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Ryga, 4-g0 marca. 

Przed niedawnym czasem, jedno 
«z pism rosyjskich wychodzących w 
'Rydze, zamieściło w cyklu feljetonów 
opowieść niejakiego Alberta Pirro, o 
stosunkach panujących w sowieckich 
urzędach tajnych, zwłaszcza zaś w 
„eKominternie» i dawnej «czeka», któ- 
ra jak wiadomo, zmieniona została 
„obecnie na urzędy G. P. U. 

W odpowiedzi na te opowiadania, 
m. b. bardzo ciekawe, ryskie «Siewo- 
dnia» wystąpiło -z rewelacjami, z któ- 
rych dowiadujemy się, że Albert Pirre, 
autor owych felietonów—w spomnień, 
jest znanym, krwiożerczym prowoka- 
torem komunistycznym, który swojego 
„czasu grasował na Ukrainie, zwłaszcza 
w Kijowie, i przyczynił się znacznie 
do zwiększenia liczby ofiar czerwo- 
nego terroru. 

Na tem tle powstała pewna pole- 
mika pomiędzy ryskiem «Słowem» i 
«Siewodnia», zawierająca więcej mo- 
mentów osobistych i konkurencyj- 
mych, niż politycznych, dlatego też 
© niej wspominać nie będziemy. Nad 
osobą jednak prowokatora Pirro (który 
obecnie przebywa w Rydze) i jego 
działalnością ujawnioną przez pisma 
ryskie, przejść do porządku dzienne- 
go nie podobna. 

Rozwiera się przed nami jedna z 
najbardziej charakterystycznych kart, 
krwawych dziejów rewolucyjnej Rosji. 
To już nie carska ochranka, gdzie 
rola prowokatora sprowadzała się do 
ujawniania przestępców, — to <fabry- 
kowanie» przestępców, fabrykowanie 
sadystyczne, gwałtowne, którego jedy- 
mym celem było dokonanie maximum, 

' egzekucji, w założeniu swym bezce- 
lowych i bezmyśinie krwawych. 

Albert Pirro—to prowokator; «pro- 
chodimiec» wyrosły z brudnej piany 
rewolucyjnych miazmatów. Pojawił 
się na bruku Kijowa jako «hrabia 
Pirro, konsul Brazylji». Ten tytuł kra- 
biowski, jak też stauowisko konsula, 
przywłaszczył sobie jedynie w celi 
zdobycia większego zaufania wśród 
domniemanych  <kontrrewolucjonie- 
rów», a przedewszystkiem obcokra* 
jowców. Od pierwszych bowiem 
chwil był na żołdzie «czeka». Ooiecy- 
wał on swoim ofiarom złote góry, a 
przedewszysikiem wyzwolenie z nie- 
woli i niedoli bolszewickiej, czem 
zjednywał sobie mnóstwo zwolenni- 
ków i przyjaciół. Wyłudzał pieniądze, 
przeprowadzał tajne operacje walu- 
towe, zabronionę wówczas w Bol- 
szewji, wydawał swe ofiary w ręce 
katów, a sam dzielił się z nimi 
zdobyczą. Liczne rzesze nieszczęśli- 
wych wychodźców, z czasów wojny 
światowej, kiórzy pragnęli powrotu 
do kraju, namawiał na nielegalne 

przekroczenie granicy bolszewickiej, 
przyobiecując pomoc, by w nasięp- 
stwie przebrać za rzekomych prze- 
wodników ajentów «czeka» i dziesiątki 
ludzi doprowadzić na plac straceń. 
„Albert Pirro, to gwałciciel kobiet, 
bandyta, zbrodniarz, szuler, szpieg, 
z przedziwną doskonałością łączący 
w jednej osobie wszystkie wady 
członka krwawej «czeka». 

Otóż osobistość ta ogłosiła felje- 
tony, (zapewne w celu własnej reha- 
bilitacji) dekorspirujące zakulisowy byt 
„Kominternu*. Opisuje w nich stra- 
Szne orgje, dziejące się w zamknię 
tych lokalach dygnitarzy sowieckich, 
powołanych „do oswobodzenia prole- 
tarjatu”. Pijani do nieprzytomności, — 
opisuje Pirro — tarzali się zupełnie 
nadzy, najwyżsi urzędnicy komuni- 
stycznego państwa, na bezcennych 
dywanach, zagrabionych z pałaców, 
wślód niezliczonych butelek szame 
pana i najdroższych win, w otoczeniu 
wyzutych ze wstydu kobiet. Orgje 
tego rodzaju działy się co dnia. Urzę: 
dnicy „Kominternu* całemi dniami 
pili, oddawali się rozpuście i zaży- 
wali kokainę — to było głównem ich 
zajęciem. Pieniądze sypały się na 
prawo i lewo. Nikt nie pytał skąd 

pochodzą. Gdy bezrobocie wzrastało, 
gdy gubernje objęte nieurodzajem, 
marły z głodu, wodzowie bo szewizmu 

hulali do uiraty przytomności, nie 
Szczędząc pieniędzy i pomysłów na 
najwyszukańsze rozkosze. Dużo na- 
leżałoby wypisać atramentu, by choć 
Część, mrożących krew w żyłach, fak- 
tów z życia tych satrapów przytoczyć. 

Rewelacje te są tem cenniejsze, 
że pochodzą Od człowieka, który w 
życiu tem i zbrodniach tych brał 
czynny udział. 

Przed kilku dniami pisma ryskie 
podały wiadomość, że przebywający 
od dłuższego już czasu w Rydze, 
osławiony Pirro, został przez policję 
łotewską aresztowany. 
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Neo-rusyfikatorzy Polesia. 

Nie jesteśmy nacjonalistami i nie 
dążymy bynajmniej do tego, aby dro- 

gą nakazów i zakazów prawnych 

obywate! polski mógł używać tylko 

języka polskiego. Specjalnie co do 
rosyjskiego języka to często stawa- 

liśmy w jego obronie. Uważamy np. 
że przymusowa białorutenizacja сгу 

polonizacja cerkwi prawosławnej nie 

ma wielkiego sensu i nie bylibyśmy 
„przeciwni, aby duchowieństwe  pra- 

woSławne całkowitą posiadało swo- 

bodę w używaniu języka rosyjskiego. 

Również jeżeli chodzi o gminy  sta- 
roobrzędowców to uważamy, że na- 

leży im pozostawić całkowitą swo- 
bodę w wyborze języka i nic nie na- 

rzucać, w żadnym kierunku nie suge- 

stjonować. Odtrącenie ludzi mówią- 
cych po rosyjsku .od służby państwo- 

wej przyniosło nam duże szkody. 

Możemy na naszych ziemiach solida- 

ryzować wszystkie antybolszewickie 
żywioły. Wierzymy w możliwość Ro- 
sjan — rzetelnych obywateli państwa 
polskiego. 

Ideałem byłby dla nas następują- 

cy sian rzeczy: Na terenie Ziem 

Wschodniek żadnych prawnych ogra- 
niczeń językowych niema. Natomiast 

polskość jest społecznie, politycznie, 
że żywioły ekenomicznie tak silna, 

niepolskie garną się do nas. 

Praca rosyjska P. P. S. ma zupel- 

wyżej skreślonego ideału. Oto P.P.S. 

w Sejmie nietylko nie żąda ułatwień 

dla języka rosyjskiego, 

gardłuje za pomocą dla kultury „i ję- 
zyka białoruskiego, którego emancy- 

pacja możliwą jest przecież dopiero kijky 

lecz raczej 

W/ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

  

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego Ю 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
IKAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
*LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

STOLPCE. — 

NIEŚWIEŻ — ul. Raiuszowa 1 | 
NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28' 
POSTAWY — ul. Rynek 19 й 

ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— "ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. 

Konferencja bałtycką znowu odroczona. 
RYGA, 5 IIL. PAT. Jaunakas Zinas dowiaduje się, iż konfe- 

rercja państw bałtyckich która sniała się odbyć w bieżącym 
miesiącu w Rydze, została odłożona do kwietnia lub maja. 

Austro-czeski układ rozjemczy. 
WIEDEŃ 5 3 PAT. D.r Benesz, kanclerz Rameck podpisali dziś 

przed potudniem austryjacko-czechosłowacki układ rozjemczy. .O godz. 
BAM В ** ll.ej przed poł. odbyła się w poselstwie czechosłowackiem konferencja 

nie inne znaczenie. Jest ona właśnie prasowa na której min. Benesz odpowiadał na poszczególne pytania zada- 
czemć zupełnie odwrotnem 0d po- wane mu przez dziennikarzy wiedeńskich i zagranicznych. 

  

Zażalenie klajpedzian postępowanie rządu 
kowieńskiego. 

GDANSK 5 3. PAT. Z Kłajpedy donoszą, że w sejmie kłajpedzkim 
posłów zgłosiło wniosek domagający się wybrania specjalnej komisji 

po stoczeniu zaciętej walki ze skłon- w celu opracowania memorjału do Ligi Narodów z zażaleniem na postę- 
nością do używaniu języka rosyjskie- powanie rządu litewskiego wobec Kłajpedy. W memorjale tym poruszo- 

ne mają być między innemi następujące sprawy: Zezwolenia na pobyt dła go wśród białoruskiej 

w Sejmie jest wrogiem rosyjskości. 
I oio cichuiko, hipokrytycznie, taj- 

nie P.P.S. na Polesiu prowadzi całą 
rosyjskim, 

Wszyscy znawcy Polesia twierdzą, że 

jest to terea pod względem narodo- 

wym zupełnie niezświadomiony. Sze- 

swą robotę w języku 

inteligencji. 
Jednym słowem P.P.S. w Warszawie, 

cudzoziemców, usunięcia z Kłajpedy litewskiej policji politycznej i zaprze- 
tania naruszania praw sądownictwa kłajpedzkiego, usunięcia obywateli 
słajpedzkich z rządu centralnege w Kownie. 

Polacy kowieńscy i Tymcz. Kom. Litewski w 
Wilnie. 

Żądania i fakty. 
„Dzień Kowieński" 

leńskiego do premjera 
podaje znany memorjał  Tymcz. 

Skrzyńskiego, w którym Kumitet żąda aby w 
Lit. Kom. Wi- 

reg etnografów wypowiada pogląd, gimnazjach litewskich mogli wykładać nauczyciele z Kowna, nieposiada- 
ze Poleszucy stanowią odrębną gru- jący obywatelstwa polskiegp, aby szkoły ich nie podlegały nadzorowi 

władz, aby do nauczania dopuszczono osoby, nie posiadające kwalifikacji pę etniczną i językową i Białorusina: 

Haniebny dokument rusyiikacyjnej roboty P.P.S. na Polesiu. 
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Krasnoje Znamia organ rosyjski P.P.S. wychodzący w Łunińcu. Zwraca uwagę 
układ gazety i hasła żywo przypominające bibułę komunistyczną. Na 3 stronicy tege 
numeru Krasnoje Znamia znajdujemy wiadomość o komitecie wiejskim P.P.S. w Kule- 
niach, istnieniu którego Robołnik zaprzecza oficjalnie. 

mi ani też Ukraińcami nazywać ich 
nie można. Zależnie od ekonomicz- 
nych, społecznych i politycznych sit 

odziaływujących na ten teren — Po- 

lesie znajdzie się albo w orbicie kul- 

tury polskiej, albo też odwróci się ku 
S.S.SR. 

W takich warunkach praca P.P.S. 
na Polesiu ma charakier nietylko ro- 

syjski, ale i rusyfikacyjny. Jest siłą, 

która przesuwa stosunek sił na ko- 

rzyść S. S. S. R. Treść gazet i bro- 
szur P, P. S. kolportowanych na Po- 

lesiu i przyległych terenach  białoru- 
skich oczywiście jeszcze bardziej 

idzie w tym kierunku — podnieca i 
zaognia kwestje socjalne, wrąbuje w 

umysłowość włościańską ideały, któ- 

rych realizację włościanin ten widzi 
tylko w stosunkach panujących za 
czerwonym kordonem. 

Gdyby penowie z P. P. S. pro- 
wadzili swą agitację po  białorusku, 
po ukraińsku, lub w językowym no- 
wotworze poleskim — mogliby się 
zasłaniać swoimi ideałami, treścią 

swoich frazesów wygłaszanych na 

różnych manifestacjach na rzecz Ligi 
Narodów etc. Ale oni używają języ- 
ka rosyjskiego, oburzają nawet na 

siebie nacjonalistów i socjalistów bia* 
łoruskich, którzy twierdzą, że P.P.S. 
stanęła po stronie ciemiężycieli Mo- 
skali, po stronie Moskwy, a przeciw 

biatoruskiemu Minskowi. 
Motywem takiego postępowania 

mógł być tylko gruby, ordynarny, 

cyniczny egoizm i materjalizm partyj- 
ny. Żer w poszukiwaniu głosów bez 

żadnej myśli głębszej, żadnego strzęp- 

ka zasady czy idei na swoje uspra- 
wiedliwienie. 

Musimy także zaznaczyć, że o ile 

w sprawie zorganizowania napadu 

bandyckiego przez komitet wiejski 

P. P. S. w Kuleniach — organy tej 
pariji zasypywały nas stekiem zaprze- 
czeń i obelg, o tyle co do propagan- 

dy w języku rosyjskim, pomimo licz- 

nych o tem wzmianek i artykułów w 

Słowie dotychczas utrzymują dyskre- 

tne milczenie. Mamy nadzieję, że te- 

raz przynajmniej oświecą nas swemi 

objaśnieniami. 

- Haniebne dokumenty rusyfikacyjnej roboty P. P. S. 
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Broszury rosyjskie rozdawane pomiędzy włościan przez Polską Partję Socjalisty- 

GOP ROPOPOO<POPOV 204 0 województwach Nowogródzkiem i Poleskiem, 

nauczycielskiej, aby gdzie jest szkoła polska — mogła być założona szko- 
ła litewska, aby otrzymywała ona te same świadczenia, co szkoła рай- 
stwowa. 

„Dzień Kowieński* zaopatruje ten memorjał w następującą uwagę: 
Należy zaznaczyć, iż memorjał Litwinów zostaje wystosowany w 

tym samym czasie, gdy w samej Litwie na skutek bezwzględnej akcji li- 
twinizacyjnej szkolnictwo począ kowe polskie znajduje się w agonii, 
w szkołach polskich wprowadza się wykład w języku litewskim, 
czyciele Polacy są usuwani.. 

gdy 
a nau- 

Dalsze rugi Polaków z ziemi rodzinnej. 
Urzędowe źródła kowieńskie podają co następuje: W, roku b. re- 

forma rolna przeprowadzona ma być według planu: przeznaczono w pow. 
Olickim na percelację — 5200 ha, w  Biržanskim — 7000 ha., Kowień- 
skim — 10000 ha., Kiejdańskim — 10000,  Kretyngenskim — 5000, Mar- 
jampoiskim — 1700 ha., 
8500 ha, Rosieńskim — 10000 ha, 

Możejkowskim — 5000 ha., Poniewieskim — 
Rakiskim — 6000 h, Telszewskim — 

5000 ha, Szawelskim — 10000 ha, Taurogińskim — 6000 ha, Trockim — 
6500 ha, Wiłkomierskim — 9000 ha, 
kim — 6000 ha. 

Uciańskim — 7000 ha,, Wyłkowys- 

Generałowa de Bondy skazana na (', roku 
ciężkich robót. 

Według wiadomości jakie otrzymaliśmy dzisiejszej nocy z Kowna, 
dn. 4 b. m. o godz 1 i pół w nocy 
wej de Bondy. 

zapadł wyrok w sprawie generało- 

. W ciągu ostatniego dnia procesu przesłuchano 37 świadków, przeważ- 
nie włościan, którzy w bardzo przychylny sposób wyrażali się © generało- 
wej i stwierdzali, że pani de Bondy, rzeczywiście zbierała datki na polski 
Biały i Czerwony Krzyż, co wszelako nie uważali za przestępstwo. 

W mowie swej, prokurator Paulawiczius, żądał dla oskarżonej 15 
lat katorgi. 

Około godz. 12 w nocy, sąd udał się na. naradę i po 1 i pół go- 
dzinnych naradach ogłosił wyrok, skazujący generałową de Bondy na pół- 
tora roku ciężkich robót. Na zasadzie amnestji kara została zmniejszona 
do 9 miesięcy. 

Oskarżona przyjęła wyrok z całym spokojem. 
EIKA TADA MTTP 

Mówiąc nawiasem rosyjskošč ro- 

boty P.P.S. kompromituje tekže i re- 
alność roszczeń Białorusinów w na- 
szych pogranicznych powiatach. Po- 
seł Wolicki, a więc niegłupyj małyj 
(przez kurtuazję dla P.P.S. gotowi 
jesteśmy czasami używać słodkiego 

języka rosyjskiego) zna dobrze sto- 
sunki miejscowe: gdyby zgitacja bia- 

łoruska byla popłatna, agitowalby 
po białorusku. Skoro używa języka 
rosyjskiego, to Świadczy tylko, że 
Białorusini nie wyrobili sobie na tam- 
tych terenach specjalnego uznania 

dla literackiego języka białoruskiego. 

3 

Terez z kolei musimy odpowie- 
dzieć Robotnikowi w sprawie udziału 
członków Organizacji P.P,S, (komitetu 

wiejskiego w Kuleniach) w napadach 

bandyckich. 
Pomimo ogłoszenia w Słowie ze- 

znań bandytów Robotnik w dalszym 

ciągu utrzymuje, że bandyci nie byli 
członkami partji i że zeznawali to w 
ten sposób chyba tylko na złość 
PPS. : 

Pisze Robotnik. 
Skoro wszakże P. P. S. we wsi Kule! 

mie nie posiada organizacji, kłamstwo rze- 
Komego zeznania występuje na jaw z całą 
oczy wistością. 

Takie jest te gołosłowne, lecz 
trymfujące „aha“ Robotnika. — P.P.S. 

nie posiada organizacji w Kuleniach. 
Teraz z kolei nastąpi nasze: „aha*. 
Oto w Nr. 4 Krasnoje Znamia, 

na 3 kolumnie w ostatniej szpalcie 

znajduje się spis komitetów zorgani- 

zowanych. W tym spisie pod datą 
22 stycznia b. r. znajdujemy  wiado- 
mość o zorganizowaniu komitetu 
wiejskiego P.P.S. we wsi Kulenie. 

, Sądzimy więc, że Krasnoje Zna- 
mia, rosyjski organ P.P.S. w Łunińcu 
posiada lepsze informacje o stanie 
1zeczy we wsi Kulenie, aniżeli polski 
organ tejże partji Robotnik wycho- 
dzący w Warszawie — zwłaszcza, 
że informacja z Krasnoje Znamia 
ukazała się przed napadem pod Si- 
niawką, a informacja Robotnika po 
tym napadzie... która to okoliczność 
ogromnie umniejsza jej znaczenie do- 
wodowe. 

Z wielką natomiast przykrością 
zanotować musimy sąsiedni ustęp z 
omawianego artykułu Robotnika:j 

A skąd p, korespondent J. W. zna wy* 
niki badania na posterunku policyjnym w 
maj. Sawejki? Teraz my z kolei zejmiemy 
się tą szanowną i tajemniczą osobą a także 

komendantem posterunku. Kio rzuca oszczer* 
stwa, będzie musiał ponieść za nie odpo- 
wiedzialność, 

Ustęp powyższy zawiera groźby 
nie pod adresem wojewody, czy sta- 

rosty lecz komendanta posterunku, a 

więc oczywiście osoby mniej wpły- 
wowej, z natury rzeczy więcej ulega: 
jącej terrorowi partyjno-politycznemu, 
Nie wiemy kto jest autorem danego 

artykułu w Robotniku, ale po prze- 
czytania powyższego ustępu docho- 
dzimy do przekonania, że musi to 
być jakiś poseł. Terroryzowanie ma- 
łych urzędników — jakie to brzydkie 
I jakie to poselskie jednocześnie. 

Gai. 

_Sejmi Rząd. 
Rewizyta premjera  Skrzyń- 

skiego w Pradze, 

WARSZAWA, 5 III. (żel, wł, Słowaj 
We środę bawił w Warszawie poseł 
polski w Pradze hr. Lasocki w spra- 
wach związanych z zawarciem umo* 
wy handlowej z Czechami, W związ- 
ku z tem dowiaduję się że premjer 
Skrzyński będzie rewizytował min. 
Benesza w ostatnim tygodniu marca. 

Imieniny Marszałka Pilsud- 
skiego. 

WARSZAWA, 5. ill. (żel. wł.Słowa). 
W. dniu 19-g0 marca jako w dzień 
imienin Marszałka Piłsudskiego odbę- 
dą się w Warszawie jak i całym kraju 
akademje ku czci Marszałka przedsta- 
wienia it. 0. Okręg Warszawski 
Strzelca urządza w tym dniu marsz 
Warszawa — Sulejówek. 

Wniosek „Piasta*, 
WARSZAWA. 5.III. (żel. wż. Słowa). 

Wniosek klubu „Piasta* o rozwiąza- 
niu Sejmu traktowany jest w kołach 
sejmowych dość sceptycznie, a to ze 
względu na to, że nie można wyo- 
brazić iozwiązania Sejmu bez uchwa- 
lenia pizedtem nowej ordynacji wy 

borczej, co nie może nasiąpić prędzej 
jak w ciągu 6 miesięcy. 

Przedstawiciele P.P.S, u min. 
Raczkiewicza, 

WARSZAWA, 5 III. (żel. wł, Słowa) 
Pod przewodnictwem posła Marka 
zgłosiła się dziś delegacja Z.P.P.S. 
do ministra Raczkiewicza w sprawie 
sanacji stosunków na Kresach. 

Likwidacja kryzysu w kole 
żydowskiem, 

Hajnt z an. 4 marca zamieszcza 
deklarację posła Harigiasa wygłoszo* 
ną na posiedzeniu koła żydowskiego 
z dn. 3 marca. Poseł Fiartglas о$- 
wiadczył że po porozumieniu się ze 
swermi instancjami partyjnemi zdecydo- , 
wał się przyjąć mandat prezesa koła, 

dalszym ciągu oświadczył, że nie 
jest zwolennikiem opozycji dia opo: 
zycji Uważa że można rokować z 
każdym rządem aby uzyskać dla ży: 
dów to co im się należy według 
konstytucji i traktatu o mniejszościach. 
W zależności od tego, jak rząd bę- 
dzie w stosunku do żydów wykony- 
wał postanowienia konstytucji i trak- 
tatu o mniejszościach ustosunkuje się 
koło do tego rządu. Należy uczynić 
wszystko możliwe, aby wytworzyć 
najprzyjaźniejsze stosunki między 
społeczeństwem polskiem a żydow- 
skiem, jednakże jest mówca przeciw- 
nikiem sysiemu ugodowości jako ta- 

kiego, Na zapytanie senatora Trus- 
kiera o stosunku prezesa koła do in- 
nych mniejszości oświadczył poseł 
Hartglas, że tworząc blok mniejszoś- 
ci przed wyborami wychodzili twór- 
cy tego bloku z założenia, że skoro 
Polska liczy 40 proc. niepolskich na- 
rodowości to państwo powinno pro- 
wadzić odpowiednią politykę narodo= 
wościową we wszystkich sprawach, 

które łączą żydów z mniejszościami i 
i gdzie żydowskie interesy narodowe 
nie są Sspizeczne z interesami mniej- 
szošci narodowych należy iść z nie- 
mi razem, wyjąwszy oczywiście wy- 
padki gdyby to było w sprzeczności 
z pozytywnem ustosunkowaniem się 
żydów do państwowości polskiej. 

Doiar w Warszawie. 
WARSZAWA, 5,1. (tel. wł. 

Do = B ask sko 2 „62 „Bank Polski płaci ) НОНЕ płacił za gotówkę 7,58 

€—,3 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Jutro 7-g0 marrca 

Wiecezor Ghopina 
Recital fortepianowy 

znakomitego pianisty т 

Zbigniewa 
Drzewieckiego. 

> 
Každa matka, dbająca o 
zdrowie dziecka, otrzyma bezpłatnie 

książeczkę, zawierającą wskazówki, jak 
karmić i odżywiać dziecko. Żądania 
ze wskazaniem dokładnego adresu 
należy przesyłać pod «E. D. Br.» do 
Centralnego Biura Ogłoszeń Metzl i 
S-ka, Warszawa, ul. Jasna 17, 

0444044444444444444-



2 

ECHA KRAJOWE 
  

Niedźwiedzia przysługa... dla siebie. 
— Korespondencja „Słowa* — 

W Sądzie Okręgowym odbyła się 
tu pewna sprawa nie pozbawiona 
ogólniejszego charakteru, którą jako 
dosyć symptomatyczną dla naszych 
stosunków podajemy. 
_W 25 numerze „Wspólnej Spra- 

wy* z roku ubiegłego pod tytułem 
„Nowa prowokacja" umieszczony 
był artykuł p. Obryckiego, wójta 
gm. Świerżeńskiejj na temat wywro- 
towej roboty pewnych ludzi, ukrywa- 
nej pod płaszczykiem akcji białorus- 
kiej. W artykule swym p. Obrycki 
wymienił kilka nazwisk osób wybit- 
nie zajmujących się podejrzaną robo- 
tą polityczną, między innymi niejakie- 
go Mikołaja Szkutka, b. urzędnika ro- 
syjskiego, działającego na terenie pow. 
Stołpeckiego. Otóż ów Szkutko uczuł 
się mocńo dotknięty ustęvem artyku- 
łu: „rzekomi białoruscy działacze 
(patrjoci będący na stałym  żołdzie u 
pewnych organizacji)..." Wobec tego 
wytoczył proces przed Sądem Okrę- 
gowym przeciwko autorowi p. Z. 
Obryckiemu i przeciwko redaktorowi 
p. Z. Domańskiemu. Sprawa znalazła 
się na wokandzie Sądu Okręgowego 
„w dn. 22. lw Nieświeżu. Skład Sądu 
stanowili prezes, sędzia Wojcicki i 
sędziowie p. Narkiewicz-Jodko i p. 
Górski. 

Strona oskarżona wystąpiła bez 
obrońców sądowych, Szkutkę zaś 
bronił adwokat z Nowogródka, zną- 
ny działacz białoruski mec. Aleksiuk. 

Na wstępie przewodu sądowego 
oskarżyciel zrzekł się pretensji do 
redaktora Z Domańskiege, podtrzy- 

mując jedynie sprawę przeciw p. O- 

bryckiemu. Jako świadkowie stanęli 
p. Aleksandra Świętorzecka, p. Wac- 
ław Bryczkowski i p. Kazimierz By- 
lina. Zeznania jednogłośne świadków 
były dla oskarżyciela wprost druzgo- 
czące: 

I tak p. Świętorzecka opowiadała, 
jak znajdując się przypadkowo za 
drzwiami szafy w pokoju wójta O- 
bryckiego, słyszała propozycję Szkui- 
ki czynioną p. Obryckiemu, by przy- 

stąpił do białoruskiej jakiejś organi- 
zacji mającej za zadanie oderwanie 
Kresów Polski i przyłączenie ich de 

Białorusi Sowieckiej. Obiceywał za to 
rozmaite nagrody, a konkretnie pro- 

ponował 100 dolarów na zadatek, 
później zaś stałą pensję miesięczną. 

Propozycja rzekomo była tembardziej 
tentująca, że według zapewnień Szkut- 

ki Polska w najbliższej przyszłości 

rozleci się i dobrze będzie tylko tym, 

którzy teraz na jej szkodę będą pra- 

cować! 
Świadek p. Bryczkowski opowia- 

wiadał, jak uczęszczał kiedyś do szkół 
z synem Szkutki. Słyszał jak ojciec 

kolegi często namawiał własnego sy- 

na, by się nie uczył „psiego” pol- 

skiego języka, bo to rzecz zupełnie 

niepotrzebna. Szkutko proponował p. 

Bryczkowskiemu, by się zapisał do 

jego organizacji i działał w kierunku 
antypaństwowym, za co będzie po- 

bierać stałe wynagrodzenie, tak jak 

on teraz pobiera. Przechwalał się 
przytem, że ma zapewnioną w Rosji 
lokatę i nagrodę za swą działalność 
antypaństwową w Polsce i że każdej 

chwili może tam przejść, gdyż po: 

siada odpowiednie dokumenty wyda- 

ne przez .władze sowieckie. | 

Ostatni świadek, p. Bylija, po- 
twierdzając zeznania poprzednich, do+ 
dał opis sytuacji materjalnej Szkutki, 

ИНЕ О СОА АН СОН 

Adwokat 

Jerzy Preį s 
Przeprowadził się z ul. Teatralnej | 

na al. W.-Pohulanka 14, m. 24 
Telefon 868. 

  

Niesłychana historja. 
II. 

Jakže wygląda Ijoūska rezydencja 

Marji Mesmin, gdzie też, jak się rze- 

kło, ma swoją «świątynię» Santissima 
Bambina? 

Oto jak ją opisuje korespondent 

z Bordeaux, paryskiego dziennika „Le 

Journal* p. Condroyer w liście swoim 
z 25go lutego r. b. : 

Rezydencję Marji Mesmin oddziela 
od świata przy bulwarze du Bouscat 
wysoki mur. Ciężka, szczelnie za- 

mknięta brama. Obok niej furtka z 
kratą u góry, zasłoniętą okienniczką. 
Gdy się pociągnęło mocno, razy pa- 
rę za zwieszający się u furtki drut i 

w dodatku zapukało, uchyla się z 
wewnątrz okienuiczka i przez odsło- 

niętą kratę wygłąda obecny <ogrod- 

nik» a były agent od ubezpieczeń, 

któremu maman Marie dała ciepły i 
wygodny kąt pod swemi skrzydłami. 
Imć pan Parautel, po wymianie od- 
powiednich pytań i wyjaśnień, pro- 
wadzi przybysza przez rodzaj ogród* 

ka owocowego ku niedużej, ładnej 
budowli jednopiętrowej. Coś w rodzaju 
oficyny lub skrzydła sporej kamienicy. 

Za temi trzema oknami na pierwszem 
i jedynem piętrze mieszkanie ma swo- 
je Marja Mesmin. Wygląda na lat 

pięćdziesiąt, —zawsze dość tęga, na 
głowie rodzaj kapturka, twarz okrągła, 
niczem nie wyróżniająca się osobliw= 

szem, oczy małe, czarne,  Świdrujące. 
Zazwyczaj nie przyjmuje nikogo. Na- 

Nieśwież, 3-go marca. 
posiadającego półtorej dziesięciny 
ziemi, a mimo to opływającego we 
wszelkie dostatki, niekrępującego się 
wcale w swych wydatkach, mającego 
nawet dostatecznie dużo pieniędzy 
na kształcenie dzieci w gimnazjum 
prywatnem białoruskiem w Nowo- 
gródku, wreszcie proponującego wy- 
sokie pensje innym. Szkutko nieraz 
otwarcie mówił, że czeka jedynie na 
śmierć teściowej i spadek po niej, 
żeby następnie na stałe przenieść się 
do Sowdepji. 

Po takich zeznaniach Świadków 
trudne zadanie miał mecenas Aleksiuk. 
Zapewne uprzednio podjął się obrony 
swego klijenta w przypuszczeniu, że 
ma do czynienia z prawdziwym działa- 
czem białoruskim, naprawdę chcącym 
coś zrobić dia swego narodu; będąc 
sam poważnym działaczem  bialo- 
ruskim, prawdopodobnie dał się wy- 
wieść w pole. Na sprawie wycofać 
się p. Aleksiuk już nie mógł, spełniał 
więc swój obowiązek zawodowy, 
choć prawdopodobnie miłem mu nie 
było, że ukochana przezeń idea tak 
została  sposponowana i użyta jako 
parawan dia brudnej roboty politycz- 
nej. — Ale teraz już rady nie było, 
uderzył więc p. Aleksiuk w wysokie 
tony i w patetycznej mowie wspomi« 
nał dawne czasv ucisku Polski, po- 
równywał dość śmiało (o ile nie za 
śmiało!) męczenników polskiej idei że 
swoim dzisiejszym klijentem, wreszcie 
wyciągnął wniosek, že Szkutko jest 
cnotliwym obywatelem, któremu nic 
złego zarzucić nie można i że wobec 
tego p. Obrycki musi być ukarany za 
artykułswój, gdyż nie potrafił dowieść 
swych zarzutów. (Jeszcze mało?!) W 
zapale krasomówczym mówca nawet 
zarzucił fałsz jednemu ze Świadków, 
za co go przewodniczący upomniał. 

Gdyby p. Aleksiuk wygłosił po- 
dobną apologję takiego Szkutki gdzie- 
indziej, musiałoby to zrobić na stu- 
chaczach polskich przykre wrażenie, 
gdyż dowodziłoby pewnego dość 
grubego pomieszania pojęć u przy- 
wódców ruchu białoruskugo. Wobec 
tego jednak, że mówił przed sądem, 
spełaiał tylko swój profesjonalny obo- 
wiązek. 

P: Obrycki krótko replikował, po- 
czem Sąd udał się na naradę, rezul- 
tatem której było kompletne uniewin- 
nienie oskarżonego, a skazanie oskar- 
życiela na zapłacenie kosztów Są- 
dowych. 

W artykule swym p. Obrycki mó- 
wił na końcu: „Piszę te słowa dla 
tych czynników miarodajnych, które 
ponoszą odpowiedziałność przed wła* 
snem sumieniem, narodem i historją, 
do których kompetencji nałeży po- 
skromienie awanturników  siejących 
nienawiść pomiędzy dwoma bratnimi 
narodami”. Wołanie to zostało gło- 
sem wołającym na puszczy! — Może 
dziś, gdy na życzenie p. Szkutki, li- 
czącego w dalszym ciągu na bezkar- 
ność, sprawa została wznowiona i 
Sąd wydał swe ważkie orzeczenie, 
odpowiednie czynniki zechcą wglą- 
dnąć w sprawę, przedstawiajączą się 
bądź co bądź bardzo ciekawie, choć 
grubo «nie. *kawąp». 

ZEE 

DUNIŁOWICZE. 

— Wieczorek muzykalno-wo* 
kalny. Staraniem Koła Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej w Duniłowiczach od- 
będzie się w sobotę, dnia ;13 marca 
br. w sali P. M. S$. (dawny Klub 
Urzędniczy) na dochód własnej bi- 
bljoteki Wieczorek muzykalno-wokal- 
ny, w którym wezmą udział wybitne 
siły amatorskie z tutejszego powiatu. 

Początek o godzinie 7 wieczorem. 

trętom mówi się, że cierpiąca i łóżka 
nie opuszcza. 

«Kaplicę» stanowi pokój nieduży 
a przepełniony przedmiotami dewo- 
cyjnemi, najrozmaitszemi:  posążki, 
krzyżyki, obrazki—ile się tylko dało 
zmieścić Statuetka medjolańska na ho- 
nowem miejscu. Polichromowa; dość 
prostackiej roboty; wyobraża Matkę 
Boską j:ko dziecko spoczywające na 
jakby ołtarzyku. Tuż opodal przywie- 
ziony z Bardeaux obraz wystawiający 
Notre Dame des Pleurs, o którym 
już była mowa. Malowidło bardzo 
nieszczególne. 

Czystość w „kaplicy“ ! panuje 
wzorowa. Zasługą to wyłączna Ssa- 
mej maman Marie, gdyż ona jedna 
ma prawo przekroczyć próg  „Świą- 
tyni* i pełnić funkcje  zakrystjana. 
„Wierni* modlą się zazwyczaj nie 
przed progiem iecz za oknami, w 0- 
gródku. Zimą i w niepogodę «lud» 
modli się w ad hoc zbudowanej hali 
przylegającej do «kaplicy», gdzie też 
są i siedzenia. 

Jakiż to zbiera się «lud» w tym 
osobliwym przybytku wzniesionym 
przy Socić!ć Regionale? Ot, przewa- 
żają ljońskie kumoszki, których w 
żadnem mieście nie brak; Sporo wy- 
robnic; lud prosty, co zgarńąć pod 
każdy krzyż, pod każdą chorągiew 
ze świętym obrazem. W  „kaplicy* 
mesministów śpiewane są zwykłe 
pieśni kościelne, odmawia „się róża- 
niec. Bywa, że do „zgromadzonych 
wiernych* przemawia sama maman 

s 

Mowa Chamberlaina. 
Sir Austen Chamberlain wygtosit 

zapowiedziane exposė w sprawie Ra- 
dy Ligi Narodów, przemawiając w 
swojem i swego rządu imieniu. U- 
miarkowane wystąpienia przedstawi- 
cieli narodów, najbardziej pod tym 
względem zainteresowanych, da ją mi- 
nistrowi dość mocne podstawy do 
wysnucia wniosków, że rzeczy zdąża- 
ją jednak ku lepszemu. Tu minister 
wskazuje na ostatnie wystąpienia w 
sprawie Ligi kanclerza d-ra Luthra, 
ministra Brianda oraz ministrów Wioch 
Belgji i Polski. 

Przewodnią zasadą, którą kierować 
się będą przedstawiciele rządu bry- 
tyjskiego w dyskusjach na terenie 
Ligi, będzie przeciwstawienie się 
wszystkiemu temu, coby mogło za- 
grażać powodzeniu porozumienia 10- 
carneńskiego, lub coby mogło wy- 
tworzyć dla Niemiec sytuację, unie- 
możliwiającą im w ostatnim momen- 
cie przystąpienie do Ligi Narodów. 
Następną zasadą będzie żądanie, aby 
Niemcy dały światu zapewnienie o 
swych pokojowych intencjach i bez- 
pieczeństwie. 

Mówiąc o procedurze, którą prze- 
strzegać powinna w pracach swych 
Rada Ligi, oświadczył, že jest ko- 
niecznością— aby postanowienia Rady 
opierały się dalej na jednomyślności. 

Wszelkie powiększenie liczby sta- 
łych miejsc w Radzie musi być zba- 
dane bardzo szczegółowo. Jeśli chodzi 
o Wielką Brytanję, to ta nie zajęła 
jeszcze zdecydowanego stanowiska 
co do tego, czy stałe miejsce w Ra- 
dzie Ligi nie mogłyby być przyznane 
i innym państwom poza Niemcami, 
Stanami Zjednoczonemi i Rosją. Rząd 
brytyjski popierał już przed 4 laty żą: 
danie Hiszpanii. 

Do uwag tych p. Chamberlain do- 
dał, że rano odwiedził go ambasador 
niemiecki w Londynie i oznajmił mu, 
iż rząd Rzeszy pragnie, aby przed 
rozpoczęciem właściwych narad Rady, 
odbyto w Genewie rozmowy przed. 
wstępne, w których wzięliby udział 
przedstawiciele wszystkich tych państw, 
które podpisały układ locarnenski, 
Minister przyjął tę propozycję amba- 
sadora niemieckiego z dużem zade- 
woleniem. 

Premjer Baldwin oświadczył, že 
nie istnieje żadna różnica poglądów 
pomiędzy Chamberlainem a in. człon- 
kami gabinetu. (PAT.) 

Przyjazd mufti'ego do 
Wilna, 

W tych dniach przyjechał do 
Wilna nowoobrany mutti muzułmań- 
ski, dr. Szynkiewicz. Jak donieśliśmy 
we wczorajszym numerze „Słowa* 
rząd polski zatwierdził wybór muf- 
ti'ego. 

D-ra Szynkiewicza przez czas dłuż- 
Szy zatrzymywały w Berlinie, gdzie 
poświęcał się pracom nauko- 
wym, uciążliwe sprawy pasportowe, 
Jak dowiadujemy się dr. Szynkiewicz 
delegowany został obecnie przez o- 
gół mahometam polskich jako przed- 
stawiciel na wszechświatowy kongres 
muzułmański, 

Kongres ten odbędzie się w ma- 
ju br. w Kairze celem obioru kalifa. 
Stanowisko kalifa w świecie muzuł- 
mańskim odpowiada mniejwięcej sta- 
nowisku papieża. Dotychczas kalifat 
reprezentowany był w osobie sułtana. 
Z chwilą zniesienia sułtanatu kościół 
mahometański znalazł się bez głowy. 

Kongres w Kairze stanowić bę 
dzie doniosłą rolę w społeczeństwie 
muzułmańskiem, któremu — groziło 
rozpadnięcie.  Zjedzie na kongres 
400-stu przedstawicieli z caiego 
świata. Prezes kongresu zwrócił. się 
do rządu naszego z zapytaniem, kto 
będzie reprezentować Polskę. 

Rzecz prosta, że wybór paść 
mógł tylko na głowę kościoła ma- 
hometańskiego w Polsce — dra 
Szynkiewicza. E, Sch. 

Marie. Zachęca ich do cnoty, dob- 
rych uczynków i modlitwy. Rzecz 
charakterystyczna, wymaga, nawet 
bardzo surowo aby każdy mesmi- 
nista był zarazem przykładnym katoli- 
kiem, chodził do spowiedzi, Komunję 
przyjmował, Uważa adorację Notre 
Dame des Pleurs jakby za jakie do- 
datkowe nabożeństwo, bynajmniej 
praktykom religijnym nie wadzące. 
Raz, ale to raz jedyny, jak donosiły 
dzienniki, pewien zakonnik 6dprawił 
mszę w „kaplicy * mesminickiej. Dość. 

że wpływ, który Marja Mesmin na 
swoją „owczarnię* wywiera jest pod 
względem moralnym dodatni, Jak 
stwierdza prasa, np. bordoska, mes- 
miniści to ludzie spokojni, uczciwi, 
skromni, w zgodzie z etyką. 

Lecz gdy się na kogo zawezmą... 
Nazwano ich nowoczesnymi fla- 

gelantami (biczownikami) i ta naz- 
wa do nich przylgnęła. Nic wszelako 
miesminiści nie mają wspólnego ze 
średniowiecznymi biczownikami. Ci 
katowali siebie publicznie głosząc, że 
rzez to  odkupują winy ludzkie 
ub podczas morowego powietrza 
oddałają przez to zarazę. Biczowali 
— siebie. Chrzest krwi — wołali — 
ważniejszy jest od chrztu z wody! 
Całej tej sekciarsko - patologicznej 
filozofji u mesministów nie szukać. 

Było po prostu tak. We wrześniu 
1914-go przybył do Francji х Pale- 
styny ksiądz syryjski, archimandryta 
Saponghi, wikarjusz generalny Sydo- 
nu (Saida, na południu od Bejrutu). 

OW 

0 miejsca w Radzie Ligi Nar. 
Min. Chamberlain otrzymał zaufanie Izby. 

LONDYN. 5.lll. (Pat), Dyskusja podjęta wczoraj w Izbie Gmin 
po przemówieniu min. Chamberiaina przeciągnęła się do późnej 
nocy. Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad stanowiskiem 
rządu w sprawie Ligi Narodów, w wyniku którego za rządem 
oddano 224 głosy, przeciw 124. 

Wystąpienie 

LONDYN, 5—lll. Pat. Ramsay 
Mac-Donald zabierając głos po prze- 
mówieniu Chamberlaina, zaznaczył, że 
opinja społeczeństwa brytyjskiego о- 
parta na instynkcie zdrowego rozsąd- 
ku, wypowiada się przeciw jednocze- 
snemu rozpatrywaniu kandydatury 
Niemiec z żądaniami innych państw i 
pragnie widzieć odroczenie rozpatry- 
wania tych dalszych żądań na czas 
późniejszy. Zdaniem Mac Donalda— 
jeśli Rada Ligi ma ulec ogólnej re- 
organizacji, to sprawę tę należy prze- 
myśleć bardziej szczegółowo i na 
podstawie jednolitego planu. Nawet 
ci, którzy sądzą w głębokiem swem 
przekonzniu, że obecny stan rzeczy 
w Radzie Ligi powinien ulec rewizji, 
przeciwstawiają się bardzo stanow- 

Mac-Donalda, 

czo rozpatrywaniu tych spraw już w 
najbliższym tygodniu, gdyż musiałoby 
to związać ich ręce w czasie przysz- 
łych obrad nad sprawą rekonstrukcji 
Ligi. Po Mac Donaldzie przemawiał 
Lloyd George przewódca  leberałów 
i zapytywaę na wstępie swego pize- 
mówienia czy min. Chamberlain nie 
przyjął jakichkolwiek zobowiązań w 
czasie rozmów jakie prowadził z Mus- 
solin w Rapallo i z Briandem w Pa- 
ryżu. Na pytanie to Chamberlain od- 
powiedział przecząco. Z odpowiedzi 
tej Lloyd Georye wysnuł wniosek, że 
minister zobowiązał się zatem do 
głosowania w przyszłym tygodniu 
za przyjęciem tylko kandydatury nie- 
mieckiej. 

Przemówenie wice-hrabiego Cecile. 

BRISTOL, 5 Ill. Pat. Wice-hrabia 
Cecil wygłosił tu przemówienie w 
ktorem oświadczył między innemi że 
jakiekolwiek rozszerzenie Rady Ligi 
Narodów nie może mieć na myśli 
stworzenie przeciwwagi wstąpieniu 
Niemiec. Zgodni jesteśmy zresztą w 
tem—mówił p. Cecil—że cokolwiek- 

Nadzieje 
__ PARYŻ, 5 III. Pat, Matin podaje, 
iż ambasador niemiecki zawiadomił 
Brianda, że pragnieniem Rządu Rze- 
Szy jest odbyć w Genewie przed 
posiedzeniem Rady Ligi Narodów 
wstępną rozmowę, w której wzięliby 
udział przedstawiciele Francji, Anglji 
i Niemiec. Jak donosi dałej dzienask, 
na propozycję te Brjand się zgodził. 

by się stało sprawna działalność Ligi 
musi być zachowana. Decyzja w 
sprawie powiększenia składu Rady 
Ligi opartą być winna na ogólnych 
przesłankach pokojowych, a nie 
uwzględniać interesów indywidual- 
nych lub międzynarodowych. 

Francji. 
Na innem miejscu podaje Matin, że 
przedstawiciele 7-miu państw, które 
podpisały traktat locarneński, spotkają 
się jutro w Paryżu albo w Genewie. 
W/g Excelsiora, wczorajsza wizyta 
amb. von Hóscha u Brianda, nie 
odbiara nadzieji, że rząd Rzeszy 
skłonny będzie w końcu cofnąć swój 
sprzeciw w stosunku do Polski. 

Niemcy nie zgodzą się na kompromis. 

WIEDEN, 5.iI. Pat. „Neue Freie 
Presse* donosi z Berlina na podsta- 
wie wiadomości z kół rządowych, iż 
rząd niemiecki nie przyjmie propozy- 
cji kompromisowej, polegającej na 
tem, że natychmiast po przyjęciu Nie- 
miec do Rady Ligi, Rada odbędzie po- 
siedzenie, na którem przyzna Polsce 
niestałe miejsce. Dla rządu niemieckie- 
go istnieje tylko jeden możliwy do 
przyjęcia kompromis, a mianowicie, że 

Rada wybierze komisję, która zbada 
wnioski poszczególnych państw w 
sprawie przyjęcia ich do Rady Ligi 
i przedstawi następnie Radzie spra- 
wozdanie swe we wrześniu r. b. Dd- 
lej donosi „Neue Freie Presse*, że 
po przyjęciu Niemiec do Rady Ligi 
Narodów kanclerz dr. Luther wygło- 
si odpowiedź powitalną w języku 
niemieckim. 

Reprezentacja Litwy na marcowej sesji L.N. 
KOWNO, 5 lil, PAT, Wczoraj wyjechał do Genewy na obecną sesję 

Ligi Narodów min. spraw zagranicznych prof. Reynis. Oprócz tego Litwę 
reprezentować będą w Genewie dwaj 

Możliwe, iż przedstawiciele litewscy, poruszą na sesji 
delegaci Zaunius i Klimas. 

sprawę ostat- 

niego polsko-litewskiego zajścia granicznego. 

Minister Skrzyński w Paryżu. 
PARYŻ, 5.11. Pat. Podczas pewnej części dzisiejszego posiedzenia 

Izby deputow. był obecny w Izbie premjer Skrzyński przyczem przywitał 
się i odbył krótką rozmowę z Briandem. Przed przybyciem do lzby p. 
premjer Skrzyński ( przyjął w apartamentach ambasady polskiej zarząd 
grupy parlamentarnej francusko-polskiej. 
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Falszywy przekaz na 
20000 złotych 

Podjęty przez Dom Bankowy 
Bunimowicz. 

Przed kilku dniami nadeszło do urzędu 
pocztowego Wilno 1, 20 przekazów po 1008 
złotych każdy, adresowanych na Dom Ваш- 
kowy Bunimowicz w Wilnie, dia doręcze” 

nia rzekomemu klijentowi. Przekazy te ja- 
koby zostały nadane w Suwałkach. 

Dom Bankowy kwotę wymienioną ped- 
jął i, jak sam stwierdza, wypłacił niezna* 

nemu bliżej klijontowi. Cóż się jednak oka* 
zało? — Wszystkie przekazy były fałszywe. 

W sprawie niezwykłej afery, udał się 
przedstawiciel «Słowa» do czynników mis- 
rodajnych. — Śledztwo w sprawie ujawnio+ 
nego w tych dniach fałszerstwa pizekazów— 

otrzymał wiadomość współpiacownik  <Sło- 
wa» — przybiera sensacyjne rozmiary. SĄ 
dane, że analogicznie sfałszowane przekazy 
nadchodziły do innych miast Polski. Między 

innemi natraliono na ślad większego fał- 
szerstwa w głównym urzędzie Pocztowym 
w Warszawie. Przekazy te fałszowane by“ 
ły precyzyjnie. Wykonane tak zręcznie, że 

nie mogły wzbudzić najmniejszego podeje 
rzenia co do ich autentyczności. 

Przy realizowaniu tych przekazów przy 
okienku pocztowem właściwemu odbiorcy, 

wypłata napotyka na pewne trudności, natu« 
ry formalnej. Jednak wy>łata do rąk upo- 

ważnionemu z Domu Bankowego Buvimo- 
wicza, nie mogła, ze względów zwykłego 
zaufania, podlegać specjalnym ostrożnościom 
stosowanych względem osób prywatnych. 

Dia zarządu pocztowego najważnićjszą 
jest przy tem kwestja odpowiedzialności 
miaterjalnej, którą zdaniena Dyrekcji Pocz: 
towej ponosić będzie jedynie i wyłącznie 
Dom Bankowy Bunimowicza. Sprawa Sto- 

sunku Domu Bankowego do osoby. której 

podstępnie podjęta kwota miała być przez 
bank wypłacona, jest dla poczty rzeczą obo« 
jętną i winna interesować jedynie organy 

prokuratorskie. Gharakterystycznem jest, że 
wspomniany bank miał wypłacić pieniądze 
osobie uprzednio wcałe nie wylegitymowazej. 
W każdym bądź razie pewyższa sprawa 
przedstawia się dość zagadkowo. (x) 

Z SĄDÓW. 
Rozprawa przeciwko hersztowi 

bandy. 
Dziś w sądzie apelacyjnym odbyła 

się rozprawa przeciwko Wladystawo- 
wi Jasutowiczowi, oskarżonemu 2 
art. art. 51, 589, 279, 

Jasutowicz odpowiadał przed są* 
dem okręgowym jako oskarżony a 
to, że w lutym 1921 r. zorganizował 
bandę rozbójniczą, grasującą na te- 
renie Wileńszczyzny. W nocy z dnia 
17 go-na 18-go lutego 1921 Jasuto- 
wicz zaopatrzywszy się z członkami 
swej bandy w broń palną i chłodnę 
wtargnął do mieszkania niejakiego 
Askiełowicza i steryzowawszy osób 
owego Askiełowicza i jego rodziny, 
zrabował pieniądze, ubranie, produkty 
żywnościowe, parę koni i sanek. 

Sąd okręgowy skazał Jasutowicza 
"na osadzenie w więzieniu na prze- 
ciąg lat ośmiu. 

Sąd apelacyjny wyrok sądu okrę- 
gowego uchylił, zmniejszając karę 
oskarżonemu i skazując go na za- 
mknięcie w ciężkiem więzieniu na 
lat 6. Sch. 
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NA SKŁADZIE 
WILNO 

POŻARNICZE 
KRAKÓW, Mikołajśka 6. 

edstawiciel osobiście udzielał wszelkich 
informacji odnośnie nabycia, 

jUwaga: Solidnie finansowo i technicznie przygotowane firmy zechcą zgłaszać się w sprawie zastępstwa na Ziemię 
Wilefiską — nieodzowne pierwszorzędne referencje. 

Mocno zainteresował się mesmini- 
zmem ji jego „mateczką*. Niepoha- 
mowanie arbitralny chciał sam sta: 
nąć na czele całego ruchu, nadać 
mu potężny rozmach i — jak utrzy- 
mują — ciągnąć zeń pokaźne zyski. 
Chciał dalej «mateczkę» Mesmin 
wprost ujarzmić, uczynić powolnem 
narzędziem w jego rękach. Intrygo- 
wał, groził, istne gwałty czynił; sło» 
wem w spokojne stado mesministów 
wniósł ducha rozpętanych namiętno- 
ści, — utrzymywano, że chciwości i 
materjalizmu. Marie Mesmin niemo- 
gła sobie dać rady z natarczywemi 
wręcz prześladowaniami jej przez Sa- 
ponghi'ego. Tedy odwołała się do 
pomocy swoich wiernych. Ratujcie! 
Chce mnie opętać, chce mnie opa- 

pieczniejszą jako — złożona ciężką 
chorobą. Wreszcie, widocznie z nad- 
miaru wzruszeń i wrażeń, naprawdę 
zachorowała. Lecz czy to taka Oso- 
ba może normalnie chorować jak ka- 
żdy z nas? Nie. Mateczka Mesmin 
przypisywała każdą dolęgliwość cie- 
lesną — szatanowi. Leczyła się za 
pomocą egzorcyzmów. Wzywała ka- 

ana. Odwiedził ją nie jeden, w na- 
dziei, że sekciarstwo wybije jej z 
głowy. Tak np. podobno egzorcy- 
zmował ją w 1018-.tym proboszcz z 
Flirey (w Lotaryngji). Wspomina się zaś 
na tem miejscu o tym szczególe po- 
nieważ pierwszą Marja Mesmin zna- 
jomość zawarła z zacnym  probosz- 
czem de Noyers poprosiwszy go do 
siebie aż z Bombon-la-Victoire, też 

nować zły duch! Od takiego apelu” dla odczytania nad nią egzorty, gdyż 
«mateczki» do uznania, iż Saponghi 
jest wcielonym Szatanem był już krok 
jeden tylko. Urażeni w „najświętszych 
uczuciach*, sfanatyzowani mesminiści 
bynajmniej nie myśleli biczować.. 
samych siebie. O, nie! Poszli tylko 
hurmem i obiczowali Saponghi'ego. 
Oczywiście wynikł nielada skandal. 
Saponghitemu jednak odpadła zgoła 
ochota nietylko do stawania na czele 
mesminizmu lecz nawet do obcowa- 
nia z wyznawcami «nowej wiary», 
Siadł na pierwszy lepszy statek i od- 
płynął skąd przybył. A może gdzie 
indziej.. Nikt się żresztą tak bardzo 
nie interesował: co się z nim stało, 

Mateczka Mesmin czuła się wo- 
bec napastowań Saponghi'ego bez- 

nurtujące ją cierpienie przypisywała 
maleficjom szatańskim. O ile zamiary 
syryjskiego archimandryty były bar- 
dzo zdrożne i jego natarczywość 
miała źródło nader mętne, o tyle ro- 
la, którą w całej sprawie odegrał pro- 
boszcz z Bombon jest kryształowo 
czysta i w najmniejszej mierze nie 
usprawiedliwia burzy, która się i na 
niego podniosła w obozie mesmini- 
stów. Jak wiadomo, proboszcza po: 
turbowano. 

Teraz zaś wróćmy do Bordeaux. 
W. oczach tamtejszych mesminis- 

tów „mateczka* [to—święta. Oto np. 
jaką wyraził o niej opinię p. de Flo- 
ris wyższy urzędnik Banku Francus- 
kiego, Banque de France:     

— Osobiście nie widziałem łez 
Matki Boskiej, lecz wierzę w nie moc- 
no; wierzę na słewo ojcowi Klemen- 
sowi i innym osobom, które najwy 
raźniej widziały Matkę Boską płaczą- 
cą w izdebce Marji Mesmin. Nato- 
miast sam na własne oczy widziałem 
płaczącą Santissima Bambina i prze- 
dziwne zapachy czułem sam i czuję je 
dookoła siebie... w domu... mi ulicy... 
Alboż zresztą nie działy się i nie dzie- 
ją cuda? Sceptycy też byli zawsze 
i będą. To też w porządku. Co zaś 
do Marji Mesmin—jest to istota nad- 
zwyczajna! lle w niej dobroci, ile uro- 
ku, ile słodyczy! Kochamy ją wszyscy 
jak rodzoną matkę. Oaa wszystko wie... 
o wszystkiem ma zdanie pełne prze- 
dziwnej jasności... oczywiście, że spra- 
wa to jakiejś siły nadprzyrodzonej. 

Punkt widzenia psychjatrów, któ- 
rzy Marję Mesmin badali jest zgoła 
inny. ; 

— Marja Mesmin? — powiadają. 
Warjatka, wizjonerka, której jasnowi- 
dzenia otumaniają jej „poddanych* 
słabych na umyśle. Łzy Matki Bos- 
kiej? Zapachy? Wszystko to zbioro- 
wa halucynacja. Bywały już takie wy- 
padki, bywały. 

Dziennikarze biegali, rzecz prosta, 
do członków bordoskiej kapituły. Ja- 
każ opinja bordoskiego kleru? Co 
sądzą w najbliższem otoczeniu kardy* 
nała-arcybiskupa? Prałaci jeden po 
drugim odpowiadają: 

— Pan zna pismo, la nofe, Jego 
Eminencji? To powinno panu wystar+  
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NĄ Kilka uwag o mowie 
Min. Zdziechowskiego. 

Minister Skarbu Zdziechowski wy-= 

powiedział obszerną programową mo- 

wę w Izbie 'Handlowo-Przemysłowej 

w Krakowie. Otóż mowa ta 

po za kilku szablonowemi ogólni- 

kami o potrzebie oszczędności budże- 

z zniżeniu kosztów produkcji,   

e
 

Spłatych), 

zmniejszeniu budżetów w samorzą: 

dach powiatowych i wiejskich, (bud- 

 żetów, które się rozrosły do 13 milj. 

wskazu e na znaczne 

* obciążenie (około 190 milj.) na rzecz 

Kasy Chorych. Czy te ciężary mogą 

być zmniejszone, wówczas gdy u wła- 

dzy mamy rząd koalicyjny, w którym 

| minister z P.P.S. stoi na straży „zdo- 

byczy socjainych"—o tem woli nie 

| mėwič i zdaje się nie chce myśleć p. 

| minister skarbu. Dalej minister zwra- 

ca uwagę na brak oszczędności w 

- administracji przedsiębiorstw, nako- 

niec podnosi sprawę drożyzny kre- 

 dytu, obciążającej koszta produkcji. 

"Na obniżenie stopy procentowej mo- 

może wpłynąć uzyskanie kredytu dłu- 

goterminowego. Ta rzecz da się osią* 

gnąć przez danie możności normalne- 

go przypływu kapitału zagranicznego 

do poszczególnych przedsiębiorstw *. 

W jaki sposób ma to być osią- 

| gnięte, o tem minister nie wspomina, 

ograniczając się do frazesu, Że «to 

jest kwestja zaufania. A przedewszyst- 

kiem my sami musimy odzyskać za- 

_ufanie dla siebie». Na tym punkcie 

przejawia się zupełna bezprogramo- 

wość ministra. Nie wspomina on o 

_ przyciągnięciu obcych kapitałów ani o 

znaczniejszych inwestycjach: kanałach» 

kolei i elektryfikacji, ani o filji banków 

zagranicznych w Polsce, ani o potrze- 

bie rewizji naszego prawodawstwa 

Odnośnie do budowy kolei prywat- 

nych i praw osobowych cudzoziem- 

<ów w Polsce. 

W sprawie bezrobotnych mówi, 

że najwłaściwszą formą zwalczania 

bezrobocia jest wytworzenie możno- 

ści zarobku. Chodzi tu o roboty pu- 

bliczne, lecz w tej sprawie nie wy- 

powiada minister konkretnych po 

glądów. 

Minister skarbu nie zdaje sobie 

jasnej sprawy z czynników zwiększa- 

nia ilości bezrobotnych. Przypisuje, 

že jest to wyworane normalnym pro- 

cesem dążenia lucności wiejskiej do 

miasta, Liczba bezrobotnych od lipca 

do 1 stycznia zwiększała się z mie- 

siąca na miesiąc i doszła do 350.000, 

Takiego wzrostu bezrobocia nie spo* 

tykaliśmy w 1924 r,roku kryzysu sanacyj- 

Nego. Emigracja ludności wiejskiej 

do miast jako proces normalny zwigk- 

Sza ludność robotniczą o parę pro- 

cent przy pomyślnej konjunkturze: w 

_ obecnej odbywa się proces przeciwie- 

gły— powrót na wieś robotników, 

którzy nie utracili jeszcze z nią związ 

ku. Obecny nadzwyczajny i niebez- 

pieczny wobec swych rozmiarów 

wzrost bezrobotnych jest wynikiem 

naszej polityki handiowej, wojny cel- 

nej i reglamentacji wywozu i przywo- 

zm, utrudniających stworzenie i uru- 

    
Czyć. Proszę nie nalegać. N'insistez 

pas. 

Jeden Z wywiadowców prasy pa- 

/ ryskiej poszedł wywiedzieć się co 

  Į 

myślą w stawetnych .„klubach spiry- 

tystycznych“, tak licznych w Bordeaux. 

Jednemu z nich— najbardziej uczęsz” 
czanemu— przewodniczy pani Ortarix 

(tak), tytułująca iebie  psychologue- 
Spiritualiste scientiste,z zawodu her- 

borystka, t. j. układająca, i puszczają- 
ca w świat mięszanki ziół leczniczych. 
Rasta, jak kirasjer, niewiasta przyjęła 
dziennikarza w szerokim szlafroku 
ametystowego koloru, z racji którego 

zowią ją w Bordeaux «<biskupicą>. 

wi głębokim, tubaliym głosem 

którego by jej pozazdrościł dowódca 
€skadronu, 

— Nic ta cała sprawa — powiada 
— nie ma wspólnego z żadną religją. 

Marja Mesmin to wielkie medium. 

Łzy nagromadzone w świecie astral- 

Nym, które miały popłynąć podczas 
straszliwej wojny, ona je zinaterjali- 

zowała — na figurze Matki Boskiej! 

Trzeba być skończonym idjotą aby 
nie zrozumieć, że z oczu figury Mat- 
ki Boskiej przeniesionej do klasztoru 

franciszkanów łzy płynąć nie mogą. 
Dlaczego? Bo w nieobecności me* 
dium przecie nie mogą się ukazać! 

a sama, jak mnie pan żywą widzisz 

Przed sobą, dokonałam  materjalizacji 
akże łez — i wypiłam je:.. miały 
Smak najautentyczniejszy... 

A cóż mówią ludzie w mieście, z 
b którego wyszedł cały mesminizm? 

chomienie niezbędnych środków pro- 
dukcji. 

Władystaw Studnicki 

Projekt ustawy 
o dostawach i robotach na rzecz 

Skarbu Państwa. 
Ostatniemi dniami Ministerstwo dla 

Handlu i Przemysłu rozesłało do instytucyj 
gospodarczych opracowany przez siebie 
projekt ustawy o dostawach i robotach na 
rzecz skarbu państwa. 

Ustawa o dostawach przedstawia dla 
rzemiosła i kupiectwa równie ważne zna« 
czenie jak ustawa przemysł, dotychczas 
bowiem każda dzielnica posiada inne prze: 
pov, regulujące sprawę dostaw państwo- 
wych. 

Projekt ustawy przewiduje, że wsżelkie 
zamówienia rządowe mają być udzielane w 
drodze pisemnego prrzetargu oiertowego. 

Przetarg ustry może być dopuszczalny w 
razie katastrof żywiołowych, w nagłych wy- 

padkach, kiedy interes państwa wymaga na- 
tychmiasiowego wykonania pewnej roboty 
lub dostawy i w czasie działań wojennych, 

Wykonania dostaw i robót rządowych 
mogą podejmować się osoby fizyczne posia- 

dające zdolność prawną do zawierania umów. 
Zamówienia rządowe będą dawane x wolnej 

1ęi, jeżeli odbycie przetargu może ujawnić 
tajemnicę państwową, gdy wykonania zamó- 
wienia może się podjąć tylko firma, posia- 
dająca patent lub piawo używania ochron- 
nego znaku fabrycznego, gdy w skutek 
niedotrzymania przez przedsiębiorcę umowy, 

władza, która powierzyła dostawę lub robo- 

tę, zmuszoną jest do zarządzenia wykonania 
udzielonego zamówienia przez trzecią osobę 

na rachunek przedsiębiorcy, jeżeli powtórny 
przetarg nie dał żadnego wyniku i gdy 

wartość zamówienią nie przekracza 100 zł. 
Projekt następnie przewiduje, że prawo 

ubiegania się o dostawę lub robotę przysłu- 

giwać będzie zarówno wielkim przemysłow- 
com jak i drobnym, oraz rzemieślnikom. 
Prócz ogłoszeń w pismach zainteresowani 
znajdą wiadomości o wezwaniach do skła- 

dania ofert u władz administracyjnych II 
instancji. В 

„Wezwanie do składania ofert nie może 
zawierać cen orjentacyjnych. Dopaszczalnem 
jest udzielanie częściowych zamówień go- 
spodarczym zrzeszeniom rzemieślniczym, je- 

żeli dają dostateczną rękojmię majątkową, 

za solidne i terminowe wykonanie zamówie- 
nia przez rzemieślników, członków zrzesze- 
nia. Przy większych ilościowo dostawach 
jednego rodzaju przedmiotów wolno w miarę 
możności dopuścić do składania ofert na 
dostawy częściowe. 

Wadjum ma wynosić od 1 do 10 procent 
wartości zamówienia. . Wadja mogą być skła- 
dane w gotówce, czekach (przy załączeniu 
listu banku, stwierdzającego, że pokrycie 
czeku zostaje zatrzymane przez cały czas aż 
do chwili zwrotu bankowi czeku), w ksią- 
śeczkach składowych, asygnatach kasowych,w 
papierach państwowych, w papierach pupi- 
larnych po kursie 80 procent ceny giełdowej, 
w akcjach, dopuszczonych do urzędowego 
obrotu na jednej conajmniej z giełd krajo: 
wych, w weksłacn z dwoma lub więcej pod- 
pisami z załączeniem przychylnej opinji Mi: 
nisterstwa Skarba i w sola wękslach firm 
akredytowanych w Banku Polskim powyżej 
wartości 30,000 gr. czystego złota. 

Do rozpatrywania i oceny wniesionych 
ofert urząd oddający dostawę lub robotę 
powoła specjalną komisję ofertową, złożoną 
z trzech osób posiadających doświadczenie 
1 znawstwo rzeczy w sprawach administra- 
cyjnych i gospodarczych, oraz o ile możno« 
ści fachowe w zakresie powierzonej dostawy. 
Komisja ma ponadto prawo powoływać 
biegłych z głosem doradczym. 

- Przy przetargu mogą być obzeni tylko 
oferenci lub ich przedstawicieie. Oddanie 
dostawy i roboty na podstawie ofert zagra- 
nicznych jest dopuszczalne za zgodą Ministra 
Przemysłu i Hanalu, oraz Skarbu, tylko 
wówczas o ile zamówienie nie może być 
wykonane w kraju, lub też o ile wymaga 
tego interes państwowy. 

Należności za wykonaną robotę lub do- 
stawę winny być wypłacone dostawcom na 
zasadzie sprawdzonych i przyjętych rachun= 
ków w umówionych terminach, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od daty protoku- 
larnego przyjęcia dostawy lub roboty. 

Regulowanie należności nie może pod- 
legać żadnym ZA ani zwłoce: 
Według uar.ania urzędu, oddającego dosta- 
wę mogą być wypłacone zaliczki. 

Nowa ustawa ma wejść w życie po 
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

* 

Wymieniony projekt ustawy O 
dostawach i robotach na rzecz Skar- 
bu Państwa został przesłany do za- 
opinjowania również do Wileńskiego 
Stenia Kupców i Pizemysłowców 
Chrześcijan, które w związku z tem 
powołało specjalną komisję celem 

   

Przeciętna opinja jest obecnie w 
Bordeaux taka: 

— Marja Mesmin nietylko nie jest 
żadną warjatką, lecz jest to niewia- 
sta, jak to mówią, nie w ciemię bita. 
Wiedziała doskonale jakim to Bor- 
deaux jest gruntem podatnym dla 
wiary we wszelkie rzeczy nadprzy- 
rodzone. Była stałym gościem w na- 
szych klubach spirytystycznych, fKto 
u nas w Bordeaux nie wierzy w „du- 
chy”, w czarodziejstwa, w gusia 
choćby najdziwaczniejsze! No, : pu- 
Ściła się uprawiać ten grunt.. Daje 
to jej doskonały dochód. A nawet 
przeniesienie się do Ljonu wcale nie 
głupie. Zawsze głośniejszy bęben 
...za górą. Mnóstwo ludzi w Bor- 
deaux „popiera“ mesminizm jako... 
produkt lokalny. Zawsze ta Marja 
Mesmin — z Bordeaux rodem! Co 
zaś do jej „flażelantów*, biczowni- 
ków, to jest to jej pretorjańska straż. 
Gdy kto chce zbyi niedyskretnie zaj- 
rzeć jej w karty, wówczas ona tych 
swoich biczowników na niego pu- 
szcza... Ci obijają natręta. To taki: 
proste i prymitywne. Nie trzeba w 
tem upatrywać nic .. średniowieczne- 
go. To jeszcze starsze. To stare jak 
świat. 

Tak mówił paryskiemu dziennika- 
rzowi zacny, spokojny, bordoski oby- 
watel. 

CZ; 

5 б @ ® © 

wszechstronnego rezwaženia projektu) 
Pierwsze posiedzenie komisji, które. 
skład podaliśmy w jednym z poprzed- 

mich numerów, odbędzie się w dniu 

dzisiejszym. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
3 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz.“ Sprz. Kupno. 

Dolary 1,60 1,62 7,58 
Belgja 34,725 34,60 33,68 
Holandja 305.50 306,20 304,74 
Londyn 37,10 37.19 37.01 
Nowy-York 1.63 1.65 1.61 
Paryż 28,55 28,62 28.48 

Praga 2259 2264 2254 
Szwajcarja 146,95 147,02 14658 
Stokholm — — — 
Wiedeń — — — 
Wiochy — — — 

Papiery wartošciowe. 

Požyczka dolarowa 6650 (w złotych 507,40 
123,00 125,00 

35, 35,50 
" kolejowa 

5 pr. pożycz. konw. 
4 pr. pożyczk. konw, 
4,5 proc. listy zast. 
Ziemskie przedw. 2400 2410 2400 

Powódź pod Wilnem. 
Zatopienie domów mieszkalnych 

w Ponarach. 
W nocy z dnia 4 na 5 marca rb. 

wskutek zatoru koło mostu we wsi 
Jankowszczyzna pow. Wileńsko-Troc- 
kiego, gwałtownie podniósł się po- 
ziom wody na rzece Wilji i zatopił 
dwa domy mieszkalne, należące do 
miejskiego majątku Ponary. W do- 
mach tych zamieszkiwały cztery ro: 
dziny. Przybór wody tej nocy był 
tak gwałtowny, że mieszkańcy wspo- 
mnianych domów ledwie zdążyli u- 
chronić się przed powodzią i poucie- 

kali z mieszkań w negliżu+ pozosta- 
wiając przytem całe swoje mienie. 
Natychmiastową akcja ratunkowa, 
którą się zajął dzierżawca maj. Ponar 
p. Kpt. Lebecki, przyczyniła się za 

pomocą łódek i wyłamania dachu, do 

uratowania niektórych rzeczy. O ile 

poziow wody nagie nie upadnie gro- 

zi katastrofa  znies'enia całkowicie 
wspomnianych domów. 

We wsi Jankowszczyźnie woda 
zalała również kilka domów. Wsku- 
tek napływającej ciągle kry most įjest 

poważnie zagrożony. Natychmiast po 

otrzymaniu meldunków Starosta po- 
wiatu Wil.-Trockiego zarządził zorga- 

nizowanie przez policję patrolu ra- 

tunkow go, kióry będzie współdzia- 
łał z 3 pułkiem saperów. Saperzy o 
ile sytuacja będzie tego wymagała 

przystąpią prawdopodobnie do roz* 

sadzania zatoru za pomocą naboi 

dynamitowych. (x) 

Sytuacja w Wilnie. 

W ciągu dnia ubiegłego 5 b. m. 
sytuacja zalanych wodą mieszkań przy 
ulicy Śołtańskiej, Krzywej w  Zwie- 
rzyńcu i Filareckiej na Zarzeczu po* 
zostaje bez zmian. 

W Zwierzyńcu przy ul. Krzywe 
silny prąd wody spływającej z po- 

chyłości ku mieszkaniu p. Kulikow- 
skich urtudnia akcję pomocniczą, 
prócz tego znajdująca się przed do- 
mem woda nie ma żadnego ujścia i 
pozostaje dotychczas na wysokości 
mniej więcej 1:/, metra, 

Odmiennie natomiast przedstawia 
się sytuacja przy ulicy  Legjono- 
wej, gdzie akcja pomocnicza Magi- 
stratu nie pozostała bez skutku. O- 
tworzony dla nagromadzonej wody 
upust do studni znajdującej się w 
końcu ulicy obniżył znacznie i tak 
niewielki w tem miejscu poziom wo- 
dy. Prócz tego znaczne polepszenię 
nastąpiło naskutek oziębienia się tem- 
peratury w ciągu nocy ubiegłej. 

Przy ulicy W. Pohulanka Nr. 28 
nastąpiło prawie całkowite oszuszenie 
mieszkania dozorcy domu co $ромо- 
dował rów umiejętnie przeprowadzo- 
R a odprowadzający wodę na og: 

fi , 

Na Antokolu na skutek ruszenia 
Wilji istnieje obawa zalania znajdują- 
cych się przy brzegu domków, lecz 
nad bezpieczeństwem mieszkańców 
tej dzielnicy czuwa policja. 

Straty poniesione przez mieszkań - 
ców ulic, Sołtańskiej, Krzywej, Fila- 

reckiej, Legjonowej, Holenderni i 
Koziej dotychczas nie zostały do- 
kładnie obliczone, są jednak dość po: 
ważne. 

Naogół zaznaczyć należy pewne 
polepszenie w porównaniu z sytuacją 
z dn. 4 b. m. i istnieje nadzieja cał: 
kowitego ziikwidowania powodzi. (w). 

Stan wody w Wilji. 

Alarmy zatapianych przez powć dź mie- 
szkańców przedmieść Wilna skłoniły 
nas do zasiągnięcia w Dyrekcji dróg 
zwł informacji o stanie wód w 

ИИ ее 
W dniu wczorajszym, już rano 

poziom wody podniósł się do 5,64 
mtr. gdy normalnie przeciętny stan 
wynosi 3 mtr. Podczas dnia woda 
przybyła trochę i są przypuszczenia, 
że podniesie się jeszcze znacznie. 

Najwyższy poziom wody na wio: 
snę roku ub. był w dniu 4 kwietnia 
i doszedł do 5.86. 

Najwyższy poziom notowany w 
kronikach wileńskich odnosi się do 
roku 1888 i wynosił 6.66. 

W dniu wczorajszy i onegdaj 
podniesiona woda unosząca kry lo- 
dowe zagrażała poważnie przystani 
wioślarskiej wojskowych, jednak zde- 
cydowana postawa saperów uchroniła 
przystań od zagłady. (t) 

Gabryel Olszewski 
długoletni pracownik w administracji dóbr Wielkie- 

Soleczniki po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 

Św. Sakramentam;, 
lat 

zmarł dn. 5 marca r.b. przeżywszy 

67. 

W zmarłym tracimy nieocenionego pracownika i 

' zacnego przyjaciela 

  
$ 

Gabryel O 

w sobo!ę 

kościele paratjalnym Wielko-Solecznie 
O czem zawiadamiają 

w wieku lat 67 po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dn.5 marca r.b,Wyprowa* 

dzenie zwłok z mieszkania przy ul. 370 maja 3 odbędzie się o godz. 5 pp 

Pogrzeb w poniedziałek dn. 8 bm. o godz. 10 rano po mszy 

Właściciel i pracownicy 
dóbr Wielkie-Soleczniki, 

P. ы 

iszewski 

dn. 6 bm. 
św. w 

kim. 

Żona, syn i wychowanek. | 

3 

Bandyta Ryś „podró- 
žuje“ 

Konfrontacja słynnego grabieżcy 

Schwytany przez policję. pow. 
Wil-trockiego głośny i „zasłużony* 

bandyta A. Ryś obwożony jest obecnie 
po wsiach i miasteczkach powiatów, 

w których grasował swego czasu. 
Po wizycie swojej (pod silną eskor- 

tą) w Święcianach, powiecie Brasław- 
skim i Wilejskim obecnie przestanv 
został do Wilna by czekać cierpliwie 
obrad sądu okręgowego i... wyroku. 

Celem tych podróży Rysia było 

skonfrontowanie jego z osobami po- 
szkodowanemi, bądź. to pośrednio 
bodaj związanemi z napadami. W 

większości wypadków osoby skon- 

frontowane poznały Rysia, co zmusiło 
zatwardziałego zbrodniarza do przy- 

znania się do szeregu przestępstw 

przypisywanych częstokroć innym 

przestępcom. 

Śledztwo w tych zawiłych spra- 

wach, jakie związane są z osobą Ry- 

sia i jego bandy potrwa długo bo- 

wiem zapoznanie się z całym materja- 

łem zgromadzonym—to trud nielada. 

Szara postać zbrodniarza, o której 

o pisała cała niemal prasa polska, zwła- 

‹ szcza prasa rubieży wschodniej nie 

raz jeszcze zapewne pisać © nim 

będzie. We. 

i po tym terminie kwity pozostające 

u posiadaczy są nieważne. 

— (n) Kupcy żydowcy u pre- 

zydenta Bańkowskiego: Wczoraj 

« była przyjęta przez prezydenta miasta 

p. Bańkowskiego delegacja związku 

kupców żydowskich. Delegacja .poru- 

szyła sprawę regulacji ul. Niemieckiej 

ze względu, że panujący tam nieład 

tamuje ruch handłowy oraz sprawę 

bezwzględnego postępowania sekwe- 

. stratorów miejskich przy ściąganiu z 

® 

Z KONACHOWSKICH 

Elžbieta Jarmarkierowa 

| po długichi ciężkich,cierpieniach opatrzona Św.Sakramentami,zasnęła w Boga 

dn. 4 marca w Postawach 

Pogrzeb i nabożeńtswo żałobne o 

O czem zawiądamia krewnych i anajomych pogrążona w smak 

Z. Wileńskiej, 
Postawach dn. 6 bm. 

CJ 
dbędzie się w 

Rodzina. 

A T RE 

Sytuacja na odcinku Podgajskim. 

W dniu 5 b. m. ały 

dziły granicę odcinka Podgajskiego. | 
oddziały straży granicznej litewskiej szczelnie obsa* 

adnocześnie Litwini parokrotnie wy: 

stępowali w sposób wyzywający wymyślając głośno w języku polskim i 

rosyjskim zbliżającym 
cie na celu ściągnięcie 

ski, gdyż dowódca odcinka litewskiego por. V l t „tych 

które nakazują strażnikom litewskim ująć przynajmniej 

naszych jako rekompensatę za wziętych do niewoli dniach instrukcje. 
kilku strażników 
Litwinów. 

W/ związku z powyższem władze nasze zabroniły kat 

się patrolom polskim. 

liczebnie słabszych naszyc 
Wystąpienia te mają oczywiš: 

h patroli na teren litew- 

Wielunas otrzymał 'w tych 

egorycznie zbli- 

żania się pojedyńczych policjantów do granicy litewskiej. Pertraktacyj do- 

tychczas nie podjęto. : ER 

ini w dalszym ciągu Ściągaj Litwini w 2 c ‹ 

prócz tego zamierzają on! w dniac 

zbiórką na «oswobodzenie zrabowanego przez Polaków 

ą znaczniejsze oddziały szaulisów 

h najbliższych wystąpić ponownie ze 
Wilna». W ogól- 

nej sytuacji poważniejszych zmian nie było. (w) 

K. O. P. już jest gotów do objęcia granicy. 

Konferencja u Wojewody. 

W dniu wczorajszym w gabinec 

rercja — odprawa w sprawie skoordynowania prac z 
ewody odbyła się konfe- ie p. Woj 

wiązanych ‚& rzeka- p 

zaniem granicy litewskiej oddziałom VI brygady K.O.P. 

Z ramienia 

dant Vi brygady oraz dowódcy poszc. 
KOP. udział w konferencji brali: płk. Pasławski, komen- 

zególnych bataljonów. 

Wiadomem jest, że przekazanie granicy oddziałom KOP. ma nastą- 

pić przed 15:ym bm. (t). 

  

KRONIKA 
  

SOBOTA 
5 Das 

Wiktora, K. 
tro 

N. 3 P.(Gł.) е 

Wsch, sł, o g. Ó m. 43. 

Zach. sł. o g. 4 m. 58 

  
KOŚCIELNA 

— Rekolekcje dia pań z inte- 

ligencji w . Kościele Św. Jerzego 

rozpoczną się w poniedziałek 8.go 

b. m o 5 godz. po południu. 
URZĘDOWA. 

— Przyjęcia interesantów u 

p. Kuratora. Kuratorjum podaje do 

wiadomości, że od dnia 10 marca b. 

r. przyjęcia p.p. interesantów przez 

Kuratora oraz p.p. naczelników 

wydziałów będą się odbywały 3 razy 

w tygodniu (wtorki, czwartki i sobo- 

ty) w godzinach od 12 do 14-ej. 

SAMORZĄDOWA. 
—(x) Z Wydziału Wileńsko- 

Trockiego. W dniu dzisiejszym 0d- 
będzie się w lokalu sejmiku, pow. 

Wilensko-Trockiego (ul. Wilenska 12) 

pos'edzenie Wydziału Powiatowego. 
Na posiedzeniu tem prócz całego 

szeregu spraw mniejszych odczytane 

będzie Sprawozdanie z ostatniego 

zjazdu samorządowego i kółek rolni- 

czych. Pozatem przedłożony będzie 
preliminarz budżetowy na rok 1926, 
wspomnianego powiatu, który to pre 

liminarz został w tych dniach przez 
p. Wojewodę z pewnemi poprawka: 
mi zatwierdzony. 

— (0 Ministerstwo Pracy i 
O. 5. przelało na samorządy miejskie 

obowiązek opiekowania się dziećmi— 
kalekami nie mającymi dostatecznej 
opieki rodzicielskiej. 

W tym celu samorządy te będą 
musiały wziąść na siebie trud i koszt 

zorganizowania schronisk, ogródków 
dziecięcych i przychodni leczniczej 

— (1) Prolongata pożyczki 

dla Sejmiku Święciańskiego. Mi- 
nisterstwo Skarbu udzieliło Sejmiko- 
wi Święciańskiemu prolongaty termi- 
nowej spłaty krótkoterminowej po- 
życzki w sumie 50 tys. złotych, na 

poczet kiórej zostały w swoim cza- 

sie zasekwestrowane dochody sejmi- 
ku, co postawiło go w nader trudnej 

sytuacji uniemožliwisjącej spłatę bie- 

żących należności między innemi za 
roboty drogowe. 

MIEJSKA. 

— (1) Opał dla bezrobotnych. 
We czwartek, dna 4 marca odbyło 
się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej komisji do spraw funduszu i 
zatrudnienia bezrobotnych. 

Po wymianie zdań, komisja przy- 
jła następujące wnioski: 

1) zakupić drzewo opałowe w 
okręgowej dyrekcji lasów państwo" 
wych po cenie 8 zł. 50 gr. za 1 

metr sześcienny i przystąpić do roz* 
dawnictwa bezrobotnym. 

2) Do otrzymania opału upraw- 
nieni są bezrobotni rodzinni, zarów- 
no pracownicy fizyczni, jak i umysło- 
wi, którzy są zarejestrowani w Pań- 
stwowym Urzędzie pośrednictwa pra- 
cy do dnia 31 stycznia 1926 r, włą- 
cznie. 

3) Ilošė drzewa przeznaczonego 
na rodzinę wynosi 1 metr sześcien- 
ny. 

4) kwity na prawo otrzymania o* 
pału będą wydawane w kuchni dla 

bezrobotnych w murach po-Francisz- 
kańskich, codziennie od godz. 4:ej do 
T-ej po-południu, poczynając od dnia 
8 do 29 marca włącznie. 

5) Opał winien być zabrany ze 
składu w tym dniu, który został wy- 
znaczony w kwicie i z tego składu, 

na który został wydany. Po dniu 2 

kwietnia opał nie będzie wydawany 

ludności podatków. 
Po wysłuchaniu delegaci, p. pre- 

zydent oświadczył, że wyda stosow- 
pne zarządzenia. 

— (t) Hu wilnian korzysta z 
oświetlenia elektrycznego. Kilka 

dni temu podawaliśmy na tym  miej- 

scu, że liczba abonentów elektrycz- 

nych w Wilnie wynosi 10048 osób: 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 

Wiino posiada 167 tysięcy mieszkań- 

ców. to okaże się, że w Wilnie na 

17 mieszkańców wypadnie zaledwie 
jeden abonent. 

Biorąc iedy pod uwagę, że z 

każdego abonamentu korzysta 
średnio trzy osoby to łatwo dojdzie- 

my do whiosku, że na 6 osób zaled- 

wie jedna korzysta z enęrgji elektry- 

cznej. 
Zaznaczyć należy, że elektryczność 

nasza pali: się mniej więcej 2-3 częśći 

czasu przepisowego [pozostałą 1-3 
część odliczyć należy na uszkodzenia 

bądź przerwy z tytułu oszczędności 

energji—wyłączanie światła] więc sto- 
sunek ten będzie się przedstawiał 

jeszcze gorzej i bez ryzyka wielkiego 
możemy powiedzieć, że z 9 osób za- 
mieszkałych w Wilnie i korzyst”ią- 

cych z przyjemności płacenia licznych 

podatków miejskich, zaledwie jedna 

korzysta z prądu elektrycznego. 

+— Bezrobotni dla bezrobot- 

nych. Magistrat nasz w chwalebnej 

trosce o zwalczanie bezrobocia zaczy- 

na dochodzić lekko mówiąc do... ab- 

surdu. Dowodzi tego wypadek nastę- 

pujący. Jak wiadomo abonenci Elek- 

trowni płacą pewien procent na rzecz 

bezrobotnych. Wśród tych abonentów 
znajduje się również pewien procent 

bezrobotnych, którzy jak należałoby 

przypuszczaś dodatku na bezrobot- 
nych płacić nie potrzebują. Jednakże 
tak nie jest i wydział Elektryczny roz- 
syła rachunki za elektryczność bezro- 

tnym z doliczeniem dodatku dla bez- 

robotnych. Słowem stan taki można 

nazwać przelewaniem z pustego w 

próżne, co tu dadzą tam odbiorą. 

— (x) Remont obory na tar- 
gowisku Ponarskiem. W  najbliż- 

szym czasie Magistrat m. Wilra przy- 
stępuje do przeprowadzenia gruntow- 

nego remontu obory na targowisku 

Ponarskiem, która to w czasie wojny 

ostatniej została zniszczoną. Na po" 
wyższy cel Magistrat wyasygnował 
dość pokaźną sumę. Wykonanie  re- 
montu będzie powierzone prywatnemu 

przedsiębiorstwu. Wobec powyższego 

Magistrat ogłosił przetarg, który się 

ma odbyć w dniu dzisiejszym o godz. 

12 w poł, w Wydziale Rzeźni i Rua 
ków Magistratu m. Wilna. 

OPIEKA SPOŁECZNA PRACA. 
— (x) Posiedzenie centr. kom. 

obyw. pomocy pozbawionym 

pracy. W dniu dzisiejszym o godz. 

8 ej wiecz. odbędzie się w gabinecie 
prezydenta m. Wilna posiedzenie Cen- 

tralnego Komitetu Obywatelskiego 

Pomocy Pozbawionym Pracy. Na po- 

siedzeniu tem zostanie ukonstytuo- 

wany ostatecznie skład komitetu, jak 

również omawianą będzie Sprawa 

statutów komitetów i zarejestrowanie 

ich. 
— (0) Strejk szewców zlikwi- 

dowany. Onegdaj ukończony 20- 

stał strejk szewców pracujących w 
warsztatach hurtowych. 

Wobec tego, że inspekt. pracy 
nie mógł przełamać oporu stron i 

nakłonić do wzajemnych ustępstw 
załatwienie sporu pozostawione było 
samym stronom. 

Zdecydowane stanowisko praco- 

dawców zmusiło strejkujących robot- 

ników przystąpić do pracy na wa- 

runkach poprzednich. ° 

W/ rezultacie pracownicy ponieśli
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Odszkodowanie dla rodzin b. panujących Gorzki zawód dezer- 
w Niemczech. 

ZBERLIN 5 3 Pat. Wobec silnej 
rozbieżności w łonie koalicji rządo- 
wej w sprawie odszkodowań dla ro- 
dzin b, panujących, kanclerz zwołał 
na dzisiaj w południe konferencję ю "yv ukrywał. się na prowincji. Poszukiwania * 66 W op erze mat. W roli tytułowej »Mistrz 

przywódców partyj rządowych. jak nia się na otwarte od wczoraj listy władz nie dawały przez dłuższy czas żadne” He 10S se т „ Mask» LON СНАМЕУ пеза- 

wiadomo, partje umiarkowane stanos go rezultatu. Sądzono, iš dezerter ów uciekt 39 pomniany yarbusek z <Dzwonnika z Notre Dame». Kto tego filmu nie widział — nie nie widział. 

wiące koalicję rządową zgodziły się 
w zasadzie na utworzenie specjalne- 
go trybunału mającego rozpatrywać 
w ostatniej instancji kwestję odszko- 
dowań na podstawie specjalnej usta- 
wy. Na trybunał zgodzili się w zasa- 
dzie także socjaliści, dotychczas įed- 

nak nie udało się ustalić organizacji 
sądu i zasad ustawy o odszkodowa- 
niach. Frakcja demokratyczna w razie 
odrzucenia swoich postulatów grozi 
wezwaniem wyborców do zapisywa- 

przygotowawcze |do plebiscytu. W 
tym wypadku, żądane przez konstytu- 
cję wypełnienie tych list przez 10 
proc. wszystkich wyborców staje się 
bardzo prawdopodobne i plebiscyt, 
przeciw któremu kanc. Luther wypo 
wiedział się w swej deklaracji rządo- 
wej, stanie się nieuniknionym. 

tera, 

W tych dniach władze wojskowe ujęły 
pewnego osobnika, którego nazwiska ze 

względu na toczące się śledztwo” nie może” 

my wyjawić. Jak się okazało osobnik ów 

zdezeriował z wojska i przez dłuższy czas 

do Litwy i tam przebywa pod opiekuńczem 
skrzydełkiem władz [liewskich. kazało się 

to jednak nieprawdą. Przybył on w tych 

dniach do Wilna by, się w wesołej kompanii 

zadawiė na Kaziuczka, lecz spotkał go gorz- 

ki i niespodziewany zawód: został ujęty na 

trzeźwo jeszcze w przeddzień projektowanej 

libacji. (w) 

w o 

Kino Kameralne 

„Polonja* 
ul. Mickiewicza 22 

Żyw 
ое - У ® < 
sė 

sė 
$$ 

Seusacja dnial 

„„Upior 
Kino-Teatr 

se 

Dziś Swiatowe arcydzieło reżyserjiGRIFFITTHA 

e m 
słynnej powieści Elinori Gryn, <Sześć dni miłosnych» W rolach głównych przepięk=- 

godna siostra wielkiego brata oraz znakomity Frank Mayo, na Corinne Griffith У 
Oryginalne zdjęcia Odery paryskiej. Widoki Reims ze słynną Katedią. Ceny miejsc zniżone od 70 gr. 

Nr 53 (1063) 

oqrzebani 
akt. 

Najcudowniejszy film światal 

Seansy o „6,8 i 10 w. 

99 Cud techniki i sztuki. Wielki dra- 

  

Miejski Kinematogral 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) © 

wietlany film 
Dziś będzie wyś- 

© 
s ci Szyllera role główne odt 

„Wilhelm Tell“ 
Walentin, Jan Rieman i inni. 

Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 30. w powszednie dnie od godz. 3 m. 28. 
Początek seansu; od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 4-ej 

CENA BILETÓW: Parier 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr > > 

(Narodowy bonater Szwej” 
carji) Potężny dramat w 10 

> aktach na Iie znanej powieś- 
warzają: Konrad Veidi, Xenia Desni, Erna Marena, Herman 

  

Tajemnicza śmierć Od dnia 27 iutego pobiera się dodatek na pomoć bezrotnym od biletów: na parter 10 gry, balkonu 5 =. 

Prowokacyjne napaści Niemców. : Ra 
GDANSK. 5.III. (Pat). W/czorajsza Baltische Presse donosi o brutal- W nocy Ž R 4 d 5 b. m. patsai a 

sym napadzie hakatystów gdańskich na dwuch urzędników komisarjatu az di w ie ASA seks Kal 
generalnego Rzeczplitej Polskiej. Urzędnicy ci jechali w ściślejszem towa* człowieka. Jak się niebawem okazało był to 

rzystwie pociągiem z Gdańska do Paryża. Jadący tym samym wagonem trup mężczyzny w gile wieku, który & nie- 

trzej Niemcy oburzeni dźwiękiem polskiej mowy, obrzucili Polaków wy: znanych bliżej powodów. a Tel pa 
zwiskami i obelgami. Interwenjująca na żądanie Polaków poiicja, stwier- — paru ape go gi dzień 5 b, m, policja 
dziła, że napastnikami byli trzej studenci politechniki gdańskiej.  Baltische zdołała ustalić, 16 były to zwłoki Mikołaja 
Presse podkreśla, że niesłychana ta prowokacja pociągnie za sobą zwykłe 
w takich wypadkach następstwa. 

Janurza stałe zamieszk ł go w Wilnie przy 

Wybuch na ulicach Pragi. 

ul. Majowej 4 23. Na ciele zmarłego nie 

skonstatowano żadnych znaków, _któreby 

tłomaczyły nagłą śmierć Janurza. Tejemni- 

czymi zwłokami zajęły się władze a 

a, # (Ww). 

WIEDEŃ, 5 Ii. PAT. Abendblatt donosi z Pragi, że dziś po południu 
podczas transportu amunicji nastąpił wybuch spowodowany upadkiem 
jednej skrzyni z amunicją na chodnik. Mieszkania parterowe znajdujące 
się w pobliżu miejsca katastrofy zupełnie zdemolowane. Według dotych- 
czasowych obliczeń 2 osoby zostały zabite a 62 ranne z czego kilka 
bardzo ciężko. 

Starcie z policją na ulicach New-Yorku. 
Ё NOWY-YORK, 5.llI. PAT. Na przedmiešciach Nowego-Yorku, sirajku- 
jący robotnicy przemysłu włókienniczego urządzili wielką demonstrację w 
ciągu której doszło do starcia z policją. 

w Warszawie ul. N.-Šwiat 46—14 
przyjmaj e: 

w 

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

     
a : Prowadzi kolportaż «Słowa» 
    

wiele różnych atrakcyj i niespodzianek. Por 

czątek o godz. 9'ej wiecz. Bilety wstępu w 
cenie zł. 10 i 6 (akademickie) z prawem re- 

dniowej zniżki nabywać można u Pp. Gos: 

podyń i Gospodarzy oraz w cukierni Sztra|- 

la Mickiewicza róg Tatarskiej od godz. 10— 
2i od 6—8 pp. 3 

— wieczór Chopina w Teatrze Pol- 
skim. Jeden z najświetniejszych odtwórców 

dzieł Chopina, znakomity pianista Zbigniew 

Drzewiecki wysiąpi w Wilnie raz jeden ju* 

tro 7 marca w gmachu Teatru Polskiego 
z recitalem tortepianowym, utóry poświęca 

całkowicie utworom Chopina. Program xa: 

powiada: sonatę b—moll z marszem žalob- 

nym, 24 preludja, Polonez-Fantazję, Improm- 
ptu, 2 etiudy, Kołysankę, Scherzo h— moll 

  
  

ZPW TATA 

Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w jęzvkach: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuię książek wydanych przez Polskie 

  

  

TYGODNIK 

COMOEDIA 
pod redakcją 
Stanisława Grudzińskiego 

Kierownik Literacki 
stratę wywołaną przymusowem DEZ- niem uprawiania zawodowstwa pizez Stefan K. Gacki 
robociem w przeciągu tygodnia. niektórych graczy, została przez wal- 

я i dzenie P.Z.P.N, anulowana Pozostałe bilety można nabywać w kasie Poświ Sztuce: Teatr. Ki Mucvk wz TowabystwoFiiokoficzne we Łwowić 

ZEB A гуТу ПВЕ : is apui аИн oświęcony Sztuce: Teatr. Kino, Muzyka, Literatura jstwo : ; 

Z iai a i Pogoń pozostaje nadal mistrzem a de. L Plastyka, Architektura, Mody, Sport, Finanse, Społeczeństwo RZ, Soon „> 

o im. Ignace 2 Daniłowicza w Polski. 2 Poranek w Teatrze Polskim. Jut- „COMOEDIA“ jest wszechstronnem odbiciem życia artysty | |. W. James <Pragmatyzm» 

Ginie Z eks żę ję zwały ROŻNE rzejszy poranek w Teatrze Polskim zawie- cznego naszego kraju i zagranicy. 2. J. Gožuchowski  <Filozofja i 

czego. i Isacezó ania 2 SR Liga Morska i Rzeczna rać będzie WY gps IA M Prenumerata kwartalna wraz z przesyłką — Zł. 6.00 4 1 mo Fa 

Wainie wiajdiczya . powiadźisią iż w Oddział w Wilnie. (Zaułek Ber- na. Kraanki” 1 W. -ЕСОа ni n półroczna r — Zl. 10.00 ` "kiej „SAR a doi wszel- 

dniu 8 marca r. b. (poniedziałek) w nardyński Nr. 8 lokal Dyr. Dr. produkcje tańca plastycznego w wykonaniu » roczna w — ZŁ 18.00 4. tegoż <Uzasadnienie  Małafizyki | 
znal Šilas bat Mękiewicia Nr 36 Woan.) zawiadamia, że zapisy na H Łaszkiewiczowej oraz zespołu plastyki. Niuner pojedyńczy GO gr Moralności». 

(<Karmawał wiedeński» —Schumanna). Przy 

foriepianie kapelmistrza W. Szczepański. Po- 
czątek o g. 12 m. 30 pp. Ceny miejso  naj- 
niższe. 

— Koncert na cele szkolnictwa 
zawodowego M. de Carmarie i S. 

Benoniego odbędzie się jutro, w nie- 
dzieję 7 marca w Sali Sniadeckich 

U. S. B. Spizedaż biletów w księg. 
Stow. Naucz. Polsk. św., Wojciecha, 

oraz polskiego przekładu Schopen- EB. 
hanera «O poczwórnem źródle twier- 
dzenia © podstawie dostatecznej» 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA. 

- : łonków przyjmuje Sekretarjat, oraz 
ok. 40) odbędzie si osiedzenie “29! La 
Oa a Žas z r Luczyn- udziela wszelkich informacyj. ||| 

Sekietarjat czynny jest codziennie 
ski wygłosi referat na temat: „Istota izy 79 . ы 

upadłości, administracji handlowej i W odb e fad dział | ody 
nadzoru sądowego według prawa од g. 1 m. 30 do g. 3. m.30 po pol 
obowiązującego w b. zaborze 1osyj: pozostałe dnie od g. 5 do 7 ie: 
skim oraz wytyczne przyszłej USIawy Czorem. g 

upadłościowej”. — Kwesta uliczna. 

Numer okazowy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Hoża 18, 
Tel. 139—60, 518—12.             
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i zastępstwo Administracji „Słowa”|. 

      

Niesamowity 7 
dramat ero- 
tyczny w 1% 

podług 

+
 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

    

  

Początek referatu o godzinie 7 ь 
m. 30 wieczorem. Goście mile wi- 9 marca odbędzie się kwesia na ; u Czerwonego Sztrala, codz. od p ® © ИО As, 

dziani ? Do OŁ dzieci A 7—09 wiecz. a w dniu koncertu przy 
' om chowawczy przy ul. Trwa- i Fa TAI mech.. 

— Odczyt prof. K. Bohdano- (į Nr. 3. we wejściu od g. 5 po poł. od ESA Fabryka „a 
wicza. Staraniem Koła nauczycieli — Kaziukowe figle. Za i SKÓRĘ, ZGRUBIAŁĄ ; BRODAWKI: czoch (chrześć.): 

* * powie- į i i Ų zuku л 

paiody geograf „Szkół polskich gziany wieczór towarzyski p. n. «Ka: WYPADKI I KRADZIEŻE, | Kresowego Związku Ziemian r A Lik ea 

.-wiina Odbędzie SIĘ w ZIEJĘ, ziukowe figle», który ma się odbyć je Zawalna I; telef. I — 47 telef. i skarpetek. Duży, sta 
dnia 7 marca o godz. 12-ej w lokalu gzjś 2 Q.tej У & ‚ ос6уё — — (w) Z Kaziuczka do komi Sa е 28 zarobek. Oferty pa 
Р | P ana ziś o godz. 9-tej wiecz, będzie jedy sarjatu. W dniu 5 b. m. przechod: bocznicy kolejowej 4 62. › й <A schtr ROLA 

racowni Przyrodniczej (róg ać ną zabawą w sworm rodzaju, jakich nię ulicy Mickiewicza i Jagiellońskiej kory A L. < @ Reklama > Polk 
nej i M. Pohulanki) odczyt prof. K. gotąd w Wilnie nie urządzano. Bo- byli świadkami zajścia pewnej kobie- ` АР.КОУЛАЕ 5К В ВУа оача V 

Bohdanowicza na temat: „O wyciecz- . by pewnej | sk © zm o = e TSS Tina 

kach zoologi h w koń Ke Dietai, DWS pomysłów Re- ty która widocznie zbyt gorliwie ob- 
` 

ach zoologicznych w końcu zimy i gutowców i Haicerzy, wypełni czas cy, Kazek A a = W.Z.P. Nr. 50 ai S 

na początku wiosny w okolicach д dziny 18 chodziła Kaz'uczka, a organami po d mol šu Akuszerka 

Wilna*, Wstęp dla  nauczycielstwa sienas Kaziakosiė Ari Boba (6 rządku publicznego. Kobieta owa producenci m dn. 7-X1-25 r W. Smiałowska 
A « » Ize: - . „2 a $ 

ь > 2 

т . я 2 najwyraźniej w stanie nietrze- я с z 

wolny. ne „Turoniem* i „Choctłowym 1ай- NE NA li Wydajemy zaliczki pod zastaw zboža, Pag lo, ia 
= . . ; žwym zataczsjąc sig wpadla na ulic) aluo kids + dikoės ста 

Po odczycie odbędzie się walne cem*. Auientyczny „Kaziuk* będ SAR O t y : : : 46. m. 6 
s y as yczny „Kaziuk“ = DĘ02Iė jacjellońskiej obok sklepu jabłkow- NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- ieszkanie WZP Nr 63 

zebranie członków Koła nauczycieli mistrzem ceremonji. Oczywista, że i ыы Н ; я i i : : —— 
: Я NR 0 skich na policjanta i zaczęta temu cę, jęcznień 1 siemię Iniae) producent osiągnąć może nadające się na 
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który czyta France, Przez szereg dni pozostał Delor- Dzień 13 listopada: p. Benćre z0- ktokiew, peruk. Setki osób różnych wody osobiste? Stwierdzono wnet, że Jeśli mnie MA E ы ;“”5" *Э 
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strzowsku gra na skrzypcach. JEm aż znaleziono błękitny kajet, a arzec 1920 r.: Pani Brousse za- mansardy, w iej w szafce stały w wojskowym we Flandrji, wszys uprzedzam, pan będzie przerażony”, 2 

obok kajetu album, 
Landru. Na- 20 fotografji, wszystkie podobne nie- 

zywa się prawdopodobnie Jerzy De- co do Delormela, lecz różne, a przy 

łormel. Tak przynajmniej nzzywają go każdej fotografji dokument osobisty 

akty sądowe. Lecz sędzia śledczy wie i wojskowy! 

który zawierał mordowana i obrabowana. Przepro- długich szeregach dzieła zbiorowe cy w tym samym mniejwięcej czasie, 
wadzono dalsze, szczegółowe docho- Żoli, Anatola France,a, pieśni rewolu- około r. 1916. Lekarze z tego lazare- 
dzenia. Okazało się, że Delormel był cyjne, klasycy rzymscy i greccy. tu poznają fotografję. „Oczywiście zna- 

i Lamercerie, który umknął już.po 0 _ Gospodarz „Delormela* oburzył my go dobrze. To nasz był sanitar- 
głoszeniu wyroku śmierci i Genićre'm, się na postępowanie policji, córka je: jusz. Bardzo dobry”. A zwał się wów- 

którego nie można było przychwycič. go spłakała się: — „Pan Delormel czas Garnier. 
Stwierdzono dałsze 40 przestępstw miałby być złodziejem? Mylicie się! Przez 8 godzin trwały przesłuchy, 

i zbrodni „Delormela*. Nie będziemy Taki dobry, spokojny człowiek. Cały Przez 8 godzin sędzia śledczy wydo- 

ich wyliczać. Były najrozmaitsze, naj. dom rozkoszował się jego grą na być usiłował z niego prawdziwe naz- 

rozmaitsze były nazwiska. Znajdujemy skrzypcach. Był artystą! Kto nam te- wisko. Kiedy mu podano protokół do 

40 nazwisk, dziesiątki zawodów mu- raz będzie grał?" . podpisu, „Delormel* po krótkim na- 

zyka, kompozytora piosnek, sekretarza Znaleziono także 2 pary skrzypiec, myśle podpisał się z ironicznym gry- 

konsulatu, sekretarza rmragi-trackiego, drogocennych włoskich skrzypiec. W masem na ustach — wielkim znakiem 

kamerdynera, kelnera, nauczyciela języ- szatie znaleziono m. in. mundur ka- zapytania. 
ków, korepetytora, tłumacza, akiora, pitana, obsypany orderami. Występo- Innym razem mówi „Delormel*: 

prestidi» gitatora. wał więc jako bohater czasem, jako „Panie sędzio! Nie łatwa Sprawa z 

Ostatnim był istotniel Cały arse inwalida 20 razy ranny! | pośród 20 nazwisk wyszukać praw- 

W pewnej chwili trąci Delormel 
panowanie nad sobą kiedy sędzia wy- 
mienia nazwiska Benere i Brousse, 
„Znam te panie. Lecz ja nie zamor- 
dowałem je, uczynili to inni. Lecz 
nie mogę zdradzić. Jestem związany 
przysięgą”. 

led.two toczy się w dalszym cią- 
gu. Może rozwiąże zagadkę (e 
niesamowitego człowieka, bez naz- 
wiska, człowieka, który  skupywał 
dzieła Zoli, France, liryków greckich, 
klasyków rzymskich,  Śtiadivariusty'ą 
którym w życiu kierowała ślepa, zim 
na żądza złota, 

E Pojawił się drugi 

że to nie jego prawdziwe Ziazu zdawał się kajet błękitny za» 

SWiA, 2 nazwiskami S onglowai wierać błahostki, daty, nazwiska, obok 

jak żongler talerzami, że miał pod rę- nazwisk często zjadliwe uwagi. I:, Pa- 

ką dziesiątki wykazów osobistych, do- ni Mogate. Bardzo bogata. Renty. 

kumentów, papierów. Bez matki, bez męża, bezdzietna*. 

Pod nazwisko jerzego Delormel _ Dwie strony wstecz; „Listopad 

wszył się jako służący pani Havet. 1919. Marsylja, Robinson. Pani Be- 

Był bardzo zdolnym służącym. Wła- nere. Łatwowierna, lubi pić”. 

dał 4 językami. Pod tem nazwiskiem Na pierwszej stronie: „Cette, Pani 

skradł 20000 franków, jako „Delor- Brousse. Pokój pierwszy, Dziewczyna 

mela* poszukiwała go policja i jako podejrzliwa*, : AA 

taki został aresztowany przy Ulicy Prawdopodobnie chciał „Delormel” 
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