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Krym czy Palestyna? 
W ostatnich miesiącach zagadnie- 

nie kolonizacji żydowskiej w Rosji 

Sowieckiej wywołuje coraz większe 
poruszenie nie tylko w sferach Ży- 

dowskich, ale również żywo jest dy- 
skutowane w prasie zachodu a zwłasz- 

cza emigracji rosyjskiej. 
Historja kolonizacji żydowskiej w 

Sowdepji sięga roku 1924. W sier- 

pniu tego roku utworzony został przy 

naczelnej władzy sowieckiej t, zw. 

„Komzei”, inaczej komisja Фа skolo- 
mizowania 3 żydów. Terenem kolo- 

nizacji jest przedewszystkiem Krym 

a następnie Białoruś 1 ме 

kraina. „Komzet“ przy znacznem po- 

parciu władz sowieckich energicznie 

poprowadził pracę rejestracji żydów 

pragnących się osiedlić i po roku 

działalności, jak wynika z ogłoszone- 

go sprawozdania tej instytucji, 6000 

rodzin żydowskich czyli 30.000 osób 

osiedliło się na żyznych ziemiach 

Krymu. Na kolonizację przeznaczone 

zostały skonfiskowane dobra szlachty 

rosyjskiej, członków b. domu panują” 

cego i wogóle wszystkich, których 

pod miano burżuja i obszarnika wcią- 

gnęli bolszewicy. To samo mamy i 

na Białorusi Sowieckiej, z tą tylko 

różnicą, że tu przewažiiie terenem ko- 

łonizacji są majątki polskie, wywłasz- 

czone ostatecznie w roku 1925, 
Plan działalności «Komzetu» na 

przyszłość, jak podają źródła sowiec- 

kie, chce w ciągu najbliższych lat 

skolonizować 100.000 żydów. Na 

konferencji «Komzetu» odbytej w je- 

sieni ubiegłego roku wraz z udziałem 

przedstawicieli Białorusi i Ukrainy 

postanowiono akcję  kolonizacyjną 
zmodytikowaė w ten sposób «aby 

uniknąć dotychczas popełnianych 

błędów» Kolonizacja więc na przy- 
szłość odbywać się będzie przez two 

rzenie kolektywów z elementów po 

krewnych sobie, tak więc rzemieślni- 

cy z rzemieślnikami i t.p. czego do- 

tychczas nie przestrzegano. Pozatem 

zniesiono jednolite udziały dla kolo- 

nistów i podzielono je na cztery ka- 

tegorje w ten sposób, że najmniejszy 

udział stanowi 10 rubli, co ogromnie 

ułatwia kolonizację. 
Tego rodzaju uchwały «Komzetu» 

mogły zapaść jedynie wobec zape- 

wnionej wydatnej pomocy finansowej 

rządu S.S.S.R., zapomogi bowiem pły- 

nące z Ameryki na cele kolonizacji 

żydowskiej nie mogą stanowić trwa- 

łego oparcia.Udział Sowietów w koloni- 

zacji żydowskiej wskazńje, że nie jest 

ona wynikiem jakiejś jedynie sympa- 

fji rządu S.S.S.R. do źydów w Rosji 

lecz, że jest w tem pewien interes 
polityczny. 

„Cel polityczny kolonizacji żydów 

jest podwójny: bliższy i dalszy. Bliż- 

szy polega na pozyskaniu żydowstwa 

światowego, odegrywającego zwłasz- 
cza w dziedzinie gospodarczo-finan= 

sowej ogromną rolę. Propaganda so- 

wiecka prowadzona w tym kierunku 

podkreśla, że rząd sowiecki w trosce 

o byt mas żydowskich w Rosji nie 

szczędzi wysiłków, aby im egzysten- 

cję ułatwić i odwołuje się do uczuć 

żydowskich kapitalistów aby i oni 
pomogli swym współwyznawcom. 

Owoce tej propagandy są wcale 

pokaźne. W Ameryce powstał spe- 

cjalny fundusz w wysokości 9 miljo- 

nów dolarów na cele kolonizacji w 

Rosji oraz z funduszów Joite' u stale 
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płyną mniejsze lub większe sumy. 

Akcją tą rząd sowiecki pragnie rów- 
nież zatrzeć zagranicą wrażenie, jakie 

wywołało ograbenie burżuazji żydow- 

skiej w Rosji, a co ze względów 
politycznych dia S.S.S.R. jest bardzo 
nie na rękę. Bolszewicy oceniają do" 

skonale co może dać im współdziała- 

nie międzynarodowego żydowstwa i 

wobec tego nie żałują ani trudów 

ani zachodu dla kolonizowania mas 

żydowskich, tembardziej że kryje się 

w tem jeszcze inny cel. Jaki? Oto 

kolonje żydowskie organizowane w 

komuny rolne staną się wyspami ko- 

munizmu na wsi sowieckiej, jak wia- 

domo nieprzychylnie ustosunkowanej 

do partji komunistycznej. Kolonista 

żydowski na Krymie lub na Białorusi 

Sowieckiej czy Ukrainie będzie pio- 

nierem komunizmu.  Zawdzięczając 

wszystko partji komunistycznej, będzie 

jej ianatycznym obrońcą, rozumiejąc 

dobrze, że jej zagłada równa jest 
jego śmierci z rąk chłopa rosyjskiego, 

który już nienawistnem okiem spo- 

gląda w kierunku żydowskich komun 

rolnych. 

Ciekawy jest stosunek żydów z 

poza SSSR. do kolonizacji na Krymie. 
Oto sjoniści bez różnicy odcieni od 

lewicowych Poalej do prawicy Miz- 

rachi wszyscy jak jeden zwałczają 

ideę kolonizacji żydów w Rosji so- 

wieckiej. Dosadnie stanowisko sjo- 

nistów do Krymu charakteryzują sło- 

wa wybitnego działacza pos. Grun- 

bauma: „Palestyna jest zazdrosną 

narzeczoną, która miłością z innemi 

dzielić się nie potrafi”, 
Kolonizacja żydów na Krymie i 

akcja +Komzetu> stanowi poważne 

niebezpieczeństwo dla idei sjonistycz- 

nej wogóle, przynajmniej za takie u- 
ważają ją przeciwnicy sjonistów «bun- 
dowcy» oraz demokraci żydowscy. 

Jedni i drudzy widzą w kolonizacji 

żydowskiej na Krymie rozwiązanie 

kwestji żydowskiej i zwycięstwo „go- 

lusu*. 

Stanowisko <bundowców» wobec 

kolonizacji krymskiej da się określić 

w sposób następujący: Chodzi im nie 

o państwo żydowskie, do czego dążą 

sjoniści, ale o rozproszonych żydów 
w wszechświecie, o „golus“, © spo- 

łeczne, narodowe i gospodarcze wy- 

zwolenie żydów wszędzie, gdzie oni 

zamieszkują. Krym właśnie na tej 

drodze jest etapem. Rozwiązanie 

kwestji żydowsktej w ten sposób jak 

już podjęto w SSSR jest zdaniem 

„Bundu“ jedynie racjonalne i może 

nastąpić tylko pod egidą władzy ro- 

botniczej. 

Jak widzimy, kwestja Krym czy Peles- 
tyna sięga do zasadniczych problemów 

żydowstwa. Walka dwóch prądów sjo- 

nistycznego i «golusowego» toczy się 

już oddawna. Wskutek wmieszania 
się czynnika trzeciego, rządu S,S.S.R., 
który wydatnie popiera  orjentację 

«golusową», przybiera coraz ostrzejsze 

formy. Dość, że przypomnimy na- 

miętną dyskusję bodaj, czy nie 

przy udziale pięści, jaka się na jednym 

z odczytów u nas w Wilnie na te- 

mat «Krym czy, Palestyna» miała rniej- 

SEB: ; 
Roznamiętnienie to wywołuje fakt 

konkurencji «Komzetu» przy zabie- 

gach sjonistów przy uzyskiwaniu 

ofiar bogatego żydowstwa amerykań- 
skiego na cele kolonizacji w Palesty- 

Ą nie, Argumenty« Komzetu» wykazujące» 
że osiedlenie jednego kolonisty na 
Krymie kosztuje 18 razy taniej niż w 
Palestynie, „bardziej odpowiadają 
kapitalistom żydom w Ameryce, któ- 
rzy nie wnikając w istotę politycznych 

zamiarów Sowietów hojnie udzielają 
zapomóg: 

Zwycięży Krym czy Palestyna? 
W tej chwili pytanie to jest zawczes- 
ne, jednakże już teraz należy prądom 
nurtującym żydowstwo bacznie się 
przyglądać. Dia Polski bowiem taki 

lub inny rezultat zmagania się tych 

dwuch prądów będzie miał zawsze 
egromne znaczenie. Sz, 

  

Bezczelna prowokacja kowieńska przeciw Polsce. 
Wojska litewskie koóncentrowane na granicach Wileńszczyzny. 

Od specjalnego wysłannika „Siować z pogranicza. 

Wojsko litewskie obsadza okoliczne wsie. 
(Telefonem z Mejszagoły). 

Na zajętem terytorjum poiskiem, znajdują się jedynie dotych- 

W drodze do Podgaj. 
W caiem mieście nie przestaje 

budzić wielkiej sensacji, os'atnia 
prowokacja Litwinów i na ten temat 
powstają często różne nieprawdopo- 
dobne wersje. 

Celem zbadania  jaknajdokładniej- 
szego sprawy,  wydelegowaliśmy na 
miejsce zajścia przedstawiciela nasze- 
go pisma. 

Nasz korespondent opisuje po- 
dróż w sposób następujący; „Do lasu 
zajętego prowokacyjnie przez  Litwi- 
nów, t. zw. Podgajskiego, prowadzi 
droga przez Mejszagołę, droga w le- 
cie niezła, w zimie jednak zwłaszcza 
dla auta uciążliwa. W niektórych miej: 
scach poprostu niepodobna przebyć 
samochodem, z powodu starych u- 
Jegłych zasp śnieżnych. Musieliśmy 
kilkakrotnie wysiadać i wspólnemi 
siłami popychać auto, którego koła 
na ślizkim Śniegu obracały się w 
jednym miejscu i ruszyć nie chciały. 
bo Mejszagoły jeszcze „pół biedy”, 
ale w k:erunku postoju 4-ej kompa- 
nii granicznej, podobne przeszkody 
stawały się coraz częstsze. — Przed 
wsią Kikiszki, zostawiliśmy wreszcie 
auto, bo już daiej jechać nie było 
spos "bu. Należało iść pieszo, Komen- 
da kompanji mieści się we wsi An- 
tokalce, stamtąd jeszcze kawałek 
drogi do wiech granicznych. 

Na miejscu zajścia. 
Nad samą granicą, ciągną Się la- 

sy rządowe polskie, z których, w 
rodzaju półwyspu, wysunięty w ob- 
szar litewski, widzimy las Podgaj- 
ski, zajęty obecnie przez Litwinów. 
Z lasów tych, rozłożonych na ma- 
łych pagórkach, rozwiera się piękny 
widok na dalekie pola i miasteczko 
Kiernowo, znajdujące się w rękach 
władz kowieńskich. Cisza i spokój 
panują wokół ityiko poszumy sia. 
rych jodeł słychać, tak że trudno 
jest sobie uprzytomnić, że ten zapa* 
dły skrawek ziemi, wśród gwaru 
drzew i piaków, miał się stać miej- 
scem prowokacji obliczonej na mię- 
dzynarodową skalę. 

Jak to było? 
— Jak to było? — pytamy ko- 

mendanta odcinka. — Litwini — od- 
powiada— przybyli znienacka, gdy w 
lesie znajdowała się jedynie nieliczna 
garstka naszych policjantów. Zajęli 
las, ustawili karabiny maszynowe i 
wyciągnąwszy się w długą -linję patro- 
lową, zarepetowali broń, grożąc że 
będą strzelać do każdego kto się o: 
śmieli zbliżyć do linji ich tyraljery. 
Mógłbym ich wyrzucić z powroiem, 
używszy broiti, zebrawszy uprzednio 
swoich ludzi, którzy notabene okazy* 
wali wielką ochotę do tego czynu, ale 
nie miałem w tym kierunku żadiego 
upoważnienia ze strony moich władz 
przełożonych. Komendant odcinka li- 
tewskiego, lejtenat Wielunas, zacho- 
wywał się prowokacyjnie, widocznem 
było, że za wszelką cenę usiłuje wy- 
wołać strzały po stronie polskiej. 
Do tego nie dopuściłem. 

Przy bliższem zbadaniu sprawy 
całej „afery* kowieńskiej, udało się 
uzyskać naszemu przedstawicielowi 
następujące zupełnie konkretne dane, 
świadczące o głęboko przemyślanej 
perfidji rządu kowieńskiego: ; 

Już 18 b. m. komenda powiatowa 
policji granicznej litewskiej w Wiłko- 
mierzu, otrzymała polecenie teiefonicz- 
ne z Kowna, zejęcia odcinka lasu 
Podgajskiego. Natychmiast powiado- 
mieni komendanci I-ego i Il-ego rejo- 
nów granicznych litewskich, iejtenan- 
ci Wielunas i Switas, stojący naprze- 
ciw naszych 4-ej i 5:ej kompanji, po- 
łączyli dwie kompanje litewskiej stra- 
ży granicznej i przystąpili do zajęcia 
terenu lasu Podgajskiego. 

W miejscu tem należy zaznaczyć, 
że tak zachowanie, jakoież ogólny 
charakter zajścia, nie miał cech burdy 
spowodowanej strażnikami litewski- 
mi, a poważnej akcji ze strony czyn- 
ników miarodajnych ko *ieńskich. D-cy 
litewscy usiłowali za wszelką cenę 
wywołać strzelaninę po stronie pol- 
skiej. Przytem prowokacja posunięta 
była do ostatecznych granic. Z ust 
komendantów litewskich padały pod 
adresem władz polskich Ordynarne 
wymyślania. W pierwszej chwili obu- 
rzeni tem zachowaniem policjanci, 
chcieli na własną rękę rozpocząć  li- 
kwidację zejścia i wyrzucić poprostu 

napastników. Jednakże przybyły na- 

tychmiast komendant polskiej „Arej 
kompanii policji granicznej, aspirant 
Wiktor Bibiłło, spostrzegłszy, że Lit- 
winom chodzi jedynie o sprowoko- 
wanie Polaków, zapobiegł zbrojnemu 

czas policjanci litewskiej straży granicznej, jednak nasiępuje 
ożywiona koncentracja wojsk kowieńskich nad granicą. Wsie 
Kiernuowo, Niszebłoto, Podjezorki, zajęte były wojskem już w 
niedzieię. W ostatniej chwili donoszą, że do Kiernowa przybył 
szt:b grupy Operacyjnej. 
Reich. >) 

Szefem sztabu jest Niemiec, niejaki 

Do Muśnik ściągnięto 2 bataljony piechoty. 
we wsi Pokalniszki, 

działo, przybyłe z Wiłkomierza 
ustawiono w kierunku granicy jedno 

Od strony Wiłkomierza postępują jakoby w kierunku gra- 
nicy dalsze oddzały wojsk. Miejscowe organizacje «szaulisow - 
skie» są zmobilizowane i w stanie ostrego pogotowia. 

Dowody prowokacji. 
Telefonem z Mejszagoły. 

Litwini starają się sprowokować wszelkiemi siłami do akcji zaczepne 
władze polskie. Po pełnym taktu zachowaniu d-cy naszej 4-ej kompanji,, 
asp. Bipitły, poczęli wykazywać jawne zdenerwowanie z powodu nieuda- 
nia się perfidneg. planu. W miedzielę o godz. 11 rano, d-ca lo rejonu 
litewskiego, Wielunas wszczął rozmowę z przodownikiem kompanji ! za- 
pytał: „kiedy to się skończy”. Następnie usiłował wybadać go plany za- 
czeępne Polaków. Zachowanie Litwinów nadal prowokacyjne. 

Polubowne załatwienie wykluczone, 
Zdecydowanie wroga postawa Litwinów. 

(Telefonem z Mejszagoły), 
Dziś rano na miejsce zajścia przybył zastępca starosty pow. 

Wileńsko-Tieckiego p Łukaszewicz, obd:rzony pełaomocnictwami 
do zi kw dowania zatargu. W przecągu caiego dnia nie udało się 
uzyskać żadnego kontaktu z przedstaw celami Litwy. Zdecydo- 
wanie bojowa ' wroga postawa 
polubowne załatwienie kontl:ktu. 

Litwinów nie rokuje nadzei na 
Ponieważ Litwini nie godzą się 

na pertraktacje, należy się liczyć z akcją zbrojną. 
Do godz 12 w nocy akcja likwidacyjna jeszcze nie została 

podjętą. 

Od.zwa stowarzyszenia Dowborczyków. 
O!rzymaliśmy następujące pismo: 

Okręg Wileński Stowarzyszenia Dow- 
borczyków „Ku Chwale Ojczyzny” 
całkowicie solidaryzuje się z prote- 
stem Chorągwi Wileńskiej Związku 
Halerczyków z dn. 20—11—1926 r. w 
sprawie napadu Litwinów i zaięcia te- 
rent w okolicy Podgajów, pow. Wi- 
ERZE TERZ PO ZOEOTOZZTYE SERRA 

lęńsko - Trockiego, oświadczając ze 
swej strony, że członkowie Stowarzy- 
szenia gotowi są na pierwsze wezwa- 
nie władz stanąć w obionie nietykal- 
ności granic Rzeczypospolitej i bez- 
pieczeństwa ludności Wileńskiej. 

Okięg wileński 
Stowarzyszenia Dowborczyków. 

i energj, wystąpił aspirant Bibillo 
wobec agresywnych poczynań litew- 
skich. Zawiadomiwszy natychmiast 
władze wojewódzkie o zajściu, już na- 
zajutrz, dn. 20 bm. na czele kilku- 
dziesięciu ludzi! zjzwił się na miejscu 
i zajął posterunkami polskimi las 
Podgajski. Stało się to dla Litwinów 
zupełnie niespodziewanie. Ustawieni 
w tyraljerę, oświadczyli bowiem że 
będą strzelać, jednakże policjanci pol- 
scy nieustraszenie przekroczyli ich li- 
nję i zajęli las przytem nie padłani je- 
den strzał ze sirony polskiej. Ponieważ 
nie nadszedł od władz wileńskich 
rozkaz likwidowania zajścia i rozbro- 
jenia Litwinów, przeto wytworzyła 
się oryginalna sytuacja: w bezpośred- 
niej biizkości patrolowali do ostatniej 
chwili ten sam teren, policjanci li 

tewscy i polscy. 

Nasza policja graniczna. 

Służba naszej policji granicznej 

nie należy do przyjemnych. W  ciąg- 
łem niebezpieczeństwie, z narażeniem 

życia, należy jednocześnie wykazywać 
maximum taktu, zimnej krwi i od- 
wagi. х t 

Z przyjemnością stwierdziliśmy 

niezwykłą dyscyplinę, doskonałą re- 
prezentację, wzorowy porządek, pa- 
nujący na odcinku 4 komp. granicz- 
nej. Zadziwił nas wprost zapał i chęć 
do czynu, jaką wykazywali policjanci. 

Jak się to mówi:—chłop w chłopa 

na schwał. — Sprężystość i energję 
całego oddziału należy w dużej mie- 

rze zawdzięczać samemu d-cy, aspi- 

rantowi Wikiorowi Bibiłło, oficerowi 
rezerwy W. P, co też potwierdziły, 

po naszym powrocie miarodajne czyn- 

niki władz bezpieczeństwa. 

Litewska straż graniczna. 

W odróżnieniu 6d naszej policji, 
litewska straż graniczna nie odzna- 

cza się zbytkiem odwagi, ani też re- 
prezentacją godną. Zniechęceni, zmę- 
czeni służbą, jaknajgorzej usposobieni 
do własnych władz przełożonych, 
wykonują rozkazy niedbale i bez za- 
pału. Komendanci tej straży odzna- 
czają się wyjątkowym wprost brakiem 
inteiigencji. Cechą ich najwybitniejszą 
jest, że są wiecznie pijani, a zacho- 
wanie „dyktatorskie* nie zjednywa 
względem nich przychylnie miejsco- 
wej ludności. 

Ksiądz Donst Linerol. 
„ Największym rozsadnikiem niena- 

wiści do wszystkiego co polskie, jest 
parafja w Kiernowie, w której za- 
mieszkuje znany polakożerca, ks. Do- 
nat Linerol. Człowiek mało wykształ- 
cony, zaniedbuje zupełnie swe — обо- 
wiązki kapłańskie, za przykładem ko- 
wieńskich księży - ministrów  odda- 
je się całkowicie niecnej, prowoka- 
cyjnej agitacji antypolskiej. Ona to z 
ambony nawołuje do nienawiści, nie- 
pomny swej godności i przeznacze- 
nia świętego przybytku, w kiórym 
przemawia. Żywy też udział bierze 
w organizacji «szaulisów» i wszeła- 
kiego rodzaju band dywersyjnych, 

Z powrotem. 

Siny dymek unosił się nad lasem 
Podgajskim, kiedyśmy, po  zorjento- 
waniu się na miejscu, zawiócili z 
powrotem — to patrole litewskiej stra- 
ży które wtargnęiy na nasze teryto- 
rjum, rozpaliły ogniska i grzeją się w 
moczarach. — «Już chyba niedługo 
tam palić będą ognie» —- z tą myślą 
pożegnaliśmy Podyaj i przez” Anto- 
kolce, Kiszkiszki, ruszyliśmy do Mej- 
szagoły. 

m. 

Skandal w Sejmie kowieńskim. 
KRÓLEWIEC. 22.1. PAT. Na ostatniem posiedzeniu Sejmu litew- 

skiego doszło znowu do zajść, skierowanych przeciwko marszałkowi d-t 

Staugajtisowi. Ze strony koalicji wysunięto propozycję oddania marszałka 
pod sąd za przekroczenie statutu Sejmu. Wywołało to ogromną wrzawę. 

Następnie ks, Smułktis odczytał deklarację bloku chrześcijańskiej demokra- 

cji, wyrażającą marszałkowi votum nieufności. Podobne oświadczenie 
złożyli przedstawiciele innych stronnictw. D r Staugajtis zaznaczył w od- 

powiedzi, że statut Sejmowy nie przewiduje wotum nieufności do marszałka, 

wobec czego nie podda tego wniosku pod głosowanie. Po słowach mar- 

szałka powstał nieopisany hałas. Posłowie chrześcijańsko-demokratyczui 

żądali ponownie zamknięcia sesji sejmowej, lecz żądanie to marszałek 

odrzucił. Wówczas ks. Smułktis złożył pisemny proiest członków prezy- 

djum Sejmu przeciwko marszałkowi, Z powodu wielkiej wrzawy marsza= 

konfliktowi. Z ezłym zasobem takiu gk musiał zamknąć posiedzenie. 

Nacze!nik wydz. beza 
pieczeństwa o zajściu. 
Wywiad £ p. Dworakówskim. 
Wczoraj przedstawiciel „Słowa”, 

zwrócił się do p. Wojewody z proś- 
bą o udzielenia audjencji. P. Wojewo- 
да polecił uprzejmie udzielić wywiadu 
nacz. Wydz. Bezpieczeństwa, p. Dwo- 
rakowskiemu. 

—Mojem zdaniem oświadczył p- 
Dworakowski—mamy do czynienia z 
prowokacją ze strony rządu Kowiefie 
skiego, obliczoną na wywołanie kon- 

fiiktu międzynarodowego. Być móże 
iż wybrany tu został moment, kied > 
zachodzi możliwość wejścia Polski w 
skład Rady Ligi Narodów.  Pozatem 
plan napadu obmyślony był przez 
Litwinów z całą perfidją. Liczyli za- 
pewno, iż w związku z mającem na- 
stąpić objęciem granicy przez KOP, i 

pogłoskami o redukcji policji, po- 
licjanci polscy nie zechcą stawiać 0- 
poru. Rachuby te zawiodły. Postawa 
naszej policji jest bez zarzutu, 

— Jakie jest nasze stanowisko 
wobec tego zatargu? 

z" Polityka nasza w stosunku do 
granicznych władz litewskich była 

zawsze polubowna i w tej płaszczyz- 
mie staramy się załatwiać wszelkie 
spory. Inaczej postępują Litwini. Im 
chodzi przedewszystkiem o zaakcen- 
towanie" nieuznawania decyzji Rady - 
Ambasadorów. Decyzja ta przewiduje, 
że ostateczną granicę wytknie mie- 
szana komisja polsko-litewska, ona 
też załatwiać ma sprawy graniczne, 
Tymczasem Kowno na utworzenie 
takiej komisji nie godzi się. Dotychczas 
utrzymany jest status quo, w niektó. 
rych wypadkach wytwarzający sytu- 
ację nienormalną. Jak to ma miejscerna- 
przyklad w Lyngmianach, gdzie linja 
partolowa przechodzi przez środek 
miasteczka. Litwini posuwają się tak 
dalece w nieuznawaniu decyzji Rady 
Ambasadorów, że nie zajmują miejsco- 
wości przyznanych im mocą tej de- 
cyzji, jakkolwiek władze nasze goto- 
we są z miejscowości tych ustąpić, 
w zamian naturalnie, za te wsie i zie- 
mie, które zagarnęło Kowno, a które, 
na podstawie tej samej decyzji, nale- 
226 powinny do Polski. Ponieważ 
granica nasza nie jest ostatecznie u- 
stalona, przestrzegamy więc swego 
stanu posiadania poza t. zw. linją 
patrolową i naruszyć go nie pozwo= 
limy. 

— W jaki sposób przewiduje Pan 
Naczelnik zlikwidowanie obecnego 
zatargu? 

— Jak już powiedziałem,  chcieli- 
byśmy załatwić go polubownie. oile wła- 
dze litewskie okażą się do tego skłonne 
W przeciwnym jednak razie, zmusi- 
my Litwinów do wycofania — 5. 
O żadnej agresjj z naszej strony 
mowy być nie może: bronimy tylko 
stanu naszego posiadania. 

m. 

a 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 
w jęzvkaeh: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim 1 niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 

|| praez Kasę Mianowskiego w Warsza- 
wie szczepó.nie zaś: 

1. W. James <Pragmatyzm»> 
2. J..Gołuchowski  <Filozofja i 

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

kiej przyszłej metafizyki.» 3 
| 4. tegoś <Uzasadnienie Metafizyki 

Moralności». 
oraz pols łego przekładu Schopen- 
hanera +O poczwórnem źródle twier- 
dzenia e podsiawie dostatecznej» , 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA . 
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ECHA KRAJOWE 
Tydzień popielcowy. 
— Korespondencja Słowa. — 

Grodno, 20-ge lutego. 

W nadchodzącą niedzielę odbędą 
się wybory do Powiatowej Kasy 
Chorych. Akcja przedwyborcza pro- 
wadzona od kilku tygodni w osta: 
tnim nabrała pewnej ostrości. Zain- 
teresowanie wyborami, które będą 
poniekąd egzarninem z ogólnego wy- 
robienia obywatelskiego  grodnian, 
wykazali w pierwszym rzędzie urzę- 
dnicy oraz klasowe i chrześcijańskie 
związki zawodowe. Obie te organi. 
zacje występują wspólnie. Trzecia 
grupa urzędników prywatnych jest 
nieliczna, źle zorganizowana i prze- 
to z góry przewidywać można, że 
sukcesu żadnego nie odniesie. 

Dla Grodna wybory do Kasy 
Chorych są nowem wydarzeniem. 
Prasa grodzieńska interesuje się ró- 
wnież bardzo kwestją wyborów _po- 
święcając jej nie mało miejsca. Fakt, 

"że dzienniki grodzieńskie interesują 
się przedewszystkiem sprawami swe- 
go miasta świadczy o zrozumieniu 
przez prasę swego zadania, Pod tym 
względem prasa grodzieńska w po- 
równaniu do jakiegoś Radomia, lub 
Kalisza stoi o całe niebo wyżej. 

Wielki Post rozpoczęty został w 
teatrze grodzieńskim wystawieniem 
„Złotego Runa* Przybyszewskiego. 
Jak zawsze dodatnio wyróżniła się 
gra p. Frenklówny i p. Purzyckiego. 
Jako całość „Złote Runo" na scenie 
grodzieńskiej miało pewne niedocią- 
gnięcia, które jak wolno przypuszczać 
zostaną przez reżyserję usunięte. 

Z kroniki ubiegłego tygodnia wy- 
pada zanotować jeszcze grę wojenną 
jaka odbyła się przy udziale dowód- 
ców dywizji piechoty i Brygad jazdy 
z udziałem D-cy'O. K. III gen. Ber- 
beckiego pod przewodnictwem Inspe- 
ktora Armji gen. Rydza Śmigłego. 

Tematem ćwiczeń były walki osło- 
nowe prowadzone przez jedną dywi- 
zję piechoty — mające na celu osłonę 
mobilizacji i koncentrację większych 
własnych sił poza pasem osłonowym, 
oraz bój spoikaniowy dywizji kawa- 
łerji niebieskiej z większą jednosiką 
kawalerji czerwonej oraz postój ubez- 
pieczony dywizji kawalerji. 21 

GRODNO. 

— Krwawa zabawa. Przed kil- 
ku dniami w m. Jeziory przy ul. Cer- 
kiewnej odbywała się zabawa taneczna. 

Do tańca przygrywał na organ- 
kach jeden z miejscowych wirtuozów. 
W trakcie zabawy podszedł do graj- 
ka uczestnik zabawy niejaki Br. Ko- 
walczyk i bez dania racji ;zaprotesto- 
wał przeciwko rodzajowi muzyki. 

Oburzony zachowaniem się natrę- 
ta, kolega grajka wyprosił Kowalczy- 
ka za drzwi. 

Wyrzucony K. po pewnym czasie 
powrócił w towarzystwie kilku kom- 

_ panów, z których jeden P. Gietniew 
schwycił za gardło niejakiego P. Szu- 
ragajewa i zaczął dusić, a następnie 
wyjąwszy nóż zadał mu cios w iewy 
bok. Gietniewa aresztowano i przeka- 
zano do rozporządzenia sędziego 
śledczego w Grodnie. 

ŚWIĘCIANY. 

— [b] Walka z epidemją tyfu- 
su. Szerząca się od pewnego czasu 
w Kiemieliszkach pow. Święciańskie- 
go epidemja tyfusu plamistiego i 
brzusznego wywołała w sferach le- 
karskich pow. Święciańskiego zrozu- 
miałą konsternację. Natychmiast zor- 
ganizowano ekspedycję, która poczy- 
nila na miejscą kroki ku zabezpiecze- 
niu szerzenia się epidemji. Urucho« 
miono na miejscu szpital, przeprowa- 
dzono szczepienia ochronne. 

Kierownictwo ekspedycji powie- 
rzone zostało dr. Długowskiej, która 

  

Cztery przekłady. 
н 

Największym, jak sądzę, szkopu* 
"łem dla tłumacza jest pochwycenie i 
oddanie charakteru i stylu tłumaczo- 
nego utworu. A iest to skopuł nie do 
przezwyciężenie dla tłumacza nieposi”- 

"dającego we własnej indywiduainoś- 
. ci pisarskiej najmniejszego pokrewień- 

stwa, powinowactwa, affinite z indywi- 
dualnością pisarską  tłumaczonego 
autora. Wyobraźmy sobie Syrokomię 
tłumaczącego — Heine'go! Natomiast 
tenże Syrokomia szedł sobię ramię 

„pod ramię z Beranżerem jak zrodzo- 
nym bratem. Jego król Ćwieczek sia- 
da sobie na osiołka „objeżdżać swoje 
powiaty” jak by to był le roi d'lve- 
łot we własnej osobie. Może być 
przekład wcale daleki od oryginału 
co do dosłowności, a niezmiernie 
mu bliski co do—ducha, co do cha- 
rakteru, stylu, faktury. Ideał — to 
połączenie dosłowności ze skrupulat- 
nem zachowaniem ducha tudzież 
specyficznych cech charakteru i stylu 
—a i rytmikil—tłumaczonego utworu, 

Niewiele takich «ideałów» naliczy- 
my nietylko w naszej, polskiej litera- 
turze, lecz i we wszechświatowej. 

Siemienskiego przekład „Odysei“ 
uchodzi za arcydzieło, Byłby, zdaniem 
mojem jeszcze żnakomitszy jeśli by 
w nim dźwięczał pełny starogrecki— 
heksametr. Do wyżyn «Orlanda Sza- 
lonego» wspiął się Felicjan Faleński, 

przy pomocy felczera p. K. Bogdziula 
walczy z epidemią. 

NIEŚWIEŻ. 

— Zmiany terytorjalne powia- 
wiatów. Na podstawie uchwały Ra- 
dy Ministrów zmienione zostały gra- 
nice całego szeregu powiatów, a na- 
wet województw. —Z pow. Nieświes- 
kiego odchodzą gminy Mirska i Żu- 
chowicka, które zostały włączone do 
pow. Stołpeckiego. Zmiana ta została 
przeprowadzona wbrew  życzeniom 
ludności obu gmin, ciążącej bardziej 
do Nieświeża niż do Stołpców. — 
Urzędowe przekazanie gmin przez 
władze pow. Nieświeskiego władzom 
pow. Stołpeckiego wyznaczone zo- 
Stało na dzień 22 lutego. — Powiat 
Nieświeski, liczący chwilowo załed- 
wie osiem gmin wiejskich i dwie 
miejskie w najbliższym czasie po- 
większony będzie o gminę Zaostro: 
wiecką, która będzie wyłączona z 
pow. Łuninieckiego. Ponieważ w tym 
wypadku zmienione zostaną granice 
nietylko powiatów, ale i województw, 
przeto, odpowiednia ustawa musi być 
uchwaloną przez Sejm.— W związku 
ze zmniejszeniami terytorjalnemi po- 
wiatów zmienione zostaną budżety 
Sejmików powiatowych na 1926 rok. 

BARANOWICZE. 

— Sąd doraźny. Na 25-g0 wy- 
znaczony został termin sądu doraź- 
nego nad bandytami ujętymi przy na- 
padzie na samochód koło Siniawki. 
Przed sądem doraźnym staje pięciu 
bezpośrednich sprawców napadu, 
szósty bowiem został zabity na miej- 
Scu przez dzielnego por. Sledzińskie* 
go. Wszyscy przyznali się do całego 
szeregu napadów  bandyckich, oraz 
wykryli innych wspólników. Areszto- 
wanych prócz wspomnianych zosta- 
ło 20 osób, które odpowiadać będą 
za bandytyzm przed zwykłym sądem 
wobec tego, że śledztwo przeciw nim 
prowadzone jest po prekluzyjnym ter- 
minie wymaganym przez ustawę o 
sądach doraźnych. 

ESPSZHEENI ZORYSZPACWEZEGIA TW TOZKOKZWAZARAARŁKA 

Z SĄDÓW. 
Sąd doraźny nad sprawcami na- 

padu na Ruską Rzeszę. 
W dniu dzisiejszym sąd okręgowy 

rozpozna w trybie doraźnym sprawę 
napadu na majątek Ruska Rzesza do- 
konanego przez: Dydziula, Klimaszew- 
skiego, Łapuniaka, Paszkiewicza i Ma- 
linowskiego oraz ich wspólnika 
wachm. Taiłowskiego. 

Oskarżonych będą bronili pp. An- 
drejew, Engel, dr. Kierner, M. Bajra- 
szewski i Miller. 

Głównym inspiratorem [i twórcą 
planu napadu był współoskarżony 
Dydziul, który wraz z Malinowskim i 
Klimaszewskim byli w mieszkaniu na- 
padniętej, 

Tartowski dostarczył napastnikom 
broń, zaś Paszkiewicz i Łapuniak z 
powodu nadużycia alkoholu (dla do- 
dania odwagi) zmuszeni byli oczeki- 
wać w putonobūų 

Sprawa ks. Godlewskiego i Ro- 
gacza. 

W dniu 1 marca na ławie oskar- 
żonych zasiądą razem ks, Godlewski 
i wójt gm. Rudziskiej Piotr Rogacz. 
W ciekawej tej sprawie przesłu chane 
będzie 56 świadków. 

Obronę ks. Godlewskiego wnosić 
będą adwokaci Śmiarowski i Liber- 
man, Rogacza — p. Kozłowski. 

* 

54-ch oskaržonych o udział w 
wystąpieniach 1 maja 24 r. 
Na 15-go marca wyznaczotio spra- 

wę 54-ch komunistów, zamięszanych 
w sprawie wystąpień pierwszo-majo- 
wych. (b) 

Porębowicza przekład „Boskiej Ko- 
medji* lepszy niż przekład Korsaka. 
Lepsza «Antygona» w przekładzie 
Morawskiego niż Kaszewskiego. Gdy 
ukazał się przekład „Eneidy* doko- 
nany przez ks. T. Karyłowskiego, 
powitał 20 prof. Sinko wręcz entuzja- 
stycznie etc. Dobrych przekładów 
arcydzieł literatury wszechświatowej 
naszemu piśmiennictwu nie braknie. 
Weźmy, nie szukając długo, przekład 
Kasprowicza „Zatopionego dzwonu” 
Hauptmanna. Uderzy odrazu świetna 
transpozycja imion: Wałldschrat—Ko- 
zodój, Nickelmann—Wodnik etc lub 
des Kochelbauers  Huhnerstall na 
Maćkowy kurnik. Trudności były go- 
dne... Kasprowicza. 

He, holdrio! FroschkOnij 
He, hoidrio! Werwiniscii 

Hórst du denn nicht? etc. 

Albo wrzaskliwe monologi Baby- 
Jagi i to jeszcze w szwabskim djalek- 
cie! A epitety niemieckie przerzucone 
w polskie neologizmy w rodzaju 
„brzęczyzłotka*, „woskoróbek* i t. p. 
Gdzie trzeba tam śliczna poezja stylu, 
gdzie trzeba — szorstka brutalność 
chłopskiej gwary; rytmiki, — jak w 
oryginale—różnorodność i Bogactwo, 
gdzie rytm trocha inny tam i polskie 
np: 

komm herauf! 
ter Wasserpat- 

Įscher 

Kocioł rusza się, jak žywy:] 
Cięży na nim miedź pokrywy. 
Pień się, trunku, wrzej i pień, 
Ugotuj się w dobry dzień L... 

Weźmy inny przykład dla dosad- 

Ł 

Budżet Min. W. R.iO.P. Pontyfikalne nabożeństwo żałobne za duszę 
ś. p. pierwszego Metropolity Wileńskiego. w komisji budżetowej 

Sejmu. 
Sejmowa komisja budżetowa na 

na wczorajszem posiedzeniu przystą- 
piła do obrad nad budżetem Mini. 
sterstwa Wyznań Religijnych i Oś- 
wiecenia Publicznego na r. 1926. 

Referował pos. Rymar (ZLN). Spra- 
wozdawca ra wstępie stwierdził, że 
poważniejsze zmiany zaszły tylko w 
szkolnictwie powszechnem. 

Wprowadzenie ustaw językowych 
pociągnęło za sobą plebiscyt na ob- 
szarze 8 województw wschodnich, któ- 
ry przyniósł zmiany w kilku tys. szkół. 
W wyniku plebiscytu zaznaczyła się 
wyraźnie wola ludności niepolskiej 
do współżycia z polskim narodem. 
Ukończona w znacznej części państ- 
wa sieć szkolna wchodzi w życie, 
Naogół ilość szkół powszechnych 
zmniejszyła się, — a pozostałe popra- 
wiły swój stopień organizacyjny. 
Przybyło trochę szkół zawodowych 
i kursów dokształcających, wszędzie 
zaś przybyło młodzieży. 

Wydatki w r. 1925 wyniosły 315 
miljonów, z czego poszło na oświatę 
299 miljonów, a 15919.322 — na wy- 
znania religijne. Na rok 1926 żądał 
minister we wrześniu 1925 r. sumę 
402 miljony. Od tego czasu przera- 
biano budżet 8 czy 9 razy, a skoń- 
czyło się ostatecznie na sumie 270 
miljonów. 

Oszczędność w roku 1926 w po- 
równaniu z istotnie wydanemi suma- 
mi w 1925 r. wynosić ma zatem w 
wydatkach zwyczajnych 22 miljony, 
w inwestycjach — 23. 

Ofiarą redukcji padł cały budżet 
inwestycyjny, niemal wszystkie rze- 
czowe wydatki, a w personaijach u- 
jawniły się rezultaty ustawy sanacyj- 
nej. W Ministerstwie wypowiedziano 
pracę 20 pracownikom. Dalsze re- 
dukcje, zwłaszcza po reformie kaso- 
wości i rachunkowości dojść mogą 
do 20 proc. całego stanu osobowego. 
W wyznaniach skreślono 808 etatów 
kościoła katolickiego, w kuratorjach 
10 proc. a więc okrągło 100 etatów. 

Ofiarą redukcji paść musi jeszcze 
Q etatów wizytatorów, 30 zastępców 
inspektorów, 96 sekretarzy  irspekio- 
rów, 86 kancelistów, 357 wožaych i 
gońców. W. szkolnictwie powszech* 
nem redukcji ulegnie między innemi 
1.000 nauczycieli i 750 zastępców na- 
uczycieli, 16 ochroniarek, pewna ilość 
służby. Zamknięciu ulec ma 34 prepa- 
randy, na ogólną liczbę 42, 6 semi- 
narjów nauczycielskicu, 1 seminarjum 
ochroniarskie oraz pewna ilość kur- 
sów nauczycielskich, 

W szkolnictwie šredniem ulega 
redukcji 70 etatów nauczycielskich, 20 
lekarskich, 15 woźnych. Zamkniętych 
ma być wedle wniosku rządu 6 gim- 
nazjów, według mojej propozycji — 
najwyżej 2. Szkolnictwo zawodowe 
redukcji dotąd nie ulega, 

W szkolnictwie wyższem nie bę- 
dzie obsadzonych w ciągu całego 
roku 26 katedr, od jesieni—40 etatów 
asystentów, 5 urzędników, 10 służby 
niższej. Te redukcje osobowe szkol- 
nictwo zniesie. Gorzej jest z likwi- 
dacją wydatków rzeczowych i inwe- 
stycyjnyc h. Niektóre działy szkolnictwa 
tak daleko posuniętych skreśleń nie 
wytrzymają. Musi być przywrócona 
pozycja na budowę szkół powszech- 
nych. Od ministra skarbu uzyskałem 
zgodę na wstawienie 050.000 na 
wpisy szkolne w drugim kwartale. 

Przy istniejącym dziś stanie i 
prawnym i faktycznym kwota 270 
miljonów, preliminowana obecnie w 
ciągu roku, ulec musi podwyżce w 
trzech kierunkach: 1) uwzględnienia 
ustawy uposażeniowej, 2) wstawienia 
kredytów budowlanych, 3) zapłacenia 
zaległych długów. 

Po przemówieniu rozwinęła się 
dyskusja. 

W. trakcie dyskusji minister Grab- 
ski kilkokrotnie odpowiadał na u- 
wagi poszczegolnych posłów, szcze- 
gólnie na zarzut "pos. Chruckiego 

о ® ©@ 

Dnia 22 lutego Jego Ekscelencja 
ks. biskup Kazimierz Michalkiewicz 
odprawił w Bazylice Wileńskiej w 
obecności J. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego, Kapituły Metropolitalnej i 
licznego duchowieństwa pontyfikalne 
nabożeństwo żałobne za spokój du- 
szy pierwszego Metropolity Wileń- 
skiego ś. p. ks. Arcybiskupa Cieplaka. 

Na nabożeństwie obecni byli przed- 
stawicele wszystkich władz rządo- 
wych z vice-wojewodą p. Malinow- 
skim i generałem Dąb-Biernackim na 
czele, przedstawiciele ciał samorządo- 
wych z prezydentem miasta p. Bań- 
kowskim, rektor uniwersytetu p. Zdzie- 
chowski w otoczeniu Senatu Akade- 
mickiego, prezes syndykatu dzienni- 
karzy p. K. Bukowski, liczne stowa- 
rzyszenia i organizacje ze sztandara- 
mi, delegacje szkół oraz rzesze wier- 
nych wypełniających po brzegi Ka- 
tedrę Wileńską. 

Podnosłe kazanie żałobne poświę- 
cone pamięci zmarłego Arcypasterza 
wygłosił prałat kapituły ks. Lubianiec. 
Kaznodzieja porównując apostolstwo 
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Sejm i fizącdi. 

Expose Min.Zdziechowskiego 
zmarłego Arcybiskupa ze św. Pawłem, 
podniół pierwiastki bohaterstwa WARSZAWA, 22.1. (żel.wł. Słowa) 
wielkości w charakterze i w życiu We wtorek Minister Skarbu p. Jerzy 
ś. p. ks. Cieplaka jako kapłana i Po- Zdziechowski wygłosi ekspose 0 o- 
laka, oraz przypomniał, że kiedy wi- becnej sytuecji finansowej w Polsce 
tano Śp. ks. Arcybiskupa powracające- oraz wniesie projekt ustawy o : ogra- 

  

go przez Wilno i proponowano Mu 
zatrzymać„gię dla odpoczynku, Śp: ks. 
Cieplak powiedział «przyjadę do was 
wkrótce—włenczas wypocziię». 

Powiedziane to było w chwili, 
kiedy o ewentualnem naznaczeniu 
śp. Arcybiskupa Cieplaka na stano- 
wisko Metropolity Wileńskiego nic 
jeszcze nie mówiono. 

Teraz wiemy że dzięki decyzji Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej dro* 
gie nam zwłoki po zabalsamowaniu 
przewiezione zostaną do Wilna, aby 
spocząć na wieki w grobach  bisku- 
pów wileńskich. 

Na zakończenie kazania ks. prałat 
Lubianiec złożył hołd cieniom pier- 
wszego Arcybiskupa Metropolity wi- 
leńskiego. 

Pienia żałobne wykonał chór semi- 
narjum metropolitainego. W. 7. 

LE RWE R RZA AE ZETYAKERZZ PASE CA 

Bezrobocie w Gdańsku. 
GDAŃSK 22 Ii Pat. Kwestja bez- miasta dochodzi już do 22 tys : 

robocia w Gdańsku zaczyna przybie- a wysokość zapomóg, udzielanych z Wego p. Borinei. P. Bonnet  wygtosi 
rać charakter wprost katastrofalny i funduszu bezrobocia osiągnęła oibrzy” Odczyt poczem uda się do Krakowa. 
góruje obecnie nad wszystkiemi 
gadnieniami wewnetrznemi, 

za- mią, jak nafinanse wolnego miasta 
Liczba kwotę, miljona 200 tys. guldenów 

bezrobotnych na obszarze Wolnego miesięcznie. 

Banicja prezydenta 
ATENY, 22.II. Pat. Z kół urzędo- 

dowych podają dzisiaj powody bani- 

republiki greckiej. 
gen. Kondilisem i przygotowuje  za- 
mach wojskowych. Piastiras, który 

niczeniu niektórych operacyj banko- 
wych związanych z zapotrzebowa- 
niem walut obcych na cele gospo- 
darczo nieusprawiedHwione. 

Zmiany w Ministerstwie 
Skarbu. 

WARSZAWA, 22 II. (żel. wł. Słowa) 
Na ostatniem posiedzeniu Rady Mini- 
strów uchwalono prżedstawić p. Pre- 
zydentowi do podpisu nominację p. 
Czechowicza, dyrektora  departamen- 
tu podatkowego na podsekretarza 
stanu. Dyrektorem departamentu 
prezydjainego został mianowany p. 
Wojtkiewicz, budżetowego zaś p. 
Grabowski. Dotychczasowy podsekre- 
tarz stanu w Ministerstwie Skarbu. p. 
Karśnicki został mianowany prezesem 
Głównego Urzędu Likwidacyjnego. 

_ P. Bonnet w Warszawie. 

WARSZAWA 22.iI.(żel.wł,(Słowa) 
Wczoraj przybył do Warszawy b. 
minister w drugim gabinecie Painle- 

Przyjazd gościa francuskiego związa- 
ny jest z chęcią zaznajomienia się z 
Polską. 

Nabożeństwo żałobne za du- 
szę Ś, p. Arcybiskupa Ciepiaka. 

WARSZAWA. 22.II (żel. wź, Słowa) 
cji p. Prezydenta ministrów Cafanda- mieszka w Paryżu przybył niedawno Dziś o godzinie 10-tej rano w ko- 
risa, Papanastasiu, gen. Kondilisa o- do Białogrodu, skąd kieruje przygo- ŚCiele św. Krzyża J. E. ks, biskup po- 
raz kilku wyższych oficerów. Władze towaniami do rewolucji Miał on w !9vy Qall odprawił uroczyste nabo- 
greckie otrzymały dowody, że przy- ostatnich czasach wyjechać z Biał, ŻEŃstwo żałobne za duszęś. p. Pierw- 
wódca rewolucjonistów 1922 roku 
Plastiras pozostajej w stosunkach z 

grodu w niewiadomym kierunku, 

Afera węgierska. 
BERLIN, 22. 11. Pat. „Taglicne Rundschau* donosi, że członek węcier- 

skiej szajki fałszerzy fotograf Schulize był w sohotę przesłuchiwany pono - 
wnie w obecności przedstawicieli policji paryskiej. Szhultze obstaje przy 
swojem twierdzeniu, że od listopada 1923 r. nie brał udziału w akcji 
fałszerzy. Zeznania Schultzego — zauważa dziennik — nie dają żadnych 
powodów do przypuszczeń, że w akcji fałszerzy węgierskich brali udział 
prócz niego jeszcze inni obywatele niemieccy. 

Komunistyczne rozruchy w Rydze. 
RYGA 22 Il PAT. Wczoraj ż inicjatywy socjalistów i komunistów, odby- 

ły się liczne zgromadzenia, protestujące przeciwko projektowi rządowemu 
zwiększenia opłat celnych. Uczestnicy meetingów zebrali się następnie na 
esplanadzie dla dokonania demonstracji na większą skalę. Między policją a 
komunistami doszło do szeregu starć w rezultacie których 15 osób zostało 
aresztowanych. 

Kradzież amunicji karabinowej z Cytadeli. 
WARSZAWA 10, il (fel. wł. Słowa) W mocy wczorajszej z pierwszego 

pawilonu Cytadeli skradziono 17 skrzyń z nabojami karabinowemi łącznie 
17000 naboi. Pewne poszlaki wskazują, że skradziona amunicja została wy- 
wieziona motorówką na Wiśle. Siędztwo w tej sprawie prowadzą władze 
wojskowe. 
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Odbędzie się we wtorek 

Na żądanie Sz. 

jeszcze jedne i ostatnie przedstawienie 
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Ognisko Akademickie. 
  

Wielka 24, 

(Ukr.), jakoby istniał jakiś projekt 

przyznający prezydentowi Rzeczy- 

pospolitej i ministrowi oświaty pra- 
wa nad wyznaniem prawostawnem, 

P. minister oświaty wyjaśnił, że 

podobnego projektu zupełnie niema, 
że pos. Chrucki przekłada jakiś fik- 
cyjny projekt i że przeciwnie p. mi- 
nister na podstawie porozumienia z 

metropolitą prawosławnym ma za- 

miar wnieść do Rady Ministrów, a 

następnie i do Sejmu projekt ustawy 

organizacyjnej dla duchowieństwa 

prawosławnego. Na takiej podstawie 
będzie można zapewnić duchowień- 
stwu prawosławnemu uposażenie ze 
skarbu państwa analogiczne do upo- 
sażenia duchowieństwa katolickiego 
wzamian za objęcie w posiadanie 
państwa dóbr, które są formalnie 
własnością państwa, ale pozostają w 
używaniu duchowieństwa prawosław- 
nego. Na następnem posiedzeniu ko- 
misja przystąpi do dyskusji szczegó: 
łowej nad budżetem Ministerstwa Oś- 
wiaty, 

szego Metropolity Wileńskiego ks. 
Arcybiskupa Jana Cieplaka. Kościół 
zapełniły tłumy. Na nabożeństwie 
obecny był min. Władysław Raczkie- 
wicz. 

Kredyty dla rolnictwa. 
WARSZAWA, 20, Pat. Senackie 

Komisje Skarbowo Budżetowa i go- 
spodarstwa społecznego na wspól- 
nem posiedzeniu «obradowały nad 
Sprawą kredytów na nawozy sztuczne 
dla rolnictwa. Przedstawiciele rządu 
oraz reprezentanci Banku Gospodar- 
stwa Krajowego i Banku Rolnego 
złożyli oświadczenie stwierdzające, iż 
udzielanie na ten cel kredytów jest 
zapewnione w dostatecznej wysoko- 
ści. W wyniku przeprowadzonej dy- 
skusji przyjęto rezolucję wzywającą 
rząd do zapewnienia rolnikom  kre- 
dytów na nawozy sztuczne z tem, że 
ałużnicy mogliby pokrywać swe zo- 
bowiązania produktami rolnemi. 

Okoń — Diduch. 
W niedzielę odbył się kongres 

chłopskiego stronnictwa radykalnego, 
który wyraził votum zaufania dla za- 
łożyciela stronnictwa posła ks. Oko- 
nia i wykluczył ze stronnictwa po- 
słów: Diducha i Kudelskiego. 

Dalsza zniżka dolara. 
WARSZAWA 22. II. (tel. wł, Słowa) 

Bank Polski płacił w dniu dzisiejszym 
za dolara 7.95, t. j. więcej niż płaco- 
no na czarnej giełdzie. 2 tego po- 
wodu doszło w Banku Polskim do 
gwałtownych scen. Waluciarze pchali 
się do okien w obawie, że kurs zo- 
stanie zmieniony. Jednakże mimo 
zniżki na czarnej giełdzie kursu do- 
lara Bank Polski postawił na swo- 
jem i płacił przez cały dzień wyżej. 
Dolar w obrotach międzybankowych 
wynosił w, żądaniu 7.92. 

900029929 
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niejszego niż martwym frazesem 
uwidocznienia czytelnikowi wielkiej, 
bardzo wielkiej trudności dokonania 
dobrego przekładu. 
„Heine, który czuł się w Paryżu 
jak ryba w wodzie i wyrósł na swo- 
jem madejowem łożu przy Boulevard 
de la Poissoniere na rodowitego pa- 
ryżanina, miał w sobie sporo zacięcia 
francuskiego dsprić z najświetniej- 
szych wolterowskich czasów i sė! 
gallicką sypał hojnie do niemieckie- 
go rosołu — ba! — do niemieckiej 
nawet mowy. Stąd subtelny maka- 
ionizm w nieśmiertelnej jego sine 
alte Geschichte. 

Pisze tam: 
Est ist eine alte Geschichte, 
Doch bieibt sie immer neuz 
Und wem sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei. 

Just passieret! Ile w użyciu tych 
SS obcych wyrazów charakteru i 
stylu 

Niechcę wymieniać czcigodnego 
nazwiska tłumacza, 
telnił w polskiej literaturze przekła- 
dów słynne swoje: 

A koimu to się przytrafi, 
Pęka mu klatka piersiowa. 

Mogą być i takie przekłady, mogą... 
Teraz zaś, jeśli wola sięgnijmy — 

ku przeciwiegłemu biegunowi. Je- 
dnym — dla mnie przynajmniej — 
z najświetniejszych w _— literaturze 
wszechświatowej przekładów jest 

który unieśmier-, 

przekład „Oniegina* Belmonta. Zwła- 
szcza pod względem niedošciglego 
zachowania charakteru poezji Pusz- 
kina, typu jej, stylu... Ale i polot po- 
etycki w znanych ustępach bądź liry- 
cznych, bądź jakby akwarelą przešli- 
cznie malowanych — prześliczny. 

Przechadzki, książki, sen głęboki, 
Straumyka szept, cienisty sa, 
zasem dziewicy czarnoo) 
wiežutki całus (w to mi grajl), 

Koń bystry, a wędzidłu korny, 
Obiad zaprawdę dość wytworny, 
Białego wina puhar i — 
Samotność, luba cisza wsi: 
Qt, cały żywot Oniegina! 
Nieznacznie z ciszą tą się zżył. 
Nie liczył dni, pogodny był, 
W spokoju miłym zapomina 
Przyjaciół, bale, Newski gród 
1 nudę, co go gryzła wprzód. 

Czy może być w ujęciu polskiej 
mowy bardziej autentyczna strofa 
Puszkina. 

A oto i natychmiast druga, której 
Oryginał w lot przychodzi na pamięć 
(o ile się w szkołacii było rosyjskich): 

Ale północne nasze lato, 
Karykatura włoskich zim, 
Migło i znikło... Zgoda na to? 
Więc czemuż kryć się z sądem tym? 
Już czuć w powietrzu tchy jesienne, 
1 słonko świeci mniej promienne, 
I coraz krótszy dzienny czas 
Cienisty, tajemniczy las 
Z posępnym szmerem głąb obnaża; 
Na pole pada mgła,. Śród chmur 
Krzykliwych gęsi leci sznur 
Hen, na południe... | zagraża 
Nuda, tej pory wierny stróż; 
Listopad stał na progu już. 

Temu, kto zna wieś... i Puszkina— 
nic ja mie mam do powiedzenia. 
Wszystko już odczuł sam i dopo- 
wiedział sobie. 

* 

A teraz — jakże słychać z obie- 
ma nowemi przekładami „Fausta*? 

Przekład „Fausta*, choćby tylko 
pierwszej części... Nie bagatela! Ma- 
my ścisły lecz drewniany  Jenike*go, 
mamy fatalny Wachholtza; przekład 
Krajewskiego uchodzi za najlepszy... 
Między „najlepszym* a dobrym by- 
'wa, znaczna nawet, różnica. 

P. Emil Zegadłowicz należy do 
pisarzy naszych najmłodszego po- 
kolenia i hołduje kierunkowi moder- 
nistycznemu. To wystarcza dla tego 
aby i zasadzie hołdował, że nie dość 
jest mieć talent — trzeba jeszcze z 
hałasem reklamy iść przez świat dla- 
tego aby przecie zwrócono na ów 
talent uwagę. Przecie i w kościele — 
dzwonią? 

Owóż, zaledwie p. Zagadłowicz 
wykończył swój przekład pierwszej 
części „Fausta* dla Teatru Narodowe- 
go w Warszawie, uderzono we 

sta musi wprost miazdżyć i pchać w 
kąt wszystko przez co się łokciami 

rzebija... Modernizm jest wojujący, 
o trudno. Taki już rzeczy porządek 

od stworzenia świata. Pod tym  je- 
dnym względem modernizm uchyla 
czoła wobec tradycji. 

Otóż, gdy stanęło na tem, że 
przekład p. Zagadłowicza jest arcy- 
dziełem; gdy zachwycił się nim na- 
wet sam p.  Miłaszewski kierownik 
literacki Teatru Narodowego — jakże 
można było tu i owdzie w prasie nie 
opublikować choćby fragmentów 
«arcydzieła»? Opublikowano. Mam 
oto przed sobą scen kilka z „Wiado- 
mości Literackich” i z odcinka «Kur- 
jera Warszawskiego». Dają wyobia- 
żenie o całości. Mam i! po nad to o- 
pinje naczelnych recenzentów  war- 
szawskich, którzy przekład znają nie 
tylko ze sceny. 

_. Spróbujmy zdać. sobie sprawę 
sine ira et studio: jakże to jest z 
tym rozreklamowanym przekładem? 

_ Przedewszystkiem: jaki ma literac- 
ki charakter „Faust“? Niepospolity. 
Jest stylizowany. Góthe, aby się tak 
wyrazić, pisał „od siebie“ wstęj 

wszystkie dzwony zwykłej celebry-(Jhr naht euch wieder, schwankende 
Młodej Polski. Zegadłowicz dokonał 
arcydzieła! Bo jakże ktoś, obnoszo- 
ny in odore celebritatis et famae po 
szpaltach «Wiadomości Literackich» 
może nie popełnić arcydzieła? Choć: 
by i mógł — nie dopuszczą do tego 
za nic przyjaciele literaccy! Moderni- 

Gestalten etc.) a zaś dalej, całą tra- 
gedję pchnął w średniowiecze. Wy- 
gląda pod względem stylu swego 
literackiego jak stary, średniowieczny 
drzeworyt. Głęboki, soczysty, miej- 
scami brutalny i chropawy. Przypo- 
mina się mimowoli Biblja Lutra,



>: w Stanie egzystować w  dotych- 
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Brniemy dalej. 

jace, który by nie wiedział, że kryzys 

jgospodarczy grozi kompietną ruiną 

.przemysłowi, handłowi, a rolnictwo 

już legło pod brzmieniem ciężarów na 

ie nakładanych, zarówno podaiko- 
wych jak i wymikłych z polityki a- 

(grarnej, celnej, taryfowej i robotniczej, 

Że tak jest, dowodzą cyfry obcią- 
enia długami hipotecznemi i weksio- 

emi, podatkiem majątkowym, daniną 

leśną i zaległościami skarbowemi, wy- 

Здозгасети! ой 150 do 370 zł. na hek- 

tar, czyli równych albo bardzo blis- 

ich wartości zamej ziemi. 

Jednocześnie wartość handlowa 

jemi maieje z dniem każdym i na- 

ców na nią niema, produkcja zaś 

aje same deficyty. | ° 

| Kredytu długoterminowego niema, 

kredyt zaś krótkoterminowy jest nie- 
tostępny dla rolnika, zarówno ze 

względu na wysokość stopy procen- 

owej jak i niechęci banków do kre- 
+ytowania banknotów, 

Rząd zdaje sobie dokładnie sprawę 

z sytuacji, rozumiejąc, że niebawem 

staną warsztaty gospodarcze i kraj 

molniczy ani eksportować ani nasycić 

rynku wewnętrznego nie będzie w 

stanie a więc i kraj cały zginąć musi, 

gdy kasy skarbowe nie będą miały 

z czego ściągać podatków. To też 

jzmniejszają obecnie sumę podatku 
„majątkowego, padającego na rolnictwo, 

rozterminowują podatki gruntowe, 

udzielają drobnych kredytów na 
„siewy i zbiory, redukują podatki sej- 
mikowe i gminne, znoszą cła wywo 

; zowe (zreszą, ni ztąd ni zowąd, po- 
i sownie je nakładając). 
i W každym razie rząd tem samer 

wierdza, że gospodarstwo rolne nie 
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- czasowych warunkach. 
Tymczasem spada nowa plaga na 

* rolnictwo w postaci wprowadzenia 
Kas Chorych, tej pompy na pieniądze 

| edynie, bo przecie nikt zdrowy na 

. umyśle nie może sobie przedstawić jak, 
przy naszych warunkach mogły by 
mu pizynieść korzyść na wsi, gdy w 

miastach uważane są za plagę spo- 

ieczną, a za nią plaga druga,—ubez- 

Niema już chyba człowieka w Pol- 

kowej (rola, łąki, pastwiska), 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

co na naszym terenie. 
znów na hektar produkujący na sprze- Niewątpliwie Lwów wyszle nam 

daž sianowiący '/+ — 1/e przestrzeni tu zastęp swych pracowników jako 
(reszię pochtaoia sama produkcja  0- fachowców, którzy zdolni by byli 

wies, siano, koniczyna, płody pastew- stosować ustawę asekuracyjną obej- 

ne) stanowi od 4 zł. do 7 zł. 50 gr. 

nowego ciężaru, gdy dotychczasowe 
są przez rząd uznane za niepomier- 
nie wielkie. 

Piszący te stowa, prowadząc bar- 
dzo intensywne gospodarstwo na 
1200 hektarach ornych, a użytkowych 
2500 (prócz lasów), biorąc skalę obec- 
па 1 zł. 25 gr, musiałby opłacać ro- 
cznie minimum 3125 zł.a w przecią- 
gu 35 lat naszego gospodarzenia 
wniėstoy do kasy ubezpieczeniowej 
109275 zł t. j. wartość wcale ładne- 
go folwarku. Poprzednio przez cały 
35 letni okres nieszczęśliwych wypad- 
ków zdarzyło się cztery: jedna dziew- 
czyna zgruchotała nogę w bębnie 
młocarnianym, jeden chłopak został 
zabity przez piorun, chłopiec i dziew= 
czyna utonęli podczas kąpieli. W ma- 
jątku była czynną duża gorzelnia, pa- 
rowa mieczarnia 3 garnitury parowe 
i jeden gater, tartaczny. 

Ponieważ zabity i dwoje uionię: 
tych nic by z asekuracji nie otrzymali, 
przeto towarzystwo asekuracyjne wy- 
płaciło by tylko jednej poszkodowanej 
kwotę kilku tysięcy złotych. Reszta, 
t. j. jakie 100.000 zł, pomnożone o 
procenty przy 6 proc. rocznie, co 
wyniosłoby jeszcze 100000 zł, były 
by tezystym zyskiem towarzystwa, 
wyjętym z kieszeni rolnika,a więc ka- 
pitału inwestycyjnego tak dia postępu 
niezbędnego. 

W rzeczonem gospodarstwie, prócz 
stałych 180 pracowników i 100 se- 
zonowych, pracowało  podziennika 

około 40000 dni. 
W innych gospodarstwach taki 

sam stosunek ilości wypadków pano- 
wał do ilości pracowników. 

Stąd wywód jasny, że ubezpie- 
czenie od wypądków w rolnictwie 
jest zgoła zbyteczne i że właściciel 
rolnego warsztatu niepomiernie mniej- 
szym kosztem mógł wynagradzać 
tych, co ucierpieli pracując u niego, 
a do czego prawodawstwo go zobo- 
wiązywało. 

Zatząd przedsiębiorstwa asekuracji 

pieczenie pracowników rolnych i leś- od nieszczęśliwych wypadków znaj- 

mych od nieszczęśliwych wypadków. duje się we Lwowie, a w skład jego 

{ ‹ Rozporządzeniem Ministia Pracy i mają wchodzić wybrani ubezpieczeni 

Opieki Społecznej z dn. 17 czerwca pracownicy i pracodawcy w. równej 

1924 i 15 czerwca 1025 r. została liczbie. Kto z nich nie będzie obec- 

* rozciągnięta ustawa z dn. 7 lipca 1921 nym na trzech posiedzeniach, —traci 

r. o ubezpieczeniu robotników od mandat. Słusznie, —ale... czy do po- 

wypadków na Województwo Wileń- myślenia jest by z Wilna czy Wilejki 

skie. ów wybrany członek odbywał ciągle 

Ustawa powyższa ustala przymu- podróże do Lwowa za zwrotem jedy- 

) sowe ubezpieczenie wszystkich urzęd- nie kosztów. biletu II klasy . pociągu 

mującą spory tomik skal, taryi, sta- 
wek it. p. A mamy przecież tylu 
zdolnych a bezrobotnych pracowni- 
ków umysłowych na miejscu! 

Bylibyśmy niezmiernie radzi by 
władze miejscowe zażądały by siły 
miejscowe tylko tu były użyte, jeżeli 
zabiegi czynione o cofnięcie rozcią- 
gnięcia ubezpieczenia na przemysł 
rolny, na majątki wzwyż 50 ha, nie 
odn:osłyby skutku. 

Płącimy ubezpieczenie od bezrobo- 
cia jako stały podatek, a gdy bezro- 
bocie nastało, nakładają nowy, bo nie 
z sum ubezpieczeniowych, — lecz z 
kasy państwowej płacony, czyli z do- 
datkowych sum do preliminarza bud- 
żetowego. 

Ubezpieczenie od bezrobocia jest 
właściwie podatkiem na utrzymanie 
stałe urzędu funduszu bezrobocia, 
a gdy trzeba płacić, to spada nowy 
ciężar podatkowy na zubożałą ludność, 
nakłada się specjalny podatek na ki- 
ria, tramwaje, bilety kolejowe, elek- 
tryczność t. j. aż do podatku z „kwiat- 
ka* i „rautów* włącznie. 

Tymczasem sam podatek na aseku- 
rację podraża produkcję i jest jednym 
z powodów wywołujących bezrobocie. 

Ktoś obliczał, że gdyby rolnik za- 
asekurowałby się od ognia (jedyna 
pożyteczna i celowa asekuracja), od 
pomoru bydła i świń, od gradu, od 
kradzieży, od chorób (kasa chorych), 
od nieszczęśliwych wypadków, od 
pożarów leśnych, od klęski powodzi 
deszczów, to towarzystwo asekurujące 
dochód (bo i takie egzystuje) napewno 
odmówiłoby przyjęcia jego ryzyka, 
bo niewątpliwie miałby stały deficyt 
ze swego gospodarstwa. Summa jus 
-— summa iniuriae, 

Kiedyż społeczeństwo otrząšnie 
się nareszcie z apatji i głosem wiel- 
kim zaprotestuje przeciw przymuso- 

wemu uszczęśliwianiu siebie przez 
niepowołanych protektorów? Czyżby 
wszyscy obywatele Kraju nie mieli 
tej nawet swobody, która by pozo- 
stawiała ich własnemu rozumowi i 
woli wybieranie tych środków zabez- 
pieczenia swych interesów, kióre sami 
za celowe i korzystne uważali? 

Czy dotychczasowe kierownictwo 
naszemi sprawami gospodarczemi nie 
dostatecznie jeszcze przekonało spo- 
łeczeństwo, że dzięki wielkiej ilości 
nianiek, dziecko nie tylko bez nosa 
ale bez rąk i nóg się znalazło? 

St, Wańkowicz, 

*niewicz wyjechał 

ników i robotników zairudnionych w pośpiesznego, gdyż obowiązki ma 

wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlowych, fabry- 

ch, zakładach rzemieślniczych, g03- 
" podarstwach rolnych i leśnych, przy- dzięki ustawom, wpływom 

czem za urzędników są uważani ucz- 

pełnić honorowo? 
Jest to więc pomysł, —i nie pierw- 

szy, — uprzywilejowania małopolan, 
galicyj- 

skim, swoje powstanie,  zawdzię- 

4. miowie, wolontarjusze, praktykanci nie czającym. 
. pobierający żadnego wynagrodzenia, 

oraz krewni i powinowaci przedsię 
“ biorcy zajęci w przedsiębiorstwie za 
wyjątkiem małżonka. 

A jak wygląda strona praktyczna? 
Przypuśćmy że rzeczewiście zaszedł 
nieszczęśliwy wypadek—jeężeli jest to 
drobne uszkodzenie, to nlkt z po- 

Zależnie od rodzaju pracy ustano- szkodowanych mie zechce tentować 

wione różne kategorje niebezpieczeń- 0 odszkodowanie, gdyż procedura 

stwa, stosownie zaś do nich, rozpo* dochodzenia straty byłaby stokrotnie 

rządzenie ministerstwa nakazuje opła- kosztowniejszą od otrzymanej zapo- 

tę procentową od poborów urzędni- mogi. : 
ków i pracowników z doliczeniem Formalności które muszą być za- 

_ wartości mieszkania, ordynacji, ziemi chowane, badania policyjne, lekar 

pod kartofle i ogrody, opału, utrzy- skie, pośrednictwo starostwa, kores- 

| 

Iniormacje. 
Termin płacenia podatku obro- 

towego. ё 

Wobec licznych nieporozumień, jakie 
wynikają w związke z częściową zmianą 
terminów płatności”podatku obrotowego w 
nowej ustawie o państwowym podatku prze- 
mysłowym z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. 
nr, 79 poz. 550) Stowarzyszenie kupców 
polskich wyjaśnia iż najbliższe terminy płat- 
ności wymienienego podatku są następujące: 

1) 15 lutego (plus 14 dni ulgowych) — 
zaliczka miesięczna za styczeń w dotychcza: 
sowej formiejdia tych samych przedsiębiorstw 
które według starej ustawy obowiązane by- 
ły do wpłat miesięcznych. Wyjątek siano- 
wią te przedsiębiorstwa handłowe li li ka: 
tegorji, których księgi przy ostatnim wymia- 
rze nie zostały przyjęte za podstawę do 
opodatkowania: przedsiębjorstwa te opłacają 

i 

` 

^ / 
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zaliczkę w formie podanej niżej: 
mania krów i t. p. pondencja, dodatkowe dochodzenia, 4) 15 maja (plus 14 dni nigowych) — 

Te opłaty muszą być wnoszone w które z reguły są p stosowane, zalic:ka kwartalna za Lazy Sakų A 

lipcu za pierwsze półrocze i w stycz to taka kalwarja że przebycie jej mo bowiązująca wszystkich pozostałych płatni- 

niu za dtagie. > żna uważać za drugi nieszczęśliwy Aaa a I pina Dani 
Opłata wynosi średnio 0,84 proc. wypadek—a wiemy wszyscy jak to- 3) 15 maja (plus 14 dni ulgowych) — 

la gospodarstw rolnych, 5,11 proc. warzystwa ubezpieczeniowe bronią definitywnie wymieniony podatek obrotowy 

dla leśnych, 2,78 proc.jdla młynów i t. d. swych interesów. 3 та 1 półrocze 1925 r. 
iadai 3 i i Jak wynika z powyższego, dła plaini 

Gospodarstwa posiadające maszy: W Warszawie powstała filja tego c o GG ok SWR do B 

„PV“ sięcznych zaliczek termia płatności podatku 

szą te opłaty od dobno delegat ze Lwowa dzień je* przypada dopiero na 15 względnie 29 maja 
hektar ziemi,użyt- den, podobno w celu utworzenia filji chyba że zechcą korzystać z przysługującego 

i 

ny rolnicze płacą stawki wyższe. Dia towarzystwa, — w Wilnie bawił po- 
Wileńszczyzny wyno 
1 zł. do 1,25 zł. na 
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im prawa oplacania zaliczek zamiast kwar- 
talnie — co miesiąc (do 15 względnie 29 w 
wysokości dwóch piętnastych kwoty pod. 
wymienionego za Il półrocze 1925 r), 

Wywóz i przywóz w styczniu. 
Wywóz w styczniu wynosi 159304 tys. 

złotych, przywóz zaś 68.492 tys. zł. 
Wywieziono w styczniu 71884 wagonów 

15-to tonnowych rozmaitych towarów, przy* 
wieziono zaś 4549 wagonów. 

Wzrost wywozu w styczniu w porówna" 
niu z październikiem r. z. wynosi 11.455 
wagonów 15-to tonnowych, t, j. 19- procz 
zmniejszenie się przywozu w tym samym 
czasie wynosi 3195 wagonów, t. j. 39 proc. 

W porównaniu z październik'em r. z. w 
styczniu r. b wywóz zboża zwiększył się 
o 1915 wagonów, t. j. o 57,5 procz wywóz 
węgla zwiększył się o 1037 wagonów, t. j. 
o 2,7 proc., wywóz drzewa zwiększył się o 
8382 wagony, t. j. o 74,5 proc. Zmniejszyl 
się natomiast o 1007 wagonów, t. j. o 19,8 
proc. wywóz ładunków przemysłowych. 

Zaznaczyć należy, że import towarów 
przemysłowych zmniejszył się w stycznia 
r. b. — w porównaniu z październikiem r. 
z.—0 2658 wagonów, t.j. o 44 proc. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z <Dziennika Ustaw R. P.e Nr. 16 z dn 

13 I 1926: 
— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dn. 

1 l 1926 w sprawie częściowejzmiany R-nia 
M-ra Skarbu z dn. 8.VII1 1925 o państwowym 
podatku przemysłowym (poz. 93); 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dn. 
4 il 1926 o przerachowaniu wkładek oszczęd- 
nościowych złożonych w Pocziowej Kasię 
Oszczędności (poz. 94). 

Z «Dziennika Ustaw Rz: P.> Nr. 
17 il 1926: 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu 
12 il 1926 o ulgach celnych. (poz, 97). 

17 z dn. 

z dn, 

KRONIKA MIEJSCOWA 

3 

niego posiedzenia, 2. Dyskusja nad 
— (b) Z targu ponarskiego. referatem d-ra |.  Hurynowiczówny. 

Na ostatni 
przyprowadzono: 

targ na rynku ponarskim Badania doświad, nad niektóremi zmia- 
koni 50 sztuk w Mami w organizmie pod wpływem pa- 

cenie 25—250 zł, bydła rogatego 69 renteralnie wprowadzonej siarki, 3. 
Szt. w cenie 100—300 zł, cieląt 262 Dr. K. Kosiński: a) Znaczenie badań 
szt. w cenie 12—30 zł., świń 31 szt. 
w cenie 20—270 zł. 

Ceny w Głębokiem. Na rynku 4. 

układu nerwowego czuciowego dla 
antropolocji; b) pokaz szczypczyków 
dla niepalcowego wiązania szwów. 

Prof, S$. Trzebiński. Ciała tłuszczo- 
ostatnim płacono za: żyto za pud— we w komórkach nerwowych. 
4,20, zł, owies—3,25, jęczmicń— 
400, siemię Iniane—7,25, ien włókno 
—8,15, siano—1,50, masło—5 do 6 
zł. za kig. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
22 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 7,98 1,92 7,88 
Beigja 36,10 36,19 36,01 
Holandja 322,70 323,50 , 324,90 
Londyn . 38.90 3857 38.60 
Nowy-York 7.98 1.92 * 7.90 
Paryż 28,45 28,52 28,38 
Praga 23,47 23,53 23,42 
Szwajcarja 153,25 15270 | 153.08 
Stokhoim — — — 
Wiedeń 11161 111.90 111.33 
Włochy 32.42 3201 32.34 

Papiery wartościowe. 
Pożyczka dolarowa 66 (w złotych 531,30 

» kolejowa 120,08 125,00 

5 pr. pożycz. konw. 34,55 34,60 
4 pr. pożyczk, konw, — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 22,00 23,25 
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URZĘDOWA 
-—- (b) Zatwierdzanie etatów 

W dniu wczorajszym wojewoda wi 
leński p. Olgierd Malinowski zatwier- 
dził statuty etatów stanowisk służbo- 
wych pracowników magistratów 
miast: Oszmiany, Podbrodzie i No- 
wo-Święcian. 

SZKOLNA. 
— Wyjazd na wizytację szkół. 

Dnia 22 bm. Kurator Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego p. d-r Antoni Ry- 

celem wizytacji 
szkół; zastępuje p. dr Zygmunt Fe 
dorowicz, naczelnik wydziału szkol- 
nictwa średniego. 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 

— (b) Demonstracja bezrobot- 
nych przed magistratem. Wczoraj 
przed południem pod gmachem Ma: 
gistratu przy ulicy Dominikańskiej 
zebrała sie grupa bezrobotnych w 
liczbie około 100 osób i zażądała 
dopuszczenia jej delegacji do p. 
Prezydenta Bańkowskiego. Przedsta- 
wiciele zebranych zwrócili się do p: 
Bańkowskiego z żądaniem zwiększe- 
nia obiadów wydawanych  bezrobot- 
nym oraz uruchomienia robót pu- 
blicznych w celu zatrudnienia po- 
zbawionych pracy. Pan prezydent 
Bańkowski obiecał zająć się sprawa- 
mi wyłuszczonemi przez delegację, 
poczem delegacja opuściła gmach 
bezrobotnych i zebrani na ulicy ro- 
zeszli się. Należy zaznaczyć, że za 
chowanie się bezrobotnych w danym 
wypadku było bez zarzutu. 

— Odezwa centralnego ko: 
mitetu pomocy bezrobotnym. 
Centralny Komitet Pomocy Bezro- 
botnym wydał odezwę do społeczeń- 
stwa w której czytamy: „Wileński 
Centralny Komitet Pomocy Bezro- 
botnym rozumie, że zwalczanie tylko 

skutków panującego bezrobocia spra- 
wy niezałatwia i nie usuwa przyczyn 
bezrobocia, tkwiących głęboko w 

stanie gospodarczym państwa. Zdaje- 
my sobie sprawę że tylko dostarcze- 
nie pracy bezrobotnym jest radykal- 
nym środkiem dla usunięcia tej klę- 

ski społecznej. ; 
Nie mogąc temu bezpošrednio 

zaradzić uważamy jednak, iż nie wol- 

no pozostawać w bezczynności, nie 
można czekać aż uruchomią się po- 
nownie warsztaty pracy i znajdzie się 
zatrudnienie dla wszystkich jej po- 
zbawionych. Społeczeństwo ma obo- 
wiązek przyjść z pomocą doraźną 
ofiarom tej strasznej kięski społecznej, 
jaką jest bezrobocie. 

Oprócz Centralnego Komitetu 
Pomocy Bezrobotnym zostały zorga- 
nizowane polski i żydowski komitety 
wykonawcze, które bezpośrednio 
mają za zadanie gromadzenie šrod- 
ków malerjalnych i okazywanie w 
miarę tych środków pomocy bezro- 
botuym. 

Zwracamy się do całego społe- 
czeństwą z gorącem wezwaniem o 
poparcie tych wysiłków. Wszelka po- 
moc w porę ma podwójną wartość.* 

Z UNIWERSTETU 

— (b) Zebranie podoficerów 
rezerwy, W dniu dzisiejszym o godz. 
7 wiecz. w lokalu klubu Inteligencji 
Pracującej (św. Anny 2) odbędzie się 
inauguracyjno-organizacyjne zebranie 
związku podoficerów rezerwy. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W feljetonie 

o Turoniu Żeromskiego w szpalcie 
siódmej zamiast—okazja, ma bvć — 
aluzja. W feljetonie o Szopce Wilen- 
skiej w szpalcie piątej zamiast — re- 
daktor na wiecu, ma być—redaktor 
ną wilku; w szpalcie szóstej zamiast 
—najiatalniej, ma być— najsłabiej. 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w teatrze na Pohulanee 

gra dzisiaj dramat St. Żeromskiego <Turoń» 
(po A drugi), 

utro «Fircyk w zalotach» komedį 
3:ch s: Franciszka Zabłockiego. P 

e czwartek <Ewa» komedj. - 
aktach Szaniawskiego. PCE 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro <Orbis» ul. Mickiewicza 11 od g0dz. $ — 4 w dnie powszednie i od 
godz. 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatru od godz, 1l—2:ej i od 5—8 w dnie przed« 
stawienia. Oprócz tego dia udogodnienia 
Pc O dnie powszednie księgarnia <Lektor» Mickiewicza 4 —Ti 
niedziele od 1—3, EK 

— Koscert M. Orłowa w Teat 
Polskim. W. dniu dzisiejszym Gb 
EE. p. Polskiego (sala Lutnia) zna- 

mity pianista o sławi i 
Ма ОНО awie wszechświatowej 

Program koncertu 
zapowiada: Beethovena ( 
31), Chopina (Ballada g-moll, Nocturne Fis- dur, Etude Ges-dur, 2 mazurki, Tarantelle), Ravela (J n d'eau), Rachmaninowa (2 pre- ludes), Liszta i Schumanna. 

Zarówne osoba artysty, 
wirtuozów współczesnych z 
naczelne 
wróżą k 

Poz 
teatraln 

niezwykle bogaty. 
Sonata educo. 

który w gronie 
. ajął stanowiske 

, jako też interesujący program — 
oncertowi niezwykłe powodzenie 

ostałe bilety są do nabycia w kasie 
ei '1—1 i 3—9 wiecz, 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Niefortunny myśliwy. Dn. 20 bm. spisano protokuł na Michała Sokołowskiego (Jakóba Jasińskiego 10) za strzelanie na u- licy z rewolweru, 
—2 żebra za 7ran. W nocy na 21 bm. RE Łużki podczas bójki Bronisław 

ałecki zadał 7 ran nożem w głowę E. U- 
— Promocja. W środę, dnia 24 Sean ten zaś złamał Gałeckiemu 

lutego r. b. o godz. l:ej po poł. w 
Auli Kolumnowej „Uniwersytetu Ood- dze we wsi Sorok Tatary gm. Landwarow- 
będzie się promocja p. Marjana Mie- Sklej nagle zmarła 100-letnia N. Drynajewi- 
nickiego, adjunkta Kliniki Dermatolo- GW, pochodząca ze wsi Niemież gm, Ru- 
giczno-Syfilidologicznej na doktora 77 skiej: 
medycyny. Wstęp wolny. Tajna rozlewni A 

ZZ Przy ul dak — (b) Okręgowa konferencja 

— Zgon stuletnej staruszki. Na dro- 

sjonistyczna zwołana przez organi- 
zacje sjonistyczne dowiodła, że nie 
posiadają one wpływów na prowincji. 
Na konferencję przybyło zaledwie 
pięciu delegatów. Na posiedzeniu 
niedzielnem pos. Griinbaum wygłosił 
referat sprowozdawczy, po którym 
rozwinęła się dyskusja. Następnie 
pos. Wygodzki wygłosił odczyt na 
temat: Sytuacja polityczna w Polsce. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

Dn. 20 b.m. o g. 17 przez wywiadow« 
ców Eksp. Śledczej została wykryta pota- 
jemna rożlewnia wódek przy ul. Kijowskiej 
4 m. 2, W związku z tem aresztowano b. 
właściciela rozlewni Białowieża Mowszę 
Judelewicza i b. majstra firmy wódczanej 
«Palma» Matusa Pogorelskiego. Podczas 

rewizji w mieszkasiu Pogorelskiego znale- 
ziono w piecu między kaflami pieczęć lako- 
wą z napisem «Państwowy Monopol $рй 
rytusowy» i godłem Państwa oraz 260 ba- 
telek wódki sfałszowanej, 80 butelek wódki 

Towarzystwo przyjaciół dobrej i 159 butelek wymytych z czystymi 
Francji. Zebranie tygodniowe Towa- etykietami monopoln państwowego, nadte 
rzystwa w lokalu Klubu Szlacheckie: 2 butle wody dystylowanej, | około "2 kig. 
go (Mickiewicza 19) we środę 24 laku oraz różne przyrządy. Zatrzymany Po: 
bm. będzie poświęcone poezji fran- gorelski do winyffałszowania wódki przy- 
cuskiej. P. Józefina Bolesławska (z znał się zeżnając, iż pieczątki lakowej do» 
Reduty) będzie deklamowala szereg starczył mu grawer Jone Pali (Wileńska 32), 
utworów Claudel'a, Musset'a, Raci- którego również aresztowano. (z). . 
ne'a i inn. Słowo wstępne wygłosi 
p. W. Milkiewicz. 

Wstęp wolny dla członków Towa- 
rzystwa i gości. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Le 
karskiego. We środę 24 lutego r. b. 
we własnym lokalu, Zamkowa 24, O 
godz. 20:ej odbędzie się naukowe 
posiedzenie Wil. Tow. Lekarskiego 
z następującym porządkiem dziennym: 2, 
1. Odczytanie protokółu z poprzed- 

сооооооовоссоодевесеоваевесчесвавоси 

BACZNOŚĆ! 
Hygjeniczne, praktyczne, oszczędne odku: rzanie mieszkań, mebli, idrwaiów Sa 

„ym aparatem. 
uskutecznia tanio 

Ba: i zar Wytwórni Szkół Wielka 
Pokaz czyszczenia tamże od 10 — 12 3 d; 
2go i 23g0 b.m. Członkinie Koła Polek i 

N.OQ.K, mają rabat, 

lominają się jego polemiczne re zaczyna brać się za bary z począt- niech już lepiej patrzy jak w obraz 

lų Ee atk piew- kiem i końcem wszechrzeczy. w wielkiego Wolfganga i... nic mu 
„<a beskidzkich powsinogów "ma w Irzykowski wyraził się o przekła- nie dodaje ani też niczego mu nie 

sobie wiele tego... co potrzeba pol- dzie Zegadłowicza bardzo ujemnie. odejmuje. Jeżeli zaś pisma podają cze 
skiemu „Faustowi*. Ale — prymi- „Precyzji brak zupełnie, wszędzie łe sceny z przekładu, dobrze by Czy- 
żyw w  Zegadłowiczu nie odrósł rozchlapanie i ułatwianie sobie robo- niły nadmieniając, że podają przekład 
jeszcze od beskidzkiej ziemi; brak ty. Nie zwycięża tłumacz trudności skrócony dla użytku sceny (przez ko- 
mu — uniwersalizmu. Dopiero Kas- lecz je omija. Ani jednego ze sław- go? przez p. Miłaszewskiego, kie- 
powicz wzbił się wysoko po nad nych miejsc „Fausta* nie udało mu rownika literackiego Teatru Narodo- 

Swoją kujawską ziemię i — potrafił się przetłómaczyć w sposób zwarty wego?). Bo inaczej skróty idą na ra- 
by wcielić się w uniwersalizm pry- i jędrny”. Nowaczyński napisał: „Fry- chunek tłumacza, który pozwolił SO= 

mitywu wielkiego nadczłowieka, ja- wolne tłumaczenie odebrało tekstowi bie Góthego... poprawiać (nie pozwo- 

kim był Góthe. całą powagę myślową..* Zagorski: lił mu być <rozwiekłym»!). 
I, nie tylko jpod tym względem „Przekład Zegadłowicza jest równie Oto np. w scenie z pudłem (dru- 

czuć zbyt już duży dystans między daleki od oryginału jak od „genjal- kowanej w «Kur. Warszawskim») wi- 
twórcą „Fausta a, Choćby nawet ności”, o której grzmiała reklama gzę zaraz na początku niemal 20 
niepospo..cie łutalentowanym, tłuma- teatralna, aktorska, prasowa. Boy-ŻE- wierszy Góthego całkiem przez tłu- 
czem. „Faust” cały idzie ideowo — leński poiemizując z p. Milaszewskim, macza opuszczonych... Przyznać trze- 
w głąb. Nie leci po nad chmury wielbicielem przekładu Zegadłowicza. ba: heroiczny skrót! 

- szukając czegoś, czego niema na zie- uznał za największą wadę przękładu, A dalej wszędzie, p. Zegadłowicz 
mi, lecz schodzi, aby się tak wyra- że Zegadłowicz „skracając wciąż dla gejąga, streszcza, skraca, obcina... Gdy 
zić, w głąb «wartej masy ludzkości potrzeb sceny Góthego, wciąż go Z mu zaś potrzeba rymu do «chmur», 
(wszystkich wieków i krajów) i szuka drugiej strony „watuje" wskutek swej robi z hippopotama — knura. I ani 
tam rozwiązania zagadki: bytu i stwo- niezaradności technicznej. Tem Sa- gba! 
rzenia. Otóż młody, młodziutki w mem — tłumaczy Boy — ów  skró- : : i { a Ор PO Zaw U Góthego: Das isć nichć eines 

cony Góthe, tak lapidarny w obszer- т a 
i за ае * inale, st Hundes Gestalt!Schon sieht er wie 

iw O SAY JE ny OCE x ein. Nilpferd aus. U Zegadłowicza: 
na dobitkę w „pokorze maluczkich* skróceniu — nieznośnym gadułą”. up, 

(jak np. Lenartowicz), tedy gdzie mu P. Miłaszewski, broniąc Zegadło- To de emi pęk aw 

— zsiępować do otchłani i łamać wicza, woła: „A przecie Słowacki to PRS z G ne i 

podkowy najięższych spekulacyj filo i owo dodał Calderonowij (w „Księ- Lecz mniejsz g ie- 

zoficznychl ciu Nieziomnym“) 4 Norwid Szekspi- porozumienie. as : 

Nie powiedziane przez to bynaj- rowi ujął z korzyścią, mniemam, dla Staje A ra! 52 ek Organa, 

mnicį, aby Gothego niemėst itumacz polskiej poezji!“ Ho, ho! Słowackie- łem a przekła m o ać ię szy 

„Fausta“ — zrozumieć! Nie. Tylko mu woino mieć porachunki z Calde- an miejscu gdzie e 4 BR 

jego polot poetycki słabnie — z na- ronem; od biedy Norwidowi z Szeks- pks do Fausta w przekładzie Ze- 

tury rzeczy — gdy Góthe con amo- pirem — lecz p. Emil Zagadłowicz gadiowicza: 

Co mnie od ciebie gna, odpycha — 
Choćbyśmy nawet wzięli ślub... 

Co takiego? Gdzie jest coś po- 
dobnego w oryginale „Fausta*? Cóż 
za samorodny dodatek do charakte- 
rystyki, Małgorzaty? Nawpółobłąkana 
w więzieniu dzieweczka zdradza lek* 
ceważenie dia sakramentu całkiem 
ėla Gsorge Sand! ; 

Nie będę powtarzał tego, na co 
wskazał Boy-Żeleński nazywając przek- 

_ ład Zegadłowicza zaledwie «szkicem»; 

nie powtórzę za Boyem-Żeleńskim, że 
p. Zegadłowicz niema zwłaszcza dość 
poczucia prostoty i lapidarności; że 
zalał swój przekład «powodzią słów 
bez akcentu, bez wyrazu»; że np. za- 
raz na wstępie wielkiego monologu 

Fausta ulotnił się w przekładzie p. 
Zegadłowicza jeden, co prawda, wy* 
raz lecz arcyważny: leider. Przecie 

Faust skarży się, że musiał studjo- 
wać, niesteży, nawet teologję! 

Albo arcyznane: Da steh, ich nun, 

ich armer Thor—Und bin so klug als 

wie zu vor, jedrne, trywialne, sarkas- 
tyczne brzmi u p. Zegadłowicza: «Oto 
tak samo głuchy i duchem bezradny— 

wiodę żywot dorywczy jeno i nie- 

składny>. 
Jakiž aktor, choćby najznakomitszy, 

potrafi «coś podobnego» powiedzieć 
—jak przystało! Uwikła się w ten 
dwutasiemiec i wszystkie mu akcenty 
spalą na panewce. 

Weźmy do ręki przekład Wł Koś- 

cielskiego. Oto pierwsze słowa Fau- 
sta: 

Ach, oto wszystkie fakultety 
Przebyłemt filozofję, prawo 
ł medycynę — i niestety 
Też teologję, pracą krwawą! 
I tyle przyniósł mi ten trud, 
Żem jest tak mądry, jak i wprzód! 
Czyli to jednak druzgoczący do* 

wód, że przekład Kościelskiego stoi 
«o całe niebo wyżej» od przekładu 
Zegadłowicza? Niestety... przytoczona 
przed chwilą przysłowiowa jaskółka, 
wiosny nie stanowi. Również ciężkie 
niedomagania przekładu p. Zegadło- 
wicza nie przysłaniają mi bynajmniej 
jego dużych zalet, 

Do nich należą przedewszystkiem: 
piękny polot poetycki błyskający raz 
po razu; jak*niernniej tam gdzie dob- 
re usposobienie poecie dopisało, nie- 
bylejaki język poetycki. 

Pierwsze słowa Fausta wchodzące- 
go z pudem do pracowni, tłomaczy 
Kościelski ścisłej, wierniej: 

Już opuściłem pola, łany, 
Które pokrywa głucha noc 
I w duszy, lękiem omotanej, 
Rozbudza łepszych uczuć moc. 
je się dążenie rzące studzi, 
ełne niesfornych, dzikich snów, 

1 wraz powstaje miłość ludzi, 
1 miłość Boga wstaje znów. 

A Zegadłowicz, jakby mu kto tyl- 
ko arystotelesowy punkt oparcia pod- 
stawił pod stopy, zrywa się natych- 
miast do lotu: 

ie 

"Ostały łąki, kwieciste rozłogi, 
osnute siecią zwycięskiego cienia, 
w. duszy: przeczucia budzą się i trwogi 
ragnienia dobra, ciszy, ukojenia. 

оаа па dona | pogodna io 
serce me pełne e miłości 

| drugiej, dalszej miłości do Boga! 
Dwa ostatnie wiersze brzmią u 

Góthego dosłowne: „Poruszyła się 
miłość bliźniego, porusza się i miłość 
Boga”. Co prześlicznie przetrans- 
ponował poeta polski na dalszy roz- 
wój uczuć w rozpogodzonej duszy 
Fausta, 

A dalej, w tejże scenie, gdy Faust 
zasypia, cała apostrofa Mefista do 
Duchów brzmi w polskim przekładzie 
doskonale: „Już śpi etc.* 

Są to rzetelne atuty przekładu o 
którym mowa. Jestem pewny, že znaj- 
dzie się ich sporo w  książkowem 
wydaniu «Fausta», całego bez opusz- 
czeń żadnych. Sądzę też, że może p. 
Zegadłowicz z uwag mu uczynionych 
skorzysta i sam podda swój przekład 
gęstym korekturom. 

Co zaś do przekładu p. Kościel- 
skiego, to—klamka już zapadła. Uka- 
zał się w ostatecznej formie, w wy- 
daniu książkowem. Możemy bez żad- 
nych skrupułów mieć o nim opinję, 
nie zamąconą žadnemi ubocznemi 
względami. 

@, ..
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Proces ordynata Bis- 
pinga. 

Dwa nowe wnioski obrony, złożone na 
wsiępie sobotniej rozprawy przeciw Bispin- 
gowi, ożywiły przewód sądowy, 

Adw. Bitner domagał się powołania w 
charakterze świadka księdza proboszcza 
Krocienia z Szymanowa, który zgłosił się 
obecnie do obrońtów z gotowością świad» 
<aenia, iż w Paprotni, do której w godzi- 
nach zabójstwa Grala miał chodzić po pa- 
pierosy była karczma, gdzie zbierali się 
bandyci i złodzieje, urządzający stamtąd 
napady zbójeckie i wyprawy rabunkowe. W 
owym czasie w okolicy popełniono wiele 
rabunków i kradzieży, Obrońca podkreśla, 
że Grala poszedł po papierosy właśnie do 
owej karczu y, a nie na stację Teresin, do- 
kąd miał vńżej. Pozatem adw, Bitner prosił 
© dołączenie do sprawy kalendarza myśliw- 
skiego, wzbraniającego połowania na zwiet 
rzynę w okresie od października do kwie- 
tnia. Okolłczność ta stoj w związku z wyż 
kiytą na kurtce Grali kiwią, Grela tłomaczył 
ię okoliczność koniecznością częstego nosze* 
nia upolowanej zwierzyny, 

„_ Fiokurator Kamiński zaoponował prze- 
«iw wnioskom obrony, uważając, iż dołącze« 
nie kalendarza jest zbędne jako ustalające 
z:pełnie niesporuą okoliczność okresu poło” 
wania, Według zeznań gajowego Ormana 
Gral polował w czasie krytycznym nie na 
zwierzynę, lecz na koty, jastrzębie, sowy, 
kuny i wszelkiego iodzaju orapieźniki, Nosił 
ie nasiępnie do dworu, bowiem płacono za 
każdą sziukę pewną nagrodę. Oskarżyciel 
uważa również powołanie ks. Krocienia za 
SpOžuionė pioceduralnie i nieistotne, bowiem 
Oral miał chodz:ć po papierosy nie do karcz- 
my, lecz do skiepiku w Paproini. 

— A gdyby w Papiotni była naprzykład 
banda cyganów lub cyrk wędiowny, czy teź 
musielibyśmy usiaiać tę okoliczność? 

Aawoka! baner, Oczywiście, nawet gdy- 
by była operetka, to ponieważ są to nowe 
Okoliczności, mam prawo domagać się powo* 
łania świadrów. 

‚ Заа po naradzie zdecydował oba wnio- 
ski obrony odrzucić: wniosek o załączenie 
kalendarza jako spóźniony, zas wniosek O 
powołanie ks. Kiocienia jako niedostatecznie 
umolywowany, niewiadomo bowiem, jaki 
mó.ł zachoozić związek między złodziejami 
z Paprotni a Gi:alg; 

Obrona wysiąpiła znów z wnioskami, 
domagając się zoudania p. Zamoyskiego w 
związku z eksperiyzą majątkową p. Sacnsa, 
craz wczwanią dr. Zavorowskiego, który, 
bęuąc powołanym w charakterze świadka, 
nie siawił się na rozprawę z powodu cho* 
Toby. Obecuie dr. Zaborowski wyzdrowiał 
i wobec iego może złożyć zeznania. 

Sąd dwa te osiatnie wnłoski uwzględnił, 
poczem pizysiąpił do wysłuchania orzeczenia 
biegłego fotografa p. Kirchnera. Znawca 
pizygotował dwudzicestokrotne powiększenia 
auieuiycznych podpisów ks, Druckiego-Lu- 
beckiego. Sąd nie posiąda obecnie ani bę: 
ących yrzedmiotem oskarżenia w_ksli, które 
zaginęły w Kosji, ani też ich fotogiatij i ma 
do dy.pozycji jecynie szczegółowe protokóły 
eksper.yzy z |-szej instancji. Ponieważ eks- 
репуза ia opieiała się na dwudziestokrot- 
nych  powiększeniaci  zakwesijonowanych 
podpisów, przelo sąd chciał mieć obecnie 
dla porównaiia tego rodzaju powiększenia 
przynajmniej podpisów autentycznych, 

*. Kirchner zwraca uwagę na bardzo 
śwolsty typ pisma ks. Uruckiego-Lubeckiego, 
który B<iacał i upraszczał litery. Z pisma 
tego przebija rozmach, jecz i nerwowość. 
rodpisy mimo ich autentyczność: różnią się 
bardzo od siebie, jedne są uiężkie, inne 

„ znów piszne z młodzieńczą lekkością, 16w- 
nież poszczególne litery na każdym wekslu 
pisane są inaczej, Mimo to jednak ogólny 
*DEIW> pisma księcia jest wszędzie zacho 
wany. 

g, W związku z orzeczeniem ekspertów w 
tej Instaucji, którzy dostrzegali na powiększe= 
niach iotografji pisma liczne przerwy w lis 
ajach niektórych uter, prokusaior zadaje py- 
1anie p. Kiichnerowi, czy w rozpauywanych 
obecnie powiększeniach tego rodzaju przerw 
nie znajduje. Znawca wyjaśnił, że litera po- 
większona awudziesiokroinie może się wy: 
dawać jakby nepisana pismem przerywanem, 
mimo, że w istocie napisana była jednem 
pociągnięciem pióra. kKożnica ta może pow- 
$tuć dzięki chropowaiości papieru, co daje 
się dupiero zauważyć przy wielkich powięk= 
szeniach. W zależności więc od papieru orax 
twardości stalki zaieży ciągłość linji na po* 
większeniu. W fotogratjacu ziobionych obe= 
euie pizez p. Kirchnera linja była ciągła. 

Qizeczenie drugiego z kolei znawcy p. 
Loreniza wypadło dla os arżonego korzy* 
stnie. Fismo księcia według orzeczenia gra- 
fologa je-t szybkie, oryginalne i wyrobione, 
w lierach są częste niedosładności. Typ 
tego rodzaju pisma jest bardzo trudny do 
podiobienia, a wręcz niemożliwy do siałszo* 
wania pizy pomocy rysowania liter ołów* 
kiem, a następnie pociągnięcia ich piórem. 
P. Loreniz sądzi, iż jedynym sposobem dla 
poarobienia podpisu zmaiłeco było naucze- 
nie się go przez ciągłe próby. G: yby jed- 
nak tak było, wówczas w podrobionym 
podpisie zachowałyby się pewne ceshy 
chy ciarakierystyczne pisma podrabiającego. 
Przechodząc do analizy orzeczenia znawców 
tej lnstancji, p. Lorentz wyraża przekona* 
nie, iź ekspertyza p. Rakiewicza, Michalow- 
skiego i Romanowicza, którzy uznali weksle 
za sfałszowane, była zby! pobieżna 1 zupeł- 
nie nie umotywowana, Znawcy c! orzekli, 
że pismo pourobione przez pociągnięcie p Ó* 
iem po rysunku ołówkem i ni+ wykazują 
zupełnie, na czem swe przypuszczenia opie- 

rają. Badanie papieru pod mikroskopem nie 
wykazało ani obecności ołówka, am też 

śladów ścierania go gumą. 8 
& ‚ Екзрегвуга dalszych trzech biegłych, pp. 
Popławskiego, Krotowskiego „i Sachalina, 

  

   

Na szerokim świecie. 
Rozbijanie atomów. 

zywa 

którzy uznali pedpisy za autentyczne, jest 
bardzo rzeczowem i posiadającem = 
wartość wypracowaniem. Znawcy zwrócili 
uwagę, że bardzo trudne do naśladowania 
indywidualne cechy pisma zosiały zacho* 
wane. Odchylenia są natomiast w w linjach 
łatwych. Podrabiający musiałby swój błąd 
zauważyć i kładąc podpis na dalszych weks- 
łach, byłby go uniknął. 

Po ekspertyzie p. Lorentza prokurator 
zwró.dł się z zapytaniami do p. Herszelma- 
na. B. prokurator z pierwszej instancji opo- 
wiada, iż widział przed 13 laty powiększo- 
ne fotografje zakwestjonowanych podpisów 
1 zwrócił uwagę na liczne Powy w linjach 
Kea ch liter. Podpi y były kaligra- 

i czne. Porównywując je z charakterem 
ma oskarżonego już po ekspertyzie p. 
szelman znalazł pewne podobieństwo. 

13° 
ег- 
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Pergaminowy papier 
Mirkowski. 

Ze względów hygienicznych wymaxajcie 
wszędzie zawijania produktów w pergamin, 
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, ryb, masła, 
Sera. szmalcu, pieczywa, cukrów, herbaty, 

Zawijajce w pergamim posiłek szkolny 
dla dzieci. 

064666066666660066466666666645A6401 

PLACOWKA POLSKA MEBLOWA 

s MAKOWSKI 
ZAWALNA 15, 

SPRZDAJE TANIO. 
Sypialnia dębowa 865 zł. 

Ładny kredens dębowy 315 » 
Stół jadalny dębowy 95 » 
Salon bambusowy 200 > 

Angielski saion mahoniowy 800 » 
Parawan 85 > 

  

Do kultur . 
,wiosennych 

Główny Zarząd bóbr Spuszańskieh 

posiada ogrom- 
ne zapasy 

siewek 

jednorocznych 
sosnowych, 

pochodzących z własnych nasion i z rzadkiege 
siewu, pięknie rozwiniętych. 

Sprzedaż franko wagon st. Skidel.. 

Warunki sprzedaży na żądanie podaje 

Zarząd Dóbr, Poczta Skidel Powiat Grodzieński 

m. Spusza, 
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Я redakcją 
SABREWA Grudzińskiego 

Plastyka, Architektura, Mody, 
„COMOEDIA* 

półroczna 
roczna 

э 
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COMOEDIA 
Poświęcony Sztuce: Teatr. Kino, Muzyka, Literatura 

jest wszechstronnem odbiciem życia artysty 
cznego naszego kraju i zagranicy, 

Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką — Zł. 6.00 

Numer pojedyńczy 60 gr. 

Numer okazowy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

dakcja I Administracja: Warszawa, ul. Hoża 18. 
RTR Tel. 139—60, 5:8—12. : 

DNIK 

Kierownik Literacki 
Stefan K. Gack 

Sport, Finanse, Społeczeństwo 

— ZŁ 10.00 
— Zł 18.00 

” 

”„ 
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OBWIESZCZENIE 
"PRZETARGU 

Dnia 5 marca 1926 roku w Magistracie m. Głębokiego odbędzie się EB 
przetarg za pomocą ofert piśmiennych, w zakrytych kopertach a następnie (fg 
przetarg ustny na wydzierżawienie poborów rynkowych i rogat- 
kowych w dnie targowe, tj. w poniedziałki, czwariki i piątki w m. Gię- 
bokiem, od dnia 1 kwietnia b.r. na rok jeden. Cena wywoławcza 12,000, 
złotych rocznie, płatnych w miesięcznych raiach грбгу za każdy miesiąc 
Składający ofertę winien złożyć jednocześnie 300 złotych kaucj, lub na 

takąż sumę weksle gwarancyjne w zabezpieczenie dotizymania podanych 
warunków Po zakończeniu przetargu złożone kaucje wszystkich uczęstni- 
ków prócz wydzieiżawiającego zosianą natychmiast zwrócone. Warunki 
dzierżawy można oglądać codziennie w Magistracie, poczynając od dnia 21 

- Magistrat 
lutego bir. 

m, Głębokiego. 
m. Głębokie, dnia 18 li. 1926 r. 

ną nauki. 

666©©©©66606606666 

jest spokrewniona ze sztuką tworze- 
W przeciwieństwie do Mietkego i nia złota i jest z nią w bezpośredniej 

Nagaski uczony holenderski nie jest łączności. W szeregu eksperymentów 

Człowiek, kióry zajmuje się w. alchemikiem. Nie dąży on do wytwa- udało się uczońym holenderskim roz- 

Amsterdamie rozbijaniem atomów, na- rzania sztucznego złota w swojem bić atomy ołowiu i przemienić ten 
się Karssen i jest jednym z laboratotjum. Bo właściwie sztuka pierwiastek na rtęć. Co prawda ilość 

i ielkiego chemicznego tworzenia złota jest już rozwiązana uzyskanej w ten sposób rtęci nie by- 

poon. ein arie. Kar- od czasu ogłoszenia prac angielskie- ła wielka. Była jednak dość duża, by 

zsen jest irzecm z kolei uczonym, go uczonego Rutheforda, który do- można było dowieść jej istnienia przy 
się według własnej kładnie poznał istotę atomu, tego pomocy prostych środków chemicz- 

L may ne najmniej: najmniejszego składnika każdej maie- nych. Przemiany ołowiu na rtęć do- 
й rji. Nowožytna nauka wie o tem do- konali oc re tak samo jak w 

i i o pierwiastka na dru- brze, że atom :który Starsi badacze swoim czasie Mieike--przy pomocy 
Fe wonkni tego tywmwirati uczo* uważali za ostatnią i najprostszą cząst« nadzwyczaj silnego prądu, przeprowa- 

szą cząsikę materji i spowodować 

nych sa: niemiecki profesor Mitke, kę materji, składa się ze stałego ją: dzonego przez płynny ołów. Przez 
mocą rozbi- dra i licznych elektronów, krążących jakie czterdzieści godzin prąd działał 

I л wokoło 0 jądia. Od liczby tych na masę ołowiu, a potem wystąpiły 

poński chemik uczony Nagaska, któ- elektronów zależy zasadniczo natura pierwsze ślady rtęci — wyraźne i nie 
cia aa.omu wyczarował 2 rięci złoto,ja- 

sy znacznie 
4 i 2 mniejszym nakładem kosżtów 

dokorał tego szemego cudu, Obecnie 
różnią się tylko na skutek różnicy w 
liczbie elektronów, zawartych w każ- 

ulepszył metodę Mieikie- każdego pierwiastka. Ołów i złoto nasuwające żadnych wątpliwości. 
Druga próba również uwieńczona 

została pełnem powodzeniem. Chodzi- 
j i i ie. by się komu udało ło tym razem o przemianę ołowiu na się trzeci konkurent w osobie dym atomie. Gdy ‹ ’ 

Ё’ЁЖ«‚;Ё holenderskiego Karssena, usunąć z rięci, albo ołowiu zbyteczną thalium. 
6tpra- kióry wspólnie ze swym  wspčipi 

ania Smiihsem od wielu już 
ilość elektronów, to z tych  nieszla- 
chetnych materjj powstanie czyste 

Pierwiastek ten jest ciężkim, rzad- 
ko na ziemi znajdowanym, metalem, 

lat zajmuje się tą najnowszą dziedzi- złoto, Sztuka ta istotnie udała się odkrytym przed kilkudziesięciu laty 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redskior w/z Czesław Karwow$ki. — Odpowiedzialny aa ogłoszenia Zenon Ławiński. 

   

w o Nr 43/1053) 

Fzasiępstwo Adnnistrdi „Słowa” | 
w Warszawie ul. N.-Świat 46—14 

przyjmuje: 

a) Przedplaty abonamentowe na «Słowo» 
b) Wszelki klamy I ogłoszenia do «Słowa 

Prowadzi kolportaż «Słowa» ) a ek ^ A 
    

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ml. Miczrewicza 22 

Pa Znakomitą Olgą Czechową 'g+ Juljana Johnsona 
Cz macie współczesnym w $ akt z życia emigiantów rosyjskich zbiegów z bolszewickiego raju 

2 TRAGEDJA GENERAŁA IGNATJEW, 

iiejski Kinenatograt a Siostra 

w 
dr: | 

(w ogniu Wezuwjnsza), 
REAR si : Dramat w 2 aktaei. 

» sa czynna; w Niedzielę od g. 2 m. 30, w powszednie dnie ed £ 3 m. 30. KULTURALNO-OŚWIATOWY Początek seansów od g. 3., w powszednie dnie od g. Ą SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) CENA BILETÓ Wz Parter 50 or. Amfiteatr i balkon 25 gr 
fkino-Teat бФ CENY ZNĄCZNIE ZNIŻUNE! 

no-leatr Wszyscy śpieszcie ujżeć! 

В sė „Helios“ žė „TWONE A“ 
Najlepszy film polski. Historja duszy dziewczęcej 

Nie potrzeba już reklamować! 

„Bolala Siostrfa“ 
Kai 

Ero'yczny dramat Z Jadwigą $ M OSARSK w 10 w. ak ach 
z prologiem w roli tytułowej 4 

Seansy o ©. 3, 5.15, 7.30, 9,4! 

  

  

ПМЯННЕТУиЯ 

я ЕЕБ КОЕДАЕИБАТЬТЯО 

Warzonkę, mieloną, białą, szarą, lodówkę DI Jesienne Targi Wiedeńskie 1925 r. były posiadam siale na składzie sprzedaję po 267200 tak udane? d A cenach minimalnych. 
że w Wiedniu, jako rynku centralnym Śtodko- ówny Skład Furtowej sprzedaży Soli przy Dlatego, wej Europy, TOO ya poleca wuja wy- 2 а mi. Mickiewicza Nr 10 Telefon 513.) 
roby a” obfitym wyborze i po najniższych Hanai Piotr Barocewicsxz : cenac a : BNS TLS T TTT ATSR TESINIO 

Dlatego też odwiedźcie Obwiesze zenie. Mieszkanie r 
do wynajęci 20 20 o OE 40 Komornik przy Sądzie Okręgowym w 4ro pokojowe х @ 

Ę NARODO Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie peznj "A 
2 ь dami, rzy t od 7 — 13 marca 1926 r. przy ul. Ś-to Michaiskiej Nr. 8, zgodnie z Mickiewicza, TE 

[PORANNA art. 1030 UPC, ogłasza, iż w dniu | marca piętrze. Wiadomos. 
1926 z. og. 10 rano w Nowo-Wilejce przy 
ul. Połockiej Nr 21—odbędzla się sprzedaż z 

u!. Jagiellońska I m 

Międzynarodowa Wystawa Automobili 1 Melocyklėw, od g. 5—7 wie z. 
  „Elekiryczność w rolnictwie”, licytacji publicznej majątku ruchomego za- łużąc do we 

„Techniczne nowości i wynalazki”, ginionego Micheja Jasnego, składającego S kiego dobie Wystawa myśliwska, się z różnych części maszyn i żelastwa oznajomiona 
fabryki papieru, kuchnią poszukuje paz 
złotych 2.045. cy na miejscu lub m 

wyjazd. Posiada dot 
re rekomendacje. Ac 
res; ]akóba Jasiński: 
go 17 m. 5., Grabov 

ska. 

Wiza paszportowa zbyteczna! 

Z legitymacją Targów i zagranicznym passportem 
wolne przekioczenie granicy. Zniżka biletów na kolejach 
polskich, czechosłowackich i austrjackich. 

Informacje wszelkiego rodzaju 1 legitymację Targów 
można otrzymać przez 

Wiener Messe, A.G., Wien, VII. 
jsk również u honorowych pzedstawicieli 

Oszacowanego na sumę 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

przewożenia mame 
ciężarów koń A/dowa 

Pokój D wia Z wozem. 

x dzieckie! 
mmeblowany w śród: Zamówienia kierować 
mieściu do wynajęcia.do Działu Pracy wię: (uczeń 

  

          
  

„cia.do Działu Pra lat -24)/ Be Białystok: Schenter 8 Ska, Tow. Akc. dla л - Wilnie ul Possroja sodków do życi Międzynarodowego Transportu ' Nr 6. Dział Pracy. * Re tiyko za łęzy Pi. 
Kilińskiego 19. A szacha. Łaskawe zaoliarowan 

do Adm. «Słowa» d; 
le opa 0“ T Einar aWdowy», 
rzyjmuje _ оа fgocz, Kłuboónia За ® Fao 10. Mich awiczs świadectwami; a — 

f WI (i? t 0 46. m. 6 kawaler przyjmie po- ac do wydzie: 
® © © ® пё; od zaiaz.. Adres; Żawienia c 

T Ei lipiuk. Brzeziny, dn. 1 marca r.t 

ОНМ НЕНЕ ННЕ BE p Polaka" Pozesu Bl poł 
CE PRAIA, опу, 3 w. SĄŻ 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA m Jaś dą [e GEL Jog 
„Sikarski ej rzy u aj == KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃ su obaj : sytedkiej 9-8. 7    

    

    

    

     

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

    

Z fa- Z da i WADY S * ryki mebli gię- wiato ra SPRZEDAJE: DSR Johan Koh A s” Parana 
"ka w Radomiu | folo; zyller-Szkolai KARTOFLE podaje niniejszym opowie kim jenef 

0 wiadomości į ki żesz OTRĘBY pszenne i żytnie EE Klijenteli, 1ż po- Nade śl] cnarakier pia OWIES 3 | siada na miescu „ma swój lub aintere" 
= sowanej osoby, zak ŻYTO Р ЁП"(У}СЗ;‘ПУ komunikuj: ale. roł 

a ‚ | mi siąc urodzeniś an 
I Olizytrėjs szczegół 

JĘCZMIE wą analizę charakiert 
Ša ы Aja zalet, wą 
adny, duży, j zdo'ności, przeznacze 
słoneczny pokój nie. Analizę wysyłat 

do wynajęcia na par- po otrzymaniu 5 2 
terze z piłnem utrzy- Osobiście przyjmuj 
maniem, może być naod 12 — 7. Pratokół! 
2 osoby. ul. Jagielloń: odezwy, podziękowani 

ska Ńr 7 m. 1. _ najwybitniejszych © 
sób stolicy. Warszawi 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
od 160 . Z DOSTAWĄ do DOMU, 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

  

  

  

ca isk., Psyeno-Grafolog 54 6 m m r = Ę = wy wczekU lerSzkal i, biękn. э й ' 
ю. — Wiino naim. ży. ^ aMienie ZOLLIOWE | Dvss нн 

: - : iego — łk 184 4 zmiękcza | usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. |) *Ki569 = roczni 187, fęządca | 
а burskiej 46, unieważ' wykwalifiko: Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, Ja śię: dy tóddwca Radi 

(początkowe): Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie rza i drobiu, zna mie Objawy schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność de obsti ukcji, + cząrstwo, ukoń: Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. Saris sakolė rolniczą, kiikk Bóle i zawroty głowy. kradzione rewolwar jetnia praktyka w kra (podczas ataków); w dołku i wątiobie silny ból, który się syst. Mauzer cal. jy i zagranicą, posiadi Obcy rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat- 6.35 Nr 293091 chlubne  šwiadectwš ki. Wzdęcia brzucha. rorsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. [JĄ S'anowiący własność kawaler, poszukujepo Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, |] Konstauiego  Syrewi- sady, wymagani: ‚ żółt: czka. 4 Akar 5% н Ё"' skromne. Łaskawe 0 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: iw Rask * ferty: Olszew, Wile 

Warszawa Nowy-Świat 5. (lewa oficyna I piętro), iR ski <Józet Bs, 
Nr 845—83165, Wad EEK KZRZEDOWCJEĄ ET DOCZTPYET TDIA KTS TSKKK SS 

niemcowi Mietkemu i japończykowi wyjścia dla w: 
Nagasce. W każdym razie zdołali z złota. 
olbrzymim nakładem kosztów wytwo- W atomach ołowiu i rtęci naj» 
rzyć zaledwie maleńką odrobinę żół. mniej trzeba będzie usunąć elektro- 
tego metalu, nów, by powstało upragnione złoto. 

Jak już wspominaliśmy, holendrzy Wszystko zdaje się wskazywać na to, 
Karssen j Smiths nie zajmują się al- że duch tego sziechetnego metalu, 
chemją. Lecz działalność ich śŚciślektórym tyle bajek opowiadali alch 
przez Anglika Crookesa, jednego z micy, powstanie z ołowiu i rtęci, skroń. > 
założycieli nowożytnego naukowego Szsiebieć Dr Mejia padai оаы 2 

okultyzmu. Po dwunastogodzinnem dziecko, denstysta Mel : 2 
i j ini i czarski poza” przeprowadzaniu prądu przez ołów „ W jednej z klinik moskiewskich SÓW liana "akiai Ria nad 

aj uczeni mogli się przekonać, że miał miejsce krwawy dramat. Bezro- 6. R ё 
Popa ssj S salis zostały bOtny, nazwiskiem Losgaczow, za- EO Bars) są tak ciężkie, że niemś 
przemienione w thalium. strzelił trzech lekarzy, Losgaczow P. a u ae go przy życitł 

"Napewno nie jest przypadkiem, że Zgłosił się do kliniki jako rzekomo F!ZYDY 2 ky ychmiast policja znalazł 
uczeni holenderscy wybrali dla swych Chory na nerwy i dał się elektryzo- U a е m jeszcze trzeci rewolwe 
prób z rozbijaniem atomów *właśnie wać przez znanego neurologa dr. 4 SEI 3 rzytwę, orąz list w który 
ołów i rtęć. Liczba elektronów w ato: Mejsla. onosi, że ponieważ lekarze nie mo 

gą wyleczyć jego nerwowej choroby mach tych dwóch materji najbardziej - Wychodząc z pokoju. Losgaczow ŻA zi : 2 i 
jest zbliżona do liczby elektronów w wyciągnął nagle Eine i strzeli dukcja mó a z BN ER s Obj 
atomie złota. jeżeli więc najnowsze do Meisla, Kula weszła przez lewe został dekanai 3 ge y i 
metody rozbijania atomów  stwerząoko do mózgu wywołując Śmierć na- roby um sowa: 2 EI a 
możliwość przemiany jednego pier- tychmiasio»ą. | Potem Losgaczow dzięfał A : świ "O ości ordetia 
wiąstka na drugi, ołów i rtęć będą otworzył drzwi przyległego pokoju, w aią świadomością. 4 
najbardziej odpowiedniemi punktami kiórym pracował dentysta dr. Mel- 

ytwarzania sztucznego czarski i zabł go wystizałem w głowę! 
Na odgłos strzałów przybegł n 

czelny lekarz kliniki dr. Hiszfcld, da 
którego zbrodniarz wystrzehł dwi 
razy. jedna kua przebiła lewe ramię! 
druga przeszyła lewe płuco. Poterf| 

O morderca wyciągnął z kieszeni drugi 
©- rewolwer i zabił się wystrzałeme 

  

wiukańnia „wycdawniętws Wiieńszią”, KWAIecsA 28.


