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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

ELKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 18 

DUNIŁOWICZE — ul. Wieńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LiDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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Redakcja I Administracja ut. Ad. Mickiewicza 4, otwarta nd 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA ae 
zagranicę 7 zł. 

Wiedeń, 19 lutego. 

Nie jest już Wiedeń wesołem, nie- 
frasobliwem, pełnem werwy i radości 
życia miastem z czasów przed*ojen- 

nych! Au der schónen blauen Donau 
— ustał śmiech pusty! Gorzej jeszcze! 
Wiedeń przestaje być specyficznie 

teatralnem miastem, posiadającem nie- 

gdyś najznakomitszą. najwdzięczniej- 
szą w Świecie publiczność teatrainą— 
oczywiście rekrutującą się ze sier 
burżuszyjnych. Żadne miasto w Świe» 
cie nie posiadało przed wojną publi- 
czności miejscowej tak, wolno wyra- 
zić się, rozkochanej w teatrze... A 
dziś? 3 

Dziś trzy są głównie przyczyny 

upadania teatrów wiedeńskich. Pierw- 

sza: kino. Przed „srebrny ekran* po- 
ciągnęło mnóstwo publiczności, do- 
tąd wiernej niezłomnie widowiskom 

scenicznysh. Druga przyczyna: ogrom- 
ne rozpanoszenie się sportów wszel- 

kiego rodzaju. Zmieniły się gusty. 

Dziś ludzie gotowi dwa i trzy razy 

więcej spędzić czasu choćby tylko 

przyglądając się meczom piłki nożnej 

niz go spędzali przed wojną w sali 

teatralnej. A wreszcie,. „ciężkie cza- 

sy“. W Wiedniu nie są one ani o 
łut lżejsze niż gdzie indziej. Bieda 
siraszna i nędza <aż piszczy»; gotów- 
ki brak. Ludzie wprost nie mogą So 
bie na teatr pozwolić. Do reszty zaś 
rujnują wszelką teatralną imprezę — 
drakońskie podatki magistrackie. Po- 
jęcie ludzkie przechodzi jak magistrat 
wiedeński formalnie pastwi się nad 
stołecznemi teatrami — bez względu 

na poziom, typ, charskter. Wszak tu 
już przecież podlegają podatkowi 
miejskiemu gratisowe bilety teatralne! 
Na dobitkę związki aktorskie posta- 
nowiły, że nie woinoangażować akto- 
ra na czas krótszy mż 12 miesięcy— 

bez względu na to jak długo sezon 

trwa. Następnie z sezonu na sezon 

może być zmieniony tyiko 20 procent 
zespołu. 5ą to «warunki». wprost za- 

bójcze dla każdej dyrekcji, 
To też słychać, że już w marcu 

mia nastąpić we wszystkich wiedeń* 
skich teatrach wypowiedzenie umów 
wszystkim bez wyjątku aitystom czyli, 
że nikt z nich nie będzie pewien we 
wrześniu zajmowanej dotąd posady. 
A jest aktorów i aktorek w Wiedniu 
przeszło tysiąc... Są którzy ręczą, że 
to «strachy na Lachy» i że taka ma- 

sowa dymisja chybaż nie nastąpi. 
Ale miecz  Damoklesa wisi nad 

wszystkiemi zespołami, dając miarę 

rozpaczliwości sytuacji. 

Mieliśmy swoją drogą teatralną 

uroczystość — mulutką: 150-te przed- 

stawienie opery <Rosenkavalier». Pię- 
tnaście lat temu przyjęto premierę 
dość nawet chłodno. Kręcono nosem. 
Rozwiekła! Nudna! Ochs won Ler- 
chenau nieznośny, wstiętny! Walców 

za wiele... A dziś: najułubieńsza to 
"w Wiedniu opera. 

Wiedeń pod wielu względami po- 
został ten sam. Takież było dobija- 
nie się o bilet na 150 go „Rozenka 

waliera” jak na... Papstfeier, na pa- 
pieską uroczystość w wielkiej sali 

Kwizerthaus'u. Kardynał arcybiskup 

dr. Psffe wystąpił z iście płomienną 
apologją teraźniejszego Sternka Ło- 
dzi Piotrowej. Osobiiwie stawił Ojca 

św. jako wielkiego apostoła pokoju; 
nazwał go ucieleśnionym ideałem pa- 
sterza ludów. Nuncjusz arcybiskup 
Sibilla przemawiał po łacinie. Pomi- 
mo to nikomu w przepełnionej, ol- 
brzymiej Sali ani śniło się Sarknać. 
Siedział jak na niemieckiem kazaniu 
ale z całego serca zadowolony, że 
bierze udział w „akademji” na cześć 
Głowy katolickiego świata. Stolica 
Apostolska ma w Wiedniu całe tłu- 
my wiernych. 

A słynna Biblija Gutenberga z 
Melk sprzedana... To też bardzo, 
hardzo  charakterystyczne Signum 

temporis. Starodawny, ogromny kla- 
sztor w Melk nie ma z czego żyć. 

Kryzys ekonomiczny; dobra ziemskie 

gdzieś,. w Rumunii; słowem—trzeba 
było posłać na sprzedaż do New- 
Yorku słynny okaz pierwszego Opus 

” drukarskiego Gutenberga. Istnieje tej 

„Bibiji tylko już 5 egzemplarzy na 
świecie. Zdobył Bibiję z Melku zna- 
ny księgarz newyorski Rosenbach za 
całą kupę dolarów, których wartość 

} 

równa się mniej więcej 7 miljardom S 
koron austrjackich. 

Austija wyprzedaje już nawet swo- 
je książki... 

PRĘT" POOPOĘP 

PLACÓWKA POLSKA MEBLOWĄ 

8 MAK OWSĘŁ 
ZAWALNA 15, 

- SPRZDAJR TANIO. 

    

   
    

   

: Sypialnia dębowa 965 zł. 
Ładny kredens Seno 375 > 

Stół jadalny dębowy 95 > 
‚ Sałon bamousowy 200 > 

- Angielski saloa mahoniowy 800 » 
rawań 36 > 

Z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
Konto czekowe w 9 
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P. K. 0. Nr. 8025! 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rn 15 groszy, 

Opłata pocziowa uiszczona iyczałtem. 

Fiszpanja a Polska. 
Zarzucono mi na gruncie wileń- 

skim, że popieram megalomanję na- 

rodową. Obstaję nadal, że jest tej 
megalomanji u nas zamało. Słuszna 

krytyka naszych stosunków wewnętrz* 

nych nie powinna posuwać nas do 
zapoznawania miejsca i roli, które się 

nam w Europie należą. Nie powinna 
nas zniechęcać do upominania się o 

krzywdy i n'esprawiedliwości, które 

nas spotykają. 
Przy wyborach na niestałe miej- 

sce Rady Ligi zostaliśmy zwyciężeni 

przez Czechosłowację, państwo 14 
miljonowe, rozlatujące się państwo, 

w którem procentowo mniej jest 
Czechów, niż u nas nie - Polaków. 
Jeżeli nasze mniejszości narodowe 
stanowią u nas maksymalnie do 40 
proc., to rdzennych Czechów w Cze- 

chosłowacji jest zaledwie trzydzieści 
kilka procent. Pod wzgiędem militar- 
nym Czechosłowacji porównać nawet 
z nami nie można. Państwo wciśnię- 
te pomiędzy ludy niemieckie i Ma- 

djarów, o absurdalnych granicach, któ- 

rych nietylko obronić, aie bronić na- 

wet można tylko z największemi 
trudnościami, 

, Mimo to p. Benesz został człon- 
kiem Rady Ligi, a nasz przedsiawi- 
ciel nie został. Przypisywano to oso- 

bistym zdolnościom czeskiego mini- 

stra spr. zagr. Od tego czasu mówi 

się u nas, że naiodowym dla nas ka- 

pitałem jest uznanie i popuiarność, któ* 

rą się cieszy p. Aleksander Skrzyń- 

ski zagranicą. Siajemy do drugi] 

kampanji wyborczej do Rady Ligi. 

Dyskontujmy te wszystkie wartości p. 

Skrzyńskiego, dyskoniujmy wszysikie 
wiadomości o jego popularności za- 

granicą, które to wiadomości umie* 
jętnie translokowane na grunt rodzin- 

ny wypracowały p. Skrzyńskiemu tekę 
premjera. 

W dniach ostatnich głosy prasy 

angielskiej wskazywały. że stałe miej- 

sce w Radzie Ligi otrzyma Hiszpania, 

a nie otrzyma go Polska. — Wiado- 
mość ta jest dia nas bardziej upoka- 
rzająca aniżeli pogląd, że stałe miej- 
sce otrzymać powinny jedynie Niem- 

cy. Nie możemy bowiem negować, 
że iludnościowo i ekonomicznie, Niem- 

cy są państwem dwa razy Od nas 

silniejszem. Ale dlaczego Hiszpania? 

Hiszpanja liczy 19 miljonów lud- 

ności, taksamo rozdzierana jak Cze- 

chosłowacja przez ruchy narodowo- 

ściowe, przez separatyzm  dzielnico- 

wy. Ekonomiczna sytuacja Hiszpanji 
nie da się porównać z ekonomiczne- 

mi bogactwami Polski. Pod względem 
gospodarczym jest to kraj nieuro- 

dzajny, technicznie zacofany, wreszcie 

pozostający w niewoli obcych kapi- 
tałów. Militarnie — my Polska poko- 

naliśmy świeżo wroga, któremu nie 

mogły dać rady ani wszechrosyjskie 
siły narodowe, ani ekspedycyjne -kor- 

pusy koalicyjne, natomiast Hiszpanja 

zwyciężona została przez plemię nieli- 

czne, nawpół ucywilizowane i ubogie 

pod względem techniki i ekwipunku 

wojskowego. Nasza siła wojskowa to 

zwycięstwo nad Rosją, siła wojsko- 
wa Hiszpznji to klęska w wojnie z 
Abd-el-Krimem. Nie mamy żadnego 
uprzedzenia do Hiszpanii, przeciwnie 

jedynie szacunek żywimy do tego 
sympatycznego narodu, ale powołując 

się na oczywiste fakty, dowodzące 
o ile państwo hiszpańskie jest słab- 
sze od państwa polskiego— chcemy 
tylko podkreślić jak wielką na terenie 
enewskim chcą nam wyrządzić nie- 

sprawiedliwość. 
Ciągle mi stoją w oczach te de- 

mokratyczne wykrzykniki, które do- 
wodzą, że Połska dlatego nie wejdzie 
do Rady Ligi Narodów, że jest za- 

mało demokratyczną i zamało lewi- 
cową. Otóż jedynym realnym czynni- 
kiem, który przy porównywaniu eko- 

nomieznie i militarnie słabej Hiszpanji 

x naszą ojczyzną przemawia na ko- 

rzyść pierwszej, to właśnie okolicz- 
ność, że Hiszpania jest monarchją, 
posiada ustrój oparty na zasadzie 

® 

autorytetu, podczas gdy ustrój Polski 

jest republiką chaosu i przestępstw, 

gdzie notoryczni kryminaliści prze- 

chadzają się po parkeiach sejmowych 

a ministrowie Rzeczypospolitej ściskają 

im dłonie przy każdem spotkaniu. 

Demegogja wewnętizna powoduje, 

że także na terenie zewnętrznym 

władze nasze postęptją czasami w 

spósob niesolidny, Właśnie tło hi- 

szpańsko-polskich stosunków  pizy* 

pomina nam tak bardzo dla narodo- 

wej naszej godności nieprzyjemną 

sprawe dóbr Żywieckich. Rząd Sikor- 
skiego finalizował przecież 1 w 

sprawie dóbr żywieckich z cyksię- 

ciem Karolem Stefanem, jedynym 

przedstawicielem zaborczych dyna- 

styj, który manifestacyjnie okazywał 

Polakom w ciężkich latach niewoli i 

ucisku swój szacunek i sympatję. W 

sprawie tej pośredniczył król Aifons 

Xiil. Ale obrzydliwa, wstręina dema- 

gogja endecka wszczęła atak z tego 

powodu. Stronnictwa lewicowe wsży- 

dziły się nie pomódz inicjatorom w 
tej obrzydliwej akcji, gdyż była to 

akcja wszczęta pod auspicjami hasła 

reformy rolnej i rozrachunku z przed- 
stawicielem dynastji zaborczej. Co 
gorzej, rząd Sikorskiego się cofnął, 

nie potrafił wobec takiej skoncentro” 

wanej demagogj: uirzymać ani god- 

ności własnej, ani godności państwo- 

wej. Zamiast wyjść na trybunę ! ро- 

wiedzieć: „chcemy ugody z arcyksię- 

ciem z Żywca, gdyż nie mamy pra- 
wa stawiać mu żadnych zarzutów co 

do jego lojalności i.jego państwowe= 
go, polskiego patryjotyzmu, gdyż sy- 
nowie jego walczyli w armji polskiej, 

gdyż wreszcie jużeśmy w tej sprawie 

powzięli pewne zobowiązania na te- 

renie międzynarodowym* — min. Si- 

korski peszedł tak samo obrzydliwą 

diogą demagogji, wypierając się wszel- 

kich układów, a zwolenników swoich 

zachwycił tylko wydrwiwaniem endeę- 

kiego „Gońca krakowskiego*, kióre 

to pismo zamieściło przychylny dla 

arcyksięcia ariykuł. Tę obrzydliwą 

formę odparcia obrzydliwych ataków 

nazwano wtedy: «zręcznem  posunię- 
ciem». 

Od tego czasu datuje się ozię- 

błość Hiszpanji w stosunku do Pol- 
ski na terenie genewskim. 

W dalszem porównywaniu  Hisz- 
panji z Polską zauważyć także nale- 

ży, że w związku z niektóremi ewen= 
tuslnościami  Hiszpanja może być 

pionkiem w grze anty fiancuskiej. 
Mówiło się już dwa lata temu, że 

sojusz hisspańsko - włoski odcina 

Francję od jej ekspansji na kontynen- 

cie afrykańskim. Włochy, ten natu- 
ralny i najbardziej bezpośredni kon- 
kurent Francji w polityce kolonialnej, 
widzą w państwie hiszpańskiem na- 
turalnego swego sprzymierzeńca. 
Podczas walk z R:fenami Francja po- 

pierała Abd-El-Krma przeciw Hisz- 

panji, až do chwili kiedy marokkań- 
skiemu  Napoleonkowi nie zachciało 
się wawrzynów w walce z samemi 
Francuzami. W ten sposób genew- 
ska karjera Hiszpanji nosi fpewien 
odcień anty-francuski. 

Natomiast bliska nasza klęska w 

Genewie ubrana jest całkowicie w 
filo-francuskie barwy. Pokutować w 
Genewie będziemy, nie jako Polska, 

ale przedewszystkiem jako wierny i 

najwierriejszy przyjaciel Francji. 

To też patrjotę polskiego w da- 

nej chwili szczerze denerwuje tom 
lewicowej prasy francuskiej, mniej i 

więcej oficjalnych organów kartelu. 
„Przedęwszystkiem Locarno — woła» 

ją te dzienniki, — przedewszystkiem 
pokój, przedewszystkiem zadowole- 

nie, uspokojenie, załagodzenie Nie- 

miec" — i dzienniki te dosyć wyraź. 
nie dają do zrozumienia, że wybor- 
nie się składa, że francuskie ustęp- 

stwa mogą być czynione na polskim 
terenie, Jeżeli zaś dodaje się do tych 

wynurzeń, że Polska prócz tego jest"”ski całą swą kaijerę postawił na lo- 
zła i niemiłosierna cla swoich mneej- 

szości — to już chyba tylko Kurjer 

  

Fiasko prowokacji Kowna. 
Zwycięskie wystąpienie naszej policji. 

Litwini wyparci z naszego terenu. — 8 wziętych do niewoły; 

Plany odwetow= kowieńskich prowokatorów. 
Wczor. rano dodatek nadzwyczajny „Słowa*, obwieścił miastu o likwi- 

dacji zajśca granicznego na odcinku 4 komp. granicznej i przywróceniu 
naszego Stanu posiadania. 

Wiadomość ta. podana nam telefonem z Mejszegoły brzmi jak na- 
siępuje: 

W wyniku rozpoczętej wczoraj wieczorem dnia 22-go b. m. akcji 

likwidacyjnej przwrócenia naszego stanu posiadania na odcinku Podhajskim 
naruszorego bezprawnie w dniu 19-go bm. przez litewską straż graniczną, 

został teren okupowany bez użycia bioni o godzinie 21-szej tegoż dnia* 

ruchem oskrzydlającym przywrócony, pizyczem rozbiojono i zatrzymano 3 

funkcjonarjuszy litewskiej straży granicznej, którzy nie chcięli wycotać się 

g naszego terenu. : 

O godzinie 23 m. 30 tegoż dnia znaczny oddział litewski straży gra- 

nieznej usiłował ponownie wiargnąć na nasz teren izmusić oddział naszej 

policji do wycofania się, 

Jednak czujność i zdecydowana postawa naszej policji zmusiła Litwi- 
nów do odwroiu na linję patiolową. 

Zachowanie się litewskiej straży granicznej było w wysokim stopniu 
wyzywające. Nasz paliol policyjny został ostrzelany przez Litwinów gę: 

stym ogniem karabinowym co postawiło nasz oddział w stan koniecznej 

samoobrony i zmusiło do odparowania napastników krėiką salwą kara- 

binową. 
W rezultacie akcji powtórnie został przywrócony całkowicie stan na- 

szego posiadania przyczem rozbrojono i zatrzymano jeszcze 5 funkcjo- 
narjuszy litewskiej straży granicznej. 

* Cała akcja nie spowodowała żadnych strat w 
stronie, 

Dziś do godziny 9-ej rano sytuacja na odcinku 4 ej kompanii policji 
granicznej pozostaje bez zmian. 

QO godzinie 10 tej 30 rano przybył do Mejszagoły vice-wojewoda 

wileński p.. O gierd Malinowski celem odebrania na miejscu szczegółowe- 

go raporiu od zastępcy starosty na pow. Wileńsko-Trocki, ;, 
Należy jzaznaczyć, że cała akcja odbyła się wyłącznie na naszym te- 

renie. 

ludziach po naszej 

Co zeznali ujęci Litwini. 

Dziś o godz. 1 pop. przyprowadzono do Wilna, wszystkich 8-miu 
funkcjorasjuszy litewskiej straży gianicznej, kiórzy stawiali opór władzom 
polskim, podczas zajmowania lasu Podgajskiego. Wszyscy ujęci są źle 
odziani i mało wykształceni. Zeznania ich nic nowego do sprawy 'zajścia 
nie wnoszą. Na wszystkie zapytania odpowiadali jedynie, że według ich 
wiadomości rozkaz do piowokacyjnej akcji przeciwka Polsce, przyszedł z 
Kowna. Niektórzy z nich, nie tracąc fantazj, twierdzili, że „na tem się 
nie skończy* i „Litwini jeszcze oabiorą z powrotem las", Przeważnie jed- 
nak zdawali się zniechęconymi, Ws.yscy mówili biegle po polsku, 

Aresztowanych pizekazano do dyspozycji władz policyjnych w  Wil- 
nie, Traktowanie tych „jeńców* przez naszą policję było wzorowe. 

(Dalszy ciąg na stronie 2ej). 

Mapka sytuacyjna. 
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Niniejsza mapka ilustruje teren, na którym odbyła się likwidacja ostatniej litewr- 
skiej prowokacji. 

Jak wiadomo linja oznaczająca teren, do którego Litwini zajęli las Podhajski, obe- 
enie już nie egzystuje, gdyż dzięki energicznej interwencji naszych władz, litewska straż 
graniczna zostałą z ierenu przez nią okupowanego wyparta. 

  

tych, kiórzy krytykowali Locarno 
Życzymy mu z całą Polską, aby tej 
locarneńskiej swojej karty nie prze- 

gral, aby do upokorzenia Polski w 
Genewie nie dopuścił. 

Wileński bierze te rzeczy na serjo. 

Prasa polska dotąd wierzy w ta- 

Jeniy p. Skrzyńskiego. Pan Skrzyń- 

carneńską kartę w grze międzynaro- 

dowej. Wyśmiewał się wyniośle z Cat. 

* sjonistycznych mówi 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — u. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — uł. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 ® 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOsŁEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 pr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji © 20 proc. drożej 

Bejmi Rząd. 
Odpowiedź na pismo p. Pre- 

zydenta odwołana, 

. /P. prezes Rady Ministrów przy» 
jął w poniedziałek ministra spraw 
wojskowych, gen. Żeligowskiego. 
Rozmowa dotyczyła pisma p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, wystosowa- 
nego do Rady Minisiów w sprawie 
określenia kompetencji p. Prezyden- 
ta w zakresie spraw wojskowych. 

Według pogłosek wynikiem na- 
rady między pp. Skrzyńskim i i- 
p. oz odroczenie załatwie- 
nia listu p. Prezydenta Rzeczypospo- 

litej do jednego z deacych wok. 
dztń gabinetu. 

Rewizja urzędów pośredni. 
ctwa pracy, 

WARSZAWA 23.1.(żel.wł.(Słowa) 
polecenia min. Ziemięckiego Depar- 

tament Opieki Społecznej rozpocznie 
gruntowną rewizję działalności wszy- 
Sikich państwowych uizędów poś- 
reanictwa pracy, W. wyniku tej re- 
wizji ma być skasowane  kilkanzście 
urzędów w okręgach niedotkniętych 
bezrobociem. Przy tej okazji dokona- 
ny zostanie generalny spis bezro- 
botnych w całej Polsce. 

Posiedzenie Rady Głównej 
° . ° 

WARSZAWA, 23 II. (fel. wł. Słowa) 
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady 
Głównej CTR. Przewodniczył p. Fu. 
dakowski, który złożył sprawozdanie 
z działalności CTR. Następnie komi- 
tet złożył do zaakceptowania Radzie 
głównej kilka wniosków między, in- 
nemi w spiawie zabezpieczenia hipo- 
tecznego Banku Kolnego na sumę 
60 tysięcy ziotych na  Kościeicu. 
Wniosek jednogłośnie p'zyję!o oraz 
budżet w  rozmiaize 1.300.000 zł 
mniej 5 proc. oraz udzielono pełno* 
mocnictwa Komiieiowi do przekrocze= 
nia budżeiu o 20 proc, o ile będzie 
pokrycie, ! к 

___ Konferencja kolejowa. 3; : 
WARSZAWA, 23.11 Pat W dniu 

22 lutego r.b. rozpoczęły się w Min. 
Kolei obrady delegaiów kolet Austrji, 
Czechosłowacji, _ Niemiec, Polski, 
Włoch i SSSR w sprawie zorganizo- 
wania bezpośredniej komunikacji oso- 
bowej pomiędzy wymienionemi pań- 
stwami w tranzycie przez Polskę, W 
zastępstwie ministrą Kolei obrady za- 
gaił p. podsekretarz Stanu inż. Eber- 
hardt. Na konferencji w sprawie ko- 
munikacji csobowej uchwalono sze- 
reg rezolucyj. Dalszy ciąg obrad wy” 
znaczony został na dzień 24 b, m. Na 
o: 25 b. m. wyznaczono kon- 

'encję w sprawie ruchu towarow 
między SSSR a Niemcami. = " 

O prezesa koła żydowskiego, 
Ww czwartek odbędzie się posie: 

dzenie prezydjum rady naczelnej wraz 
z sjonistyczną frakcją parlamentarną. 
Na posiedzeniu usiaione bęcą kandy- 
datury na czołowe stanowiska w Ko- 
le żydowskiem. 

Kandydaturze p. Hartglassa na 
prezesa Koła sprzeciwiają się ortodo- 
ksi, Oświadczyli oni, że na wypadek 
jego wyboru złożą deklarację, w któ- 
rej zrzucą z siebie odpowiedzialność 
za politykę Koła. Gdyby p. Hartglass 
zosiał wybrany i wybór przyjął— 
wówczas kwestja byłaby definitywnie 
załatwiona; gdyby jednak nie ceszło 
do żadnej z tych dwuch ewentual- 
ności natenczas wyznaczona jest kon- 
cepcja tryumwiratu, 

Niezależnie od tego w kołach 
się również o 

kandydaturze d-ra Weinziehera na 
prezesa Koła 

Prof. M. Bobrzyński ma zło- 
żyć dodatkowe wyjaśnienie w 
sprawie uproszczenia admini. 

stracji, 

Prezes rady ministrów, p. Skrzyń- 
ski, odbył konferencję z podsekreta- 
rzem stanu, p. Wł Studzińskim, w 
sprawie memorjału, złożonego premje- 
rowi przez komisję, która opiacowy- 
wała projekty uproszczenia admini- 
stracji państwowej. 

Wobec tego, że w memorjale tym 
Są kwestje, które wywołują wątpli- 
wości u p. premjera, zwrócono się 
do cztonka komisji sen. prof. Kaszni- 
cy z prośbą o przybycie do Warsza- 
wy i wyjaśnienie tych wątpliwości, 
czy niejasności. Prof. Kasznica nie 
może jednak z powodu choroby 
przybyć do Warszawy. Wobec tego 
prezycjum rady ministrów zaprosiło 
prof. Michała Bobrzyńskiego. 

W związku z tem w poniedziałek 
przybył do Warszawy prof. Michał 
Bobrzyński,



Expose Min, Zdziechowskiego 
w komisji budžetowej Sejmu. 

Glosowanie nad budžetem Mini- 
sterstwa Oświaty i Wyznań. 

Sejmowa komisja budżet. przepro- 
wadziła dyskusję szczegółową nad bu- 
dżetem Min. Wyznań i Oświaty. W 
wyniku głosowania nad zgłoszonymi 
wnioskami, wydatki na uposaženia 
zmniejszono na wniosek referenta i 
posła Byrki (Piast) o 252.000. Wy- 
datki na zasiłki i opłaty szkolne u- 
chwałono w g wniosku referenta tyl- 
ko napół roku w wysokości 1,900.000, 

Dłuższą dyskusję przeprowadzono 
rad budżetem wyznań religijnych. 
Wniosek posła Dąbskiego (Str. Chł.) 

© przeniesienie tego budżetu do Min. 
Spraw Wewn. nie uzyskał większo- 
ści, Odrzucono również wniosek po- 
sła Chruckiego (Ukr.) o zmniejsze- 

nie sumy preliminowanej do połowy, 
Zgodnie z wnioskami referenta u- 

chwalono na wyznania sumę 20,228,799 
zł. t, j. o 2,616,34 mniej aniżeli pre- 
liminowano. 

Przemówienie min. Zdziechow- 
skiego. : 

W dalszym ciągu posiedzenia p, 

min. skarbu Zdziechowski udzielał 
obszernych wyjaśnień w sprawach 

walutowych i polityki finansowej rzą- 

du, przyczem powiedział między in- 

nemi co następnie: : 
Ро бсю ‘усобтомут okresie 

utrzymania kursu złolego na pozio- 

mie około 7,30, w końcu zeszłego 

tygodnia nastąpiły wahania, które do- 

"prowadziły kurs złotego do 8,05, 
Stąd zaniepokojenie, Na komisji bud- 
žetowej odezwały się głosy, żądające 

wyjaśnienia od ministra skarbu. Sta- 
bilizacja waluty w okresie blisko pół- 
tora roku nie opierała się na sile 

zdrowej gospodarki budżetowej i 

rozwoju produkcji, ale na dawaniu 

walut do stopnia nasycenia rynku. 

Przy stosowaniu tego systemu od- 

płynęły zapasy dewizowe zagranicę, A 
anowie sami w tej wysokiej kornisji 
rytykowali politykę pożyczek  inter- 

wencyjnych, które topniały i: w walce 

o bezwzględne utrzymanie kursu na 

oznaczonym z góry poziomie. 

Powracając do bieżących spraw wa- 

lutowych, przewidywania moje okaza- 
ły się trafne. Już w sobotę zwyżko- 
kowe kursy dla dolara załamały się a 

jeden dzień wczorajszy powiększył 
zapasy walutowe Banku Polskiego o 

1,700,000 złotych parytetowych a więc 

około półtora miljona dolarów 'odda- 
nych w słusznem przewidywaniu dal- 
szej zwyżki kuisu złotego. | 

Niema żadnego uzasadnienia go- 

spodarczego dla spadku naszej walu- 

ty. Ostatnie 5 miesięcy dały przewyż* 
kę wartości wywozu nad przywozem 

w sumie 252,6 miljonów złotych pa- 

rytetowych. Zupełnie normalnie część 

tej nadwyżki poszła i idzie na regu- 
lowanie naszych dawnych zagranicz- 
nych zobowiązań gospodarczych 7 ©- 
kresu deficytu bilansu handlowego. 

Pamiętajmy, że w okresie tych 3:ch 

miesięcy ostatnich, w których piastuję 
tekę ministra Skarbu, wypadlo rządo- 

wi zapłacić zagranicą z tytułu zobo- 
wiązań dawniejszych sumę 36,019,250 
zł. Należności te zostały uregulowane. 

Najjaskrawszym dowodem popra- 

wy sytuacji walutowej jest fakt, któ- 
ry niech będzie ostrzeżeniem dia spe- 
kulacji, że na dzień 1 lutego rb, zo- 
bowiązania eksporterów w stosunku 
do Banku Polskiego w sprawie od- 
dania walut zagranicznych z ekspor- 
tu, opiewały na sumę 99 milj. zł. pa- 
rytetow, Ponieważ mojem rozporządze- 
niem z dnia 20 stycznia rb, skróciłem 
termin prekuzyjny oddawania Bankowi 

Polskiemu walut z eksportu z 3-ch 
miesięcy na 6 tygodni, więc znaczna 

część tych walut wpływać będzie do 

B:ku Polskiego w czasie najbliższym. 

Co wywołało zwyżkę dolara? 

Bezpośrednim powodem zwyżki 
dolara w ub. tygodniu była okolicz- 

Cztery przekłady. 
(Dokończenie). 

P. Władysławowi Košcielskiemu 
zawdzięcza literatura polska bardzo 

wiele. Dzięki jego światłej ofiarności 

obywatelskiej posiedliśmy na europej- 
ską zakrojony skalę i na europejską 

postawiony stopę instytut wydawni- 
czy Bibljoteka Polska; dzięki jego о- 

sobistemu poparciu i jego inicjatywie 
mógł=w niejednej mierze — rozwój 

piśmiennictwa naszego nie zaznać 
powojennego zastoju. Dziedzic na 
Miłosławiu wziął po przodkach, się- 

gające aż w Paprockiego czasy, mi- 

łośnictwo kuliury i intelektualnego 
wykwintu, bezpośrednio zaś po ojcu 
Józefie Kościelskim, poecie i zarazem 
działaczu politycznym, pociąg do 
pióra a jednocześnie i do służby pu- 
blicznej na polu wolnem od waśni 
partyjnych i zgiełku walki o byt. Po 
kądzieli ma też p. Wł. Kościelski w 
sobie rys ofiarności obywatelskiej 
cichej a mądrej, której chlubną po 
sobie pamięć zostawił, za mało ce- 
niony za życia a znany po šinierci: 
Jan Bloch. Nietylko był rodzony dzia- 
dek obecnego pana na Mitoslawiu, 
autor pomnikowego dzieła pacyfistycz- 
nego o sprzyszłej» wojnie, jednym z 
wielkich przyjaciół ludzkości lecz był 
też i zarazem w życiu prywatnym 1» 
laniropem najsziachetniejszego typu— 
i nejpożyteczniejszego, Mądra głowa 
otwierała hojną rękę; a zawsze tak, 
aby nikt.. za oknem nie posłyszał ani 

  

ność z innych względów pomyślną. 
pewnego ożywienia w przemyśle, 
które wyraziło się większem zapo- 
trzebowaniem walut. Okoliczność ta 
została wyzyskana pizez spekulację, 
która pomimo dużego wysiłku nie 
zdołała osiągnąć zamierzonego celu. 
Zupełnie dokładnie jestem poinfor- 
mowany o źródłach i drogach któ: 
remi szło sztuczne zwiększenie zapo- 
trzebowania walut. 

Jestem bardzo dalekim od ugól- 
niań i jestem pewien, że w interesie 
szeregu banków, które  najlojalniej 
stosują się do przepisów dewizo- 
wych, leży by tym bankom, które 
współdziałają w operacjach wałuto- 
wych Oo charakterze spekulacyjnym 
z wyraźną tendencją obniżenia kursu 
maszej waluty, odjęte zostały prawa 
dewizowe, które stanowią przywilej 
dany przez państwo. Dzisiaj podpi- 
sałem odebranie praw dewizowych 
jednemu z banków. Niezawodnie los 
ten spotka i parę innych instytucyj. 

W najbliższym czasie zwołam ze: 
branie przedstawicieli banków dewi- 
zowych i żądać będę wyraźnie usta- 
lenia takiego porozumienia między 
nimi, które winno stworzyć podsta- 
wy do akcji przeciwdziałającej jakim- 
kolwiek zakusom spekulacyjnym prze- 
ciw naszej wałucie. Albo takie poro- 
zumienie między bankami nastąpi i 
przekonam się o jego skuteczności, 
albo poddam rewizji całokształt za- 
gadnień związanych ze sprawami 
dewizowemi udzielanemi bankom w 
kierunku pozostawienia tych praw 
tylko tym instytucjom bankowym, 
które wzamian za Otrzymanie prawa 
dewizowego będą prowadzić politykę 
walutową ściśle związaną z polityką 
ministra Skarbu i Banku Polskiego. 

Pożyczki zagraniczne. 

Dążeniem mojem jest jednocześnie 
powiększenie rezerw walutowych Ban- 
ku Polskiego drogą kredytu państwa, 
Pertrakiacje które prowadzę w tym 
kierunku rozwijają się pomyślnie. Nie 
potrzebuję podkreślać znaczenia takiej 
operacji w czasie polepszającego się 
bilansu handłowego, gdy zwiększenie 
się rezerw walutowych B-ku Poiskie- 
go będzie czynnikiem wzrostu zaufa- 
nia a przez to zwiększonej podaży 
walut. 

Pertraktacje prowadzone z Ban- 
kers Trust'em rozwijają się normalnie. 
Trzeba było przedewszystkiem wy- 
jaśnić w jakich warunkach i w jakim 
stopniu należy i można zmienić układ 
zawarty z Banca Commerciale Italiano 
w sprawie pożyczki włoskiej. Roz- 
mowy, które miały miejsce w tej spra- 
wie w Medjolanie między przedsta- 
wiciełem rządu p. Klarnerem a przed- 
stawicielami BankersTrustu i Banca 
Commeiciale, doprowadziły do wyja- 
śnienia wzajemnych zapatrywań i usta- 
lenia dróg działania w celu umożli- 
wienia tranzakcji dzierżawy Monopolu 
Tytoniowego w wypadku gdyby rząd 
polski na mocy upoważnienia ciał 
ustawodawczych powziął decyzję wy- 
dzierżawienia tego Monopolu. Oko- 
liczność ta jest nader ważna. 

Warunki psychiczne sanacji 
skarbu. 

Kończąc swoje przemówienie min. 
Zdziechowski podkreślił warunki psy- 
chiczne w jakich pracuje Min. Skarbu. 
«Proszę zastanowić się nad tem co 
piszą niektóre organy prasy, ile co- 
dziennie drukuje się wiadomości nie- 
prawdziwych związanych z polityką 
ministra Skarbu, z działalnością Banku 
Polskiego a szczególnie z kredytem 
Państwa. lle widzimy niezdrowej de- 
magogji w stosunku do największego 
zagadnienia jakie mamy przed sobą 
a mianowicie doprowadzenia budżetu 
Państwa do rozmiarów odpowiadają- 
cych siłom naszej wytwórczości i 
zdolności płatniczej ludności, | 

Nie przejmuję się tą walką i mo- 

+ © 

Ruch monarchiczny. 
Sekretarjat Koła Organizacji Mo- 

narchistycznej w Piotrkowie w po- 
rozumieniu się z Radą Tymczasową 
tegoż Koła postanowił w dniu 28 z. 
m. urząłzać w każdą niedziele po 
południu w Piotrkowie  zebranie- 
odczyt dla swych członków, oraz 
wprowadzonych sympatyków. Pierw- 
sze takie zebranie odbyło się w dniu 
31 stycznia b. r. w sali Związku 
Ziemian. Sala została zapełniona przez 
ludność doszczętnie, mimo iż jest 
dość obszerną. Punktualnie o godz, 
4-cj zagaił zebranie prezes miejsco- 
wego Kołą p. Jan Przegonja-Kryński 
powołując na przewodniczącego p. 

w © 

(Początek na stronie 1-ej). 

P- Wojewoda powrócił do Wilna. 

Pan Wojewoda Malinowski, który jeździł rano na pogranicze 
litewskie, w dniu wczorajszym popołudniu powrócił do Wilna. Krążą po- 

głoski, że p. wojewoda udaje się do Warszawy, celem osobistego złoże- 
nia sprawozdania o prowokacji litew skiej. 

Spodziewany kontratak litewski, 
Dalsza koncentracja wojska i „szauisów'*-—Gęste patrole 

krążą koło naszych piacówek.—Plany odwetowe, 

Dotychczas w akcji prowokacyjnej litewskiej nie wzięły udzia: : 
lu wojska. Natomiast gęste patrole wzmocnione litewsk.ej stra- 
ży granicznej krążą koło naszych placówek. 

Płytki wywia i, zastosowany z naszej strony, ustalił około 
godz. 9 wiecz, że Litwini skoncentrowali oddziały straży gra: 
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Proces ordynata Bis- 
pinga. 

Na wstępie poniedziaikowego po- 
siedzenia sąd odczytał list z Gdańska 
niejakiego p. Bossego, który donosi 
między innemi że w przeddzień za» 
bójstwa dostał się w Płocku  telefom 
od księcia. Niebyło mnie wówczas--mó- 
wi--w domu i telefon odbierała moja żo- 
na. Książę powiadamiał mnie, że ba- 
ron Bisping nareszcie przybył, chciał- 
by więc mnie z nim poznajomić i o- 
mówić wspólnie pewną znaną mi wiel- 
ką tranzakcję. Książę mówił, że czeka 
na mój przyjazd. Dowiedziawszy się o 
tem przyjechałem następnego dnia do 
Warszawy, gdzie już wieczorem była 

Juljana Józefowicza na sekretarza zaś nicznej w znacznej sile w rejonie Kiernowo — Kliszebłoto. W wiadomość o śmierci księcia. Swego 
p. Wł Stefańczyka. 

Przewodniczący zebrania p' Józe- 
fowicz po odczytaniu porządku 
dziennego udzielił głosu w pierw- 
Szym rzędzie p. Bronisławowi Staro- 
steckiemu, który wygłosił odczyt na 
temat «Królestwo czy republika», 
Świetne przemówienie p. Starosteckie- 
go o konieczności monarchizmu w 
Polsce przyjęte zostało przez zebra- 
nych hucznemi oklaskami, 

Jako drugi z kolei prelegent za- 
brał głos p. Jankiewicz i wygłosił 
odczyt na temat „Emigracja i tranzyt”. 
Mówca w temacie swym dość jasno 
i zrozumiale objaśnił zebranym dla 
kogo przy dzisiejszych republikań- 
skich rządach jest rzeczywistą , ojczy* 
zną Polska, a świadczą to przede- 
wszystkim—mówił p. Jankiewicz—takty 
że Polacy szukają dziś Ojczyzay po 
zagranicach. 

W dalszym ciągu przemawali za 
koniecznością zmiany obecnego u- 
stroju i wprowadzenia monarchji w 
Polsce pp. Bronisław  Czerwiūski— 
długoletni członek P. P. S. obecnie 
członek Organizacji Monarchicznej, 
Stefan Banaszczyk były sympatyk 
tej-že pariji P.P.S. obecnie członek 
O. M. i p. Sianistaw Paradowski. 

W końcu zabrał głos sekretarz p. 
Stefańczyk, który treściwie lecz jasno 
i zrozumiale zdał sprawozdanie z 
działalności Koła O. M, nawołując 
przy tem zebranych do wstępowania 
w szeregi O. M.i zabrania się do 

kierunku na ias Podgajski ustawiono oszańcowane karabiny 
maszynowe. W ostatn'ej chwil: przybyło do Kiiszebłota jeszcze 
50 ludzi z lit. straży granicznej. 

Ogólnie przypuszczają, że Litwini w nocy będą próbować 
w kontrataku odebran'a lasu. Wszakże użyć dotego mają nie 
wojska, a straż gran'czną i „szaulisów". b 

O znacznych zgrupowaniach „szaulisów* sygnalizują 2 oko- 
licznych wsi. Uzbrojeni są oni w granaty i karabiny ma- 
szynowe. 

Nieprzejednane stanowisko Litwinów. 
Rokowania z władzami litewskiemi wykluczone. 

Telefonem z Mejszagoły. 

Zast, starosty na pow. Wileńsko-Trocki, p. Łukaszewicz, upoważ- 

niony z ramienia województwa do pertraktacji z Litwinami, żadnego 

dotychczas nie mógł z nimi nawiązać kontaktu, wobec nieprzejednanie 
wrogiego zachowania władz litewskich. Narazie sytuacja jest wyczekująca. 

W ciągu całego dnia we wiorek Litwiai nie próbowali przejścia do akcji 
zaczepnej, ‚ к 

Zwłaszcza zastanawia fakt, że Litwini nie zwrócili się dotych* 

czas do naszych władz z propozycją wydania im aresztowanych policjan- 

tów. Krążą pozłoski, że fakt tea dowodzi dalszych agresywnych planów 
ze strony litewskiej. 

  

394а sesja Rady Ligi Narodów. 
Porządek dzienny, 

GENEWA, 23 Il. Pat. Niezależnie do spraw związanych z wejściem 
Niemiec do Ligi Narodów, 39-ta sesją Rady Ligi, rozpoczynająca się w 
Genewie 8 marca, zajmować się będzie szeregiem poważnych spraw z 
dziedziny politycznej i administracyjnej działalności Ligi Narodów. Porzą: 

czasu mówiłem z księciem o spra- 
wach związanych z osobą bar. Bis- 
pinga, przyczem zmarły zawsze w 
najserdeczniejszych i pełnych  głębo- 
kiej przyjaźni słowach o nim się wy- 
rażał Jestem przekonany iż baron nie 
jest tu winien, gdyż wiem, że Śmierć 
ks. Druckiego-Lubeckiego nie leżała 
w jego interesach». 

Prokurator wypowiedział się prze- 
ciw powołaniu autora listu w charak* 
terze świadka, przyczem jego wywo- 
dy znalazły najniespodziewaniej po- 
parcie ze strony samego Bispinga, 
który oświadczył: 

— Popieram zdanie pana prokura- 
tora, gdyż owego p. Bossego nie zna- 
łem osobiście i nic nie wiem o wieł- 
kich tranzakcjach, októrych on pisze. 

Sąd postanowił załączyć list do 
aktów, a p. Bossego nie wzywać. 

Prokurator zwrócił się do oskar- 
żonego z pytaniem, czy przed śmier- 
cią księcia wiedział o tem iż w dru- 
gim jego testamencie został pominię- 
ty przy wyziaczaniu opieki. Bisping 
oświadcza, że dowiedział się 0 tem 
dopiero w czasie rozprawy w pierw- 
szej instancji. 

Szerokie pole do domysłów dały 
następujące po tem wnioski adw. 
Bitnera, który prosił o możność za- 
dania kilku pytań p. Herszelmanowi 
zastrzegł się jednak, iż może to uczy- 
nić jedynie przy drzwiach zamknię- 
tych. Mimo usilnych nalegań proku- 
ratora, obrońca nie chciał powiedzieć 

intensywnej pracy w szerzeniu idei dek dzienny tej sesji obejmuje między innemi sprawozdanie, dotyczące czego tajność obrad ma dotyczyć, po- 
tej-że Organizacji. Podpisano następ" 
nie szereg deklaracji członkowskich i 
zebranie, które przeciągnęło się do 
godz. 7 m. 40 wieczorem zamknięto. 

gę zapewnić, że będę plan uzgodnie- 
nia finansów z całą stanowczością 
przeprowadzał», 

Komisja przyjęła wyjaśnienia p. mi- 
nistra do wiadomości, odrzucając wnio* 
sek posła Wyrzykowskiego (Wyzw,) 
o otwarcie nad niem dyskusji. 

Expose p. Skrzyńskiego. 
Na pierwszem po przerwie dwu* 

tygodniowej posiedzeniu sejmu, które 
się odbędzie dn. 25 b. m., z okazji 
pierwszego czytania ratyfikacji umów 
locarneńskich zabierze głos prezes 
rady ministrów i minister spraw za- 
granicznych p. Aleksander Skrzyński. 

* 

Wyjazd p. Skrzyńskiego do Qe: 
newy nastąpi dn. 3 marca. dro- 
dze do Oenewy p. premjer zatrzyma 
się w Paryżu. 
  

250 dolarów ) Dom Handl. Kom. 

500 dolarów | „ZACHĘTA* 
1,000 dotarów | portowa 14 
3,000 doiarów telefon 9—05 

4,000 doiarów do 20,000 i więcej 

poszukujemy zaraz na bardzo dobre 
oprocentowanie. 

Jan Bułhaki*:; 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Ceny zniźone. 
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decyzji Rady Ligi z dnia 16 grudnia 1925 r. co do granicy między Irakiem 
a Turcją, sprawozdanie ze specjalnej sesji komisji mandatowej, obradującej 
obecnie w Rzymie w sprawie wykonania przez Francję mandatu w Syrji i 
szereg spraw mniejszościowych, a wśród nich petycje, dotyczące poło- 
żenia mniejszości polskiej na niemieckim Górnym Sląsku. 

Anglija przeciwko rozszerzeniu składu Rady, pa žė 

LONDYN, 23.11. Pat. Komitet parlamentarny Izby dla spraw Ligi Na* 
rodów uchwalił rezolucję, rozpatrującą z wielkim niepokojem propozycję, 
aby specjalne zgromadzenie Ligi Narodów, powołane dla przyznania 
Niemcom stałego miejsca w Radzie, mogło dać sposobność do wprowa- 
dzenia zasadniczych zmian w statucie Rady. Rezolucja dodaje, że istnieją 
poważne zastrzeżenia przeciwko jakiemukolwiek rozszerzeniu Rady Ligi 
Narodów i domaga się usilnie, aby rząd narazie przeciwstawił się sta* 
nowczo, wszelkiego rodzaju zmianom. 

Brazylja żąda miejsca w Radzie L, N. 

_ LONDYN, 23.1. Pat. W/g doniesień Reutera z Rio-de Janeiro, bra- 
zylijski minister spraw zagranicznych oświadczył, że Brazylja trwa przy 
żądaniu otrzymania stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów. 

Polska i Gdańsk. 
Oświadczenie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów p. Van 

Hamela, 

GDANSK, 23/I1. Pat. Biuro Wolfia ogłasza rozmowę Wysokiego Ko- 
misarza Ligi Narodów w Gdańsku Van Hamela z jednym z  korespon- 
dentów Daily Chronicle. Według przedstawień biura Wolffa wysoki ko- 
misarz Ligi Narodów wyraził nadzieję, że dzięki jego wpływom uda się 
wzmocnić dobre stosunki między Polską a Gdańskiem. Pośrednicząca 
działalność z jego strony we wszystkich wypadkach w których ujawnią 
się trudności, ograniczy możliwości konfliktów do minimum, zwłaszcza, 
że Polska i Gdańsk mają wiele wspólnych interesów. Oświadczenie swe 
zakończył van Hamel wyrażeniem życzenia aby duch Locarna ujawnił się 
w stosunkach polsko-gdańskich. * 

Jeszcze jedna ofiara nienawiści litewskiej. 
KOWNO, 23—ll. Pat, Przeciwko generałowej de Bondy wytoczono 

sprawę sądową która grozi jej największą karą przewidzianą na Litwie 
dla kobiet, t. ]. dożywotniemi robotami karnemi, wobec nieistnienia na 
Litwie kary śmierci dla kobiet, W akcie oskarżenia wymienione są takie   jej przestępstwa jak agitowanie wśród włościan za Polską i zbieranie o- 

  

brzęku pieniądza ani szelestu bank- 
nota. jak istniały „tajemnice Tuileryj- 
skiego dworu*, tak istniały swojego 
czasu w Warszawie głębokie misterja 
niesłychanie dobroczynnej i rozmia- 
rami wprost imponującej filantropji 
Blocha, wspierającej w głębokiej ciszy 
głównie polską inteligencję ciężko 
pracującą lub przygotowującą się na 
uniwersyteckiej ławie do wejścia w 
szranki wolnych zawodów. Mało też 
kto umiał tak pracować jak Jan Bloch 
i tak organizować pracę zbiorową, Dia 
tego, kto bliżej znał osobiście gospo- 
darza warszawskiego pałacu na rogu 
Marszałkowskiej i Królewskiej i jego 
współpracowników, widoczne będą 

"aż nadto te wysokiej ceny pierwiast- 
ki atawistyczne, leżące granitem pod 
tęczami pełnej blasku ideowości, którą 
nacechowana jest cała działalność o- 
bywatelska syna i spadkobiercy Józefa 
Kościelskiego. Dopiero doszedł do 
pełni męskiego wieku—a już mocną 
ręką zapisał, tem, co а literatury 
polskiej uczynił, nie pierwszą lepszą 
kartę w dniach powojennych rodzimej 
kuitury. 

Właśnie teraz kiedy już nawet 
magnacki Miłosław niemoże udźwig- 
nąć ciężaru wspaniałej imprezy Koś- 
cielskiego, (do tego stopnia kryzyso- 
we nastały czasy) właśnie w chwili 
najcięższej, niech i z tego miejsca 
padną wyrazy gorącego uznania za 
włożone w przepiękne dzieło: ciężki 
trud, wielkopański sumpt, patrjotycz 
ny gest i rycerskie, głęboko czujące 

serce. 
„Kościelski, który tyle się napo- 

święcał dla dzieł twórczości cudzej. 
sam od dłuższego czasu pracował 
nad przekładem Fausta. l oto go ma- 
my w wydaniu — od razu — książ- 
kowem. Nie poprzedziły go żadne 
„zapowiedzi*; nie usłyszano go wpierw 
nim przeczytano... 

Całość przekładu prowadzi do 
wnit sku, że tłómacz usiłował przede- 
wszystkiem być możliwie najściślej- 
szym pod względem dosłowności. 
Ten ceł osiągnął. Zdaje się, że wię- 
kszego pietyzmu pod względem po- 
szanowania dla każdego wyrazu Gó. 
thego nie można posunąć dalej — w 
przekładzie wierszem, rymowanym, 
tudzieź zachowując rozmiar i rytm 
oryginału, 

Weźmy dla przykładu jedno znaj- 
trudniejszych miejsc, słynna ekspli- 
kacja Fausta; jak on pojmuje Boga. 
„Niech się twe serce całe w tem roz-- 
pęta — powiada do Małgorzaty — 
A kiedy w tem uczuciu będziesz 
wniebowzięta (Und wenn du ganz im 
dem Gefiihle selig bist.* doskonalel) 

Zwij je, jak tylko chcesz, 
Zwij: szczęście, miłość, Bóg! 
Ja na to nie mam nazw! 
Uczucie wszystkiem jest, 
A nazwa — brzęk i dym, 
Co niebios żary ćmi. 

Ani słowa, — wiernie! 

Name ist Schall und Rauch, 
Umnebelnd Himmelsglut. 

fiar na Polskie Biały i Czerwony Krzyże. 

omglone żary nieba, to oczywiście Oblicze Sws na me udręki ! 
— śćmione. Ćmić—powiekać mgłami, itd. 
A jednak... Któż nie zna pierwszych stów 

A jednak i inne np. słynne miej. wymienionych przez Fausta i Małgo- 
sce, też pod względem dosłowności rzatę—w operze Gounod'a? Na sce- 
bęz zarzutu, też nie ma wystarczają- nie obszerny plac. Z boku portyk ko- 
cego wyrazu poetyckiego. Das also Ścioła. Opodal budki suflera stoją 
war des Pudels Kern? iłamaczy Koś- Faust i Mefisto i po chwili zaczyna- 
cielski: „Więc takie było sedno psie?” ją iść w głąb sceny aby być mniej. 
Tak, niezawodnie, tak, dosłownie tak. więcej w połowie drogi Małgorzaty 
A jednak... wychodzącej właśnie z kościoła. Uj- 

I będzie to „a jednak..* towarzy- rzawszy ją zapalczywy Faust, świe- 
szyło nam podczas całego czytania Ż0 odmłodzony, od razu płonie. Po- 
przekładu Kościelskiego, dejść do ślicznej dziewczyny, skłonić 

Weźmy: «Meine Rukh ist hinit.d.» się dworsko i zagadnąć ją—jest dla Przekład tych 2 wierszy idealny. Przy 
niego dziełem jednej chwili. 

Bierze przeto odpowiednią nutę 
pół-na-pół recitativem powiada: 

Czy pozwolisz mi, 
Q piękna, młoda damo, 
cję: ofiarował ci 

przechadzce ramię me? 
Przyczem ciągnie to «ne» w górę 

dopóki się da. 
Małgorzata zazwyczaj nie podnosi 

wcale spuszczonych Oczu na natręta. 
Ściska tylko mocno trzymaną w obu 
rączkach, poniżej łona, książeczkę, i 
odpowiada (usuwając się—jak brzmi 
informacja reżysera): „Jam nie dama, 
nie piękna, i chcę zostać sama; więc 

Takich niezręczności dużo. Nato: niepotrzebnie, panie, pragniesz trudzić 
miast modlitwa Małgorzaty przed fi- się“! l-oddala się.  Powędrowała 
gurą Matki Boskiej (też twardy dia. przyśpieszonym krokiem za kulisy. 
tłumacza orzech do zgryzienia) wy- _ Tak dosłownie wygląda słynna 
padła bardzo, bardzo pomyślnie: scena pierwszego spotkania się Fau- 

Ach, skłoń, sta i Małgorzatyw trawestacji libret- 
Boleści pełna, towej. A w oryginale „Fausta“? 

М 

Znowu dosłowność prawie idealna: 
Gdzieś mój spokój znikł, 
Na sercu głaz; 
Nie wróci już nigdy, 
Jak w Pa czas, 

i 

lecz jakże można wyrażenie się 
u Gothego» jego tylko szukam po za 
domem, wychodzę z domu dlatego 
jedynie aby go ujrzeć gdziekolwiek» 
tłomaczyć: 

Wciąż oknem patrzę, 
Skąd przybyć by mógł, 
Dla niego chodzę 
Po za próg, 

wołując się tylko ogólnie. 
[EWniosek obrońcy zaniepokoił oskar- 
żonegó. Bisping wstał i spytał prze- 
wodniczącego, czy może zadać pyta- 
nie swemu obrońcy. Nie dano mu 
tego uskutecznić. 

Sąd zarządził tajność posiedzenia. 
Usunięta publiczność zgromadziła się 
w kuluarach, z ożywieniem komentu- 
jąc wniosek obrońcy. 

W pewnej chwili otwierają się 
drzwi i wychodzi znich Bisping, mi- 
mo że rozprawa trwa dalej. Podobno 
pozwolono mu opuścić salę na włas- 
ne żądanie. 

Dalsze zeznania p. Herszelmana 
toczą się przy drzwiach otwartych. 
Adw. Biiner zapytuje byłego proku- 
ratora, czy wiedział, że w zbójeckiej 
karczmie w Paprotni bywali dwaj słu- 
żący księcia. P, Herszelman nie przy- 
pomina sobie, tego szczegółu, zazna- 
czą wszakże, iż nie zajmowałby się 
nim jako okolicznością nie istotną 
dia sprawy. Następnie p. Herszeiman 
w Odpowiedzi na pytania obrony 
mówi, że nie słyszał o istnieniu księ- 
cia Pietrowa, o przybyciu którego do 
Warszawy powiadamia ks. Druckiego- 
Lubeckiego jakiś list, znaleziony w 
jego biurku. 

Adw. Bitner: Czy byli šwiadko- 
wie, którzy mówili o wyjazdach księ- 
cia z kraju z racji grożącego niebez- 
pieczeństwa? 

P. Herszelman: — Tak. Mówił o 
tem hr. Kattels. 

Obrońca po szeregu pytań, doty- 
czących kradzieży w pałacu i dziwne- 
nego zachowania się psów policyj- 
nych, prosi następnie o odczytanie 
tego ustępu z protokołu rewizji, z 
którego wynika, że szuflady w zam- 
kniętem zazwyczaj biurku księcia by- 
ły pootwierane. 

    

Przedewsżystkiem wzywa Faust 
Małgorzatę nie na żadną «przechadz- 
kę (może za miasto?!) lecz po prostu 
ofiarowuje się odprowadzić ją, sa- 
motną, do domu. Djalog zaś (u Koś- 
cieiskiego) brzmi, najzupełniej zgodnie 
z oryginałem, tak: 

Piękna panienko, czy ważyć się mogę | 
Podać jej ramię z opieką na drogę? 

A ona: 
Jam proste dziewczę i nie piękne wcale 
Do domu sama trafię doskonale. 
Doskonale. Lepiej niktby nie od 

dał niemieckiej odpowiedzi Gretchen. 

pełnej dosłowneści, 
i styl. 

Lecz tuż zaraz posłuchajmy jak 
będzie Małgosia śpiewała po polsku 
balladę o złotym puharze kochanicy 
królewskiej. 

Es war ein Kónig in Thule 
Gar treu bis an das Grab, 
Dem sterbend seine Buhle 
Einen goldnen Becher gab. 

Możnaby, doprawdy, ogłosić —na- 
der interesujący—konkurs na przelło” | 
maczenie, wierszem w rozmiarze 
rytmie oryginału tych czterech wier- 
szy. A powinna być zachowana zwięz:. 
łość oryginału— i, zalatująca šrednio- 
wieczem Buhle nie može byč „ko- 
chanką“ tylko kochanicą (jak u Wys- 
piańskiego w Bolesławowym udrama- 
tyzowanym rapsodzie); dalej póczątek | 
<Es war» odpowiadać powinien  ści- 
śle naszemu „Był—żył* lub «Był $0° 
bie» w czysiym stylu bajkowym. | 
np, w ballądeczce Heinego: 

zachowany ton 

+ 

| 
| 
| 

: 
i 

    

   

   
    

   

     

     



  

| 

| 

  

у 

T Nr 44 (1064) 

' 

ni miejskiej, 
w oświetleniu Dyrektora p. Glat- 

: mana. 

W numerze 20 z dn. 261 poda- 

lišmy w streszczeniu opinję rzeczo- 

znawców prof. Wysockiego i inż. 

Szapiro co do najbardziej, ich zda- 

miem, pożądanych dróg, prowadzą: 

cych do celowej rozbudowy elektrow- 

ni miejskiej, zaś w numerze 34 z da. 

1511 — nowy projekt rozbudowy 

glektrowni wysunięty przez in 

wenoki'ego. 8 A 

Na ostatnim posiedzeniu miejskiej 

Komisji Technicznej również Zarząd 

elektrowni wypowiedział swe zdanie 

w tej tak żywo interesującej ludnošė 

sprawie. Poniżej pi 
ratu — оЧсгу!аперо przez dyrekto: 

elektrowni miejskiej p. Q'atmana. 
«23 stycznia r.b. zaproszeni przez 

Magistrat miasta Wilna rzeczoznawcy 

wydali swą opinję w sprawie rozbu- 

dowy elektrowni miejskiej oraz przed- 

siawili projekty budowy na najbliższe 

lata. Projekty te w zup:łności zga- 

dzają się z poglądem Zarządu Elek- 

towni. : 

„Jeszcze rok temu przy układaniu 

projektu zaczątku przebudowy  elek= 
trowni zarząd tejże wystąpił Z. pro- 

o 

> 

pozycją zakupienia przetwornic, aby miastowem dostarczeniu przetwornic zes St-nia Kupców Chrz. p. T. Miś- 
dać możność obciążenia turbiny Od- —stosownie do pisma fabryki ma- kiewicz wygłosił odczyt p. t. 

razu przy uruchomieniu Oraz zasilić szyn Góriitz, turbinę możua by do- piectwo a kryzys gospodarczy”, któ- 
sieć miejską prądu stałego daleko ta- 
miej wytwarzanym prądem od starych miesięcy, kosztowało by to 58,000 zł., nych przedstawicieli sfer gospodar- 
zas parowych”. 

« 

1925 roku konsultacja techniczna 0d- 
czuciła tę propozycję, 
też jest zupełnie słuszne w normal- 

nych warunkach, szybsze tempo prze- 
chodzenia na prąd zmienny. Jednakże 

dobne załatwienie sprawy nie jest w 
maszych stosunkach odpowiednie i w kotłowni o 550 kg. dało by Dolary 
dla tego komisja rzeczoznawców Za- zwiększenie mocy o 550 kw., poza: Beigja 
leciła bezwzględne nabycie przetwor- 
nicy jeszczcze w roku bieżącym. Za- 
rząd elektrowni uważałby za stosow- 
ne z powodów niżej wyłuszczonych 
zakupić 2 przetwornice o mocy 500 i zmiennego. Pan inżynier Ch.ist pro- S 
150 kw. Dałoby to możność całko- 
witego obciążenia turbiny i lepsze 150 kw. którą, có jest bardzo ważne, Włocny 
wyzyskanie sieci na sezon zimowy 
1926 — 1927 r. t.j. na czas najwięk- 
szego zbytu energji elektrycznej. 

„Jak to zresztą w orzeczeniu rze- znaczne oszczędności. Bezwzględnie 5 pi poźy! 

czoznawców wspomniano, maksimum byłoby pożądanem mieć chociażby 4 pr. pożyczk. konw, 

zapotrzebowania w sezonie zimowym 
wyniesie około 2885 kw. Na pokry: 
cie tego obciążenia elektrownia bę- 
dzie miała do dyspozycji: 800 kw. 

- prądu zmiennego i 650 kw. przetwo- 
rzonego, czyli razem: 1450 kw., któ- 
re dostarczy nowo ustawiony turbo- 
zespół, resztę w ilości 1435 kw. mu- możliwą jest realizacja dalszej rozbu- w Nowogródku doktorowi 
szą pokryć inne urządzenia elektro- dowy prądu zmiennego w roku bie- Bilobranowi, 
wni, a więc: elektrownia raduńska żącym, koniecznem jest odnowienie ojcowską opiekę, okazaną memu mężowi 
400 kw; turbina Górlitza 400; maszy- 
ną I 250 kw; maszyna lil 350 kw; ele- 

ktrownie prywatne jako ewent. rezer- 

wa, czyli razem 1400 kw. ; 

„Znając jednak stan elektrowni 
i wiedząc o zbyt dużem zużyciu pa- 
cy przez stare maszyny (25 kg. na I 

kwg.). Zarząd elektrowni uważa do- 
starczenie przez stare maszyny 1000 
kw. za niewykonalne, a pracę elektro- 
wni prywatnych za bardzo niepewną. 
Wobec tego stajemy przed zadaniem 
ak uzyskać te brakujące 1000 kw. 

„Poniżej Zarząd elektrowni umie- 

szcza kilka alternatywów rozwiązania: 
1) Stosownie do zalecenia rzeczo- 

znawców przystąpić natychmiast do 

dalszej rozbudowy kupując następną 

maszynę prądu zmiennego. Jest to 
tembardziej wskazane, iż elektrownia 
nie posiada żadnej rezerwy. Koszta 

inwestycji wyniosłyby 700.000 fr, 
szw.—z których około 300.000 trzeba 
byłoby wydać w r. b. Przez wzgląd 

  

Był sobie król, miał stwy włos 
1 barki pochylonez 

Staruszek król na schyłku lać 
Wziął sobie młodą żonę.. 

A jakże brzmi pierwsza strofa u 
Kościelskiego? 

Gdzieś w Tuli król panował, 
Po zgon w wierności trwał, 
A puhar, który chował, 
Og zmarłej lubej miał. 

Wszystko—nie tak, jak być po: 
winno. „Gdzieś panował* — to ze 
Szpalt gazety współczesnej nie z baj- 
ki, jak świat starej. Pamiątek się nie 
«chowa» (chyba do szufłady) lecz się 

je przechowuje. W tym zaś wypadku 
niema mowy o przechowywaniu lecz 
tylko o posiadaniu puchara. Tedy: miałl 
Krótko i węzłowato (jak u Góthego) 
miał=i basta. A wreszcie, do luftu z 

' „lubą*t- Najkompietniej tu nie na miej: 
scu. Od kochanicy swej puhar miał, 
Tylko to a więcej nic, Musi to być po* 
wiedziane w tonie i stylu staroświec- 
kiej baiady nie.. romansu na  klawi- 
kord z począteczku XIX-go wieku. 

Ot, zaraz strofa trzecia! Już jędr- 
na i mocna. I czwarta: 

Z pobliża i z oddali 
Rycerstwa wezwał kwiat; 
Nad morzem, w ojców sali, 
Do uczty z nimi siadł 

Lecz zaraz w następnej król <wy- 

chyla pełnię czary», czego nikt nie 
dokaże; chyba, że trzeba ową «peł. nierówny. Na to właśnie przedew- jeśli kto z lekkiem sercem ten próg 
nię* brać w rozumieniu całego zaso- 
bu, całego bogactwa zawartego w 
czarze, skąd już krok jeden do «pełni» 
jsko do synonimu _ wyśmienitęgo 

Rozbudowa elektrów= 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODKRICH 

na dostawę i montaż można będzie milj. zł, w pierwszej dekadzie sty- 
ustawienie maszyn uskutecznić zaied- cznia wpływy z podatku 
wie do końca r. b. 

2) Odremontować st:re maszyny luiego r. z. z podatku przemysłowego 
z wyjątkiem ill, która już prawie do 
ruchu się nie nadaje, i pobierać jak 
dotychczas prąd od obecnych  elek- 
trowni. ; 

3) Stosownie do zalecenia inż. Ka- 
wenokiego: nabyć silnik gazowy o 
mocy 500 kw., resztę zaś pobierać z 
prywatnych  eiektrowni i odremonto- 
wanych maszyn. Siln'k gazowy ko- 
sziowałby około 500000 zł, z tego 

2.A.Ka- w roku bieżącym trzeba byłoby po- stwa, dotyczących długów państwowych, bez biletów wstępu. Na sali przed 

kryć 30u.000 zł. 
„Wediug mniemania Zarządu 

Elektrowni projekt ten jest nieodpo- 
wiedni, nie licząc się już z tem, iż 
maszyna 500 kw. zajmuje powierzch- 

odajemy treść Irefe- nię kwadratową w Saii maszyn po: z 

ra trzebną dla ustawienia 2-ch maszyn 297.744 656 zł.—na trzeciem miejscu Anglja, 
innego rodzaju 6 razy silniejszych; 
ale trzeba liczyć się i z tem, iż silnik 
gazowy 500 kw. waży 120 tonn, 
wówczas gdy turbina 3000 kw. waży 
60 tonn, a zatem jak kososalne po- 
trzebne będą fundamenta i wreszcie 
podwójna obsługa jest w normai- 
nyci warunkach pracy bardzo niepo- 
żądaną. 

4) Propozycja pana Frydmana o 
odnowieniu siarej turbiny łącznie z 
propozycją p. inż. Cnrista 0 natych- 

prowadzić do porządku w ciągu 2-ch 

fabryka gwarantuje zużycie pary 8 
ebrana w Magistracie 31 marca kg. na 1 kwg. w stosunku do 20kg. wami gospodarczemi i wywołał na- 

pobieranych obecnie i doprowadze- 
zalecając, CO nie mocy do 950 kw., odnowienie nę zdań. 

kolektorów prądnic kosztowałoby о- 
koło 40,000 zł. Dałoby to poważną 
jednostkę prądu stałego dia elektrowni, 

praktyka wileńska wykazała, że po- zmniejszyło zużycie pary na 1 kwg. Dewizy I waluty: 
i przy powiększeniu rozchodu pary 

tem w razie wypadku z turbiną prą- 
du zmiennego mogło by skutecznie 
poruszać przetwarnicę z odwrotnej 
strony, dając tem rezerwę dla prądu 

ponuje nabycie przetwornicy o sile 

można by nabyć natychmiast, tak że 
już za jakie 6 tygodni mogła by ona 
być w ruchu i dać tem Magistratowi 

25 proc. obciążenia uruchomionej 
nowej turbiny, tembardziej że spio- 
wadzenie 500 kw. przetwornicy wy* 
magać będzie conajmniej 5 miesięcy 
czasu. 

„Reasumując powyższe Zarząd 
Elektrowni uważa, że ponieważ nie- 

starej turbiny i zakupienie dwóch 
rzetwornic o sile 500 i 150 kw. 

Jada: z tych przetwornic (mniejsza) 
mogła by być usiawioną w jednej z 
budek transtormatorowych*. 

z 

Referaty i propozycje zgłoszone w zwią: 
zku ze sprawą rozbudowy elekirowni zostą- 

ną przesłane do piof. Wysockiego i inż. 
oko A celem zasiągnięcia w tej mierze ich 

opinji. 
: Dyskusja w Komisji Technicznej па 

tle rozbieżnych projektów będzie podjęta 
na najbliższem posiedzeniu, po otrzymaniu 
z Komisji Finansowej niezbędnych danych 
odnośnie do stanu kasy miejskiej, co umo- 
żliwi rzeczowe i realne rozważenie poszcze« 
gólnych wniosków i projekiów. 

Informacje. 
Wpływy z podatku przemy- 

słowego. 

W pierwszej dekadzie b. m. wpły- 
nęło z podatku przemysłowego 3,8 

wina, którem  nalana była czara, 
Lecz to za daleka droga dla 
myśli czytelnika lub słuchacza. A na 
waletę otrzymujemy jeszcze w strofie 
ostatniej.. <zapadła mu powieka» (die 
Augen tóten ihm sinken). Dosłow- 
nie — bez wątpienia. . Nie ładnie — 
też najniechybniej. Zapadły mu po- 
wieki! To przecie nie kurtyna? Otrzy- 
mujemy obraz bardzo nieudany. | 

Dosyć, Sądzę, że oddawna już 
narazilem się na uwage: panie kryty* 
ku, jeżeli tak gęsto siejesz przyczep- 
kami, siądź i... przetłumacz lepiej! 

Rozumowanie nie ścisłe. Krawiec, 
któremu siężwykazuje, że dostarczo- 
ny przez niego irak jest „źle skrojo* 
ny, miałby w takim razie praw» za* 
wołać: „A io niech, jaśnie pan, sam 
lepiej uszyjel“ 

| Jaśnie pan sam z pewnością ie- 
piej nie uszyje, uszyje nawet nieza- 
wodnie gorzej, lecz — od tego mu 
Pan Bóg oczy dał, aby widział man- 

kamenty... nawet krawieckie. Rychlej 
by już tedy można zauważyć: Га ст!- 
tigue est aiseė et Vart est difficile 
— jak rzekomo miał wyrazić się 
Boileau. Lecz czy ja „maz po razu nie 
powtarzałem: okrutnie trudna rzecz 
przetłumaczyć  „Fausia*, * okrutnie 
trudna... PER 

Przekład Wł. Kościeiskiego jest 

Szystkiem kuleje. 
* 

Pozostaje mi, niestety, tylko sy- 

сг оО: 

Edi doražių 0 napad na Ruskq Rzeszę, 
Wyrok zapadnie dziś! 

tego dały _ Żywe zainteresowanie jakie wy- 
М/ pierwszej dekadzie wywołał proces Muraszki jest niczem 

w porównaniu do zainteresowania cj «Pod Złotą Li i 
publiczności wileńskiej sprawą doraž- = dia aaa Ps aa 
ną o napad na majątek Ruską Rzeszę p'erami otrzymał Paszkiewicz, który miał 
pod Wilnem. ją odesłać właściciesce majątku poczią. 

Od rana tłumy chętnych dostania kota modli ME | ago wski 
się na salę rozpraw gromadziły Się nie przyznali się. 5 

ё 2 na korytarzach i schodach gmachu Paszkiewicz, Klimaszewski, Łapuniak, 
Z WY koi kr sądowego, jednakże zdecydowana po- Pi GB A AZ 

. z i i В zę. 

pz y y ч zycja posterunków policyjnych pod Tak OskyEiais Ie to, že nie 
Dlugi Polski. kierunkiem st. przod. Sikorskiego unie- 

Według ostatnich obiiczeń skarbu Pań- 

Po rabunku Dydziul. słysząc stuknięcie 
drzwi, zawołał: <Uciekajnsy, ba kios uciekłe, 
wobec czego wszyscy wybłegli. W restaura- 3,6 milj. zi. 

wpłynęło 3,1 miij. zł. 

Wywóz pszenicy, 

Z dniem 20 lutego weszło w ży- 
cie rozporządzenie wprowadzające 

i s biorąc bezpośredniego udziała w napadzie 
możliwała przedostanie się na salę Okazał istotną pomoc w dokonaniu tego ra* 

bunku, dostarczając Łapuniakowi rewolwer 

wynoszą one ozółem 2900.230 378 zł. Z su- rozpoczęciem rozprawy panuje tłok i pigyżeś3i4c iego i innych do dokonania na- 
may tej przypada 2 668.605 606 zł. na dług Я i i 2 Kiry 
zagraniczny 181.624 767 zł. i na wewnętrzne gwar. Ława dziennikarska szczelnie 
ałui procentowe oiaz 50 miljonów zł. po: wypełniona. Wszyscy oczekują wpro- 
życzonych z Banku Polskiego. Z wierzycieji wadzenia oskarżonych. Kilka minut 
zagranicznych na pierwszem miejscu soja 
Stany Zjednoczone na sumę 1.930:732.5; 
ł—diug e mrjsce zajmuje Francja na sumę 

Wyjaśnienia oskarżonych. 
nia osk y Po odczytaniu wniosku przewo- 

po dziewiątej oddział ułaaów 23 go dniczący udziela głosu kolejno oskar- 
pułku ułanów na czele z oficerem żonym. 
wprowadza oskarżonych. Na chwilę Dydziul nie przyznaje się do po- 
zamilkły rozmowy na sali. Spojrzenia pełnienia inkryminowanych mu przez 

  

Kazimierz Paszkiewicz 
Prezes Zw. Zawodowego Automobilistów uczęstnik napadu. 

Ę, wszystkich kierują się w stronę ławy akt oskarżenia czynów i oświadcza, byli pijani, zdawali 
której wianiśómy 196 881.477 zł. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄC 
— (b) Odroczenie terminu 

składania zeznań o dochodzie. 

sobie jednak 

podkom. Lichodziejewski i 
mówią o szczegółach aresz- 

oskarżonych, na której zasiedli w po- że był pijany—nic nie pamięta. sprawę z tego co robili 
rządku oo a>. AE Klimaszewski przyznaje się, co W. у p 

е ' maszewski, Łapuniak, alinowski, było nie pamięta bo był pijany, zna- asp. Łuk 
Władze centralne powiadomiły, ŻE Paszkiewicz i ogniomistrz Targowski. lazł pod nogami teczkę i * wziął — tonie 0 ; a : Ё 3 karżonych i izi i termin składania zeznań o dochodzie Oskarżeni za wyjątkiem jednego Dy- is i i i ” TY rewizjach  ja- Е 5 ы l gdzie nie pamięta. kie przeprowadzili. m. Li za 2-gie półrocze r. ub, wyznaczony gziują meją wygląd chorobliwy,w 0- / Łapuniak przyznaje się, że brał sea SZ Роско ЧЬ harakteryzowaniu żonych podkreśla że nie mo- gli być oni zupełnie pijani ponieważ 

poprzednio na 28 b. m. przeniesiony cząch znać niepewność i przemęczenie udział, pieniądze przy podziale wziął oskar został na dzień 1 marca. moraine. Dydziul utył, siedzi spokoj- tylko disiegó, c, 6 pokazać, 2 b 
KRONIKA MIEJSCOWA. nie i chwiląmi uśmiecha się w stronę jest wrogo usposobiony do współ: przy silnym mrozie jaki był w dni — Ode:yt. W dn. 19 b. m. Pre: publiczności. 5 RA oskarżonych, którzy dali mu rewol- krytycznym musieli się wy rzeź i 

Na ławie obrońców zasiedli adwo wer i powieźli. Zeznania dwóch nast ‚ Na kaci pp. Mieczysław Engiel obrońca Malinowski przyznaje się, że jeź- st. przod, Gubińskiego ZE > Paszkiewicza i Targowskiego, ip. An- dził do Rzeszy, tłómaczy się, że Dy Janczewskiego nie wnoszą ni ak drejew — Dydziula, p. Bajraszewski — dziul, Klimaszewski i Łapuniak przy- go do sprawy. Zdaniem z kaske. 
Mal nowskiego i p. Miller iKierzner — jechali do niego i namówili by poje-. skiego napad planował iar Lapuniaka i p. Kulikowski — Klima- chat w swaty. Broń otrzymał potem wspólnie z Łapuniakiem į "Klim z szewskiego. u Dydziula. szewskim. : Уг 

„Ки- 

ry zgromadził w sali Techników licz- 

czych oraz interesujących Się spra* 

t ożywioną dyskusję i wymia« Rozprawa ot „ Paszkiewicz 'nie przyznaje się do ‚ 7 ANON CIOWA > аее 3 winy, oświadcza, że faktom nie za- ||| o» e Ž zebiński dowódca 
O godzinie 9 m. 35 wchodzi sąd przecza, uważa pobyt charakterystykę wa- swój za ZU- ch 

pełnie przypadkowy. Pomagał wyna* 
jąć auto i pojechał nie mając co ro- 
bić. Przemówienie przerywa mu ika- 

mistrza Targo 

był w pułku od 
rakterze szefa 

fakt, że Targow. 

w składzie: przewodniczący vice-pre- 
zes sądu okręgowego p. Owsianko 
i sędziowie K. Kontowtt i A. Wy- 
Szyński, oskarżyciel publicznv pod- 

wskiego. Oskarżony 
4i pół lat w cha* 

baterji, Uzasadniając 
ski pożyczył broń Ła- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
23 lutego 1926 r. 

Tranz. Sprz. Kupno. fa ; nie. . puniakowi, šwiad 2 prokurator p. Jankiewicz. Pióro trzy- Wreszcie Zar; a = е VI, šwiadek sądzi, że mógł 
82 7,80 < gows. nie przy: 1, g 

36.10 3619 36,01 1a sekretarz wydziału karnego p. znaje się do udziału w napadzie, re- z niE w dobrej wierze. Łapu- 
Hoiandja 31370 31448 31292 Brzozowski. Przewodniczący SpraW- wolwer dał nie wiedząc do Czego puje oNaEM ył w swoim czasie 
Loara ы x + s M dza personalja oskarżonych. Wyjaśnia, ten miał służyć. AR Targowskiego w woj- 
Nowy- . 4 Ё że w maj iej ni ie- : . . cz pi е ; 
Раг 2812 28238 ва 30, WS2Scy mają maiej niz trzydzie. Ciekawym jest fakt, że wszyscy dawnemu konfida joy A , swojemu 
Praga 2811 2353 2242 0 lat i kilka z nich miało już za- oskarżeni pamiętają doskonale ilość koń identowi. «Uważam — 
zwajcarja 15075  I5Li3 15037 targ z kodeksem karnym. Dydziul wypitych butelek i okoliczności w ja: kogo) „ŚW: — że abstrahując po- 
tokhoim 209,70 + 210.22 20918  odsiadywał dwa lata za szpiegostwo, kich się to działo, natomiast nie mo- La czy wolno było pożyczać mu 

Wiedeń 11020 11048 ideę Łapuniak karany był za nadużycie gą nie powiedzieć jak odbył się sam — .„argowski chciał niewątpli- wie uczynić kol 
Łapuniaku Św. 
wiedzieć. Łapu 
jako podoficer 

władzy i ma sprawę o szpiegos 
Papiery wartościowe. Klimaszewski podejrzany był o za- 

ożyczka dolarowa — 66 (w złotych 531,30 duszenie teściowej i wreszcie Tar: 
kolejowa 120,00 125,00 gowski karany był za nadużycie wła* 

two, napad, eżeńską przysługę». O 
nie wiele może a 
niak był u niego rok 
nieetatowy. Opinję, na 

tłómacząc się 
absolutnie pijani. 

Wnioski obrony. 

tem, że Dyli 

cz. konw. 34,55 3460 — — @у у + " podstawie której go j i = E ad = $ į ; rugi obrońca Łapuniaka mEC. wiecej į €] go przyjęto, miał 
A o EE „„Mec. Engiel stawia wniosek © wy- gr. Kierzner stawia wniosek o pod- wiek? jak wzorową. Jednakże czło- 
Ziemskie przeiw. - 2200 23,25 — jęcie z pod kompetencji sądu doraź: danie badaniom psychiatrycznym — о- en nie cieszył się zaufaniem 

nego oskarżonego Targowskiego mo- zwierzchnika t. j. świadka: skarżonego Łapuniaka, wobec rany „Był za- 
224200000€03000004003300000050escu ływując to tem, że Targowski jako m г s +, WSZze skryty, nieszczery t # 

З 2 głowę podczas wojny i zapalenia jnteji „ tępy, mało 
Podziek nić Tec czynnej w myśl mózgu w latach dzieciństwa. SO AŻ mało użyteczny w 

odziękowanie, R bs ‘ !-ц AB Žr wici, Prokurator uważa wniosek ten Za 34 zą chłopca" spokojne gi si : : ю Н 5 i в l ego, cichego, 
J. W.W. Dyrektorowi jose 5 Prokurator prosi o uchylenie wniosku S A Adas rd aks Odznaczającego šio. aid 

za prawdziwie troskliwą i = woskowe się przez władze wiągomości i na prośbę obrońców * Nasi „ateligenoją. 2 : 
a Poe a do Targo- >ezwala па zadanie pytań Oskaržo- kilku ads po zeznaniach jeszcze : 6 i wskiego. Przewodniczący zarządza nym, daj w przewodniczący za- tak podczas jego groźnej choroby, jak przerwę i po 20 minutach ogłasza że rządził przerwę w celu przeprowadze- : : Adwokaci pp. Engiel i Bajraszew- 

й wniosek obrony Od- ski zadają pytania mające na celu 
wyświetlenie wzajemnego stosunku 
współoskarżonych. 

również za bezinteresowne i umiejętne sąd pos anow 
przeprowadzenie ciężkiej operacji, po której cjąlić, 
w krótkim czasie powrócił do zdrowia, tą 
drogą składam najserdeczniejsze podzię- 

kowanie 

nia ekspertyzy 
Łapuniaka i KI 
tym celu zawe: 
Falkowskiego 

psychjatrycznej osk. 
imaszewskiego i w 
zwano biegłych dr. A żenia. i 

kt oskarżenia 
i dr. Malinowskiego. Następnie przewodniczący p. Ow: i 

żona A. Mikulowa. S%3ko odczytuje wniosek o posta- S A, : Po przerwie. 
wienie w stan oskarżenia przed są. _ Następnie po 10-ciu minutowej Ro przerwie zeznaje szereg świad- re. dem doraźnym z art. 51 i 589 cz. | przerwie sąd przystępuje do spraw- ków obrony na korzyść Klimaszew. ust. 4 i 5 K. K. wymienionych wy: dzania  personaljj Świadków. Jest skiego. Najdłużej zeznawała żona o: żej oskarżonych. ich 43. Strony nie zgłaszają wyłączeń skarżonego. Św. opowiadał szczegó. 

Akt oskarżenia zarzuca: 9 stycznia 1926 r. Od Składania przysięgi poza matką iowo O požyciu małżeńskie. któ ь około godz. 6-7 wiecz. do maj Ruska'Rzesza oskarżonego Klimaszewskiego i ks. trwało zaledwie 6 mies; "DE gm. Rzeszańskiej, pow. Wileńskiego, należące- Żarnowskim. szewski pod miesięcy. Klima: 
go do Olgi Markowej, przyszło 5 bandytów, z r sód: pod wpływem alkoholu do- których 2-ch pozostawało na dziedzińcu, koło , PO przyjęciu przysięgi przez kape- stawał ataków histerji i kilkakrotnie domu mieszkalnego, pilnując wejścia, trzech lana sądowego ks, Butkiewicza zeznaje usiłował popełnić samobójstwo. W Markowa, właś: końcu odparła stanowczo ! zarzut ja- WGA TYM tea wródla” e Shay do ut pogzkodowana Ode 
mu i widząc stojących koło daiaų 2-ch cicielka majątku Ruska Rzesza, Z ze- koby Klimaszewski miał zadusić jej 
nieznanych osobników, zapytała ich, czego znania p. Markowej wynika, że gdy matkę a swoją teściową. chcą, Otrzymała odpowiedź, by szła do do- weszła do domu zastała trzech ban- kolei obrona i proki t 
mu, bo przyjadą goście. Gdy p. Markowa dytów, którzy oświadczyli jej po ro- dają cały szereg t 2 НОГ zk: Mada ae si Asia yla i są przedstawiam "io: © godzinie Śmiej więc aotym, 
groził strzelaniem, Poczem zażądał kosztow» TuSkiej organizacji i przyszli w celu zarządza ponowną przerwę w z mości i pieniędzy. Dwaj jego towarzysze z przeprowadzenia rewizji. Kiedy Świa- zbadania stanu pocz: аВ 

  

Makucha 
słonecznikowa 

cała i mielona 

SPRZEDAJE TANIO 
w dowolnych ilościach 

ul. Szpitalna 4, telefon 948 

CZY JESTEŚ  CZLÓNKIE 
L 0. P. P. 

  

waj je : | т В talności Klima- bronią w ręku ustawili się: jeden w «uchni dek /M. zażądała wylegitymowania się szewskiego i Ła ik o. rzy drzwiach wejściowych, grożąc rewojwe: ; i puniaka. 
ład nie pozwolił wzi udka sę tam jeden z bandytów, Dy dziul przyłoży ! Ро trzechgodzinnych naradach 
służbie: Jadwidze Szablewiczównie, Karolinie jej do głowy rewolwer i krzyknął: dr. Falkowski 

gnalizować pojawienie się przekładu Rynkiewicz i Marji Dubickiej, — drugi zaś „milcz, bo kuła w łeb", odczytuje  protokuł stwierdzający, że 
«Don Carlosa» Schillera, też podo- stał w korytarzu, pilnując drawi wejściowych Podczas przetrząsania skrytek dru- żonych w dni poczytalność askar- 

. do pokoju. i i 2 u tycznym ni bno przeznaczonego dla Teatru Naro- 40 150 žodis B Makówa GALÓW gi bandyta Malinowski stał przy zmniejszoną, ym_nie była 
12 : wywiązuje się 

dowego. miejsce przechowania w szafie w korytarzu, drzwiach w kuchni, Św. Markowa polemika pomiędz 
: tyzą lekarską, "obroną a eksper- jaki ody a po po» ską: : ап\тп\і bandyci a z papierami, stwierdza z całą stanowczością że na- 

wyjątki jaśniały pię ną poetycką mo- pieniądze w banknotach ! monety 1 1 2 zło- pastnicy nie byli bardzo pijani. Wniosek pri 
wą „lecz — pozostaje do wypróbo- A 0 jez CE Biegły dr. Podwiński zapytuje niu do pwókinpywy p o dołącze- 
wania ma Scenie wielka dowolność ® Р nków złotych, z których jeden z świadka czy nie cierpi na osłabienie nia prze o kradzieży ko- s > . brylantami i szmaragdem. Z biurka zaś w Ф + przez Klimaszewskie, o d rozmiaru wiersza. Jak dadzą sobie Z pokoju koło korytarza zostały zabrane pie- wzroku. Świadek odpowiada prze- chyla. go sąd u- 
nią ZY aby Aż do za z bai RO WM i 2-u cząco. : Po kilku 
zbytku nie — zmodernizować? „Doa złoowyca na sumę około : aw, Ks. Żarnowski wydaje jaknaj- przewodni 
Carlos“ pisany jest równym, jedno». +,./ głasie dokonywania rabunku zacz lepsze opinję Paszkiewiczowi, który de i udzi У гатука przewód są- ° > с Marja Dubicka niepostrzeżenie umknęła „L > ZR. ela ь 
stajnym wierszem takim np.: kuchof na dziedzinieć, by zaałarmować po- w Czasie inwazji bolszewickiej ura- Jankiewiczowi, oz prokuratorowi 

Ein Ąugenblick, gelebt im Paradiese, bliskich mieszkańców, i uciekając trzasnęła tował świadka zabierając i $ > rokurator Jankiewicz Wird nicht zu teuer mit dem. Tod mocno drzwiami, czem spłoszyła bandytów, samochód. Poe a. ia a przerwy, po której 
© Ak [gebiisst. Zaniepokojeni rabusie, przerwali płądrowanie obu str 

Oczekuje się w polskim przekła- i uclekii z domu. 2 Św. Jadwiga Szablewiczówna I odroczył do jutra dogodziny Dėl tame, 

jeszcze pytaniach obrony c 

dzie takiegoż rozmiaru wiersza oraz „ jkąłztwo natychmiastowe atwierdziło, ko Karolina EZ pracow- 9-tej rano. : Žo na drodze miedzy Wilicm a Rzeszą znajdo- niczki z majątku p. Markowej opo- 
identycznej rytmiki, tedy np. czegoś wały się ślady auta, w pewnem miejscu — Ja P J p ES da, wiadają o przebiegu napadu. 

poznały Malinowskiego. 
ow. Marja Dubicka służąca p. 

Markowej opowiada jak udało się 
jej zbiec i zaalarmować służbę fol- 
warczną. Jej sprytowi i odwadze 

w rodzaju: 8 dłuższego postoju, Oraz, że w dniu krytycz- m. 
Jeśli kto jedną chwilę przeżył w raju, nym wieczorem widziano na tej drodze sa- 
Zapłaci za nią życiem — nie za drogo. miochód, idący ze zgaszoną jedną latarnią 
Widzi mi się, że tego klasyczne przednią i tylną koło numeru. Okazało sie, 

go typu wiersza zmieniać nie wolno 14 był to ów osławiony taksometr Nr 47. 
. Sr. Zeznania szotera Jarmułkiewicza znane są pod grožbą.. rozstylizowania. i to czytelnikom dobrze. 

KALENDARZE I 1. 05 
eszcze takiego pisarza jak autor Kazimierz Klimaszewski do winy przy. zawdzięcza p. Markowa życie, spło- 4 Wile 
a Carlosa». Ładnie łby yiądaży znał o ży reż wosk zamowy ka szeni e alarmem sandy po m = Informacyjny za r 

к aks LG : i ci я й 

Nisas Kornas, pre: Disk рнча P es Gia papis S Ostrobramsii | 5 
miary i rytmy wiersza polskiego! Uwtwazywwie Dydziula, "Łapunaka | Dalsze zeznania świadków. M poradnik Kblajdwia PR. s 

P. iłakowiczówna,aczkolwiek dama, Paszkiewicza pojechał wynajętem autem do _ Po krótkiej przerwie zeznaje Św. g Cena ge 8 

siarczyście „po kawalersku*. obeszła Werk, R zadna дагвомечево. и Wincenty Jarmułkowicz, kierowca M Kieszonkowy a 
się z jednem z arcydzieł Schillera. KE ja anais reoż mal wie+ taksometru Nr. 47 którym jechali ban- s Cena 30gr. @ 
Jest to uwaga zasadnicza, Oczywiście, padzie. dyci. Jarmułkowicz stwierdza że pod- g wydawnictwa Ksi 5 Stamtąd pojechali do wsi Rzesza Wer. jeżdżając do Ruskiej Rzeszy Paszkie- g Józefa ZAWADZKIEG 4 z 
przekroczy, będzie już poiem miał ims po Malinowskiego, E A aż wicz zerwał przewodnik od tylnej la- M : …ЕО_О' Wielka 7 & 
same zadowolenia i rozkosze czy: gli do Werek. Ро pijatyce u Targowskiego tarki, W drodze powrotnej słyszał H Po nabycia we wszystkich księgar- 9 3 E o . 9. gdzie Targowski dal rewolwer Lapuniako- $ M niach składach i 
tając wiersz o nielada polocie i wi, mėwiąc <oddaję to pod twoją opiekę>, Świadek urywaną rozmowę 0 ZgUu+ adach materj. piśmiennych @ 
ślicznej poetyckiej swadzie. €z. J.  udano się w drogę do maj. Rzesza. bionym rzekomo nożu. Oskatżeni u
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4 ; : w myśl której stawki dła dozorcėw суК! krótkich nastrojowych obraz- 1 -ni i i 
K iš 6 N i M A domowych podniesione zostały o ków poetycznych pióra p. E. Ma- Rokowanie handlowe polsko niemieckie. 

SRODA ‚ к : 16,64 procent za miesiąc grudzień, siejewskiej, odczytanych przez człon- Lista żądań niemieckich, { 
94 Dzis Micki ai GS as jących większe zapasy takich kożusz- styczeń i nadal. . ^ : « ków zespołu art. Reduta i iłustrowa- : ši : 

= 8 121 ków. GD) Wobec tej decyzji stawki te cy- nych na ekranie obrazami świetlnymi WARSZAWA, 23 Il PAT. Naj- wych polskiej taryfy celnej, t. zm. 
che dni M. Zach. sł. o g. 4 m. 58 — Jeszcze o wystawie gołębi frowo będą się przedstawiały jak ni- z krajobrazów J. Bułhaka. Akompa- nowszym etapeni trwających już od przeszło dwa razy więcej od wszyst= i 
№ Jutro a pocztowych. D-two Obszaru Wa- żej. Dla dozorców w domach pierw- njament muzyczny oryginalnie przez grudnia 1924 roku, pertrakiacyj go- kich zniżek jakie Polska dotychczas 

astazji I). rownego rozkazem swojem z dnia szej kategorji i pierwszej klasy 105zł. siebie wybrany wykona pianistka p. spodarczych połsko-niemieckich jest udzieliła pańsiwom obcym. Jasnem , 
23 b. m. podaje, że wystawa gołębi 54gr., dla dozorców w domach trzeciej Z. Siekiel-Zazienicka. Słowo wstępne wymieniony pomiędzy  obydwiema jest, że przedstawiono lista żądań ‚ 

URZĘDOWA pocztowych, drobiu, królików i t. p kategorji, trzeciej klasy 29 zł. 36 gr. 
— (b) s. dróg w Wileń- wystawioną będzie w  Ujeżdżalni _ Zważywszy, że przócz tego do- 
kas ma 2 my A obok B przy ul. Wileńskiej a zorcy ARM S adpė aps 

wydzizł drogowy oje- nie jak mylnie podano w  Kasynie mogą o —50 procentów i że do- 
AE PCE cały szereg robót garnizonowem. Wstęp dla oficerów i zorcy nie płacą za mieszkanie, wodę, 

z oc do budowy dróg ewen- osób cywilnych 60 gr. światło, kanalizację oraz, że zwolnieni 
a aks sa paca starych traktów. Wystawa otwartą zostanie w dniu oni są od podatku miejskiego, loka- Sparco aa, Sionas są A a m. o pa 13, trwać będzie c to A la 

( no—Lida na prze- do 4 marca b. r. sku, że pensją dozorcy równa si 
ke aż i Oa pracuje Dzień 1 marca jest przeznaczony prawie pensji referenta. 
prowądzane R ka: stę Gy kis tylko dla żołnierzy w zwartych od- — [b] Strajk szewców. Wobec 

serwacji dróg i mabiów. a a BAA i ii głaści do 00 elit i Aa a MIEJSKA. przez szewców 124 ania podwyższenia 

Wobec braku odpowiednich. kre (b) Z miejskiej komi SoStaiók zMakdwłani ba sd dyt R — miejskiej komisji te- Poroz : ю SEE 

jac na ręku uprzednio ol eiSiwa Ma- Gzeniu komisji technicznej - rozpatrzo- Tajszym wybuchł zapowiadany sirejk. 
pinję wydzisłów aaa | * 0- no szereg spraw. Między innemi w Ogółem sirejkuje około” siedmiuset 
3 — 6) Zalegalizowanie insty. sprawie regulacji Werek uchwalono szewców. 
tucji spoleczn *. przyjąć do wiadomości projekty pla- 

‹ P ych. Urząd Woje- nów. Zatwierd h któ 
wóczki zatweidzł statuty następują- A c soda. wę Ti O 
di Organizacyj: Straży Ogniowej AA ZNAŁ RDZY 
ochot i i и З mczeį w Lyngmianach pow. w sprawie nazwania ulic wybra- ęciańskiego, oraz Kiubu Urzędni- isi i ków. Piń Е no podkomisję w składzie pp. prof. aństwowych i Komunalnych w ń Postawach. F. Ruszczyca, prezydenta Bańkow- 

skiego, radnego W. Studnickiego i 
WOJSKOWA: inż. Walickiego. W sprawie rzobudo- 

— Angelscy attache w Wil- “7. elektrowni postanowiono rozpa- 
nie. Dnia 24 b. m. przyjeżdża; trzenie projektu inż. Kawenokie- —- Buiwid i W. icki. 
Wilna oficerowie angieiscy "Plik, go odłożyć co nas ępnego posiedzie. wicz, NS. Bujwid onków 

SEA * nia, które odbędzie się w dn. 10 — Zebranie członków koła 
SLR i em 2 тагса rb. Bóadćy o Kaikraišniė z T. N. S. W. We czwartek dn. 25 lu- 

Zaadaj, КЕ НВоЗНе НУ „jest z ob prądu elektrycznego odesłano do ego r. b. O godz. T-ej wiecz. w sali 
dzidów sójsk & 2 życiem i pracą od- pogkomisji w celu powtórnego ich gimn. im. E. Orzeszkowej, odbędzie 

Wilnie. Jskowych stacjonujących w przejrzenia, się ogólne zebranie członków Wil. 
: i . : AR (B iał el Koła T. N. S.W. z następującym po- 

nie M acer pobycie w Wil- Ša D ECT rządkiem dziennym: 
dniu 26 b jA *  K МЕНа W myśl którego wszyscy abonenci ry- 1) Założenie Kasy Pożyczkowo- 

W_ celi zdemeniowania jakichkoj.czlowi. proszeni się o zawiadomie- Oszczędnościowej (ie. Kol, Dyr. B. 
2 L Słów, włacze wojskowe po- Bad e oce 2) Sprawozdanie roczne Zarządu 

nie jest WRA ae ze światła, jak rownież 0 zmniejsze- Koła i Kom. Rewizyjnej. 
tem айс a aN ika Žineyden niu w mieszkaniu ilości lampek, a to _ 3) Wybory członków do: a) Za- 
nich Ani ab lilewskim z popized- ze względu na wystawianie rachun- rządu, b) Komisji Rewizyjnej i c)Ko- 

— Donaszanie kożuszków ką. KÓW.i uniknięcie późni<jszych rekla- misji Rozjemczej. 

waleryjskich w wojsku. M. S. ah 
Wojsk. wydało zezwolenie mocą któ- OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA rego szeregowcy z oddziałów kawa- 
ieryjskich mogą kożuszki 
skie starego t 
marca 1927, 

Rozkaz ten jest specjalnie ważny 
dla pułków kawaleryjskich posiada- 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— (b) Zebranie związku pra- 

cowników miejskich. W  ubiegłę 
niedzielę odbyło się zebranie, na któ- 
rem po przyjęciu sprawozdania o 
działalności w roku ubiegłym wy- 
brano nowy zarząd w składzie pp. 
J. Mostejko, M. Ciemnołoński, J 
Jodko-Narkiewicz, P. Jastrzębski, T. 
Czerwiński, A. Grygiel, W, Szuto- 

RÓŻNE 

— „Kraj baśni*. We środę dn. 
а — (b) Podwyższenie stawek 24 lutego o godz. 7 wieczorem sta 

kawaleryj- dozorców domowych. Podczasko- raniem dyrekcji i opieki szkolnej 
ypu donaszać do 1 misji rozjemczej w sprawie ustalenia gimn. A. Mickiewicza odbędzie się 

stawek dla dozorców domowych, w sali gimn. Lelewela [ul. Mickiewi- 
która odbyła się w Inspektorjacie cza 38] wieczór słowa, obrazu i to- 
pracy 64 obwodu zapadła uchwała nów pt. „Kraj baśm”. Złoży się nań 
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Lastępstwo Administmci „SŁowa” 
w Warszawie ul. N.-Świat 46—14 

przyjmuje: 

  

a) Przedpłaty abonamentowe na «Słowo» 
Prowadzi kolportaż «Słowa» b) Wszeikie reklamy i ogłoszenia do «Słowa» 

  
  

BEZETIEBAOA 

Dziś wybitne arcydzieło i uro- 
semi Znakomaą Olgą Czechową '„' Juljana Johnsona Gi. 

$ macie współczesnym w 8 akt. z życia emigiantów rosyjskich zbiegów z bolszewickiego raju 

Ś  TRAGEDJA GENERAŁA IGNATJEWA 
I R | а [| Kinematograi Na żącanie publiczności drzedłuża Śię na jeden dzień TO filmu «Biała siostra». 

„Biala Siaktia: Lelis 3 

KULTURALNO-OŚWIATOWYy 

Dramat w 9 aktach, 
Kasa czynna; w Niedzielę od g. 2 m. 30, w powszednie dnie od g 3 m. 30. 

SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

Kino-Teatr S$ 

Początek s*ansów od g. 3., w powszednie dnie od g. 4. 

Helios“ Šš 39 
se 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Miczewicza 22 
  

CENA BILETÓW: Par'er 50 or Amfiteatr i balkon 25 gr 
CENY ZNĄCZNIE ZNIŻONE! wszyscy śpieszcie ujżeć! 

Najiepszy film polski. Historja duszy dziewczęcej 

„IWON IKA? ©iizy zet" zatigą SMOSARSKĄ w 10 w. ak ach 
w roli tytułowej 

Nie potrzeba już reklamować! 

R60880080000608688 —--———-—— 
OBWIESZCZENIE płynne (Natron Wasserglas) 

Klarownę w wyborowym gatunku 

PRZETARGU  |"eejżzięg” 
Sp. z ogr. odp. 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 99. 

P97097+0909% 
Pergaminowy papier 

Mirkowski. 
Ze względów hygienicznych wymacajcie 
wszęizie zawijania produktów w pergamin, 
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, tyb, masła, 
Sera, szmalcu, pieczywa, cukrów, herbaty, 
Zawijajc.e 

Dnia 5 marca 1926 roku w Magistracie m. Głębokiego odbędzie się 
przetarg za pomocą ofert piśmiennych, w zakrytych kopertach a następnie 
przetarg ustny na wydzierżawienie poborów rynkowych i rogat- 
kowych w dnie targowe, tj. w poniedziałki, czwartki i piąki w m. Głę- 
bokiem, od dnia 1 kwietnia b.r. na rok jeden. Cena wywoławcza 12,000 
złotych rocznie, płatnych w miesięcznych ratach zgóiy za każdy miesiąc 
Składający ofertę winien złożyć jednocześnie 300 złotych kaucji, lub na 
takąż sumę weksle gwarancyjne w zabezpieczenie dotrzymania podanych 
warunków Po zakończeniu przetargu złożone kaucje wszystkich uczęstni- 
ków prócz wydzierżawiającego zostaną natychmiast zwiócone, Warunki 
dzierżawy można oglądać codziennie w Magistiacie, poczynając od dnia 21 
lutego bir. 

dla dzieci. 
  

Zginął pies 
rasy Dobermann, czarny, podpalany. 
Wabi się «Nal», Uprasza się odpro- 
wadzić zą sowiiym wynagrodzeniem, 

Mickiewicza 62—7. 

Magistrat 
m, Głębokiego. 

m. Głębokie, dnia 18 li. 1926 r. 

880600G66069806688 
EW 

й ów zwycąj 
SPIRYTUS SKAŻONY niu | | ME BLE ie 

NA RATY 
d 1 

"osa po” CENIE monopolowej 
oleca Dogodne warunki Ceny umiarkowane. 

ilości po 

« 
abryka „ARS cia LN 3. 

0 R, Sezali, w | [B-“" OLKIN, *-: 
T j. ° ega I Wilno Wyłączna sprzedaż łóżek f ki Gościński i S-ka. 

istn. od r. 1840. 
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w pergamim posiłek szkolny . 

wygłosi prof. }. Wierzyński. 
Przedstawienie to, ofiarowane przez 

autorów i wykonawców na poirzeby 
gimn. Mickiewicza stanowić będzie 
niebywałą atrakcję o wysokim na- 
stroju i ekspresji, jednocząc w har- 
monijną całość poezję, plastykę i mu- 
zykę. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc należy się w bilety wsię- 
pu zaopatrywać zawczasu w kance- 
larji gimnazjum (ui, Mickiewicza 38) 
w godzinach wieczornych. 

TEATR i MUZYKA, 
— Wieczór Chopina w Teatrze Pol- 

skim. Wobec nadzwyczajnego powodzenia 
znakomity pianista Mikołaj Oiłow wystąpi 
po raz drugi w gmachu Teatru Polskiego 
w sobotę najbliższą 27 b. m., poświęcając 
program cały utworom F. Chopina, — Po- 
czątek o g. 8-ej wiecz. 

— Reduta w teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj «Fircyk w zalotach» komedja w 
3-ch aktach Fr. Zabłockiego, zakończona 
sceną operową Dominika C manosa p. t. «ll 
matrimonio segretor, oraz sceną baletową, 

W czwartek dn 25 b. m. po raz 4iy 
<Ewa» komedja w 3-ch aktach J. Szaniaw- 
skiego. 

W piątek 26 lutego »W małym domku» 
dramat w 3'ch aktach T. Rittnera. 

Biłety sprzedaje do przedesnia każdego 
przedstawienia biuro <Orbis» ul. Mickiewicza 
1l od godz.  — 4 w dnie powszednie i od 
godz. 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatru 
od godz: 11—2:ej i od 5—8 w dnie przed. 
stawienia. Oprócz tego ola udogodnienia 
publiczności w dnie powszednie księgarnia 
<Lektoi» Mickiewicza 4 od godz. 4 — Ti w 
niedziele od 1—3. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Groźny pożar. Dnia 22 bm. 
o godz. 24 z powodu nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem wybuchł 
pożar w domu Nr 32 przy ulicy 
Chełmskiej, należącym do Józefa Sza- 
tołowicza. Spłonęły dom mieszkalny 
wraz z całem urządzeniem, stodoła 
oraz znajdujące się w niej 2 dorożki, 
sanie, konie i krowa. Straty narazie 
nie ustałone. 

Siraż ogniowa przybyła o g. 0 m. 
20 i odjechała po ugaszeniu pożaru 
o g. 4 m. 30. Na miejscu byli obec- 
ni kieiownik komisarjasiu Frankiewicz 
oraż zastępca jego Krzemiński. 

— OQliary <apust» We wsi Swiętniki 
pow. Wil liockego zatiuh się blinami sma- 
żonemi na oleju 55 letnia Żotja Daszk ewi- 
czowa, oraz jej synowie 28 |eini Józef, 15— 

Szkółki 
Andrzeja hr. Za 

w PODZAMCZU poczta Sobolew, woj. Lubelskie 

delegacjami list z wzajemnemi żąda- 
niami co do zniżek, celnych. Lista żą- 
dań polskich zawiera 190 zniżek od 
taryly celnej niemieckiej i dotyczy 
głównych przemysłów eksportowych 
Polski; rolnego, spożywczego, nafio- 
wego, drzewnego, żelaznego i t. d. 

Lista żądań niemieckich jest znacz- 
nie większa zarówno pod względem 
ilości jak i wysokości żądanych zni- 
żek. Obejmuje ona około 590 pozycyj 
przywozowych, 110 poz. wywozo- 

Roboty w Gdyni wznowione. 
WARSZAWA, 23 Il. Pat. Robot 

przerwane z powodu niesprzyjających 
czątku stycznia a potem powiórnie 4 

niemieckich musi uledz gruntownemu 
zbadaniu z uwzględnieniem interesów 
polskiej piodukcji krajowej. 

Wystawienie tak wielu i tak wy- 
górowanych żądań ze strony nie- 
mieckiej oczywiście będzie musiało 
znacznie przeciągnąć pertraktacje, co 
zreszią zgodne jest z dotychczaso- 
wym duchem postępowania delegacji 
niemieckiej dążącej do przewiekania 
negocyacyj. 

“ 

y przy budowie portu gdyńskiego 
waiunkėw atmosterycznych w po- 
lutego, zostały przez konsorcjum 

francusko - polskie wznowione. Wszelkie pogłoski o zerwaniu umowy @ 
konsorcjum, kióre ostatnio pojawily s 

Klejnoty cesarski 
: francu 

e zakupione przez jubiierów 

ię w prasie, są bezpodstawne. 

skich. 
MOSKWA, 23]1. PAT: Grupa jubilerów francuskich zakupiła część rosyjskich 

klejnotów koronnych a między innemi djadem brylantowy b. carowej. Cena tych kiej- 
riotów wynosi około 3:ch miljonów dołaiów, 

  

letni Piotr i córka Helena. Poszkodowanych 
odwieziono do szpitala, Życiu wymieni o- 
nych niebezpieczeńsiwo nie grozi. 

— Zaginięcie. Hipolii Klemański (W: 
Pohulanka 33) zameldował, iż dn. 19 b. m: 
żona jego 2l-leinia Weronika wyszła z do* 
mu wraz z 4 mies. córką i dotychczas nie 

wróc ła. 
— Dn. 15 b. m. wyszedł z domu Pa- 

weł Bójko (Koszykowa 12), który do tej 
pory nie powiócił. 

— Oj te saneczki. Dn, 23 b, m. w 
czasie saneczkowania się w górach pobliżu 

ul. Śniegowej uległa ogólnemu poiłu'zeniu 
Anna Urbanowiczówna (Słowiańska 9). Po: 
gotowie ratunkowe nazie|'ło poszkodowanej 
pierwszej pomocy, pozostawiając ją w mie- 
szkaniu. 

— Pożar. We wsi Borówki pow. Po- 
stawskiego wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem spalił się dach i sufit 
domu mieszkalnego Oraz zboże na Szkodę 
Daniela Zareckiego. Stuaty wynoszą 600 zł. 

— Koniokradztwo. We wsi Św ętniki 
gm. Bystrzyckiej skradziono konia na SzkO- 
dę Jana Tomaszewicza. 

— Ujęcie złodziei W nocy na 21 b. 
m. zostaii zatrzymani Kazimierz Woronkie- 
wicz bez stułe. o miejsca zamieszkania i 
Apna Urbel, którzy jak usialiło dochodzenie 
brai udział w kradzieży dokonanej u N. Ru. 
dominowej przy ul. Wielkiej. W związku z 
powyższem  zairzymano iównież  Cecylję 
Monkiewiczównę (Zarzecze 28), oskarżoną 

Podzameckie 

moyskiego 

polecają na sezon wiosenny 

Wielki wybór d 
h, alejowych, sadzonek owocowych, parkowyc 
otrwałych, mieczyków leśnych, kwiatów zim 

rzew i krzewów 

oraz nasion drzewnych. 

CENY PRZYSTĘPNE. 
KATALOGI i OFERTY NA ŻĄDANIE. 

  

  

Kresowego Związku 
Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

Wydajemy zaliczki pod zasta 

dosiarczając ziarno jecnoliie, dobrze 
wiące przez to towar eksportowy. 

zarazem będąc " 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej 
Wschodnich ze wzelędów gieograficzn, 

Wschodnie z Bałtykiem. 

+494444444 

się uczyć? 
Napisz: «20 IKance- 
la:ji Kursów Grac- 
jana Pyrka», War- 
szawa,Świętokrzy: 
ska 17, awysłaneCi 
będą da mo odnoś- 
ne wskazówkiirady 

KZEBZEZKEDCZEK 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redskior w/z Czeslaw Karwowski. — Odpowiedzialny 2a ogłoszenia Żenoa Ławiński. 

Śpółdzielnia ROLNA 
telef. I — 47 telef. 

4 — 62. 

producenci roini!! 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
cę, jęczmień i siemię Iniane) producent osiągnąć może 

Posiadając składy zbożowe, doczysżczające ziarno, a 

stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Minis'erstwo Kolei na łamane 

Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe cz /nn'ki uwydatniają rolę Wilna 

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 

O warunkach dowiedzieć się można w* 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1, 

łużąca do wszys - 
kieso dobrze 
6znajomiona z 

kuchnią poszukuje pra. 
cy na wy że lub na 
wyjzd. Posiada dob- 
re rekomendacje. Ad- 
res; Jakóba Jasińskie- 
go 17 m. 5., Grabow- 

ska. 
an 

kradziono rewolwer 
syst. Mauzer cal. 

Ziemian 

šė '6.35 № 293091 
stamowiący własność 
Konstaniego  Syrewi- 
cza, zam. przy ul. Bia- 
lostockiej 6 m. Рог- 

wolenie na broń 
Nr 845—83165. 

M camy bardzo 
> biedną rodzinę, 
składającą się: z 4 
dzieci małych, matki 
b. wątłej i ojca nieu- 
leczalnie chorego. Nę- 
dza wyjątkowa. Adres: 
Antoko, Piaski 15, 
m. 6, Miklis. Składki 
przyjmuje Adm. <Sło- 

wa». 

— 

Mieszkanie 
do _ wynajęcia 

4ro pokojowe z ła- 
zienką i  wszelkiemi 
wygodami, przy ul. 
Mickiewicza, na 1-em 
piętize. Wiadomość: 
ul. Jagiellońska 1 m 3 

od g. 5—7 wiecz. 

ZABEBSEZSZEZAJ 
D.H, „Bławat Wileński” 
Wilno, Wileńska 31 tel. 382- 

Ubrania męskie robimy ze swe- 

go materjału na raty na dogod- 
nych warunkach. 

Robota solidna. Ceny niskie. 

Tamże wybór wielki towarów białych i 
wełnianych, 

w zboża. 

  

iłesierdziu Sr. 
Czytelników 

naszych pole: 

oczyszczone stano- 

części Województw 
ych ku portow” w 

  

  

Linkarnia 

  

© kupno rzeczy skradzionych u Rudomino= 
wei Oraz dozorcę domu Nr 44 psy u. Wielt 
kiej, u kiórego pizevywali zło zieje. 

— Kradzież bielizny. Z mieszkania 
Ch, Berac'ńskiego (Piwn« 6) przy pomocy 
włamania skradziono bieliznę wariości 1000 
złotych. 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA, 23.11. (fel. wł. Słowa), 
Dziś dolar w Warszawie 7,82 i pół 
przyczem podaż przewyższyła popyt. 
W obrotach pozagiełdowych wzmógł 
się popyt na akcje. Bank Pojski kupoe 
wał dolary po 7,55, przekazy zaś na 
New York po 7,90 co znaczy wyżej niż 
ma czarnej giełdzie, W Wiedniu noto- 
wano złotego na parytecie 7,90 do 5.00 
w siosunku do aoiara. 

BUBEABEZEZZAKIE 
BAGZNOŚĆ! 

Hygjeniczne, praktyczne, oszczędne odkue 
rzanie mieszkań, mebi, dywanów elektycz- 

nym aparatem. 
uskuiecznia tanio 

Bazar Wytwórni Szkół Wielka 

Pokaz czyszczenia tamże od 10 — 12 godz. 
22go i 23go b.m. Członkinie Koła Polek # 

N.O.K. mają rabat, 

  

` 

| 

  

  

i BRODAWK 

: *…;5‘5' т a 

  

AK ŻYĆ 
Światowej sła- 

dn. 7-Xi-25 r. 

wy psychogra- pządca mom 
Szyller-Szkolnik wykwalifikowa- 

ji, kim jesteś, ny hodowca inweniąe 
kim być  możesz?'ZA ! drobiu, zvą mie- 

Nadeślj charakier pis- Czarstiwo, ukończył 
ma swój lub  aintere.. Szkołę rolniczą, kiiku= 
sowanej osoby, zako !e!nia piaktyka w krae 
komunikuj: imię, rok,J! ! z*eranicą, posiada. 
mi siąc urodzenia, Chlibne Świadectwa, 

Otrzymasz szczegóło- Kawaler, poszukujepo- 
wą analizę charakteru, Sady, wymagaria 
określenie: zalet, wad, $kromne. Łaskawe о- 
zdo'ności  przeznacze- fe"): paęce pda 
nie, Avalzę wysyłam ski «Józet Br. 

otrzymaniu 5 а чр © 

eko-   
folog 
opowie Ci, 

Osobiście przyjmuję > > 

od12 — 7. Protokóły, A. MankoWski 

odezwy, podziękowania choroby skórnej 
najwybitniejszych  o- weneryczne 

sób stoiicy. Warszawa, г 
Psycuo-Gratolog Szy* 
ller-Szkol.ik, Piękna 

    

  

Ordynuje od 5 — % 
3-g0 maja 15. 

W.Z.P. Nr 48, 

ugenjusz — Jago- 
E cowski podaje 

do wiadomości, 
jź zoubił w ub. mies, 
ogóln. sumy 300 zł. 
trzy (3) weksle na jego 
imię wystawione 
przez M. Borkowskie- 

© go, płatne 2-Jil 1926 r. 
i2-IV 1926 r. unię" 
ważniają się. 
— 

Huty Szilane J. Stolie 
»Niemen», poczia Nie. 

Ei IS js men poszukują 
gub. książ. wojsk» 

Ł wyd. W zeżkkh R Z A CA 
‚ — Wilnonaim. LE S NI K A, 

Anioniego  Maciejew- obeznanego z gospodar 
skiego — rocznik 1857, stwem rolnem Obszar 
zam. przy ul. Dyne- 1500 ha, lasu i 100 
burskiej 46, unieważfqa łąk i roli. Oferty * 

nia się, wraz, z odpisami Swią* 
deciw, życiorysem i 
odaniem warunków 
jerować bezpośrednio 
do Zaiządu fiut. 

Akuszerka 
W. Smiatewska 
przyjmuje od goaz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 

Pokó 
umeblowany w śród- 
mieściu do wynajęcia. 

Wiieńska 29 — 7. 
Od 3—5, 

    

  

  

  

przewożenia 
ciężarów koń 
wIż% Z wozem. 

Zamėwienia kierować 
do Działu Pracy wię 

о 

  
  

ka PACC. i Dom Handl. 
vilnie ul. Ponarska :bacabit 
Nr 6. Dział Pracy. | Н SIKO! Skli Ska 
—— zywa Wiino, 

ZU : Zawaina Nr 30. 
E MATERACE, Reprezentant fa- 

bryki mebli gię- 
tych Johan Kohn 
1 Ska w Radomiu 

Łóżka, Szeź.ągi, 
Kanapki oraz me- | bie wszelkiego ro daje niniejszym 

gaju naj anie] SEZ adóności 
e " || Sz. Klśjenieii, iż po- 

s: "SIKORSKI | siada _ na miescu 
AS Skład 

Zawalna X 30.1] fabryczny, 

—
—
 

ZA 
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„Wydawniciwe Wieńskię”, (Kkwaszaina 23.


