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Konto

zł.

czekowe

w

ao domu lub z przesyłką pocziową 4 zł.
w
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sprzedaży

Do
Jeńskiej

którego

powiót

na Łotwę

tak głośnem
echem odbił się nad z dn. 28 marca r. b. Nie omyliliśmy
że lewica żagraniczBałtykiem, skazany następnie na trzy się przewidując,
lata więzienia, — został niespodzie- nej emigracji
rosyjskiej
udziału w
wanie przez prezydenta
państwa ło- zjeździe nie weźmie,
Z doszłych do
tewskiego
ułaskawiony.
Pastor nas
sprawozdań
z. pierwszego dnia
Needra był swojego czasu premjerem
Łotwy i niepodległość swą, w znacz- Kongresu tudzież z pierwszej uchwanej mierze, zawdzięcza Łotwa działal- ły fizjógnomja i charakter zjazdu zaności Needry, który widział ratunek rysówały się wystarczająco wyraźnie.
przed nawałą bolszewicką w zjednoW obszernych i wspaniałych aparczonej
i skoordynowanej,
wspólnej, tamentach paryskiego hotelu Majestic
akcji z Niemcami.
Dzisiejsi
patrjoci
Można
było sobie
łotewscy mówią o «putschu Needry», odbył się zjazd.
pozwolić
na
wszelką
paradę.
Sprao jego antypaństwowej
działalności,
wszelako
Są to patrjoci z lewego wozdawcy notują, że zebrane na'orskrzydła,
mający więcej na uwadze ganizację
sumy
„przeszły
wszelkie
dobro
własnej partji niż narodu i oczekiwanie". Gdy wypełniła się sala
państwa.

Niektórzy

też łączą

awantu-

rę Bermondta z imieniem Needry, je- posiedzeń

pełną liczbą

wicza,

Needrze w ryskim sądzie okręgowym,
* który skazałgo na trzy lata więzienia.
Około dwóch lat przesiedział już
Needra
w turmie ryskiej i ostatnio
poczuł, że zapada na
zdrowiu.
Po-

zagraża

choroba.

Dnia

TAIKOS

zbyt

ro-

było mówić o nim
na zamku

Zgodzono

CENA

OGŁOSZEŃ:

WILEJKA

POWIATOWA—ul.

Wiersz milięaktowy . łodosshkiiowy

za tekstem. 10 groszy.

oraz

jego nazwa

bę-

rosyjska,

zajmie się wyłącznie utworzeniem oficjalnej ekspozytury -całej, rozproszonej

po wszystkich

obcych

krajach emi-

gracji
rosyjskiej. . Oczywiście
front
wspólny i wspólna organizacja—o któ.

rych się wyżej

mówiło—mogą

Malvy

się do

-Kronika

skuje swobodę
niewątpliwie

tylko

działania ażeby

będą

podał się do dymisji,

W

liście

powtarzać

trudności jakie mogłaby spoWedług, Matin Maivy
oOdzy-

odpowiedzieć na ataki

Narodowy

ze stycznia

1833-go, emigracyjne zatargi naszego
Stowarzyszenia Jedności
Narodowej
z Towarzystwem
Demokratycznem,

nasze emigracyjne
próby utworzenia
emigracyjnego

9-—-IV. Pat. Z Moskwy

etc. etc.

które

‹

donoszą,

sować do Brianda ostrą no'ę z powodu

że Rakowskij

udzielenia przez

zezwolenia na zjazd emigracji rosyjskiej. Briand
powodu do cofnięcia udzielonego zezwolenia.

Dla

ratowania

rząd

oświadczył,

nie

widzi

franka.

Wszczęcie rokowań

Prezydent Doumergue

zło”

10 000.

[Marokko]

tematem

rokowan

powodzenia

i francuskich * barwach

Rosji fałszywej

i prawdziwej,

1840 ty.

przede-

tego

powinna

buntu, który rozegrał się

nieztomrie

naszej

potrafią

przypuszczenia

W

samem

którym

mowa,

zał im oświadczyć,

potwierdzać.

przyszło zaraz pierw-

do ostrej scyssyi przy
walce .wyborczej o przewodniczenie

prawa...

że z z buntownikami

nie będzie pertraktował

żeli w przeciągu określonego czasu nie poddadzą się,

łonie zjazdu, o tego siłą zbrojną. Bezwarunkowe

nawet

ist- szego dnia

nieć. własność osobista, wolność oso:

bista, parowanie

niż

A może

poddanie
;

jest lada chwila.

Ksiąže

Karol

i że je-

będą zmuszeni do

się buntowników

oczekiwanę

ty

na robo-

publiczne.

WARSZAWA

O0IV (żel. wł. Słowa)

Na wczorajszem posiedzeniu międzyministerjalnego komiteiu dla walki z
bezrobociem załatwiono sprawę _ роdziału 2 miljonów złotych przewidzia-

nych w budżecie kwietniowym na roboty publiczne. Sumę tę rozdzielono
pomiędzy
samorządy
w
okręgach
przemysłowych
najbardziej
dotkniętych bezrobociem.

demonstracji
w

bezro-

Warszawie,

WARSZAWA, 9IV, (fel.wł, Słowa)
W dniu dzisiejszym bezrobotni usiłodemonstrować,

pewnił że postulaty. bezrobotnych bę.
dą rozpatrzone przez. ministra
pra.
cy.

Kojeja „Ekonomiczna
jtwowej

žresžią ž zastrzeženia>

Rady

więzienny

i w

policji politycznej
na granicę

towarzystwie

i synów,

litewską

władz

udał się

automobilem

strzegł, aby na zjeździe imię jego na*

wymienione
i... wet
święcie
instrukcji
oj-

nie było.
tej się

Struwe
trzymał.

amnestję za swój
„Oswobożdienije*,
teraz

nazywa

siebie

liberalnym

kon-

serwatystą czyli też konserwatywnym

Sześciu członków zjazdu wstrzymało
się od głosowania,
jeden głos padł

|

Zjazd zredagował adres Jo w. ks.
Mikołaja Mikołajewicza.
Nazywa go
chicznego* lecz emigranckiego. Taki w rim: predstawitielem
nacjonalnoj
wspólny frońt mający wyraźny cha- myśli. Specjalna delegacja adres w.
ten mąż stanu, niewątpliwie podej- rakter antibolszewicki, miałby swój
mie nową akcję polityczną
za grani- zarząd, swoją ekspozyturę. Z nią. by księciu doręczy. Zjazd po wysłuchazająć
cami Łoiwy.
Należy wątpić w
tego mogły zachodnie mocarstwa układać niu referaiu S. S. Oldenburga,
się ma powolaniem do žycia organirodzaju insynuacje. Needra jest już
Stary, złamany
wiekiem,
chorobąi się... Miałyby z kim-mówić. Bo—wy* zacji międzynarodowej
dla walki z
na dzizdarzeniami, dlań bardzo
ciężkiemi. padnie niewątpliwie uderzyć
komunistycznym regime'em i komin:
Prawdopodobnie
zabłysnie jedynie siejszych <katów Rosji». Inaczej nie
na firmamencie literatury rodzimej i... dać sobie z nimi rady. Ewolucji nie ternem.
Kwestja reinstalacji carów na tron
nic więcej.
spodziewać się...
rosyjski
nie będzie—jak się rzekło—
_ Równocześnie z podobizną
AnRzeczą jest charakterystyczną,
że
rego

frontu, bynajmniej nie

drzeja Needry, niektóre pisma zamieś- mówiąć
city fotografję
forum

* okazji
6-ego

zmarł
darem

„monar-

o przyszłej gRosji dodawał

znanego

działacza na jej Struwe zawsze
przymiotnik
«nasejmowem, Franca Trasuna, z
niespodz'ewanago jego zgonu. rodowa» — nacjonulnaja. Łatwo by*
kwietnia rb. o godz. 1-ej pop ło, osóbliwie'z daieka, usłyszeć: na:
Franciszek Trasun. Był on 1еа cjonalisticzeskaja,
stronnictwa laigalskich
sepaPo burzliwem owacyjnem oklaski-

ratystów, wielki

polakożerca

renie Inflant polskich,

troche

na

te-

awan-

wańiu

mowy

Struwego,

nieduża

przerwa,

podczas

wy ukończył w Mitawie. Następnie
wstąpił do akademji duchownej kato.
lickiej w Petesburgu i w krótkim cza-

śpiewać „Boże caria chrani*.
Po przetwie krótkie ódprawił na-

skrajna prawica zjazdu

na zjezdzie

WARSZAWA, 9 IV (żel. wł, Słowa)
W dniach 12:g0 i 13 go. obradować
będzie w Warszawie komisja. ekonomiczna Państwowej Rady. «Rolniczej.
obrad

będzie

referat

której

*) W
ise),

4066446666606666466646664646444641

Podziękowanie
Szwadron Pionierów 3-ej Samodzielnej
Brygady Kawalerji składa ią drogą
Stowarzyszeniu
Kupców Chrześcijan
serdeczne podziękowanie za urządzone święcone dla ułanów szwadronu.

ее

w-z

Szwadronii

Dowódcy
Szabliński
porucznik.

—

°

cając Francji jej gościnę.
Potem

pow

wielką mowę

wygłosił Tre-

(dość pikantnie brzmiała w jego

ustach „swoboda słowa*)

nazywając

już „Wodza* pełnem imieniem. Tylko
sam Trepow

nie zahazardował

wić o następstwie tronu

Tembardziej

mó:

po Mikołaju

Seine-et-

(depariament

Santeny

Kupuję

+

=

3

o całokształcie zagadnień

mówi

o niej lekarz kliniki.

naszej por

samobójstwa, oświadczył przedstawicielom prasy, iż p. Gibson nie pioruszała nigdy w rozmowie z nim kwestyj politycznych, zapewniała
jednak
niejednokrotnie iż należy do rodziny rewolucjonistów.
P. Gibson
wspomagała często ubogich a zwłaszcza kobiety, posiłkując
się złożonemi w
Banku dość znacznemi środkami.
;
W Parkhotelu, gdzie zamieszkała w grudniu roku ub. robiła wrażenie
osoby bardzo nerwowej, dotkniętej
manją religijną.
Otrzymaną
przed

3-ma tygodniami wiadomość o Śmierci swej matki przedstawiła
personelowi hótelu w ten sposób, iż zdawało się że utraciła już całkowicie ludzką

wrażliwość.
P. Gibson miewała często halucynacje, chodziła jak zahypnotyzowana
z zesztywniałemi członkami, z głową
wzniesioną
do góry,
z oczyma
ustawionemi
w przestrzeńi zwieszającemi
się bezwładnie
ramionami.
Zdawała się wtedy niewidzieć nikogo, nie witała się z nikim i nie odpowiadała na niczyje powitania,

Mianowanie obrońcy Violetty Gibson.
mianowany

obrońcą

z

urzędu

dzieła

filozoficzne

w

1. W. James

«Pragmatyzm»

2. J.. Gołuchowski

<Filozofja

ycie»
3. Im. Kant <Prolegomena» do wszel-

а

kiej

przysztej

i

metafizyki.,»>

| 4. tegoż
<Uzasadnienie
Morainości».

Metafizyki

przekładu

Schopen-

oraz polsiego

banera *O .poczwórnem. źródie twierdzenia o podstawie
dostatecznej»,

DOWIEDZIEĆ SIĘ

wietracji „SŁOWA .

/ WARSZAWA,

o

min. 40 po-

в—
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L. 6. P. B.

gony osobowe pozostały na nasypie. Przyczyną,wykolejenia jest
według wszelkiego prawdopodobieństwa zbrodniczy
zamach a
mianowicie rozkręcenie szyn.
Na

miejscu

wej szynie w

wykolejenia

rozkręcone

kierunku jazdy a

szyna

zostały

odchylona

Policja aresztowała uwijającego się przy
ciągu niejakiego Kargela Franciszka lat 25 u,

śruby

do

przy

le--

wnętrza

wykolejonym
poposiadającego re-

wolwer i bilet jazdy z Krakowa do Rzezawy to jest do stacji
obok miejsca wypadku. Na miejscu wykolejenia znalazła komisja latarkę elektryczną. Parowóz został silnie uszkodzony.
Z personelu kolejowego maszynista i konduktor bagażowy
zostali lekko kontuzjowani. Ślady wykolejenia są na przestrzeni

150-ciu metrów. Zabitych niema. Ciężko ranne zostały 3 osoby—
lekko 25.
Pociąg sanitarny z lekarzami przybył natychmiastna miejsce
wypadku, tak że już o godz.5 mn. 58 ranni podróżni znajdowali
się w szpitalu krakowsk m.
Na miejscu katastrofy znajdują się władze kolejowe, sądowe,
policyjne i śledcze. Dziś w południe wyjeżdża na miejsce
katastrofy specjalna komisja z ramienia Min. Kolei żelaznych.

9. IV. Pat. W окте-

13,435

osób

i wynosiła

w

matca w przybliżeniu 346,400

Między innemi w Łodzi

dniu 27

osób.

zmniejszyła

się Jiczba
bezrobotnych
0 4,457,
Zmniejszenie się liczby bezrobotnych
dotyczyło głównie przemysłu włókien:
niczego (0 5,566), hutniczego (o 1,737)
górniczego (o 125) i robotników niewykwalifikowanych (o 7,050). Wzrost
2

się

w: AL

i m pracowni

ów

metalowej

umysłowych

Z Rady Ministrów.
WARSZAWA,

O, IV.

Pat.

Rada

Ministrów na posiedzeniu w dniu 9
kwietnia uchwaliła projekt ustawy o
sposobie ustalania wymiaru i wypłaty odszkodowania
za nieszczęśliwe
wypadki przy pracy, w. sprawie
przedłużenia państwowej pomocy
dora* źnej dla bezrobotnych,
którzy
wyczerpali zasiłki z funduszu
bezrobo„Cia, dalej przyjęła tezy do organiza
:
cjr naczelnyych
sze
wład z obrony
pań .

Dolar

zamachu.

s
między Bochnią a Słotwiną Brzeską. ".
Parowóz, brankard, wagon. pocztowy i jeden
wagon
3'ej
klasy spadły z nasypu, zaś reszta składu pociągu to jest 3 wa-

poszuPolskie
Warsza-

wie szczegóinie zaś:

Bochnią.

WARSZAWA, 9 IV Pat. Dnia 8 bm. o godz. 23

rosyjskim, fran-

Kasę Mianowskiego

pód

kilka
daru

ciąg pośpieszny Nr. 201 zdążający ze Lwowa do Krakowa wykoleił się ze wszystkiemi wagonami na 45 kilometrze od Krakowa

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
przez

kolejowa

zbrodniczego

mi do studjów

cuskim ! niemieckim zwłaszcza
kuię książek wydanych
przez

katastrofa

przez
1

bezrobocia,

sie miesiąca marca, mianowicie
od
27 lutego do 27 marca
r. b. liczba
bezrobotnych zmniejszyła się ogółem

Violetty

opuścił Włochy.

Mussólinim, poczem o godz. 20-ej „Cavour* . eskortowany
okrętów odpłynął do Trypolisu.

E Ogromna

Stan

ei

RZYM, 9—1V. Pat. W—g. doniesień dzienników deplifowany maksymalistyczny adwokat Cassinelli
Gibson, przyjął tę misję.

"Dyoni-

bliższych dniach. do Zakopanego w
celu „kontynuowania rozpoczętej
ku:
racji. Wyjazd Metropolity opóźni za+
łatwienie sprawy statutu cerkwi pra*
wosławnej w Polsce.

3 osoby ciężko ranne,'25 lekko — Wykolejenie się dziełem

potrzebne

w jęzvkach: polskim,

doma- czać i zabiegać 6 jego względy.

Rozpoczęło się” trwające
bardzo
długo witanie zjazdu przez delegatów
i delegacje. A przybyło ich dosłownie
ze wszystkich krajów
i państw Europy, z całego szeregu miast franiciis=
| skich. A bynajmniej
nie wszystkim
grupom emigranckim źle się powodzi. Przeciwnie całe setki emigrantów
żyją na-wygodnej stopie, suto opła-

Co

Musśolini

Natomiast metropolita
głościowców łotewskich. Gdy jednak Kiereńskiego.
Łotwa uzyskała samodzielność, prze- Antonjusz był jedną z centralnych fiszedł do
obozu
separatystów
Jat- gur zjazdu.
Nieprzestawano go ota*

galąc się autonomji Latgalji i większe£ jej uniezależnienia od wpływów
ygi.

>

Nas

czelnika Wydziału p. Królekowskiego

„WARSZAWĄ 9 IV (żel.wł Słowa.)
Metropolita Dyonizy wyjeżdża: w'naj+

Miss Violetta Gibson.

nie będzie mowy
o «uznaniu w. ks.
Mikołaja Mikołajewicza
i obwołaniu
go prawowitym cesarzem
rosyjskim,
RZYM, 9.IV. PAT. Krązownik „Cavour* zarzucił kotwicę
w
miejnastępcą Mikołaja II-go».
scowości Gaete. Generalny sekretarz partji faszystowskiej z członkami dyJacz.
rektoijatu oraz sekretarzarni związków prowincjonalnych pożegnał
się z

rwała się od-

metropolita Eulogjusz i
sie stał się głośnym działaczem
ło- bożeństwo
tewskim. Wybrany jako członek pier- natychmiast zjazd opuścił, dla wyraź
wszej państwowej dumy
rosyjskiej, nego zaznaczenia że udziału w nim
wykazywał wiele energii i zdolności nie bierze, solidaryżując się w tem z
politycznych. — Podczas rewolucji ro- emigracyjnemi grupami Milukowa i
Syjskiej stał w szeregach
niepodle-

galskich, wszelkiemi środkami

poruszana.

nastąpiła

'turnik.
Wyrósł z prostej włościańSkiej rodziny i średni zakład
nauko-

ы

RZYM, 9 IV. PAT. Stefani. Lekarz kliniki w któtej przez dwa mie«
liberałem. W rezultacie otrzymał Strusiące pielęgnowana była miss Gibson po dokonaniu w roku 1925 próby
we głosów 232 lecz Aleksińskij 193.

porzucił granice niewdzięcznej
czyzny. Czy na zawsze? — niewia- Więc jako: ceł zjazdu wymienił: utwo- przypadkowo na prof. Grimma.
domo. — Niektóre gazety puściły: za- rzenie jednego, zjednoczonego wspólraz sensację, że Needra
wyjechał w
niewiadomym kierunku,
inne 'twierdziły że wyjechał do Niemiec na kurację. Niektórzy byli zdania, iż wielki

s

były marksizm, za
za to, że jeszcze

Pań-

Rolniczej,

zjazdowi, Wystawiono dwie kańdy- mi, że b. następca tronu Karol rumiński bawił przez 2 dniw Budapeszcie ' lityki agrarnej. -.„Zemsty nie żywimy w-duszach* — dati ry: Struwego i Aleksińskiego. Otóż w drodze z Nicei pod przybranem nazwiskiem: Dzisiaj wyjechał b. na-.
kiem, że natychmiast opuści granice mówił. redaktor
Wyjazd
Metropolity
wychodzącego
w
w rozumieniu wielu uczestników zjaz- stępca tronu Karol wraz ze swoim sekretarzem automobilem do Rumunii,
Łotwy. Oczywiście decyzja prezydenzego.
i czasopisina
„W ozrażdieа
>
ta miała na uwadze stanowisko stron- Paryżu
du Struwe nie zasłużył jeszcze naa.
My
czekamy na hasło! —
nictw lewicowych, które
w dalszym nije“.
ciągu domagały się najsurowszej dla mówił. Lecz od kogo ma ono wyjść
Needry kary.
nie mówił. Wspomniał tylko o Wo.
W kilka dni po podpisaniu
aktu аги. W. ks. Mikołaj Mikołajewicz b.
ułaskawienia, Needra opuścił gmach generalissimus, kategorycznie był za-

jed.

Ministerstwa,
Pracy. Delegację przyjął
dyrektor Funduszu bezrobocia i za-

Podstawą

jedzie do Rumunji,

"BUDAPESZT, 9.1V. PAT. Dzienniki donószą

amu-

nicji „Pocisk“. Rewizję przeprowadzaja prokurator Młyński, sędzia śledczy
p. Pęski i rzeczoznawcy.

wali ponownie

Oadziały garnizonu wyruszyły za miasto.
sprawie nieznacznego

rozpoczęła : się

rewizją w fabryce państwowej

nakże skuteczna akcja. policji zapobiegła
ekscesom. (O godzinie 11
przybyła delegacija bezrobotnych do

Bunt wojskowy w Salonikach.
9.IV, Pat. W

9 IV.(łelwł. Słowa.)

botnych

PARYŻ 9. 4 PAT. Dnia 15 bm. rozpoczną się w Gudżda
Pierwszym

WARSZAWA

Próby

z Riffenami.

rokowania francusko-hiszpańskoriiieńskie.
będzie sprawa zawieszenia broni.

i Rząd.

W. dniu dzisiejszym

francuski

że

—-ciężko byłoby wróżyć emigracji rodzisiaj w nocy w Salonikach, ogłasza min wojny następujący urzędowy
syjskiej z roku 1926-20 większego komunikat: 3 ch oficerów skłoniło kilka oddziałów garnizonu w Saloni-

chorągwiami

świątecznych

Podział funduszów

marszałka Jotfra, powstaje komitet narodowy, którego zadaniem jest zapewnienie całkowitego przeprowadzenia akcji składkowej na rzecz pod-

ATENY.

In-ch

Rewizja w „Pociskuć,

miał wysto-

PARYŻ, 9.V. PAT. Min. Finansów ogłasza, że pod honorowem przewodnictwem prez, Doumergue'a
i pod rzeczywistem przewodnictwem

manifesty, nasze
w Paryżu ogólno-

Zjednoczenia

polityczne,

się w przyszłości.

Sejm

skiero-

Sowiety przeciw zjazdowi emigracji.
LWÓW,

ną stronie 2-ej i 3-ej 30 gr

lub
nadesłaneн 40 gr. W
It

reklamowa

dymisji

o ile da się połączyć z trzymania kursu franka i amortyżacji długów.
żył osobiście 50,000 franków,a min. Peret —
sobą prawicę i lewicę emigracji. -Jeżeli sobie przypomni.ny nasz własny

paryski Sejm

Mickiewicza 24

„2 prowineji.0-25 proc. drožei.. Ogloszenia cyfrowe i tabelowe.o 25 proc. drożej.

cza, że Malvy pragnął oszczędzić gabinetowi
wodować dalsza jego obecność w rządzie.

Choi

się, że zjazd zarubież-

nyj, jak brzmi

19

SKIIS

PARYŻ, 9.IV (PAT).

problemat

20

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
SWIR — ul. 3-g0 Maja 57,
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

z 1830 po kach do buntu i wraz że śwemi oddziałami wyruszyło poza miasto. Po"
Rosjanie wody buntu które są natury materjalnej będą jeszcze ogłoszone.
Buntowyrasta P. B. Struwe. Mizerny, pó- dokazać tego, czego nie potrafili Po- wnicy oświadczyli, że nie mają nic przeciw rządowi
lecz domagają się
i że oddadzą Się władzom jestarzały, z įtwarzą
bladą,
pooraną lacy? Zachowanie się atoli Milukowa, usunięcia komendańtów swoich oddźiałów
zmarszczkami, Otwiera zjazd. Mówi o Kiereńskiego, Czernowa nie zdają się żeli otrzymają przyrzeczenie, że ich komendanci będą usunięci. Rząd kao rosyjskich

31 A w tej wskrzeszonej

marca r. b. prezydent
Czakste podpisał akt ułaskawienia, ale częściowy
mianowicie nie zwolnił go zupełnie
z więzienia, lecz czasowo z warun:

ul. Rynek

— ul. Piłsudskiego 9

Mackiewicza 63

Malvy podał

gny *). Kim ma być... decydować
dzie Rosja sama... potefm...

prosił o ułaskawienie. Lekarze stwier- wszystkiem o jedinoj, wielikoj, - wosdzili rzeczywiście, iż życiu jego po: sojediniennoj, którą wskrzesić należy.

ważna

to

delegatówi być ogólne,

lata estradzie udekorowanej

dwa

toczyła się rozprawa przeciwko

jest

łacza rezydującego

Oto książę
Jednakże ciągnęło go do stron ro- na zagranicznem słońcu.
Lejchtenberski,
oto
Trepow,
oto Mardzińnych,
tęsknił do ojczyzny, któ:
rą miłował z całego serca, a że przed kow 2 gi, Szebeko, Hurko,
chorego
nią czuł się niewinny
i czysty w Krupieńskiego zastępuje hr. Hendriswych zamiarach, postanowił
przeto kow.
sam
stanąć przed
sądem i oczyścić
Z przed stołu prezydjalnego na
się wobec stawianych
mu ciężkich

Mniejwięcej

E TEST SE R NELDVE

po za Rosją. Tedy w dalszym ciągu
zwał tylko
Wodzem dostojnego tu-

gdy rządy radykałów łotewskich przy- „liberałów*, których czerweń wyblakła
szły do steru i zamieszkał w Wilnie.

temu

że

syjski aby można

dnakże,
jak wykazano
ostatnio, nie delegacji, obecnych było uczestników
miał on nic wspólnego z tym awan- zjazdu 432.
Co za zgromadzenie! Cała prawi:
turnikiem. — Zaocznie ogłoszony za
zdrajcę,
emigrował
Needra z Rygi, ca „starej Rosji*. A i sporo dawnych

zarzutów. —

—

ul. Mickiewicza

STOLPCE

do Brianda ošwiadcza on, że decyzja jego nie jest motywowana
ll-gim. Trepow trzymał się ściśle 0- wanym
względami zdrowotnymi.
<;
"
rzeczenia w. ks. Mikołaja Mikołaje*
PARYŽ, 9.1V (PAT). Omawiając dymisję Malvy'ego, „Journal“ zazna-

niedawria jeszcze pastor wiZapowiedzieliśmy gói pisaliśmy
gminy ewangielickiej, Andrzej o nim we wstępnym artykule „Słowa*

Needra,

ul. Majora

n-ru 15 groszy,
uiszczona ryczałtem.

pocztowa

Paryski zjazd emigracyjny.

8 kwietnia.

—

—

ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28

EPSTAWY

1 -

— ul. Zamkowa 80

cena pojedyńczego

detalicznej

Opłata

PTS

Ryga,

ul. Wileńska

— ul, Ratuszowa 1

ÓDE

262

228, drukarni

redakcji 243, administracji

od 9 do 3. TElełony:

—

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

10-go kwietnia 1926 r.

4, otwarta

ul. Ad. Mickiewicza

i Administracja

Redakcja

NOWO

— ui Gen. Berbeckiego 10

DUNIEOWICZE

Wilno, Sobota

NIEŚWIEŻ

NOWOG

i złoto-

WARSZAWĄ,9 -IV.

(tel.

wł Słowa)
A
w cbrot:ch
L
.90. To samo płacił Bank Polski.m Na
czarnej giełdzie płacono o złotego
żej. Tendencja dla złota nadal mocnwya.
—

DEMANDEZ

|

aujourd'hui móme un abonnement de
trois mois AB5OLUMENT GRATUIT
A une grande
Revue Polytechnigue
mensuelle

INGENIEURS
Vous

8

TECHNICIENS

recevrez en móme

la.
brochure
„LEjectricitė", qui

„Le
vous

temps franco
Regne
donnera

de
le

moyen d'oceuper A bref dčiai une
brillante
situation
dans
Je vaste
domaine de VElectrotechnigue, Ecrivez
aujourd'hui mėmė A
INGENIEURS

ET TECHNICIENS

40, r. Denfert-Rachereau,

PARIS.

|

Curiosa

/Nadzwyczajna

Kowieńskie.

sesja sejmu

Szmugiel

z

łotewskiego.

Kowna...

Transport bibuły komunistycznej

w pociągu.

WANT

1926

Ё

a

r.

BUSKO:

państwowy

Zakład

ziemi

1926

r.

Zdrojowy

1926

r.

i
YYYY
ski k

Cz. I. —-Zamiast

Pan Juljusz
Reduty,

udzielił

korespondentowi

du* żydowskiego

wstępu.

Osterwa,

kierownik

ostatnio

wywiadu

„Naszego

Przeglą-

p. Pinkusowi

Ko-

nowi, w którym to wywiadzie stwier:
dził, iż Reduta musiała się wyprowa*

dzić

ści

z Warszawy z powodu trudno-

administracyjnych

i uprzedzenia

czy też nieprzychylności w stosunku
do niej części krytyki warszawskiej.
Dalej zaś p. Osterwa oświadcza,
że w Wilnie prasę ma przychylną, a
o „ile chodzi o krytykę—to liczy się
tutaj z głosami tak wybitnych ludzi,
jak profesorowie: Pigoń, Lutosławski
i Srebrny*.
W twierdzeniu tem tkwi implicite
drugie,
nie mniej
stanowcze, iż z

sał również niżej podpisany,

z

któ:

rym pan Osterwą liczyć się nie chce,
o co ja do p. Osterwy nie mam najmniejszej pretensji,

Chodzi o rzecz całkiem па--0 50›
sunek zasadniczy p. Osterwy do krytyki teatralnej oraz o nietakt, jaki po.
pełnił wobec
prasy polskiej,
poru-

szając nałamach żydowskiego organu
kwestję

swego

stosunku

prywatnego

do krytyki polskiej i pozwalając so:
bie kwalifikować przedstawicieli tej
krytyki, jako tych z którymi pan
Osterwa liczy się i tych z którymi (o,
nieszczęście ich!) nie liczy się.
Inaczej mówiąc, rozpatrzeć musimy

anormalny, nie dający

się utrzymać

na dłuźszą metę stosunek p. Osierwy
do recenzentów teatralnych, oraz raź
na zawsze wyprosić sobie na przyszłość aby dyrektor teatru nie kwali-

fikował na łamach prasy żydowskiej
krytyką recenzentów
„urzędowych* krytyków polskich, jako tych z któ.
prasy tutejszej p. Osterwa nie liczy rymi on się łaskawie nie liczy. Nie
się wcale.

Zorjentujmy

się w sytuacji

można

bowiem

w sposób

dość remonjalny odwracać ról,
powinien sobie dokładnie

osobliwej.
|
Odrazu
zaznaczyć
wypada, iż t.
zw. krytyka w Wilnie byłaby niepo:
miernie zaszczycona gdyby
zechcieli
do niej należeć prof. Pigoń
i prof.

sprawę

„dyrektor

zdawać

reżyser

było dość

teza zasadnicza tych wywodów

— że

krytyka teatralna jest niepotrzebna,
nieścisłości, co nie nastąpiło — przy: bo zamąca bezpośredni stosunek pustępuję
do sprawy zasadniczej — i bliczności do teatru, wprowadza dyzobaczymy kto ma tu rację: pan Os- sonans do harmonijnego współżycia
terwa, czy krytyka.
teatru z widzami,
stwarza ferment
Ale
przedtem jeszcze mały naw- szkodzący tak teatrowi, jak i publiczrót do przeszłości. W swoim czasie, ności.
po premjerze Wesela, Reduta zapro:
Tezę swoją zasadniczą poparł
p.
siła recenzentów wileńskich
na zeb- Limanowski przykładem
z osobistej
ranie dyskusyjne, z którego sprawoz- praktyki, kiedy to, hen, przed laty, był
danie nie ukazało się na skutek pew- krytykiem teairalnym „Prawdy“ i wynej interwencji przeproszeniowej, a pisywał namiętne i gwałtowne filipiki
które rzuca ciekawe Światło na poru- przeciwko Solskiemu, wołając (a umie to
szoną tu sprawę,
a przeto w głów- robić) że nie boi się papierowych grona swej osnowie powinno
być po- mów
i aktorskich grymasów tego
ane.
wielkiego
artysty,
wywoływanych
„krytykami” jego, p. Limanowskiego.
Cz. Il „Samosąd nad krytyką" 5w Tak więc w działalności swojej „kry:
Reducie.
Jednoaktówka w grotycznej* czepiał się drobiazgów w inteskowej inscenizacji p. Mieczyscenizacji, jak guzików, przypadkosława Limanowskiego.
wych potknięć się aktorów, drobnych
Treść tei zabawnej komedyjki jest szczegółów dekoracyj, omal
że nie
następująca: na zaproszenie p. p. Li- rysów twarzy wykonawców.
manowskiego i Hulewicza zebrało się
Zakończył p. Limanowski
swoje
w świetlicy Reduty grono osób przez przemówienie stwierdzeniem, iż kryprasę związanych
z teatrem wespół tyka jest nie potrzebna i najlepiej byna

sprostowanie

ewentualnych

i z kilkunastu aktorami Reduty i Juźnie
aktor. My go będziemy sądzili jako związanymi z nią Sympatykami „na
dyrektora, reżysera iaktora—p. Oster- zebranie dyskusyjne — jak opiewało
wie krytyki nie wolno
sądzić,
nie zaproszenie — na tle Wesela
i jego
Srebrny. Ale skoro już panu Osterwie wchodzi to bowiem w zakres jego inscenizacji wileńskiej”.
właśnie krytyka profesorów dogadza, powołania.
Zebranie zagaił p. Limanowski
to stwierdzimy, iż prof. Pigoń w spo*
Uznając, iż słowa
p. Osterwy, rzucając na wstępie kilka zdań ogólsób,
jak zwykle,
przekonywujący
i wypowiedziane
do
przedstawiciela nikowych na temat co to jest Reduta,
trafny dowodził, iż inscenizacja We „Naszego Przeglądu" są Ściśle i wier- w jakim kierunku dąży jej praca, prze:
sela w Reducie zakrawa na bała- nie przez pana Pinkusa Kona, jako chodząc następnie do roli krytyki wo:
muctwo, prof. zaś Srebrny widział za- poważnego
dziennikarza, oddane
i bec teatru i publiczności, Ze zdziwie-

sadnicze niedociągnięcia, o jakich pi-zważając, iż

teatru,

tak bezcez czego

dy to wywiad ukazał się,
czasu

od dnia 3 kwietnia, kie- niem usłyszeliśmy — bo

taka

była

łoby gdyby jej nie

było;

ale

skoro

jest to trudno:
wezwał więc zebra:
nych recenzentów do ułożenia
wza-

Lutosławskiego,

posła

i X. Śledziewskiego.
tu

nie cytuję,

prof. dr. Kazimierz Kolbuszewski

o -

tworzył dyskusję, zwracając Z naci.
skiem uwagę na temat dyskusji, która
ma dotyczyć inscenizacji Wesela.

krótkich prof.

3

Chomińskiego

(których głosów

opuszczając

ten

ustęp

artykułu) przemówił niżej podpisany,
zastrzegając się przeciwko mogącemu

powstać po mowie p. Limanowskiego

fałszywemu mniemaniu
o stosunku
krytyki do teatru, zwłaszcza krytyki

wileńskiej

bez

zastrzeżeń przyjaciel-

skiej wobec Reduty.
Aliści odrazu odezwał się członek
Reduty
p. Knobelsdori(, wyrażając
swe niezadowolenie
z powodu nieprzybywania recenzentów na próby i
dziwiąc się głosom krytyki, która jest
niepotrzebna, gdyż
„znakomite
kierownictwo Reduty* stokrotnie więcej

w

ten prze-

Bukareszcie,

czego wezwania
Adw. Szurlej
stał list,.że p.
chory na grypę.
przeświadczenie,
pragnie stawić
złożyć zeznania,
proces odroczyć.
Wniosek
o
poparli
gorąco
powołując się na

wobec

mu nie doręczono.
oświadczył,
iż doMarjan
Linde
jest
Obrońca
wyraził
że
Świadek
ten
się na rozprawę i
wobec czego należy
odroczenie
sprawy
pozostali
obrońcy,
trudności w spro-

wadzeniu Świadków odwodowychi
niestawiennictwo
niemal
połowy”
świadków.

ich

Niemożność przesłuchania

osobiście

oraz

brak

osoby p.

Marjana Lindego
stawia
obronę w
trudnem
położeniui ogranicza
jej

środki.

Prokurator
wniosek

jeden

o

Rudnicki

odroczenie

dzień,

postawił
sprawy

celem

na

sprowadzenia

Świadków pod przymusem,
Sąd po
naradzie przychylił się do tego wniosku, zarządził przerwę do dnia
następnego, ukarał nieobecnych šwiadków grzywną
po 100 zł, zarządził
sprowadzenie ich
pod
przymusem
na godzinę 10-ą r. dnia wczorajszego,
a zeznanie p. Marjana Lindego, którego nieobecność jest wytłómaczona,

postanowił odczytać.

W/ drugim dniu t. j. wczoraj roz-

prawa w procesie Lindego,
Baua
i
Hryniewicza rozprczęła się od
@шgotrwałej polemiki procedurainej pomiędzy prok. Rudnickim
a obroną,
która wobec niemożności odszukania
paru świadków domagał
się odroczenia procesu. Sąd zadania tego nie
uwzględnił i o godzinie 12-ej w poł.
rozpoczęło się odczytywanie
obszernego aktu oskarżenia.
Po

odczytaniu

aktu

oskarżenia, co

zajęło półtora godziny, Sąd przystąpił
na posiedzeniu
popołudniowem
badania świadków.
Rozpoczął

zeznanie

do

dyrektor

ad-

ministracyjny P.K.O. Krasicki stwierdzając, że z tytułu swego stanowiska

wystawiał

a między
nictwo

wszelkie

innemi

|

pełnomocnictwa

wydał

oskarżonemu

pełnomoc:

Bau

na

kupno

domu w Łodzi. Wogóle wszystko co
zrobił, robił z upoważnienia Lindego.
W sprawie zakupu przez P. K.0.
nienotowanych na giełdzie obligacji.
kolei austrjackich
po cenie wygóro-

wanej

ze

szkodą

Skarbu Państwa,.

dawał obszernę wyjaśnienia oskarżony

Linde w odpowiedzi na zadawane mu

przez prok. Rudnickiego

zapytania

przedstawiciel Prokuratorji Generainej,
Werner.
Sekretarz generalny

lewicz określił
kompetencje,

w

P. K, O.

-La-

zeznaniach

przyczem

i

swoje

wyjaśnił,

ża

jakkolwiek pełnił funkcje niejako radcy
prawnego

P. K. O. jednakże

prawni.

kiem w ścisłem tego słowa znaczeniu

nie był, co uzasadniał w poprzednich
swoich zeznaniach oskarżony Linde,
wskazując to jako źródło wielu uchy-

bień prawnych

ze strony P, K. O.

NASIONA
Koniczyn (bez kanianki)
tymotki, seradelli, peluszki,
Iubinu,
buraków

i

marchwi

pastewnych

tudzież różnych
warzywnych
z
szych
źródeł

Zygmunt

nasion
najlep:
poleca

Nagrodzki

Wilno,

Zawalna

1la

ki teatralnej,

‚ Interesuje mnie niezmiernie zagadnienie fachowości. Bez zastrzeżeń jestem zwolennikiem jej we wszystkich

dziedzinach pracy ludzkiej, pisząc się
w tej mierze na zdanie Kryłowa, wypowiedziane w jednej z bajek.
Ale konia z rządem temu
kto mi
wytłómaczyć
potrafi
ten stosunek
Reduty do krytyki, a w szczególnoś
ci -— dlaczego Reduta odbiera miano
fachowców krytykom
wileńskim, nie

zastanawiając

się,

na

mocy

jakich

kryterjów fachowych
doszła
do tak
pizykrego dla rzeczonych
krytyków
zdania?
3
Zgadzam się, że ten i ów
krytyk
może subjektywnie
coś
zaobserwo-

widziało i wie jak teatr prowadzić,
ba, wie lepiej niż wszyscy ecenzencl. wić lub poczuć, i subjektywnie 10
Broniła fachowości krytyki swej oddać. Ale skąd ów
objektywizm u
p. Helena Romer-Ochenkowska.
Na- zainte:esowanego kierownika
teatru
próżno. Nikogo w Reducie nie prze- lub aktora?... Skąd
tej «fachowości
konała. Przemawiało jeszcze parę osób, p
ję aowaści
w Įkrytyce
z pośród których p. Kossowski, ar- rytyki nabrali
kierownicy
i
ści
tysta Reduty, usiłując ratować sytuację dość przykrą, prawił komplementy

pod adresem krytyki wileńskiej.
Na zakończenie przewodniczący

odłożył dyskusję o Weselu do
zebrania.
jemnego stosunku prasy i teatru, zeOto, pobieżne streszczenie
branie zaś niniejsze ma ułatwić .pono w Reducie. Nie powinno ono
takie właśnie porozumienie.
ływać żadnych
wątpliwości
- Przewodniczący zebraniu dziekan autentyczności u czytelników,

Po przemówieniach

obecnie

Kieleekiej

Ę 1926 r.

W sprawie zasadniczej.

bywa

we

kłajpedzko-kowieńskie.

rzędnę znaczenie. Świadek

Ma

Tarcia

rzędzie nie stawili się p. Marjan Lin-

de, brat b. prezesa P. K. O., bezpośrednio zainteresowany
w sprawie.
Zeznania jego
posiadają
pierwszo-

A

GDAŃSK, 9—IV. Pat. W—g. doniesień z Kowna w okręgu kowieńGabinet radykałów i radiczowców
Znamiennem
ustąpił przed kilku dniami. Przyczyny skim wystawiono do Sejmu litewskiego 25 list wyborczych.
nie kandydują. Wśród list mniejszości są 3
— Korespondencja «Słowa». —
dymisji Pasicza tkwią daleko głębiej, jest, że Petrulis i Wajłokajtis
niż ogólnie się przypuszcza..
Do u- polskie, 2 niemieckie, 2 rosyjskie i 3 żydowskie. W Kłajpedzie wystawioOszmiana, 7 kwietnia.
w tem 6 litewskich, 3 niemieckie i t komunipadku
gabinetu
nie
przyczyniła
się no 10 list wyborczych
Z wielu spraw,
które
należą „do gožowanie
sekwestratorów
i t. p. jedynie tylko „różnica
zdań
między
styczna.
bolączek Oszmiany należy sprawa bu - Rzeczą godną zanotowania
jest, že
dowy mostu ną rzece
Oszmiance i poziom obrad byt nadspodziewanie Pasiczem a Radiczem w sprawie zwo:
lecz faktycznie dyco za tem
idzie
hydro-elektrowni. wysoki i jak się okazało 60 proc: ną- łania parlamentu,
misję
rządu
spowodował
osobisty
Rzecz przedstawia się naprawdę cie- czelników gmin posiada wykształcenie
«Lietuva» oskarża przedstawiciela Ligi Narodów.
Pasiczem a Stekawie. Myśl odbudowy
zniszczone- średnie lub wyższe. Sekretarze posia- antagonizm między
GDAŃSK, 9.1V. Z Kowna donoszą:
Urzędowa
litewska
„Lietuva“
go w 1918 r. mostu i zakładu
wod- dają minimum 6 kl gimnaz. lub wy- fanem Radiczem. W kołach politycznych
panuje
prócz
tego
przekonanie,
zamieszcza
list
otwarty
atakujący
dotychczasowego
przedstawiciela
Ligi
nego powstała w Radzie Miejskiej kształcenie równorzędne. jest to ob*
że przywódca
chorwackiego stronni- Narodów w kłajpedzkiej radzie portu Kjelstrupa. Dziennik załzuca Kjelsjeszcze
w
1924 r. Powzięto w tej jaw
bardzo
pocieszający i wierzyć
ctwa włościańskiego
Radicz chce trupowi, że nie uczynił niczego dla portu zaniedbanego podczas poprzed*
sprawie uchwałę dnia 14—VIII 1924 można, że w tych warunkach
przy zmienić swą taktykę.
\
nich rządów, natomiast zaczął kokietować Niemców kłajpedzkich ułatwia:
i od tego czasu datują
się starania odpowiedniej inicjatywie powiat OszDzięki niejąc
im wysłanie delegacji do Genewy i uzyskanie audjencji.
Sytuacja
byla
ostatnio
bardzo
namiasta w Okręgowej Dyrekcji Robót miański
w krótkim czasie znacznie
prężona, gdyż
ani Pasicz ani Radicz mu został również usunięty z kłajpedzkiej rady portu b. prezes
dyrektoPublicznych w Wilnie
o załatwienie się podniesie.
nie byli skłonni do jakichkolwiek u- rjatu kłajpedzkiego Borcher. List kończy się wezwaniem do Ligi Narodów
do uskuЁ
A. W.
formalności, niezbędnych
stępstw. Klub parlamentarny stronni: ażeby udzieliła napomnienia swemu przedstawicielowi.
tecznienia powyższych
robót.
Po
BARANOWICZE ctwa radykalnego taktykę swego przylicznych
przynagleniach
dopiero
8
trzeba,
Przyznać
października 1925 nadesłała Dyr.R.P.
— (ZD) Brzydka historja. Pro: wódcy aprobował.
kiuparlamentarnego
posiedzenie
że
jednak,
tem
z
projekty i kosztorysy,
boszcz z Kroszyna zażądał od swego
Tylko za zezwoleniem policji politycznej.
że te nie mogą być realizowane do parafjanina 20 zł. za chrzeszt dziecka; bu radykalnego miało bardzo burzliJowaLjuby
ani
gdyż
zatwierdzenia ich przez Min.
Robot parafjanin, biedny człowiek,
zapłacić wy przebieg,
Z Kowna donoszą: „Lietuves Żinios*, podaje, że według
nowego
Publ. Jakkolwiek ministerstwo za: mógł zaledwie 5 zł. ku wielkiemu nowicza, ani żadnego z jego -zwolen- rozporządzenia, książki zakupywane we Francli i przesyłane pocztą
do
do słowa.
nie dopuszczono
polecito oburzeniu księdza,
twierdziło projekty dyrekcji,
— Wkrótce dziecko ników
Kowna, wydawane być mogą jedynie za uprzednim zezwoleniem
policji
ząpełne
jednak
wyrażono
jej jednak zmienić je w kierunku umarło, wtenczas proboszcz zażądał Pasiczowi
Sprawa 20 zł. za pogrzeb oraz 15 zł. zaleg- ufanie oraz udzielono mu nieograni: politycznej.
robót.
ilości
zmniejszenia
Przed kilku dniami Kowieńska Rada Adwokacka, zamówiła w pewnej
wróciła więc do Okr. Dyr. Rob. Publ, łych od czasu chrztu, grożąc, że ina- czone pełnomocnictwa.
firmie paryskiej szereg dzieł treści jurydycznej.
Przewodniazący
Rady,
gdzie leży do dziś dnia i miasto po: czej pogrzebu nie udzieli. Obietnicy
W odpowiedzi na tę decyzję klu- otrzymał zawiadomienie z urzędu pocztowego, iż książki te nadeszły i mootrzymać nietylko dotrzymał, ale jeszcze zemścił bu radykalnego oświadczył Radicz w
mimo prośbi przynagleń
tymcza- się na własnym parafjaninie i oskar- rozmowie z redaktorem gazety „Vre- gą być wydane, za okazaniem zezwolenia policji politycznej.
Miejska
Rada
może.
nie
ich
sem drogą nadzwyczajnych wysiłków żył go o dzieciobójstwo. Prowadzone me“
i z zagranicznemi dziennikarzazanie- dochodzenie przez sędziego śledczego mi, że radykałowie dążą do uniemoi oszczędności, które zmusiły
pilnych wykazało całą bezpodstawność oskar- žliwienia
nader
debaty parlamentarnej nad
chać całego szeregu
Awantury socjal-iemokratów.
afery. syna
w sprawie
potrzeb gospodarki miejskiej, zebrała żenia.
interpelacją
Proboszcz Kroszyński dużo
ministrów. Radykałowie
znaczniejszą gotówkę i przygotowała czasu poświęca polityce białoruskiej, prezydenta
Z Rygi donoszą: Prezydent państwa ułaskawił b. premjera Łotwy,
w a obowiązki swego stanu spełnia w nie chcą zrozumieć, że spiawa ta nie
potrzebne materjały budowlane
słynnego
literata Andrzeja Needry,
skazanego
dwa latą
temu
na karę
budulec dość specyficzny sposób. Nie można tylko powinna
zostać załatwiona na
czem 90000 kig. cementu,
więzienia
za
zdradę
stanu
i
wywołanie
słynnego
putschu
prawicowego
w
szereg
drzewny etc, nadto wykonała
się potem dziwić,
że rozgoryczona drodze sądowej, lecz winna się zna:
r.
1919.
Needra
opuścił
granicy
Łotwy.
W
związku
z
tem,
z
inicjatywy
leży
materjał
przez
Dziś
parlamentu
robót wstępnych.
ludność odwraca się od kościoła, gdy leść i na plenum
nadi psuje się, gotówka leży, bezrobotni polityka i chciwość zastępuje cnoty wzgląd na to, że jest ona w związku frakcji socjal-demokratycznej, opozycja sejmowa postanowiła zwołać
zwyczajną
sesję
sejmu,
na
której
wniesiona
ma
być
interpelacja
w
_
spranie mają co jeść a Okr. Dyr. Rob. kapłańskie. Rezultatem zdziczenia i z doniosłemi problemami państwoparla: wie ułaskawienia.
Publ. „urzęduje*.
4
Decyzję o odroczeniu
powrotu do
stanu
barbarzyńskiego wemi.
W całym kraju odbyły sie wiece protestu zwołane przez socjal-deŻycie kulturalne rozwija się w b. są potem takie wypadki, jak niedawne mentu powzięli radykałowie -bez umokratów.
roku dość intensywnie. Poza wystę- tragiczne zajścia w gminie Niedźwie- przedniego porozumienia się z radipami teatru uczniów gimnazjum mie- dzickiej, gdzie owieczki duchowne ks. czowcami. W sprawie przyszłej takty*
urządzony Tatarynowicza,
liśmy niedawno koncert,
stronńictwa oświadczył
również
wybitnego ki swego
Na program działacza politycznego zorganizowały Radicz, że radykałowie w każdej chwili
z inicjatywy „Sokoła*
Sacharyna ze stemplem Wierzbołowa.
mogą przejść do opozycji, ale tem
złożyły się produkcje sił miejscowych sławną bandę z pod Siniawki!
W dniu wczorajszym 9 b.m. przez patrolującego granicę polskoditewską na odi gości z Wilna. Z miejscowych wyDziałalność takich księży budzi nie mniej gotowi są wszelkiemi siłaN. Trok żołnierza z K.O.P. został ujęty szmugiel z sacharyną. Mimo usiłowań
stępowali doktorostwo Legerowie i wśród ludności katolickiej głębokie mi dążyć do zachowania koalicji ser- cinku
przemytnika niejakiego Jana Zielińskiego, który zamierzał zmyliwszy pogoń s<ryć
si
d-r Galinowski (tercet smyczkowy), z rozgoryczenie
i zgorszenie, władze bo-chorwackiej. Zaznaczyć należy, że wraz Z szmuglowanym towarem do znajdującego się nieopodal lasku, został on ujęty
i Sutkow- więc kościelne
z dziennika: odprowadzony do dowództwa odcinka, a następnie przekazany władzom administracyjgości pp. Urbanowiczowa
powinnyby się tem podczas swej rozmówy
ostry $ро- nym. Przy zatrzymanym znaleziono 45 klg. sacharyny umieszczonej w 1 kg, woreczkach
ski [soprani baryton] Koncert wy- zająć, naszem
w
Radicz
atakował
rzami
zdaniem z punktu wiz pieczęciami sacharynowemi z Wierzbołowa. Zaznaczyć należy, że już po raz trzeci
padł nadspodziewanie dobrze.
Panią dzenia czysto kościelnego
dla unik- sób Pasicza, aczkolwiek niedawno je- władze nasze ujęły sacharynę szmugłowaną z Litwy z takiemi samemi pieczątkami z
Sutkowskiego
p.
bardzo
i
nim
o
się
Urbanowiczową
wyrażał
nięcia w przyszłości
tak gorszących szcze
Wierzbołowa. (W).
8
:
8
chętnie widziałaby nasza publiczność scen jak np. skazanie przez sąd ks. przychylnie.
częściej w Oszmianie. Całości dopeł: Godlewskiego
na rok więzienia
za
Co do nowego gabinetu, nie brak
niła jednoaktówka <Dožynki», režyse- działalność antypaństwową.
domysłów w. chwili
najrozmaitszych
rowana przez p. Kulikowskiego, urzęzdaje się
Każdy, a więci ksiądz, ma prawo obecnej.
Najwięcej szans
Na szlaku Wilno — Mołodeczno.
dnika starostwa.
;
do pracy nad uświadomieniem -паго- mieć kombinacja, polegająca ra koa„W tych dniach władze bezpieczeństwa ujęł znaczniejszy transport. biW sobotę,
dnia Ż8 marca
urzą- dowem swych rodaków, czy to będą licji radykałów z niezależnymi demodzili w sali teatru uczniowie Gimna- Polacy. czy Białorusini, ale praca ta kratami, nie bacząc na to, 2е przy- buły komunistycznej. W pociągu idącym z Mołodeczna policja zauważyła
olicyjnych
dwuch podejrzanych csobników, usiłujących na widok mundurów
zjum Akademję Filarecką. Odczyt o nie może być antypaństwowa,a musi wódca tych ostatnich twierdzi, że wyskoczyć
z pociągu w chwili gdy pociąg mijał przystanek kolejowy zwol
Filaretach wygłosił ucz. kl. VII Dę- być etyczna.
- stronnictwo jego do rządu nić wej- niwszy biegu. Obaj nieznajomi zostali przez policję aresztowani. Nazwisk vie
biński,.poczem nastąpił szereg deklamożliwe, tych mie zdołano ustalić, gdyż podawali ich każdy po parę. Jeden twierdził,
A 4
BRASEAW. dzie. Ponieważ bardzo jest stironni- że nazywa się Lewandowicz. Dalsze dochodzenie trwa. (w)
macyj melodeklamacyj oraz produkcyj
między
że do porozumienia
muzycznych
(fortepian — skrzypce).
-— (t) Budżety gminne. Nie ba- ctwami wogóle
nie dojdzie, przypuW ostatnich dniach odbyło się także cząc na ogólny
kryzys gospodarczy szczane jest, że ewentualnie utworzył:
posiedzenie organizacyjne Komitetu kraju, stan finansowy poszczególnych by Pasiez gabinet radykalny, któryby
założycieli Klubu w Oszmianie. Do- gmin naszego powiatu nie przedsta- niezwłocznie przystąpił do rozpisania
tychczas wszelkie usiłowania
założe- wia się źle. Na ogół wszystkie urzę: nowych wyborów.
i
nia Klubu rozbijały się ó brak lokalu. dy gminne . zdołały
przezwyciężyć
Przeciwko nowym wyborom wy* Prawdopodobnie obecnie uda się. tę trudności finansowe i wyszły obron- stępują jednak liczni politycy, ‹ twiertrudność przełamać, co szerokie rzesze ną ręką przy łataniu budżetu.
dząc, że obecny parlament jest zdolurzędnicze pówitają z radością, gdyż
Najsłabiej. przedstawia się stan ten ny do owocnej pracy i że najlepszem
obecnie życie towarzyskie, z powodu w gminach Plisskiej i Prozorowsciej. rozwiązaniem w chwili obecnej byłobraku jakiegokolwiek ogniska jest zu- Po intensywnem ściągnięciu zaległo- by stworzenie gabinetu koncentracyjpełnie rozstrzelone.
ści podatkowych i innych należności nego przy
współudziale wszystkich
Ukonstytuował się również nowy nie opłaconych
w terminie—gmina stronnictw.
= i
Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej, Prozorocka zdoła
związać koniec 2
na czele którego stanął zast. starosty końcem. Gorzej jest z gminą
Pliską,
p. Pełczyński, Straż zorganizowała or- tu niedobór wyraża się sumą 2433 .2220200000000020000464620900000000
Sezony letnie od 1 maja do 31 października
Zarząd Związku
Polaków
Kresów
kiestrę dętą,
złote.
Zakordonowych
podaje
do
wiado*
Skutkiem zarządzenia starosty OszW samej Plissie powstała spół:
mości, iż w dniu 10 kwietnia r. b.
Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni:
miańskiego odbył się tutaj zjazd wój- dzielnia mleczarska, która
otrzymała
odbędzie się świąteczna sobótka w
ctwo, leczenie elektrycznością,
leczenie światłem,
tówi sekretarzy gmin. Potrzeba zjazdu od wydziału powiatowego sejmiku
lokalu Związku — Zawalna 1. |.| |
kąpiele słoneczne.
| |
ZACZ
I
wynikła skutkiem likwidacji biur P.K.U. zapomogę bezwzrotną
w sumie 500
i przekazanie ich czynności władzom zł. oraz tysiąc złotych tytułem poDojazd: stacja kolejowa KIELCE,
samorządowym,
a co za tem
idzie życzki na okres dwóch lat.
skąd
automobilami do zakładu.
konieczności pouczenia ich o nowych
< POWODU LIKWIDĄCJi
Okazyjnie
do
sprzedania
jo
sprzedania
obowiązkach. Przy okazji poruszono
: х‹гшкаі!е
E
B
L
E
szereg spraw jak: paszportowe, związbiór monet i medali
NADZWYCZAJ TANIO
zane
z nadawaniem obywatelstwa,
Piwna 6 m. 50.
Oraz łóżka niklowe, wózki dziecinne i inne
drogowe, sprawy stosunku nadzorów
Od godz. 14-ej do 17-ej.
SKLEP
M. Gesli ul. Lara
a
| MEBLI
szkolnych do urzędów gminnych, an-

oszmiańskie,

W
pierwszym
dniu
rozpraw
obrońcy wystąpili z wnioskiem odroczenia procesu wobec
niestawienia
się 16-tu Świadków.
W pierwszym
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Petrulis i Wajłokajtis

Lindego.

a

w kwietniu,
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Reduty?...
Е
ki ia
Za odpowiedž szczerą i „facho:
wą” będę niezmiernie wdzięczny Re-

ducie, a przypuszczam wraz

nie chodziło mi o żart. Przeciwnie, u- pomiędzy
bolewam, że taki był przebieg dyskusji i obecnie chcę poruszyć zagadnie-

nie

stosunku

Reduty,

a

ze

mną

innego będą wdzięczni wszyscy krytycy wi:
leńscy.
A teraz parę uwag
obrad
zasadniczych.
wywoNieporozumienia
pomiędzy
kryco do tyką a krytykowanymi, pomiędzy krygdyż tykąa poetą, teatrem,
zwłaszcza zaś

przede-

wszystkiem jej kierowników do kryty-

recezentami

a

aktorami są

stare jak świat.
Nie widziałem jeszcze
aktora
(a
wątpię
czy
kto
widział)
któryby
czytywai krytyki, a cóż dopiero
nie-
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KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM
Dokoła

rozbudowy

lek

ektrowni

i

e-

stałego, czyli

przeprowadzając

go otrzymamy 6500.000 KWh.

a mianowicie:

1) od całkowicie

ł czerwca do 31 sierpnia 1926 r.

: zostanie

100 kg., biała i szwedzka
Ceny

dopie>

rynkowe

se-

2

2)

=

.„

bynajmniej

naszego

osobistego

Zdaniaw

rozwažanej

sprawie.

Udzielamy

©d 1 września 1926 r. do 31 sierpnia chętnie i udzielać będziemy
czasu,

1927, to jest do

turbi

wyraz

kt

zdolne

k

do pracy;

4

ten temat,

wszechstronną krytykęi

nych projektów można

a

1:00,

INFORMACJE.

biny.
Czasokres od 1—VII

do

31—VIII

1926 r. Według danych roku

1924, Projekty

zapotrzebowanie na ten czas
18, 19 proc.

rządowe

przedsiębiorstw

zapo-

4,5

ulg

>

śŚrod-

produk-

1

oprócz ulg podatW którym
RICZEBO, dla
miesięcy na prywat- kowych
gu tych czterech
:
nowo-powstających przed-

odpowiadająca

jednemu KWh wynosi 13,4. gr.—przy
447.000 KWh, koszta wytworzenia
stanowić

zł. czyli

będą 60000

ne koszty 220.000 zł.
Przy zastosowaniu

grupy

polskiej. Wy-

zostali

posiadają

dachu na

wynagrodzenie

X płac

w stosunku do wych.

pozbawieni

którzy

według

urzędników

państwo-

Wileńska

21303

211,97

20,25

zawiadomienia

o wy-

—
—
+

—
—
>

19,90

—

dla zwalczania
bezrobocia.
Wobec
powyższego wszelkie przesyłki
pocztowe podlegałyby odtąd opodatko-

waniu wyżej

j cy w tartakach. Ministerstwo Pracy
i Opieki Społecznej wystosowało do

- Dziś 10 kwietnia

REWJA
Udział. biorą:
M

AR

0 g. 5 m. 39

w 33 szkołach,

trzymują

śniadania

ogól-

przetwornic

okres

czasu,

— (t) Rekrutacja robotników
do Francji. Na skutek pisma Urzę-

zorganizo-

©-

1346

ty rolne do Francji

zastrzegając,

P. U. P. P. obowiązany

prądu zmienne” stwa, [ecz

samych

płatników,

nie- Argentyny.
—

przystąpią

było podane). Zużycie pary małej tur- plainošci wladze skarbowe

(x)

Kurjera"

Pociągnięcie

do

„Owent

odpowiedzialności.

pierw- Dziennik żargonowy „Owent Kurjer*
do przymusowego ściągania
za został
gruntowych
szej raty podatków
w tych
dniach
-pociągnięty
koSzznaczne
1926, co wywołuje
rok egzekucyjne
o
жа
do
.odpowiedzialności
sądowej.
za
EO
zwłokę.
za
kary
oraz
tą
równym,
czynnik wydajności kotłowni
ogłaszanie
niezgodnych
z prawdą
biny, pracującej bez przerwy 4 . miet. Biorąc współi 0310
i
przeciętnie

węgla

cenę

0,4 oraz

Bezrobocie

szacować

należy

za t. koszte węgla

:

ienią

kres, skutkiem szybkiego

wiadomości.

W roin ctwie.

W związku z ograniczeniem wy=
jazdu rolników na roboty sezonowe

ten sposób oszczędza oznaczony czaso*

na 84,800 zł. W
ności osiągnięte

3

Ini

s

B

40 zł.

d0 Niemiec,

—(t) Zatwierdzenie podatków
miejskich. Ministerstwo Spr. Wewn.
zatwierdziło podatki miejskie na rok

na terenie Rzeczypospo-

ustawienia ji, 4 1 kwietnia br. około

MIEJSKA.

10.000

zapomoga
została rozdzielona
pomiędzy 33 szkoły, co na pewien czas sądu okręgowego.
wyrównało kruche budżety akcji do. $31+— .Herszt bandy przed sądem.

bowania

нйpierwszych

czyli

zapotrze* Uiszczenie podatku

-2.340.000

łosi
zaś & 8 miesiącach

ku 3560,000

KWb,

KWh,

w

1927

ro я

ei

wania w

tym

poszęz.

— (t) Badanie
Dziś o godz. 4 po

pojewędwe

Podatek sh majątkowy
TEN
19:56przyniósł
— 607 w 1924
mili, r.zł,

je
a

Į

=

Całkowiieite

należy na 6.300 000 KWh.

dat.
o

jąt
ze

skie = poz

nańskie —
32,
пЕа

zynióst
i
ojswddziwej

= 335, poz:

Ra

zł.,

Ij.
WAG,

sląskie
— аа
, lwowskie.
—
ааа

do

w 4ch'szkołach.

Mimo

kiego.
Badanie
urzędu

odbędzie

się naprzeciw

wojewódzkiego.

:

więc zapotrzebowanie, za rozpatrywa| 0 K Wh,
iesi 5.900.00
ny czasokres wyniesie

SZKOLNA

zł, kieleckie
A
ja о 14, \‹;‘— (x) Akcja dożywiania dzieci
10,5, biatoE — AA
ci— ARI
129, pomorskie
ża
kowskie
w szkołach powszechnych. Akcja
poleskie — 4,4 dożywiania dzieci szkół powszechPrzy obecnym stanie urządzeń przE- nowogródzkie”— . 4,6, oraz
nych w cyfrach
przedstawia się nazł..
widywane koszta wyniosą 1.090.000 zł. milj.
stępująco:
Dane
odnoszą
się do 43,
KRONIKA
MIEJSCOWA.
na'eży
prądzie
Przy zmiennym

połowa

przyjąć, że

za ten czas będzie

zapotrzebowania

pokryta

w postaci

— Ceny w Wilnie. Ceny na produkty
rolne wobec od 2 dni panującej zwyżki do«
lara, nie

dają

się narazie

ująć

w żadnej for!

przy

O

kolegjum

Kolegium

agencję

skromności

pocztową

ewang.-reform.

ewangelicko-reformowane-

przez go kościołą w Wilnie

Komisję techniczną urzędu wojewódz2,

— (x)

40 procent,

samochodów,
południu odbę«

dzie się badanie samochodów

stanowiących Ogólem więc w Заач tych drwach it po.

i
50,57

89 przez.

kinematograficznych

majątkowe-

Czerwo-

odbędzie się

Georges'a
tańcami.
Wstęp

towarzyski

podwieczorek

za rekomendacjami

z

człon-

Bilety w cenie zł. 3. — dla kształ-

cącej się młodzieży zł. 2 —
wejściu. Strój wizytowy

przy

Komitet organizacyjny pod

wodnictwem

W.P. Janowej

prze-

Klottowej

askowiczowa

Stan.,

Lewakowska

.,

Gen, Kubin J, M-r.

Рег-

— Zielony karnawał. Raut—bal

pod powyższym tytułem, urządzany
przez zespół Reduty będzie niebywałą atrakcją dla Wilna.
Ostatni
ten
bal, przed
nastaniem
lata ściągnie
napewno całe towarzystwo wileńskie,
spragnione zabawy.
Tańce towarzy-

skie będą przegradzane atracjami artystycznemi, jak n. p. taniec djabłów

22.30. Szczegóły zawierają pro-

gramy podawane przy wejściu.

ZEBRANIA
' — Człowiek
Morska

a

i Rzeczna

i ODCZYTY.
morze.

Oddział

Liga

w

Wilnie

(zaułek Bernardyński 8) rozpoczyna
w nadchodzącą niedzielę dn. 11 kwietnia r. b. zapowiedziany cykl odczy-

tów, mających na celu bliższe

znanie

społeczeństwa

zapo-

z tą całkowicie

niewyzyskaną przez

nasze

dziedziną.

Państwo

Dnia tego o godz. 12-ej w południe w sali kina teatru
„Helios“ p.

A. Uziembło, prezes warszawskiego
Komitetu L. M. i Rz., znaiy mówca
i prelegent wygłosi ciekawy odczyt
na temat „Człowiek a morze*.
" Odczyt będzie
urozmaicony — mem.

Bilety w cenie 50 gr. i 1 zł. dla,
w
Wilnie skazał
żywiania. Skład śniadań szkolnych Sąd Okręgowy
dorosłych
i po 25 gr. dla uczącej Się
w.dniu
wczorajszym
Bolesława
Freco do. stopnia pożywności można
podzielić na cztery typy: 1) kromka bryka, vel jJózikowskiego, vel Po- młodzieży i żołnierzy nabywać mochlebai herbata w ll-stu szkołach, żelskiego na karę więzienia za czyn- žna w kasie kina „Helios“ od godz,
я 10 i pół rano w dniu odczytu.
2) chleb i herbata z miekiem
w 8 ny udział w bandzie.
W
początkach
1922
roku
"przyjeszkołach, 3) chleb z tłuszczem i herNADESŁANE.
do Wilna kilku obiecujących
batą w. 10-ciu szkołach i 4) śniadania chało
młodzieńców,
którzy
zorganizowagotowanę (jak zacierka, kasza i t. p.)
— Odczyt D-ra Globusa. Jutro

1926 od: zbytku mieszkaniowego,
ho:
rezultaty są bardzo
przetwornic wyniosą 135.200 złotych. rodzin rolników pozostaje bez pracy. telowy, gruntów państwowych w m, tego posiłku
dobre—dzleci
odżywiane
wyglądają
Czakokresod —X1.1926 do 3I—VIII Jest to nieznane dogi w Pono, co Wilnie, od zabaw publicznych, rozry: lepiej i znacznie się poprawiły.
!
:
ei
do rozmiarów, w dziędzinie rolnictwa wek i widowisk, obniżając jednocze1927, W ciągu
4 ostatnich
miesięcy
barabodie;
POCZTOWA
śnie podatek od krajowych wytworów
1926 roku zużytem będzie 43,43 proc. -

rocznego (5.400000 KWh)

i na'rzecz

w niedzielę 11 kwietnia r. b._ od
godz. 19 do 23, w górnej sali Hotelu

URZĘDO WA
— [w] Zjazd komisarzy ziemskich. Jak się dowiadujemy, zjazd

wyžej zwiocznie bowiem po uplywie terminu

jak

KWh,

jnicjatywy

z tańcami.

nego Krzyża Polskiego,

że godz

jest porozu-

66 ciu osobom prawo Obywatelstwa
— [x] Wyjazd p. Hołowni.
W
być uiszczona polskiego. Następnie 60 - osobom wy* t p), w 7miu szkołach akcją. doży- dniu wczorajszym pociągiem pošpiewiania opiekują się kornitety
rodzi:
być pokryte. Przy relacji 1 KWh prą- w terminie ustawowym t. į. w c-asie dał zaświadczenia emigracyjne, oOraż
wiecz.
wyjecielskie, w 4ch szkołach
samo
na- sznym o g. 10 m. 40
i
.
15
marca
do
d.
15
kwietnia
r.
1
‹
11i-stu osobom paszporty zagranicz- uczycielstwo
į
Chat
z
Wilna
b.
prokurator
przy
sądu stałego: 1,2 KWh prądu zmienne. Od_d. 15
datkami
w naturze i
naležnošci ne, z liczby tej 18 osób
uiszczenie
wyjechało
Terminowe
b.
dzie
okręgowym
w
Wilnie
p.
W,
się
wyrazi
z:potrzebowanie
go, cal<
:
leży w interesie nietylko skarbu pań- do Stanów Zjednoczonych i 11 90 pieniędzach ratuje od głodu dzieci. Hołownia do Łucka, celem objęcia
Wreszcie
udzielana
przez samorząd stanowiska”
wicęprezesa - tamiejszego

go (przy 980.000

TOWARZYSKA.

gu Wojewódzkiego, wystosowanego i czarownic, turniej lajkonikowy i inn.
do Min.-P. i O. $. ministerstwo te
Pozostałe bilety są jeszcze do nazgodziło się
na przeprowadzenie w bycia u PP. Gospodyń
i Gospodapowiatach
Brasławskim i Święciań- rzy, w zarządzie Reduty i przy wejskim rekrutacji robotników, na robo- šciu na salę, Początek
zabawy
o

„Pierwsza
przyjmiemy, że zapotrzebowanie jeszcze w postaci prądu stałego winno wego za r. b. winna

cyfrą 1.180.000 KWh

:

o czasie kowski R. Tórczyński R.

oraz tym zakładom, które udowodnią
przedłużenia
potrzebą
| rzeczywistą
J pracy.
Podania o przedłużenia
na dwie
zmiany na stałe nie będą
uwzględniane.

darmowe

Podwieczorek

zaznacza

tym

| pracy i to na niedługi

w których

—

Bo-

na „oożołażenie Stan., Łabuńska Am., Mohiowa Stan.,

w myśl art. 6 ustawy

| ме

Procentowo
23,91
proc.
blisko
1/4 dzieci głoduje.

Śniadania szkolne zostały

i artystycznych.

o godz. 8 wiecz.

| padkach zasługujących na uwzględnie- Fiszer J.,

Niż

wane

sił"naukowych
czątek

pracy wydawane będą jedynie w wy- Roztworowska Tad., Hr. Czapski

aan

Początek o g. 8-ej wiecz.

głoduje.
a zatem

okólniku

iż zezwolenia

się,

„|

w

U: Skodieczy:

:

iartakach. W

5

króla

„Szukamy

Akademja

Wojewódzkiego okólnik w tworzą: p. p. Bohdanowiczowa lgn.,
tęoczamn czasu pracy w koss
= E

| Urzędu
zadnie

=

AKADEMICKA.
Smoka. We śro:

Zznacz- ków komitetu organizacyjnego.

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA
— (i) Przedłużenie czasu pra-

odżywia się niedostatecznie lub wprost
Wsch, sł, o g. 5 m. 53,

wspomnianymi

kami.
TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*)

—

pole: Z

dziada- cenie przedstawienia jednogroszowych

wnosił mecenas

dę dn. 14 b. m,
w Sali Śniadeckich
U. S. B. odbędzie
się Wielka Akademja Smoka z udziałem
wybitnych

Dyre-

grunt Sta- kcja Poczt i Telegr. otrzymała

z

własność

ich

nowiący

26 66

17382

zast.

о-

Hryniewiecki, obronę

Szyszkowski.

— (x) Znaczki jednogroszowe

bezrobotnych.

dzieci t. zn. 62,05 proc.
potrzebują: mieć się w sprawie terminów z decych otrzymuje posiłek, zaś 48 proc. legacją generalną francuskiego towaw Poznaniu.
dzieci pozostaje nadal
niedokarmio- rzystwa imigracyjnego
is
—
(t)
Praca
dla
bezrobotnych.
nych.
W
akcji
dożywiania
biorą
unie м dziedzinie polskiego eksportu. komisarzy ziemskich został wyznaPaństwowy urząd pośrednictwa pracy
Nadto projekt zawiera normy w kie- czony na dzień 15, 16 i 17 kwietnia dział czynniki społeczne i samorządo* jest w możności dać pracę, na ' wy:
we m. Wilna, co w liczbach
przedrunku wywierania wpływu na naby- do Grodna.
stawia się jak następuje:
W 12 stu jazd, 200 robotnikom leśnym — wywanie wyrobów krajowych przez sa:
— [x] Ruch paszportowy. U: szkołach dzieci zamożniejsze poma- kwalifikowanym i 40 wykwalifikomorządyi instytucje państwowe.
rząd Komisarza Rządu w m-cu mardo fabryki drutu.
gają biednym,
w
trzech szkołach wanym robotnikom
cu wysiedlił 6 osób
do Łotwy, I o:
. Podatek gruntowy.
fundusze
na dożywianie
częściowo
SĄDOWA.
rata podatku grunto“ sobę do Rosji Sowieckiej. Przyznał daje społeczeństwo (zbiórki, datkii

za jeden KWh, własna zaś wytwór- ski, przewidywane są również protekCYJne taryfy kolejowe eksportowe dla
czość wyniesie 447.000 KWh. Według
$
towarów, mających specjalne znacze-

węgla

cen-

3092

17468

Zach. sł.

ne elektrownie wypada 533.000 K W h, siębiorstw oraz przedsiębiorstw przeco stanowi 160.000 zł., licząc 0,30 zł. noszących siedzibę prawną do Pol-

budżetu cena

31,03

SOBOTA

płat-

bilansu

i poprawie

władz

fala terroru

KRONIKA

omawiany

poparcia

tymczasowych

kach

Ci! krajowej

cią-

W

h).

W

K

listy

wych.

na r. 1926 roczne zapotrze-

bowanie—5.400:000

proc.

dla

_ 980.00 KWh (według preliminarza bud- jest obecnie projekt ustawy o
żetowego

26,79

Ziemskie przedw.

przemysło-

rządowych

kołach

W

na

więc

a

rocznego,

trzebowania

oblicza

26,72

koiejowa
132,00
5 pr. pożycz konw.
34,00
4 pr. pożyczk, konw, — —

właściwą

okres

egzamina półdyplomowe.
W czasie praktyki kandydaci będą

Szadło. Jest otrzymywać

43 5
7 88

119.10
119,40
118,80
36,30
36,39
36,21
Papiery wartościowe
Pożyczka dolarowa 81,50 (w złotych 684,60

ostatecz-

najbardziej

=
360.90

4397
1.92

212,50

Wiedeń
Włocny

przez

miesz-

polskiej Michała i Annę

po otrzymaniu
siedieniu. (w)

Kupno.
8,93

A

43,86
1.90

174,25

Stokhoim

na

wysuwa:

analizę

będzie w

362,72

3100

Szwajcarja

należy:

tylko

ża

wysiedlenie

warszawskiej,

to ponowna

siedłeni

płocie

Sprz.
9,02

=
= 361,80

Praga

miejsca

nuwagom

że to da możność

sądząc,

Specja!ni€ nym wyniku powziąć
óre uzyskane być mogą
tur- decyzję.
przez proponowane przezemnie

się w wysokości

nadal

Gospodarczym»

tU tego zorjentowania się i

oszczędności,

znajdują

swój

w <Kurjerze

inne

kiedy

d

l

>

już

będą

urbiny

›

gja
Holandja

Redakcji.

przesądza

litewskie za- ki

ludności narodowości

zł. 350 zł.

bez zmiany.

Tranz.
„900

Londyn
_
Inż, Christ.
Umieszczenie przez Nowy-York
nas powyższego artykuła p. inż. Christa nie Paryž

przetwornic;

na

pradziada oraz wyżuto nawet z ru- znaczków wyemitowanych przez rząd
chomości, jaką zdołali zabrać ze sobą celem zdobycia środków materjalnych

tuubiny; tu należy obliczyć Oszczęd2
"r
ы
ności uzyskane dzięki
natychmiastoustanowieniu

przyjnowania

w

nad głową. Odebrano im

Goa
— Od

do

upoważni-

i Telegratów

ka 120, sielawa
drobna
150,
karpie 3.50, sądacze 4.00. (n).

Dolary

;

i Telegrafów

Rynek rybny: szczupaki 300 —- 350 gr.
za kg, okonie 300 -— 350, leszcze 400, styn.

znaczy do uruchomienia nowej dużej

wemu

ydeia maaiomi

rządziły ponowne

tralnych kowieńskich
nasion w workach plombowanych zł. 400 za

zamortyzowana

to W chwili. kiedy: drugą turbinę:

władze

OSY
OWEjęczmienie
EU kańców Kowieńszczyzny narodowości
100 kg.,

wa*) spowoduje właściwe ulepszenie
ZE
LR
spocie
dotychczasowej gospodarki i podnie- a 16 8 5:2:501‹@5 wyniosą POP zb,
sie rentowność
zakładu.
Stwierdzič =
io
B kosety
EC
GIEŁDA WARSZAWSKA,
się to daje z łatwością, jeżeli uwzględ- nie z Topa, Dem 1 O:
=
9 kwietnia 1926 r.
nimy oddzielnie poszczególne (okresy ostatecznym
U Wyniku turbita ta Dewizy i waluty:
elektrowni,

wiadomość iż

radela 28 zł, łubin niebiessi
20 zł., Konie
czyna czerwona, zbadana przez stację oceny

go tylko mała turbina może pracować,
zużycie pary wyniesie 47.000 t. odpowiednie zaś koszty węgla 426.000 zł.

przezemnie
rozbudowy
Nr.
„Sło:

Poczt

a Dyrekcję Poczt
Wilnie

zł. 39 za
siewne kwaliłikowane 39 zł. za 100 kg,

Przy

ciągu które-

uwzględnieniu czasu, w

wysuniętej
Przyjęcie
zasad
oraz
propozycji
elektrowni (p. wczorajszy

Guy poACE
fikowane

rekcja

wysiedlenie

przez
Litwinów.
praktyki wakacyjnej studentów wyW dniu 9 b. m, otrzymaliśmy działu elektrotechnicznego politechni-

mie. Kupcy wstrzymują się ze sprzedażą.

wszystko na jednostki prądu zmienne-

miejskiej.

Znowu

WSCHODNICH

prądu

miejskiej

(Dokończenie).

pracy

3

SŁOWO

1091

zwróciło

ni w szajkę bandycką ai

dwa latą na terenie

przeż

ilna i okolicz-

nych powiatów.
Szajka była tak dobrze
zakonspirowana i tak sprytnię umiałą zacierać

za sobą Ślady,

że dopiero

pod ko-

dujących się na terenie m, Wilna.
szkół na ogólną liczbę 47, Liczba FW, (x) Przyjmowanie
studendzieci uczęszczających do wspomnia- tów politechniki
warszawskiej
nych szkół wynosi 9.068,z tego 2.169 na praktykantów.
Generalna Dy-

niedzielę

dnia

11

b. m.

w

sali

Krejngiela (Ludwisarska 4) odbędzie
się staranien Wileńskiego Towarzystwa Rosyjskiego odczyt d-ra Globu:

sa (w jęz. rosyjskim) na temat: „Zye cie płciowe 1 kultura współczesna,

tiec roku 1923 policji śledczej udało Kwestja płci, hygieny płciowej, wpływ

się

wpaść

członków

na

bandy.

trop i zaaresztować
Pomiędzy zatrzyma-

się nymi brakowało tylko „duszy* całej
w tych dniach do Wileńskiej Dyrekcji bandy Bolesława Frebryka.
Poczt i Telegrafów z prośbą 0 zeSąd p oęzowy w Wilnie skazał
zwolenie na uruchomienie w Wilnie wszystkich członków bandy na osaprzy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, dzenie w więzieniu.
Zawalnej i Gdańskiej nowej
agencji
Frebryk ukrywał się do m. lutego

pocztowej. Nadmienić należy, iż wyżej wspomniana prośba uwzględniona nie będzie z powodu dostatecznej
ilości instytucji pocztowych (13),.znaj-

w

na społeczeństwo,

na człowieka—o0to

temat jutrzejszego odczytu.

Tezy po:

wy
wyższe powinne wywołać wielkie zainteresowanie w społeczeństwie jako
związane z najważniejszćmi problematami egzystencji człowieka. Początek o godz. 8 wiecz. Bilety do na-

bycia w księgarni „Lektor*
(Mickieroku ubiegłego i wczoraj spotkał go wicza
4), w dzień odczytu przy wej
į
Jos towarzyszy. Sąd wydał w stosun- ściu do sali.
ku
do niego
identyczny wyrok —
RÓŻNE,
trzy lata więzienia,
zmniejszając wysokość
kary na mocy amnestji do
— Fałszywe banknoty 10 zło
dwóch lat i zaliczając na poczet jej towe. Bauk Polski podaje następują6 miesięcy aresztu prewencyjnego.
cy opis
falsyfikatu
10 złotowego z
Obradom
przewodniczył
sędzia datą 15 lipca 1924 r.

z,

Przecież

mi się przejmował!..
co

„oni*

napisali

aktor

żaden

tego,
nie

to.
manifestuje
i publicznie
czyta
„Krytyka to male
necessarium
nie.
wiedzieć poco i dla kogo istnieje...
Dla redakcji zbędny wydatek; publczność, zdaniem p. Limanowskiego,
demoralizuje i wykrzywia jej zdrowe

od Uniwersytetu

ie się „teatru!?)

wiedzmy

(i gdzież

tu przeży-

spowodowało,

_ delikatnie,

lekki

głowy..

Wielka rzecz Reduta—ani

wa (a tym mniej nierzeczowal) nigdy cia artystyczne godzących się krytypo- nie zdoła zaszkodzić Reducie, nawet ków». I dalej: „kryją się w tem po-

zawrót na zewnętrz.

słowa!

Czynnik to arcyważny i konieczny
w życiu kulturalnego miasta o wielkiej tradycji i aspiracjach, jak wogóle
arcywałnym czynnikiem w życiu każ:

Chyba, że chodzi tu o autorytet
kierowników Reduty wobec swoich
adeptów, zapatrzonych w nich, jak w

bogėw.., Ale to w tej chwili nie.na-

stępowaniu Reduty niebezpieczeństwa,
z których nie zdaje sobie ona widocznie sprawy. Przecież
bezkrytyczność
krytyki to fałszowanie historji teatru*

(8

str. 67).

leży do tematu.
Kiedy zaś Wacław Grubiński
o„ Tak pisałem przed kilku miesiąca: śmielił się skryjykować -p. Osterwę
„przyjmowanie* sztuki; aktorów, pojako
mimo, że recenzyj nie czytują, dener- dego miasta jest dobry teatr i wiele mi. Artykułu tego na skutek licznych jako reżysera, ten cofnął mu,
zabiegów
nie
innych
instytucyj
kulturalnych.
|
umieściłem.
zawsze
Dzisiaj
to
nie
recenzentowi
wielkiego
dziennika,
krytyków
bisamych
wuje;
Reduta, przecież, dalibóg, nie jest czynię gwoli rzucenia światła na wy- let premjerowy. Zemsta żadna.
Oruzadawala, bo ilu ich jest tyle prawie
próbą czegoś tak nowego,
aby nie stęp prasowy pana Osterwy.
biński najspokojniej kupował
sobie
sprzecznych sądów!...
;
można
było
nawet
życzliwie
krytykokrytyką!
przy
kasie
bilet
i
chodził
do
teatru
i
z
precz
Słowem
niedawnych
dziejów pisał. Oto co pisał: „P. Osterwa stoi
Dokąd to rozumowanie prowadzi wać jej, bo przeszkodzić to rzekomo Cz. II. Z
może w zdobywaniu nowych prawd
Reduty.
na stanowisku, że „gratisowy*
bilet
nie wymaga chyba dowodzenia...
artystycznych.
Proszę
mi
wierzyć,
nigmierze
znacznej
w
utrudnia
Co
Myliłby się ktoby sądził iż dopie- premjerowy posyła się jedynie na toe,
współpracę krytyki z Redutą, t(0—mów- dy jeszcze krytyka przyjazna i życz: ro w Wilnie pan Osterwa zaczął woj- aby sprawozdawca chwalił przedstawienie.. Mój Bożel można stać i na
my szczerze — dziwnie pretensjonal- liwa nikomu nie zaszkodziła,
nę z krytyką.
Każdy bodaj już dzisiaj
ny
stosunek
kierownictwa
Reduty
takiem stanowisku!
Ale żeby
takie
bywalec
Miał już liczne zatargi z krytyką stanowisko przynosiło zaszczyt ...tego
właśnie do tej krytyki.
teatralny wie czem był teatr grecki,
teatr na tle swoich niezdrowych dążeń dyk- bym nie utrzymywał... Uważam pana
Kiedy Reduta zjechała do Wilna czem teatr Średniowieczny,
ambicyj, w Osterwę za czarującego aktora, ale...
Szekspira
i
Moljera,
Wagnera.
Wie
też tatorskich i niesłusznych
powi:
miastem
krytyka, wraz z całem
tała ją z otwartemi ramionami.Recen- przeważnie każdy meloman czem się Warszawie.
za lichego kierownika teatru". | krykom: różni teatr rosyjski
Niedawno Życie Teatru, tygodnik tykując dalej, często słusznie, częściej
zenci zaczęli się prześcigać w
Stanisławskiego,
plementach i pochwalach, sypanych, iub francuski Antoine'a od innych poświęcony polskiej kulturze ;teatral- mniej słusznie, całe założenie działaljak z rogu obfitości, pod 'adresem teatrów. Coś nie coś słyszał też każ- nej, zamieścił artykulik p. t. „Krytyka ności Reduty, jako teatru, tak końc
Reduty. Ta zaś uznała, że tylko wie- dy z nas o pracy Reinhardta i CGe- i bałwochwalstwo*, w którym między Grubiński: „nadal będę kochał więcej
dyjest rzecz w porządku, gdy Redu- mier'a i Craigh'a, 0 usiłowaniach Jess- innemi czytamy: «musimy zwrócić u- teatr, niż pana
Osterwę,
i zawsze,
tę się chwali — i dążyła do wyjęcia nera lub Mejercholda. A iluż tu po- wagę na ujemne objawy działalności gdy tego zajdzie potrzeba,
stanę w
Reduty, płynące z tego, że teatr tea obronie teatru przeciwko panu Ostersiebie z pod krytyki, przykrywając się minięto teatralogów.
Reduta nie powstała jak ;deus ex uważa się za jakąś specjalną „kastę* wie... Jako kierownik teatru p. Osterpłaszczykiem swojej wielkiej misji.

Cóż dopiero, gdy się ozwały głosy machińa. Ma poprzedników

zawodowych

filozofów,

Redutę za ideał teatru!
. Ten niezdrowy

objaw,

uważających

to uczynie-

rzędnych eksperymentatorów.
Posiada

świadomych

zresztą Reduta
swego

celu

tak

równodużo

twórczych

teatralną, której

nikomu

nie

krytykować.

co robi

Reduta

To

wolno

musi

naszego

Boy Żeleński pisze:

dla strony aktorskiej. Aktorstwoi reżyserja, służące samym
sobie, muszą
zacząć jałowieć i dziwaczeć. Zaczynają się kochać w sobie, wirtuozować, patrzeć na utwory sceniczne jako na substrat dla swoich figielków*.
I dalej: „o tem wszystkiem sporo mówiło się w kołach literackich; więcej
mówiło, niż pisało, gdyż przez
powszechną
sympaiję
dla
Osterwyi
przez szicunek dla bezinteresownego
zapału

młodego

teatru

nawet

ci,

być święte. Stary to błąd Reduty, któ: będzie rzetelne powodzenia, zwłaszcza
ra zawsze ceniła przedewszystkiem przy dobrym reżyserze” (str. 97—101

Więcej

nie cytuję, choć

mam

w

zapasie. Wystarczy to nam aby

wy-

ciągnąć pewne konsekwencje o
suiiku krytyki do Reduty i jej
rownictwa do krytyki.

sto*
kie-

Osterwy
W

dziedzin

działalności

rzać te nieprzychylne warunki w
Wilnie?
Redutę kochamy wszyscy i miłości swej dajemy dowody
wymow-

ne. Że krytyką

wileńska,

jak

każda

inna, nie znosi wygórowanych ambicyj
i nietaktów, że żąda szacunku
wza:
jemnego,

szacunku,

wa o Redutie,

z jakim

przymykając

się

odzy-

oczy

na

zasad

tyki i teatru

był poprawny

chodzić powinno
przedewszystkiem.
| dlatego zawsze będę zwalczał
wybujałe pretensje i nieuzasadnione żą-

dania p,

żądać na-

kry-

i życziiwy,

by nie przewracał ustalonych pojęć i

Osterwy

w

stosunku

krytyki,a przedewszysikiem

zwolę na

do krytyki.

imię pewnych

leży by stosunek ten wzajemny
wnios-

zadań różnych

artystyczno literackiej, by lojalny był
i taktowny, słowem
kulturalny.
W tak postawionem
zagadnieniu
widać niewłaściwość wystąpienia
p.
Osterwy. Jeżeli do exodusu z Warszawy zmusiła Redutę nieprzychylność
krytyki, to po co, na miły Bóg, stwa-

wady i jednostronność jej
którzy mówili o nim
dość kry" pewne
pracy — 106 chyba nic w tem dziwtycznie „na gębę*,
ilekroć
przyszło
nego.
im pisać, nakładali glansowane
rękaPoza osobistemi celami p. Osterwiczki*. (Flirtz Melpomeną, IV str.
wy widzieć należy w Reducie walory
376—80.
Dość chyba już tych przykładów. artystyczne — o nie, o te walory

Cz. IV Wnioski i prośba.
Wnioski chyba nasuwają się same
wa jest „dzieckiem zbłącanem
w le: przez się z przedstawionego powyżej
sie”, jako aktor z pewnością Święcić stosunku prasy
do Reduty i pana

dążeń i środków zdobywania nowych tych, którzy ją bezkrytycznie chwalili, — W moim konfesjonale).
życia, uznanie jej za instytucję
waż- wartości, że doprawdy jedna lub dru- a zżymała się na szczerze jej žyczliTyle Grubiński w swych
niejszą zdaniem prof. Lutosławskiego ga krytyka, mniej lub więcej rzeczo- wych, lecz nie na wszystkie posunię- kach.

niez Reduty osi centralnej

Drugi krytyk,

„Reduta przyszła na Świat z pewnym
„błędem organicznym”,
a był nim
brak zdecydowanych
umiłowań i celów literackich.
Ten
brak podłoża
literatury jest niebezpieczeństwem i

nietakt

pod

moim,

do

nie po-

jako

przedstawiciela krytyki tej, adresem.
Nie przeszkodzi mi to patrzeć i
nadal na działalność Reduty bezstronnie i, jak dotychczas,
z uznaniem
oiaz życzliwością oceniać jej niepowszednią pracę.
Wiktor Piotrowicz,

SŁ

4
Falsyfikat ten

papierzę
wodny

wykonany

zwyczajnym
tłoczony

W

WYPADKI

jest na

białym,

znak

farbą tłuszczową.
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koloru

tworzące tło koła
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— Pożaty. We wsi: Dołbiany gm. Rudomińskiej wskutek wadliwej budowy: pieca

w

spaliła się

ostatnich

wskutek

piasko*

portretowe-

i rolnictwa,

oraz

rogów obiitości, cienowane giubemi
kreskami w kolorze różowo:bronzo-

została

św. Jakóbskiej skóra z

sarny,

Kino-Teatr
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16), który oświadczył
chodzenie w toku.
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w niedzielę od
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e
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©
wszystkich powiatach Rzpliłej, 2) od: Š

w Paryżu.

e

daje natychmiast do dyspozycji rady
naczelnej tereny na Pomorzu, w woj.
Nowogródzkiem i na Polesiu znaczne
przestrzenie ziemi dla zorganizowania
obozów letnich, 3) wydaje zarządze-

grze pod-

rację 240 organizacyj samorządowych mością prowadzenia przysposobienia

łów wychowania

tereny
ma nia wójsk.
2-2
pn
w szp. Il zamiast w „PIT
okazy;
być
wszym“
ma być—pisarzem;
szp.
sowszych.
. TEATR

i MUZYKA.
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wych

gra dzisiaj komedję w 3rch aktach A, Fredry
BBY SŁŁYSJJCA
Doywodóń?

po;południu

ce- wojskowego, oraz

dla

fiz. i przysposobie-

którzy czynnie

stojący

na

posterunku

przy

dany będzie

tych

wszystkich,

w organizacjach spor-

wy-

Woźnica

Bójka

przy

Pan Mowsza

W poniedziałek wieczorem <Fircyk w Zachowanie jego zdradzało najwidoczzalotach>—Fr. Zabłockiego, zakończony sce- niej silne podniecenie. Spostrzeżenie

©

тосьба prywatny lub

buraki

którą

cukrowe,

po

najniższych

wszelkie

zwłaszcza

jest

©

pod

oryginałna

aa

można

za

gotówkę

cenach

posteriunkowego potwierdziło się nie-

Tedannybiiai gia

.

Bikini,

+

Ww

<Lt-

interesującej

rewji

„ . Horbowska;
pakan

icz,

W.

Orwid

z

klikunasiu

koźle mężczyznę

i

Б\оп&_с:ггу'.ш

go Arona

lat 30, zatrzy-

wy. zapytał rzekomego
my.

zwinnym

dorożkarza o

wyskoczył z Boże

ruchem

dorožki i nie . zważając
do
rzucił się
«stój»
wzdłuż ul. Mickiewicza.

na,

Ostatni
Z udziałem

w programie:

p. t.
Serd: у :Ё:с:‘зсаші]шіе popołudniowe
tów
«Szukamy ; króla»; w. wykonaniu artys
ia w

s

warszawskich.

Bilety już są

kasie teatralnej od 12 rano.

do nabyc

s

nie posterunkowy

muzyczno-wokal-

— Koncert

momieńcie

mię, W

Gitelman był

potem

_czło-

“

niedzielę

złożą się;

"Na progiam

1. Spiewy

co

gorsza

Tłómaczył

złodziej.

od

kapitału.

się

lachą

wyciął

w

KRESOWEGO
ZAWALNA

harcerstwa

zaprasza. komitet.

szerokim

Na

rów przy ul.

jak najserdeczniej

celu malutkiej

Świecie,

. od— Nowe
Tajemnica Atlantydy
krycia: archeologiczne uczonego francnskiego, — Znana wróżka przed
sądem,

Jedno z tych zagadnień, nad

któ:

uczeni
rem już od czasów Platona,
całego Świata przez tyle wieków się
jak
zastanawiają, usiłując, napróżno,
ścisłą
jedną
choć
dotychczas, znaleźć

wskazówkę . dokumentalną.
wsżystkiem, jeśli Atlantyda

Przede:
wogóle

istniała, to. gdzież znajdowała się ona?
wyspa
Czy rzeczywiście zginęła ta

wskutek kataklizmu oceanicznego?

Jakóba Jasińskiego
„rozgrzewki*

cybogactw i. bezcennych zabytków.
ć
ienia
oprom
potęga
wilizacji, których
Afry,
Europę
kę,
Amery
miała
jakoby
kę i Azję? Najnowsze badania nau-

temi

trudnościami

odstraszyć i zde- które okazało się. obszerną komnatą
pustyni zazdrośnie —grobowcem. Na kamiennem wznie-

skrywaną
tajemnicę
dawnego: bytu.
Zorganizował on wyprawę, składającą się z trzech specjalnie zbudowa-

nych samochodów oraz karawany
wielblądów. Dzięki czynnej pomocy

wojskowych

władz

tarł on, wyruszając

francuskich do-

z Algieru, aż do

In—Salah
i Tamanrasset najmniej
zbadanych i zupełnie prawie beziudna bezkresną pustynię nych okolic pustyni. Jest to kraj górzynie, wskazujące
grób

owej

baśnio-

sty, poprzerzynany

licznemi wąwoza-

mi, odziurawiony głębokiemi pieczaERY Ь
wej Atlantydy.
Geologowie stwierdzili, że w cza- rami. Z radosnem zdumieniem odsach odległych klimat tego kraju był krył odważny archeolog w jednej z
łagodniejszym. — deszcze tych grot doskonale na Ścianach zaznacznie
i obfitsze, istniały liczne chowane rysunki i malowidła. Wyoze.
były częsts
już
dosyć rżeki z których pozostały
rne
obsze
nawet
a
,
tylko ślady łożysk
jeziora. Wykopano szkielety wielkich

„zwierząt wodnych tziemnowodnych—
krokodylów,

hipopotamów,

Wydawca

Stanislaw

nosoroż*

bražaly

one

wielbiądy,

antylopy,

żyra-

fy etc. zwierzęta obecnie jeszcze iam
żyjące, a nie stworzenia przedhisto-

ryczne. Na skałach wąwozu Tiratmin
dostrzeżono

szereg

napisów

Mackiewicz — Redskior w/z Czesław

w staro

|
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ZIEMIAN
TELEFON

sieniu leżał całkowity, dobrze zachowany. szkielet kobiecy, otoczony-kosztownościami oraz insygniami królewe
skiemi, a nawet przyborami tualetowemi. Znajdowała się tam również
bogatą „wyprawa*
pogrzebowa oraz
nader prymitywnie w kamieniu ciosana postać kobieca, którą rozentuzjazmowany archeolog
ochrzcił mianem
Wenus Libijskiej. Wszystko pozwala
przypuszczać,
że jest to grobowiec

wiek pracy

,

i

lub

jest w monachijskim

który

па’-Ё'БЪЁЁ'‚Ё‘Ё›цЁЗ

2 pokoje.

do

pod

Ławiński.

umeblowane

łazienka,

elektryczne

oświetle-

śię

©

PJ, | RZE

Wejherowo

Wygodna komunikacja

Polak:

masiedlowyih

żadnych środków

od

lażby.

nc

do życia.

śmierci głodowej,

najmniejsze

przyj

—

się

z

Jasny, słoneczny me
blowany-

maj

Meble

-P OKÓ

przekonanie.

-nej

bambusowe _ są:

mocne,

ładne

trwałe i tanie, Polska Placówka Meblowa
Zawalna 15, gwarantuje: za: ich trwałość.
Polecam:
także szafy, kredensy,
stoły
ądalne i t. p. oraz przyjmuję obstalunki,
a sezon letni są do spizedania piłki nożne.

е

«ph

Praktyków

5g

Bryczka
nowa

elegancka
tanio do
sprzedania. Łopuszna,.
Jodko poczta Nowa”
Jelnia.

NĄ

AKARONY

WŁOSKIE

poleca

Wilnie

niniej-

|

<
1,
.

Porządek

te nie przewidują. jednak
wykorzystywanie
zdolności

stkie wióżby Klary
dziły się.

okoliczno:

kujemy
natychmiast .z gwarancją
zwrotu w żądane

walucie.

ze

Zabezpie-

czenie

Zjazdu

Dom

solidne,

Handi.'Kóm. [i

„ZACHĘTA“

Portowa

14,

telet. 9—05.]

niej zostanie rewizja domowa ze
Strony przeciwnika politycznego jej

męża, Rzeczywiście

w ciągu 5 tygo-

dni od daty przepówiedni” dom zo»
stał Kompletnie splądrowany. przez

przeciwnika

politycznego _ ministra,

który wdarł się do
pozorem, że chce

pokój.

Liczni

mieszkania pod
wynająć
wolny

znajomi

‚

Klary

Reichart

stwierdzają jednogłośnie,
że przed
wybuchem wojny w końcu 1913 roku i na początku
1914 r. jasnowi-

dząca przepowiadała

krwawe

walki

między
Rosjanami
a Niemcami
в
śmierć co najmniej
dziesięciu
znanych
wybitnych
wojskowych
nie-

mieckich.
W 1917 roku na kilka tygodnė
fakty, że wszy- przed znanemi krwawemi rozruchamė
Reichart spraw- na ulicach Monachjum między ko-

ścią niezwykle łagodzącą

dzone wielokrotnie

Goiowkę w każde,

sumie
od 100 ao]
60.000 złotych ulo-

dnia

Sprawozdanie
delegatów
Wszechpolskiego
Zatwierdzenie regulaminu
Wybory Zarządu
W celne wnioski

kolysa- gólnych wróżek. Również

—

organizacyjne.

kuglarskiemi dla celów zarobkowych.
Przepisy
zupełnie

Pierwsza
Wileńska
Spółka Win i Przetworów Owocowych
Wżileńska 36

Zawodowego

w:

jesionowa

na resorach, fartuchy—

szem powiadamia
członków i kolegów, pominiętych ustawą 0 Mierniczych Przysię:
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górami, rzekami oraz licznemi pań- niezwykle ciekawy, wzbudzając zainstwami obficie zaludnionemi, których teresowanie nietylko sędziów, sprastolice noszą miana: Aghadamis, Gao, wozdawców
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bawarskiego rząi du i członkowie
należący
do elity
Ameryce. Bohaterka procesu i oskar- towarzyskiej w Monachjum, Znane
żona jest niejaka „Klara Reichart. zna- są powszechnie
-opinji bawarskiej
królowej. Otóż wśród Tuaregów, u na ze swych wybitnych zdolności publicznej
fakty, iż
jasnowidząca
których
dziś jeszcze żywe -5а trady* wróżbiarskich. Przestępstwo, 0 które przepowiedziała
b. ministrowi Bacje
matryarchatu, krążą podania o oskarżona jest wróżbiarka, polega na warji Erhardowi Auerowi, że dokoznakomitej An—Tin—Hanan,
wład- przekroczeniu przepisów pulicyjnych, nańy zostanie na niego zamach .Rzektóre w Bawarji
zabraniają
surowo czywiście w kilka tygodni
czyni legendarnego państwa. |
na Auera
* An—Tin—Hanan,
czyli Antynea zajmować się przepowiadaniem przy- dokonano zamachu. Przepowiednia
innym
wypadku
Atlantydy, panowała prawdopodobnie Szłości dla celów zysku. Bawarskie się sprawdziła. W
policyjne
wyszczególniają, żonie jednego z bawarskich.
miniprzed lub na samym
początku
ery przepisy
chrześcijańskiej, może nawet jeszcze że nie wolno zajmować
się chiro- strów przepowiedziała Klara Reich rt,
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Karwowski.

szkole

PIANINO

skiego
obecną

fal piaskowych

szczegėlos

t
3 zł.
można; znaczkami m

Z poważaniem

'

tograficznego, lecz

|

|

aj zal ady

&

„Słowa*

i bez

Nie zgadzam

XIil-go wieku ułożona przez kataloń-

ny proces,

w

i.

STi

Nie.

.2204400430000000000000954000009501

mówią na zasadzie tych
wykopalisk
o Xl-ym wieku. Mapa geograficznaz

niem

Obrę-

27
MAS

Warszawie

fabryki.

z

Dłagają w

1—47

Koniczynę zbadaną na zawartość
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>
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byt о- mot—Heunier w stosnnku 0:4 6:1 6:3. powiatów rozpoczęli propagandę za
zorganizowaniem organizacyj spor'o- ©
piera się przedewszystkiem na ofiarności społeczeństwa. Żłobek im. Ma- Deklaracja Zjazcu sejm ków po- wych i przysobienia wojsk. w poszwiatowych na
rzecz sportu.
czególnych gminach i wioskach po!- $
ryi raz jeszcze zwraca się do wilnian
Na 'ostatniem posiedzeniu rady skich, oraz 4) zjazd zaleca samorząz gorącą prośbą
o pomoc
i ufa że
ksżdy obywatel Wilna
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się naczelnej wychowania
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= Stanisławowi Suchodolskiemu (Nowa
wieś pow. Oszmiańskiego) skradziono port:
tel
sA,
210 zł.

W dniu 29 III

znaleziona

ul. Mickiewicza

spa-

zł. gotówką:

wykroju o"konturach nieostrych:

Z Czyja skóra?

się sadzy w kominie
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mieszkalnego Marcina Za-

charewicza.

cją octową Weronika Rekść (Święciany) Desperatkę odwieziono. do szpitala w Święcia-

wym, nie wykazują” wyrazistości cieniowsnis, podczas gdy
szczegóły te
na bilecie autentyczuym
utrzymane
są w kolorze 'fioletowo-bronzowym,
występują czysto i przejrzyście.
Druk klauzuli karnej na: tle brónzowym: nierówny, litery odmiennego

1926 r.

zapalenia

z

Kameralne

„Polonja“

Rakowskiego.

gm. -Krzywickiej

skradziono rower wartości 300 zł.
; — Kradzież lasu, Gajowy lasów pań‚ — Мата samobójstw. Dn. 8'b. m, w
lesie około folw. Grzymałówka powiesił się stwowych Paweł Wartecki zameldował o
Z5letni Jan Wabko- Włodko bez stałego miej- kradzieży 4 $08. z lasu w pobliżu wsi Wir*
szubka gm. Muśnickiej, Drzewo zostało odsca zamieszkania. Trupa zabezpieczono.
(Antokol
Dn. 6 b. m. vsiłowała otruć się esen- nalezione u Antoniego Jankunca

dębowych, godel

handlu

Franciszka

Puzerach

— Kradzieże, Ze sklepu spożywczego
kierownika tejże agencji Stefana Bu- A. Berkina
(Sapleżyńska 5) skradziono
czyńskiego. Ponadto stwierdzono, iż 49000 papierosów, 3 kig. tytoniu oraz 30

mniejsze, innego: kształtu.
przemysłu,

wsi

Ił się dach domu

go, są znacznie rzadziej ułożone niż przez wspomnianą agencję iałszowane były przekazy czekowe
P. K. O.
linje na
bilecie zutentycznym.
Wobec
powyższego
wspomniany
BuDruk grubszy, © konturach
nieostrych. Podpisy odmienne, miejsca- czyński został aresztowany i oddany
mi zalane. Cyfry ‘пытеги
nieco do dyspozycji władz sądowych.
Rysunki z liści

łażnia

— We

dniach w agencji pocztowej
Kiewle
stwierdzono
nadużycie
kasowe, w
wysokości 700 zł, popełnione pfzez

ściuszki twarz cieniowana
grubemi
linjami, włosy nieułożone, nós i usta
nieforemne o odmiennym rysunku.

Równoległe linje

kasowe

pocztowej.
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nach.
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Reichart
przepowiedziała
wojnę do-

mową ze wszelkiemi szczegółami.
Klara Reichart

ma

za sobą bogatą

przeszłość. Jako 15-letnia dziewczyna
pracowała w Regensburgu w magazynie mód. Stamtąd pojechała do
Norymbergji, gdzie uczyła się tańczyć i była przez
kilka lat tancerką
w jednym z kabaretów.
W
międzyczasie odkryła w sobie wielkie zdoimości jasnowidztwa, które
rozwijają
się w niej z roku na rok.
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