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(Vortrag) b. kanclerza Seipla wygloszony pizezeń na posiedzeniu Austry-

Politycznego;

jackiego Towarzystwa

obecdrugi io tekst wielkiej mowy
nego kancierza dr. Rimke, wygłoszonej na posiedzeniu ekspozytury wie-

cena pojedyńczego

usiłował

Dr. Seipl

ufność,

zaprzestanie

włoski

rząd

in-

wyrażając

cydent tyro ski załagodzić
że

piób zoążających do ukrócenia praw
obywatelskich Niemcom zamieszku-

idei połą ze-

dojrzewanie

nia się Austrji z p ństwem niemieckiem. Dr. Seipi zapewnił, że Austrji

bynajnniej nie Śpieszno stać Się proNiemcy austrjaccy
Niemiec;
wincją
nawet
mogą być najprawowitszymi,
najżariiwszymi Niemcami w Austrji—
niepodległej.
A cóż teraz powiedział kanclerz
dr.

Ramek?

е

przy-

—

$t.-Germain—mówił

„W

znano Włochom granicę Brenneru ze
wzęlędów strategicznych. Sprzeciwia-

ło się to punkiowi 9 mu iez Wilsona.
W granicach państwa włoskiego zna:
łazło się 225.000 Niemców, odeiwanych od mesy rodaków (cyfra według
Poxojowa delewłoskiej statystyk:).
ga.ja austijacka sprzeciwiaia się temu
do upadłego. Uległa tylko wobec u-

łach tych spotykamy wzmiankę o re- wskazać na cel reslny
króla w

władzy

stauracii dziedzicznej

i każdy

odsunięcie

nie pomogło

zasady

i osłabiające

na koniec deklatacji jak

teorji,

Starczy nam ku temu odwagi.
Chrześcijańsko-narodowi powierzy*

myśl wskazań konstytucji 3 Maja. Nic
tej

naszej

naszej idei.

monarchizmu. Będzie-

Ji sobie honor

ło
tak głębokie korzenie puści
w Polsce,
które tak dobrze odpowiada pojęciom
poczciwości—
0 rzetelnej
naszym

siali się przede-

sobie samym

wbrew

Strcńskie-

p. prof.

artykułu

wrażenie

wszysikiem monarchistami.
Przewidywaliśmy to. Twierdziiiśmy

jeszcze kilka lat temu pisząc o Chrześcj.Nar. sir. Rolniczem, kióre powstało

swego

ze

Sironnictwo £o wyrośnie

Cat,

piogramu ekonomicznego.Stronnictwo

Sprostowanie. We wczorajszym artykuje wstępnym, w eytacie z wiersza Puszkiпа powinno być oczywiście «ruczji», a nie

konserwa-

programu

to dorośnie do

SM

tywnego”.

Przewidywania nasze, nadzieje na:

«nacji».

БНЛНЫГЕНУЧЕСЫЕЙ ОЕКЛНЫОЛСЧНЕЕЫКИЯ ДУГОЕТНТЙ

sze się sprawdzają. Zbyt silnię Polska
konserwatyzmu poirzebuje, zbyt intenpewne
sywnie narzucają SiĘ Poisce

Obrady

паkonserwatyzmowi był zdaniem
szem opóźniony przez iuzję ze lwowską grupą chrześcj.-narodowych. Byli

temu przyrzeczeniu

rozpoczęło się w 1923 cim nojwyražitaljanizowsme | nt mieckiej
nieįsze
„m i:jszości narodowej” im Oberetsch
—jsk siale wyraża się każdy Ausirjėk
podczas gdy każdy Włoch unika jak
Ognia nawet nazwy „Tyrol*, wywo
łało to łaiwe do zrczumienia poruszenie

Tem

niemieckim.

narodzie

całym

w

niemniej w najbliżej interesowa-

nikt nie
nej Austrji nik, dosłownie
myśli o odzdobyciu
połuorężem
Austrjaków,

nas,

nam

oczywiście

trak-

Podpisaliśmy

Tyioiu.

dn owego

jest dla

i świętym

tai w Si. Germain

przysługuje

choć

prawo—krytyki,

Co zaś dotyczy gioźby p. Musso-

mógłby
włoski
liniego, że sziandar
kancierz
to
Brenner,
za
po
się
posunąć

daje wyraz zdziwieniu, że zde-

Ramek

cydował

oraz

„GENEWA,

(PAT).

nie

przed-

tak

się

się wyrazić

siawiciel panstwa, które gwarantowało wespół z innemi mocarstwami

nienaruszalność terytorjum _ obecnej,
powojennej Austrji, P. Mussolini wy-

Ona

zawiera

Wyzwolenie

Posiedzenie

czynić

wys łków

przeciw

Locarno.

trażowy

z Niemcami

uważany

za pakt

konsylacja

która

nie

może

być

nieagresji,

gdyż

uważana

za o

jest

poglądy. Ale zacnodzą Ogromne Ewo”
Dio hasło monarlucje w ludziach.
stronnictwu
narzucone
chji zostało
z dołu
wemu
narodo
chrześcijańsko

statnią instancję
liczy Się z wojną
jako środkiem
legalnym.
Stosunek

obecnych sympatyków.
już
Powiedzieliśmy

mi

wyborców,

przez koła przyszłych

tyzująca
usiłuje

został

Na odcinku Podgajskim panuje zupełny spokój.
Ogólne mniemanie
po obydwu stronach granicy panuje tego rodzaju, że sprawa napaści litewskiej na nasze teryto:jum, po przejściu jej na forum międzynarodowe,
nie grozi już więcej komplikacjami na miejscu i lokalnemi wstrząśnieniami,
aż do czasu iozstrzygnięcia jej przez Ligę Narodów,
Mimo wszystko nastrój niepokoju udzielił się powszechnie miejscowej ludności, któ:a oczekuje jakichś wypadków.
Przypuszczalnie Litwini
wyczekają ostatecznej odprawy za swe oszczercze wysiąpienia
na forum
Ligi Narodów i dopiero potem
przystąpią do planowej
akcj,
może w
innym miejscu, celem sprowokowania Polski.

Jak się dowiadujemy, jeńcy litewscy wzięci do niewoli podczas napadu na
nasze terytorjum podczas powtórnego badania potwierdzili ponownie wiadoo zorganizowaniu

lzolowano

Polskę

wnosi, ażeby Sejm

iego

w

odmówił

nasadu

Omi, iż dowódca

odcinka litewskiego

cem

szereg

otrzymywał

się chwalił
napadu

mówiąc,

otrzymał

instrukcji

depeszę

ceuiraine

iejtenant Wieiunas,

dotyczących

że niedługo

on

przez władze

będzie

bił Polaków.

szyfrowaną,

po odczytauiu

pogotowie, a nasiępnego dnia zajął las Pudsajski.
D
S

drzwiami
Szwecja

STOKHOLM,

211. PAT.

Lig!

związku

przyjaciół

z Sowietami,

czasie.

popiera

Brianda

i Skrzyńskiego.

LONDYN. 2.IlI. PAT. Dyskusja na łamach prasy
w
sprawie
rozszerzenia Rady Ligi Narodów, ożywiła się ponownie. Niema prawie pisma
któreby nie zamieściło dłuższgo artykułu na ten temat Nie należy jednak
uważać jednolitej opinji angielskiej za anty-polską lecz wyłącznie za przeciwną rozszerzeniu Rady przed wstąpieniem do niej Niemiec.
Uważają tu bowiem, że byłoby to zniweczeniem
ducha
Locarno i
poczynionych tamże obietnic, Lominja nie wyobiażają sobie rozszerzenia
Rady któreby nie objęło również i ich.

Daily Telegraph twierdzi, że większość ministrów uznaje konieczność

ostatecznego porozumienia się w sprawie rozszerzenia Rady na mającem
To
monarchisiycznej.
nie deklaracji
się jutro odbyć posiedzeniu Rady Ministrów oraz konieczność odroczenia
Poseł
Stroński
(Cn.N.)
uzasadniaRady poza
już dziś nic nie pomaga. Stronnictwo jąc prawa Polski do utrzymania
sta- do września sprawy mianowania nowych stałych członków
Фа
—
Niemcami.
ie
pczostan
we
-narodo
chrześc
łego miejsca w Radzie Ligi Narodów,
Westminster Gazette
podaje,
że
Chamberlain
wypowiedział
się
że Polska
wszystkich sironnictwem monarchicz- podniósł tę okoliczność,
otwarcie
wobec
gabinetu,
iż
pragnie
popierać
francuskie
stanowisko,
:
podpisała traktat o mniejszościach nanem.
rodowych, który w tej sprawie
daje
to
Hasło
Jest to hasło ogromne.

usamodzielnia

Demokracji

posła

Strońskiego.

pp. Żół- szczególne uprawnienie stałym człon-

stronnictwo

kom

Jundzdła

towskich, Szułdrzyńskiego,
od

Mowa

szych

Nie chcę

Narodowej.

Rady

Na

w zakresie

kontroli

na-

stosunków.

wypadek

gdyby

Polska

miała

Przygotowania w Gdańsku do przyjęcia zwłok
arcybiskupa C'eplaka.

Nigdy

żaden

jest żywym sentymentem poz bronią w ręku i zdolna
wyborczZE e. Stronnictwo
'
Rząd ruszyć tłumy
zamiarach.

Analizując następnie układ locarneński, mówca dochodzi do przekonania,
agresywnych
w
że Niemcom udało
się wprowadzić
žastis uznał to wyjaśnienie, za Chrzešcj.-Nar. ma dziś pierwszorzędne różnicę między nienaruszalnością swoatuty w ręku, Niech no tylko ich nie ich granic wschodnich a zachodnich.
zające,
wystarc
Di. Ramek protestuje tylko gorąOpunja ta panuje zarówno we Francji
zmarnotrawi!
co przeciw rozpasaniu nacjonalistyczpo
e
jak
i w Niemczech.
nasz
nia
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ie
Słow
My w
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y
nieiśm
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eła
Prz
nie przestaje komentować części spęłniliśmy.
stowska
wyszedł z Locarno osłabiony,
gdyż

kroczy Brenneru

|

incydent tyrolski.

przeW drugiej połowie swego
dr. Ramek, popodniósł
mówienia
+
dobnie i jak dr. Seipel kwestję austro-

Bytność

«Anschlussu».
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ił—miała
moja w Berlinie—mówzyży
. Pp.
rewi

łącznie charakter

PEbyć
: byń
i iu;Stressemanni
nam
adało

Marx

die

doskonałe, że

wie

potrzebny jest spokój i raz
Austrji
«Anschiuss» byłby
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iem
naruszen
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sce Е niep

,
icystątą,
publicys
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chicznego. Jestem pierwszym w Polktóry

głosił hasło motarchiczne. O = e

wy-"tuł będę się zawsze upomina;

Rnie;
WBerli

austrjacki,

Li a Arisią Rząd
Bundesregierung,

w

do hasła

kania

bowiem

w niesieniu pomocy

jest związana

pakiem

Polsce

reńskim.

Francja wie, że bezpieczeństwo
Europy związane jest z bezpieczeń.
ej
nasz
u
Stoimy u pierwszego у etap
stwem Polski i jeżeli straci piacówkę
sł
nad
Wisłą, to nasiąpi atak na Ren,
S
Pracy. Poważne stronnictwo RE
:
eg
Francja jednak nie potrafiła wy:
dzie którego widzimy szer
wartościach pie!rwszorzędnych podjęło zyskać zagwarantowania granic Polski.
:

gię słusznie należy.

hasło

monarchiczne.

Czeka

nas etap

drugi.

Szczęśliwem

zdarzeniem

krycie Włoch przez politykę
Mussolini

oświadczył,

że

jest

chodzi $© znaczenie Polski, może więc i
po:
konsekwencje
i,
z.
ka polska zrozumie znaczenie
ag
z Miegu)
aj
z pod kierunkiem Mussoliniego.
nietic
nam
wolno
nie
t
mias
nato
—
ym
każd
w
się przewidzieć i zmierzyć;
polskim monarchistom kończeniu mówca oświadczył,
razie byłby to dla Austiji wstrząs, Na nym jawnym
data do przyszłego tytikowač te traktaty można
kandy
nie ma praWA wymieniać

który rząd

wiedeński

sk
widzi
ki waż

іас\]‹пхдхі\;'г':‘сіуе:?:
ktatora

d

iunctim z uzyskaniem
bo wywołała to nie- w Radzie Ligi.
iedzi austry- tronu w Polsce, :

osie ady az

Włoch odbiega wcale daleko

od umżoności_ =beriińskiej. Miała rację
rasa wiedińska zasirzegać

Kteycznie; że

co do

to miema

Pisaliśmy częst
p o, Że
propagandę samej zasady

potrzebne spory

złamy.

Temniemniej

się kate-

odpowiedzi p. narchicznej pracy
rząd berliński

tego

kandydata

i przedwczesne To-

etapie mow drugim
Pol

DZA

w

/ywota

wymieni

od-

rawa

wyręczać rządu

skich italjamzować.

padło uwakroć
kancierza.

z

wiedeńskiego.

Ważkie lo słowo

Ust

austrjackiego

to secesje niewątpliwie, ale to jeszcze

myśli

zabezpieczenie wpływu

po-

mienia narodów

święciła tryumf

nad

polityką zaborów i zawiści międzynarodowych. Zw. Lud. Nar. będzie gło:

sował za ratyfikacją układu
сагпо“,

w

о-

Dziś zebrała się Rada Nea
ad
nictwa
Chłopskiego.
W
obradach
=
ER.
120 delegatów z 86 powiatów.
Referat polityczn
i
pos.

Jan Dąbski, oczedą "adasi
statut organizacyjny oraz przeprowa
adzon

o
wybory
władz stronnictwa.
Jak siychać
w kołach politycznych
zebranie Rady Naczelnej
wywołane
zostało ostatniemi

d o:
d

uchwałami „Piastą*

rozwiązania

do nowych

locarneńskie

teraz na

siebie

dobrowolnie

te wszy-

Sejmu

ciał

i wy-

ustawodaw-

w sprawie
siewnych.

krę-

wie kredytów

siewnych.

Ministerstwa
Roinych.
Komisja

Budżetowa

na
wczorejszem posiedzeniu
po wysłuchanu końcowego przemówie
nia referenia budżetu Min. Reform
Rolnych
posła Kaweckiego (ZLN),
przystąoiłą
do dyskusji Szczegółowej i gło
sowań
nad tvm budżetem
Na posiedzeniu
prz
edpołudniowem przegłosowan

o całą stronę
dochodów
pretiminarza,
Przyczem z pośiód zgłoszony
ch wnioSków przyjęto jedynie wniose
Poniatowskiego (Wyzw) podk posłą
wyższaR dochodów z tytułu spła
1 procentów
za
k
środki o 3,800,000 zł. p
:
Doiar w Warszawie.

WARSZAWA,

Dolar

w

obrotach

2 Fil.

7,12. Bank Poiski adas

(tel.

między

m

Słowa)

oi bankowych

BRAM

Zakończenie

s<sji

bunału haaskiego.

HAGA, 1

lil. Pat, Dnia

try.

26 lutego

zakończyły się posiedzenia publiczn
e
nadzwyczajnej sesji
stałego Trybunału Sprawiedliwości międzynarodo
:
wej w Sprawie pewnych
interesów
niemieckich
na
polskim
Górnym
Siąsku. W dniu tym
przedstawiciele
Polski „pp. Mrozowski i Sobolews
ki
wygłosili swe repliki. Zamykając
po-

siedzenie

przewodniczący

że

Masowe

O'Rourke.

nie zamyka

trybunału

jeszcze osta-

przekraczanie
granicy,

Z pogranicza

całkowitego bezpieczeń-

stwa nie zapewniają, to też Poiska
nie będzie nadal
zachowywała się
biernie.

Pos. Dąbski, Popiel, komuniści

i mniejszości narodowe,

Pos. Dąbski (Str. Chłop.) oświad
Cza, że kiub jego jest przeciwny układom locarneńskim
bo zaprzeczają
one protokułowi
genewskiemu,
nie

gwarantują granic Polski,
sojusz francusko-polski
i

Reform

—0—

naruszają
zwalniają

Pos. Perl (PPS) wykazując korzyści Niemcy
od wykonania art. 16 paktu
wynikające dla Polski z układów 10Ligi. Zdaniem mówcy — demokracja
carneńskich, podnosi, że Niemcy wzięli

donoszą,

że

od pe:

z terenu so-

wieckiego 'całemi maszmi
przechodzą na poszczególnych odcinkach
Bataljonėw Kopu na naszą stronę. Badani przez wiadze Kopu podają,
że
w

związku

z wysiedianiem

polskich

rodzin zich majątków i gospodarstw
które ukończone
musi być w myśl
postanowień rządu SSSR.
w
dniu
1 kwieinia b.r.—o czem
zresztą donosiliśmy,—obawiając się wysłania
na
Syberja, uciekają do Polski.
ziennie
przechodzi
i
kilkunastu od
>
Znajdują się pomiędzy niemi także rodziny rosyjskie,
które
w
ten
czy inny sposób reagując na
terror

polska nie ma się czem entuzjazmo- bolszewicki, również są wysiedlene.
wać. Sironniciwo Chłopskie będzie Grupy te obładowane tobołami, z

polską. stkie zobowiązania, których przedtem
głosować przeciwko ratyfikacji.
nie chcieli uznać.
Ę

rozumie

polity-

Włoch

Mamy

do Rady

prawo domagać się wejścia

Jezeli Niemza- cy wchodzą do Ligi
Narodów
pora- kojowo usposobieni to nic nie mogą
tylko mieć przeciw udziałowi
naszemu w
stałego miejsca Radzie, a kolegowanie tam przy
W
iż

z Francją.

Posłowie Głąbiński, Perl, Chaciński i Dębski za ratyfikacją.
ząd wieueński zastrzegł sobie pra- nie strasznego. «llość sekt i herezji
Pos. Głąbiński (ZLN) złożył imiei A głębię
na żywość
rząd ws, zuje
„dopóki tyroli krytyki
wo protestu
sodai
2
aw czasami
e Niemców.
niem Zw. Lud. Nar. oświadczenie w
nie przestani
włoski
Mussoliniemu

konieczne

pokoju, uznają za

Ligi Narodów.

jednym stole przyczyni się do utrwa-

dziećmi, wyniszczone z biedy przedPos. Popiel (NPR) oświadcza, iż stawizją obiaz przykry dla oka.
Władze nasze znajdują się w kłostronnictwo jego
odmawia
żądaniu
potl
iwem położeniu, gdyż
zawalone
ratyfikacji układów.
popr
ostu uchodźcami nie mają
dla
‚ Роз. Warszawski
(Kom.)
wypowiada się przeciw ratytikacji układów nich stosownych pomieszczeń a zaoOstainio
jako zmierzającego do biokady Rosji piekować się niem: muszą
Sowieckiej. Również przeciw układo poczyniono starania, by zapobiedz
wi
locarneńskiemu
oświadczyli się lego rodzaju stanowi rzeczy, (a)
posłowie Wasyńczuk (Ukr.) i Rogula 400060006044444446664646004446640645

Proponuje też dodanie
artykułu lenia poprawy stosunków. Jeżeli nastwierdzającego, że ustawa ta nie na- tomiast wchodzą tam w celu procerusza ustawy
© ratyfikacji
traktatu sowanią się z nami, to musimy mieć (Białor.)
wersalskiego, paktu Ligi Narodów i tam głos dla obrony
i odpierania

umowy

premier Skrzyński,
i min Sokal.

wnego czasu wieśniacy

fitycznego Polski w Europie śŚroikowej i wschodniej
przez natychmiastowe przyznanie jej stałego miejsca
został uzależniony
od orzeczenia inw Radzie Ligi narodów i w ten sponych państw czy zachodzi
wypadek sób zamanifestowanie swojej stanowzastosowania sojuszu czy nie. Francja
czej woli aby idea pokoju i po'ozu-

monar-

ufność, oziębłość

Nabożeństwo żałobne
przy zwłokach odpraw: biskup gdański
Przy trumnie będą pełnić straż honorową sokoli gdańscy.

leży na utrwaleniu

wyje-

W skład delegacji

tecznie debat, gdyż trybunał zasirzega sobie prawo postawienia str
onom
pytań dodatkowych.

GDAŃSK. 2.1. (Pat). W dniu 16. bm. przybędzie tu z N. Yorku
powtarzać iu tego co piszę zawsze o nie uzyskać stałego miejsca w Radzie, trumna ze zwłokami arcybiskupa wileńskiego Św. p.ks. Ciepiaka. Ludność
należy
zachować
się—zdaniem
mów»
idei.
fascynującej
polska Gdańska organizuje
z tej okazji cały szereg wiekich uroczystości
mie, że miał na myśli to jedynie, iż znaczeniu wielkiej
ludzi i ona cy—tak jak Niemcy, które całe lata żałobnych. Zwłoki św. p. arcybisk. Cieplaka przewiezione
zmian
do
porwać
może
dopuszczą
nie
Ona tylko
Włochy nigdy
będą z okrętu
stały na uboczu od Ligi, zwalczały
terytorjalnych w państwie wloskiem, tylko w dzisiejszej walce wyborczej ja a dzisiaj wchodzą do Ligi i Rady. do kościoła polskiego, gdzie wystawione zostaną na widok publiczny.
żołnierz włoski nie prze-

bezpo-

Naczelna
stronnictwa
Chłopskiego,

oznajmił,

w Rzy-

jaśnił posłowi ausirjackiemu

Rada

Sejmowa

Narodów.

BERLIN, 2.III PAT. Vossische Zeitung donosi z Genewy, że w/g
krążących tam pogłosek rokowania francusko-sowieckie mają być podjęte

Chamberlain

polskiej wchodzą:
min. Modzelewski

Skrzyński

Budżet

w przeddzień

Rady Ligi.

w najkiólszym

dzie do Genewy.

TUOS

szwedzkiego:

prawdopodobnie

p. premjer

ostre

miesią-

Ligi Narodów wystosował do rządu list witający wejście Niemiec do Ligi Narodów, z drugiej zaś strony domagający się od rządu
erergicznego
przeciwstawienia się późniejszemu powiększeniu ilości stałych
członków

Rokowania

średnio

zarządził

Zeznali

przeciw Polsce.
Komitet

po którem

czem

napadu

której

WARSZAWA 2. III. (żel. wł. Słowa).

We czwartek o godzinie 5 ej Odogdzie się posiedzenie Rady Ministrów

o

jeszcze przed

Ostatnio

Ministrów,

: WARSZAWA. .2 2 ll Il . (tel.
. Sł Slowa).
Dziś o godz. 12-ej odbyła wł.
się
nisterstwie Rolnictwa konfer w =
encja w
spra

litewski:

zorganizowania

Rady

Konferencja
dytów

Potwierdzające zeznania jeńców.
mość

Rząd.

WARSZAWĄ. 2 Ill. (żel. 204.

prowokacji.

Mejszagoły)

z

(Telefonem

osłabiony

ratyfikacji.

znacze-

powstrzymać

osłabić,

Niemiec.

mówca

prawicowa

prasa

z niemi

Francji

Europie natomiast Niemcy osiągnęty
olbrzymie sukcesy.
Z tego powodu

że sympa-

chrześc.'nar. stronnictwa,

do

wskutek paktu reńskiego. Po podpisaniu przez Polskę pakiów locarneń:
8 skich, zniesiono równorzędność naszych granic z granicami zachodnie-

organy

że

nasz

poiskiem, uznał, iż niema podstawy

plany nowej

Przed

Pos. Rudziński (Wyzw.)
uważa
iż układy
locarneńskie
są wysoce
niebezpieczne dia Polski. Układ arbi-

anty — konserwalywne

Czy

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er
lub nadesłane 40 zr. W n-ch świątecznych

Sejmi
Litwinów.

przestają

Mickiewicza 24

©głoszenią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

ofiarami. Korespondent PAT dowiaduje się, iż przewodniczący
Rady Ligi Scialoja po zbadaniu interpeiacji delegata litewskiego
Sauniusa i noty delegata polskiego Sokala
oraz po otrzymaniu
informacji sekretarjatu generainego Ligi Narodów
że las pod

Podgajami leży na terytorjum
do interwencji.

— Nowy Świat 46—14

w Genewie

Litwini

19

POWIATO wA—ul.

Wiersz milimetrowy
Kronika reklaniowa

z prowincji o 25 proc. drożej

odrzuca bezczelne żądania

21!

ul. Rynek

ui, Piłsudskiego 9

ul. 3-go Maja 5

WILEJKA

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 zroszy

15 groszy,

—

WARSZAWA

Ziemia

Liga Narodów

Izby Poselskiej

Po przemówieniu posta Niedziałkowskiego jako referenta przysiąpio*
no do aalszej dyskusji nad
ustawą
o ratyfikacji umowy z Niemcami.

1 demokraci,

nacjonaliści

to bowiem

Sejmu.

Posiedzenie

ku

ro'mików

hasła. Pochód chiześcj.

z

się zawsze, stale, niezmiennie nie
powszechnej zgody, lecz z walki.

jeszcze nie jest, ale nim będzie.

wnem

mic wspólnego
z konserwalyzmem
omawialiśmy
nie mający, Niedawno
kioicza,
Dubanow
piof.
ę
pełno moc- tu broszui
przyrzeczenia
roczystego
stionpiezes
jako
ników Włoch, że Włochy nigdy nie rej naszem zdaniem
naiuszą narodowych praw Niemców
nmictwa nie powinien był pisać, gdyż

fyro:skich. Wbrew

n-ru

Fiasko Kowna

Chrześcj,- Narodowych

powszechna
przekonanie, że tylko
(znaj.
Tyrolu
wym
poludnio
w
jacym
zgoda rodzi wielkie czyny narodowe.
granicach
w
obecnie
dującym się
w
interesó
Przeciwniel—to co w historji popycznych
bronić ekonomi
Królestwa Włoskiego). Z drugiej stro- aby
rolninarody ku świetniejszej przygo
chało
większe
jak
ny wykład b. kancierza był obliczony zarówno małego
szłości,
ku blaskom tryumfu—rodziło
na uspokojenie Europy śled:ącej z ciwa: „Stronnictwo io konserwatyniepokojem

Związek

niszczona ryczałtem.

my ich popierać, będziemy z nimi
deńskieyo parlamentu podczas dyskunadal,
jak dotychczas współpracować.
ProPolskim.
Dniu
w
artykułu
zagra- go i
polityki
sprawami
sji nad
zro*
oczekiwać na pion z tej
icznego
Będziemy
monarch
:
klamacja hasła
nicznej.
byi
Seipla
siejby.
d-ra
wrażenie
Pogiądy i wnioski
biła w stolicy ogromne
liście
moim
poprzednim
ły już w
Niesłuszne jest przekonanie, które
trochę
może
Cnrześcj.- Narodowi
zreferowane.

—

ŚWIR

Austijj w sto- wego stronnictwa podajemy na 3 monarchista będzie go oczekiwał z w tym kierunku aby najazd na terytorjum polskie przeobrazić w
i do Włoch. stronicy dzisiejszego Słowa, W uchwa- niecierpliwością.
Musimy
przecież konflikt polityczny polsko-litewski w którym
Litwini są rzekomo

kurs obecnej polityki
sunku do Niemiec
с

detalicznej

Opłata pocztowa

Chrześcijańsko-Narodo- jurze nastąpić przecież musi

Uchwały

odzwierciedlające najwyraziściej

Pierwszy

%/ sprzedaży

z odnoszewiem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.
Konto czekowe w P, K. O. Nr.r. 80259

RE

zagranicę

KOSZYRSKI

—

—

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28

— Piec Batorego 8

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

228, drukarai 262

redakcji 243, administracji

4, otwarta ed 9 do 3. Telefony:

«l. Ad. Mickiewicza

I Administracja

KAMIEŃ

POSTAWY

STOŁPCE

ich ciosów,
Pos. Chaciński

cza, że

klub

(CH.

D.) oświad-

Chrześćj.

Demokracji

oddając głos za

ratytikacją,

że duch

nie jest

Locarna

frazesem i że Polska

sprawie

iem dyskusję ukończono.

Przyjęcie ustawy,
wyjaśnieniach

marszałka

w

procedury

głosowania,
lzba
Rudzińskiego (Wyzw.) o skreślenie art. 1 usta-

wierzy odrzuciła wniosek posła

obłudnym

otrzyma

Po

Na

stałe

Petronela Mojska pochodząca ze
wsi Paiejki pod Jurborgiem w Ko-

wiefiszczyźnie, poszukuje matki Józety, brata Romana,
šiusarza waršzt,
kolej. i rodzeńsiwaktórzy z Riazania,
gdzie zamieszkiwali podczas wojny,

powrócili

coś

do kraju.

o tej rodzinie

Ktoby

zechce

wiedział

łaskawie

— powiedział mi ktoś, którem między innemi jest powie- miejsce w Radzie Ligi Narodów,
religijnej
wy, zaś całą ustawę ratyfikującą przy- zakomunikować pod adresem:
Wardziane.
„Jesteśmy
przekonani,
że
ul. Nowowiejska
Pos, Dębski (Pids') jprzemawiając jęto w 2-em i 3-em czvtaniu wraz z Szawa
7, m. 5.

Nie mówię, aby kandydata tego proklamować dziś, czy jutro, Aie to pox

wszystkie państwa którym szczerze za- za ratyfikacją

stwierdza,

że

układy

rezolucją proponowaną

przez komisję.

Osirowscy.

|

Gw

SW.

ECHA

KRAJOWE

Białorusini

z ogniem!

Ostrożnie

Znamienne

Moskwy.
wyznanie
micza.

—

jarz= Ujawnienie szantażu kowienskich szowinistów,

pod

mem

Nr 50 (1660)

©

Modernizacja

Rehabilitacja K. Janczewskiego.

posła Jare-

Niektóre pisma podały na podstawie
licznych komunikatów podróżnych, wiadomości © szybkiej modernizacji Tybetu. Kraj
ten, który do niedawna jeszcze wszelkiemi
siłami bronił się przed nowoczesną kulturą,
obecnie w szybkim tempie zaczyna się modernizować. W ostatnich czasach zaprowadzono już dość rozgałęzioną sieć telegrafiezną i telefoniczną, a ostatnio pracuje się nad
zaprowadzeniem oświetlenia elektrycznego
w głównem mieście Lhasie.
Jako kraj górzysty i obfity w siły wodne, posiada Tybet wszelkie dane dla taniej
produkcji energji elektrycznej. Przeprowadzemie połączenia telegraficznego napotykało w
Tybecie na liczne trudności. Druty trzeba
było naciągać wysoko w górach, gdzie nie
było lasów, które dostarczałyby materjału
na słupy telegraliczne. Po uciążliwych praeach 5:cio tygodniowych udało się wreszcie
linję telegraficzną doprowadzić do LhassyPrace prowadzili
angielscy inżynierowie:
ich pomocnikami byli monterzy indyjscy,
którzy teś sprawowali nadzór nad tubylczemi robotnikami.
Robotnicy ci nie otrzymywali żadnego
wynagrodzenia, gdyż w Tybecie panuje
pańszczyzna, Mieszkańcy Lhasy są niezmier-

Z Kowna donoszą: Na początku czwartkowego posiedzenia 25 lutego Prezes Rady odezyjuje list radnego p. K. janczewskiego,
który prosi

Korespondencja Słowa —
„Siewiero Zapadnyj Kraj* — Biało- o podanie do wiadomości Rady Miejskiej załączonego zaświadczenia ProBaranowicze, I-go marca.
ruś prowincją Moskwy — Wszystko kuratora Kowieńskiego Sądu Okręgowego, stwierdzającego, iż p. JanczewW 1024 r. aresztowano w gminie cza, (siedzi pod kluczem i oczekuje po rosyjsku — W niewoli u komi ski nie jest wcale zamieszany w sprawie ks, Klikny. jak wiadomo, w
swoim czasie frakcja litewska na publicznem posiedzeniu Rady odmówiła
Niedź wiedzickiej w pow. Baranowic- rozprawy sądowej za bandytyzm); na
nistów moskiewskich.
kim kilku chłopów ze wsi Hajnin za
rabunek.
W maskach wpadli oni do

czyjejś chaty, nastraszyli
zrobili

zamieszanie,

zginęła z domu

członków zapisali się Dominik Fedorowicz, (rozstrzelany 27.11 jako herszt

gospodarzy, bandy za udział w dziewięciu rozbo-

a

przy

okazji

jach), Jan Cwirko, Sewastiuk, Fedoro-

dzy. — Policja przyłapała sprawców w kryminale, a z czasem
zapewne
napadu i osadziła
bohaterów
pod będzie rozstrzelanal
kluczem; między
innymi znaleźli się
Ktoć może
sądzi, że to bajki! —
tam Antoni Szpak i Aleksander Skry- Nie, wiadomości z pewnego źródła,
cki.—Sprawą zajął się sędzia śledczy. bo od samychże czynnych aktorów,
— Wszystko w porządku!
Fedorowicza, Sewastiuka, Cwirki i td.,
Wtemj zjawia
się u sędziego którzy złożyli odpowiedne i jasne
miejscowy ksiądz Tatarynowicz, teo- zeznania wobec prokuratora i stwierretycznie wikary,
praktycznie niby dzili własnoręcznymi podpisami.
społecznik, a głównie działacz poliJak w powyżejopisanym wypadku
tyczny! — Zjawia się i tłumaczy, że wzywaliśmy dó czujności władze koaresztowani to jego krewni,
że zna Ścielne i sądowe, tak teraz wzywamy
ich doskonałe i wie, że napad
w z jednej strony
teżsame władze admaskach to tylko niewinny żart, na: ministracyjne,
a z drugiej strony
którym policja się nie poznała, że to zwierzchność
partyjną PPS.—Czy ci
młodzi ludzie, którym grzech. byłoby panowie wiedzą, z jakimi hasłami w
psuć karjerę, że wreszcie ręczy
za łud Kresowy
idą ich agenci i jakie
niewinność i prawomyślność wszy- rezultaty praca ich daje!

stkich ptaszków.— Sędzia i prokura-

tor namyślali

się,

do przekonania,

ale doszli wreszcie

że komu jak komu,

ale księdzu wierzyć można i sprawę
umorzyli.
Panowie
Szpak,
Skrycki
i kompanja za protękcją swego kuzyna, przyjaciela i duszpasterza
wydostali się na wolność.

Czy

karjerę takiego Szpaka można

uważać za udaną,
nie wiem! — Po
udziale w kilkunastu napadach rabunkowych, połączonych z mordami lu-

p. Janczewskiemu swego zaufani, jako prezesowi Rady, na tej podstawie,
Po wszystkich słodyczach i cie- jakoby miał on być zamieszany w politycnej sprawie ks. Klikny. Zaświadlęcych zachwytach, po bezgranicznym czenie Prokuratora okazało się jednocześnie
kompromitacją
frakcji liwyrazie uznania dla sowieckich turem tewskiej, wykazało bowiem, jak podejrzanej
wartości argumentami ona

i czerwonych
kazamatėw,
operuje.
większość mieszka teraz nych przez członków polskiej wyrażowycie-

pewna ilość pienię- wicz 1 inni;

czki

parlamentarnej,

w

M'ńsku,

piło pewne
otrzeźwienie i to w kołach najbardziej dotychczas reklamujących sposób bytowania pod batera
czerwonych katów:
„Sielanskaja Niwa” zamieszcza dłuższy artykuł posła
Jaremicza, w którym czytamy między
Biaioruska

na Republikaj

Sowiecka

Socjalistycz-

wchodzi

rzekomo

w

skład
S.5SSR. jako równorzędne
z
innemi republikami, niepodiegłe pań-

le z opinją ogółu Białorusinów.
Tak
np. Homelszczyzna
nie wchodzi w
23-go stycznia zebranie agitacyjne skład ziem białoruskich, poprostu dlaPPS, a już 1-go lutego polala się tego, że Moskwa uważa Homel za
krew na szosie Siniawka-Lachowicze, ważny punkt strategiczny i kolejowy.
krew nie burżujów żadnych, podkre\/
ostatnich czasach fpanują w
Ślamy, a szoiera utrzymującego się z Moskwie tendencje w kierunku stwopracy rąk własnych, porucznika, czer- rzenia „Północno- Zachodniej Autonopiącego jedyny dochód
z ciężko za- micznej „Obłasfi*, co komunistycz. sfepracowanej gaży oficerskiej, — Przy ry białoruskie w Mińsku uważają za
da.
okazji rabunek wszystkich pasażerów, dążenia do utworzenia poprostu
od biednej żydówki jadącej podwodą wnego „Siewiero-Zapadnaho Kraja*,
Moskwa ooawia się zjednoczenia Biąpocząwszy!

dzi mi

ma myśl

z okazji procesu ba-

zagranicznej.

Nie dopuszczani

wśród społeczeństwa baranowickiego,
jestem przekonany,
że ongiś działał
w dobrej wierze, protegując swoich

skim.
Poczta
i telegraf na całym
Obszarze Białorusi, z której siłą rzeczy korzysiają chłopi białoruscy, uz-

stosunków nie potrafił

wy-

muszenia

zeznań

od

że

potrafi lepiej

wychować

młode

pokolenie niż poprzednie? —Nie wiem!

Wolę powstrzymać się od krytyki

wszystko

było—za

Pewne
sze!

dobrze!

granice

Słowa,

obowiązują

wypowiadane

przez adwokatów

dowym

zaw-

publicznie

wobec

trybunału,

Językiem

w - armii

dawana

jest

i

w

Niemcy

w obronie prawa,

zapłacić

całkowite odszkodowanie

Estonja musi

Z Rewła donoszą:

za wywła-

szczone majątki,
Poseł niemiecki w Rewlu, wręczył ministrowi

spr.

odszkodowań
nych.

tych

wypłacić, —nota

żąda

zwrócenia

nie dumni

obszarów wywłaszczo-

Burzliwe wystąpienie Niemcóww Karlsbadzie.
PRAGA, 2—Il. Pat. Dzisiaj o g. 4-tej po południu odbył się w Karlse
niemieckich socjal-debadzie wiec protestacyjny zorganizowany
przez
mokratów. W wiecu tym wzięło udział około 10.000 osób.
Po zebraniu
Па którem przemawiali posłowie i senatorowie
niemieccy,
demonstranci
Uformowali pochód przyczem doszedło do starć z policją,
podczas któTych dwóch policjantów zostało rannych. Jedna osoba została
aresztowana. Wieczorem w mieście zapanował spokój.

Szkoły mniejszości polskiej w Prusach.
BERLIN, LII. PAT. Omawiając powinny polskiej mniejszości narokwestję mniejszości narodowych
w dowej w Niemczech dać przyrzeczoPolsce i w Czechosłowacji dzisiejszy
„Vorwarts" poświęca dłuższy
ustęp

pracom

przygotowawczym

ministerjalnej
zajmuje

w

komisji

Warszawie,

się sprawą

przyznania

która
auto-

ne szkoły polskie. jak wiele

czas

uczyniono

na

sprawy, a jak mało

dotych+

niekorzyść

na

pisze dziennik, dowodzi
pos. Baczewskiego na

jej

interpelacja Na
którą rząd:

Damaszek

w drutach kolczastych.

PARYŻ, 2—Ill. Pat, W-g doniesień z Beyruthu, Damaszek jest całko-

Aresztowanie księżny Wołkońskiej.

językiem

W szponach

kie:

bicg

polityki

nadziei, że sprawą

tą

zainteresują

są słyszane

sów,
może
do wsi

%

2l-ego stycznia
zjechał
Kulenie niejaki p. Zieniewicz. O przeszłości jego narazie
wspominać nie

przez

wielu

i potem

bo to niebezpieczne
być bujny!

jaki Białorusin coś
rozprawiać,
myśs
a myśli swe głoś:
natychmiast utraci

i nazwany szowinistą,

czerwonych

Jak w pierwszym, tak w drugim,
trzecim i w wielu innych wypadkach
będziemy, gdzieś się tam pono gwał- nie trzeba igrać z ogniem, bo inaczej
ubocznych dużo,
townie musiał wycofywać, bo inaczej można dla celów
nawet
bardzo
dużo
narazić
na niebezprzytrzymanoby go... ale mniejsza z

jako mąż za- pieczeństwo, a nawet stracić.

tem!— Teraz przyjechał
ufania PPS., zwołał

zebranie

wiosko-

Ostrożnie

we w mieszkaniu Sewastiuka, długo koło prochu!
mówii do zgromadzonych
w języku
czysto

rosyjskim,

rozdał

agitacyjne

z

ogniem,

zwłaszcza

siepaczy.

—

zys mieszkaniowy

nuunzanunaunzannAankukZNuUNnanNNŁ

przez

budowanie

nie jest zwalczany

nowych

Jomow.

Podczas gdy w Petersburgu
budują
Gotowiznę
wanie
zabez- się nowe kwartały, w Mińsku dotychpieczone złotem i klejnotami przyjmuje
czas nie odbudowano
zniszczonego
prezesa
wybrano
Jana Sewastiuka
Wileńskie
Towarzystwo Handlowo: Żasta- przez wojnę małego mostu,
(nieboszczyk, rozstrzelany
27.1I za wowe (Lombard).
Zaułek Św. Michała Nr 1. rym ludzie chodząc narażeni posą któ-w
bandytyzm!), na sekretarza Fedorowi-

broszurki też po rosyjsku pisane i
wreszcie zawiązał komitet PPS.—Na

na

"oprocente-

calej

rosyj-

urzędów s0-

wycinanie

(asów

proc. złożonych
proe. częściowo
& osób, na które
do odpowiedział-

Polski.

Przygotowania

Polski

na

Ostatnio władze sowieckie aresztowały księżnę, pod zarzutem uwalniania żołnierzy od wojska za pośrednictwem udzielania im tajemniczych lekarstw
Księżna stanęła przed sądem. Grozi jej kara śmierci.

jaźdźców

do życia, utrzymywała

się zarabiając wróżbami

dy konnej
przy
Kawalerji, została

szpiega

na granicy.

332757 597777705977909 997757 TIT
IIS
I
każdej chwili na niebezpieczeństwo.
AE mniejwięcej poseł Jaremicze
to jak się przedstawia w rzeczy”

wistości byt, na tej „wolnej niepodległej ziemi obiecanej Białorusinów".
Dobrze tam nie jest, skoro nawet

Ze swej strony przypomnieć

Obozie
Szkolnym
wydzielona
grupa

i koni w celu

specjalnego

przygotowanja
się do
udziału
w
konkursach
hippicznych
w Niceii
Rzymie.
Instruktorem tej grupy został por.
„Kon. W skład grupy
wchodzą
następujący jedźcy:
mjr. Toczek, rtm.
Królikiewicz,
rtm.
Dziadulski, rtm,
Dobrzański,
rtm.
Chojecki,
rtm.
Antoniewicz, óraz por. Szosiand. Już
obecny
stan naszej
reprezentacji

na

Petersburgu budowane są nowe gmachy, wielkie pieniądze wydają się па
inwestycje różnego
rodzaju.
Natomiast w zniszczonej wojną Białorusi,
nic się nie robi. Bogaciwa
naturalne

na niedozwolone

Z

płyną

(a stamtąd

włościanie

biurokratyzm rolnych

wieckich,

Osobnik ten nazwiskiem Budźko Paweł rodał cały szereg adresów «Kom
somolców» działających
na naszem
pograniczu. W
związku
z zeznaniami
Budźki przewidywane są aresztow nia.
międzynarodową propagandę wywroWymieniony został oddany do dyspozycji policji celem dalszych dochotową—przyp.
red.).
W
Moskwie i dzeń. (ab)

n:ków i chłopów białoruskich,

ziem białoruskich leżą odłogiem. Kry-

Z. D.

na

i chiromancją.

znalazłszy się bez środków

Aresztowanie

do kas moskiewskich

włościanie

Międzynarodowe Konkursy Hippiczne. Na kursie instruktorów jaz-

ro-

i posiew

skarżą się

it. p. Stwierdzono, że 24
podań w zupełności, a 14
odpowiada rzeczywistości.
podano skargi, pociągnięte
ności sądowej 29 proc.

Donoszą z Mińska o tragicznym losie jaki spotkał księżnę Anastazję
Polacy, ale nigdzie niema Bia- Wołkońską, zamieszkałą w Żytomierzu. Księżna, po rozstrzelaniu jej męża,

posadę, usunięty zostanie
od wpływu
na

zmu.

Prócz tego skarżą się

Żaden urząd wali pociągi.

Białorusi sowieckiej

łorusinów.
jeżeli
o polityce pocznie
leć po białorusku,
no
wypowiadać

biurokraty-

rosyjscy.

всу

a tam dalej kontrrewolucjonistą. Dlatego inteligencja białoruska
w Mińsię przedewszystkiem władze kościei:
zmaicie interpretowane!
A zapewne sku siedzi jak mysz pod miotłą i oZ 28-II na 1 marca patrol Kopu przechodząc koło wsi Osowa zatrzymał
ne, a potem szkolne i administracyjne.
podejrzanego osobnika, który usiłował na okrzyk «<stój> zbiec w stronę wsi.
panowie adwokaci
baranowiccy nie bawia się wypowiadać swe
poglądy
„Po owocach
ich poznacie je”,
Odprowadzony do D:twa kompanji, zeznał, że jest deiezowany z ramienia pochcieliby, by ktoś wziął dosłownie głośno.
mówi Ewangelja
—a owoce pracy ks.
wiatowego «rezydenta» do Mińska jako kurjer z meldunkami ekonomicznemi.
Ich mowy,
nie trzeba więc dla pięTo
samo
dzieje
się
w
dziedzinie
s
ё
Meldunki te, gdy usiłował przed patrolem uciec porzucił w krzakach okalająTatarynowicza są mocno opłakane:;2 knego słowa rzucać w tłum frazegospodarczej. Podatki płynące od rol- cych wieś. Na miejsce to wysłano natychmiast żołnierzy, celem odszukania.
w

co

rują Rosjanie, Żydzi, nawet skomuni:
zowani

a łamowie

ści skargi na pijaństwo wśród leśniczych i
innych funkcjonarjuszy rolniczych, którzy
piją na koszt włościan.

państwowy, „w niepodległej rzekomo
Rządem

telefonu,

urzę:

Na kole-

się

Państwo

tej

wicie otoczony zagrodami z drutów kolczastych. W ub. niedzielę? artylerja
francuska bo'nbardowała skutecznie grupy powstańcze. Powstańcy uszkodzili linję kolejową między Hedżasem a Damaszkiem,
przyczem
Ostrzeli-

Białorusi, nie posługuje
białoruskim.

swego

n22:00000%4402000300000003000003306

korzyść,

jach rozmówić się nigdzie nie można
w języku białoruskim. Wszędzie ab:
solutmie wszędzie * panuje
„obszcze-

paniatnyj ruskij jazyk*.

ze

przy każdej okazji starają się korzystać z
tego «wynalazku», Najbardziej rozentuzjazmowany jest wszakże
sam
Dalaj-Lama,
który może obecnie bardzo wygodnie ze
swych komnat perózumiewać się telefonieznie ze swymi ministrami,
Obecnie pracuje stę nad wykończeniem
budowy elektrowni w pobliżu stolicy. Praca
jest niezmiernie uciążliwa, gdyż wszelkie
części składowe maszyn trzeba transportewać przez góry pojedyńczo na grzbietach
esłów i mułów. Personel elektrowni składać
się będzie wyłącznie x tubylców, gdyż Dalajwysłał w tym celm na siudja do
Lama
Europy większą iiośó swych poddanych.

komęda,

języku

naje jedynie język rosyjski.

podsądnych,

wrzeć odpowiedniego wpływu, to nagdy przewód sądowy jasno ustalił,
łeży przypuszczać,
że nie jest pierże dochodzenie było przeprowad.one
wszorzędną siłą duszpasterską!
wobec osób tak poważne
i niezaleDziś ks Tatarynowicz jest preżne stanowisko zajmujących jak wła.
fektem szkół powszechnych w Baradze
sądowe
i prokuratorskie,
to
nowiczach. Czy można mieć nadzieję,

sprawę za całkowicie załatwioną. +

nomji kulturalnej mniejszościom na- pruski dotychczas nie dał odpowiedzi
Komisarjat rolmictwa otrzymał w roku
rodowym w Polsce, W związku
z mimo, że upłynęło już pół roku
od ubiegłym przeszło 10.000 podań od włoŚcian. Podania te zawierają po większej częrosyj- tem pismo przypomina, że Niemcy czasu jej wniesienia.

spiaw

bliskich

wójskowych.

są do

Nie znam ks. Tatarynowicza, ale, ranowickiego!—To analiza niektórych
—Z
choć cieszy się bardz” marną opinją zwrotów obrońców oskarżonych

urzędu bronili miejscowi
adwokaci,
pełnili więc tylko swój
ciężki obowiązek, to stwierdzić muszę, ale niemniej pogodzić się nie mogę
z ich
przyjaciół i ratując ich „w biedzie”— argumentacją: zwalanie winy zwyrodAle co sądzić o człowieku, złączonym nienia duchowego bronionych bantyloma węzłami z bandytami,
bo
i
na Państwo Polskie, które jakrewny, i przyjaciel, i protektor, i dytów
koby na wszystko pozwalało,
dalej
duszpasterz!
A prócz tego działacz,
twierdzenie, iż akcja dywersyjno'ko:
który napewno i na polu pracy poli- munistyczna nie ma nic wspólnego z
tycznej nieraz spotykał się ze Szpabandytyzmem,
wreszcie
czynienie
kiem i kompanją. — Jeżeli mimo tak
aluzji w ślad za bandytami do wy-

RYGA, 2—lil. Pat. Jak donoszą dzienniki, komisarjat ludowy
do
spraw zagranicznych ZSSR uznał za zadawalającą deklarację
rządu łotew=
skiego w sprawie napadu na kurjeców dyplom. Koła miarodajne
uważają

stwo. W rzeczywistości jest inaczej. zagr. Estonii notę, w której Rzesza Niemiecka żąda kategorycznie wypłaGranice Białorusi określa Moskwa i cenia pełnego odszkodowania za majątki wywłaszczone obywatelom Nieto w sposób nie liczący się| wca- miec, oraz za użytkowanie inwentarza. W razie gdyby Estonja nie mogła

Źle jest i bardzo niedobrze! Czy łorusi, która moży się okazać zbyt
niewinnych został wrzeszcie za: władze partyjne PP3. zastanowiły się, siiną
i dużą.
Dlategoż usiłuje wszelstrzelony przez por. Śledzińskiego że idą na grunt aż zanadto podatny?! kiemi sposobami po<rajać Białoruś na
jako herszt bandy w czasie napadu —Oby nie obejrzały się zbyt późno, kawały, iżby wspólnemi siłami nie
na autobus pod Śiniawką. Inni towa- że władza ich krótką była i przemija- mogła się rozwijać własnemi drorzysze niewinnych zabaw w maskach jącą, a służyła tylko jako stopień!
gami i budować własne życie.
z przed dwóch lat zasiedli pod
*
W. dzisiejszej, rzekomo niepodlegkluczem i wreszcie
zostali
tozłej Białorusi Sowieckiej, Białorusini
strzelani na mocy wyroku sądowego
I trzecia jeszcze refleksja przycho- nie mają głosu w sprawach polityki
za udział
w bandzie teroryzującej
:

napadu ną kurjerów.

Sowiety zadowolniły się deklaracją łotewską.

innemi:

dzi

całą okolicę.

Echa

Мо-

skwie i innych miastach Rosji, nastą-

Tybetu.

mu-

eździeckiej wzbudza duże nadzieje.
Wyjazd do Nicei nastąpi w początkach kwietnia.
— (t) Dyskwalifikacja futbolowego mistrzostwa Polski. Poiski
Związek Piłki nożaej na mocy orze-

simy jeszcze, o czem poseł Jaremicz
zapomina, o szerzącem sie coraz bar- czenia specjalnej komisji, która skon*
dziej na Białorusi Sowieckiej bezro- statowałe u niektórych graczy lwowzawodowbociu, ucisku ze strony władz, terro- skiej Pogoni uprawianie
zdyskwalifikował zwycięstwo
rze komunistycznym
i krwawo tłu- stwa,

mioiiych powstaniach chłopskich, któ- piłkarskiego mistrza Polski na rok
uciśnionych na zie- 1925-26 przyznając ten tytuł poznańpokłon przed
terorystycznemi kaza- re wszystkich
r
miach
białoruskich,
są naturalnym skiej W'arcie.
matami, wyznaje to w szczery ten
Warta podczas rozgrywek weszła
odruchem.
sposób.
członek

osławionej

wycieczki,

biącej

do finału, w którym

uległa Pogoni,

i to jedna z najpoważniejszych w świe- administracji wojskowej. Nic by go swe prace topograficzne z pracami w 1010-tym zdobywa pozwolenie ocie? Pod flagą petersburskiego To- już wówczas nie oderwało od upra- Przewalskiego i Kuropatkina. Swietne siedlenia się w Warszawie.
W Warszawie zrzuca z siebie owarzystwa eograficznego
można gnionego celu, od „krainy marzeń* sprawozdanie z tej wyprawy nagrapodróżnika polskieg
Lecz właściwem jego powołaniem daleko zajść... Ajeszcze mając za glejt — którą miał przed oczami. Ręką, dza Towarzystwo Geograficzne me- statecznie, jak to mówią, skórę „urzę— Ś.P. Bronisław Grąbczewski.— nie była „wojenka*, tem mniej slę- rozkaz carski! Jaka murowana pod- zdawałoby się, tylko sięgnąć...
dalem; drugi, medal złoty, otrzymuje dową*, bierze rozbrat z obowiązkoKogoż z rodaków naszych przed- zą ponowną wyprawę sięgającą dalej wem dotychczas służeńniem nauce ro"Rok temu, w lutym 1925-go, nie- czenie. nad sziabowemi
mapami i stawa dia solidnege dzieła naukowepracę
znany mi zupełnie osobiście, generał obliczeniami, Ciągnęło Grąbczewskie- gol Jaki niezrównany prestige dia'po+ siębiorczych, rzutkich, silnych, sprag- jeszcze. W 1889:tym zbadał Grąb- syjskiej i rozpoczyna żmudną

Zgon

Grąbczewski,

znakomitego

ik

składa w Petersburgu

Iskiego.

dziękując

mi za obszer-

Świetnie

rozstrzyga o jego karjerze. Pozostaje
w wojsku.

go w szeroki

Świat. Jak są ludzie cie- dróżnika! Jedna tylko

Wielka Brytanja

ną w «Słowie» recenzję pierwszego
tomu jego dzieł podróżniczych, która
osobliwie mu była przyjemna, jako z
Wilna pochodząca, w następujących

kawi dna problematów filozoficznych coś podobnego dać możłe.. jeżeli
lub metafizycznych bezkresów gdzie chodzi o najbardziej nęcący Órąbgubi sięmyśl ludzka, tak,Grąbczewskie- czewskiego cel, mianowicie eksploPamirów,
Kaszgarji, całego
go parła w świat ciekawość poznania rację

kiłku słowach swego listu, złożył mi
— niejako na zapoznanie się bliższe

krajów i ludzi jak najmniej znanych,
Z rasy był Stanley'ów i Amundstety, okaz w naszym

— swój bilet wizytowy:
«Urodziłem się —

pisał — w

Ko-

senów.

Bardzo, bardzo rzadki,

wieńszczyźnie. Ojciec mój miał ma- po większej części:
jątek Krepszty w powiecie Telszew- nione piecuchy...

narodzie!

My

krewnych.

Póki żyła matka,
odwiedzałem
Litwę w czasie każdego mojego przyjazdu
do
Europy i jestem z Litwą
związany serdecznemi wspomnieniami
młodości».
Do
tej krótkiej notatki
autobio-

graficznej dużo, dużotrzebaby
dopisać..
W. Warszawie wstępuje Grąbczewski do służby wojskowej,
do gwardyjskich ułanów;
egzamin
oficerski

zajęła

kto wie, może
Tybetańskie pustynie!..

wszelkiego rodzaju!

ainurskiego.

twarzą w twarz

I stanąć tam

z brytyjskiej

potęgi po oceanach na

najdzielniejszą wędetą broniącą swego

wilizowanego człowieka, jeżeli nie w co za przestwór!
„poprawiał
się*
zuchowato
Rosji, na jej nieograniczonych obGrąbczewski
w
swym
mundurze
roszarach toczących się aż w tajemnitemiak od pałasza
szarpał
czy środek Azji?
Zaś jeżeli dotrzeć syjskim,
tam i dla gruntownej pracy
podróż- niecierpliwie — i czekał.
Okazja nadarzyła się rychło. Było
niczej mieć łeb cały na karku i wol-

szukać krain nie tkniętych

Rosja

ostatecznie
pod swem

konstruowania z nieprzebranych
notatek swoich oraz raportów
i dziet
rosyjskich jak niemniej z poszczegól-

nych opisów drukowanych w rocznikach

poznańskiego

Tow.

Przyjaciół

zwierzchnictwem cały Obszar nowej Nauk i w kilku czasopismach
warprowincji; następnie zaś zajmował na szawskich
krakowskich:
i
pisaKarakorumskich gór gromnych
warsztatach
przemysło- Syberji wysoce odpowiedzialne sta- nych
wybornym,
(a
po polsku
pogranicza Nad- zwięzłym, jędrnym, plastycznym
styw Turkiestańskie i wych, kopalnianych, eksploatacyjnych nowisko komisarza

Warszawy.
Potem
matka moja odziedziczyła
o bracie swoim
ś. p. Franciszku
I duos, mająteczek w Szawelskiem.
Stale mieszkała
tam
latem a zimę
spędzała w Wilnie gdzie miała sporo

wysiedlonoj do

wów

nieobliczal- jów. Gdy

piekielnego pogranicza Indyj, zapusz*
czając się aż w Himalaję, w Hindu-

W szeroki, nieznany Świat
Grąbczewskiego — a gdzieżby

<«koroniarzy»..

czas Rosja z jej wprost

Pamiry, miał Grąbczewski

skim.
W 1863-cim
był zesłany na
Sybir; majątek skonfiskowano, a nas,

jako

rwato
miał

kiej wogóle karjery, nie nęciła

czewski terytorjum niezmiernej wagi,
a niezmiernie mało znane, bezpośrednio za północnemi stokami
Himala-

nemi — możliwościami! uż to braci naszych, pracowało, zajmując wy”
bitne stanowiska, po rosyjskich
0-

nie- kusz, w pasmo

rozsentymental-

nionych szerokiego
pola
bądź
dia
pracy, bądź dla nauki, bądź dla wsze!-

i wojennych

liu ich

rosyjskich

i handiowych!

piywalo

statkach

Przebywając

szereg lat na terytorjach

przez cały

liu ich... żują się sziaki, interesy i...
wielkich mocarstw,
Ta

stamiu posiadania na wspaniałej ziemi dało państwu rosyjskiemu życie swostopą cy- hinduskiej!.. Co za miraż, co za lot, je całe, wszystką energję swoją, wszy-

narzeczami najbardziej w

intrygi
biegle

Azji

Środ-

lotnego intelektu, wszystką

kowej rozpowszechnionemi, wszechstronnie wykształcony,
wytrawny spo-

nęło w
olbrzymiem
morzu rosyj:
skiem? llu ich, oderwawszy się
od
własnego narodu i od ojczyźnianych

strzegacz, bardzo popularny wśród
ludności tubylczej, obdarzony nie-

stek impet

swoją —

uczciwość?I ilu ich... uto-

zmiernie

sympatycznemi

lem) relacyj ze swoich

podróży.

Uka-

gdzie krzy- zaniu się ich w druku staję na prze-

zaletami

to-

we
wojnie..
Po
szkodzie—wojna.
wskrzeszonej Polsce... na razie nikt
jakoś nie spostrzegł przebywania w
Warszawie jednego z bardzo nielicznych Polaków, co taką jak Grąbczewski zdobyli wysoką rangę w naukowem podróżnictwie.
Gdy zaś spostrzeżono,
że posiadamy taką znakomitość, z której by
się np. Francja
szczyciła
na świat
cały—dano Grabczewskiemu skromną
Instytucie
posadę w państwowym
Meteorologicznym, z której go usuurzędniczych reduknięto podczas

ziem, nigdy już nie wróciło na za- warzyskiemi, przezorny i odważny —
oddał Grąbczewski nieocenione usłuz
ne ręce, to... tojuż chyba najlepiej i to w 1873-cim. Grąbczewski miał gon rodzinny?...
pierwszy rok;
A i Grąbczewski cały swój ogrom- gi rządowi rosyjskiemu i — nauce.
najbeżpieczniej mieć na sobie wojsko- wówczas dwudziesty
W 1903:cim kończy się jego tuwy mundur rosyjski
a za „list że- sam czas dla spróbowania — skrzy- ny trud, całą swą nadzwyczajną wiewojenna dzę, cały blask swego imienia, całą łactwo azjatyckie. Rząd rosyjski polazny*
dla nawpółdzikich
plemion: deł. Szła rosyjska wyprawa
Ona pchnęła
Orąb- swoją sławę podróżniczą wszechświa- wołuje go na stanowisko gubernatobumagę
urzędową
z
dwugłowym do Kokandu.
ra w Astrachaniu orąz hetmana ko: cyj oszczędnościowych:..
znakiem „Białego Cara". A w dodat- czewskiego na podróżnicze szlaki — ową oddał Rosji.
Niema chyba potrzeby zapalać laGdy Rosja opaZ Fergany raz po razu przedsię- zackica wojsk astrachańskich, Nowe:
ku, — czy to Cesarskie
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ambulansów _ pocztowych. Dy— (1) Towarzystwo
bibljofirekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie, lów w Wiinie. Do urzędu p. komi.
mając na celu wykorzystanie jaknajwiększej ilości połączeń kolejowych sarza rządu wpłynął do zatwierdzenia
bibljofiiów pol.
dla przesyłania
poczty, zamierza w statut towarzystwa
towaDyrekcją skich w Wilnie. Założycielami
z tutejszą
porozumieniu

_ — (x) Zabronienie

1 marca na dzień | maja r. b.

myk? Gmin m wii pro GL ASP

budżeiu

rozłożonych

iuikośiócwiź

E.

datną pracę.

przesunięty został dla wymiaru podat-

naprawę Mieszkańcy Królewszczyzny

nią pracy i udaremniające większe jej kierunkach:
3
natężenie, 2, ułatwienie życia warszia- . 1) Gruntowna zmiana prawa Wytom wytwórczym
przez
stworzenie
orczego dla zapewnienia ciałom usta
warun ów, w których mogłyby
one
valė: į
+d.iaj.
odpowiedzialuzyskać kredyt, oraz przez zmniejsze- wodawczym
nej większości trwałej
zdolnej i do
piacy.
mie, zbytkownych na nasze waruńiki i
2) Zapewnienie Senatowi
równomarnoirawionych świadczeń społeczwego

© państwowym podatku dochodowym,

tej chwili

o czas trwa: ustroju państwowego w następujących

umowy

Stwa.

:

dochodzie,

wysoce

sądzimy

że i «malutka»
N. Wilejka
nie jest
bez szans. Zespoły
Lelewela i Słowackiego, prócz dobrych
chęci, nie
wykazały narazie godnych pokreślenia

6-ej. W tychże godzinach czynny jest JĘ też swoją obecnością p.Zaszczycił
dyrektor
sekretarjat, który udzielać będzie in- ŻEISki, któremu, jak również gronu
formacji
w sprawach podatkowych i WYchowawców fizycznych za miłe
innych.

Chrze- ku dochodowego na rok 1926 z dnia wanie podarunków przez urzęd-

8). Die Ulrwstediacięgiości 4 З

:

O

Rozporządzeniem Ministerstwa Skarbu z dnia 10 lutego r.b. termin skła-

ty i partje zawdzięcza
doskonałej
grze środkowego napastnika, najlepszego bodaj na sali. Kandydatami na
mistrza są więc zespoły Mickiewi-

w sprawach kupieckich od godz. 4—

niepodobna żyć chodzie wyznaczony wart. 50 Ustawy grodzenia, za wyjątkową,

w us roju, który naprawie

'od innych. Z tych złych dróg trzeba ścijańsko Narodowe,

nyci, 3. oparcie

,

sze

trzeźwa myśl ku konieczności
wy samego ustroju Państwa.

Skarb Państwa nie ma skąd czerpać
dochodów, a równocześnie w wy: ustrój sam przez się, bez pracy i bez dania przez osoby fizyczne i spadki
datkach trwa nałóg życia nad staa i rozumnej polityki, nie uleczy życia wakujące (nieobjęte)
zeznań o 0.

сусй swobodne

z

zamierania,

się,

kurczenia

grajków. Zygmunt August swe punk-

€Q888888800068080808898
(x)

doskonałej sali

tem i życieni wykazała
duże zgranie
zespołów
Mickiewicza i N.
Wilejki;
ta ostatnia
imponowała
niezwykłą
wprost ofiarnością swych
drobnych

ul. Mickie-

w celu przyjęcia sprawozdania Komitetu.

KRONIKA

śnieniach olbrzymiej wojny tylko ui rządy mogą
1 — W dziedzinie
gospodarczej miarkowane dążenia
powoli
ład
przywracać,
to poznał
i
pansiwow
zerwaliśmy
i skarbowej
ŚRODA
działaniach z trzeźwością i ze uznał cały Zachód, bo Włochy, Anglja,
wych
Znamieniem Niemcy, Stany Zjednoczone, a poznaWsch. m, o g. 6 m. 43.
10zsądkiem,
zdrowym
naszego 1 м pr6bach
i došwiadezeniach także „3 KAI
Aki
głównem i rozstrzygającem
|eiAmelji]
Zach, al @ z. 4 m. 58
okresu gospodarki jest to, że ozrani- Francja. U nas psują i ubezwładniają
nadalobecnym
naprawę okresie
pus e hasła
demagogji.
czamy i utrudniamy swobodę pracy, W
grożącego
od |: Šis
gundy.
a obciążamy, otaczamy niepewnością
KOŚCIELNA
wytwór- wschodu przewrotu tylko zmysł ładu
jutra, niszczymy warsztaty
;
€zości. Prawo własności jest zachwia- społecznego, poszanowanie rodziny,
—
Rekolekcje
parafjalne
w
współza- uczciwość i religijność, w oparciu o kościele św.
ne, tani towar i zdolność
Jakóba
odbędą
się
4,
5
prawowewnętrznym i Kościół Katolicki i o istotnie
odnictwa na rynku
i 6 marca. Wstępna konferencja dzirządne
Państwo,
a
zarazem
twórcza
i
międzynarodowym udaremniona, wkła- umiarkowana
polityka
państwowa, =
A
eż
dy kapitału zagranicznego odsiraszone. Ze skrępowaniem zdrowej przed- mogą dać ostoję narodowi.
6
о00
16
У
, 9 godz, rano I 6 wiecz.
war*
Biębiorczości, przez niszczenie
i
V. 022
— Gdy mimo
li
dobrej woli i
URZĘDOWA
Szłatów, wiąże się właśnie bezrobo- wysiłków społeczeństwa, tak niedo—
(x)
Przesunięcie
terminu
kie. Poprzez wszystkie pola życia go- maga we wszystkich dziedzinach na-

w

cza i Z, Augusta,

Ze względu na ważność kwestji i aktualność momentu
zek dzisiejszego pokolenia i silną wo- danem jest przybycie wszystkich kied, ytorów.
lą stworzyć dobiobyt, ład prawny,

maprawa.

w piłkę latającą.

i św. Kazimierza z N. Wiilejki.
Gra prowadzona z temperamen-

się

tysiącletniej
rzeczywistości u siebie i naokoło, bez nam się zwraca najbardziej w całej wreszcie nie odpowiada
Europie.
Polska
polityka
zagraniczna
przeszłości,
musi
zrozumieć
obowiąporówW
upływa.
czas
A
rachunku.
maniu

i

Walne Zgromadzenie

współ-

dzisiejsze

oczekiwanego

dnia 6 marca

wicza

życie państwowe dotąd nie jest zdolne sprostać
zadaniom i niebezpienie stanowi

dn. 20 lutego r. b. w Szczuczynie

°

przeciw nia wysiłków i cierpień w niewoli, a Przemysłowego,

dami, których ostrze właśnie

AD

niewickiej.

będzie Stronnictwo

Ubiegłej niedzieli

2098088860

kiej

politykę pokoju i bezpieczeństwa, któ- czeńsiwom naszej doby, wciąż jeszcze

rej Polska

serce

3
i

Naród Polski,

žyje- sojuszowi naszemu

dnia na dzień, bez
na dalszą przestrzeń,

bez utrwalenia świadomości
zadań

ności naszych

niepokojący.

jak w dawnej
Polsce
biorowej, w wiekach upadku,

my i dzisiaj z
planu budowy

wyrażający się

jest niepo- całkowicie równorzędnej

szczególnie stan obecny,

|

a tatu Wersalskiego,

okresu,

tego

na

Zawody

gimnastycznej gimnazjum
Zygmunta
Augusta odbyły się zawody w piłkę
Jatającą o mistrzostwo szkolnych kół
sportowych.
Do
zawodów
stanęły
prócz gospodarzy zespoły gimnazjów:
Mickiewicza, Lelewela,
Słowackiego

rejonowym.

Cześć jej

HI. — W polityce zagranicznej je| zać cele i sposoby, było ofiarne, kar_ me i niezmiernie cierpliwe. Mimo to steśmy na przełomie. Dorobek Trak- Złooesościccóć
_ obrachunek ogólny

szpitalu

— (t)

anowiczówna

Stef

w kwiecie wieku zmarła
(Lidzkim),w

SPORTOWA.

®

i
8

Helena

a

2 udzlalcmm

dzieł znacznych i pożytecznych. Spo- ność miljonowych rzesz łudności
| łeczeństwo, ilekroć umiano mu wska- Państwa Polskiego.

Ть

6.

ARTYSTYCZNE
Dziś 3 marea

8

za:

rządu państwowego, oo
zumiałe,

2
3

obradach

Dubanowicza

się leczone a nadużycia nie

Dokonało

siedmioleciu

w tem

wprawdzie

w pojęciu

Strennictwa

dłuższych

е

©00063600000890

8

REDUTOWE

Naczelnej

i dyskusji nad referatami pos. Srońskiego. Dunina, Dąbrowskiego i

wzięto następujące uchwały:

Naro-

—

(t) Ku

-

czci Szymona Konar-

* okregu szkolnego p. Ryniewicz, wice- skiego. W ubiegłą niedzielę jako w
za- prezydent m. Wilna p. Lokuciewski, 87 rocznicę stracenia Szymona Konar-

DNS

TO AVA

KA,
-— „Kaziukowe figle*. Dnia
6 b.

m. w Paiacu Reprezentacyjnym

o g9

docze- dawny, wielki, nieustraszony podróż. Świadczeń rejestracyjnych. Wszy: naczelnik Wydziału szkół powszech- skiego odbyła się, urządzona
stara- wiecz. odbędzie się niezwykle interesukam się wyjścia w
świat
trzeciego nik polski!
Scy mĘžczyžni urodzeni w r. 1906— nych d-r Steckiewicz, naczelny lekarz niem kierownictwa szkoły powszech- jący wieczór Harcerstwai Reduty pod
- tomu gdyż od [półtora roku ciężko
Bo jeżeli chodzi o bohaterskość, 1907, którzy się zarejestrowali w szkół powszechnych m. Wilna @-г nej nr. 1 im. Sz. Konarskiego akade- powyższą nazwą. Bilety w cenie
„Wątpię —

pisał —

czy

choruję na serce i faktycznie
am“

Rok

jeszcze

Żył. |

pozwolił

dogo-

mu

Bóg dożyć nietylko
trzeciego
tomu
polskiej relacji podróżniczej po pusty-

niach Tybetu
«Wspomnień».

to niewiedzieč gdzie jej

więcej

zu-

czy mierząc krokami dziewicze

wer-

tylko

było

lecz i ukazania się jów...
›
Sądzonem mu było
Obok palmy zasługi na grób

piśmiennictwa

rodzi

mego zbogacić całokształtem dzieła,
któremu życie poświęcił, Pracując w

winni

się

przy

niezwłocznie

tepy okrutnych w Swej dzikości krą- Odbiór takowych

w

nie utonąć w rosyjskiem morzu. Do- polskiej ziemi, obok łzy żalu i pamięŻył wielkiego szczęścia złożenia stru- ci niewygasłej, należy się Grąbczewdzonej głowy na łoiio znów
wolnej skiemu napis na płytę mogilnią: „Ten,
i niepodległej Ojczyzny.
Nie danem co
nigdy
nie spoczywał, — spomu

referacie wojskowym

Magistra-

Brokowski, oraz miejscowa

mja uroczysta.

ludność

10 zł. i 6 zł. (akademickie) z prawem

żył mocarny duch człowieczy: z ręką Cie m. Wilna i dotychczas nie otrzy- wsi Góry. Po dokonanem poświęceniu _ W godzinach porannych wobec redutowej zniżki 50 proc. są do nana kierowniku smigła aeropianowego Mali zaświadczeń — rejestracyjnych, oraz wygłoszonych przemówieniach licznie zebranej dziatwy i publicznoś- bycia u gospodarzy, listę kiórych

czął.*

Cz.-J.

feracie.
—

(x)

w

stawić

po

przez ks. Kretowicza, kp.

wspólna towarzyska herbatka.
Z ŻYCIA STOWRZYSZEŃ.

POCZTOWA

Telegramy

między Polską, a Rosją

prasowe

Sowiec-

.

—

Stowarzyszenie

ką. Zamierzone dopuszczenie telegra- Przemysłowców

mów

prasowych

i ci w ładnie udekorowanej sali szkoły podajemy. Obowiązki
gospodyń i
po którym
nastąpił gospodarzy łaskawie objęli panie i

Kuratora

powyższym re- wice-prezydenia m. Wilna, odbyła się wystąpił chór

między

Polską,

a Wiłna

komunikuje

Rosją Sowiecką o każdej porze dnia i marca br. w
nocy zostało cofnięte, aż do dnial-go
października r. b,

lokalu

szereg

Kupcówi

Chrześcijan. m.
iż z

dniem

1

popisów

muzycznych.

Kolejno przemawiali przedstawiciele
władz skolnych, wojewódzkich,
wojskowych i sfer społecznych.
Po akademii

grób

ś. p.

Stowarzyszenia

złożony

Bakszta
7.
Prezes
Stowarzyszenia
stale przyjmować będzie interesantów

składek.

przez

08

+

odbył się pochód

Sz. Konarskiego,

został

dziatwę

wieniec

szkolną

na

gdzie

ufundowany
£ drobnych

panowie.

Pp. Dawidowska Elžbieta, Gulbinowa
E"2
Kowalewska
Sabina, Laskowiczowa
Celina,
Łabuńska Ameija, Łazarówna Marja,

Lazarowna

Walerja,

Mohlówna

iiūska Zoija, R lAceieamė

Anna,

Mucha

Julja, Romero-

wa Kazimierzowa, Romer'-Ochenko wska Helena,
Rondomańska
Helena, Swiętorzecka
Stanisława, Sztrallowa Bolesławowa,
Woj:

ciechowska Katarzyna, Wojewódzka Wanda,
Zdrojewska Zotja, Abramowiczowie Witol

wostwo Bohdanowiczowie Ignacostwo, Białasowie
Stanisławostwo, Bosiaccy Bogusławostwo, Cywińscy Bohdanostwo, Cywiń-

sey

Wiesławosiwo,

RE
KRC"

ik. Dębscy, Donassowie Felicsostwo,

mjr. rewolwerami nożami i kastetami.

iewniakowie Dworakowscy Włodzimierzo*
stwo, Dziewulscy Władysławostwo, Ehren-

Jest wielka

ilość rannych

ml. Mickiewicza 22

Sensacyjny rabunek

w tem dużo

kiewiczowie

Józełostwo,

w Brooklinie.

Podróż pary królewskiej

Januszkiewiczowie

Aleksandrostwo, Jeśmanowie Stanisławostwo,
Joczowie
Konradostwo,
Kalenkiewiczowie
Janostwo, płk. Klaczyńscy,
Kiottowie Jano-

stwo,

Kłosowie

Juljuszostwo,

Kopciowie

łudniowej drogą powietrzną.

SALA

aeroplanem,

Łokucijewscy

Janostwo,

Gospodarzy

Ludwikosiwo, - Mackiewiczowie

Massoniusowie Mar-

janostwo, Materscy Ignacostwo, Mazarakowie Adijanosiwo, Meysztowiczowie Aleksandrostwo, prof. Michejdowie,
Miedzianowscy

ała podizutków.

| Antoniostwo,

komiia śpiewaczka

Niecieccy.

mjr. Niemirscy, Obiezierscy Marjanostwo,
Obiezlerscy
Mieczysławostwo, Okuliczowie
Kazimierzostwo,

dyłłówscy,

prof. Opoczyńscy,

płk. Ożyńscy,

Popowiczowie

płk. Or-

1zyszeniem

stoiowie, Pizyłuscy Józelostiwo,

mjr.

„oncer.ie wystąpią

zną-

Helena Osiaszewska'Ko-

fortepianu

utwory

Mickiewicza,

Wyspiańskiego, iKasprowicza, otaiła i innych.

Początek

o g. $ ej wiecz.

Bilety do

nabycia

od czwariku w kasie teatralnej ca 11 — 1 i
3—9 wiecz.
— Recital fortepianowy Zbigniewa
Drzewieckiego w Teatrze tolskim. Zuakomity interpielator utworów
Chopina —

Janostwo, pik, Popowiczowie,
Bronisławostwo,

W

H. Ostaszewska: Kozłowssa obdarzuna pięknym mezzossopranowym głosem 0 niezwy*
kle pizyjemnym brzmieniui wysokiej kulturze — wykona szereg arji operowych
oraz pieśmi. Fi. Szatkowski wypowie z towai

Patkowscy Józe*

łostwo, Pietraszewscy Janostwo, Pigoniowie
Stanisławostwo, płk.Piłsudscy, Pimonowowie
Arsenjuszostwo, Pioirowiczowie Wiktorostwo,
Praszałowiczowie

Pry-

Raczkiewi=

czowie Jerzosiwo, Rackiewiczowie Oktawjamostwo, Reicherowie Michatostwo, Remerowie Jerzustwo,
Riessowie Stanisławostwo,
Romerowie
Bolesławosiwo,
Rozwadowscy
Konstantostwo,
Rzewuscy Stanisławostwo,

Zbigniew

Drzewiecki

reciiaiem

ioriepianowym.

Teatrze Polskim

wystąpi

w

pary

w niedzielę 7:g0

scy

działem

Waciawostwo,

Konsianiostwo,

Szczepkowscy

Szmidiowie Władysławostwo,

lisowie

boiesławostwo,

Antonio-

Sznio-

Szumańscy,

Szymańscy,

płk. Trzebińscy,

drzėjosiwo,

Unieenowscy

prof.

Tupaiscy An-

J. Krużanki

(tańce

(śpiew)

i Wł. Szczepańskiego

ment).

| Ludwikosiwo,

(śpiew), F

czowej

Program

plastyczne),

zawiera

Wł.

Derviesa

(akompanja-

"

inscenizowane

z op. <Cyganeija» —

Stanisiawostwo, W iczewscy Gabryelosiwo,
wimborowie
Kazimierzosiwo,
Wiikowscy

«Dama pikowa»—Czajkowskiego oraz <Kainawał wiedeński»—iantazja sceniczna SCuu-

Lucjanosiwo, Władyczkowie Stanisławosiwo,
Wyieżyńscy Adamostwo, Zabłoccey, płk. Za»
Zapaśnikowie

bronisławostwo.

Ла

lszóra Wacław,

kowski

Juszkiewicz,

Czesław,

szewski

kazimierz,

pik.

i Ignacy

&

Op.

raniem

Jan*

D.

O. War.

odbędzie

Się

kon-

z kiórego
zysk przeznaczony
kośuioła gar205 tanie na odbudowę
12e
nizonowego. Początek © godz.
c

Kolbu-

płk. Konecki Jan, Mohl

Hieronim, milkiewiz Władysław, Naleszkie-

wicz Alired, Niwiński Altred, Pliszczyński
Stanisław, gener. Lożerski Olsierd, Raue
Pawei, piof, Rogóysii, Roźnowski Aleksau-

ert.

w poł.

der, płk, Skwarczyński Stamsław,
Sumorok
Restytut,
Sząchuo
Bohdan, Szmurło Jan,
qTórcykński bohdan, Węsławski Witold,
płk,
Wolt Eugenjusz, Zahorski Władysław, płk.
Lcijo Aleksauder, Osterwa Juljusz z całym

zespołem Reduty:

WYPADKI

Bobicz.

w obieg fałszywej monety
otrzymał

50 gr.,

dla zbytku

jewskiej.
W zaśc. Brzozówka

któlą

ou łiejeny

gm.

to

Gra-

5
‚
Worniańskiej

został zatrzymauy Stefan Piawgo, który usia
łował puszczać w obieg tałszy we mouety ) zł.
— Brak dozoru. Dn. 1 0, m. w Czasie
nieobecności osób siarszych Zapata na so.
bie ubranie 5—letnia Janina Szmiuewiczówua

— Reduta w teatrze na Pohulance
urządza dzisiaj wieczoiem o Sej
Wieczór
Tańca 'rzech artysiek plastycznych:
Janiny
Rościszewskiej z Warszawy, lieny Jankow*

skiej 1 kierowniczki dzi.łu plastycznego
w
Reducie, Jadwigi, Hiyniewickiej Obiity pro-

(Raduńska

gram zawiera m. in. utwory:
Schumanna,
Szopena,
Głazunowa,
Giiega,
Kreislera,

Zarządzony

nym

zacządziała

rodzina

niezwłoczny

lekaiz pogotowia

po

udzieleniu

skłaą*

pierwszej

życiu.

|

— Quucie. Vu. I b. m. w ceiu pozba*
wienia się życia otuiiła się kreozotem Józefa

ciężkie

aresztowano.

uszkodzenin

zem

mie

pchnął

Wyprzedaż
na garnitury,

sen

(Cechowa

iata

skazano

wczoraj

o

twierdzy

godz.

l-ej

z

idei

śród

bo już

spłonęło.

84),

które

Dziecko

w

na nuj doszczginie

stanie

beznadziejnym

ność.

Drugi oskarżony,

Godlewskiego,

sołtys

z braku dowodów

Piotr

ks,

ń
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na nadchodzącą
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Pa-
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zapowiada się

niezwykle

Na. 12 przy ui. Ostrobramskiej

ieziono miemowię
słcno do zakładu

—

płci męssiej,
które
Dzieciątka Jezus.

Ujęcie złodzieja. Dn.

jąco. Cały szereg urozmaieeń i atrakcyj

Z tułaczki po morzach
dalekich.
Gdy znojny rejd dskończony.
(Dok« ńiczenie nastąpi)

ode:

1 b.m. został

wojskowym na stacji towarowej.
— Kradzieże. K. Gujewskiemu
ta-

(Góra

się stereotypowo
mówi
«niech im
ziemia lekką będzie».
, Qt dajmy na to pawiljon bolszewieki—ten to już utrzymany
w swoim
Stylu:
| duża oszkiona skrzynia w
rodzeju wiatraka, sierp, młot, drabiny

Odette tonie w swych myślach, sie- no i wszędzie przez szyby
dząc w głębokim foielu. Cały stół ca kolor czerwony.

prześwie-

Przechodzimy przez turecki, mijazastawiony pudełeczkami, tuikami, fla:
my.
włoski. (jeden z najładniejszych),
e
oczywiści
myśli
konami, O czem
belgijski,
ale już wszystko przeważnie
wiedziażeby
też,
sądzę
nie
nie wiem,
bo godzina dość późna.
ła i ona sama. Ot poprostu wybiera, Apozamykane,
więc
do
polskiej
cukierni na tańce
których
i
suknię
nałożyć dziś

kiórąby
użyć perfum. Ma się

rozumieć przez górali.
Siadamy przy stoliku w czernś, w
głowę mi nawet nie przechodzi prze:
Góraie
produkcje
rodzaju
ogródka.
Za,
rywać jej filozoficznego skupienia
swe skończyli i muzyka
gra
teraz

co jednak, wbrew najzdrowszym zadostaję jakieś rosyjsko-cygańskie melodje —
забот logiki płci brzydkiej,
zaw- widać wybitny wpływ stojącego obok
„ty
wymyślanie. —
po chwili
mostu Aleksandra III go.
słowami
mi
mówi.
sze jesteś taki,»
«Proszę lody»,
zwracam
się do
Boy'a,
elnera.
:
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)
?*
n ? Może . dokina
„Co dziś robimy
„Odpowiada bardzo grzecznie, ale
<Daj mi pokój z tym kinem — ja
okazuje
się, że nic nie rozumie—trzedomu»,
w
sama
zrobię
'ci lepsze
ba
mu
wyiłumaczyć
po francusku.
Staje jednak na tem, że jedziemy
Zapomniałem
zupełnie
w pośpiechu,
Wystawę
i na wystawę. Na sławną
chce
że
to
coprawda
cukiernia
połska, ale
ona
gdzie
jnych,
Sztuk Dekoracy
пог» zato w tonie wersaiskim, gdzie nawet
"zobaczyć swoją bretońską czy
mandzką wioskę, aja nasz polski pa- służba mówi tylko w języku salonowiljon w stylu... a czy to kto z tych wym..+
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«A czy pani słyszała

ludzie umierają po
lodów?»

się

4

»

Bilety

połowy

losu
»

» ćwierci >
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dnak zaczynamy
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«No widzi pani—a ja znów mam
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odwrotną pocztą,
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habit mnicha zapra-

woskowej

tak
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do nabycia u kolektora
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40 zł.
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jak

stojący we drzwiach, przynosi
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trzy kieliszki nieodłącznego w takich

oszuku
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— ni: ogni i cudownych wodotrysków. Ca«kim? W. zakopiańskim?—Może!
łe kaskady
wody i różnobarwnego
jeszcze
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mi
gdy jak żyję doktór
świaiła
wznośzą
się ku górze, błyskawą
kazał...
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jeździć
się wyobraźni. Takiej nie przekonasz niBo co to ma być właściwie? Jakaś ją miljonami pereł i mieniących
gdy w świecie.
oszkiona wieżyczka, z kupą przycze- brylantów, raź tryskając ognistą koWskutek tego nie mogę nawet
„pionych do niej ni to szyszek sosno- metą hen ku niebu, to znów zatacza” pojechać na szczyt wieży
Eiffel, a
wych, ni to lilji burbońskich, dokoła jąc dzikie koła świetlanego młyńca, to
olacza ją mur, ni to chiński ni to wirując krzyżującemi się nawzajem
*) Jazda w szalonem tempie na zmianę:
cmentarny. Wreszcie wejście nakształt smugami, to znów wybuchając lawi- z góry na dółi z dołu na górę
ną
roztopionego
srebra
i
złota.
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w 1923 r. przez
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komplement. A płeć piękna, wzamian 1 z przerażenia zamyka swe oczy,
za pieniądze pozostawione przez nią
Gdy już wreszcie otwiera, seans
w kasie wysłuchuje na swoje konto skończony — należy
teraz
przejść
najbezczelniejsze w życiu kpiny; drży czarnemi, tak wąskiemi, że może za*
przyiem z przerażenia i ma bajkową ledwie pizecisnąć się jedna Osoba, 2
atrakcję, a po wyjściu, każdego,
co wilgotnemi i zadusznemi korytarzyka*
ma z nią do czynienia, spotykają ner- mi, do
podzienwa Odette łapie nas
wowe «humory».
:
za ręce, ściska je kurczowo,
trzęsie
Przejdźmy teraz do samej sali. się całem ciałem i nie
może wyksziu
Całość jest bezwarunkowo urządzona sić z siebie ani słowa.
w Styiu i nader nastrojowo. Po šrodWreszcie jesteśmy już i celu, w
ku z sufitu zwiesza się coś w rodza» kamieniami wyłożonej
a_ szkieleiami
ju kandelabru, złożonego z ludzkich udekorowanej piwnicy. Siadamy na
czaszek i piszczeli. Na ścianach wisi ławach. W głębi stoi pusta,
ze zdję* |
moc różnych aforyzmów, jak; „Me- tem wiekiem trumna. Oprowadzający
mento mori*,
„To be or not to be* nas mnich zapyiuje, kto z braci
lit
1t. d., a oprócz tego kilka obrazów, obecnych zechce wieźć do tego pe”;
przedstawiających rozmaite momenty śmiertaego mieszkania, aby śię uka*
z życia, Więc jakaś uczta, młodzian żać gapiom zebranym jako gość
Z
siedzący u stóp swej donny i grający tamiego świata. Wyrywam się z objęć
na gitarze i t. p; każdy zaś jest Mile Odetie, ale ta uczepiła
się poły
oświetlony lampką,
rzucającą
mdłe mojej marynarki i twierdz,
że Ie;
świalło z głębi czaszki, a urządzonej nie przeżyje. (Co ja potem miałem
na podobieństwo refiektoru, gdyż z w domu za tę głupią „ciekawość
!!!)
obciętą swą tylną stroną.
Po kolei Na szczęście dia niej, a może
i dala

wypadkach „Benedyktynu”.
i
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do
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po trzebny

„A. Bukowski*

Kiijęntów

można

RZYJMĘ
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unosi się lekka mgła wodna i łamie każdy przejazd
„Metro* *) pod Sepromienie w tęczowe
kolory, a co kwaną przyprawia Mlle Odeite o bichwila wszystko zmienia swoją pier- cie serca. Z tiudem też po dwukrowotną barwę, formę, kształty. Całkiem tnych a bezowocnych wysiłkach uda»
je mi się, i to przy pomocy
dopiero
niby w czerodziejskiej baśni.
«Może przejedziemy się teraz kole- naszego wspólnego znajomego, zaciąją amerykańską? *)» zwracam się do gnąć ją do jednej z osobliwości Pamej towarzyszki, pomny
chwil
nie- ryža, t. 2w. Cabaret du Nėant.
gdyś
Przed drzwiami, nad któremi pali
spędzonych
w
Kopenhadze
gdzie w «Tivoli» przejeździłem w ten się zielonkawa iampa niby w- jakiej
sposób prawie wszystkie. pieniądze. trupiarni, stoi szwajcar
w kostjumie
«Nie tylko sama nie pojadę, ale i karawaniarza. Zachodzimy do środka,
pana nie puszczę!»
W pierwszej chwili ogarnia nas cie«Dlaczego?»
mny półmrok i atmostera
przesiąkła

nie

podpisem
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meble najtaniej na-
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sze dokumeniami,
upoważniającymi
odpowiednich pieniężnych kwot.
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do.
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Życzącym na prowincję
wysyła się za zaliczeniem.

Szatę

SKŁAD
DOMU.

i marką ochronną—trójkąt ze statywem.

podobnego

nadeszły!

Witoldowa

PRODUCENTÓW

tylko z czerwonym

Żądać

posiłek szkolny

dzieci.
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już
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wywrotowców,
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dia

zupełnie,

co 20 widział potrafi określić

Wydawca

Uwaga:

w

koiektura N. KOWALSKIEJ:

Sprzedaž we wszystkich aptekach i składach aptecznych.

zna-

zatrzymany Władysław
Koński
(Požarowa
20) u którego znaleziono
bieliznę wojskową pochodzącą
z kradzieży w
magazynie

interesu

wany, siosuje

Ostrzegając

odwieziono do szpitala żydowskiego.

domu

«Fircyk w zalotach»
w kasach zamawiań,

Zawijajce

i żytsie

Osobistości nam nieznane
zwracały się w charakterze
pracowników naszej firmy, do naszych
kijentów i pożyczały
sobie jakoby w imieniu iirmy małe sumy pieniężne,

Zapał
ten jednak przerwali policjan— Pożar. Du. 1 b. m. wybuchł
pożar Ci, którzy z rozkazu prezęsa sądu caMoszkowskiego, Rachmaninowa,
Rebikowa,
leka
Katona
(Arsenaiska 4).
Schub: rta, Szymanowskiego, Verdiego. Sło- w składziku
towarzystwo
usunęli
na ulicę.
pożar stłumiła. łe
wo wsiępne wygłosi Witold Hujewicz.
Ce- Straż ogniowa natychmiast
Obrońcy
załozyli
protest
w
sądzie”
Straty
nieznaczne.
ny reduiowe z piawem 50 proc. zniżki.
— Podrzutek. Dn. 2 b. m. w bramie apelacyjnym.
W czwartek o 3,30 po poł. +Wesele>,
wieczorem
Bilety

7е
wzgędėw
hygienicznych
wymarzajeie
wszędzie zawijania piodukiów
w pergamin,
zwłaszcza mięsa, wędlin, śledzi, ryb, masła,
sera, szmajcu, pieczywa,
cukrów,
herbaty,
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naiska 30).
Poszkodowaną
pogotowie
ratunkowe
odwiozło w sianie ciężkim do Szpitala
żydowskiego. Matusiewicz zbiegł. Zauwzymauy

Ma-

Verna,a,

fascynae

Dom H-k. „ZACHĘTA“

w szyję Sietanję Matusiewiczową (Io-

został za współudział w zajściu Rubin

juies'a

oraz

od l:go do 15 marca r.b,

no-

arcydzieła

Cud iechniki i sztuki. Wie:ki dramat.
W roli tytułowej »Mstrz
Maski>
LON CHANEY
nieza=Kto tego filmu nie widział — nic nie wiczłał.

Dame>.

Seansy

NIA

Wilno,

Perkowski odniósł

ustalono

bezrotnym

yarbusek z «<Dzwonnika z Noire

D. H. „Blawat

twarzy

narazie

pomoc
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— Nożowniciwo.
Du. 28 ub. m. „Ka:
zimierz Malusiewicz, kiórego miejsca Zar
mieszkania

na

EEEREB

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST

ub' m.
na ryuku w Kurzeńcu
Aleksandra
Grzyszkiewiczówna (m. Rzeczek) oblała kwa*
sem siaiczanym Jana Perkowskiego, Urysz:

kiewiczówuę

się dodatek

WAGONOWO i NA W ORKI LOCO
Z DOSTAWĄ
do
ed 160 ki.

pozostawił na miejscu w Sianie nie

zagrażającym

sensacji

PSZENICĘ
JĘCZMIEŃ

dająca się 4 7 osób (Lwowska 43). Wezwany
pomocy

przygód,

ŻYTO

kamien.

Zukowskich,

przeżyć,

Podług

Największy film Ameryk,

Losy

osobników

wskutek napalenia w piecu węglem

trazedja

o tem'*

SPRZEDAJE:

Niedźwiedzki

dzie skazał ks. Godlewskiego
па 2
lata twierdzy.Po złożeniu przez posła
— Fałszywe 50-cio groszówki.
W Jaremicza 2-ch tysięcy złotych kaucji,
Landwarowie został
zatrzymany
15--letni
Czesław Sadowski za usiłowanie puszczania skazany został wypuszczony na wolmonelę

(TEATR I MUZYKA,

tychże

Aleksander

Bałorusinów. Sąd po

! KRADZIEŻE,

pomniany

pościg nie dał pożądanych wyników.
— Zaczadzenie.
W
nocy fna 1 b. m-

— Koncert na odbudowę ko- Ks.
W amu 7 marca b. r.
ścioła garn.
w Sali Miejskiej Ostrobiamska 5 sta-

ppłk. Czuma
tiszer Jan,

Fcłownia Władysław,

i

pizez

mówi

«em KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃ mo
ZAWALNA1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOWEJ telef. 4 — 62

&

Mayo,
ed 70 gr.

$% „„Upior w operze”
2Ф

OWiES

manna, w wykonaniu fi. Łaszkiewiczowej
Oraz zespołu balsiowego
Ceny miejsc najniższe od 50 gr.

wadzcy Adamosiwo, Zdziechowscy Ma:janositwo, Żels.y Janostwo, Bańkowski Witold,
mjr, Bobiaiyńsk. Stanisław, Brokowski Ste-

ian, Cape Piotr, Cywiński Jan,
Walsry.
Dziewulski
wacław,

Puceniego

wyjątki

pobiera

Władysław

Kusiel,

W

miłosnych>

Seusacja dnial

CDEPTETE
| SPÓŁDZIEL

не

skia-

27 lutego

KARTOFLE
OTRĘBY psze nne

pobici na drodze

dni

tyczny w 10
akt.
podług
rolach głównych pizepięk-

miasta Świata: Paryż, Londyn, New Jork, Szanghay, Pekio, Tokio, Konstantynopeł,
Rzym i wiele innych: Orkiestra pod dyrekcją: Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego.
Początek seansów od g. 4,
Kasa czynna: 3 m. 30.
CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i bal kon 25 gr

Ciańskiego 8 osobników
dokonało
napadu
na A. Żuka (w. Bałabosze), którego pobilii
zrabowali 162 zł. W tymże
czasie
Zostali

& desperatkę do szpitala Św Jakoba.
— Kwas siarczany w robocie.

Łaszkiewie

Wańsowiczowie Stanisławostwo, Węsławscy

morscy,

Szeptyckiego)

Dn, 26

Staszewscy Juljanostwo, Sumorokowie Leonosiwo,
Świąieccy Kazimierzosiwo, Szaniawstwo,

koszarach

zawiera

b, m.

Program

13— 9 wiecz.
— Poranek w Teatrze Polskim,
W
niedzielę 7-gu marca o g 12m.30
pp. odbędzie się w Teatrze Polskim poranek z u

>diadenowie

w

Suchodolska (>wiionek 11).
Pogotowie
rar
tunkowe po udzieieniu jej pomocy odwiezło

wyłącznie utwory Cnopina: Sonata b—moli,

migłowie, Ryniewiczowie Antoniostwo, Só*
farewiczowie Aleksanarostwo, płk. Schałly'owie, płk. >chrofterowie, oęczykowscy Stani*
slawosiwo, Skinderowie Czeslawostwo, SoJanostwo,

(zam.

w

Wilnie

24 preludja, Polonez-Faniazja,
lmpromptu,
etiudy, Kołysanka,
Scheizo — n—moll.
22
Początek o g. 8-ej wiecz, Bileiy do nabycia
od czwartku w kasie teatralnej
ой 11 — 1

Ruszczycowie Ferdynandostwo, gener. Rydz-

beccy

wi

(Micsiewicza

złowska — ariysika opery poznańskiej ога%
słynny mełorecytator
Heniyk
Szatkowski.

W ładysławostwo,
łodkowscy Tadeuszostwo, Miohiowie Stenisławos.wo, Mohlowie
Wacławostwo,
Moszyfscy | Michalostwo,

Naiwoyszowie

Dziraila

jąca epopeja,

ата

S$

:
„Helios“

róg Tatarskiej) od godz, 10 002 i ou 6do 8,е}: dziono 45 zł. 20 gr.
— Koncert dobroczynny
na
rzecz
— A. Dziemitrowiczowi (Boitupska 3)
zakładu dia podrzutików.
w sobotę naj- skradziono z komody 1000 zł,
bliższą 6 b. m. odbędzie się w Teatrze Pol:
— Napad rabunkowy. Dn. 27 ub. m,
skim koncert dobioczynny na rzecz zakładu w odległości 2 kim. oa m. Świra pow.
Świę-

Stanisławostwo, Mackiewiczowie Wacławostwo, Maleccy Janostwo, Maleszewscy 4 iktorostwo,
Maliiowscy
Olgierdostwo,
Marci-

newscy Kiemersosiwo,

cukiernia

Sześć

„Europa

(ul. Ostrobramska 5)

Kino-Teatr

GZRES
WWO
KUWKN
WORSE WWZ
ZEW ZZOWKEARE |
necznych i artystycznych przyczyni się do Boutałowa 5) w leśuiczówce na Źwierzyńcu
gener. Kubinowie, Kuleszowie Marjanostwo, uświetnienia wieczoru. Wsięp
10 zł., dla skradziono z portieju 280 zł. gotówki -i na
płk. Kuniccy, Lewakowscy Stanisławostwo, studentów 6 zł. z prawem redutowej
zniź< 400 zł. weksli.
płk. Lukasowie, Lutosławscy Wincentostwo, 50 proc. Biiety sprzedaje prócz Gospodyń i
-- Kapralowi K.O.P. Józefowi Koczero*
Lukowscy

zebani

oqr

Ejinori Gryn,

.
Niesamowity:
dramat ero-

Dziś będzie wyšwieilany tilm w 12 aktach ostałnie lil i IV 2 serje razem

5

Koziccy, Kozłowscy Marjanostwo, płk. KruSzewSCy,
Krzyżanowscy — Bronisławostwo,

dyrekt. Łegunowie,

MIEJSKA

— ®а

Pilot Franco będzie kierował sza
samolotem
aa

królewskiej.

słynnej powieści

63

KULTURALNO-OŚWIATOWY

PARYŻ. 21II. (Pat), Journal ogłasza dłuższy
artykuł paryskiego ko
respondenta dziennika
Diaro-Universal, w którym
korespondent oświadcza, & e hiszpańska para królewska postanowiła udać się
do Ameryki Po:

Adoliostwo, Kopciowie Wiioldostwo, Korolcowie Józełostwo, plk. Kosteccy, Kowalscy
Edmundostwo,
Kownaccy Piotrostwo, pik.

й

wcem

Mosh Toni

PARYŻ. 2.ill. (Pat). Petit Parisien donosi z Brooklinem, že O-ciu zastwo, Grzegorzewcy Włądysławosiwo, Grże. maskowanych bandytów
wtargnęło do składu tuter i po steroryzowaniu
siakowie
Józefostwo,
płk. Górscy, mjr. personelu zbiegło unosząc zdobycz wartości 60,000 dolarów.
Hajkowiczowie,
Houwaldtowie
Jerzostwo,
Hryhorowiczowie Włodzimierzostwo, Iwasz-

7у

żysejiORIFFITTHA
RI

Gieemoryeda"

p

e

na Corinne
Griftitn
godna siostra wielkiego brata oraz znakomity. Frank
Oryginalne zdjęcia Odery paryskiej. Widoki Reims ze słynną Katedrą. Ceny miejse zniżone

śmiertelnie.

kreutzowie Stetanostwo, Engielowie Mieezysławosiwo,
płk. Filipkowscy, płk. Fogielo»
wie, Gieczewiczowie Hipolitostwo, Gintowtowie Kazimierzostwo, Głowińscy Antonio-

4
WIĘ

„Polonja“ ®®

kach Audincourt przyszło między robotnikami
gruzińskimi
de starcia na
Dąb-Biernaccy, tle sporów o charakterze politycznym.
W czasie starcia posługiwano się

gener.

46

mnie (bo znów

miała złe przeczucie),

oświeca Się z niszy umieszczonej po- mnich nie przyjmuje mej kandydatury,
za nim. I to, co przed
chwilą
żyło, usprawiedliwiając się, iż trumna
jest
traci swe jaskrawe kolory, a przybiera zbyt krótką. ldzie więc ktoś inny.
natomiast kształty białych szkieletów.
Karawaniarz okrywa go przeście<A ty siostro — ciągnie dalej do Pomysł i wykonanie dość pospolite,
radłem i stopniowo pasażer ów
do
Odette — ty jesteś histeryczka. Nie ale czegoż można wymagać od takie- kraju cieniów mętnieje,
rozpływa się
bój się — już twoja świeczka się do- go kabaretu?
całkiem we mgle,
przybiera
postać
pala — ciebie pierwszą zaczną jeść
Wreszcie, co
rzeczywiście
robi nagiego, przezioczystego kościotrupa.
robakil»
porządne wrażenie, gasną raptownie Po chwili jednak, niby na rozkaz
czaPoczem wędruje dalej, obchodząc wokół wszystkie Światła, a bucha o rodziejskiej różdżki, zaczyna
nabierać
w ten sposób całą pubiiczność i rzu- specyficznym odcieniu płomień fiolekształtów ludzkich znowu, robi się
cając każdemu po drodze
jakieś
w towy, w blasku którego skóra nabie- wyrazistszy, wreszcie powoli z tamte”
tym rodzaju miłe słówko
czy też ra jakiejś zielono żółtej barwy i z czło go Światą wraca do życia.
wieka robi się trup za życia, Odette
mnich głosem z tamtego Światai uderza ludzkim
piszczelem
6 Stół-trumnę — Pij, bo i tak zdechniesz, jak
i ci wszyscy, co tu kiedy
siedzieli”.

„ Wycawniciwe

Witold Karpowicz.

Wueńskie*, Kwaszelna

23.

72

s.
iż
Krwawe starcie w fabryce.
PARYŻ. 2JII. (Pat). Petit. Journal donosi z Montbeliard, ,że w fabry-

I arnis,
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