyż 
blizna, powstała wskutek spalenia cia* 
ła, łatwo pękała. 

Po przerwie następują zeznania 
świadka Żukiewicza, który był kamer- 
dynerem zmarłego księcia. 

Świadek opowiada o fakcie wykry= 
cia strychniny przeznaczonej dla księ- 
cia w herbacie, Bisping i książę sie- 
dzieli przy stole. Żukiewicz podawszy 
herbatę wyszedł do sypialni. Wezwa- 
no go do stołowego pokoju, gdzie 
tak książe jaki Bisping wskazali na 
stojące przed nimi filiżanki twierdząc 
że herbata jest gorzka. Żukiewicz pró- 
bował z obu filiżanek, lecz gorycz 
wykrył tylko w herbacie księcia. Bis- 
ping spluwał na podłogę, herbata je- 
go wszakże miała smak normalny. 

Ostatniego ż kolei przesłuchano 
warą większością głosów. Na tem powołanego na wniosek prokuratora 
obrady przerwano, odraczając dalszy Świadka p. Marszałka. Opowiadał o 
ciąg pokaz do następnego posie- przeprowadzonem przez siebie w 1913 
zenia. 

ma Wyleżyńskiego odbył się—wy- 
chodząc z ram poranków—w niedzie- 
ię wieczorem, nie ściągające wszakże 
tak licznych słuchaczów, jakby się 
należało spodziewać, ze względu na 
prawdziwie ładny program i godne 
jego wykonanie. Trudno nawet zro- 
zumieć— z jakiego powodu znaczne 
odłamy, niezaprzeczenie muzykalne, 
naszej różnojęzycznej publiczności, 
jakby systematycznie, stronią od tych 
koncertów, krzewiących znajomość 
dzieł wszechświatowej twórczości mu- 
zycznej, w  rówriej mierze—jak się 
zdaje—wszystkim dostępnej i zrozu: 
miałej?., Najszczerszego poparcia go- 
dne są usiłowanie dzielnych muzy- 
ków, nie ulegających zniechęceniu, z 
zapałem pracujących nad zwalczeniem 
obojętności i niemal całkiem ideowo 
siły swe poświęcających umuzykalnie- 
niu ogółu, gdyż drobne zarobki, idą- 
ce do podziału, wcale nie równowa- 

roku dochodzeniu w sprawie Bispin- 
ga. 

  

SON, G OAS 

skiego i „Wiosnę“ Hildacha, wykazu- 
jąc znane już tutaj zalety, obdarzonej 
ładnym i dobrze wykształconym gło- 
sem, muzykalnością i odczuciem, śpie- 
waczki estradowej, której talent na- 
wskroś liryczny niezupełnie odpowia- 
dał charakterowi niektórych ustępów 
arji silnie dramatycznej, co jednak nie 
szkodziło pięknemu i rzetelnie zdo- 
bytemu powodzeniu artystki. 

Poprzedzony wdzięczną i pełną 
życia muzyką baletową z op. „Ku- 
moszki Windsorskie“ Nicolai'ego, w 
opracowaniu Moniuszki, poemat sym- 
toniczny Smetany „Wettawa“, prze- 
bogaty w szeroko plynące czeskie 
melodje ludowe i swoistą rytmika, z 
takim niepospolitym kunsztem wyko- 
rzystane przez wielkiego kompozyto- 
ra, w celu przedstawienia przepyszne- 
go krajobrazu i urozmaiconego žy- 

cia nad malowniczo płynącą rzeką i 
związanych z nią legend, stanowił 

spół posiada. wybornie i możliwie żona słabą frekwencją, tym razem 
uzgodnione wzajemnie w stroju in- Orkiestra Reprezentacyjna W.P. zno- 
strumenty, co oczywiście niezwykle wu odwiedzi nasz gród i da koncer- 
dodatnio wpływa na piękność brzmie- ty w lepszych warunkach (można la- 
mia i jeżeli ten warunek ułatwia o- tem w ogrodzie po-Bernardyńskim?), 
siągnięcie wysokiego stopnia dosko- gromadząc prawdziwe tłumy  słucha- 
nałości, to już zasługą niezaprzeczo- czów. 
ną artystów i dyrygenta jest: niepo- * 
spolita dokładność rytmiki, doskonała 
zgodność wykonania „unisono” wszel- 
kich, nawet najzawilszych, biegników, 
wytrzymywania fermat, pauz i 

Koncert symfoniczny. 

Ostatni koncert Wileńskiej Orkie- 
tp stry Symfonicznej, pod dyrekcją Ada- 

żą ofiarowanego trudu. A jednaktem- „piece de rćsistance" koncertu, za- 
perament muzyczny unosi i, nie ba- kończonego ładną, efektownie zorkie- 
cząc na niepomyślne wyniki. kasowe, strowarą Suiią norweskiego kompos 
każdy spełnia swą czynność najstaran- zytora Halvorsena do dramatu staro- 
niej, co daje całość muzyczną O bar. indyjskiego „Vasantasena* i słynnym 
dzo poważnym poziomie, sprawiają- „Karnawałem paryskim* Svendsena. 
cym szczere zadowolenie estetyczne Z prawdziwą przyjemnością słu- 
słuchaczom i samym wykonawcom. chano i niezwykie życziiwie przyjmo- 

Solistką wieczoru była p. Zofja wano wykonanie pełne zapału i pie- 
Bortkiewicz—Wyleżyńska, która wy- czołowicie wycieniowane pięknego 
konała z towarzyszeniem orkiestry: programu. : 
arję z op. „Dama Pikowa“ Czajkow- 

аоы 
а
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Wyniki pertraktacyj © 
 »ożyczkę dla Wilna. 

/ (bzmowa z prezydentem  Bańkow- 
skim). 

W powyższej a tak aktualnej dla 
Wilna sprawie p. Prezydent Bańkow- 
Si udzielił naszemu współpracowni- 
kiwi następujących wyjaśnień: 

— Kwestja zlikwidowania starej 
Pižyczki i zaciągnięcia nowej nie 
jet jeszcze definitywnie ukończona. 
W każdym razie sprawa posuwa się 
fmyślnie dla nas. 

Podczas pobytu mego w War- 
$awie prowadziłem w Ministerstwie 

rbu i w Banku Gospodarstwa 
Krajowego konferencje, dotyczące 

tozpatrzenia projektów rozwiązania 
Jstarej pożyczki dla Wilna, Projekty 

zostały nam zaproponowane w 
ndymie przez przedstawicieli Kon- 

|sorcjam Crisp et Co. Dotyczyły one 
Sprawy zlikwidowania dotychczaso- 
wego stosunku prawnego z tytułu 
|pożyczki przedwojennej. 

Ż ramienia samorządu wileńskie- 
go pertraktacje z konsorcjum Crisp 
€! Co prowadzi adwokat szwajcarski 
P. Aronowski, radca prawny naszego 
Poselstwa w Bernie. 

Z trzech wyłonionych w Londy- 
nie projektów, oznaczonych literami 

48 a — projekt B został przez 
Mas odrzucony, jako niewykonalny 

miasta ze względów finansowych. 
Polega on na tem, że miasto 

Miałoby skonwertować  dawniejszą 
ożyczkę (oczywiście tylko tę jej 

Kzęść, która została ulokcwana w 
-AChOdniej Europie, a mianowicie w 
ngiji, Francji, Holandji i Szwajcarji, 

ść druga pożyczki ulokowana w 
sji pertraktacjom nie podlegała). 

Skonwertowanie objęłoby „wówczas 
sumę 225.000 funtów szterlingów w 
%łosunku 100 za 100 starej požycz- 

, przyczem ustanowionoby oprocen- 
wanie dawnej pożyczki na 5 proc. 

tocznie. W drugi części swej pro- 
Jekt B przewiduje udzielenie przez 
koncern Crisp et Co nowej pożycz: 
ki dla miasta Wilna w sumie 225000 
luntów  sterlingów, oprocentowanej 

W stosunku 8 proc. rocznie i przy 
rsie 92 za 100. 

| Uvwažališmy, že miasto nie jest w 
Możności przyjąć powyższy projekt. 

Za bardziej korzystną miasto U- 

tnało propozycję C która polega na 
onwertowaniu przedwojennej po- 

łyczki w stosunku 50 proc. transzu 
Qachodniego, a zatem skreśleniu po- 

 łostałej połowy i wszystkich zale- 
„łych odsetek. | 

Prawdopodobnie zawrzemy U- 
mowę według propozycji powyższej. 

4, Rozwiązanie A polegać miało na 
onwertowanie pożyczek 100 za 100 

:! przewidywało udzielenie nowej 
 Dożyczki w sumie około 600.000 
_ luntów szterlingów. 
__. Oczywiście tak znaczna suma 
Niezmiernie przydałaby się na inwe- 

Stycje miejskie, aliści z finansowych 
Dowodów jest dość uciążliwa i za- 
'Wieranie kontraktu na lat 20 — dość 

„ Nzykowna konwersja _ według 
łozwiązania A starej pożyczki zosta- 

„by zawarte na lat 30, oprocento- 
Wanie jej wyniosłoby 5 proc. rocz- 
Nie. Nowa pożyczka zaś zaciągnięta 
Musiałoby zostać na lat 20 i pół po 
proc. ” 

Definitywnego zakończenia kwestji 
Pożyczki angielskiej, co do której to- 

Ta sią obecnie pertraktacje w Гоп- 
tynie, należy oczekiwać w ciągu 

tzęch — czterech miesięcy. les]. 

W sprawie rozbudowy 
elektrowni, 

k Podajemy niżej w skrócie uwagi inż. 
A. Kawenokiego co do technicznej strony 

„Projektu ekspertów prof. Wysockiego i inż: 
zapiro, które ze względu na brak miejsca 

 Opuściliśmy we wczorajszem sprawozdaniu 
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„Lutnia“. 

Wspėlnie z „Kwartetem im, 5. 
'Moniuszki* urządziła «Lutnia» pora- 
nek muzyczny 2-go lutego r.b, Dość 
dawno już tutaj niegrany kwartet 
Amyczkowy naszego mistrza, jak zwy- 
kle u niego, okraszony przedziwnie 
łatwo i płynnie się rozwijającą prze- 
śliczną linją melodyjną. urozmaiconą 
interesującemi szczegółami rytmiczne- 
mi. W ogólnych zarysach, kwartet 

oniuszki, wzorowany na dziełach 
lasycznych, przedewszystkiem Hay- 

dna, zwięzły w formie, doskonale 
 Wytrzymany w stylu kameralnym, 
 Najzupełniej odpowiedni do tenden- 
Wj wykonawczych zespołu, kióry 

| 

   

   

   

  

mistrzowi, w cześć którego uczę- 
Stnicy się zjednoczyli. 

Część drugą programu wypełnił 
długi. szereg polskich pieśni ludo- 
Wych, w ariystycznem opracowaniu 
azury, Nowowiejskiego, Rybickiego 
in, wykonany z precyzją i cienio- 

waniem przez chór mieszany «Lutni» 
Dod kierownictwem p. Br. Gawroń- 
 Akiej. Przytem dał się zauważyć o- 
„Maw bardzo pocieszający, że chór 

Się zwiększył w głosach męskich i, 
jes zrażając się aż „nadto. znanemi 

_ (udnościami utrzymania podobnych 
[połów amatorskich, wytrwale pra- 

| 

grał z pietyzmem składając hołd po 1 nadoza | 
„Etjud symfonicznych* Schumanna, tego uczucia i liryzmu, niezupetnie nowego Zarządu weszli p.p. dyrektor Szy długo pamiętać będą wszyscy 
zajaśniał koncertant w całej pełni swe- zgodnego z charakterem tej muzyki wyżej wspomnianej 

© wysuniętvih przez p. K. nowym projekcie 
rozbudowy elektrowni: 

Inż Kawoncki stwierdza, że eksperci 
zgodzili się z tem, że przyłączenie abonen- 
tów do sieci prądu zmiennego do zimy 
1926/27 roku uda się najwyżej na 1000 kw., 
nie zwracającuwagi na to, że kable na 150g 
kw. zostały już ułożone, W roku 1927.ym 

trzeba byłoby układać nowe kable na 1500 
kw., przyłączyć abonentów na 500 kw. do 
kabli, ułożonych w 1925-ym roku i dołączyć 

1500 kw. do kabli ułożonych w 1927.ym 
roku. ы 

Zgadzając się zupełnie ze zdaniem eks- 
pertów, że w roku bieżącym nie jest moe 
śliwe dołączyć więcej niż 1000 kw. p. K. 
twierdzi, że zupełnie nie jest jasnem, @а* 
czego w roku 1927-ym będzie możliwe do- 

łączyć około 2000 kw. i jednocześnie ułożyć 

kable na 1500 kw., która to robota wpra- 

wdzie nie trwa zbyt długo, jednakowoż 

Czas zabiera. Tu może się nasunąć pytanie, 
dlaczego tak śpieszyć z przyłączeniem w 

roku 1927-.ym wszystkich abonentów do 
prądu zmiennego, nie bacząc, że są jeszcze 

kable prądu stałego i maszyny wytwarzające 

taki prąd? 
«Taki pośpiech, powiada p. K., uważam 

za nieracjonalny, ale analizując pro= 

jekt ekspertów, przytrzymuję się ściśle ich 
myśli, że zimą 1927—28 roku mają pracować 
tylko 2 agregaty na prąd zmienny. Zupełnie 
rozumiem ich zdanie: nie mogli przecież 
zaproponować miastu wydatek  2.500.000 
złotych na rozbudowę elektrowni na 1927— 
28 rok, pizyczem wskazać, że elektrownia 

ta nie będzie jeszcze obciążona i że będzie 
musiałą równolegle wytwarzać prąd stały ze 

starych maszyn». 

Co do projektu rozbudowy na rok 

1926—27 p: K. użnaje, że myśl o przetwor- 
nicy słusznie została wybrana przez eksper- 

tów, ale zaznacza, że podkreślenie zalety 
przetwornicy, a mianowicie jej. <odwracai« 
ność» nie odgrywa przy tym projekcie zbyt 

wielkiej roli, bo w razie zepsucia turbiny 

na prąd zmienny wszystko jedno będzie 
brakowało 1500 kw. i ta <odwracainość» 
przetwornicy da Zarządowi elektrowni tyiko 
możność pozostawiać w ciemności jedną lub 
drugą dzielnicę miasta według swego ue 

znania. (o) 2 
  

ZIEM WsCHODAICH 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE: 

— Dopłaty za wagony kryte. 
Ministerstwo Kolei wydało okólnik 
normujący, dopłaty za wagony kryte. 
W myśl tego okólnika dopłaty te 
zmniejszone zostały z 10 na 5 proc. 
Prócz tego znosi się obowiązek ce- 
chowania i numerowania pół wągo- 
nowych przesyłek. (b). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Budżet miejski. W budżecie miasta 
Wilna zachowane zostały tylko wydatki 
bezwzględnie potrzebne, uwarunkowane 
rzeczową koniecznością. OOO E 
ła zapomoga dla uniwersytetu w kwocie 
110.000 zł., jako jednorazowy zasiłek. Wy: 
płacenie tej sumy uzależnionem zostało rów= 
noczešnie od otrzymania wpływów  należ- 
nych od rządu, głównie od wojskowości. 
Renowacje w elektrowni uchwalone są 
granicach powziętych poprzednio. Roboty 
brukarskie zmniejszono o 50 proc. Swiadcze- 
nia na szkolnictwo pozostały w dawnych 
granicach, w tem przeznaczono 370 tys. zł. 
na budowę 2 szkół powszechnych z jedno- 
czesnem wzależnieniem tego Od zasiłków 
rządowych i pożyczki angielskiej, — usta: 
wowo bowiem przy budowie szkół pow- 
szechn,ch rząd obowiązany jest pokryć 50 
proc. kosztów budowy. W stosunku do Wil- 
na osiągnięcie owej subwencji miało bymiej- 
sce poraz pierwszy. (€8).- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
12 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7,30 7,32 7,28 
Beigja 33,25 33.33 33,17 
Hoiandja 292,90 293,63 292,17 

Londyr 35.52 35.61 35,44 
Nowy-York | 7.30 1.32 7.28 

Paryż 27,35 _ 26,95 27,01 
Praga 21.61 21.66 21.56 
Szwajcarja 140 65 141.00 140.30 
Stokholm 195,60 196,09 195,11 
Wiedeń 102.75- 103.00 102.50 
Wiochy 29.83 29.90 29.76 

Papiery wartošciowe. 
Pożyczka dolarowa 67.50 (w złotych 492.75) 

. kolejowa 120 125 = 
5 pr. poźycz. konw. 4350 — — — 
4 pr. pożyczk, konw, — > = 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 24,00 24,25 — 

  

KRONIKA 
SOBOTA 

13 Dziś 

Juljana, Mar'| 
Jutro 

Zap. Walent.) 

"Wsch. sł, o g. 7 m. 28. 

Zach. sł o g. 4 m. 

  URZĘDOWA 
— [b] Postępowanie manda- 

towe. lan Wojewoda wydał do 
podwładnych sobie starostów okėl- 
nik, w którym poleca stosowanie w 
życiu ustawy o postępowaniu man- 
datowem. 

Postępowanie mandatowe upra* 
womocnia władze administracyjne 
pierwszej instancji do samodzielnego 
rozstrzygania spraw  druęorzędnej 
natury. 

— (b) Stypendja w Uniwersy- 
{ес!е 5. B. w lutym i inarcu. Mi- 
nisterstwo W. R. i O.P. listem za- 
łatwiło w sposób ostateczny sprawę 
Stypendjów na Uniwersytecie Ste- 
fana Batorego uzupełniając poprzed- 
nio wyznaczolią sumę. 

W myśl tego zarządzenia wyso* 
kość stypendjum na luty i marzec 
wynosić będzie 90 złotych. 

— (b) W sprawie uprawy ty- 
toniu. Zgodnie z ostatnio wydanem 
rozporządzeniem władz centralnych 
uprawa tytoniu zezwolona jest jedy- 
mie w okręgach: małopolskim, po- 
morskim i grodzieńskim. 

W pozostałych częściach  Rzplitej 
uprawa tytoniu wymaga specjalnego 
zezwolenia dyrekcji monopolu  tyto- 
niowego. 

Podania o zezwolenie należy skła- 
dać nie później 1 marca rb. Prze- 
strzeń zasiewanu tytoniem nie "może 
być mniejsza niż 500 kw. metrów. 

Producent ob'wiązany jest do 
4 

cuje z coraz widoczniejszemi postę- 
pami. / 

* 

Koncert J6zefa Šliwinskiego. 

Przyjazd znakomitego artysty był czne z nawskroś subjektywnym ta- 11 lutego r. b. o godz. 6 wiecz. w 
jakby prądem elektrycznym. ożywia- lentem i długoletniem zżyciem się gmachu bibijoteki publicznej i uni- 
jącym muzykalne zastępy, naszej, w wielkiego pianisty z muzyką roman- wersyteckiej odbyło się walne, do- 
części przeważającej, niezwykle obo- tyczną. Dia tego też najlepiej się uda- roczne zebranie członków Stowarzy- 
jętnej publiczności na wszystko, co ły, jako najbardziej zbliżone do indy- szenia bibljotekarzy w Wilnie. Na 
wychodzi poza ciasny zakres spraw 
codziennych. Prawie wszyscy miło- veux de lin* Debussy, „En la Alham- M. Brensztejn. Po zagajeniu posie- 
śnicy muzyki znaleźli się na koncer- bra* Albeniza (wymawia się — Albe- dzenia i odczytaniu  sprawozdani. 

salę nisa), świetngo tortepianisty, bardzo zarządu i komisji rewizyjnej za rol cie Śliwińskiego, wypełniając 
„Lutni“. Niezwykle serdeczne powi- poważnego współzawodnika Paderew- 1925, 
tanie . ulubionego mistrza fortepjanu, 
niepospolicie dobrze wpiynęło na u- czasie sezonu w Londynie, oraz „Cu- dowi absolutorjum, przystąpiono do 5 ; rż 
sposobienie jego, to też niebawem, bana" de Falla, W tańcach hiszpań- wyborów nowego zarządu i komisji Nauczyciel gimn. im. A. Mickiewicza. 

o zagraniu pierwszych warjacyj z 

go wielkiego talentu, „coraz — zdaje 

się — piękniej grając i przewyższając 
samego siebie, zwłaszcza gdy przy- koncerlant czarował zachwyconych sztejn. Do komisji rewizyjnej wybra- czu spowodował w godzinach wie- 
szła kolej na wiecznie trwałe arcy- słuchaczów. Szczególnie miły nastrój ni zostali: p.p. prof. Stanisław Ko- czorowych wskutek oziębienią się 
dzieła Chopina, których nieprześci. zapanował w czasie hojnie udzielo: ściałkowski, pani Drege i p. Satkow- temperaturzy formalną ślizgawkę 
gniętym odtwórcą zawsze był i po- nych naddatków, złożonych z mniej ski. Po dokonaniu wyborów dyrektor chodnikach. Co krok to ten lub 6 
zostaje. Olbrzymi program koncertu trudnych, a tak każdemu dobrze zna- bibljoteki p. d-r Stef. Rygiel wygłosił rozciągał się jak długi złozecząc tej + 
zawierał sonatę Czajkowskiego, bar- nych utworów Chopina itranskrypcyj odczyt p. t. Zbiory Lelewela i Wer- chwili kiedy zdecydował się opušcič (& 
dzo swym stylem zbliżoną do utwo- Liszta, Był to jakby wykład pogiądo- salskie w Wiinie. 
rów Rob. Schumanna, oraz całą wią- 
zankę kompozycyj nowoczesnych. 

Jest to pewne ustępstwo ze strony 
znakomitego artysty na rzecz „no- 

sprzedawania tytoniu państwowemu 
monopolowi tytoniowemu, przyczem 
ceny ustala sama dyrekcja monopolu 
w porozumieniu z ministerstwem fi- 
nansów. 

MIEJSKA. 
— (x) Z Posiedzenia komisji 

finansowej w Magistracie. We 
czwartek, driia 11 b. m. o godz. S-ej 
wiecz. odbyło się w Magisiracie po- 
siedzenie komisji finansowej. Na po- 
siedzeniu tem powyższa komisja 
uchwaliła nowy wniosek ustalenie 
projektu budowy gazowni  miej- 
skiej w Wilnie i poleciła Magistra- 
towi by odnalazł odpowiednie šrod- 
ki jako wynagrodzenie za wyko- 
nanie wspomnianego projektu. W 
sprawie „pożyczki zagranicznej dla 
m. Wilna komisja powzięła szereg 
propozycji. Następnie komisja uchwa- 
liłazorganizować w Wilnie dom nocle- 
gowy t. zw. azyl (na 100—200 osób) 
i poleciła Magistratowi wynająć od- 
powiedni ku temu gmach. 

KOLEJOWA 
— (x) Wstrzymanie ruchu po- 

ciągów na linjj Nowo-Święciany 
— Dukszty — Kobylniki. Z (po- 
wodu ostatniej śnieżycy, która nawie- 
dziła Wileńszczyznę, wstrzymany zo- 
stał ruch pociągów na linji wąsko-to- 
rowej Nowo-Święciany — Dukszty— 
Kobylniki. 

— (x) Środki zapobiegawcze 
przeciw zamieci śnieżnej na kole- 
jach. Jak się dowiadujemy, Wileńska 
Dyrekcja P. K. P., z powodu ostai- 
nich zamieci śnieżnych wysłała na 
poszczególne linje kolejowe robotni- 
ków, oraz pługi do oczyszczania od 
śniegu toru kolejowego. 

z Z Z A (|GiCTSTWA Spr. WEWN. 

wych prądów w muzyce*, ale beZ 
wewiiętrznego przekonania, albowiem 
istotą muzyki  „impresjonistycznej* 
jest jaknajdalej idący objektywizm w 
odtwarzaniu dźwiękowem — zjawisk 
zewniętrznych, co jest całkiem sprze- 

widualności artysty: „La fille aux che- 

skięgo — przed trzydziestu laty — w 

skich* Granadoza dužo bylo osobis- 

opisowej. 
Wyjątkowo dobrze usposobiony 

wy ich interpretacji, za co się! mi* 
strzowi specjalna podzięka należy. 

Michał Józefowicz. 

О т 5 

_ — (x) Przyjazd komisji ż Mi- organizacyjne AAA nowe; 
nisterstwa Kolei do Wilna, W rządu Koła. › 
najbliższym czasie przybędzie @о „ \ sklad Prezydjum weszli: p. 
(Wilna komisja z Ministerstwa Kolei, Merklejn Juljan—prezes; inż. Zwola- 
w celi przeprowadzenia w Dyrekcji nowski—vice-prezes, p. Januszkiewicz 
P.K.P. w Wilnie systematyzacji per. Leon—sekretarz; skarbnik— p. Łuka- 
sonelu, a to w związku z nową Szewicz Juljan. 
reorganizację prac administracyjnych 2 SZKOLNA 

— (b) Kursy hodowlane. Przy- wspomnianej Dyrekcji. 

pominamy, że w dniu 25 bm. upły- 

Za- < g zi! 
2 „Cud wilków". 

Mamy go więc w Wilnie — na ekranie 
kinematograficznym—ów słynny film. z kła- 
sycznego, wielkiego, wszechświatowego fil- 

mów repertuaru. ' 
- Uchodzi, niewątpliwie słusznie, 22 Ar- 

cydzieło. Lecz — trzeba jeszcze wziąć pod 
uwagę, że jest to arcydzieło z. pierwszej 
epoki filmowych arcydzieł, Są w „Cudzie 
wilków* rzeczy, jeżeli nie  przścignięte po 

«dziś dzień w technice i reżyserji kinowej, 

to takie, którym Śmiało mogą dorównać 
sceny wielu dzisiejszych filmów, to jest 
świeżej daty, Np. wszystkie bez wyjątku 

POCZTOWA. ` 
‚ — () Меродйве!е listy i pacz. wa ostatni termin zapisywania się (w. 

ki SOŻODA. Aa 1925 „a GE lokalu Wil. T-wa Rolniczego, Zawal- 
dzie niedoręczalnych przesyłek znisz- na 9) na trzytygodniowe kursy ho- 
czono przez spalenie 17371 listów dowlane dla dozorców obór i drob- 
zwykłych i 1181 listów poleconych nych rolników obojga płci. 

te odbędą się. w lokalu nadanych _ w urzędach  poczto: „ Kursy te : Sceiy Z6IOrWwe: 
wych Wileńskiej Dyrekcji Poczt. i Szkoły rolniczej w Bukiszkach, należą- doo bogactwo wystawy. Rzecz, jak 
Tel, cej do samorządu powiatowego Wil.- „4 omo, rozgrywa się za panowawią któja 

Listy te były uważane jako nie. trockiego. į 
doręczalne głównie z powodu nie- , Kursy te prócz wykładów z dzie- 
wskazania na przesyłkach adresów dziny żywienia i pielęgnowania in- 
nadawców którym listy z powodu wentarzą obejmą i ćwiczenia prak- 
niedoręczalności winne byłyby być tyczne w oborze. Е 
zwrócone. W tymże czasie sprzedano „ Faktyczne koszty utrzymania po- 
w drodze przetargu publicznego 185 niesie każdy z kursantów, przyczem 
paczek zwykłych nie podjętych przez Opłata może być uiszczona w natu- 
odbiorców i nadawców i bez. a- Ize w postaci przywiezionych ze so- 
dresu. bą produktów. 

SPRAWY WYZNANIOWE Kursy rozpoczną się pod koniec 

— (b) Pierwszy ślub wedłu 
obrządku wsdliodńiejo. w pa AKADEMICKA. każdego środka byle osiągnąć cel. 
11 bm. w kościelę Augustjanów archi- — Ostatnia Sobótka karnawa- Widzimy tedy znakomicie, mistrzowsko 
mandryta Filip Morozow dokonał łowa w Ognisku. Dziś, dn. 13 bm., zainscenizowaną bitwę  morderczą pod 
pierwszego obrzędu ślubnego według Ognisko Akademickie po raz „Siódmy Monthićry—bez jej jednak zakończenia, nie- 
obrządku wschodniego, i ostatni urządza swą tradycyjną S0- mniej historycznego, kiedy to obie armje, 

W _ dniu wczorajszym archiman- bótkę. Przygrywać będzie do tańców, króla i Karola Burgundzkiego, po gigant 
dryta Morozow wyjechał na dwuty- jak zwykle, akademickie trio smycz- tycznych zapasach... odsłąpiły od Siebie, 
godniowy okres dó Chełma celem kowe. Tańce rozpoczną: się wnet po inni historycy piszą: uciekły od siebie. 
zorganizowania parafji unickiej. skończonem przedstawieniu Szopki Lecz i to jeszcze nie kulminacyjny 

OPIEKĄ SPOŁECZNA i PRACA dĄ 4 od is itrwač bĘ- punkt słynnego filmu. Kulminacyjoym punk- 
* „2 * tem jest kilka scen uciekan łęboką zim: 

— (b) Umowa zbiorowa w Wstęp tylko za okazaniem  ligity- oki Rear przed = ei 
rólnictwic. Umowa zbiorowa dla macji lub zaproszenia Bratniej Pomo- cymi ją wysłannikami koalicji, albowiem 
robotników rolnych jak to: ordynar- cy. Wobec przewidywanej nadmięrnej dziewczyna niesie list, który ma ratować 
juszy folwarcznych, rzemieślników i frekwencji ilość kart wejściowych zo- nietyiko honor króla leez i Francję od wojny 
SUW PDAWE A Wa rok stała ograniczona. ZABAWY. domowej. Słowem — dziewczyna to anioł 

: na warunkach ro- * wcielony, a ścigający ją to czarne jak wę- 
ku zeszłego, co "zaś do robotników i 
dniówkowych, to tak, jak w roku Re ЗО PAR, ud sabrų nh >: EZ pieszy — przez niesłychane 
zeszłym nie zostali oni objęci umo- r ca eo Op С оана ау Ин a An rai 
wą zbiorową, a w stosunku do nich А kt a E оо РО t AU i bagna. Straszliwy obraz! Bedzie za chwilę 
obowiązują w każdym pos7czegėl- Bo ko Pama ua RACER jeszcze przeraźliwszy. Oto w chwili gdy 
nym wypadku umowy indywidualne. WGA ! kir Jadwigi Raczkiewiczo- B Sala ed ais ai S 

— (x) Podniesienie stawek 2 d i aus 2 posiew zaa do. uiedoniarźci płci 2 dka Id stro- 
skladkowych w Kasie Chorych. Ta ład A „AED, Sean nie Wydkośai : fasa na połknie uciekają- 
W myśl ostatniego rozporządzenia biec T. Fw, kosicercie. laakawie cej dziewczyny... stado liks, 1—staje Šu 
Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w > Zofia yi н i pie asis ai ien iai z żodniałe besdje e 
Warszawie i wobec podniesienia się Ri PA, W YLEŻYŃSI Róż, już znany sa ių 6 DIRGGC a А …}1 A 
wartości kosztów utrzymania służby ; AU ae оЗО ach p, oadej a dė dań i kk ak rz uo e SPO z p — 45 zł. miesięcznie, 4 seni a Jegiera, Salnickiego 5 Kia zód. cłóżh, era Ur 

sa Chorych m. Wi i ь : SB 
z dniem I aa „a Z koncertu punktualnie o c a i ea pea, a 

i 2 tę p 2 E 5 LB i peer ww © z dołu, a žeidio dliocechk: ais Liekis 
at—z 45 gr. do 3 zł 50 gr, od i p : ла, я 

15 do 18 lai z 3 zł. 10 gr. dada 12 D aa е HW WOŚ ali saaa 
5 I ponas Iš» Ša o oj TBA da dych PD. BOBO ka TA Bo Toonas a 
zł. 85 gr. T a Ё 3 

ох — Herbatka towarzyska. Za. ma czegoś tak okropnego jak to, co „demon- 

maja a SAY ai rd Zitai Aaaa O 8 zo, a GRĘ a SEA ч 
nansowy, oraz dużejbezrobocie wśród odeń 21 ka członków, że w Polonia. Oto wilki, > YES, 12 spa 
ludności przesłał do Okręgowego ae a 14 b. m. odbędzie się o umiłowanemu przez Boga dziewczęciu,rzucają 
Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie Eb gang apa iowarzyskię aaa T 
wniosek z prośbą o zmniejszenie war z | > DA lokalu Ogniska Akade- i zaczynają ich—wśród przeražliwej walki — 
tości kosztów utrzymania wspomnia- mickiego (Wielka 24). Biorący udział rozszarpywać i żywcem zjadać, Tak, nieina- 
nej służby, co wpłynie na ilość proszeni 2? punktualne przybycie. czej! Widzimy najwyraźniej jak wilk chwyta 
stawek. o Jasel a zerganizowane stara- powacnego człowieka za gardios, za twarz... 

— [x] Zwiększenie ilości obia- z. o ed Seminarjum Ochroniar- Nie pytamy jak to „zrobione“, jak mistrzow- 
dów wydawanych bezrobotnym si TE 5 ędą się w dniu 14 b. m. sko muszą być te wiłki wytresowane.., Ma- 
m. Wilna. Magistrat m. Wilna, L go T i pół w lokalu gimn. im. my, jak to mówią, krew ściętą w żyłach. 

widząc coraz większe wzrastanie OAK A Mila i piękna tradycyjna Ów francuski „Cud wilków* — to jest 
bezrobocia zwiększył liczbę wydawa- szopka zbyt rzadko, niestety, ukazuje przedewszystkiem cud,., reżyserji. | 
nych obiadów biezrobotnym © 100 się 2 A wileńskich teatrów Kto łąknie mocnych wrażeń, niech po- 
obiadów, tak że ogólna liczba wy- amatorskich. Mamy więc nadzieję, że fatyguje się zobaczyć tę scenę (dość długo 
dawanych obecnie obiadów  bezio- inicjatywa Seminarjum spotka SIĘ Z może nawet za długo trwającą) na własne 
S ż я +, uznaniem rodziców, kiórzy zechc: „ Niech ją też pójdzie zobaczyć kto in- botnym wynosi 1,500. Odpowiednio 4 earczyć dzieci M. ZECHCĄ oczy. Niech ją też pójdz z. 
też zwiększono ilość wydawanych aaa. W Jasdkach we tej Pan teresuje się rozwojem kunsziu kinematogra- 

obiadów bezrobotnym żydom. nie RA: zicc 5 ez, 218 ticznego, Nie znać <Cudu wilków» to tak, 

— (x) W sprawie funduszu di э lutkie dzieci e ć chron., jakby w literaturze nie znać <Hamieta> lub 
na pomoc dla bezrobotnych. Rz a utkie d wiczeniówki. «Trzech muszkieterów». : 

Rada Miejska w dniu 30 grudnia r. ('Z605 lea zakończą gry i zaba- : Aramis. 
ub. uchwaliła stworzyć z dokonanych L fe zone przez młode przy-. 2-2 WWZWKA 
podwyżek za kilowat godziny światła 55 WE a de w 50 Inna kategorja ludzi niezadowo- 
elektrycznego oraz od biletów wido- „Gai 2 a dzieci 50 gr., dla do- Ionych, dozorcy domowi, skrobiąc za- 
wiskowych pewien fundusz, jako po- '9*Y€" 7 iai „ jadle chodniki (co niby mialo zora- 
moc dla bezrobotnych, 2 К!бгесо Ю па А toki i V e amatorskie aziė złu) ziorzeczyli przechodniom, 
funduszu przeznaczyła */s na roboty, = i o 5 LL A „13 i nie- pogodzie a w szczególności policji. 
|» na pomoc doraźną dla bezrobot- aa Dona“ Lo = i M. Sa. Trudno doprawdy zrozumieć dlacze- 
nych, lecz p. minister spr. WEWN: 4" AHIÓKOTU" EFORO ORO "miej go w chwili gdy na chodnikach 
powyższej uchwały, co do :/» części & Kol: Młodzieży odogy, "WOZY Się ślizgawka dozorcy domo- 
funduszu na pomoc doraźną nie dwie Ed S ge zieży odegra wj powinni jeszcze wszelkie nierówno- 
zatwierdził. Wobec tego, iż Magi- WEJ ktoaki MI й REJ ści szlifować. Liepiej o wiele by- 
strąt zwiększył obecnie ilość obiadów — „Kraj baśni”. Zapowiedziane łoby, gdyby zamiast tego czyszczenia 
wydawanych dla bezrobotnych, przeto POd tym tytułem na tę sobotę przed- chodników zostały one posypane gru- 
zwrócił się ponownie do p. Woje- stawienie w gimnazjum Mickiewicza bą warstwą piasku lub popiola. 

wody z prośbą o wyjednanie u mi- Odkłada się z powodu zbiegu innych Stanowczo mniej by było wtenczas 
zatwierdzenia Tozrywek w tym dniu i przenosi się poslizgnieć które niestety dość często 

uchwały, co do funduszu na pomoc = Spa AAA „postu. O dniu kończą się fatalnie. 
Ją nowe zawiadomienie. TEATR i MUZYKA. doraźną dla bezrobotnych. 

RÓŻNE. 
— Wieczór fragmentów operowych 

; ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— (x) Walne zebranie człon- , Ostrzeżenie. Ostrzegam  in- im. Dziś o g. Š- 
ków Stowarzyszenia bibljoteka- stytucje rządowe, społeczne, dyrekcje. w,ęsaittf, wieczór fragmentów operowych 
rzy w Wiinie. We czwartek, dnia zakładów naukowych, p. p. profeso« w, ujęciu scenicznem, w dekoracjach i ko- 

U. 5. B.i wszystkich przed stjumach, w wykonaniu znanych artystów rów 

tem, który w nie: . Spryt- operowych J. Krażanki, J. Sutockiej, W. 
Р Ъ źwywy. za y Defyseśi; i M. Worotyńskiego. Przy forte= szy sposób wyłudza pieniądze i © е i 

' Я nie kapelmistrz W. Szczepafski. W рго- 
ubranie na wyjazd do Warszawy. V gs wyjątki z odajeckiić lubianych 
Oszust ów podaje się za zbiega Z oper: „Eugenjusz Oniegin* (scena z listem), 
bolszewickiego więzienia, za docenta „Faust* (prolog i scena ogrodowa), i „Ma. 

i iki jei. Butterfiy“ (sceny 2-g0 aktu). politechniki lwowskiej, za brata pro- dame арт РЕ 
ytetu Warszawskiego м Pragnąc uprzystępnić widowis! zi 

francuskiego Ludwika XI go. Niech jednak 
nikt nie sądzi, że wyzyskany jest przede- 
wszystkiem motyw jego historycznego — 
okrucieństwa. Wręcz przeciwnie, W potężnej 
walce króla z koalicją Książąt i panów, do 
której należał własny jego syn książe de 
Berry, a na czele której stał zapamiętały 

jego do zgónu przeciwnik burguudzki Char- 
les łe Tómóraire, wychodzi wyraźnie na jaw 
cała wielkość monarsza i niepospolita indy- 
widualność Ludwika Xl-go. Przypomina... 
Batorego, plus przebiegłość i chwytanie się 

posiedzeniu tem przewodniczył p. 

Ą m masom publiczności oraz młodzieży 

przyczem pokazuje szkolnej—ceny miejsc wyznaczono najniższe 
od 50 gr. 3 

Wieczór baletowy H, Łaszkiewi- 
czowej w Teatrze Polskim. Utalentowana 
interpretatorka tańców plastycznych H. Ła: 
szkiewiczowa błonę jutro Ad: Z о "5 

= ień j. 8-ej wiecz. ze specjalnym wiecz: eto Slizgawica. Dzień wczoraj wk ao Sęlzwiy srańiekej 

„Szecherezady*—Rimskiego-Korsakowa oraz 

domowi. Divertissementu baletowego. Bogaty i nad- 
wyraz barwny program wieczoru w arty- 
siycznem ujęciu H. Łaszkiewiczowej oraz 
całego zespołu plastyki — wróży niezłomne 

powodzenie. & 
— Poranek w Teatrze Polskim. Jutro 

na o godz. 12 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze 
w Polskim kolejny poranek wokalno-muzyczny 

z udziałem Elzy a. ($piew),_ Janiny Su- 
ckiej (śpiew), adeusza Zawadzkiego 
krzypce) i Rafała Rubinsztejna (akompanja- 

ment). Program BS i Nega 

iu wiada kompozycje: d“ rozio, Bagryn ‚ 

BLOW WORA, Czere nk Czajkowski, Dargomyžski, Deli- 

bes, Glies, Greiry, Niewiadomski, „Paderew- 
ski, Wieniawski, Ceny miejsc najniższe od 

50 gr. 

а fesora Uniwers 
k Kobyteckiego, 
z kartę rzekomo daną mu przez J. Е. 

biskupa Bandurskiego. 
Zygmunt Hryniewicz 

„które zostało przyjęte 
wnioskiem udzielenia staremu zarzą: 

rewizyjnej na rok bieżący. W skład 

bibijoteki d-r przechodnie i dozorcy — ‹ 
Stefan Rygiel, L. Czewkowski, A. Deszczyk którzy od południa prze- 
Łysakowski, W. Wejtko, i M. Bren- szedł do rozmiarów dobrego desź- 

dom, Niezaprawieni w sportach zi- 
— Z koła im. T. Kościuszki mowych wilniani 

P. M. Szkolnej. Dnia 8 lutego br. w wczorajszym odbyli training łyżwiar- 
Kole Poiskiej Macierzy Szkolnej im. ski na własnych zelówkach i bez 
T. Kościuszki odbyło się zebranie żadnej opłaty.
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— Reduta w teatrze na Pohulance 
ga dzisiaj po raz AA komedję M. Ba- 

ckiego „Dom otwarty*: Jutro o godz, 3,30 
po poł. „Przechodzień* Katerwy po raz 
dziewiąty. Wieczorem raz szósty <Wese- 
te< Wyspiańskiego. poniedziałek powtó- 
rzenie ostatniej premjery <Ewy> J. Szaniaw- 
skiego. 

ilety sprzedaje do przedednia każdego 
rzedstawienia biuro «Orbisp ul. Mickiewicza 
1 od 9—4.30 i od 5—8 w dnie powszednie 

i od 10—12-30 w niedziele oraz Kasa Tea- 
tru od 11—2 i od5—8 wdniu przedstawienia. 

— Poranki muzyczne w Sali Miej- 
skiej. Jutro 14 bm. poranek muzyczny ро- 
święcony operze komicznej. W programie 
«Cyrulik sewilski> Rossiniego. Początek o g. 

12,30 pop. 
WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Straż graniczna pow. Wil.- 
trockiego ujęła nocy wczorajszej 
przekradającego się z Litwy Adama 
Rejkina. Wobec tego, że osoba jego 
wzbudza pewne wątpliwości odesła- 
ny on został do Wilna celem prze- 
"prowadzenia dalszego dochodzenia. 

„— Ujęcie przemytników sa- 
charyny na granicy. W nocy z 
10 na 11 b. m. komend. 1 komp. 
straży granicznej, będąc na kontroli 
posterunków przyłapał dwuch prze» 
mytników Symełę Polaczka i Micha- 
ła Betnę wraz z koniem i saniami. 
Po dokonaniu rewizji wykazało, że 
obaj podani przemycili z Litwy do 
Polski 50 kg. sacharyny. Po spisaniu 
protokołów. odesłani zostali w dniu 
wczorajszym do dyspozycji Sędziego 
Pokoju w Landwarowie. (ab) 

— Zaczadzenie. W nocy na 11 b. m 
z powodu silnego nanalenia pieca węglem 
kamiennym  zaczadzieli Michał i Mojżesz 
Karpińscy (zam. w noielu Krakowskim). Le- 
Кага pogotowia udzielił poszkodowanym 

ierwszej pomocy. 
> — Tajemniczy zgon. Dn. 10 b. m. o 
g. 23 dozorcżym domu Nr 17 przy ul. Za- 
rzecze zamełdowała, iż do jej mieszkania 
Jan Makarewicz wraz ze swą siostią, zam. 
we wsi Wielka Kizinka, gm. Szumskicj, 
przywieźli brata swego Józefa, który nie 
dawał oznak życia. Wezwany lekarz pogoto- 
wia  skonstatował śmierć. Zwłoki zabez- 
pieczono. Dochodzenie w toku. 

— Podrzutek. Marja Bładykówna 
(Węglowa 23) w klatce schodowej. tegoż 
domu znalazła niemowię płci żeńskiej w 
wieku około 3 tygodni. 

Podrzutka skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Na gorącym uczynku. Ordynans 
kpt. Józefa Soola (Kalwaryjska 6) szereg. 
85 p. p, Wacław Siachowicz ujął na gorą- 
cym uczynku kradzieży Chaskiela Urtliń« 
skiego (Sołtańska 10b). Przy zauzymanym 
znaleziono wytrychy, Е 

— W nocy na 11 b.m. w mieszkanin 
Z. Korsaka ujęto Jana Grabowskiego (Szpi- 
talpa 8), który usiłował dokonać kradzieży. 

— Kradiieże. Ze składu artykułów 
spożywczych L.. Rydekola (Star. Szaikow- 

szczyzna) skradziono 800 klę. Inu wartości 
1500 zł. Poszkodowany podejrzewa O kia: 
dzież mieszkańców wsi Worenka gm. Jodz: 

kiej, : 
> Ż mieszkania S. Ewensztejnowej (Sie: 

rakowskiego 21) za pomocą zerwania «łódki 

skradziono ubranie waitości 400 zł. 

— L. Żukowskiej (Mickiewicza 45) skra- 
dziono 150 zł. gotówką. 

||| LL. Lik ——1 

Tragedje dziecinne, 
"18,000 dzieci; rosyjskich mie- 
szka w wagonach kolejowych. 

«Wieczerniaja Moskwa» zamieszcza 

wiadomość  komisarjatu; komunikacji, we- 

dług której ilość !opuszczonych dzie 

ei, które szamieszkały» w wagonach kolejo- 

wych, wynosi 18.000. Warunki w których 

dzieci te żyją, są tak ciężkie, że władze so- 

wieckie chcą deć do dyspozycji nieszczęšli- 

wych sierot — choć w najgorszych czasach 

— większą ilość wagonów, „t. zw. atiepłu+ 

szek». 

« Śluby dzieci w Indjach. 
Pismo bombayskie <Times» zamieszcza 

statystykę o ilości ślubów dzieci w Indjach, 

W edług cyfr, które podaje, wyszło za mąż 

w roku 1921 49.000 dziewcząt w wieku po- 

niżej pięciu lat, a wśród nich było 2.000 

wdów. 261.000 dziewcząt było w wieku od 

5 do 10 lat, a wśród tych było już 13,000 

wdów. W wieku od 10 — 15 lat wyszło za 

mąż 643.000, wśród nich 34.000 wdów. 
Śmier elność wśród dzieci w Indjach jest 

bardzo duża, W roku 1924 zmarło z 1000 

dzieci — 411. 

LTL 1 AKEKOCEEK 

Inż. STANISŁAW DOBROWOLSKI. 

Na drugiej półkuli 

w. stolicy filmów i miljonerówi 

lt. 

Blisko 80 proc. filmów całego 

świata wykonuje się w Hollywood i 
Culwer City z nakładem olbrzymich 

sum pieniężnych; często całe miasta 

są budowane dla jednego obrazu, 

a tysiące ludzi pracuje w laborator- 

jach 1 warsztatach. Ч 
Holiywood ležy w dolinie Cahu- 

engė, liczy obecnie około 80 tys. 

mieszkańców i przeszło 30 siudio, 

które zatrudniają blisko 30 tys. ludzi. 

Większość studio i pięknych rezy- 

dencji sław filmowych zuajduje się 

na wzgórzach południowej części mia- 

sia. Zwiedziłem studio jednej z naj- 
większych kompanji fiimowych „Fa- 

mous Płayers-Lasky*, byłem w studio 

sławnego Charlie Chaplina i w Uni: 

ted Studios na Melrose Avenue, gdzie 

się produkuje Jackie Coogan, widzia- 

łem dużo technicznych urządzeń nad- 

zwyczaj ciekawych i dziwnie pomy- 

słowych; niestety, jednak najładniej- 

sze obrazy kinematograficzne tracą 
swój urok, gdy są oglądane w czasie 

„tworzenia* ich. Jeden z ostatnich 

obrazów, wykonanych przez „Famous 

Players.Lasky* — „Czterej Jeźoźcy z 
Apokalipsy* — jest uważany za chef- 
doevre _sztuki  kinematograficznej. 
Culver City, często zwane White 

Home Cite (Miasto białych domów), 
ieży na pół drogi, między brzegiem 

Z SĄDÓW. 
Niepodległa republika białoruska, 

Sąd apelacyjny w Wilnie rozpo- 
znawał dn. 11 b.m,w drugiej instancji 
sprawę grupy Białorusinów, oskaiżo- 
nych o udział w spisku, mającym na 
celu stworzenie w 1922r. na terenach 
polskich niepodległej republiki biało- 
ruskiej. Przed sądem stanęli: Leonard 
Kaziukiewicz, Piotr Adamienia, Igna- 
cy Bernatowicz, Dominik Widżbal, 
Florjan Turonis, Bazyl Jureczko i 
Stefan Szakolej, skazani w pierwszej 
instancji —pierwszy na 12 lat ciężkie- 
go więzienia, następnych pięciu— po 
4 lata ciężkiego więzienia i  osiaini 
na 1 i pół roku więzienia. W obro- 
nie oskarżonych stanęli adwokaci. 
Babiański z Warszawy, Iwanowski, 
Mick ewicz, Rodziewicz oraz Szysz- 
kowski. Obrońcy w mowach swoich 
poruszali głównie okoliczności łago- 
dzące i domagali się zastosowania do 
oskarżonych amnestji z dn. 6 lipca 
1923 roku. 

Adw. Szyszkowski w dłuższej 
mowie dowodził, że surowe kary. po- 
łączone z ciężkiem więzieniem nie 
powinny mieć miejsca w danej spra- 
wie. „Oskarżeni, mówi obrońca, po- 
pełnili przestępstwo przeciwko pań- 
stwowości polskiej, lecz czyż oni — 
nie będąc Polakami, nie: mogąc od- 
czuwać drgnień patijotyzmu poiskiego- 
oddani na pastwę agitacji białOius- 
kiej — mogii mieć rozbudzone poczu- 
cie państwowości poiskiejjuż w 1921 
roku? Państwo wychowuje sobie swo- 
ich obywateli z biegiem czasu, lecz * e ich ód Aj oi e ed 160 k. Z DOSTAWĄ do DOMU. m e R maj. «Po- z ce M 

; i 5 i 3 j Arct, Warszawa, 0. Nowa książeczka pani ь eś» Malewski. oskarżeni, kiórzy byli przez długi Maji Weryho hella BizyjeKiROGć = sprawki NAJTANIEJ GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW wski L“ niczy 
czas za a a swym małym czytenikom. Pełna jest przy- ! z Also zawodowy 
rosyjskiej, później wpadali pod wpływ ogód i niezwykłych wydarzeń, a wszystkie ad 8 . zkilkunastoletnią pr. 
kolejno Niemców, bolszewików i dzieją się w <ich świecie», w krainie myszek aš 6 B a sa samiec 3 о з н @ 8 ia sów W. Smiałowska tyką wztłowego. "pał 

wreszcie Polaków, — niemogli sobie „ai ikke dake moj | ow a Dai I ass aa A) w ciągu jednego roku wyrobić ta- jeż ОЕ let asiie przeca POW" SUKNO i BŁAWAT 494448 46. m. 6 posadę od « zaraz lu 
kiego poczucia przynależności do 
Polski któreby ich chroniło od dążeń 
separatystyczoych. Oskarżeni winni być 
ukarani, bo tego wymagają interesy 
Państwa, lecz kara ta nie powinna 
być nadmiernie ciężką, tembaraziej, 
że epizod że spiskiem białoruskim 
już aawno jest zlikwidowany i nie 
przedstawia dia Polski żadnego nie- 
bezpieczeństwa. Walka o niepodle- 
głość budzi w każdym Polaku specjai- 
ne wspomnienia, żywe jeszcze i Gro- 
gie mu, i dlatego spisek białoruski 
przez anałogję naszych uczuć powi- 
nien być traktowany ze względną ta- 
godnością, a nie z tępą surowością 
prawa". 

, Sąd Apelacyjny złagodził karę Ka- 
ziukiewiczowi do 10 lat ciężkiego 
więzienia, Jureczce — do 3 lat wię- 
Szakolaja uniewinił, a pozostałym 
wyrok Sądu Okręgowego zatwierdził. 

B, 
* 

Jaki będzie fina! afery Lejby 
Orla? 

Wkrótce wpłynie na wokandę Są- 
du Okręgowego sprawa fiimy Impex. 
W sprawie tej oskarżeni są zart. 51 
i art. 59, Rubin Lejba Orzeł i lzrael 
Józef Rosenman. 

W r. 1922 na podstawie aktu re- 

Do W.acomości p. p. Właściciel | 
domów! 

„Antoasenizacja“ 
Sp. z ogr. odp. 

Biuro: Jagieilońska 3 m. 19, Tel. 644, 

które wykonuje roboty za pomicą 
specjalnie do. tego dostosowanych 

aut z hermetycznemi cysternami 
pompami 

UWĄGA! Prosimy odróżniać naszą iirię od innych pizedsiębioistw tego 
rodzaju pracujących przy pomocy konnych beczek i ręcznych 

pomp, które reklamują się p zez te przedsiębiorstwa jako maszyny. 

i mechanicznemi 

| 

Jedyne przedsiębiorstwo asenizacyjne, s$.      

ŁOW O 

jentalnego zawiązała się spółka A. H.- 
P. <lmpex». Odpowiedzialnym orga- 
nizatorem został Rubin Lejba Orzeł, 
dyrektorem zarządzającym Izrael Ro- 
senman. 

Na wstępie swej działalności spół- 
ka „impex* zarekomendowała się jako 
solidne przedsiębiorstwo, rozporzą- 
dzające znacznym kapitałem. 5 

Solidnością swą i punktualnością 
w wypłatach, spółka zaimponowała 
sferom handlowym. Dzięki ftemu szyb* 
ko i planowo <impex» zjednała sobie 
pełne zaufanie, Е 

Nie minęły dwa miesiące, kiedy 
zacne towarzystwo z <lmpexu» TOZ- 
poczęło akcję oszukańczą na szkodę 
miejscowych i zamiejscowych firm 
handlowych, przyrzekając poszkodo- 
wanym uregulowanie zaległości w 
marcu 1923 r. > 

Przyszedł marzec, | wówczas wie- 
rzycieli z przykrością dowiedzieli Się, 

iż obaj „pizemysłowcy*  podrostu 
zbiegli, wywożąc ze sobą około pięć- 
dziesięciu tysięcy dolarów. = 

Poszukiwani przez władze ujęci 

zostali obaj. Rozenman w marcu 1923 

   

   

r, Orzeł zaś dopiero w marcu 1925 m= 
naskuiek rozesłanych listów gon 
czych. : 

Jak okazało się później, na sumie- 
niu „lotnego* Orła ieży już dużo po- 
dobnych spraw i defraudacyj w róż- 

nych punktach: wi Ч 
lime, w Lodzi i w innych KS 

s 

Nowcści wydawnicze. py 

też jest im najbliższą. Straszne przejścia 
iekkomyśinych myszek, uwięzionych w pasz- 
tecie, raka, kióry się dał ugotowac, leniwe- 
go borsuka, co go lis aż trzy razy Oszukał — 
zabawy kosmatych lisków i kłopoty strzy* 
żyka — opowiedziane są łatwo i wesoło nie 
narzucając dziecku obcych mu pojęć i wyra- 
razów. Prostota ta wywołuje chwi am! wra- 
żenie pewnej monotonji: dzieci, zwierzęta, 
piaki. nawet drzewa, wszysiko myśli, czuje 
i-zachowuje się zupełnie tak samo, mówi 
tym samym językiem — językiem autorki. Ale, 
jak wskazuje pootytuł, książeczka jest prze- 
anaczona dla «młodszych» dzieci, dla tych, 
które mają już ogromnie dużo wyobraźni, 
ale rozporządzają nader skromnym zapasem 
słów. Najmijszą wiec jest dla nich powia- 
stka, w której się dużo rzeczy dzieje, łatwo 
ją zrozumieć i zapamiętać lym zaś warun- 
kom książeczka pani Weryho odpowiada w 
zupełności, Zawiera przytem tak wiele wia- 
domości o życiu i obyczająch zwierząt, że 
przyłać się może nieraz jako materjai do 
pogadanek przy: odniczych. - 

Wyjątkowo niska cena (2 zł.) umożliwia 
nabycie tej miłej i tak poźytecznej książecz- 
ki wszystki mamusiom i nauczycielkom, 
kióre chcą zająć i zabawić swoje pociechy. 

o w S AEK i ннн 
NIE ODRZUCAJ SZCZĘŚCIA GovYv 
MOÓŻE>Z ZOSTAĆ BOGATYMI 
Niewielka ilość Losow V - klasy 
Xu P.P. Loterj: KI, jeszcze do naby* 
cia po 50 zł. ćwierć losu. Prosimy 

pośpieszyć z wykupem. 
Kolekiura _N. KOWALSKIEJ 

Witoldowa 53. 

Dom H-k. „ZACHĘTAĆ Porowa 
Tel. 9—05,   
  

Ceny honkurentgjne.   

arszawie, w Lub- gg 
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Miejski Kirematoora 
KULTURALNO OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 
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Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 
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Dziś będzie wyświetlany wiefki niesamowity tilna 

„Świat 
Kasa czynna: 

A seansów od 
ENA BILETÓW: 

zaginiony" dramat kły t 
fantazji. Największe arcydrieło technik: 

mowej według seenarjusza 
w Niedzielę od g. 2 do g. 10 w. w powszednie dnie od 

g. 2 m. 30 w powszednie dnie od g. 3 
Parier 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr 

w 10 aktach. Nie 

Conan Doyle'a 
# 3 do g. 104 
m, 30. ! 

— 

Wielkie święto francuskiej twórczości filmowej! 

d Wilków 
«Le miracie des loups» 

Genjalne arcydzieło Sziuki eisenos) 
(całość) Majestatyczny dramat w 10 akt. 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz. 1 
Wejšcie na początki seansów, | 

Dla młodzieży dozwolo | 

  

sė Kino-Teatr 
$ 

„Helios“ ©® 
se 

SAANNUUWODWWNCWE WAZA 
SPÓŁDZIELNIA ROLNA m 
mm KRESOWEGO ZW 

SPRZEDAJE: 

KARTOFLE 

OWiES 
ŻYTO 

PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

ZAWALNA 1 telef I — 47; BOCZNICY KOLEJOW telef. 4 — 62 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 

| PREMJERA Wielki sensacyjny film | 

„złodziej w Raju 
  

IĄZKU ZIEMIAN == 

8 

u 

  

> 1 1а о,, 

czonych Zakładów 

w najnowszych 
ora 

DETALICZNA 
po wyjątkowo niskich cenach do 

S049934%030006099309000454 

Baczność 
Dzień prania staje się przyjemnością. 

W Czwarteks 

Piątek, Sobota 
i Poniedziałek J. B. Segali, 

Jeneralny przedstawiciei na Polskę 

LEVER BROTHERS LIMITED,   

  

morskim i Los 
kiika studio i wytwórni 

„mieszka nasza rodaczka—gwiazda ame- 
rykańskiego ekranu— Pola Negri. Po- 
między hollywood i Glendale, łączą- 
cego Się również z Los Angeles, znaj- 
duje się tak zwana Orla Skała (Eagie 
Rock), uderzająco podobna do orlej 
głowy; -niedaleko leży Coloseum, 
olbrzymi odkryty amfiteatr na 86 tys. 
widzów, którego budowa kosztowała 
1 muj. dol. iw którym masię odbyć 
międzynarodowa olimpjada w 1932 r. 

Urocza Pasadena, miasto miljo- 
neiów, leży u stóp Sierra Madre, oto- 
czona sadami pomarańcz, cytryn i 
orzechów. Niedawno jeszcze dzieliła 
ją od Los Angeies przestrzeń 18 kim., 
obecnie miasta te łączy Południowa 
Pasadena, park Lincoina i wspaniały 
murowany most na ulicy Colorado, 
541 metr długi i 41 mtr. wysoki, zbu- 
dowany przez ogromną dolinę. Pasa- 
dena — to wieiki park wspaniałych 
drzew podzwrotnikowych i krzewów. 
cudownych kwiatów, artystycznych 
kwietników i trawników, kąpiących 
się w jasnem słońcu Kaliforaj. Tu 
wszystko zostało zrobione by życie 
upiększyć, uprzyjemnić, otoczyć wy- 
godami i komiortem. Niema „drapa- 
czy chmur*, jak w Los Angeles, a 
domy mają przeważnie charakier willi, 
Gdy zakładano parki i wielkie bulwary, 
gdy wysadzano ulice palmami, spro- 

Angeles i posiada 
filmowych 

znacznie jednak mniejszych miż Hol- 
lywood. Hollywood łączy się z Beverly 
Milis, gdzie jest dużo pięknych willi 
bogatych Amerykanów, którzy tu spę- 
dzsją zimę,a pizy ul. Lexington Road 

wadzanemi z Brazylji lub Japonji, nie 
liczono się z ogromnemi kosztami, 
które ponieśli bogaci mieszkańcy 
miasta. Po szerokich, asfaltowanych 
ulicach'alcjach cicho mkną samocho- 
dy. a hałaśiwy tramwa przechodzi 
tylko po paru ulicach ze sklepami. 
W ogrodach miejskich, liczących о- 
koło 300 hektarów i na roziegłych 
bulwarach kwitną różowe i białe о- 
leandry, różowe lub żółte magnolje, 
kiórych wielkie kwiaty zdają się być 
z wosku, krwawe „Poinciana Regia*, 
martwe kamelje, olbrzymie heljotro- 
py, azalje i tuberozy a przeróżnych 
оспиап róż, storczyków, lewkonji, 
goździków, lilji, irysów i t.d., które 
tu rosną i dochodzą do niewidzia- 
nych rozmiarów, nie można wprost 
zliczyć! — Oiange Grove Avenue 
(czyt, Orendż Giow Eweniu) — 
Aleja Pomarańczowego Gaju — to 
ulica miljonerów, szeroka aleja, obsa: 
dzona palmami brazylijskiemi i drze- 
wami pieprzowem:; przestrzeń kiku: 
dziesięciu metrów pomiędzy chodni- 
kiem i linją domów, zajmują prze- 
ślczne, krótko str yżone trawniki, na 
których cicho kręcą się liczne turbin- 
ki-polewaczki, rozpylając wodę; na 
tawnikach tych, nie ogrodzonych 
od chodników, są porozrzucane. po- 
jedyńcze drzewa lub giupy, w  aleji 
panuje spokój, nie słychać hałasu 
wielkomiejskiego a w powietrzu uno- 
si się zapach róż, magnolji i. heljo- 
tropów. Pałacyki-wilłe miijonerów są 
piętrowe, pizeważnie jasno malowa* 
ne, a każdy pałacyk, siawiany w tej 
ulicy musi być w innym stylu — 

tego wymaga przepis miejski; tu mają 
swoje rezydencje, najwybitniejsi przed- 
stawiciele amerykańskiej tinansjery, 
sztuki i dyplomacji a marzeniem nie 
jednego bogatego Amerykanina jest 
posiadanie willi w Orange Grove 
Avenue obok pałacyku Astora lub 
William Wrigley'a — „genjainego“ 
wynalazcy gumy do żucia. — Posa- 
dena liczy obecnie przeszło 80 tys. 
mieszkańców, posiada blisko 290 kim. 
ulic, dwie akademje wojskowe, insty- 
tut technologiczny i politechnikę, 45 
Szkół publicznych i 70 rozmaitych 
świątyń. Dla wygody turystów auto- 
mobilistów, licznie zwiedzających 
ten uroczy zakątek  Kalifornj, po 
mieście są porozrzucane stacje zao- 
patrywania samochodów w benzynę, 
smary i drobne części zapasowe, Fo- 
tele, jak Raymond Gieen, Huntington, 
Maryiand lub Vista del Arroyo nale- 
żą do najwspanialej urządzonych ale 
i do najdroższych na świecie. Na 
Nowy Rok odbywa się w Pasadenie 
sławne na całą Amerykę corso kwia- 
towe. 

Niedaleko od Pasadeny leży „Mount 
Wilson* — „Góra Wiisona*, na kió- 
rej na wysokości 1800 mtr. zostało 
wybudowane przez Instytut Carne-. 
gie'go w Waszyngtonie obserwator- 
jum astronomiczne, posiadające je- 
den z największych na świecie tele- 
skopów; szkło teleskopu 0 260 cm. 
średnicy waży 4500 kig.; obserwator: 
jum jest otwarte dla publiczności co 
piątek w nocy. Na sąsiedniej „Mount 
Lowe* na wysokości 1500 mir. leży 
piękny hotel „Alpine Tavern", do któ- 

Wydawca Stanieiaw tiackiewicz. — Redaktor w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

azimierz RUTKÓWSKI 
Od I-go LUTEGO: 

otrzymał przedstawicielstwo Łódzkiej Huitowni dla Handlu Wyroba- 
mi Włókienniczemi na sprzedaż huitową wszystkich wyrobów Zjedno- 

„K. Schejbler i L. Grohman“ 
w ŁODZI 

Skład posiada: materjały białe, farbowane, drukowane; Muśliny i Kretony 

materjały wyrobów fabryki 4. RICHTERA w Łodzi. 

bieiiźnianych, wełen na ubrania męskie i damskie. 

Panie domu 
I Gosposie! 

Niedogodności prania bielizny nareszcie ustały 

Zapraszamy Szanowną Publiczność do przekonania się o tem 

w sklepie L. Prużana, 

gdzie będzie demonstrowane pranie mydłem 

Suniaji, Rinso i Lux 
PORT SUNLIGHT ANGLJA. 

L. REID, Warszawa, Moniuszki Il. 
tel. 204—87 186—00. 
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Głębokiem ofertę 
ul. Mickiewicza 

Nr 15 
Two dla Handlu То- 
warami Aptecznymi 

stosownie i 

Wiorek „  Beelakołdobscy, Near” | Wydziale Powiatowym. 
| Srodę „o „WIE”, Wileńska Nr. 23. targiem. 

przemysłowe. 
Wadjum w 

sumy należy Fabryk firmy 
Wydział   

rego dojeżdża się górską, pochyłą 
koleją elektryczną; z hotelu roztacza 
się rozległy. widok na Pasaderę, Los 
Angeles i okolice. 

Jedną z najładniejszych i najciekaw- 
Szych wycieczek w dalsze okolice 
Los Angeles jest wycieczka na wys- 
pę Santa Catalina; do portu Avalon 
na tej wyspie, odległej o 40 kim. od 
stałego lądu, jedzie się statkiem dwie 
godziny. Santa Catalina zajmuje prze- 
Strzeń przeszło 20 tys. hektarów, jest 
nadzwyczaj malownicza, przeważnie 
górzysta i pokryta pięknemi lasami. 
W zatoce, osłoniętej górami, leży A- 
valon—niewielki port; wesołe, jasne 
wille i hotele są pobudowane na brze- 
gu morza i na zboczach gór. Zjeżdża- 
ją tu dla „odetchnięcia czystem po- 
wietrzem i dla odpoczynku po hała- 
sie wielkomiejskim bogaci Ameryka- 
nie z Los Angeles; można tu użyć 
wspaniałej morskiej kąpieli, wioślar- 
stwa i rybołóstwa, konnej jazdy i wy- 
cieczek w góry, golfa lub tennisa, 
można przepysznie odpocząć, ale... 
dolary nikną jak fata morgana, bo 
wszystko jest okropnie wycenione i 
obliczone na „mocną* kieszeń!-- Nad- 
zwyczaj jest ciekawą wycieczka wzdłuż 
brzeców wyspy łodzią ze szklanem 
dnem; woda jest tak kryształowo 
czysta i przezroczysta, że przez 
tafle szklane w dnie grubości 3 
centymetrów można oglądać dziwy 
i cuda morskie na głębokości przesz- 
ło dwudziestu metrów. Dno morskie 
górzyste i pokryte  wodoroślami, 
wśiód których przeważają odmiany 
kelpu, rośliny z której wydobywają 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 28 

  

średni zakład Agrono- 
miczny, z długoletnią 
praktyką, hodowla in- 
wentarza i 
stwo. Chlubne świa- 
dectwo i o:obiste pros 
tekcje 
osób. Poszukuje posa- 

У. m; 

—— ——— ZACZ 

p 
koi z kuchnią na An- 
tokolu 
mieściu. Oferty upra- 
Sza się składać w Ad- 
ministrac ji 
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Wydział Powiat: i i ń 
$o goła URRAE owy Sejmiku Dziśnieńskie- 
tę budowy szkoły 7. 
Parafjanowie. Ubieg 
24 lutego r. b. do 
Wydziału Powiato 

z napisem «Oferta 

sowej w Dokszycach, 

, Każdy oferent ma przedłoż 
łowi Powiatowemu przed 
rejestru handlowego, jako 

wnieść do Kasy Wydziału Po 
Powiatowy 

dodatkowego ustnego przetargu i wyboru oferenta. 

to w roli gł. słynna pięknć 
DORIS KENYON. Przed 
wschodu i północy Niebywi; 
wystawa. Seansy 4 6 8110 | 

„MURPOL* 
Mickiewicza 34 tel3 

Dostarcza węgiel opałowy, kowalski, drze 
ny i koks w każdej ilości z dostawą į 
domów. Poleca wszelkie materjały budoy” 

lane. Warunki dog odne. 

ządca — eko; —ш=— 134 е eš Mau Uizgūnė 

rodziną, ukończ- ia 
rzemieśln'ków 

wzgl. intelig. robot- 
ników _ poszukuje 
polską firma zagra: 
niczna ne wyjazd, 
Warunki dosc) 
Zgłoszenia pod «Za: 
granica» do admi- 
nistracji  <Siowas, 

6 8 aktów walki o miłość T 

Dom 
Handl. 

mieczai. 

od znanych 

Łaskawe oferty   
     

  
   
   
   

    

poźniej, Przedewszys 
kiem chodzi ! 

miejsce, Zgłoszen 
proszę  skierowywal 
do | Admin. 
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1 marca miesz- 
kanie z 3-:ch poż 
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ogłasza przetarg na robo» 
klasowej w Dokszycach i 
ający winien złożyć do dnią 

godziny 12ej rano do Biura 
wego Sejmiku Dziśnieńskiego w w zapieczętowanej lakiem kopercie 
iia roboię budowy szkoły |7-kla- 

względnie w Parafjanowie», | 

i 

obowiązkowo do wzoru i które są do przejrzenia ędoś eh © w godzinach urzędowych w 

Warunki te muszą być podpisane przed prze- 

yć ponadto Wydzia- 
przetargiem odpis wyciągu 

ież okazać Świadectwo 

wysokości 5 proc. od zaoferowanej 
wiatowego. 

zastrzega sobie prawo 

(>) M. Staniszewski. | 
Przewodniczący Wydziału Ą 
Powiatowego Starosta. | 

   
jod i sole potasowe; w tym gęstym, 
morskim lesie mieszka  niezliczo 
ilość przeróżnych  żyjątek, gwiazd 
morskich, ślimaków i aktinij, uwij:ją 
Się ryby wielkie i małe, przedziwnych 
kolorów i cudacznych  kształiów; i 
wszystko to jest tem ciekawsze, że 
oglądane w naturalnem otoczeniu, r. 
swobodzie. Na brzegach Santa Ca 
talina można znaleźć ładne okazy 
rzadkich kamieni; agatów, sardonik= 
sów, wodnych opali, księżycowych 

kamieni ite d. Wieczorem elegancki 
Casino rozbrzmiewa płaczuwymi , 
dźwiękami jązz'u (dżesu). = 

Nie będę więcej opisywał okolic 
Los Angeles jak Inglewood, Aliadena, 
Alhambra, Burbank, Lankershim, San 
Gabriel, Monrovia i inne, lub poto- 
żone 'na morskiem wybrzeżu jak“ 
Santa Monica, Venice, Playa del Rey, 
Ei Segundo, Hermosa i -Redondo 
Beach, wszystkie te miasta maj 
mnósiwo zieleni i kwiatów, równe, 
czyste ulice, jasne, ładne domy; 
wszędzie widać wesołe twarze, ze- 
wsząd tryska radość życia, a w cza-- 
Sie mej kilkutygodniowej włóczęgi 
po: Kalifornii wszerz i wzdłuż wi- 
działem ludzi bardzo zapracowanych, 
lecz nie spotkałem zniechęconych, 
żebraków lub dzieci opuszczonychi 
nic więc dziwnego, że, jak do ziem, | 
obiecanej, ciągną tłumy do Kalifornii; 
<where the life is better» — «gdzie 
życie jest lepsze». 

KONIEC 

   

  

   

 


