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Niejednokrotnie zaznaczyliśmy już 
niezwykłą rosbieżność, panującą po- 
między inją wytyczną polityki zagra- 

nicznej Łotwy i jej prasą. O ile poli- 
tykę Łotwy w stosunku do Polski 
nazwać możemy przyjazną i solidarną 
nawet, o tyle prasa ryska, bez róż 
nicy prawie odcieni, stale usiłuje pań 
stwo polskie przedstawić w barwach 
najciemniejszych i względem wszy- 
stkiego co poiskie usposobiona jest 
nieprzychylnie. 

Najoardziej charakierystyczną ce- 
chą prasy łotewskiej, jest jej Stosu- 
nek do polityki zagianicznej Łotwy, 
a t.zw „związku bahyckiego” w 
szczególności. 

Jk wiaaomo związek trzech państw 
bałtyckich, z udziałem Li!wy, nie jest 
aktualny i przez wszystkie prawie 
ministerstwa spraw zagranicznych 
Łotwy nie popierany, posłuchajmy 
jednak co pisze o tem najpoczytniej- 
Sza bodaj na Łotwie gazeta „jJauna- 
kas Zinas”: 

Zgodna współpraca i możliwe 
bliskie zbiżenie państw bałtyckich są 

bardzo pożądane. Trzeba się przy- 
znać, że mianowicie Łotwa była w 
tym kierunku dość aktywną, aby u 
trzymać taką współpracę i zachęcić do 

zbliżenia się. Dobre rezultaty widocz- 

ne są w realizowanej współpracy z na- 
szym północaym sąsiadem—E stonją; 
mniej powodzenia mieliśmy w połud- 
niowym kierunku, pomijając to, że tu 
naszym biiższym sąsiadem jest bratni 
naród Litwini. A dlatego szczególnie 
interesująco jest zaznaczyć fakt, że 
niedawno jeden z najbardziej znanych 
litewskich społecznych i pontycznych 
działaczy opublikował projekt zjedno- 
czenia Łotwy i Litwy w państwo fe- 
deracyjne. Nie chcę osądzać i oceniać 
projektu Dra Szmonasa według krói- 

kich dziennikarskich wiadomości, za- 

znaczę tylko, że zjednoczenie państw 

baityckickich w federację — to spra- 
wa przyszłości. 

Młode państwa otrzymawszy Sa- 
modzieinošė, chcą się nią nacieszyć: 

bronią Swej udzielności i trudno im 

będzie przejść na sianowisko niesa- 

modzielnego państwa. Potrzeba czasu 

ma to, żeby państwa bałiyckie przy- 

znały, że dobrowolne zjednoczenie 
się w federację nie będzie miało 

wpływu na samodzielność narodów, I 

możliwem jest, że łotewski naród ja- 

ko pierwszy aojdzie do przekonania 

i zrozumiawszy piawiadłowo interesy 

państw bałtyckich, pierwszy przys'ąpi 

do stanowczych kroków, aby usia- 

nowić federację ze swoimi sąsiadami. 

Ww hymnie, w kióry naród łotewski 

włożył swoje najwznioślejsze uczucia, 

jeszcze dużo lat do ustanowienia 
państwa łotewskiego, prosimy o bło- 

gosławieństwo Boga nietylko dia 

Łotwy, ale dla całego Bałtyku, (A 
może właśnie dlatego? —p R.) Myś: o 
federacji państw baltyckich zjawiła 
się już w r. 1917. W gazecie „Laika 

Vestis* z 5 pzździernika 1917 w 

jednym artykule znajdujemy nasiępu- 
jący wniosek: «Pozosiaje ostatnia kom- 

binacja: ustanowić udzielną Łotwę 

albo łotewską federację Z Litwą i 

Estonją». Myśl o tederacji państw 

bałtyckich nie powinna byč odrzu- 

toną jako niepożądana lub nie mo* 

gąca się zrealizować, tylko przychylni 

tej idei, w tej liczbie i dr. Szmonas, 

nie powinni. oczekiwać rezultatów 

zawcześnie zrobionych projektów. 

Federacja państw bałtyckich nie może 

być zrealizowaną w ciągu roku lub 

dwuch lat, 
Tylko stopniowa i przedłużana 

współpraca może doprowadzić do 

tego celu. Pod tym względem na 

prawidłową drogę weszły Łotwa i 

Estonja. O tem świadczy niedawne 

odwiedzenie Rygi przez estońskiego 
ministra spraw zagranicznych prof. 

Piipa. Podczas narad łotewski iestcń- 

ski ministrowie nakreślili dalszą drogę 

współpracy. Takie narady będą miały 
miejsce raz miesięcznie na zmianę io 

w Talinie—to w Rydze. Е 
Zdecydowano, że jedno państwo 

będzie informować drugie O Tozmo= 

mach z jakimkolwiek trzeciem pan- 
stwem. 

Pozostaje tylko do życzenia, aże" 
by stosunki Łotwy i Litwy rozwinęły 

sę w tym samym kierunku, jak i 
Estonja. 

Tak stopniowo doszlibyśmy  naj- 
pierw do koniederacji państw bałtyc- 
kich, a. potem do federacji Taką, 
zdaje się, jest droga trzech państw 
bałtyckich. 

Tylko dziś i jutro! RBA 
= „IW onka*h 

wkinie 
„HELIOS* 

Raga Ceny od 50 gr. maa 

czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

O prawo 
Przed kilkoma dniami ukżzały się 

w przsię warszawskiej wzmianki o 

mającem podobno nastąpić wydaniu 

osadnikom wojskowym aktów stwier- 

dzejących tytuły ich własności. Po- 

głoski tej oczywiście poważnie brać 

nie można, jest ona chyba jakimś ba- 

lonem próbnym jakiejś osobistości 

czy też jakiejś grupy z pojęciami o 

prawie bardzo mało obeznanej. 

Kolportowanie tego rodzaju po- 

głosek stwierdza tylko ten Smutny 

fakt, że o praworządność na „Kre- 

sach“ nikt się nie troszczy. Warsza- 

wa ochrzciw:zy nas Mohortowem 

mianem pozwala się pastw:ć nad na- 

szemi stosunkami przeróźnym  wata- 

hom. Umiarkowane sfery wysłały da 

Sejmu posła, który zapisał się do 

klubu związku lud.-nar., a jak wia- 

domo klub ten zasadę praworządno- 

ści poświęcił dla wygód partyjnych, 

kióre spodziewa się znaleść w prze- 

prowadzeniu reformy rolnej. 

Jednakże najzajadlejszy zwolennik 

reformy rolnej nie może się dziś Zg0- 

dzić na wydanie tytułów własności 

osadnikom wojskowym. Jak wiado- 

mo na cele osadnictwa wojskowego 

zabrano u nas 350 tys. hekt., w spo- 

sób, kióry nazwać można wielkim, 

zorganizowanym rabunkiem. Nasięp- 

nie właściciele zapranych na osad- 

nictwo gruntów przez czas dłuższy 

płacili podaiki za odebianą im zie- 

mię. Długi hipoteczne zapisane na 

gruntach 'zajętych przez osadników 

dotychczas obciążają nie osadn:ków 

lecz grumów tych prawych  właści- 

cieli. W grudmowej ustawie 1020 r. o 

osadnictwie wojskowem powiedziane 

zosiało, że za odebrane przez kolum- 

ny wojskowe giunty pańsiwo coś 

zapłaci, Doiychczas nic, nie zapłaci- 

ło, a przy wykonaniu ustawy O ref. 

rolnej — rząd sianął na stanowisku 

nieuznawania osadnictwa wojskowe- 

go. Może miał rację, że osadniciwo 

wojskowe na giuncie grudniowej 

ustawy z 1920 r. powstałe nie uznał 

za normalne wykonanie ref. roinej 

— w każdym razie chociažoy z tak- 

tu, że w koniyngencie ziemi wywła- 

szczonej nie zosiała uwzględniona 

cytia 350 tys. hekt. kióre nasze pro- 

wincje dały na osadnictwo — widać, 

że rząd osadnictwo wojskowe uwa- 

ża za coś zupełnie extra. 

Skoro sądy Rzeczypospolitej nie 
uznały praw własności ludzi osadzo- 
nych na ziemi mocą ust. o ref. 1ol. 

z 15 lipca 1920 r. to tembardziej nie 
mogą uznać praw osadników z usia- 

wy giudniowej, tego otwartego i wy- 
raźnego bezprawia. 

Osadnicy wojskowi otrzymają swe 
tytuły zapewne kiedy, Ale przedtem 

musi Sejm albo; 

ogłosić wywłaszczonych na mocy 

grudn. ustawy Obywateli ziemskich 
za wyjętych:z pod opieki prawa, 
specjalną ustawą zdeklarować, że ta- 

kie i takie osoby są wyjęte z pod 

praw ogólnych, że się do nich nie 

stosuje zasada, że wywłaszczenie mo- 

że nastąpić tylko za odszkodowa- 

niem, ani też zasada, że państwo 

broni swych obywateli przed ludźmi 

którzy ich siłą chcą pozbawić włas- 

ności. Taka ustawa o wyjęciu z pod 
opieki prawa jest rzeczą niebywałą w 

prawodawstwie nowoczesnem, ale u 

nas może nastąpić po odpowiedniej 
zmianie niektórych artykułów kon- 

stytucji, do czego potrzebna jest 
większość 2/: członków [Izby Posel- 

skiej i Senatu 

albo: 

Sejm wyda ustawę którą ureguluje 

1) odszkodowanie za ziemię zabraną. 

2) odszkodowanie za wszelkie straty 

które ponieśli właściciele tych grun- 

tów na mocy wyrządzonego im bez- 

prawia, 3) zwróci zwaloryzowane 

podatki które wpłacili do skarbu pań- 

stwa właściciele pozbawieni gruntów 

za te właśnie odebrane im grunta, 

4) ureguluje sprawę Sum hipotecz- 

nych obciążających grunty zabrane 

pod osadnictwo wojskowe. 

| W sprzedaży detalicznej cena 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

rządność. 
Wreszcie sprawy tytułów własno- 

Ści na ziemię w naszym kraju trudno 

jest załatwiać bez poruszenia własno* 

ści majątków skonfiskowanych boha- 

terom powstań 1831 r. i 1863 r. Do- 

nosiło Słowo w dniu 21 stycznia, że 

majątek Witwiniec skonfiskowany w 

1863 został zwrócony p. Marji Uszy- 

ckiej córce powstańca Józefa Stan- 

kiewicza, a to na mocy wyroku piń- 

skiego sądu okręgowego. Ale był to 

wypadek sparadyczny. Przecież za 

udział w powsianiu ukarał rząd ro- 

syjski nie jednostki, ale setki ludzi, 

A jednak krwi przelanej przez tych 

ludzi żawdzięcza naród to wielkie 

szczęście, które polega że tradycje 

walki o odzyskanie niepodległości 

dotrwały do XX wieku. : 
* 

Dr. Stefan Dubrowski na łamach 
Warszawianki bronił swego syste- 
mu niepodzielnego rządzenia w woj- 

sku parlamentarnego rządu i parla- 
mentarnego ministra spr. wojskowych. 

Nie od rzeczy będzie tu przypomnieć 

anegdotę opowiacaną we Francji je- 

szcze przed wojną, a doskonale cha- 

rakieryzującą wartość pracy takiego 

parlamentarnego ministra spraw woj- 

skowych. 
— „W którym departamencie po» 

łożony jest poligon X* — zapytano 

takiego mimstra. 

— „Poligon X... Ależ w okręgu 
wyborczym kolegi posta V“ — odpo- 

wiada zapytany. 

Pan parizmentiarny minister wojny 

znał lepiej polityczną geografję swe- 

go kraju, aniżeli nawet jej geografję 
* dministracyjną. Cat. 

* 

Potok nie nie mówiących frażesów p. 

Skrzyńskiego wywołał potok wielomówią- 

eych zachwytów na szpaltach Nowego Kur 

jera Polskiego Pubiicystę tego organu tym 

razem chyba jednak o złośliwość posądzać 

można, skoro specjalnie się zachwyca takim 

np. ustępem mowy p. ministra: 
«Prawdziwa polityka zagraniczna, mó- 

wił wczoraj premjer, zaczyna się tam, gdzie 

interesy indywidualne p:ństwa splatają się 

z wielkiemi interesami Świata. Świadomość 

tego związku stanowi o sukcesie lub zawo- 

dach polityki zagranicznej». 

Naszem zdaniem irazes powyższy nie 

tylko nie daje powodu do specjalnych xa- 

chwytów, ale stylistycznie nawet jest nad- 

zwyczajnie niezgiabny. Nie mówi bowiem 

co się dzieje z takim «ušwladomionym O 

związku» jegomośc'em —czy spotykają go Suk: 

cesy czy też zawody. 

Prócz tego tenża Nowy Kurjer Polski 

ogłasza wywiad z wodzem socjalistów pol- 

skich p. Ign. Daszyńskim. jak z tego wy- 

wiadu widać p: Daszyński przejął się całko- 

wicie retoryką p. ministra to co p. Skrzyń: 

ski mówił o Locarno p. Daszyński mówi o 
p. Skrzyńskim. 

— «Expose p. Aleksandra Skrzyńskiego 

jest jakby coskonałem uzupełnieniem prze- 

pięknej mowy, jaką wygłosił premjer po 

powrocie z Locarno. W dzisiejszej mowie 

p. prezesa ministrów, trzy momenty загузо- 

wały się najsilniej. Przedewszystkiem ustęp, 

uznający traktaty locarneńskie, jako etap na 

drodze do protokułu genewsklego, dalej 

kategoryczne żądanie stałe .o miejsca w Ra- 

dzie Ligi (ale nie za cenę Locarnol), 1 wre- 
szcie myśl, že Polska idzie do Rady Ligi w 
myśl trzech nierozerwalnych haseł protokułu; 

bezpieczeństwa, arbitrażu i rozbrojenia. Stot 

za 'emi hasłami cała demokracja Europy, i 

Polska z nią», 

Słowa dumne p Skrzyńskiego <ja sło: 

wem Polski nie frymarczę»,—tłómaczone SĄ 

powszechnie w sposób następujący: nieza” 

leźnie od tego jak będzie załatwiona sprawa 

miejsca dla Polski w Radzie—Polska pozo* 

stanie zawsze służebnicą namiętną ideałów 
Ligi. 

W tłómaczeniu na język polityki we*. 

wnętrznej owe p. Skrzyńskiego «ja słowem 
Polski nie frymarczę» — chyba następujące 

mają znaczenie: «niezależnie od ewent. de" 

fety genewskiej i jej rozmiarów ja i mój 
gabinet pozostaniemy na sianowisku. Wszel- 

kie pogłoski jakovym miał się zbytnio pizoj: 

mować ią defeią są nieprawdziwe?. _ 
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Bilety od 1.50 co nabycia w księ- 
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Zetoanie pertrohtacyj 
Afront i wyzywające zachowanie litewskiej straży. — Per- 

fidne oszczerstwa rządowych ster kowieńskich 

(Telefonem z Mejszagoły). 

W przeciągu całej dzisiejszej nocy na odcinku Podgajskim panował 

zupełny spokój. Litwini nie przejawiali żadnej agresywności. Reno, zjawił 

się do naszych placówek funkcjonarjusz litewskiej straży granicznej z oś- 

wiadczeniem, iż naczelnik powiatu Wiłkomierskiego, oczekiwać będzie p. 

Łukaszewicza przy pi'kiecie Nr. I o godzinie 9-ej, celem otrzymania odpo- 

wiedzi na złożone wczoraj postulaty. Punktualnie © godz. Sej min. 30 

przybył na umówione miejsce spotkania p. Łukaszewicz i spostrzegł ze 

zdumieniem, że zamiast spodziewanego naczelnika powiatu  Wiłkomier- 

skiego, zjawił się jakiś niższy funkcjonarjusz litewskiej straży granicznej, 

sam bez broni, jednak w asyście dwóch innych funkcjonarjuszy uzbrojo- 

nych w karabiny i granaty ręczne. Funkcjonarjusz ten był nieco podchmie- 
lony i zachowywał się arogancko i wyzywająco. 

Wobec powyższego p. Łukaszewicz, uważając zachowanie Litwinów 

ża jawne przedłużenie poprzednich prowokacji i afiont ze strony nacz. 

pow. Wiłkomirskiego, pertraktacyj żadnych z owym funkcjonarjuszem nie 
prowadził. 

Odnosi się wrażenie, że naczelnik powiatu Wiłkomirskiego, który 

sam zgłosił się w dniu wczorajszym do p. Łukaszewicza, również nie 

miał żadnych upoważnień od władz przełożonych litewskich, a na własną 

rękę usiłował wytargować co się da, a w pierwszej linji zwrot jeńców. 

Dziś dalszych kioków polubownych ze strony litewskiej nie zgłasza- 

no. Należy przypuszczać, że Litwini, kiórym chodziło jedynie o sprowo- 
kowanie Polski, nie mają zamiaru załatwić sporu ma drodze pokojowej. 

  

Prowokacyjna nota kowieńska w Genewie. 

Rząd kowieński oskarża Polskę o wywołanie incydentu w 
Podgajach, 

GENEVA, 26.I. PAT. Rząd litewski złożył dnia 24 b. m. za 

pośrednictwem swego delegata w Genewie w sekretarjacie Ligi 
Narodów notę w sprawie incydentu na granicy poisko litew- 
skiej. W nocie tej rząd litewski w zupełnie fałszywem świetle 

przedstawia przebieg wypadków, insynuując, że wojska polskie 
przekroczyły linję demarkacyjną, którą zatwierd.iła Rada Ligi 
Narodów w lutym 1923 r. i która stała się podstawą do decyzji 
konferencji ambasadorów z I4 marca 1923 r. w sprawie granicy 
litewskiej 

W kałach Ligi Narodów dokładnie sobe zdają sprawę z 
tego, że nota rządu litewskiego jest manewrem polityc:nym, 
mającym na Celu propagandę antypolską w pr.edednu dono- 
słej sesji Rady Ligi Narodów. Wobec oficja nego kroku r.ądu 
litewskiego delegat Polski przy Lidze Narodów .łożył dzś po 

uprzednio odbytej konferencji z Avenelem, zastępcą nieobecie- 

go sękretarza generalnego brummonda notę, kióra wyjaśnia 

gaktyczny stan wypadków na odcinku Podgaje. 

Oświadczenie posła litewskiego w Rydze. 
Z Rygi donoszą: Poseł litewski w Rydze, oświadczył przed- 

stawicielom prasy, że napad dokonali Polacy. Rząd kowieński 
polecił swemu przedstawicielowi przy Lidze Narodów wyrazić 
w imieniu rządu protest. i żądanie, aby Polska cofnęła swe od- 

działy z lasu Podgajskiego. Prócz tego rząd kowieński domagać 

się będzie za pośrednictwem Ligi Narodów zupełnego zadośćuczy- 

nienia. 

"Bezczelna kampanja prasy litewskiej. 
„Nowa awantura Żeligowskiego". 

Z Kowna donoszą: Prasa litewska, która dotychczas milczała o zajściu 

granicznem, przepełnia obecnie swe szpalty pertidnemi oszczerstwami prze- 

ciwko Polsce, Urzędowe pisma piszą O nowej <awaniurze Żeligowskiego», 

rzedstawiając zajście graniczne w fałszywem świetle Urzędowa ajencja ro- 

zesłała nowy komunikat, w którym strwierdza, że po stronie polskiej występo- 

walo w jsko. 4 

Półurzędówka <Echo>, pisze, że już w początku lntego doszły do Kowna 

wiadomości, iż nowy minister wojny, Żeligowski, planuje wapad na Kowno. 

Litwini wzmacniają granicę wojskiem, 
W tym celu przebierają żołnierzy za policjantów, 

"Z Rygi donoszą: Urzędowa łotewska ajencja telegraficzna, 
„Leta*, donosi z Kowna, že Litwa w:macnia w dalszym ciągu 

oddziały swej straży wzdłuż granicy posskiej. 
Krążą pogłosk, że skupione na granicy znaczne oddziały 

straży Są w istocie przebraną armią litewską. 

Stan wojenny na Litwie utrzymany, 
Dopomogła do tego prowokacja, 

KOWNO. 26. il. Pat. Od roku 1290 w pasie granicznym 2 Polską 

Litwa wprowadziła stan wojenny. Obecnie na wniosek opozycji, sejm 

w Kownie zajął się rozpatrzeniem sprawy zniesienia stanu wojennego. 

Pos. Gnnius stwierdził, że stan wojenny był potrzebny gdy Litwie zagra- 

żała tólszewja i Polska, a zwłaszcza było pelno bandytów. Obecnie niema 

wojny. Niema też faktycznie strefy neutralnej. 
W odpowiedzi pos. Wrauglialis zapytał czy wiadomem jest sejmowi, 

że trzysta Polaków wtargnęło(?) nocą na terytorjum Litwy. Prawica zło- 
żyła wniosek odesłania projekiu ustawy w Sprawie zniesienia stanu wojen- 

nego do Komisj, co lzba przyjęła 4l głosami przeciwko 36. Z powyższe. 

go wynika, że zatarg spowodowany przez Litwinów w okolicy Podgaje, 

miał również na celu wykazanie opozycji konieczności utrzymania nadal 

stanu wojennego. Zaznaczyć należy, że wobec zbliżających Się wyborów 

stan wojenny przewidujący zawieszenie gwarancji konstytucyjnych, daje 

możność chrześcjańskiej demokracji stosowania bezwzględnego  macisku 

wobec opozycji i mniejszości narodowych. Szczególne znaczenie posiada 

to dla okolic na pograniczu polsko-litewskiem zamies:kałych prawie wyłą- 

eznie przez ludność polską. 3 

Odłożenie układu łotewsko-litewskiego. 
RYGA, 26/il. PAT. Jaunakas Zinas dowiaduje się, że pre.es Rady 

Ministrów Uimanis nie wyjedzie do Kowna na czele łotewskiej delegacji 

gospodarczej, jest bowiem zajęty innemi sprawami w stolicy, Dziennik 

wyraża przypuszczenie, że w Kownie nie będzie zawarty ostateczny układ 
o nierencji w Rydze. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 er 
i Ogłoszena cyfiowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
. NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
"POSTAWY — uli. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 - 
ST. ŚWiĘCIANY — ul. Rynek 28 
SWIR — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATO w A—ul. Mickiewicza 24 

milimetrowy jeinoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 3U er 
W. n-ch świątecznych 

  

Dałszy ciąg prowokacji kowieńskiej 

na granicy 
Echa napadu kowień< 

skiego w Berlinie, 
BERLIN, 26—1I- Pat. „Vozwśrtse 

omawiając wczoiajszą mowę min. 
Skrzyńskiego pisze: Skrzyński nie 
pierwszy raz głośno wyznaje swą 
wiarę w Ligę Narodów. 

Jek jednak polska wiara w Ligę 
Narodów wygląda w praktyce o tem 
mogą powiedzieć Litwini, którym 
pewnego dnia wojska gen. Żeligow- 
skiego obecnego ministra, odebrały 
Wilno. Mę izy Polską a Litwą panuje 
do dziś ania Sian wojenny, który 
wczoraj właśnie wspomniała nam 
wiadomość o krwawej walce między 
oddziałami polskiemi a litewskiemi 
o posiadanie kawałka lasu. 

Prasa gdańska o pro. 
wokacji kowieńskiej. 
GDAŃSK, 26 II. PAT. Tutejsza 

prasa niemiecka podaje urzędowy ko- 
munikat rządu litewskiego  przedsta- 
wiający w zupełnie fałszywem świetle 
ostatni zaiarg na pograniczu polsko- 
liewskiem. Podając powyższy komu- 
nikat litewski Danziger Neuesten 
Nachrichten przytaczają znany z do- 
niesień polskich faktyczny Stan rze- 
czy na tym odcinku granicznym pol. 
sko-litewskim i podkreślają, że rząd 
litewski pragnie obecnie. zatrzeć to 
zajście przedstawiając je świadomie w 
fałszywem świetle. W końcu pismo 
stwierdza, że zajście to zostało za- 
inicjowane przez Litwinów, o czem 
jednak komunikat wcale nie wspomina. 
Wreszcie dziennik stwierdza, iż skra- 
wek lasu będący przedmiotem zatargu 
leży „po polskiej stronie linji demar- 
kacyjne j. - | 

Sejmi Rząd. 
Konterencja w sprawach dewi- 

zowych. 
„WARSZAWA. 26. ll. (żel. wł Słowa) 

Dziś przed południem rozpoczęła się 
w Ministerstwie Ska:bu konierencja 
w sprawach dewizowych. W konfe- 
rencji wzięli udział przedstawiciele 
Banków mających prawa dewizowe, 
kiórym rząd uznał wreszcie za właś. 
ciwe przypomnieć o obowiązku wy» 
konywania tych uprawnień zgodnie z 
„łe Sop ai państwa i 
wytycznemi linjami pobtyki izo- 
wej a Sant RT 

‚ Ма konferencji była mowa rów- 
nież o ewentualnych środkach zapo- 
biegawczych ze strony Ministerstwa pe 2 tych banków dewizowych, 6 podkopywał: i pokaza a zasady polityki 

Odpowiedź na list p. Prezy- 
denta, i 

WARSZAWA, 26 II. (żel. wł. Słowa) 
Sprawa oopowiedzi na list p. Pre- zydenia w sprawie jego uprawnień 

w stosunku do ministra Spraw woj: 
ane a będzie rozpatrywana 

powrotem premj 5 ńskie- 
K os premjera Skrzynskie 

Wyjazd min. Ziemięckiego 
odroczony. 

WARSZAWA 26.i1.(żel.wż. (Słowa) 1 powodu wyznaczonej na jutro kon- ereucji mniędzyministerjalnej w spra- wie uruchomienia robót publicznych r pad zatrudnienia bezrobotnych yjszd minisira Ziemi. ao i 'smięckięga został 

Minister Raczkiewicz nie myś- 
lał ustępować. 

Jedno z pism wileńskich › i 
: 2 zamieš- ciło wczoraj dłuższą wiadomość swe- go korespondenta warszawskiego w Sprawie rzekomej dymisji ministra spraw wewnętrznych p. Włady- sława Raczkiewicza. Jak się okazuje Bo ta jest pozbawiona wszel- ich podstaw bowiem p. minister 

Raczkiewicz ni sei, wicz nie składał prośby o dy- 

Z Koła żydowskiego. 
Zapowiedziane na dzień 25. b. .n. posiedzenie Kola Zuwiso 

skiego, na kiórem dokonać miano wyboru przewodniczącego, odroczone 
zostało do wtorku ania 2-go marca 
Nie dos ło bowiem do porozumienia między frakcjami co do wyboru prze- 
wodniczącego. Wysuwana przez naj- 
liczniejszą w Koie frakcję sjonistycz- 
ną, kanuydatura „posła Harigiasa na- 
potyka na „Siine sprzeciwy z tego 
RE iż jest on zwoleunikiem za- 

rzonej opozycji wobec 
której większość Koła jest so



e 

ECHA KRAJOWE 
  

Jak pracuje C©OF.PR 
— Korespondencja Słowa — 

Z organizacyj społecznych powsta- 

łych i działających na terenie naszego 

Województwa ma pierwsze miejsce 

wysuwa się organizacja Ligi Obrony 

Powietrznej Państwa. ! , 

Organizacja ta przoduje innym nie 

tylko na naszym terenie, lecz u nas 

prace jej są utrudnione dzięki wa- 

runkom w jakich są prowadzone. 

Ludność rolnicza, ao Świadomości 

której dotrzeć stanowi trudność nie- 

lada — wynosi 8o proc. ogółu lud- 

ności. Największem miastem są Ba- 

ranowicze, liczące zaledwie około 

i2.000 ludności, a miasto wojewódz: 

kie liczy 6300 mieszkańców. Cały 

szereg urzędów, jak Wiieńska Dy- 

rekcja Kolei Żelaznych, Okręgowy 

Urząd Ziemski, Dyrekcja Lasów Pań- 

stwowych, lzba Kontroli Państwo- 

wej mieszczą Się w miastach położo- 

nych na terenie innych Wojewó iztw, 

tam posiadających swe Koła, tak że 

część składek członkowskich odpływa 

z terenu Województwa zasiiając — ог- 

ganizacje w Wilnie, Grodnie, Biało- 

wieży i Brześciu. : 

Pomimo tak niewdzięcznego pola 

do pracy Zarząd Komitetu Wojewódz: 

kiego, ,kióry w obecnym składzie u- 

konstytuował się w maju roku ubie- 

lego, maiąc na czele jako Prezesa 

obecnego Wojewodę Generała Janu- 

szajtisa, oraz Komitety Powiatowe do- 

kładają wsze'kich staran, ażeby jak 

najszersze warstwy społeczeństwa zra- 

zumiały potrzebę posiadania silnego 

łotnictwa i ażeby idea lotnictwa zo- 

stała spopularyzowana, a przede- 

wszystkiem pomiędzy młodzieżą. | 

Na jesieni 1924 roku w czasie 

kiedy jeszcze Komitet Wojewódzki nie 

był zorganizowany w myśl obowią- 

zującego statutu, przez „Komitet or- 

ganizacyjny Tygodnia” został prze- 

prowadzony I Tydzień Lotniczy, który 

dał brutto około 36.000 złotych. Ww 

roku obecnym — Il Tydzień Lotniczy 

dał brutto około 25000 złotych. 

Różnica w sumach uzyskanych па 

niekorzyść Tygodnia roku' ubiegłego 

tłomaczy się przemęczeniem społe- 

czeństwa przez stałe składanie ofiar 

na przeróżne cele i ogólny fatalny 

stan finansowy Województwa. Część 

sum zebranych została przekazana 

Zarządowi Głównemu w Warszawie, 

część właściwa znajduje się w rozpo- 

rządzeniu Komitetu Wojewódzkiego. 

Obecnie Liga na terenie Woje- 

wództwa liczy do 3.000 członków, 

Wszystkie powiaty posiadają zorga- 

nizowane Komitety Powiatowe. Oprócz 

nich w ostatniem półroczu ea ubie» 

łego i w roku bieżącym zostało zor- 

Z aizowanych 44 kół lokalnych. „Pod 

względem ilości tych kół na pierw- 

szem miejscu stoi powiat Wołożyński 

posiadający ich 10, następnie idzie 

powiat Nieświeski z liczbą 09 Kół, po- 

wiat Stołpecki — 7, Nowogródzki 6, 

Lida 6, Baranowicze 3 i Słonim 3. 

W kwietniu roku ubiegłego, Za- 

rząd „Komitetu Wojewódzkiego spro- 

wadził na teren Województwa ru- 

chomą wystawę lotniczą, która wysta- 

wiła swe eksponaty w Lidzie, Nowo- 

gródku, Baranowiczach,  Nieświeżu 

i Słonimie. Zwiedziło ją przeszło 

2.500 osób. Nie wszędzie dała ona 

zysk, lecz nie w celu zysku była 

sprowadzaną, a w celu propagandy 
lotnictwa. 

W żamierzeniach jKomitetu Wo- 

jewódzkiego leżało, ażeby samolot 

propagandowy na jesieni roku ubieg- 

łego obleciał wszystkie miasta po- 

wiatowe, jednakże stanęła temu ma 

przeszkodzie fatalna pogoda trwają- 

ca podczas tygodnia i po nim, a 

także defekty silnika samolotu „Al- 

batros B 2”, który został w celu o- 
blecenia Województwa: za opłatą 
kosztów, udzielony przez Komitet 

Wojewódzki Wileński. Dopiero w 

końcu października samolot zawitał 

do Nowogródka, dokonując w nastę- 

pnym dniu po przylocie kilku łotów 
„pasażerskich, lecz już następnego 

Nowogrėdek, 25 go lutego, 
dnia ze wzglęiu na padający Śnieg, 
loty zostały zaniechaue, a łot do Wo- 
łożyna odwołany. Po trzydniowym 
postoju w Nowogiódku na odkry- 
tem powietrzu, gdyż hangaru miasto 
narazie nie posiada, samolot zmu* 
szony byt odlecieć do Wilna. 

Pragnąc rozbudzić pośród mło- 
dzieży zrozumienie potrzeby rozwoju 
lotnictwa i zachęcić ją do poświęce- 
nia się pracom w tej dziedzinie. 
Zarząd postanowił otworzyć modę- 
larnie, narazie we wszystkich szko- 
łach średnich. W tym celu został 
zaangażowany Instrukior, pilot, który 
modelarnie zorganizował i objeżdża- 
jąc je po kolei prowadzi w  Semi- 
naijach w Nieświeżu i Słonimie, oraz 
w gimnazjach w Nowogródku, Bara- 
nowiczach, Niešwiežu, Słonimie i 
Stofpcach. = Modelarnia w Lidzie 
znajduje się w stadjum organizacji i 
będzie prowadzona przez osobę, w 
tym celu wyznaczoną przez D-wo 
li pułku lotniczego myśliwskiego, 
stancjonowanego tamże. 

Ponieważ młodzież uczęszczająca 
na kursa modelarskie jest w ogrom- 
nej większości tak biedną, że nie ma 
czem opłacić kosztów  materjałów 
potrzebnych do budowy modeli, 
Zarząd Komitetu W ojewódzkiego 
postanowił wydawać uczniom mater- 
jały bezpłatnie, opłacając koszt zaku- 
pu tychże z sum będących w dyspo- 
zycji Komitetu. Dotychczas zakupio- 
no materjałów i narzędzi na sumę 
około 3.000 zł. 

Dla większego zachęcenia mło- 
dzieży postanowiono przed zakoń- 
czeniem roku szkolnego urządzić 
wystawy zbudowanych modeli, z tem 
że za eksponaty uznane przez Ko- 
misję fachową na wyróżnienie będą 
wydawane nagrody. ‚ 

Wykorzystując stancjonowanie od 
połowy roku ubiegłego w Lidzie Il 
pułku lotniczeso Zarząd Komitetu 
Wojewódzkiego nawiązał z D-wem 
putsu stosunki i uzyskał zapewnie- 
nie, że z nastaniem pogody  samolo: 
ty pułku będą oblatywać wszystkie 
miasta Województwa, gminy i wsie 
i będą !ądować we wszystkich na* 
dający: it się do tego punktach. 

Pierwsze loty i wspaniałe akroba- 
cje nad  Nowogrėdkiem mieliśmy 
możność podziwiać już na początku 
bieżącego miesiąca, 

Wykorzystując prasę miejscową, 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
wszedł w układ z redakcją tygodni- 
ka «Wspólna Sprawa» wychodzą- 
cym w Nieświeżu, na mocy którego 
zasila każden numer tego pisma ar- 
tykułami treści lotniczej, a obecnie 
postanowił wydawać kwartalnik lot- 
niczy, któren będzie rozsyłany w 
ilości 2,000 egzempiarzv 1 w ten 
sposób wypełni luki do chi zasowej 
propagandy prasowej. 

W roku ubiegłym zostało roz- 
przedanych dzieł treści lotniczej 141 
egzemplarzy, oraz broszur około 
2,000 egzemplarzy. 

Dotychczasowy rozwój LOPP ną 
ną terenie województwa wierzyć ka- 
że,że wprędce nie będzie miasteczka, 
ani gminy któreby nie posiadały ko- 
ła LOPP. pracującego z korzyścią 
dla tej tak niezbędnej i nawet za 
wzór w innych państwach stawianej 
organizacji. 

Wit, 

DUNIŁOWICZE. 

— © książkę polską. Koło po- 
wiatowe Polskiej Macierzy Szkolnej 
organizuje w Duniłowiczach dużą 
bibijotekę powiatową, z której będą 
zasilane bibljoteki wioskowe. Głód 
książki polskiej daje się tu unas 
na wsi i w zasciankach bardzo 
się odczuwać, Koło więc Macierzy 
Szkolnej zwra * się do ludzi dobrej 
woli i pp. nakładców z apelem: „Da 
rujcie polską książkę *. 

— Odczyt. W niedzielę dnia 28-go 

> 

SŁ © 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie Izby Poselskiej, 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu pos. Matakiewicz (kl. Kat. Lud.) 
zreferował projekt noweli do ustawy 
o ochronie lokatorów. Pos. Pużzk 
(P.P.S.) dowodzi, że dotychczasowa 
ustawa zupełnie zawiodła. Powinno 
się wstrzymać dalszą podwyżkę dla 
wszystkich lokali, jeżeli jednak Sejm 
nie zechciał by iść tak daleko, to 
przynajmniej należy wstrzymać pod- 
wyżkę od lokali, które rzeczywiście 
zajmuje klasa pracująca zarówno fi- 
zycznie jak i umysłowo. W tym du- 
chu P.P.S. zgłosiła wspólnie z N.P.R, 
szereg poprawek. Pozatem nie należy 
ograniczać działania tej noweli do 1 
stycznia, gdyż niema pewności, że 
do tego czasu nastąpi poprawa. Na- 
leży więc wstrzymać podwyżkę na 
czas nieokreślony. Jeżeli stosunki się 
zmienią to Sejm zawsze może u- 
chwaić nowe przepisy, Wreszcie w 
stosunkų do bezrobotnych nie po- 
winne być wykonywane wyroki 
eksmisyjne. Pos. Sommerstein (Koło 
Żyd.) proponuje wstrzymanie wzrostu 
stawek na wszystkich, którzy są 
zwolnieni od płacenia państwowego 
podatku dochodowego. Przywilej 
nieusuwalności z mieszkania niepo: 
winien być tylko udziałem bezrobot- 
nych. Sądy powinny mieć prawo 
wplądania w sytuację gospodarczą 
lokatorów zalegających z komornem 
i wydawania wyroków eksmisji wa: 
runkowej, która zostałaby uchylona 
gdyby w ciągu 6-ciu miesięcy oskar- 
żony zaległość uiścił, 

Pos.ks. Wyrębowski (Ch.N) twier- 
dzi, ze tylko ochrona własności może 
zapewnić warstwie robotniczej lepszą 
egzystencję. Klub mówcy nowelę od: 
rzuca. Poseł Ciszak (NPR) popiera 
poprawkę, aby stawki komortiego 
wogóle nie przekraczały tej wyso- 
kości. jaką osiągnęły I-go października 
zeszłego roku, a przynajmniej ażeby 
to się odnosiło do mieszkań 1—3 
pokojowych. Pos. Kronig w imieniu 
Niem. Partji Socjal. żąda zmiany usta: 
wy w kierunku zmniejszenia ciężarów 
nakładanych na lokatorów. Pos. Woj : 
tiuk (iKomun.) wypowiada się za 
wstrzymaniem bezwłocznem wszel- 
kich podwyżek komornego i uwol- 
nieniem bezrobotnych od komornego 
na czas braku pracy. Pos. Rokossow- 
ski (Ch D) popiera poprawkę ażeby 

„nie korzystali z dobrodziejstw  usta- 
wy lokatorzy którzy za pieniądze od-- 
dają część lokalu sublokatorom. 

Pos. Dobrzański (ZLN) dopatruje 
się, w noweli pogwałcenia konstytucji, 
pogwałcenia stałości naszych stosun- 
ków prawniczych, pogwałcenia nasze- 
go kredytu zagranicznego oraz szko- 
dy dla Skarbu. Sprawę tę możnaby 
załatwić również w innej formie przez 
ulgi i prolongaty egzekucyjne dla 
tych którzy mają być wyrzuceni, 
Kiub mówcy będzie głosował przeciw 
ustawie. 

W dalszym ciągu zabierało głos 
szereg mówców, którzy zgłaszali 
różne poprawki. Dyskusji nad usta- 
wą nie ukończono i odroczono ją do 
następnego posiedzenia. 

W końcu Izba przyjęła w. ll-iem 
czytaniu projekt ustawy o ratyfikacji 
konwencji polsko-włoskiej dotyczącej 
przepisów finansowych dla włoskich 
towarzystw ubezpieczeniowych. W 
związku z tem przyjęto rezolucję 
wzywającą rząd by przesłał orygina- 
ły umów zawartych z obcemi pań- 
stwami. Na tem obrady zakończono, 
Następne posiedzenie we wtorek dn. 
2 marca o godz. 4ej po poł. 
WREZERUCJEJ RERZÓZTSZŻ 

lutego wygłosi inspektor szkolny p. 
W. Sierakowski w lokalu Koła pol. 
Macierzy Szkolnej odczyt o «Panu 
Balcerze w Brazylji» M, Konopnic- 
kiej. 

GŁĘBOKIE. 

— (t) Punkty weterynaryjne. 
Dziśnieński Wydział Powiew, po- 
stanowił wprowadzić znaczne. oszczę- 
dności w wydatkach na istniejące w 
powiecie 4 pkt. weterynaryjne i z 
sum  zaoszczędzonych utworzyć 5 

x weterynaryjny w Dokszy- 
cach. ' 

wo 

Nowe wystąpienie Mac-Donalda. 
Przeciwko Polsce, 

LONDYN, 26.1. PAT. W artykule zamieszczonym w przeglądzie so- 
cjalistycznym, b. premjer Mac Donaid oświadcza, że powiększenie składu 
Rady Ligi Narodów byłoby godne ubolewania, poczem dodaja, że Hiszpa- 
nja ma jeszcze pewne prawa do miejsca w Radzie jakkolwiek nie dosia- 
teczne, natomiast Polska nie ma już do teąo żadnego aosolutnie prawa. 
W każdymbądź razie prawa potężnych państw powinny być brane prze- 
dewszysikiem pod uwagę o ile powiększenię składu Rady byłoby zdecy- 
dowane ostatecznie. 

Ks. Karol nie wraca, 
BUKARESZT, 26.11. PAT. Pogłoski jakie ukazały się w niektórych 

dziennikach w sprawie ewil. powrotu b. następcy tronu ks. Karola, są 
pozbawione wszelkich podstaw. Sprawa ta została ostatecznie załatwiona 
aktem padamentarnym z dn. 4 stycznia r.b. 

Sowieckie złoto dla Banku Rzeszy. 
GDAŃSK, 26/il PAT. Z Ejtkun donoszą do pism tutejszych, że 

przed kilku dniami nadszedł iam z Rosji transport złota o łączaej wadze 
8900 klg. Transport ten skierowany był do Banku Rzeszy niemieckiej. 

Parlamentarzyści polscy w Estonji. 
TALLIN, 26/1. PAT. Wczoraj rano polska delegacja parlamentarna 

przybyła do -Narwy. Po uroczystościach powitałnych na dworcu i po zwie- 
dzeniu miasta udała się delegacja do miejscowości Kochtel, gdzie oglą- 
dała ekspoloatację łupku palnego oraz nowo wybudowaną fabrykę oleju. 
Wieczorem dyrekcja fabryki wydała na cześć delegacji obiad. Po obiedzie 
wycieczka parlameniarzystów polskich wyjschała do Dorpaiu. 

Niesmaczny obraz Sejmu gdańskiego. 
GDANSK, 26 11. Pat. Wezorajs 

. ogromnie przygnębiający: i 
poświęcone palącej sprawie mieszkaniowej obfitowało w kłótnie 

przedstawiało 
dzenie, 
partyjne i ordynarne napaści osobiste. 
wą sen. robót publicznych stwierdził, 

sze posiedzenie sejmu gdańskiego 
niesmaczny obraz. Posie- 

W dyskusji nad sprawą mieszkanio- 
że obiegające po mieście pogłoski o 

pożyczce, którą senat ma wkrótce uzyskać na budowę nowych domów, 
są pozbawione wszelkich podstaw. W dalszym ciągu posiedzenia obrado- 
wano riad wnioskiem nacjonalistów, domagających się zniesienia podatku 
od obrotu i od towarów 
przeciwko temu żądaniu, 

luksusowych. 
podkreślając, 

Przedstawiciel senatu wystąpił 
że zniesienie tego podatku ze 

względów budżetowych jest niemożliwe. Pod koniec posiedzenia sejm 
uchwalił ponownie odrzuconą przez senat ustawę o podwyższeniu zapo- 
móg dła bezrobotnych o 10 fenigów dziennie. 

  

Strasziiwy wybuch w Poznaniu. 
Zbiornik gazowy wysadził żełaznę pokrywę — 20 , osób 

rannych. 

. POZNAŃ 26 II PAT. Dzis'o godz. 2.ej po poł. wybuchł w  miej- 
skiej gazowni przy ul. Grobla kilku piętrowy żelazny zbiornik z gazem. 
Silny wybuch wysadził żelazną pokrywę zbiornika i rzucił ją na dach 

stojącego w obrębie gazowni starego magazynu niszcząc go doszczętnie. 
ad zbioraikiem ukazały się kłęby dymu od palącej się smoły. Skutkiem 

wybuchu wyleciało wiele szyb w okolicznych domach, których dachy 

również ucierpialy. „Jwadziešcia kilka osób zostało lekko ranionych od- 
łamkami szkta.Natychmiast po wyb uchu interwenjowały wszystkie oddzia- 
ły straży pożarnej, wojsko i policja. 

Siła wybuchu, 

POZNAŃ, 26—1. Pat. Dnia 26 
bm. o g. 13 m. 3o w Poznaniu na- 
stąpił wybuch zbiornika gazu w 
miejscowej gazowni. Siła wybuchu 
była tak wielka, że szyby okienne 
nietylko w domach najbliższych, ale 
nawet dosyć daleko odległych po- 
pękały. Uszkodzone zostały też da- 
chy niektórych domów. Zabitych na- 
razie mc stwierdzono, są natomiast 
osoby ranne, których liczba narazie 
nie jest ustalona. Przyczyną wybuchu 
jest w—g. wszelkiego piawdopodo- wypadku objęła policja i wojsko. 

Baa. „> ж - «Shi. chu dyrekcji Banku, Okazało się, że    
A ста PZA DZE „= Mink 

bieństwa krótkie spięcie, które nastą- 
piło w przewodach elektrycznych od 
pomp, obsługujących gazownię. Z 
tych pomp, które słuźą do pompo- 
wania smoły, ogień przedostał się 
prawdopodobnie do zbiornika. Po go- 
dzinnej akcji ratowniczej pożar udało 
się zlokalizować tak, że drugi zbior- 
nik znajdujący się obok przestał być 
zagrożony. Na miejsce wypadku sta: 
wiła się bezzwłocznie komisja sądowa. 

Pilnowanie porządku na miejscu 

д ат ча ЗАа и» л 2 
"2 ° — 

Pięciu bandytów skazano na Śmierć. 
(Telefonem od własnego korespondenta), 

Baranowicze 26.go lutego 

Dziś punktualnie o godzinie dziewiątej rano Sąd doraźny 
pod przewodnictwem prezesa Nowogródzkiego Sądu Okręgo- 
wego p. Gałęziewicza ogłosił wyrok mocą którego zostali ska- 
zani na śmierć przez rozstrzelanie Dominik Fiedorowicz, jan 
Skrzycki, Jan Sawasciuk, Konstanty Fiedorowicz i Michał Fiedo- 
rowicz za napad na. autobus pod Siniawką. Obrońcy oskarżo- 
nych zwrócili się do Pana Prezydenta z prośbą o ułaskawienie. 

Na marginesie wczorajszej rozprawy a właściwie na mar- 
ginesie śledztwa należy podkreślić działalność wójta gminy Nie- 
dzwiedzkiej p. Siemaszko, który wybitnie pomógł przy ujęciu 
bandy. Przy rewizjach prowadzonych w czasie śledztwa wykryto 
we wsi Hajnie fabrykę masek używanych dla niepoznaki 
napadach. 

przy 
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Proces ordynata Bis- 
pinga. 

Mowa mec. Bittnera. 

Na wczorajszem posiedzeniu  obrofica 
pos. mec. Biliner wygtosit rozpoczęte oneg= 
daj przemówienie. 

Sprawa ordynata Bispinqa — rozpoczął: 
obrońca — jes! tworem carskiej sprawiedlis 
wości. O tej okoliczności trzeba w tym 
pozie dobrze pam'ętać. Rosja chcała zo- 
ydzić w oczach całego świata arystokrację 

polską i 
pinga. 

Już od pierwszej chwili po ujawnieniu 
zbrodni był gotowy cały płan działania, 
Do śledztwa wkroczyła prokuratura Guner- 
nator Korff i oberpolicma'sier Majer przy: 
bywają odrazu na mejsce przesłęp:twa. 
ledztwo idzie w jednym tylko kieru ku — 

interesuje się wyłącznie osobą Bisptnga. W 
Śledztwie tym zdarzają się rzeczy nieprawdo- 
podobne: z s rzeżonego oabineiu ks'ęcia gi- 
ną dokumenty, pies połicyjny rzuca sę na 

strażnika i Ormana a w tym kierunku nie 
prowadzi się energicznych poszuk wań. 

Od pierwszej chwili jest goiowa kon- 
cepcja — zabił Bisping. l dlatego nie zwra- 
ca się należytej uwagi na Ormana Gralę i 
Cybulskiego, daje się wi rę zeznaniom tych 
ludzi, chociaż należałoby b duć zakrwawio+ 
ną kurtkę Grali, zastanowić się nąd sprzecz= 
nością zeznań Ormana istwierdzić kłamstwo 
w słowach Cybulskieco, Wierzy się bez za* 
strzeż*ń zeznaniom rodziny Sochów. k'6ra 
poznała Bispinga, ale nie pamięta się o tem, 
jaką wariość mają te zeznanie widzi się. że 
są one uzupełniane, sztucznie konstruowane 
Dziesięcioletnia córeczka  Sochów mówi: 
<widziałam jak szedł pan, takiego wzrostu 
jak leśnik Orman», aja Ormana się nie podej- 
rzewa. Gral ma zakrwawioną całą kurtkę, 
tłumaczenia jego są podejrzane ale szuka 
się śladów krwi tylko na ubraniu Bispinoa. 

Obrońca szczegółowo analizuje ze”nania 
tych świadków i cochodzi do wniosku, że 
nie zasługują one zupełnie na zauianie. 

Tak samo nie należy przywiązywać 
zbytniej wagi do zeznań żony i córk: zabi- 
tego księcia — z zupełnie zreszią innych 
przyczyn. Trzeba się wystrzegać przyjmować 
ich subjektywne uczuc'a za objektywne do* 
wody w sprawie. Nechęć ich do Bispinga 
nie może być dowodem przec wko niemu. 

1 o jeszcze jednej rzeczy trzeba w tym 
procesie pamiętać Zabity książę był czło 
wiekiem prawym i sziachetnym. Ale był 
człowiekiem. A jako człowiek musiał mieć 
X, A 5. ARCE ass Thógł 

ieć swoje tajemnice, o których ni j bliskich mózł nie wiedzieć. 7 7) 80 
Taką iajemnicą i słabością księcia był— 

zdaniem obrońcy — jego slosunek do mło- 
dej Gralówny, brzydkiej i niedorozwiniętej 
umysłowo dziewczyny wiejskiej Z stosunku 
tego chciała skorzystać rodzina Gratówny. 
W korespondencji ojca i brata tej dz.ewczy* 
ny są us'ępy, które obrona uważa za po- 
dejrzane. Gralowie chc'eqi szantažowač kai 
cia, Widocznie szantaž się nie udał i wów- 
Czas zdecydowano się na zabójstwo. 

Morderstwa dokonali młody Gral i Or- 
man. Jest w tym mordzie chamska dusza i 
chamska ręką. Tak samo usiłowanie otrucia 
było dziełem Grali. Inteligentny przestępca 
nie truje strychiną, ani nie zadaje kilkanaście 
ran tłuczonych. Wybierą pewną, szybko 
działającą i nie zwracającą na siebie uwagi 
tru.iznę lub strzela odrazu z rewolwerit. 
Sprawców morderstwa musiało być dwóch. 
Oskarżony, mający prawie bezwładną lewą 
rękę, nie mógł dokonać zabójstwa. 

Bisping jest w tej sprawie zupełnie niex 
pi Znalezł i ka ławie oskarżonych 

al Jara prokuratury rosyjskiej. 
mu się teraz rehabilitacja, DE 

noszę o zupełne uniewinnienie ordy- 
nata Jana Bispinga, 

Olbrzymie bankructwo 
w Bruks:lli, 

jako ofiarę wybrała sobia Bia- 

BRUKSELA, 26 Il. Pat. Wielkie 
wrażenie wywołało w _ całym kraju 
bankructwo Banku Credit Foncier 
Anvercois który wstrzymał wczoraj 
wypłaty. Pasywa wynoszą 300 milj. 
franków. Publiczność rzuciła się na 
filie banku w  Antwerpji i Brukseli. 
Policja przeprowadziła rewizję w gma- 

bankructwo zostało Spowodowane 
nieszczęśliwemi Spekulacjami kilku 
kierujących osobistości, które zostały 
aresztowane. Dyrektor . usiłował po- 
pełnić samobójstwo lecz przeszkodzo- 
no mu w tem. 

"Sprawa Daudeta. 
PARYŻ, 26/1 PAT. Trybunał ka- 

sacyjny wbrew opinji prokuratora ge- 
neralnego, odrzucił prośbę O unie- 
ważnienie wyroku złożoną przez res 
daktora „Action Frangaise* Daudet'a. 
i sekretarza tegoż dziennika Deiesta, 
z których pierwszy skazany zosiał w 
dniu 14 listopada na 5 miesięcy wię 
zienia i 500 franków kary  pienięż. 
nej, zaś drugi-na dwa miesiące wię- 
zienia i 500 fr. kary pięniężnej w 
sprawie o oszczerstwo szofera Bajota, 

szerszego lotu, nie mówiąc już o in- ludzkości, która na tej ziemi sprowa daleko łatwiejsze i skuteczniejsze, bo Jaką jest duszy ludzkiej 
nieśmiertelność? 

Prałat Czeczott contra profesor 
Lutosławski. 

(Dokończenie). 

„Vox populi Vox Dei * mawiali 

starożytni i ten frazes tak fałszywy 
w swoim absolutyzmie powtarzają 

dotychczas bezkrytycznie ludzie na- 
wet wykszałceni; wstyd jednak było- 
by gdyby do tej kategorji ludzi nie- 
obliczających wagi słów, należeć mie- 
fi profesorowie filozofji. A czyliż to 
mie jest uznawaniem poniekąd tej 
bezmyślnej zasady, kiedy profesor L. 

powołuje się dla poparcia swej teorji 

już nie na naukę Kościoła, i na po- 
wagę uczonych a prawowiernych je- 
go synów, ale na tradycję, jakiej hot- 
dowały ludy pogańskie w starożytno- 

ści (bramini, buddyści, «magowie» 
perscy, mędrcy chińscy, kapłani cel- 
tyccy z czasów Cezara), na filozofów 
greckich i rzymskich (Pytagoras, Em. 

pedokies, Platon, Plotyn, Wergiljusz, 
„Owidjusz, Cycero, Seneca) oraz poe- 

tów współczesnych (Goethe, Lessing, 
Schylier — Wiktor Hugo. Lamartine, 

Beranger—Schelley, Tennyson, Rosetti, 

Browning)?! Z chlubą zaznacza profe* 
sor L., że palingeneza staje się do" 
gmatem całego polskiego mesjanizmu, 
wierzą w nią Mickiewicz, słuwacki, 
Goszczyński, Towiański, Krasiński, 
Cieszkowski, Trentowski, Norwid, 
Wyspiański. Jaką siłę dowodową mo- 
że mieć to zestawienie mechaniczne 
mitów i myślicieli tak różnorodnych 
cywilizacji i czasów? Posługując się 
tą metodą, można byłoby wyprow »*- 
dzić wniosek, że ponieważ od dawna 
i dotych zas ludy dzikie chodzą na 
go, a sianowią one jeszcze przewa- 
żającą część ludności globu ziemskie- 
go, wypada tern obyczaj wprowadzić 
na nowo do narodów, które przez 
cywilizację pozbyły się onego. Zda- 
nie to nie jest takim paradoksem, jak 
się zrazu wydaje wobec tego, co się 
dzieje w Bolszewji, która wywiesila 
sztandar: «precz ze wstydem!» i za- 
sady te w praktyce wprowadza, a co 
gorsza, wobec bezwstydu, jaki gra- 
suje w cywilizowanej Europie w lite- 
raiurze, na scenie i w Świecie mody, 

Co do mesjanizmu polskiego, 
chcielibyśmy zapytać czcigodnego pro- 
fesora, czy nie uznaje powszechnego 
sądu, że mesjanizm  najpotężniejsze- 
mu z naszych wieszczów złamał skrzy: 
dła genjuszu, zamiast je rozwinąć do 

nych słabszych talentach, i że z tego 
względu nie chlubić się mesjanizmem, 
ale ubolewać nad nim potrzeba. 

Ogłaszane od kilku miesięcy przez 
Ro Kalienbacha w <Przeglądzie 
owszechnym> listy Krasinskiego od- 

krywają nam w całej grozie szkodliwy 
wpływ, jaki Towiański wywierał na 
Mickiewicza, do opętania djabelskie- 
go bardzo podobny! Prosilibyśmy też 
o wyjaśnienie, dlaczego utożsamia 
Szanowny Profesor palingenezę z те- 
sjanizmem, jak ją powyżej utożsamiał 
z preegzystencją, chociaż sam uznaje, 
(stronica 279), że epreegzystencja nie 
koniecznie jeszcze pociąga za sobą 
reinkarnację, bo ta musi być akłem 
wolnym samej jažni,»(?) 

VI. 

Wspomnieliśmy już wyżej o szko- 
dliwyma wpływie jaki  palingeneza, 
konsekwentnie usuwająca wiarę w pie- 
kło i czyściec, po katolicku pojęty. 
wywrzeć musi na indywidualną mo- 
ralność człowieka. Z bliższego obzna- 
jomienia się z traktatem profesora 
«O nieśmiertelności» wypływają jesz- 
cze gorsze, bo wprost antykatolickie 
konsekwencje. Wierzy on w beżgra- 
niczny postęp i udoskonalenie się 

dzi królestwo Boże i głob ziemski 
przemieni w świetlaną gwiazdę, a wo- 
bec tskiej perspektywy zblednąć musi 
szczęśliwość niebieska. Oio kilka u- 
rywków na poparcie naszego  twier- 
dzenia: «Palingeneza ludziom, zapa- 
trzonym w jakieś niewymowne Za- 
światy (?!) wydawała się zabobonem 
pogańskim, opartym na  nadmiernem 
umiłowaniu ziemi» (str. 278), «Świę- 
tość prawdziwą jedynie się osiąga w 
tych samych warunkach zewnętrznych, 
w jakich grzeszylišmy, to jest w 
związku z ciałem. Świętość, zdobyta 
w czyšcu poza ziemskim, przez bier- 
ne cierpienie bezczynu, byłaby bladą 
parodją tej energicznie czynnej Świę- 
tości,którą uwielbiamy w życiu naszych 
ziemskich patronów» (str. 286). »5zczę- 
ście wiekuiste, dla którego zostaliśmy 
stworzeni, jest na ziemi możliwe rów- 
nie dobrze, jak w innych sferach 
niebios, gdyż ostatecznem  przezna- 
czeniem ziemi jest przywrócenie jej 
przynależności do. nieba» (str. 275), 
«gdy ciało ludzkie się rozpromieni na 
wieczne trwanie> (str. 276), « Duszpaste- 
rze mają dwa główne śródki działania 
na rzesze: albo grożą strachem 
przed piekłem, albo usiłują obudzić 
miłość dla nieba, To pierwsze jest 

ludzie są przeważnie sktonniejsi do 
strachu, niż do miłości. A ten potę- 
žny środek traci skuteczność, gdy 
się ludzie dowiadują, że mają szereg 
żywotów przed sobą" (str. 298). „Do- 
póki aspiracji wyższych brak, a czło- 
wiek grząźnie w rozkoszach zmysło- 
wych, obietnica powrotu na ziemię 
jest zapowiedzią względnej bezkar- 
ności* (str. 298), O szczęściu nad- 
przerodzonem, pochodzącem z mito“ 
wania Pana Boga, widzenia Oo, jak 
się wyraża św. Paweł, twarzą w 
twarz przez całą wieczność, profesor 
L. zdaje się nie wiedzieć i nawet 
trudno by dla tego szczęścia znaleść 
miejsce w jego palingenezie. Zamiast 
podnosić ziemię do nieba, on zapo- 
wiada Królestwo Boże na ziemi i 
pozwała sobie te wytwory swojej 
fantazji przyodziewać powagą Pisma 
w. którego słowa po swojemu 

wbrew myśli Kościoła tłumaczy. Oto 
parę ustępów na rbd się powołuje: 

1) „Kto utraci dom, braci, rodzi- 
ców,żonę dla Imienia mego, tyle sto- 
kroć weźmie i żywot wieczny odzier- 
žy“ (Mat. XIX, 20). II. „Przeto wam 
powiadam, wszystko, O cokolwiek 
modląc się prosicie, wierzcie że o- 

trzymacie, a stanie się,wam*... (Mar 
XI, 24). Na zasadzie tych ki 
profesor L. dowodzi, że ponieważ 
Chrystus Pan nie wszystkie prośby 
nasze o rzeczy materjalne w tem ży- 

ciu wysłuchuje, więc musi być inne 
życie, w którem wysłucha. Nie zwra-, 
ca uwagi, że w tekstach ewangielicz- 
nych dodane słowa „modląc się pro- 
sić będzie*, albo też „prosić będzie 
w Imię moje*, oznaczają modlitw. 
pokorną i zgodną z wolą Bożą, bo 
jeźeli by Pan Bóg zawsze i wszystko 
wvsłuchiwał o co prosić będą ludzie, 
wówczas byłby naszym sługą, nie żaś 
Panem. Cała niedorzeczność takiej 
interpretacji wykazać się musi, kiedy 
zechcemy wyrażenie słowa «stokroć tyle otrzyma» zastosować w znacze- 
niu literainem do powyżej wymienio - 
nego tekstu Mateusza (XiX. 29), bo 
wypadnie, że kto wyrzecze się jednej 
żony lub matki, otrzyma ich Sto, 
czego nawet Mahomet wyznawcom 
swoim nie obiecywał. W rozmowie z 
Nikodemem (Jan 111. 

  

sk
ą   

   
4) w której 

Chrystus Pan mówi o konieczności ; 
odrodzenia się człowieka dla otrzy: | 
mania żywota wiecznego, a Nikodem 
zapytuje: »Jakoż człowiek może na* 
powrót wejść do łona matki swej?» 
—-Zbawiciel odpowiada wyraźnie, że 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Zamiary a siły njodawczym, — zadaniem jej będzie 

mików w Wilnie ma powstać Rada dze słałej interwencji u czynników 
Zrzeszeń Gospodarczych. Kwestja miarodajnych w sprawach objętych 

czy taka rada ma jednoczyć zrzesze- uchwalonemi postulatami gospodar- 

nia tylko na terenie województwa Cczemi. Zakres więc zadań jest 

Wileńskiego czy też wszystkich wo- większy a w pewnej mierze nie iden- 

jewództw wschodnich pozostaje 

razie otwartą. 
” Według koncepcji 

sady zrzeszeń (we Lwowie) na całym 

terenie Rzeczypospolitej należałoby č in : 

powolač pięć rad odpowiednio do w drodze ustawodawczej, nie da Się znaczne naddatki ponat dawną taksę. 

i i $ } i iew. Poza tą podwyżką podniesiono ceny 
a. dzielnicowych różnic w układzie sto: Zresztą z: Zz L me „ienė „Šikai 

8 ; 2 t do pomyślenia w tejustawo- eksportowe w Dyrekcji Wileńskiej (olcha, nków gospodarczych. Wilno po- nie jes „tej ы rekcji Wi 

= ы у icdzibą zrzes dawczej drodze stworzenie instytucji Hrzoza i osika) i Łuckiej (olcha 1 osika). (Od 
winno byłoby stać się siedzibą z! й GL 62 las Akai asd. : 

ю 3 i p - czysto społecznej i niczetm nies. ® 4) Wszelkie zmiany cen taksy muszą 

o. dita AE „ea : być sosna przez bDyrekcje Lasów 

ma oesie nosines SE AC ŠA Państwowych do zatwierdzenia Ministerstwu 

- tworzyliby naczelną czy centralną ra- Nie oznacza to bynajmniej — (w Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

dę, kiórej zadaniem byłoby ułatwianie razie powstania rady zrzeszeń gosp.) Nowe ustawy i rozporządzenia. 

realizacji postulatów gospodarczych —zbędności dalszego istnienia Rady Z <Dziennika Ustaw Rz. Bo Ne 102 dn. 

i i 1 3 i iewi 1 1926: 
przez nawiązanie bezpośredniego kon- Ekonomicznej. Odwrotnie, niewiado: ! 

zacja była stosowana?) 

kursowe pieniądza micznej w Radę zrzeszeń gospodar- zarządzenie zostało wydane?) 
małopolskiej czych przez zmianę Statutu, względ- 

nie przez narzucenie jej innych funk“ niscznością dostosowania tej taksy do po- 

Rynki miejscowe: 

i i л ы —- Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn. 
taktu z czynnikami rządowymi. mem jest wogóle, SEE w naszych spe 30 Xli 1925 w sprawie opłat stemplowych 

Nie może być dwu zdań co do cjalnych warunkach i przy trudnoś- od poświadczeń oibioru sum pieniężnych 
5 y i i iwi я ję, lub innych przedmiotów waitošciowych w 

celowości zorganizowania rady zrze- ciach, które niewątpliwie nasuną SiĘ, cp psń-twowych. (poz. 117), 
A pos а inji fa- jak to wyżej zaznaczyliśmy — pow- — Rozporządzenie M-ra Skarbu z dn, szeń gospodarczych” Brak opinji ] yżej $ z instytucją 17 1l 1926 w sprawie częściowej zmiany 

chowej sfer zainteresowanych a czę: Stała rada zrzeszeń będzie ona ; .Ч‘ als Ma Skarbi © Disziudowanie al 
i ie tej opinji przez, długotrwałą i żywotną. atomiast nrzęiników i roboiników przedsiębiorstw 

stokroć i lekceważenie tej RW t 5 Е i : i а i siad spłrytozowydh, kórzy z powodu wprowa* 
instytucje prawodawcze i rząd było Rada Ekonomiczna nie tylko posiada Ažeiia mononola Aris tusodedo <lauli 24 

przyczyną siałego pogorszenia się wyrobioną rutynę, lecz— co ważniej- jęcie. (poz. 118). 

sytuacji gospodarczej. Konsolidacja sze—świadomość swych celów, wów- 

opiaji fachowej, osnutej na znajo- czas gdy Rada zrzeszeń gospodar > . 

mości zjawisk gospodarczych i ana- czych na razie będzie musiała siłą p ° г;:;›к:е. i й 

х i i i kg. ь g. / fizie ich, stanowiłaby antidotum na rzeczy PE SR” # :і…У;:с:г:ііщоиаЕ‘ОО ba UE iż, 

i i i .go- i n. ię Iniane za 100 kg. 43 zł., ten włókno za działanie na organizm społeczno-go- i ustalania „swych zada : | mię B. ; 

Ъ spodarczy trucizny, wytwarzanej w Bardziej poważne są dwie ostatnie pud od 12 — 16 zł., siano za pud 1,50 zł, 

| laboratorjum  czterystu czterdziestu wątpliwości: czy da się powołać do 
czterech. życia obumarłe lub nieistniejące obecne 

Na gruncie jednak wileńskim mo- zrzeszenia, (które powinny by były 

głyby powstać pewne wątpliwości. powstać w warunkach normalnych), 
  

      

stniej jem w Wilnie, jeszcze za względnie czy można ożywić działal- | SOBOTA. = są Środkówej I do życia ność już istniejących, a następnie czy 27 Dziš Wsch, sł, o g. 6 m. 43. 

p powołana, Rada Ekonomiczna, któ- potrafimy: zwalczyć niezdrowy antago" |suche dni L. karų 

rej skład i dotychczasowa działal- nizm istniejący pomiędzy dwoma lub ke ANIĘ 

mość daje rękojmię należytego zro- kilku egzystującemi zrzeszeniami, . 

zumienia potrzeb i stanu miejsco- Wyrok w tej sprawie wypowie URZĘDOWA. 

wego życia gospodarczego. Pozatem przyszłość. Miejmy jednak = — tw) Oddział Sztuki Urzędu 

stworzenie rady zrzeszeń gospodar- że rzucona przez Stenie Techników Wojewódzkiego opracował kwe- 

czych przewidywać musi istnienie sa- myśl dałej będzie rozwijana, wsączy sijonacjusze dotyczące stanu zabyt: 
y jh zrzeszeń, a większość tych nie się w krew zdrowego organizmu go- ków nieruchomych, w Sz „żególności 

ы a wstanie zaś spodarczego i pobudzi do dalszych budownictwa drewnianego na terenie 

means ap i a. Ni jej okręgu konserwatorskiego celem u- 
niektórych można śmiało wątpić. a owocnych poczynań. Nie miejmy 

я < ь аё zyskania danych historycznych a 
Charakterystycznem jest, że sami jednak złudzeń: musimy odróżniać wszystkich tego rodzaju objektach. 
inicjatorzy stworzenia rady zrzeszeń rząd jako władzę, może najbardziej Kwestjonarjusze te będą rozesłane w 

i gospodarczych by ustalić, jakie zrze- dla potrzeb życia gospodarczego przy- najbliższym czasie do wszystkich 

szenia istnieją, posługiwali się.. księgą chylną ale tylko wykonawczą, a sejm sory aloe boj 

adresową, przyczem później wyjaśniło jako instytucję ustawodawczą. Wed- w.nsoh w Oddziale Sztuki spisów 
się, że połowa tych zrzeszeń istnieje ług konstytucji—niemasz rozporządze- ewidencyjnych. ; : 

tylko w księdze nia bez oparcia o ustawę.., którą sejm wa 0, Z Urzędu Pezo. 
5 j i i i j sferach zbližo- # ; i tpii- wydaje. Pierwszem więc zadaniem ec kursujących w 2 

Narzuca się dalej trzecia Awą P Ra dy Gospodarczej byłoby stwierdze- nych do Okręgowego Urzędu Ziem 
| wość, czy da się u nas ustalić ' samo “° : S a. skiego wersji o rzekomej zinianie na pojęcie zrzeszenia oraz czy praca Rady nie: 1) w jakim stopniu Sejm z 

  

: stanowisku Prezesa Zarządu, współ: 

da jakiekolwiek pozytywne wyniki winił pogrążając nasze życie gospo- pracownik nasz zwrócił się do preze- 
a | sr 423 ją darcze w przepaść i 2)co nasi pos- sa p. A. Naleszkiewicza wtej sprawie. Ę zrzeszenia Е | skoro w skład jej wejda zabi m dowie z Ziemi Wileńskiej w tejmierze Pan prezes poiniormowai naszego 

wzajemnie się zwalczające. y współpracownika, że w związku z uczynili. 

  

i Z ь izacj kich działach które zrzeszenia gospodarcze właś. ,_ reorganizacją we wszyst ł 
ho" zrzeszeniami zawodowemi, = Harski pracy tak w poszczególnych Urzędach 
względnie cele gospodarcze są powią- Infor macje. Ziemskich, jaki w samym  minister- 

jum, wszyscy prezesi poszczególnych 
Czy będą nowe ograniczenia urzędów ziemskich, Warszaw, Lwo- 

dewizowe? wa i Poznania wzywani byli na na- 
ż radę do Warszawy. 

Na liczne zapytania dowiaduje się _ Pan prezes Naleszkiewicz wyjeż- 
wbrew im. jedno z pm warszawskich po dE dża w tym celu = ao па kil- 

p е : : siągnięciu informacji w ministerstwie ka miesięcy, jednak nie przestaje na- 
Pierwsza z wysuniętych Si skarbu i w. Banku Polskim że nie jest dal ok 5 U. Z. Wilno i nadal 

"zdaniem naszem upada sama przez przewidywane wprowadzenie nowycb przewodniczyć będzie na „wszystkich 
- się: chodzi przecież o stworzenie in- ograniczeń w obrocie dewizowym. komisjach ziemskich. Wyjazd p. pre- 
stytucji społecznej, obejmującej cały s. donosiły inne pisma warszaw- = z. za = R 

i i też wa zie go p. Świ : teren (czy to województwa Czy SR 5 

kilku województw) zasobne) w odpo- Czy waloryzacja cen na drzew! SAMORZĄDOWE. 
. istnieje. 

wadzenia А х 
wiednie środki pg o wresz- Na skutek ukazujących się w prasie po- — (i) Magistrat Trocki kupuje 

po Anderso p : * dom. Magistrat m. ;Trok postanowił 
szczególnych notatek M — wo R. i D. P. 

- śnia, ze: ° 
cie mogącej mieć WE” paw ww lasach państwowych nie była w kupić dom, w którym mogłoby się 
ciela w naczelnej radzie w Warszawie, okresie ostatniego spadku waluty stosowana nornieścić biuro magistratu Oraz szko” 

Rada zrzeszeń gospodarczych nie waloryzacja dawnych zobowiązań, ani też P Starostwo Wil.-Trockie, wydele- 

EZ Z ZOZ gowało specjalnego technika, w celu 

amen CZ , zbadania na miejscu wybranego przez 

jak sam wyznaje, prowadził radę miejską objektu. : 

ёззёхга{;стіе р'::уег. 1іиу lata w —- 0 Ra WOK 

Wilnie, a przedtem w Poznaniu i Powiatowego. Następne posie. sh 

Lwowie! Omawiana obecnie książka nie wydziału powiatowego sejmiku 
dla nas profanów jest tylko próbką 
ducha, w jakim prowadzić musi wy- 
kłady tego, co sam nazwał metafi- 

žyką a (sich, a 4 której z ke 
nością rylibyśmy jeszcze więcej 

błędów. Zapyłałenty go po trzecie, „„— () № zjazd aonaowy. 
jakc katolika, czy nie wie, że nie- Starosta powiatu Wil.-Trocl lego p. 
wo'no iłumaczyć słów Pisma Św. Witkowski wyjechał wczoraj do a 
inaczej, jak tego naucza nieomylny SZAWY aby wziąć udział, jako przed- 
Kościół święty, któremu jedynie stawiciel sejmiku na a eg wię 
Chrystus Pan dał na to posłannict. dowym. Zjazd potrwa trzy dni. z 
wo? Domagamy się też odsłonięcia Zem ze starostą Witkowskim, ja Z 
anonimu swego rzekomego «uczo- drugi przedstawiciel sejmiku akira 
nego i świętego arcybiskupa i kardy- burmistrz m. Trok p. Budrewicz. > 
nała», który własnoręcznym listem wrót p. Starosty spodziewany jes 

miał uspokoić sumienie profesora, że drugiego marca, 

relnkarnacja nauce Kościoła prze- — (t) Badanie gleby w celach 
ciwną nie jest. A jeśli słabego głosu meljoracji. Przedstawiciele działu 
naszego posiuchać nie zechce, wzy- meljoracyjnego powiatu Dziśnieńskie- 

wamy jego kolegów, człónków fa- go porozumieli się ze znanym proteso- 

kulietów teologicznych, iżby nas po- rem gleboznawstwa p. Miklaszewskim 

wagą swoją i erudycją fachową po- w Warszawie, który ma w sierpniu 
rzeć zechcieli. Przecie to chyba ich przybyć do powiatu „ Dzišnienskiego 

jest obowiązkiem stać na straży czy- celem przeprowadzenia badań gleby 
stości wiary! w związku z projektami  meljoracji. 

Tempus urget—Caveant consules! Wśród nich wysuwa się projekt ure- 
gulowania odpływu pomiędzy  jezio- 

X. W. Czeczoli. rem Głębockiem i Berezweckiem, co 

zane z zadaniem obrony interesów 

zawodowych, zadaniem, które c 

dy ogółno-gospodarcze przeważnie u- 

au dalszy pian lub każe iść 

  

  

tu o odrodzeniu z wody i 

ku świętego, czyli o odrodzeniu 

duchowem. Profesor jednak, mim- 

tak wyraźnego teksiu, widzi w am 

zapowiedź palingenezy. a będzie- 

my dalej zbijać fałszywych CK 

tacji Pisma Świętego, па jakie so = 

Szanowny profesor pozwala, pozos x 
wiając to piórom kompetentniejszy”e 

od naszego. Pozwolimy sko, wojsk 

zapytać pana Wincentego Lutos ы 

skiego, jako męża uczonego, = 

apodyktyczne giosżenie teorji og ni 

genezy, powołując Się па całą Ii o 

pisarzy od Orfeusza aż do Rabindra- 

nata—Tagore, nie przytaczając ani 

jednego ich zdania, zmuszając tem 

samym czytelnika do wierzenia mu 

na słowo, uważa ną metodę nauko- 

wą? Zapytujemy go powtóre, jako 
rofesora, czy używanie takiej meto- 

y dla głoszenia teorji, którą sam 

uznaje za szkodliwą dia umysłów, 

pozbawionych wyższych aspiracji, bo 

uprawniającą bezkarność (a takim 

jest ogół słuchającej go nA 

poczytuje za sumiennė, wype winić 

obowiązku, jaki na niego a a 

Ojczyzna, powołując go na katedrę 

"_ uniwersylecką? Czy nie jest te pad 
" 1ebotą destrukcyjną, | PA o 

tozsiewania gazów trujących? © 

dzień 6 marca r. b. Na posiedzeniu 
poruszona będzie sprawa zmiany 
kolejności robót budowlanych projek- 
towanych na sezon letni, 

  
    

1 

OW O 3 

masło za ky. 5,50 zł, mąka pszenna 0000 A. AI TI IIS 
ka. 0.71 zł., mąka pszenna 0000 B kg. 0,68 
zł. żytnia stołowa kg. 0,41 zł., razowa ks. 

? zostać organem li tylko opi- nie były zawierane umowy w walutach ob- 
PORZ? Org y Р cych o sprzedaž driewna dla poirzeb rynku 

krajowego (Od Red.: co ma oznaczać e DiG do: ate wsikowGk НЕРОЙ 
оее i - i t dro- «ostatni spadek»—czy przez '0 M—w0 chce Dziš dolar co zwy - 

Z inicjatywy Stowarzyszenia a O RZA CSK uznać, dread ostatnim spadkiem walory- nach południowych płacono 7,75 —7,80. 
Bank Polski kupował dolary po kursie 

2) Zniżka złotego nie wpłynęła zupełnie giełdowym. 
na ogólny poziom cen taks na drewno w 
lasach państwowych. Ministerstwo Rolnictwa 

tu i D. P. wydało w tej sprawie specjalne za- 
rząd:enie, wyjaśniające, że powodem zmiany 
cen taks może być tylko zmiana OU 

ałceni ( Ex „ Cen na rynku drzewnym, a nie wahinie na- tyczny Przekształcenie Rady Exona 704 Red: Klady dalis 

3) Nieznaczna podwyżka taksy w Dy- 
rekcji Siedleckiej spowodowana została ko- 

  

il.-trockiego wyznaczone zostało na | 

0,80 zł. 
Tendencja zwyżkowa. Dowóz dostatecz- 

ny wskutek dobrej sanny. 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA, 26,11. 

szej wzmianki 
skutkiem przeoczenia wkradła się na 
stępująca omyłka i opuszczenie na 
stępujących wyrazów: zamiast 
ten nie przedstawia się katastrofal 
nie czego dowodem jest garść cyfr 
zaciągniętych z urzędowego zesta 

; S iš i REP i i i ienia stanu poszczególnych dziedzin i ak ziomu cen w dyrekcjach sąsiednich, oraz Włienia S! 4 cyj nie da się uskutecznić inaczej jak wynikami przetargów, przy których osiągano przemysła w r. 19,5", należy czytać; 
„Stan ten zdawałoby się nie przed- 
stawia (i t, d. jak wyżej)... to jednak 
zaznaczyć naležy, že statystyka obej- 
muje również te zakłady, które skut- 
kiem kryzysu jakkolwiek otwarte w 
początku roku 1925 później przestały 
funkcjonować”. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
26 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 1,75 1,72 1,74 
Belgja 36,10 36,19 36,01 
Hoiandja 313,70 31448 31202 
Londyn 3772 37.59 37.50 
Nowy-York 1.75 1.73 1.71 
Paryż 28,20 28,27 2813 
Praga 22,88 22,93 22,83 
Szwajcarja _ 149,25 148.75 14838 
Stokhotm 148.80 149.17 148,42 
Więdeń 108,82 109.10 108 55 
Włochy 31.15 31.23 31.07 

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

Н kolejowa 120,00 125,00 — 
5 pr. pożycz. konw. 3455 3460 — 
4 pr. pożyczk, konw, — — — — 
5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw, 22,00 23,25 — 

  

KRONIKA 
pozwoliłoby na podniesienie  wy- 
dajności łąk położonych około Głę- 
bokiego. a będących dotychczas pa- 
stwiskami pośredniejszego gatunku, 

— (0 Zwiększanie kredytów 
komunalnych. Miniterstno sprwewn. 
po porozumieniu się z min. skarbu 
wydało dodatkowe zarządzenie w 
myśl którego zwiększanie kredytów 
komunalnych przez odpowiednie 
zmniejszanie innych, przewidzianych 
w budżecie może nastąpić tylko na 
podstawie uchwały organizacji zwią- 
zków komunalnych właściwej do u- 
chwałania budżetu i zatwierdzonej 
przez władze nadzorcze. 

Uchwała taka może zawierać ogól* 
ne upoważnienia zarządów zw. ko- 
munatnych do przenoszenia kredytów 
w budżecie zwyczajnym, lecz tylko 
w obrębie grup wydatków, które we” 
dług przyjętej przez każdy związek 
komunalny zasady podziału wydat- 
ków w budżetach stanowią grupy 
najdrobniejsze. 
Nadwyżka dochodów nad rozchoda- 

mi bądź też oszczędności oraz wpły- 
wy dochodów ponad preliminowa- 
ną kwotę muszą być użyte na po- 
krycie wydatków następnego roku 
budżetowego. 

KOLEJOWA. 
— Zmiana rozkładu jazdy. 

Dyrekcja Wileńska K. P. zawiadamia, 
że niżej wymienione pociągi poczy- 
nając od 1-go marca r. b. będą przy- 
chodziły i odchodziły do i ze stacji 
Wilno według następującego zmie- 
nionego czasu: 

a) poc. Nr. 7Il przyjazd o godz. 
6 m. 35 (obecnie o g. 6 min. 50) 

b) poc. Nr. 312 przyjazd o godz. 
23 m. 35 (obecnie o g. 23 m. 30) 

c) poc* Nr. 314 przyjazd o godz. 
7 m. 15 (obecnie o g. 7 m. 30) 

d) poc. Jil odjazd o godz. 6 48 
(obecnie o godz. 7 m. 00. 

SZKOLNA. 

— (m) Poświęcenie lokalu 
szkolnego. Dziś, dia 27 łutego, o 
godz. 6-ej wiecz. odbędzie się po- 
święcenie nowego lokalu szkolnego, 
nabytego przez Magistrat m, Wiina 
dia potrzeb szkoły powszechnej Nr. 23 
we wsi Góra (Kolonja kolejowa). 
Poświęcenia dokona ks. Kreiowicz 
w obecności władz szkolnych. 

— (10) Warunki wstąpienia na 
wyższe kursy  nauczycelskie. 
Okręgowe kuratorjum szkolne po- 
wiadomito podległe sobie inspekto- 
raty że zapisy kandydatów na wyż: 
sze kursy nauczycielskie mogą być 
uskutecznione tylko do 1 marca. Kan- 
dydacj, nauczyciele szkół powszech- 
nych posiadający pełne kwalifikacje 
składają podania :swoim iaspektorom, 
którzy po dołączeniu arkusza nauczy- 
cielskiego i szczegółowej opinji © 
kandydacie przesyłają je sami. | 

Kursy obejmować będą grupy: 
humanistyczną,  geograficzno-przyro- 
dniczą, fizyko-matematyczną, robót 
ręcznych oraz grupę śpiewui wycho- 
wania fizycznego. 8 

Wobec ogromnej ilości urlopów 
płatnych, przewidziane są urlopy kom- 
binowane za zwrotem kosztów Za- 
stępstwa, przyczem koszty te rozło- 
żone zostaną na kilka lat. 

MIEJSKA. 
— (m) Odmładzanie drzew 

— Sprostowanie: Do wczoraj- 
o stanie. przemysłu, 

(fel. wł. Słowa). 

posiada ogrom- 
ne zapasy 

siewek 

„stan 

Sprzedaž franko wagon 

Waru 

Zarząd Dėbr, Poczta Skidei Powiat Grodzieński 
m. Spusza, 

miejskich i na górze Zamkowej. Na- 
leży ufac, że odmładzając drzewa nie 
zrobi komisja tego, co zrobiono z 
pięknym ongiś parkiem ger. Żeli- 
gowskiego. 

— (t) Policja wodna. Zbliżająca 
się wiosna, a z nią możliwość po- 
wodzi mimowoli zwróciła naszą u- 
wagę na sprawę organizującej się w 
Wilnie policji rzecznej. 

W sprawie tej poczynione są już 
pewne kroki dające rękojmię, że od- 
dział policji wodnej będzie w pełnej 
gotowności z nastaniem wylewów. 

Komendzie miasta, po długich 
pertraktacjach udało się wydzierża- 
wić za niewielką sumę (I2 zł. rocz- 
nie) budkę położoną w pobliżu mos- 
tku Autokolskiego, należącą do ma- 
gistratu. 

W najbliższych dniach jeden z 
przodowników, wyznaczony na sta- 
nowisko kierownika tego posterunku 
wyjeżdża do Warszawy'celem przesłu- 
chania specjalnych kursów dla poli- 
cji wodnej. Po powrocie z kursu 
przodownik zajmie się wyszkoleniem W; 
odpowiednich posteruakowych odko- 
menderowanych do oddziału wod- 
nego. 

Na razie jest tylko jedna łódź mo- 
torowa, jednakże jest nadzieja, że w 
począ kach lata tabor oddziału po* 
większy się. 

Zadaniem policjj wodnej będzie 
przestrzeganie prawidłowości spławu 
tratw, kursowania statków, pomoc 
tonącym — przez nieustanne patro- 
lowanie na łódziach motorowych 
rzeki — oraz przestrzeganie przepisów 
dla kąpiących się. 

AKADEMICKA. 

— (t) Orkiestra akademicka. 
Przy bratniej pomocy USB. z inicja- 
tywy grupy akademików powstaje 
wkrótce orkiestra akademicka, 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Oddz. Ligi Morskiej 

i Rzecznej. Nowy Zarząd Wil. Od- 
działu Ligi Morskiej i Rzecznej ukon- 
stytuował się w następujący sposób: 
Prezes: p. Kazimierz Wimbor, wice- 
prezes: p. inż. Bogusław Bosiacki, p.- 
Jan Sobec-i, Skarbnik p. Władysław 
Szumański, sekretarz: p. Jan Karol 
Rochowicz, zastępca sekretarza p. 
Benedykt Krzywiec. 

Sekcja propagandy: Przewodn. inż. 
Bogusław Bosiacki, członkowie: gen. 
bryg. Michał Tokarzewski, inż. Hen- 
ryk Jensz, p. Tomasz Nejman, p. Jan 
Sobecki, p. Ksawery Zapolski, 

Sekcja sportowa: przewod. p. dr. 
med. Czesław Czarnowski, członko- 
wie: p. pułk. jan Fogel, p. por Zyg- 
munt Ostrowski, p. Benedykt Krzy- 
wiec. 

Sekcja finansowa: przewod. p. inż. 
Juljan Staszewski, członkowie: p. Jan 
Malecki, p. inż. Witold Czyż, p. Lud- 
wik Barszczewski, p. Edmund Kowal- 
ski, p. Władysław Szumański. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Wileński Oddział Poiskie- 

go Towarzystwa Historycznego. 
W niedzielę dn. 28 lutego o godz. 11 
odbędzie się w sali Seminarjum НЫ 
storycznego Zamkowa Il posiedzenie 
z następującym porządkiem dziennym: 
1) Sprawozdanie z IV Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich w Po- 
znaniu. 2) Odczyt prof. K. Chody- 
nickiego: O Towarzystwie Hrubie- 
szowskiem. 3) Dyskusja. 

— Walne Zgromadzenie Zrze- 
szenia Sędziów i prokuratorów. 
Zarząd Wiieńskiego Oddziału Zrze- 
szenia Sędziów i Prokuratorów po- 
daje do wiadomości swych członków, 
że w dniu 28-go lutego r. ub. o go- 
dzinie 1l-ej m. 39 w gmachu Sądu 
Okręgowego odbędzie się doroczne 
Walne Zgromadzenie Zrzeszenia, 

Zarząd uprasza o liczne i punktu- 
alne przybycie. 

RÓŻNE. 

— (0 ZLoterja na rzecz bez- 
robotnych. Z inicjatywy Ogniska 
Kolejowego powstaje loterja dochód 
z której przeznaczony zostanie na 
rzecz bezrobotnych. 

Bilety na tą loierję rozpowszech- 
niane będą w sferach kolejowych. 

— Sprostowanie. W odcinku 
piątkowego „Słowa* (część pierwsza 
rozprawy prałata Czeczotta) niepopra- 
wione pożostały dwa błędy drukar- 

Dnia 1 marca odbędzie się posiedze» skie. Powinno być refutacja (nie re- 
nie miejskiej Komisji ogrodowej w putacja), oraz prof. Lutostawskiego 
sprawie odmiadzania drzew na ulicach (nie: prof. Lutosławskiemu). 

Do kultur 
wiosennych 

Główny Zarząd Dóbr Spuszańskieh 

jednorocznych 
sosnowych, 

pochodzących z własnych nasion 1 z rzadkiego 
siewu, pięknie 1ozwiaiętych. 

st. Skidel.. 

nki sprzedaży na żądanie podaje 
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© REDUTOWE WIECZORY 
©MUZYCZNE 
ev poniedziałek 1-90 marca 1926r. 

@ 
8 

I WIECZÓR 
® ORKIESTROWY 

w wykonaniu 

Wileńskiego Zespołu 
symfonicznego. 

Dyrygent: 

Adam Wyleżyński. 
Początek punkiualnie o g, 8-ej w, 

39886390985868 
TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w teatrze na Pohulance gra dzisiaj 27.11 «Wesele» dramat St. Wy- 
spiańskieco w 3h aktach, 

A sasas ry 29 <Uciekta mi przepioreczka> komedja St. Žeramski 
3-ch aktach. z "a 

Wieczorem o 8-ej <Przechodzeń» sztuka B. Katerwy. w 3ch aktach. Całkowity do- 
chód z przedstawień niedzielnych Reduta przeznącza na fandusz bezrobotnych miasta 

+ 

ilna, 
W poniedziałek 1 marca o godz. 8 wiec. 

odbędzie się 1-szy z zapowiedzianego cyklu 
koncert symfoniczny w wykonan:u wileż 
sk'ej orkiestry symionicznej poi batutą p. Ad. Wyleżyńskiego. W programie utwory 
Moniuszki, Karłowicza, Statkowskiego 1 Мов- 
kowskiego. 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
przedstawienia biuro <Orbis» ul. Mickiewicza 
1l od godz. 9 — 4 w dnie powszednie i od 
godz. 10—12-30 w niedziele, oraz kasa teatra 
od godz. 11—2:ej i od 5—8 w dnie przed 
stawienia. Opr. tego dla udogodnienia 

SRO z dnie c: księgarnia 
<Lektor> Mickiewicza 4 od 4—7 i w niedzieli Šis niedziele 

— Wieczór Chopina w Teatrze 
Polskim.  Znasomity pianista Zbigniew 

Drzewiecki wystąpi w niedzielę 7-g0 marca 
r. b. z recilalem fortepianowym, poświęco- 
nym całkowicie utworom Chop'na Program zawiera: Sonata B-moli, 24 preludja op. 28. Preludjum As dur, Polonez Fantazja, 2 etiu. 
dy, Kołysanka, Polonez As-dur. Początek 
koncertu o Wi 8-ej wiecz, 

sz eczór orkiestro' Reduty. W poniedziałek ł-go marca odis des 2 
Teatrze Reduta pierwszy wieczór 0. kiestrowy 
w wykonaniu Wileńskiego Zespołu Symfo- 
nicznego. Program zawiera uwerturę do Op. <Fliss—Moniuszki, rapsodję litewską M. Kar= 
łowicza, uwerturę do op. <Marja»—R. Stat. kowskiego, oraz suitę S ojowskiego. Dyry. 
gent — Adam Wyleżyński. Ceny redutowe z prawem 50 proc. zniżki. 

, — Poranki muzyczne w sali miej- skiej, W niedzielę 28 lutego b, r. dwa akty (I i II) świetnej komedjo:opery' J. Rossinie- 
go <Cyruiik Sewilski» w wykonaniu scenioz- 
nem, tboczątek o 12 godz. 30 min, pop. 

— Chór ukraiński. Dziś w klubie 
Handlowo - Przemysłowym odbędzie 
się koncert wszechświatowej sławy 
chóru ukraińskiego pod batutą Dmitra 
Koika. Bilety do nabycia w księgarni 
«Lektol» do godz. 5-ej; od 5-ej w 
kasie klubu, Początek o godz. 8-ej. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 
— Wykrycie tajnej gorzelni. Dn. 21 b. m. w lesie około wsi Siwce gm. Krzy- wickiej wykryto potajemną gorzelnię, skłą- dającą się z jednego koiłą, 2ch kaizi fer- mentacyjnych, beczki z zacierem 300 litr i jednej rurki 2-metrowej. Sprawców pomimo dłuższej obserwacji nie ujawniono. ‚ — Zgwałcenie. Dn. 25 b. m, w strzel- nicy wojskowej (Zakret) została zgwałcona przez 8 mężczyzn Adela K, (Pióromont 28) Część sprawców powyższego Władysław Nowik (Zakretowa 32), Stauisław Rynkiewicz (W. ZE SD iN Aleksiuk zostali 

aresztowani. Trzech wojskow: ASO. ji ych przekazano 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 23 b. m. usiłował otrać się jodyną 17 1Ы 
Motel Rozental (zamieszkały w Dołhinowie), Przyczyna usiłowania samobójstwa—nieule - 
czalna choroba. 

— Nagły zgon. Dn. 22 b. m. w Łuż- 
kach nagle zmarła żona sierśanta z 5 Baonu nd ao OWY z пага- alono. Trupa zabe; . сЬо‹!:еп.п?е z toku. 3 AS й —- Falszywe monety. We wsi Kowal- czykach Wil. Lrockiego AS posterunkowy Franciszek Geter otrzymał od mieszkańca m, Szumska  Kazimierzą Szrubskiego mone fałszywą jednozłotową. Dochodzenie ustaliło, 
iż Szrubski monetę otrzymał od aptekarza Edmunda Rodziewicza, który zeznał, że nie pamięta skąd ją ma. Dochodzenie skierowa- 
no do Podprokuratora. 

— Zuchwały rabunek. Dn. 24 b. m. о g 21 m. 30 przy zbiegu ul. Suwalskiej i Zakretowej nieznani sprawcy wyrwali z ręki J. Kuszpecińskiej (Zakretowa 28) torebkę 
damską, zawierającą pieniądze i różne przed- mioty So wartości 120 zł. 

— Dn. a 16 m. 30 w pobli- | 
ju żu Hali Miejskiej H. raszkowej (m. Ja- szuny pow. Geo) wyrwano z ręki 20 zł. Sprawcę A, Gryszkiewicza (Nowo- gródzka 13) zatrzymano. 

— Ujęcie złodziei kieszonkowych. 
\ nocy na 25 b. m, podczas kontroli miejsc podejrzanych przez kierownika I zomis. z0- 
stalli zatrzymani złodziej kieszonkowy Jan 
Jakimowicz, Piotr Setkiewicz oraz Herman 
Kamuszer, uchylający się od służby woje 
Skowej. 

— Na gorącym uczynku. Adam Za- 
wadzki (Wielka 7) zameldował o systema- 
tycznej ksadzieży książek z księgarni na 
ogólną sumę 1000 zł. Kradzieży tej dokonał 
subjekt jego Leon Kalinowski, którego ujęto 
gr cym  czznku, 
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ATR Br zee Mis nai au HEHEH E ННЕ вНЕ usa Kino Kameralne 2 Dziś premjeral Światowe arcydzieto režyserjiORIFFITTHA „  Nisamowiy | 
pa Michala a (w. Paciuny om. Pod- ZR A COW s 6 ė Ž . ramat ero- 

b ! Ё е ‚ Kai saras B SPÓŁDZIELNIA ROLNA |] »Dolonja“ SS ŽywWcem pogrzebani (6 5 
wskutek ataku sercowego. 

— Tragiczny finał bójki. We wsi 
Horki gm. Dołhinowskicj podczas bójki Jó- 
zet Stankiewicz został  poiamiony przez 
Adama Dziatli.a. Siankiewicz w szpitalu w 
Wiejce zmarł. 

Dziatl ka wraz z aktami skierowano do 
Sędziego śledczego. 
22220202204020200090400290000000600 

Z całej Polski. 
— Nowe nadużycia w M. S. 

Wojsk, S efostwo korpusu konirole- 
rów wojskowych wykryło nadużycia, 
popełnione przez oficera łącznikowe- 
go pomiędzy wojskową kontrolą ge- 
neiainą, a komisją posvodarczą M. S. 
Wojsk., por. Piokopowicza. 

Por. Pickopowicz, oficer admini- 
stracyjny z dawnej służby austijac- 
kiej, przez czas, jeszcze w tej chwili 
nieustalony, operował sumami, jakie 
pobierał z komisji wojskowej M S. 
Wojsk na wypłaty w wojskowej 
kontroli generainej. W chwili, gdy 
jego władze przzełożone wpadły na 
ślad tych machinacyj, por. P. zwiócił 
przywłaszczoną sumę, a nawet nie 
zdając sobie snać dowładnie sprawy 
z jej wysokości — wpłacił do kasy 
więcej, mż zosiało z ni<j pobrane. 
Mimo to—pot. P. zos'ał zaaiesztowa- 
ny, a sprawę przekazano prokuralu- 
rze wojskowej, kióra prowadzi do- 
chodzenie. 

Notując ten smutny fakt, —musi- 

my stwierdzić, iż władze państwowe 
winny nie cof'ąć się przed najostrzej: 
szemi nawet środkami, aby wyplenić 
rozwielmożnione dziś, pizerażające 
wprost lekceważenie własności pu- 
blicznej. 
.o.22000003003000000000000000000004 

Ze śwata. 
— Jakuci na wymarciu. W 

tych dniach wróciła do Leningrodu z 
wschodniej Syberji wyprawa naukowa, 
która studjowała tamtejszych tubyl- 
ców. Wszyscy członkowie ekspedycji 
opowiadają o niezwykłych szczegó- 
łach nędznego życia wschodniosybe- 
ryjskich plemion. Zwłaszcza w wprost 
katastrofalnych stosunkach żyją Jaku- 
ci. Nie mają zupełnie środków żywno- 
ści i panują wśród nich najrozmaitsze 
choroby. 

Jakuckie kobiety prawie bez wy- 
jątku są chore na tuberkulozę. Więk- 

Szość niemowląt umiera, ponieważ 

chore maiki nie mogą ich karmić. 

Łiczba cnorych na trachomę jest 

«wprost nie do uwierzenia wysoka.; W 

kiajach tych jest dużo ślepców. ш- 

dzie na pół ślepi są zaś objawem 

zupełnie codziennym. Stan zdrowoiny 
Jakutów pogarsza się z dnia na dzin, 

i jeśn nie udzieli się im natychmiast 

pomocy, w licznych krajach жутка 

oni zupełnie, 
I bydło Jakutów dziesiątkują różne 

choroby. Wskuiek zarazy giną tysiące 
sztuk bydła. Wielki procent rogacizny 

cierpi na tubeskulozę. 

Nowcści wydawnicze. 
—wW «Przyrodzie i Technice> za 

łuty, między innemi artykułami i studjami, 
rzecz o sacharynie inż. Rożańssiego, 0 ro: 
śliuach jednoroczrych we fiorze pol-kiej p. 
Tauzow skiej iudzież mnóstwo informacyjnego 
materjału. Wie:okrolnie juž polecal śmy wy* 

borne to czasopismo uwadze naszego nauczy- 
sielstwa i młodzieży akademickiej, tudzież 
wyższych klas gimnazjalnych. 

„ H. Rostworowskiego: <Anty- 
+chryst>, trzyaktowa tragedja, ukazał się we 
wzorowem książkowem wydaniu nakładem 

poznańsko-lwowskiego Wydawnictwa Pol- 

«skiego. у 

2 1. Anker Larsen: <Kamień mądró- 
*ści>, powieść, przekład z duńskiego, str. 580. 
Lwów — Poznań. Wydawnictwo Polskie. 

Autor — zażywa od paru lat sławy wszech- 

światowej; powieść — nagrodzona najchwa- . 

łebniejszą w Danj: nagrodąz jest to historja 

pewnego mistyka fantasty, wysoce interesu- 

jąca. Tłumaczona na większość języków 

» euiopejskien. 

— <Comoedia> warszawski tygodnik 
ożywił się w całej pełni. Numer piąty z 
rzędu jest tego najiepszem świadectwem, 
Aż się w niem ko'łują; teatr, kino, literatu- 

ra, sztuki plastyczne. Rozmowa z Zelwero- 

wiczem, «maski» (portreciki duchowe) Qster* 

wy, Węgrzyna, Leszczyńskiego, spo'o © 

gwiazdach baletu Djagilewa, wiadomość oh* 

szelna o wystaw eniu we Lwowie <Koła 
kredowego» Klabunda etc, etc. 

„ Sabatini. «Sokół morski» 
wieść (sir. 518, iłomaczona z angielskiego 
z cykiu Świat Pedióży i Pizygód wydawa* 
nego przez Wydawnictwo Polskie (Lwów — 
Poznań) Bardzo popularna w Ameryce i 
Anglii. Autor meksykańczyk. Powieść o ba- 
jecznych przygudach, żywo przypominających 

tryłogię Sienkiewicza. Rozerywa się, w XVI- 
tym wieku, po najrozmaitszych lądach i mo- 
rzach. 

02977 270 7 ZSZRE: 

M. ZOSZCZENKO. 

Pies policyjny. 

(Przekład z rosyjskiego D. K.). 

Odechciało mi się śmiechu, towa- 
rzyszel Pies zepsuł mi humor... ||| 

Opowiadam, co wydarzyło się 
niedawno. 

U kupca, jakiegoś tam Jeremjasza 
Babk'na popełniono kradzież. Ukradli 
mu kożuch. Zmartwił się biedak. Żal 
mu było kożucha... 

— Był to—powiada—kożuch jak 
się patizy. jeszcze prawie nowy. 
Szkoda. Ale nie będę szczędził pie- 
niędzy.. Złodzieja muszę wykryć. 
Niech kosz'uje co chce. I zamówił 
jęremjasz Babkin telefonicznie w u- 

=m KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃN mea 
ZAWALNA 1 telef I — 47; BOCZNICY KOLEJOW 

SPRZEDAJE: 

   
NAJTANIEJ GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

telef. 4 — 62 

KARTOFLE 
OTRĘBY pszenne i żytnie 

OWiES 

ŻYTO 

PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
ой 150 kl. Z DOSTAWĄ do DOMU, 
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Szkółki Podzameckie 
Andrzeja hr. Zamoyskiego 

PODZAMCZU poczta Sobolew, woj. Lubelskie 

polecają na sezon wiosenny 

W ielki wybór drzew i krzewów 

owccowych, parkowych, alejowych, sadzonek 
leśnych, kwiatów zimotrwałych, mieczyków 

©iaz nasion drzewnych. 

CENY PRZYSTĘPNE. 
KATALOGI i OFERTY NA ŻĄDANIE. 

    

! ObjoGy 

Objawy 

ma m Г r m 

Kamienie żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 
Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają, 

  

(początkowej: Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie 
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie, Skłonność do obstiukcji. 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

" Bóle i zawroty głowy. 
(podczas ataków): w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopat: 
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Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 
žėlt: czka. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Skład główny: 
Warszawa Nowy-Świat 5. (lewa olicyna I piętro), 

Zee) SUKNO i 
  

Wilno, 

otrzymał przedstawicielstwo Łódzkiej 

czonych Zakłaćów 

„K. Schejbler i 

ora 

DT LICZNA 
po wyjątkow 

s 
$469Y 

ki Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. 

Kazimierz RUTKOWSKI 
Od I-go LUTEGO 

mi Włókienniczemi na sprzedaż huitową wszystkich wyrobów Zjedno- 

w ŁODZI 
Skład posiada: materjały białe, farbowane, drukowane; Muśliny  Kretony 

w najnowszych i1ysunkach. 

materjały wyłobów tabryki J. RICHTERA w Łodzi. 

niskich cenach do l.go Marca :926 r. materjałów 
bieiiźnianych, wełen na ubrania męskie i damskie. 

409064V000%85694409590$4% 
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Wielka 64 

flu.towni dia Handlu Wyroba- 

Przemysłowych 

L. Grohman“ 
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Konkurs. 
Wydział Powiatowy w Drohiczynie poleskim ogłasza 

konkurs na posadę felczera weterynarji z siedzibą w Jano- 
wie lub Drohiczynie z płacą od 
prawem wolnej praktyki 
służbowemi. 

poza 

Wymagane obywatelstwo polskie, 
języka polskiego w mowie i piśmie, 

200 do 250 zł. miesięcznie i 
określonymi obowiązkami 

dokładna znajomość 
wykształcenie w zakresie 

4 klas szkoły Średniej, uprawnienie do wykonywania. zawodu 
felczerskiego i wykazanie dłuższej 

Oferty z odpisami świadectw 
15-111. 1926. Wydział Powiatowy. 

Posada będzie obsadzoną z 
umowy służbowej. 

pergaminowy papier 
Mirkowski. 

Ze względów hygienicznych wymavajele 
wszędzie zawijania produktów w pergamin, 
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, ryb, masła, 
sera, szmalcu, pieczywa, cukrów, herbaty, 
Zawijajcie w pergamim posiłek szkolny 

„ dla dzieci. 

rzędzie psa policyjnego. 
Pies przyszeał, z nim :policysta, 

taki z owijaczami na nogach i z 
czapką. 

Pies był ostry. Węch miał prze- 
dziwny. Wywęszył każde łajdactwo. 
Słowem straszne psisko. 

Zaprowadził policjant psa na próg 
do dizwi i rzeki «ps» poczem  usią- 
pił na stronę, 

Psisko poczęło węszyć, uniosło 
mordę i popatrzyło się na zbiegowis- 
ko ludzkie. 

, Nagle podszedł ki: babie Tekli, 
mieszkającej pod liczbą pięć i począł 
obwąchiwać jej spodnicę. 
„Baba w nogi, pies za nią, Chwy- 

cił za spódnicę i nie puszcza. 
Aż przerażone babsko pada przed 

urzędnikiem na kolana. 

skutecznej praktyki. 
i referencji przyjmuje do 

1 kwietnia 1926 na warunkach 

Przewodniczący 
Wydziału powiatowego 

STAROSTA 

Czernik w.r. 
PEOPOPLOREPORKYLCYEW LLLL4 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

  

— Tak—powiada—wszystko wy- 
krył pies. Nie mogę się zaprzeć. Pę- 
dzę gorzałkę w chałupie i mam apa- 
rat do pędzenia. Tak, prawdą. 
Wszystko w łazience ukryte... 

„Wie wypieram się, zaprowadźcie 
mnie na policję. 

Ludzi to zdziwiło. 
— A kożuch?—pytają... 
— O kożuchu nic nie wiem— 

powiada,— aie wszystko co mówię, 
prawda. Przyznaję się, 

Babę odprowadzono, 
Znowu wziął policjant psa, przyt- 

knął mu pysk do progu, rzekł „рз“ 
i odstąpił na stronę. 

Psisko się rozejrzało po ludziach, 
poczęło węszyć i nagle przystępuję 
do stróża domu. 

ul. Mickiewicza 22 $e słynnej powieści Ellnori Gryn, <SSześć dni miłosnych» 
na Corinne Griffith godna siostra wielkiego brata oraz znakomity Frank Mayo, 

W roląch głównych p:zepięk- 

Oryginalne zdjęcia Odery paryskiej. Widoki Reims ze słynną Katedią. Ceny miejsc zniżone od 70 gr. 

Dziś będzie wyświeuany iilm w 12 aktach 2 serje razem 

Miejski Kinematoorał 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ful. Ostrobramska 5) 

Od dnia 27 lutego pobiera się dodatek na pomoe bezrotnym od biletów: na parter 10 or, balkonu 

Osiainie 2 dni 
Erotyczny dramat 

S$ Wszyscy 

о8 2 
se 

Kino-Teatr 

„Helios“ 
CENY ZNĄCZNIE ZNIZONE — o 

7» WWŁORAT STER TM MS EAT W 

  

IWONE A> 
UWAG A: by umożliwić Sz. Publiczności obejrzeć tep wielki krajowy film, który w Warszawie | 

„Eutopa mówi o tem 
jąca 
miasta świata: Paryź, Londyn, 
Rzym i wiele innych. 

Ork estra pod cyrekcją: Kap 
Kasa czynna: w Niedzielę od 82 m. 30, 

oc 

“4 Podług arcydzieła Jules'a Verne,a. 
Największy fiim Ameryk, fascynus 

epopeja, trazedja przeżyć, Przygód, sensacji i t. p. Na ekranie widzimy największe 
ew Jork. 

Nad program: «X lecie służby Bezpeczeństwa i915—1925 r.» 
Szanghay, Pekin, Tokio, Konstantynopoł, 

eimistrza p. W. Szczepańskiego. 
w powszednie dnie od g. 3 m. 30. 

zątek scansów od g. 3., w powszednie unie od @. 4. 
CENA BILETÓW: Parier 50 gr Amfiteatr i balkon 25 gr 

pieszcie ujrzeć! 

w 10 
z 

wyświetlał się wciąsu 3 miesięcy. 
+ 50, 
Li i 

prologiem 

NEO 

Uziš : jutro 

zladwigą SMOSARSKĄ | 
w roli tytułowej H 

w. ak ach 

  

Seansy o ©. 3, 5.15, 770, 045, | 

  

  

       UHZNEWENENE    

wilgotną 

czerwoności 
bliwych dol 

DO 
Krem. 
Crėme, 

  

NEGNENERMEE 
Skórę delikatną, 
raryżanka za pomccą zabiegów, zabierających jej 
załeówie chwilkę czasu dziennie, ząstosowując na 

jeszcze 2 

Krem Simon „Crėm Simon“ 
Unika się w ten sposób pękania, žuszczen:a się, 

skóry i wogóle 

NABYCIA WSZĘDZIE 

Parfumerie Simon, 59 Fg, St-Miartin, Paris. 

  

ЕЕЕ 
miękką i aksamitną zdonywa 

siórę zaraz po _ umyciu się 

wsze:kich choro* 
egliwości naskórka. 

puderi mydło Simon 
poudre 8 savon Simon 

ENENENE 
  

  

TY GU 

pod redakcją 

„COMOEDIA“ jest 

półroczna 
roczna 

э 

» 

Redakcja i Administracja:     
kg, 

COMOEDIA 
Kierownik Literacki 

Stanisława Grudzińskiego Stefan K. Gacki 

Poświęcony Sztuce: Teatr. Kino, Muzyka, Literatura 
Piastyka, Architektura, Mody, Sport, Finanse, Społeczeństwo 

wszechstronnem odbiciem życia artysty 
cznego naszego kiaju i zagranicy. 

Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką — Zł. 600 

Numer pojedyńczy 60 gr. 

Numer okazowy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

Tel. 139—60, 5.8—12. 

DNIK 

— Zl. 1000 
— Zł 18.00 

„ 

„ 

Warszawa, ul, Hoża 18,     
[i   

  

  

Śpółdzienia Rolna 
łażąca do wszyst- 

kiego _ dobrze 
oznajomiona z 

kuchnią posznkuje pra- 
cy na miejscu lub na 
wyjazd. Posiada dob- 

Kresowego Związku Ziemian RAE 
Zawalna I; telef. I — 47 telef. go 17 m. 5., Grabow- 
bocznicy kolejowej 4 — 62. ska. 

Bacznosc 
producenci roini!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 

producent osiągnąć może 

dosiarczając ziarno jecnolite, dobize oczyszczone stano- 
cę, jęczmień 1 siemię Iniane) 

wiące pizez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarne, a 

stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. waitości. Zboże po odpowiedniem doczyszczenin 

zarazem będąc " 

wysyłamy zagranieę. 

Zwracamy uwagę na: 

listy przewczowez 2) Ciążenia znacznej 

linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

  

1) Ulgi taryfowse przyznane 

przy eksporcie zboża przez Miniserstwo Kolei na łamane 

części Województw 
Wsenodnich ze wz iędów gieograficznych ku portow w 
Rydze; 3) Niskie taryty koiejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe czynn'ki uwydatniają rolę Wilna 
jako bramy ekspor.owej w której zbiegają się wszystkie 

    

R ządca 
w średnim wiee 

ku, żonaty poszukuje 
posady, posiada dłu- 
goletnią praktykę go- 
spodarczą świadectwa 
chłubne, łaskawe ofer-, 
ty nadsyłać proszę, gmi- 
na Jedlnia poczta Za- 
gożdżon Al. Marciniak 

w Jeolni. 
    

O CZYNIĆ? 
Światowej sła- 
wy psychogra- 

folog  Szyiler-Szkoln:k 
opowie Ci, kim jesteś, 
kim być możesz ? 
Nadeślj charakier pis- 
ma swój lab aintere-- 
sowanej osoby, zako 
komunikuj: imię, rok, 
mi siąc urodzenia. 
utrzymasz szczegóło: 
wą analizę charakieru, 
określenie zalet, wad, 
zdoiności pizeznacze- 
nie. Avalzę wysyłam 
po otrzymaniu 5 zł. 
Osobiście  przy,muję 
Gd 12 — 7. Protokóły, 
odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych  o0- 
sób stolicy. Warszawa, 
Psycno-(iralolog Sy 

lier-Szkolnik, „2 

i najtańszą Ziemie 

  

MEBLE | B 

МА КАУ 
Dogodne warunki 

B-" OLKIN, 
Wyłączna sprzedaż łóżek 1-ki Gościński i S:ka. 

— Zwiążcie mnie—krzyczy—dob- 
rzy ludzie, uświadomieni towarzysze! 
Jestem największym przesiępcą. Za 
wodę pobrałem pieniądze i straciłem 
na wódkę... Lokatorzy zaraz rzucili 
się na niego skiępowali, ale psisko 
znowu nałykało się powietrza i chwy= 
ciło mieszkańca domu pod liczbą 
siedem za kabat. 

Mieszczanin zbladł, pada przed 
ludźmi na kolana. 

— Zasłużyłem na karę, bom sfał. 
szował w paszporcie daię urodzenia, 
aby nie służyć w wojsku. A przecie 
ja chłop młody, powinienem repubii- 
ce służyć. Bierzcie mnie... 

Qbecni wydarzeniami przejęci: 
— Cóż to za pies..—mówią. 
Kupiec Jeremiasz widocznie zanie- 

Suóż zbiadł i skłania się ku ziemi.pokcjony wyciąga woiecz ek z pienię- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —_Reuaxior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny żą ogioszenia Zenon Ławiński. 

      

P oszuku ę 
stancji dla ucznia 

Ceny umiarkowane. 

ui. Niemiecka 3. 
'Jeleton 362 
isin. od r. 1840. 

Dowiedzieć się Mi- 
ckiewicza 42 m 11 

codziennie 
od 10 — 2 | 

dzmi, aby policjantowi 
psem odprawić. 

— Bierz—powiada 
skiego psa..; 

Ale pies już stoi przed kupcem i 
macha ogonem. 

_ Zaniepokoiło to kupcaa. Odcho- 
dzi na stronę. Pies za nim, obwą- 
chuje mu kalosze. 

Kupiec zbladł i wyjąkał: 
— Bóg widzi, że prawdal Jestem 

potworem i oszustem! To nie był 
mój kożuch. Ukradłem go w po- 
ciągu... 

Wtedy ludzie poczęli uciekać, Roz- 
biegli się na wszystkie strony. Jakby 
ich wicher zwiał, nikt nie został ną 
miejscu. 

Psisko nie ma już czasu węszyć, 
Chwyta za kabat jednego, czy dwóch 

tego djabel- 

Urukarnia 

   

            
    
          

        

        
  

zapłacić i Z uciekających obywateli. Przyznają się. , 

„ Wydawiictwe Wileńskie”, Kwaszelna 23. 

DRUKARNIA 

„WYDAWNIGTYWYO WiLENSKIE“ 
Kwaszeinia 23. (M.-Stefafńsx„ 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OSFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D R U- 
KARSKIE NAj- 
NOWSZEGO TYŁU 
ORAZ MASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKAR>KIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE 

Losy Państwowej 13 Loterji 
do i klasy 

już nadeszły! 
kolektura N. KOWALSKIEJ: 

Witoldowa 53 
oraz 

Dom H-k. „ZACHĘTA“ 
Portowa 14 

UWĄGA! Życtącym na prowincję 
wysyła się za zaliczeniem. 
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Kupuję 
potrzebne mi do studjėw 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjszim, fran. 
cuskim 1 niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza- 

w.e szczegó nie zaś: 
1. W. James «Fragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski  sFilozofja 

ycie? 

3 Im. Kant «Prolegomena> do wszel- 
kiej przyszłej metafizyki...» 

4. tegoż  <Uzasadniemnie Metafizyki 
Mora'nošcis, 

oraz polskiego przekladu Sehopen- 
banera «O poczwó'nem źród:e twier- 
dzenia .e pods'awie dostatecanej», 

DOWIEDZIEĆ SiĘ 
w Admi- SŁOWA. 
nistracji 

Wo 

SPRZE- Akuszerka 
Szailę : K W. Smiałowska 
z lustrem, dużą, dębo: E ak wą, wypióbowanej 80* 46. RE 6 
lidności, w dobrym WZP Nr 63. 

Do wy- 

stanie, za 145 zł. 

najęcia 2 pokoje 7 

Biskupia 12 <Ermitaż» 

nadafące się dla mał- | 

Pokój 5. 

żeńs wa, można korzy” | Dependent siać ; kucon; "u. Sue 
notarjalnyboczżi m.4. codziem” 

z dobremi referencjami nie od 4ej do 7ej. 
potrzebny do Sząrkow- 

i           
  

  

  

    

  

szozyany. Qierty pi- r yożyczającemu 3-5 
semne nadsyłać: Ad- P ky ża intee 
wokai Szancer, Gar $ resu przemysło* 

wego w Wilnie dart 
posadę i procent. O- | 
ferty pod «Praca» do 
Administracji <>łowar. | 

wolin, ziemia Sieale- 
cka. 

  

    

gub. książk. wojsk., 
wyd. przez PKU nana 
— Wilno na im.] ULOMANT, 4 

Hipolita Subocza, zam, KOZKTKI, 
we wsi Korwie gm.] , , , MATERACE, 
Mejszagolskiej, unie- K Szeź ągi, 
ważnia Się. ©'az me- 
Rwa : bie wszelkiego ro 
adny, duży, Ąjj dzaju n aj ś aniej 
słoneczny pokój uabyė Biał: 

do wynajęcia na par-| na w Domu Ha dl. 
teize z pełnem utrzy-| H. SIKORSKI 
maniem, może być na t S-ka 
2 osoby. ui. Jagielleń- 

ska Nr 7 m. 1 ROZ ZA 

Jeden z nich przegrał w karty pienią”1 
dze państwowe, drugi obił żonę ha- 
kiem żelaznym. 

Dziedziniec i ulica opustoszały: 
Pożostał pies z policjantem. 

ł oto, co się dzieje? 
Pies zmierzą ku policjantowi, staje 

nad nim i macha ogonem. 
Poliejant zbladt. Pada przed psem || 

kolana. 3 
— Zwiąż mnie.. gryź mnie. O- 

trzymałem na twój wikt trzy czerwoń- 
ce, a dwa wydałem na siebie. Okra- 
dłem cię... 

Co się stało pótem nie wiem. 
Odszedłem spiesznie do domu, 

na


