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Wyśmiewał się wyniośle z
Cat.
posiada
ustrój oparty na zasadzie szości — to już chyba tylko Kurjer dowej.
®

bezro-

Rady Głównej

Dzisiaj odbyło

wówczas

kartelu.

które do- ją te dzienniki, — przedewszystkiem

dokona-

spis

załatwiona; gdyby jednak nie ceszło
do żadnej z tych dwuch
ewentualności natenczas wyznaczona jest kon-

bliska nasza klęska w

oficjalnych organów

generalny

w całej Polsce.

narodu, ale powołując

sprawiedliwość.

Przy tej okazji

zostanie

ksi, Oświadczyli oni, że na wypadek

ubrana jest całkowicie w
uprzedzenia do Hiszpanii, przeciwnie Genewie
Pokutować w
jedynie szacunek żywimy
do tego filo-francuskie barwy.

mokratyczne wykrzykniki,

PRĘT"

p. Pre-

gaił p. podsekretarz Stanu inż. Eberhardt. Na konferencji w sprawie komunikacji csobowej uchwalono sze-

Genewie będziemy, nie jako Polska,
Yorku słynny okaz
pierwszego Opus
tej
się na oczywiste fakty, dowodzące ale przedewszystkiem jako wiernyi
” drukarskiego Gutenberga. Istnieje
na
zy
egzemplar
o ile państwo hiszpańskie jest słab- najwierriejszy przyjaciel Francji.
„Bibiji tylko już 5
świecie. Zdobył Bibiję z Melku zna- sze od państwa polskiego— chcemy
To też patrjotę
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W rezultacie akcji powtórnie został przywrócony
rych nietylko obronić, aie bronić na- tej obrzydliwej akcji, gdyż
była to szego posiadania przyczem rozbrojono i zatrzymano
wet można tylko z największemi akcja wszczęta pod auspicjami hasła narjuszy litewskiej straży granicznej.
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razy Od nas błość Hiszpanji w stosunku do Polnajułubieńsza to silniejszem. Ale dlaczego Hiszpania? ski na terenie genewskim.
"w Wiedniu opera.
W dalszem porównywaniu
HiszHiszpanja liczy 19 miljonów ludWiedeń pod wielu względami popanji
z
Polską
zauważyć
także
naleCzejak
został ten sam. Takież było dobija- ności, taksamo rozdzierana
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nie się o bilet na 150 go „Rozenka chosłowacja przez ruchy
nieznośny,

ul. Majora
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stołecznemi teatrami — bez względu
przedsiawi- gorzej, rząd Sikorskiego się cofnął,
na poziom, typ, charskter. Wszak tu kiem Rady Ligi, a nasz
podatkowi ciel nie został. Przypisywano to oso- nie potrafił wobec takiej skoncentro”
już przecież
podlegają
miejskiemu gratisowe bilety teatralne! bistym zdolnościom
czeskiego mini- wanej demagogj: uirzymać ani
godaktorskie postaNa dobitkę związki
państwostra spr. zagr. Od tego czasu mówi ności własnej, ani godności
nowiły, że nie woinoangażować aktora na czas krótszy mż 12 miesięcy— się u nas, że naiodowym dla nas ka- wej. Zamiast wyjść na trybunę ! роbez względu na to jak długo sezon pitałem jest uznanie i popuiarność, któ* wiedzieć: „chcemy ugody z arcyksięsezon rą się cieszy p. Aleksander
Skrzyń- ciem z Żywca, gdyż nie mamy
pratrwa. Następnie z sezonu na
może być zmieniony tyiko 20 procent ski zagranicą.
wa
stawiać
mu
żadnych
zarzutów
co
Siajemy
do drugi]
zespołu. 5ą to «warunki». wprost zakampanji wyborczej
do Rady
Ligi. do jego lojalności i.jego państwowe=
bójcze dla każdej dyrekcji,
Dyskontujmy
te
wszystkie
wartości
p. go, polskiego patryjotyzmu, gdyż syTo też słychać,
że już w marcu
we wszystkich wiedeń* Skrzyńskiego, dyskoniujmy wszysikie nowie jego walczyli w armji polskiej,
mia nastąpić
skich teatrach wypowiedzenie umów wiadomości o jego popularności za- gdyż wreszcie jużeśmy w tej sprawie
wszystkim bez wyjątku aitystom czyli, granicą, które to wiadomości
umie* powzięli pewne zobowiązania na teże nikt z nich nie będzie pewien we
renie międzynarodowym* — min. Sijętnie
translokowane
na
grunt
rodzinzajmowanej
dotąd posady.
wrześniu
korski
peszedł tak samo
obrzydliwą
A jest aktorów i aktorek w Wiedniu ny wypracowały p. Skrzyńskiemu tekę
diogą
demagogji,
wypierając
się wszelprzeszło tysiąc... Są którzy ręczą, że premjera.
mataka
że
i
Lachy»
na
to «strachy
W dniach ostatnich
głosy prasy kich układów, a zwolenników swoich
dymisja
sowa
chybaż
nie nastąpi.
stałe miej- zachwycił tylko wydrwiwaniem endeęże
wisi nad angielskiej wskazywały.
Damoklesa
miecz
Ale
kióre
dając miarę sce w Radzie Ligi otrzyma Hiszpania, kiego „Gońca krakowskiego*,
wszystkiemi zespołami,
a nie otrzyma go Polska. — Wiado- to pismo zamieściło przychylny dla
rozpaczliwości sytuacji.
teatralną mość ta jest dia nas bardziej upoka- arcyksięcia
drogą
ariykuł. Tę
obrzydliwą
Mieliśmy swoją
uroczystość — mulutką: 150-te przed- rzająca aniżeli pogląd, że stałe miej- formę odparcia obrzydliwych ataków
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, Mimo to p. Benesz został człon- stawicielem

stawienie opery <Rosenkavalier». Pię-
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ul. Ratuszowa

zydenta odwołana,
Zarzucono mi na gruncie
wileń- autorytetu, podczas gdy ustrój Polski
Litwini wyparci z naszego terenu. — 8 wziętych do niewoły;
jest
republiką
chaosu
i
przestępstw,
skim, że popieram megalomanję na. /P. prezes Rady Ministrów przy»
rodową. Obstaję nadal, że jest tej gdzie notoryczni kryminaliści przejął w
poniedziałek
ministra
spraw
megalomanji u nas zamało.
Słuszna chadzają się po parkeiach sejmowych
wojskowych, gen.
Żeligowskiego.
Wczor. rano dodatek nadzwyczajny „Słowa*, obwieścił miastu o likwi- Rozmowa dotyczyła pisma p. Prezykrytyka naszych stosunków wewnętrz* a ministrowie Rzeczypospolitej ściskają
dacji zajśca granicznego na odcinku 4 komp. granicznej i przywróceniu
denta Rzeczypospolitej,
wystosowaim
dłonie
przy
każdem
spotkaniu.
nych nie powinna posuwać nas do
naszego Stanu posiadania.
nego do Rady Minisiów w sprawie
wewnętizna
powoduje,
zapoznawania miejsca i roli, które się Demegogja
Wiadomość ta. podana nam telefonem z Mejszegoły brzmi jak na- określenia kompetencji p. Prezydennam w Europie należą. Nie powinna że także na terenie zewnętrznym siępuje:
ta w zakresie spraw wojskowych.
postęptją czasami w
nas zniechęcać do upominania się o władze nasze
Według pogłosek
W wyniku rozpoczętej wczoraj wieczorem dnia 22-go b. m.
akcji
wynikiem narady
między pp. Skrzyńskim i
spósob
niesolidny,
Właśnie
tło
hikrzywdyi n'esprawiedliwości,
które
ilikwidacyjnej przwrócenia naszego stanu posiadania na odcinku Podhajskim
p.
oz
odroczenie załatwiepizy* naruszorego bezprawnie w dniu 19-go bm. przez litewską straż graniczną,
szpańsko-polskich stosunków
nas spotykają.
nia listu p. Prezydenta RzeczypospoPrzy wyborach na niestałe miej- pomina nam tak bardzo dla narodo- został teren okupowany bez użycia bioni o godzinie 21-szej tegoż dnia* litej do jedneg
o
z deacych wok.
naszej
godności
nieprzyjemną ruchem oskrzydlającym przywrócony, pizyczem rozbiojono i zatrzymano 3
sce Rady Ligi zostaliśmy zwyciężeni wej
dztń gabinetu.
przez Czechosłowację, państwo 14 sprawe dóbr Żywieckich. Rząd Sikor- funkcjonarjuszy litewskiej straży granicznej, którzy nie chcięli wycotać się
Rewizja
urzędów
pośredni.
w g naszego terenu.
miljonowe, rozlatujące się państwo, skiego finalizował przecież 1
:
ctwa
pracy,
cyksięw którem procentowo mniej jest sprawie dóbr żywieckich z
O godzinie 23 m. 30 tegoż dnia znaczny oddział litewski straży graWARSZAWA 23.1.(żel.wł.(Słowa)
Karolem
Stefanem,
jedynym nieznej usiłował ponownie wiargnąć na nasz teren izmusić oddział naszej
Czechów, niż u nas nie - Polaków. ciem
polece
nia min. Ziemięckiego Depardyna- policji do wycofania się,
Jeżeli nasze mniejszości narodowe przedstawicielem zaborczych
tament Opieki Społecznej
rozpocznie
stanowią u nas maksymalnie do 40 styj, który manifestacyjnie okazywał
Jednak czujność i zdecydowana postawa naszej policji zmusiła Litwigruntowną rewizję działalności wszyniewoli i nów do odwroiu na linję patiolową.
proc., to rdzennych Czechów w Cze- Polakom w ciężkich latach
Sikich państwowych
uizędów
pośi sympatję. W

drakońskie podatki magistrackie. Pojęcie ludzkie przechodzi jak magistrat trudnościami,
wiedeński formalnie pastwi się nad

premierę
przyjęto
tnaście lat temu
dość nawet chłodno. Kręcono nosem.

— Plac

KAMIEŃ

—

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19

SESI

TDS ESET

chosłowacji jest zaledwie trzydzieści ucisku swój szacunek
kilka procent. Pod wzgiędem militar- sprawie tej pośredniczył król
ani o nym Czechosłowacji porównać nawet Xiil. Ale obrzydliwa, wstręina
Bieda z nami nie można. Państwo wciśnię- gogja endecka wszczęła atak

sirasznai nędza <aż piszczy»; gotówki brak. Ludzie wprost nie mogą So
bie na teatr pozwolić. Do reszty zaś
rujnują wszelką teatralną imprezę —

ul. Zamkowa

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rn 15 groszy,
Opłata pocziowa uiszczona iyczałtem.

cza-

„ciężkie

wreszcie,.

9 do

Fiszpanja a Polska.

19 lutego.

Nie jest już Wiedeń wesołem, nie-

frasobliwem, pełnem

nd

SR KSS

EEA

I TOK

T

RST

AST

Sroda 24-go lutego 1926 r.

Z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 8025! 9

ae

GRODNO

—

— ul. Wieńska

NIEŠWIEŽ

memorjału, złożonego premje-

rowi

przez komisję, która

wała

projekty

opiacowy-

uproszczenia

admini-

stracji państwowej.
Wobec tego, że w memorjale tym
Są kwestje, które
wywołują
wątpliwości u p. premjera,
zwrócono się

do cztonka komisji sen. prof. Kaszni-

cy z prośbą o przybycie do Warszawy 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

przybył do Warszawy

Bobrzyński,

w

poniedziałek

prof.

Michał

|
+

Expose

Zdziechowskiego

Min,

w komisji

budžetowej

Ruch

Sejmu.

wadziła dyskusję szczegółową nad budżetem Min. Wyznań i Oświaty.
W
wyniku głosowania nad zgłoszonymi
wnioskami, wydatki
na uposaženia
zmniejszono na wniosek referenta
i

dokładnie jestem

Koła

narchistycznej

Organizacji

w

Piotrkowie

žetowej odezwały

się

8,05, kierunku

do

pozostawienia

poinfor-

Stąd zaniepokojenie, Na komisji bud-

tych

i zrozumiale
objaśnił zebranym dla
kogo przy
dzisiejszych
republikańskich rządach jest rzeczywistą , ojczy*
zną Polska, a świadczą to przede-

Dalsza koncentracja wojska i „szauisów'*-—Gęste patrole
krążą koło naszych piacówek.—Plany odwetowe,
Dotychczas w akcji prowokacyjnej litewskiej nie wzięły udzia:

lu wojska.

Natomiast

ży granicznej
godz.

gęste

patrole

krążą koło naszych

wzmocnione

Płytki wywiai, zastosowany z naszej
9 wiecz, że Litwini skoncentrowali

nicznej w znacznej sile w rejonie

kierunku

na

maszynowe.

ias

Podgajski

litewsk.ej

stra-

placówek.
strony,
ustalił
około
oddziały
straży
gra:

Kiernowo — Kliszebłoto.

ustawiono

oszańcowane

W ostatn'ej chwil: przybyło

do

Kiiszebłota

Uzbrojeni

są oni

Nieprzejednane
Rokowania

w

granaty

stanowisko

z władzami

i

W

wiadomość o śmierci księcia.
czasu

jeszcze

karabiny

kontaktu,

wobec

praw

ciągu

koniecznością

przemawali

ma-

członek
Organizacji
Stefan
Banaszczyk

obecnego

zastanawia

fakt, że Litwini

nie

Monarchicznej,
były sympatyk

394а sesja Rady

tej-že pariji P.P.S. obecnie członek
O. M. i p. Sianistaw Paradowski.

rynku.
nasycenia
walut do stopnia
odsystemu
Przy stosowaniu tego

Dążeniem mojem jest jednocześnie
powiększenie
rezerw walutowych Banpłynęły zapasy dewizowe zagranicę, A ku Polskiego
drogą kredytu państwa,
kornisji
anowie sami w tej wysokiej
Pertrakiacje
które
prowadzę w tym
interrytykowali politykę pożyczek
kierunku
rozwijają
się
pomyślnie. Nie
i: w walce
wencyjnych, które topniały
potrzebuję
podkreślać
znaczenia
takiej
na
o bezwzględne utrzymanie kursu
operacji
w
czasie
polepszającego
się
oznaczonym z góry poziomie.
bilansu
handłowego,
gdy
zwiększenie
Powracając do bieżących spraw wa-

pracy

się rezerw walutowych B-ku Poiskie- tej-że Organizacji. Podpisano następ"
lutowych, przewidywania moje okaza- go będzie czynnikiem wzrostu zaufa- nie szereg deklaracji członkowskich i
ły się trafne. Już w sobotę zwyżkopodaży zebranie, które przeciągnęło się do
kowe kursy dla dolara załamały się a nia a przez to zwiększonej
godz. 7 m. 40 wieczorem zamknięto.
walut.
jeden dzień wczorajszy powiększył
Pertraktacje prowadzone
z Bankers Trust'em rozwijają się normalnie.
Trzeba było przedewszystkiem
wyjaśnić w jakich warunkach i w jakim
stopniu należy i można zmienić układ

gę zapewnić, że będę

innemi

tora, gdyż

nieprzejednanie

wie w

Medjolanie

między

poważne

przedsta-

zastrzeżenia

przeciwko

że w okresie

Rady,

pa žė

rozszerzeniu

Rady

wiciełem rządu p. Klarnerem a
stawicielami BankersTrustu i
Commeiciale, doprowadziły do
śnienia wzajemnych zapatrywań

Tytoniowego w wypadku gdyby rząd
rady ministrów i minister spraw zapolski
na
mocy upoważnienia ciał granicznych p. Aleksander Skrzyński.
ustawodawczych powziął decyzję wy*

3:ch

tych

miesięcy ostatnich, w których piastuję
tekę ministra Skarbu, wypadlo rządowi zapłacić zagranicą z tytułu zobo-

liczność

sumę 36,019,250

wiązań dawniejszych
zł. Należności

dzierżawienia tego Monopolu.

te zostały uregulowane.

Najjaskrawszym

dowodem

wy sytuacji walutowej jest fakt,

Warunki

popra-

któ-

ry niech będzie ostrzeżeniem dia spe-

Kończąc
«Proszę

piszą

miesięcy na 6 tygodni, więc znaczna
część tych walut wpływać będzie do

powodem

dolara w ub. tygodniu

czy Bibljoteka Polska;
niejednej

1,000 dotarów | portowa 14

3,000 doiarów
telefon 9—05
4,000 doiarów do 20,000 i więcej

Polskiego a szczególnie

poszukujemy zaraz na bardzo
oprocentowanie.

z

kredytem

siłom

wytwórczości

foto.

szelestu

|

wydawni-

dzięki jego оrozwój

sięmi-

Przyjmuje 9—6.
zniźone.

skiego dworu*,

swojego

w Gdańsku

Daily Chronicle. Według

od

dłuższego czasu

pracował

z

Ko-

korespon-

biura Wolffa wysoki

ko-

KOWNO,
sprawę sądową

nienawiści litewskiej.

23—ll. Pat, Przeciwko generałowej de Bondy
która grozi jej największą karą przewidzianą

dla kobiet, t. ]. dożywotniemi

robotami karnemi,

wobec

jej przestępstwa jak agitowanie wśród

Krzyże.

żary nieba, to oczywiście

nieistnienia

my w wydaniu — od razu — książkowem. Nie poprzedziły go żadne cego wyrazu poetyckiego.

za Polską

na

są takie

i zbieranie

o-

wojnie,

wielkich przyjaciół ludzkości

jednym

z cielskiego, (do tego stopnia

lecz był we nastały czasy)

też i zarazem w życiu prywatnym 1»
laniropem najsziachetniejszego typu—
i nejpożyteczniejszego,
Mądra głowa
otwierała hojną rękę; a zawsze tak,

najcięższej,

padną wyrazy
włożone

niech

właśnie w chwili

i z

gorącego

w przepiękne

trud, wielkopański

aby nikt.. za oknem nie posłyszał ani ny gest i rycerskie,

kryzyso-

Das also

tego

sumpt,

miejsca

A nazwa

—

brzęk i dym,

ciężki

Ani słowa,

—

wiernie!

uznania za

dzieło:

patrjotycz

głęboko

nazw!

Uczucie wszystkiem jest,

czujące

Co niebios żary ćmi.

Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.

się

jednak,

Herszelmanowi

iż może to uczy-

nić jedynie przy drzwiach
zamkniętych. Mimo usilnych nalegań proku-

ratora, obrońca nie chciał powiedzieć

czego tajność obrad ma dotyczyć, powołując

się tylko ogólnie.

[EWniosek obrońcy zaniepokoił oskarżonegó. Bisping wstał i spytał przewodniczącego, czy może zadać pytanie 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, mimo że rozprawa trwa dalej. Podobno
pozwolono mu opuścić salę na własne żądanie.
Dalsze zeznania p. Herszelmana
toczą się przy
drzwiach
otwartych.
Adw. Biiner zapytuje byłego
proku-

ratora, czy wiedział, że w

A jednak...

w Odpowiedzi na pytania obrony
mówi, że nie słyszał o istnieniu księcia Pietrowa, o przybyciu którego do
Warszawy powiadamia ks. DruckiegoLubeckiego jakiś list, znaleziony
w

jego biurku.

Adw. Bitner: Czy byli
šwiadkowie, którzy mówili o wyjazdach księ-

cia z kraju z racji grożącego niebezpieczeństwa?
P. Herszelman: — Tak. Mówił o
tem hr. Kattels.
Obrońca po szeregu pytań, dotykradzieży

w

pałacu

nego zachowania się
nych, prosi następnie

tego

ustępu

którego

i dziwne-

psów policyjo odczytanie

z protokołu

wynika,

rewizji, z

że szuflady

w zam-

kniętem zazwyczaj biurku księcia by-

rzatę—w operze Gounod'a?
Na sce- motną, do domu. Djalog zaś (u Kośnie obszerny plac. Z boku portyk ko- cieiskiego) brzmi, najzupełniej zgodnie
Ścioła. Opodal budki suflera stoją z oryginałem, tak:
Faust i Mefisto i po chwili zaczynaPiękna panienko, czy ważyć się mogę
w

połowie

aby być mniej.

drogi

Małgorzaty

wychodzącej właśnie z kościoła.

I będzie to „a jednak..* towarzy- rzawszy ją zapalczywy Faust,

Ż0 odmłodzony, od razu płonie.

Uj-

świe-

Po-

Podać jej ramię z opieką na drogę?

zgryzienia)

Jam proste dziewczę i nie piękne wcale
Do domu sama trafię doskonale.

Doskonale. Lepiej niktby nie od
dejść do ślicznej dziewczyny, skłonić dał niemieckiej odpowiedzi Gretchen.
się dworsko i zagadnąć ją—jest
dla Przekład tych 2 wierszy idealny. Przy
pełnej dosłowneści, zachowany ton
niego dziełem jednej chwili.

wy- _ Tak dosłownie

wygląda

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 —nader interesujący—konkurs na przelło”|
maczenie, wierszem w rozmiarze
rytmie oryginału tych czterech wierszy. A powinna być zachowana zwięz:.

łość oryginału— i, zalatująca šredniowieczem

Buhle nie

može

byč

„ko-

słynna <Es war» odpowiadać powinien ści-

scena pierwszego spotkania się Fausta i Małgorzatyw trawestacji librettowej. A w oryginale „Fausta“?
М

|

A ona:

Takich niezręczności dużo. Nato: niepotrzebnie, panie, pragniesz trudzić chanką“ tylko kochanicą (jak u Wysmiast modlitwa Małgorzaty przed fi- się“! l-oddala się.
Powędrowała piańskiego w Bolesławowym udramagurą Matki Boskiej (też twardy dia. przyśpieszonym krokiem za kulisy.
tyzowanym rapsodzie); dalej póczątek|
padła bardzo, bardzo pomyślnie:
Ach, skłoń,
Boleści pełna,

|
|
|

karczmie w Paprotni bywali dwaj służący księcia. P, Herszelman nie przypomina sobie, tego szczegółu, zaznaczą wszakże, iż nie zajmowałby
się
nim jako okolicznością
nie istotną
dia sprawy. Następnie p. Herszeiman

itd.

Tak, niezawodnie, tak, dosłownie tak. więcej

tłumacza orzech do

+

zbójeckiej

Oblicze Sws na me udręki !

cielski: „Więc takie było sedno psie?” ją iśćw głąb sceny

całego czytania
szym
pod względem
dosłowności. szyło nam podczas
Ten ceł osiągnął. Zdaje się, że wię- przekładu Kościelskiego,
Weźmy: «Meine Rukh ist hinit.d.»
kszego pietyzmu pod względem po-

Ja na to nie mam

zastrzegł

ły pootwierane.

i Królewskiej i jego szanowania dla każdego wyrazu Gó. Znowu dosłowność prawie idealna:
będą thego nie można posunąć dalej — w
łośnictwo kuliury i intelektualnego współpracowników, widoczne
Gdzieś mój spokój znikł,
Bierze przeto odpowiednią nutę i
wykwintu, bezpośrednio zaś po ojcu "aż nadto te wysokiej ceny pierwiast- przekładzie
Na sercu głaz;
wierszem, rymowanym,
pół-na-pół
recitativem powiada:
Józefie Kościelskim, poecie i zarazem ki atawistyczne, leżące granitem pod tudzieź zachowując rozmiar
Nie wróci już nigdy,
i rytm
Czy
pozwolisz
mi,
pociąg do tęczami pełnej blasku ideowości, którą oryginału,
politycznym,
działaczu
Q piękna, młoda damo,
Jak w Pa czas,
pusłużby
do
nacechowana jest cała działalność opióra a jednocześnie i
cję: ofiarował ci
Weźmy dla przykładu jedno znajprzechadzce ramię me?
wolnem od waśni bywatelska syna i spadkobiercy Józefa trudniejszych miejsc,
blicznej na polu
słynna
eksplilecz jakże można wyrażenie się
partyjnych i zgiełku walki o byt. Po Kościelskiego. Dopiero doszedł do kacja Fausta; jak on pojmuje Boga.
Przyczem ciągnie to «ne» w górę
u Gothego» jego tylko szukam po za
kądzieli ma też p. Wł. Kościelski w pełni męskiego wieku—a już mocną „Niech się twe serce całe w tem roz-- domem, wychodzę z domu dlatego dopóki się da.
sobie rys ofiarności
obywatelskiej ręką zapisał, tem, co а
literatury
Małgorzata zazwyczaj nie podnosi
pęta — powiada do Małgorzaty —
cichej a mądrej, której chlubną po polskiej uczynił, nie pierwszą lepszą A kiedy w tem uczuciu będziesz jedynie aby go ujrzeć gdziekolwiek» wcale spuszczonych Oczu na natręta.
tłomaczyć:
sobie pamięć zostawił, za mało ce- kartę w dniach powojennych rodzimej
Ściska tylko mocno trzymaną w obu
wniebowzięta (Und wenn du ganz im
Wciąż oknem patrzę,
niony za życia a znany
po šinierci: kuitury.
rączkach,
poniżej łona, książeczkę, i
Skąd przybyć by mógł,
Jan Bloch. Nietylko był rodzony dziaWłaśnie teraz kiedy już nawet dem Gefiihle selig bist.* doskonalel)
odpowiada
(usuwając się—jak brzmi
Zwij je, jak tylko chcesz,
Dla niego chodzę
na Mitoslawiu, magnacki Miłosław niemoże udźwigdek obecnego pana
informacja
reżysera):
„Jam nie dama,
Zwij: szczęście, miłość, Bóg!
Po za próg,
autor pomnikowego dzieła pacyfistycz- nąć ciężaru wspaniałej imprezy Kośnie piękna, i chcę zostać sama; więc
nego o sprzyszłej»

dania kilku pytań p.

Przedewsżystkiem
wzywa
Faust
Małgorzatę nie na żadną «przechadzKtóż nie zna pierwszych stów kę (może za miasto?!) lecz po prostu
miej. wymienionych przez Fausta i Małgo- ofiarowuje się odprowadzić ją, sa-

Ćmić—powiekać mgłami,

A jednak i inne np. słynne

włościan

o wieł-

Szerokie pole do domysłów
dały
następujące
po tem
wnioski
adw.
Bitnera, który prosił o możność
za-

czących

wytoczono
na
Litwie

Litwie kary śmierci dla kobiet, W akcie oskarżenia wymienione

war des Pudels Kern? iłamaczy Koś-

na rogu

Wysokiego

z jednym

*

ciężko „zapowiedzi*;
nie usłyszano go wpierw
się na nim przeczytano...
uniwersyteckiej
ławie do wejścia w
Całość przekładu prowadzi
do
szranki wolnych zawodów.
Mało też wnit sku, że tłómacz usiłował przedekto umiał tak pracować jak Jan Bloch wszystkiem być możliwie najściśleji tak organizować pracę zbiorową, Dia
pałacu

Hamela

przedstawień

sce, też pod względem
dosłowności
bęz zarzutu, też nie ma wystarczają-

Marszałkowskiej

Fausta.

Van

l oto go ma-

darza warszawskiego

przekładem

p. Van

w stosunkach polsko-gdańskich.

omglone
„Kościelski, który tyle się napo- — śćmione.
święcał dla dzieł twórczości cudzej. A jednak...

sam

Ligi Narodów

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

fiar na Polskie Biały i Czerwony

nad

braprzy

Hamela,

Ligi Narodów

bank- serce.

Tuileryj-

piśmiennictwa naszego nie zaznać
powojennego zastoju. Dziedzic na tego, kto bliżej znał osobiście gospoMiłosławiu wziął po przodkach,
gające aż w Paprockiego czasy,

Jagiellońska 8.
Ceny

i mo-

nota. jak istniały „tajemnice
tak istniały

i

Komisarza

Jeszcze jedna ofiara

Jan Bułhaki*:;

doprowadzenia budżetu

naszej

dobre

artysta

głównie
polską inteligencję
pracującą lub przygotowującą

europejską

mierze —

co

rami wprost
imponującej
filantropji
Blocha, wspierającej w głębokiej ciszy

sobistemu poparciu i jego inicjatywie
mógł=w

500 dolarów | „ZACHĘTA*

czasu w Warszawie głębokie misterja
niesłychanie dobroczynnej i rozmia-

obywatelskiej posiedliśmy na europejpostawiony stopę instytut

250 dolarów ) Dom Handl. Kom.

Wysokiego

Ligi
sta*

i Gdańsk.

GDANSK, 23/I1. Pat. Biuro Wolfia ogłasza rozmowę
dentów

organy prasy, ile co-

brzęku pieniądza ani

zawdzięcza literatura polska bardzo
wiele. Dzięki jego światłej ofiarności
skalę i na

tem

Nie przejmuję się tą walką

(Dokończenie).
Košcielskiemu
Władysławowi

ską zakrojony

niektóre

się nad

zdolności płatniczej ludności,

Cztery przekłady.
P.

zastanowić

Polska

misarza

dziennie drukuje się wiadomości nieprawdziwych związanych z polityką

cych

okolicz-

drozatrzyma

się w Paryżu.

Państwa do rozmiarów odpowiadają-

zwyżki

była

newy nastąpi dn. 3 marca.
dze do Oenewy p. premjer

sanacji

swoje przemówienie min.

a mianowicie

B:ku Polskiego w czasie najbliższym.
Co wywołało zwyżkę dolara?
Bezpośrednim

psychiczne
skarbu.

żądaniu otrzymania stałego miejsca w Radzie Ligi Narodów.

do Qe: Oświadczenie

Wyjazd p. Skrzyńskiego

Państwa. lle widzimy niezdrowej demagogji w stosunku do największego
zagadnienia jakie mamy przed sobą

3-ch

z

ważna.

ministra Skarbu, z działalnością Banku

niem z dnia 20 stycznia rb, skróciłem
termin prekuzyjny oddawania Bankowi

walut z eksportu

nader

Zdziechowski podkreślił warunki psychiczne w jakich pracuje Min. Skarbu.

kulacji, że na dzień 1 lutego rb, zobowiązania eksporterów w stosunku
do Banku Polskiego w sprawie oddania walut zagranicznych z eksportu, opiewały na sumę 99 milj. zł. parytetow, Ponieważ mojem rozporządzePolskiemu

ta jest

Oko-

nie zna-

Prokurator zwrócił się do oskarżonego z pytaniem, czy przed śmiercią księcia wiedział o tem iż w drugim jego testamencie został pominięty przy wyziaczaniu opieki.
Bisping
oświadcza, że dowiedział
się 0 tem
dopiero w czasie rozprawy w pierw-

dotyczące

Expose p. Skrzyńskiego.
Narodów i domaga się usilnie, aby rząd narazie przeciwstawił
przedsię
Banca
nowczo, wszelkiego rodzaju zmianom.
Na pierwszem po przerwie dwu*
wyja- tygodniowej posiedzeniu sejmu, które
Brazylja żąda miejsca w Radzie L, N.
i usta- się odbędzie dn. 25 b. m., z okazji
lowanie naszych dawnych zagraniczlenia
dróg
działania
w
celu
umożli_ LONDYN, 23.1. Pat. W/g doniesień Reutera z Rio-de Janeiro,
pierwszego czytania ratyfikacji umów
nych zobowiązań gospodarczych 7 ©- wienia tranzakcji dzierżawy
Monopolu locarneńskich zabierze
głos
prezes zylijski minister spraw zagranicznych oświadczył, że Brazylja trwa
kresu deficytu bilansu handlowego.
Pamiętajmy,

owego p. Bossego

szej instancji.

sprawozdanie,

jakiemukolwiek

wywo-

aktów, a p. Bossego nie wzywać.

к

nia finansów
z całą stanowczością
około półtora miljona dolarów 'oddaLONDYN, 23.11. Pat. Komitet parlamentarny Izby dla spraw Ligi Na*
nych w słusznem przewidywaniu dalprzeprowadzał»,
rodów
uchwalił rezolucję, rozpatrującą z wielkim
niepokojem propozycję,
|
Komisja przyjęła wyjaśnienia p. mi- aby specjalne
szej zwyżki kuisu złotego.
zgromadzenie
Ligi
Narodów,
powołane
dla
przyznania
zawarty
z
Banca
Commerciale
Italiano
gonistra do wiadomości, odrzucając wnio*
Niema żadnego uzasadnienia
Niemcom
stałego
miejsca
w
Radzie,
mogło
dać
sposobność
do
w
sprawie
pożyczki
włoskiej.
Rozwalunaszej
sek posła Wyrzykowskiego (Wyzw,) dzenia zasadniczych zmian w statucie Rady. Rezolucja dodaje, że wprowaspodarczego dla spadku
istnieją
mowy,
które
miały
miejsce
w
tej
sprao otwarcie nad niem dyskusji.
ty. Ostatnie 5 miesięcy dały przewyż*

kę wartości wywozu nad przywozem
w sumie 252,6 miljonów złotych parytetowych. Zupełnie normalnie część
tej nadwyżki poszła i idzie na regu-

wy-

kich tranzakcjach, októrych on pisze.
Sąd postanowił załączyć list do

zwrócili się dotych*

Anglija przeciwko rozszerzeniu składu

o nim się

łem osobiście i nic nie wiem

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
położenia mniejszości polskiej na niemieckim Górnym Sląsku.

plan uzgodnie-

słowach

który oświadczył:
— Popieram zdanie pana prokura-

upoważżadnego

Ligi Narodów.

w szerzeniu idei dek dzienny tej sesji obejmuje między

spra-

dy znalazły
najniespodziewaniej poparcie ze strony samego
Bispinga,

W końcu zabrał głos sekretarz p.
Porządek dzienny,
Stefańczyk, który treściwie lecz jasno
GENEWA, 23 Il. Pat. Niezależnie do spraw związanych z wejściem
i zrozumiale
zdał sprawozdanie
z
39-ta sesją Rady Ligi, rozpoczynająca się w
działalności
Koła O. M,
nawołując Niemiec do Ligi Narodów,
szeregiem poważnych
spraw z
przy tem zebranych do wstępowania Genewie 8 marca, zajmować się będzie
Porzą:
w szeregi
O. M.i zabrania się do dziedziny politycznej i administracyjnej działalności Ligi Narodów.

intensywnej

o

terze świadka, przyczem jego

‚

Zwłaszcza

Swego

księciem

w jego interesach».
Prokurator wypowiedział się przeciw powołaniu autora listu w charak*

ustrojui wprowadzenia
monarchji w czas do naszych władz z propozycją wydania im aresztowanych policjanPolsce pp. Bronisław
Czerwiūski— tów. Krążą pozłoski, że fakt tea dowodzi dalszych agresywnych planów
długoletni członek P. P. S. obecnie ze strony litewskiej.

z polityką

zmiany

za

z

rażał Jestem przekonany iż baron nie
jest tu winien, gdyż wiem, że Śmierć
ks. Druckiego-Lubeckiego nie leżała

litewskiemi wykluczone.

dotychczas nie mógł z nimi nawiązać

mówiłem

kiej przyjaźni

Telefonem z Mejszagoły.
niony

po-

wach związanych z osobą bar. Bispinga, przyczem zmarły
zawsze
w
najserdeczniejszych i pełnych
głębo-

Litwinów.

Zast, starosty na pow. Wileńsko-Trocki, p. Łukaszewicz,
pertraktacji z Litwinami,
do
województwa
z ramienia

poniedziaikowego

tem przyjechałem następnego dnia do
Warszawy, gdzie już wieczorem była

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-

wsi.

wstępie

niejakiego p. Bossego, który donosi
między innemi że w przeddzień
za»
bójstwa dostał się w Płocku
telefom
od księcia. Niebyło mnie wówczas--mówi--w domu i telefon odbierała moja żona. Książę powiadamiał mnie, że baron Bisping nareszcie przybył, chciałby więc mnie z nim poznajomić i o: mówić wspólnie pewną znaną mi wielką tranzakcję. Książę mówił, że czeka
na mój przyjazd. Dowiedziawszy się o

50

licznych
szynowe.

Bis-

siedzenia sąd odczytał list z Gdańska

karabiny

zaczepnej,

zagranicach.
W dalszym

się na sile ministra Skarbu i Banku Polskiego.
tora roku nie opierała
budżetowej i
gospodarki
zdrowej
na dawaniu
Pożyczki zagraniczne.
rozwoju produkcji, ale

zapasy walutowe Banku Polskiego o
1,700,000 złotych parytetowych a więc

kontratak litewski,

Na

wszystkim—mówił p. Jankiewicz—takty wrogiego zachowania władz litewskich. Narazie sytuacja jest wyczekująca.
do akcji
że Polacy szukają dziś Ojczyzay po W ciągu całego dnia we wiorek Litwiai nie próbowali przejścia

tylko
tym
instytucjom bankowym,
które wzamian za Otrzymanie
prawa
Sta- dewizowego będą prowadzić politykę

wyjaśnienia od ministra skarbu.
bilizacja waluty w okresie blisko pół- walutową ściśle związaną

Spodziewany

ordynata
pinga.

pogranicze

na

rano

jeździł

który

litew skiej.

nia sprawozdania o prowokacji

odczyt na temat „Emigracjai tranzyt”.
Mówca w temacie swym dość jasno

żądające

głosy,

powrócił do Wilna.

Malinowski,

Wojewoda

Pan

po-

m. urząłzać
w każdą
niedziele po
południu
w
Piotrkowie
zebranieodczyt dla
swych
członków,
oraz
wprowadzonych sympatyków. Pierwsze takie zebranie odbyło się w dniu

min. skarbu Zdziechowski udzielał nimi, które winno stworzyć podstasprawach wy do akcji przeciwdziałającej jakimw
obszernych wyjaśnień
ej rzą- kolwiek zakusom spekulacyjnym przefinansow
polityki
i
ych
walutow
du, przyczem powiedział między in- ciw naszej wałucie. Albo takie poro: zumienie między bankami nastąpii
nemi co następnie:
okresie
омут
‘усобт
бсю
Ро
przekonam się o jego
skuteczności,
utrzymania kursu złolego na pozio- albo poddam rewizji całokształt
zazeszłego gadnień
mie około 7,30, w końcu
związanych
ze sprawami
tygodnia nastąpiły wahania, które do- dewizowemi
udzielanemi bankom w

złotego

Proces

(Początek na stronie 1-ej).

P- Wojewoda

Mow

mowany o źródłach i drogach
któ: 31 stycznia b. r. w
sali Związku
posła Byrki (Piast) o 252.000. Wy- remi szło sztuczne zwiększenie zapo- Ziemian. Sala została zapełniona przez
szkolne u- trzebowania walut.
datki na zasiłki i opłaty
ludność
doszczętnie,
mimo
iż jest
chwałono w g wniosku referenta tylJestem
bardzo dalekim od ugól- dość obszerną. Punktualnie o godz,
ko napół roku w wysokości 1,900.000, niań i jestem pewien, że w interesie 4-cj zagaił zebranie
prezes miejscoDłuższą dyskusję przeprowadzono szeregu
banków,
które
najlojalniej wego Kołą p. Jan Przegonja-Kryński
religijnych. stosują się do przepisów
wyznań
budżetem
rad
na przewodniczącego p.
dewizo- powołując
Wniosek posła Dąbskiego (Str. Chł.) wych,
leży by tym bankom, które Juljana Józefowicza na sekretarza zaś
© przeniesienie tego budżetu do Min. współdziałają
w operacjach
wałuto- p. Wł Stefańczyka.
Spraw Wewn. nie uzyskał
większo- wych
Przewodniczący zebrania p' JózeOo charakterze spekulacyjnym
ści, Odrzucono również wniosek po- z wyraźną tendencją obniżenia kursu fowicz
po
odczytaniu
porządku
sła Chruckiego (Ukr.) o zmniejsze- maszej waluty,
udzielił głosu w pierwodjęte zostały prawa dziennego
nie sumy preliminowanej do połowy, dewizowe,
które stanowią przywilej Szym rzędzie p. Bronisławowi StaroZgodnie z wnioskami referenta u- dany przez państwo. Dzisiaj podpi- steckiemu, który wygłosił odczyt na
chwalono na wyznania sumę 20,228,799 sałem odebranie praw dewizowych temat «Królestwo czy
republika»,
zł. t, j. o 2,616,34 mniej aniżeli pre- jednemu z banków.
Niezawodnie los Świetne przemówienie p. Starosteckieliminowano.
monarchizmu w
ten spotka i parę innych instytucyj. go o konieczności
W
najbliższym
czasie
zwołam
ze:
Polsce
przyjęte
zostało
przez zebraPrzemówienie min. Zdziechowskiego.
: branie przedstawicieli banków dewi- nych hucznemi oklaskami,
Jako drugi z kolei prelegent zazowych i żądać będę wyraźnie ustaW dalszym ciągu posiedzenia p, lenia takiego porozumienia
między brał głos p. Jankiewicz i wygłosił
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©

rozumieniu się z Radą Tymczasową litewskie, w dniu wczorajszym popołudniu powrócił do Wilna. Krążą potegoż Koła postanowił w dniu 28 z. głoski, że p. wojewoda udaje się do Warszawy, celem osobistego złoże-

została wyzyskana pizez
spekulację,
która
pomimo dużego
wysiłku nie
zdołała osiągnąć zamierzonego
celu.

Zupełnie

w

monarchiczny.

Sekretarjat

Glosowanie nad budžetem Mini- ność z innych względów pomyślną.
pewnego
ożywienia
w
przemyśle,
sterstwa Oświaty i Wyznań.
które
wyraziło się większem
zapoSejmowa komisja budżet. przepro- trzebowaniem walut. Okoliczność ta

©

śle naszemu „Był—żył* lub «Był $0°
bie» w czysiym stylu bajkowym. |
np, w ballądeczce Heinego:

:
i

у

T

elektrów=

ni miejskiej,

Szapiro

na dostawę i montaż można będzie milj. zł, w pierwszej dekadzie
ustawienie maszyn uskutecznić zaied- cznia wpływy z podatku tego

ich zda- wenokiego:

co do najbardziej,

prowadzą:

dróg,

pożądanych

cych do celowej rozbudowy elektrowni miejskiej, zaś w numerze 34 z da.

rozbudowy
projekt
1511 — nowy
in 2.A.Kaprzez
ęty
wysuni
owni
glektr
A
8
wenoki'ego.
Na ostatnim posiedzeniu miejskiej
Komisji Technicznej również Zarząd
elektrowni wypowiedział swe zdanie
w tej tak żywo interesującej ludnošė
sprawie. Poniżej pi odajemy treść Irefedyrekto: ra
przez
ratu — оЧсгу!аперо
elektrowni miejskiej p. Q'atmana.
«23 stycznia r.b. zaproszeni przez
Magistrat miasta Wilna rzeczoznawcy
wydali swą opinję w sprawie rozbudowy elektrowni miejskiej oraz przedsiawili projekty budowy na najbliższe
zgalata. Projekty te w zup:łności
Eleku
Zarząd
em
dzają się z pogląd
:
towni.
„Jeszcze rok temu przy układaniu
elek=
projektu zaczątku przebudowy
trowni zarząd tejże wystąpił Z. propozycją zakupienia przetwornic,
aby
dać możność obciążenia turbiny Od-
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zużycie

150 kw.

Wiedeń

Hoiandja

witego

obciążenia

turbiny

i lepsze

wyzyskanie sieci
na sezon zimowy
1926 — 1927 r. t.j. na czas najwięk-

szego zbytu energji elektrycznej.
„Jak to zresztą w orzeczeniu rzeczoznawców wspomniano, maksimum
zapotrzebowania w sezonie zimowym

wyniesie

około 2885 kw.

cie tego

obciążenia
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kowych w dnie targowe, tj. w poniedziałki, czwartki i piąki w m. Głębokiem, od dnia 1 kwietnia b.r. na rok jeden. Cena wywoławcza
12,000
złotych rocznie, płatnych w miesięcznych
ratach zgóiy za każdy miesiąc

lutego bir.

NA ŻĄDANIE.

sowanej

(Natron Wasserglas)

Sp. z ogr. odp.

przetarg za pomocą ofert piśmiennych, w zakrytych kopertach a następnie
przetarg ustny na wydzierżawienie poborów rynkowych i rogat-

Składający

w

wy

ukończył
Nadeślj charakier pis- Czarstiwo,
ma swój lub aintere.. Szkołę rolniczą, kiiku=

roli tytułowej

|"eejżzięg”

PRZETARGU

5 marca

i OFERTY

ŻYĆ

Światowej sła-

kim

już reklamować!

OBWIESZCZENIE
Dnia

AK
KATALOGI

R60880080000608688 —--———-——
potrzeba

dn. 7-Xi-25 r.

drzewnych.

«Biała siostra».

Początek s*ansów od g. 3., w powszednie
BILETÓW: Par'er 50 or Amfiteatr i balkon 25 gr

Najiepszy film polski.

Nie

nasion

CENY PRZYSTĘPNE.

raju

Dramat w
9 aktach,
dnie od g 3 m. 30.

w powszednie

w 10 w. ak ach

39

: *…;5‘5' т a

i krzewów

TRAGEDJA GENERAŁA IGNATJEWA
„Biala Siaktia: Lelis
3

SALA

w 8 akt. z życia

Gi.

Johnsona

Juljana

'„'

Czechową

Olgą

semi Znakomaą

i uro-

Wielka

moyskiego

poczta Sobolew,

oraz

tanio

Szkół

Bazar Wytwórni

u N. Ru.

odkue
elektycz-

aparatem.

owocowych, parkowyc h, alejowych, sadzonek
mieczyków
leśnych, kwiatów zim otrwałych,

do «Słowa»

dywanów

w*

ugenjusz — JagoE
cowski
podaje
Akuszerka
lostockiej 6 m. Рогwolenie na broń
W. Smiatewska jź zoubiłdo wiadomości,
w ub. mies,
Nr 845—83165.
przyjmuje
od goaz. ogóln. sumy
300 zł.
do

19.

iłesierdziu
Sr.
Czytelników
M

naszych
pole:
camy bardzo

dzieci

małych,

Mickiewicza
46. m. 6

przez

Pokó

>
biedną rodzinę,
składającą
się: z 4 umeblowany
b. wątłej i

matki mieściu

ojca nieu-

leczalnie chorego.

Mieszkanie

Ł

gub.

pokojowe

ła-

przy

ul.

»Niemen», poczia Nie.
men
poszukują

js

książ. wojsk»

R Z A
CA
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
46, unieważfqa łąk i roli.
Oferty
nia się,
wraz, z odpisami Swią*

deciw,

przewożenia

о

i

wygodami,

życiorysem

odaniem

ciężarów
koń
wIż% Z wozem.
Mickiewicza, na 1-em Zamėwienia kierować
piętize.
Wiadomość: do Działu Pracy wię
i
ul. Jagiellońska 1 m 3 ka PACC.
vilnie
ul.
Ponarska
od g. 5—7 wiecz.
zienką

2-Jil 1926 r.

Huty Szilane J. Stolie

wyd. W zeżkkh
‚ — Wilnonaim.

burskiej

z

M. Borkowskie-

płatne

i2-IV
1926 r. unię"
ważniają się.
śród—

do wynajęcia.

Ei IS

do _ wynajęcia
4ro

w

© go,

Wiieńska 29 — 7.
Od 3—5,

Nę-

dza wyjątkowa. Adres:
Antoko,
Piaski
15,
m. 6, Miklis. Składki
przyjmuje Adm. <Słowa».
—

trzy (3) weksle na jego
imię wystawione

wszelkiemi

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

tel. 382-

Ubrania męskie robimy ze swego materjału na raty na dogodnych warunkach.
Robota solidna.
Ceny niskie.
Tamże wybór wielki towarów białychi
wełnianych,

Dom

Handl.

Linkarnia

Łóżka, Szeź.ągi,
Kanapki
oraz mebie wszelkiego ro

gaju
naj anie]
e

s: "SIKORSKI

AS
Zawalna X 30.1]

„Wydawniciwe

:bacabit

|

zywa

ZU
:
E MATERACE,

"

i

jerować bezpośrednio
do Zaiządu fiut.

Nr 6. Dział Pracy. | Н SIKO! Skli Ska

——

*

warunków

Wiino,

Zawaina Nr 30.
Reprezentant fabryki

mebli

gię-

tych Johan Kohn
1 Skaw Radomiu
daje

niniejszym

SEZ adóności

| Sz. Klśjenieii, iż po-

| siada _ na miescu

Skład
fabryczny,
——

Przedpłaty

|

dominowej przy ul. Wielkiej. W związku z Pokaz czyszczenia tamże od 10 — 12 godz.
powyższem
zairzymano iównież
Cecylję 22go i 23go b.m.
Członkinie Koła Polek #
N.O.K. mają rabat,
Monkiewiczównę (Zarzecze 28), oskarżoną

Wielki wybór d rzew
a)

oszczędne

mebi,

uskuiecznia

Urbel, którzy jak usialiło dochodzenie
udział

`

BAGZNOŚĆ!

Podzameckie

hr.

u Rudomino=

BUBEABEZEZZAKIE

i sufit
Szkodę

— Koniokradztwo.
We wsi Św ętniki
gm. Bystrzyckiej skradziono konia na SzkOdę Jana Tomaszewicza.

Swiętniki

Szkółki

francu skich.

dzenia się z ogniem spalił się dach
domu mieszkalnego Oraz zboże
na

pow. Wil
liockego zatiuh się blinami smażonemi na oleju 55 letnia Żotja Daszk ewiczowa, oraz jej synowie 28 |eini Józef, 15—

ul. N.-Świat 46—14
b)

“

wei Oraz dozorcę domu Nr 44 psy u. Wielt
kiej, u kiórego pizevywali zło zieje.
nych niebezpieczeńsiwo nie grozi.
— Kradzież
bielizny. Z mieszkania
— Zaginięcie. Hipolii Klemański (W:
Pohulanka 33) zameldował,
iż dn. 19 b. m: Ch, Berac'ńskiego (Piwn« 6) przy pomocy
żona jego 2l-leinia Weronika wyszła z do* włamania skradziono bieliznę wariości 1000
mu wraz z 4 mies. córką i dotychczas nie złotych.
wróc ła.
Dolar w Warszawie.
— Dn. 15 b. m. wyszedł z domu Paweł Bójko (Koszykowa 12), który do tej
WARSZAWA, 23.11. (fel. wł. Słowa),
pory nie powiócił.
Dziś dolar w Warszawie
7,82 i pół
— Oj te saneczki.
Dn, 23 b, m. w przyczem
podaż
przewyższyła
popyt.
czasie saneczkowania się w górach
pobliżu
W obrotach
pozagiełdowych
wzmógł
ul. Śniegowej uległa ogólnemu
poiłu'zeniu się popyt na akcje.
Bank Pojski kupoe
Anna Urbanowiczówna (Słowiańska 9). Po: wał dolary po 7,55, przekazy zaś na
gotowie ratunkowe nazie|'ło poszkodowanej
New York po 7,90 co znaczy wyżej niż
pierwszej pomocy, pozostawiając ją w miema czarnej giełdzie, W Wiedniu notoszkaniu.
wano
złotego na parytecie 7,90 do 5.00
— Pożar. We wsi Borówki
pow.
Postawskiego wskutek nieostrożnego obcho- w siosunku do aoiara.

I KRADZIEŻE,

<apust»

przyjmuje:
kolportaż «Słowa»

‚

do przewiekania

w Gdyni wznowione.

polecają na sezon wiosenny

Prowadzi

,

wywozo-

letni Piotr i córka Helena. Poszkodowanych
odwieziono do
szpitala,
Życiu wymieni o-

20 i odjechała po ugaszeniu
pożaru
o g. 4 m. 30. Na miejscu byli obecni kieiownik komisarjasiu Frankiewicz
oraż zastępca jego Krzemiński.

to-

NADU

Jasnem

riotów wynosi około 3:ch miljonów dołaiów,

— Groźny pożar. Dnia 22 bm.
o godz. 24 z powodu nieostrożnego

się

się nań

obcym.

jest, że przedstawiono
lista żądań
niemieckich musi uledz gruntownemu
zbadaniu z uwzględnieniem interesów
polskiej piodukcji krajowej.
Wystawienie tak wielu i tak wygórowanych
żądań
ze strony niemieckiej oczywiście
będzie
musiało
znacznie przeciągnąć pertraktacje, co
zreszią zgodne
jest z dotychczasowym duchem postępowania delegacji

MOSKWA, 23]1. PAT: Grupa jubilerów francuskich zakupiła część rosyjskich
klejnotów koronnych a między innemi djadem brylantowy b. carowej. Cena tych kiej-

J. Szaniaw-

powszednie

WYPADKI

szkolnej

obrazui

poz.

:

baletową,

25 b. m. po

<Lektoi» Mickiewicza 4 od godz. 4 — Ti w
niedziele od 1—3.

[ul. Mickiewi-

słowa,

pańsiwom

i

dotychczas

Klejnoty cesarski e zakupione przez jubiierów

p. t. «ll

oraz sceną

czwartek dn

stawienia.

dn.

odbędzie

Lelewela

EU

Warszawie

Pohulance

publiczności

sta

Lastępstwo Administmci „SŁowa”
w

Reduta w teatrze

Sprawozdanie roczne Zarządu Chełmskiej, należącym do Józefa Szatołowicza. Spłonęły
dom mieszkalny
i Kom. Rewizyjnej.
wraz
z
całem
urządzeniem,
stodoła
Wybory członków do: a) Za- oraz znajdujące się w niej 2 dorożki,
b) Komisji Rewizyjnej i c)Ko- sanie, koniei krowa. Straty narazie
Rozjemczej.
nie ustałone.
RÓŻNE
Siraż ogniowa przybyła o g. 0 m.

24 lutego o godz. 7 wieczorem

Polska

wystąpi

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.

ego r. b. O godz. T-ej wiecz. w sali

2)
e oce
2 L Słów, włacze wojskowe po- Bad
Koła
zmniejsze0
ze światła, jak rownież
ae
nie jest WRA
a aN ika Žineyden niu w mieszkaniu ilości lampek, a to _ 3)
tem айс
lilewskim z popized- ze względu na wystawianie rachun- rządu,
nich Ani ab
— Donaszanie kożuszków ką. KÓW.i uniknięcie późni<jszych rekla- misji
waleryjskich
w
wojsku.
M. S. ah
Wojsk. wydało zezwolenie mocą któ- OPIEKA
SPOŁECZNA i PRACA
rego szeregowcy z oddziałów kawa-а
— (b) Podwyższenie
stawek
ieryjskich mogą kożuszki kawaleryj- dozorców domowych. Podczaskoskie starego t ypu
donaszać
do
1 misji rozjemczej w sprawie ustalenia
marca 1927,
stawek
dla dozorców
domowych,
Rozkaz ten jest specjalnie
ważny która
odbyła
się
w Inspektorjacie
dla pułków kawaleryjskich posiada- pracy 64 obwodu
zapadła uchwała

jest udzieliła

jakie

powodzenia

Oiłow

W piątek 26 lutego »W małym domku»
dramat w 3'ch aktach T. Rittnera.
Biłety sprzedaje do przedesnia każdego

koła

Koła T. N. S.W.

nadzwyczajnego

na

<Ewa»
skiego.

dn. 25 lu-

czwartek

We

110

Roboty

w Teatrze Pol-

gra dzisiaj «Fircyk w zalotach»
3-ch
aktach
Fr. Zabłockiego,

W

brano
nowy
zarząd w składzie pp.
J. Mostejko,
M.
Ciemnołoński, J
Jodko-Narkiewicz,
P. Jastrzębski, T.
A. Grygiel,
W, icki.Szuto—-Czerwiński,Buiwid
i W.

z T. N. S. W.

kich zniżek

pomiędzy
obydwiema
list z wzajemnemi żąda-

i MUZYKA,

Chopina

pianista Mikołaj

matrimonio

W_ celi zdemeniowania jakichkoj.czlowi. proszeni się o zawiadomie- Oszczędnościowej (ie. Kol, Dyr. B.

dniu 26 b jA *

go-

połsko-niemieckich

wymieniony
delegacjami

przywozowych,

sceną operową Dominika C manosa

ubiegłę

onków
członków

Wobec

znakomity

ich gimn. im. E. Orzeszkowej, odbędzie
się ogólne zebranie członków Wil.

w celu powtórnego

dzidów sójsk & 2 życiem i pracą od- pogkomisji
Jskowych stacjonującychw przejrzenia,
Wilnie.
i

odesłano

elektrycznego

Zaadaj, КЕ НВоЗНеНУ „jest z ob prądu
:

o Kaikraišniė

rb. Bóadćy

тагса

2

i em

wstępne

pertrakiacyj

WARSZAWA, 23 Il. Pat.
Robot y przy budowie portu gdyńskiego
waiunkėw
atmosterycznych
w poprzerwane
z
powodu
niesprzyjających
po raz drugi w gmachu
Teatru
Polskiego
zostały
przez
konsorcjum
w sobotę najbliższą 27 b. m., poświęcając czątku stycznia a potem powiórnie 4 lutego,
Wszelkie
pogłoski o zerwaniu umowy @
program cały utworom
F. Chopina, — Po- francusko - polskie wznowione.
czątek o g. 8-ej wiecz.
konsorcjum, kióre ostatnio pojawily s ię w prasie, są bezpodstawne.

skim.

и
sprawie nazwania ulic wybra- niedzielę odbyło się zebranie, na któ-

skiego,

pianistka p. spodarczych

wieczornych.

TEATR

ba sd

ю

godzinach

— Wieczór

szewców.

projekty pla-

oficerowie angieiscy "Plik, go odłożyć odbędzie
co nas ępnego
Bujwid
dn. 10 wicz,— NS.Zebranie
wposiedzie.
się
* nia, które
SEA

SLR

nie M

wę

uchwalono

1924 roku,

{

wych
polskiej
taryfy celnej, t. zm.
przeszło dwa razy więcej od wszyst=

Lista żądań niemieckich jest znaczliczbę miejsc należy się w bilety wsię- nie większa zarówno pod względem
pu zaopatrywać zawczasu w kance- ilości jak i wysokości żądanych zni- niemieckiej dążącej
larji gimnazjum (ui, Mickiewicza 38) żek. Obejmuje ona około 590 pozycyj negocyacyj.

Kiubu Urzędnirem po
przyjęciu
sprawozdania
o
is
i
iЕ Komunalnych w no podkomisję w składzie pp. ń prof. działalności w roku ubiegłym wyF. Ruszczyca,
prezydenta
Bańkow-

ków. Piń
aństwowych
Postawach.

Wilna

nów.

Ogniowej

i
Lyngmianach
oraz

Werek

przyjąć do wiadomości

grudnia

dań polskich zawiera 190 zniżek od
taryly celnej
niemieckiej i dotyczy
głównych przemysłów
eksportowych
Polski; rolnego, spożywczego, nafiowego, drzewnego, żelaznego i t. d.

do-

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

wykona

przez

niami co do zniżek, celnych. Lista żą-

tego

— [b] Strajk szewców.

te-

wybrany

oryginalnie

WARSZAWA, 23 Il PAT. Najnowszym etapeni trwających już od

Przedstawienie to, ofiarowane przez

prawie

od-

muzyczny

-ni
i
i
handlowe
polsko niemieckie.
Lista
żądań niemieckich,
:
ši
:

ARM S adpė aps autorów i wykonawców na poirzeby
—50 procentów i że do- gimn. Mickiewicza stanowić będzie
zorcy nie płacą za mieszkanie, wodę, niebywałą atrakcję o wysokim naświatło, kanalizację oraz, że zwolnieni stroju i ekspresji, jednocząc w haroni są od podatku miejskiego, loka- monijną całość poezję, plastykę i muc
to
A la zykę. Ze względu na ograniczoną

sku, że pensją

MIEJSKA.
miejskiej
— (b) Z miejskiej

R

będzie

przeznaczony

tylko dla żołnierzy w

serwacji
i mabiów.
głaści do dróg
00 elit
i Aaa a
a
dyt Wobec

w

Ujeżdżalni _ Zważywszy, że przócz

robót garnizonowem. Wstęp dla oficerów i

starych traktów.

aa,

(

prowądzane R

Dla dozorców

B przy ul. Wileńskiej a zorcy
mylnie podano w
Kasynie mogą o

do budowy dróg ewen- osób cywilnych 60 gr.

Sparco
ke

Obszaru

1
Rokowanie

te cy- nych na ekranie obrazami świetlnymi
jak ni- z krajobrazów J. Bułhaka.
Akompa-

URZĘDOWA pocztowych, drobiu, królików i t. p kategorji, trzeciej klasy 29 zł. 36 gr.

kas ma
wydzizł

oc

суК!
krótkich
nastrojowych
obrazków
poetycznych
pióra p. E. Masiejewskiej, odczytanych przez człon« ków zespołu art. Reduta i iłustrowa-

gołębi

pocztowych.

<

т && (0054)

ków. GD)
— Jeszcze o wystawie
23 b. m. podaje,

z

w myśl której stawki
dła dozorcėw
domowych
podniesione
zostały o
16,64 procent
za miesiąc
grudzień,
styczeń i nadal. . ^
:

:
takich kożusz-

zapasy

е мс

CZ
ZA OP

+

Wieńskię”, (Kkwaszaina 23.

