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Paryż, 9 stycznia. 
Oczywiście musiała już dojść do 

Wilna wiadomość telegraficzna 0 u- 
chyleniu się socjalistów francuskich 
od udziału w rządzie. Mnie pozosta- 
je tylko opatrzyć ten fakt komenia- 
rzem, że — to było do przewidzenia. 
Po stronie abstynecji stali przywódcy 
partyjni czotowi. Sekretarz generalny 
stronnictwa, p. Faure był może naj- 
bardziej nieprzejednanym. Jego zda- 
niem, nawet mowy nie powinno by- 
ło być o „wspėlpracy“. Rzecz inna, 
jeśliby proponowano socjalistom: wła- 
dzę odpowiedzialną. Przyjęliby ją. P 
Frossard już od dobrych trzech ty- 
godni, może od miesiąca prowadz ł 
w prasie formalną kampanię... przeciw 
wejściu socjalistów do rządu. On też 
zadeklarował najwyraźniej, że socjali- 
ści przyjęliby utworzenie na własną 
rękę gabinetu korzystając z poparcia 
—raiskałów. Przeciwnikiem zaciętym 
„współpracy* jest p. Severac, dusza 
bardzo wpływowego tygodnika „Le 
Populaire*. Redaktor naczelny mie- 
sięcznika „Revue Socjaliste* p. Lon- 
guet oświadczył dziennikarzom, iż 
nie widzi iacji dla którejby obóz Sso- 
cjalistów miał postąpić dziś inaczej 
mż przed sześciu miesiącami. Jest za 
podtrzymywaniem rządu przez socja- 
listów, za polityką, którą nazywa /а 
politique de soutien, Uważa, iż daje 
ona jak najwięcej zysków przy mini- 
mum ryzyka i niedogodności. Jak się 

rzekło, co do ostatecznej decyzji so- 
"cjalistów nie mieliśmy tu żadnych 
j wątpliwości. 
{ Drugą kwestją, do dziś dnia pa- 
i sjonującą Paryż jest nieszczęsna afe- 
ra węgierska. Każdy ma jąna ustach, 
interesujący się mniej lub więcej spra- 
wami publicznemi, a gazety przepełnio- 
ne mniej lub więcej efektownemi i... 
prawdziwemi szczegółami. Mojem zda- 
niem spójrzał na sprawę z najbardziej 
oryginalnego punktu widzenia i uwagę 
opińji publicznej skierował na trop 
wcale nie do lekceważenia znany pu- 
blicysta J. Bainville, Pogłąd jego wyra- 
żony na szpaltach dziennika «L'Action 
Frangaise» jest w najlreściwszem u- 
jęciu ten, że w całej tej aferze nie- 
małą, a może nawet główną rolę ode- 
grały— Niemcy. —Rząd niemlecki—po- 
wiada bez ogródek  Bainvilie—inspi- 
rował całą tę piekielną machinację. 
Dwa lata temu, podczas pierwszego 
załamania się franka, kto formalną 
rozpoczął kampanję przeciw walucie 
francuskiej? Bankierzy wiedeńscy. Dro- 
go to ich potem kosztowało lecz— 
fakt pozostał faktem. Teraz, gdy frank 
załamał się znowu, atak nastąpił i to 
w najbardziej niecnej formie, od stro- 
ny Budapesztu. W obu wypadkach 
wyczuwa się najwyraźniej kierowni- 
czą rękę Niemiec, może nie bezpo- 
średnio rządu niemieckiego lecz nie- 
mieckich półpolitycznych machinato- 
rów. 

„Często—pisze Bainville—daje się 
zauważyć u Węgrów brak miary i 
zdrowego rozsądku w połączeniu z 
gwałtownością temperamentu, Trudno 
z nimi dogadać się. Cechuje też Wę- 
grów pewien pociąg do Niemców, 
penchant. Niechże tylko w Lidze Na- 
rodów zejdą się z sobą Niemcy i 
Węgrzy, spokoju nie zazna dostojna 
instytucja. Ręka w rękę szli z sobą 
Niemcy i Węgrzy zarówno przed 
wojną jak podczas wojny. Rozdzielić 
ich nic nie mogło. Nikt nie potrafił. 
Po wojnie są bardziej niż kiedy blis- 
cy siebie, To musi być stwierdzone. 
Choć nie jest to ani miłe ani pocie- 
szające“. 

Sekwana, jak tojuż nieraz bywało, 
próbowała i w tym roku, z okazji 
niedawnego ciepła „odwiedzić Paryż”. 
Skończyło się na zalaniu kilku ulic 
przedmieściowych. Zauważyć się da- 
je pewien renesąaus dawnych caić— 
concert'ów. Widowiskowe revues, o 
wystawie posuniętej do ostatecznych 
granic kosztowności, zaczynają prze- 
jadać się. Publiczność wzdycha do 
Gawnej, dobrej, miłej, kochanej pio- 
senki, do czasów, kiedy największymi 
žaworytami i benjaminkami Paryża 
byli Paulus i Tiućresa. Można tylko 
cieszyć się z tego zwrotu., mody. 
Golizna w powodzi światła reflekto- 
rów—oto do czego doszliśmy, Cżas 
najwyższy wiócić do dowcipnej, 0- 
gnistej i—w swoim rodzaju—arty- 
stycznej piosenki. 

Jeszcze niech dorzucę jeden rys 
obyczajowy. Zaczynają coraz częściej 
pojawiać się w Paryżu—waiki kogu- 
tów. Przyszły z północy Francji. Tam: 
tejsi robociarze po kopalniach prze- 
padają za walkami kogutów — rzecz 
prosia z zakładami grubemi. Podob- 
no najnamiętniej hołdują tym harcom 
kogucim— polscy robotnicy z kopalń 
południowych. Paryżu tymczasem 
na walki kogutów tłoczy się „ludek 
Boży* po przeamieściach, Bodaj jed- 
nak, że ukażą się już niebawem na 
bulwarach. 

ESET 

Lista proskrypcyjna. 
Ogłoszenie wykazu imiennego lu- 

dzi, których majątek, lub części ma- 
jątków skazane zostały na sprzedaż 

za bezcen—nie nabrało w życiu na- 

szem charakteru wypadku polityczne- 

go. Gdyby to chodziło o inny jaki akt 

uszczuplający majątkowe uprawnienia 

klasy włościańskiej, drobnomieszczań- 

skiej lub urzędniczej — oczywiście 

stałby się on odrazu kwesiją poli- 

tyczną. Lista proskrypcyjna, która imie- 

niem interesów grupy Piasta dotyka 

konfis atą szereg osób, często zna- 

nych ze swej patrjotycznej działalno- 

ści, mie stałą się na gruncie naszego 

Sejmu taką kwestią polityczną. 

Nie przemawiamy imieniem inte- 
resów ziemian, lecz tylko imieniem 

praworządności. Z tego 'też iytułu 
musimy mieć żai do grup sejmowych, 

które wmawiały swoim wyborcom, 

że do Sejmu idą pod hasłem prawo- 

rządności. Ustawa o reformie rolnej 

zbudowana u nas została na zasadzie 

gwałtu. Związek ludowo-narodowy 

w sprawie reformy rolnej praworzą- 

dność zdradził, a kiub chrześcijań- 
sko-narodowy sprawę tę przegrał. 

Taki jest stosunek prawicy sejmowej 

do reformy rolnej w przeszłości. 
Obecnie został już zrobiony pierw- 
szy krok ku -realizacji tej nieprawo- 

rządnej reformy rolnej, pierwszy krok, 

który podkreśla własnie charakter 

całej ustawy Oparty na gwałcie. Krok 

ten prawicowe stronnictwa sejmowe 

raczej pomijają milczeniem, jedynie 

pos. Stroński w Warszawiance  słu- 
Sznie wskazuje, że wykaz imienny 

jest prawnie nieważny, gdyż Rada 

Ministrów uchwaliła go przed wej- 
ściem w życie ustawy o parcelacji i 

osadnictwie z 28 giudnia 1925. Uwa: 

gi posła Strońskiego są cenne i słu- 

szne, lecz sam poseł Stroński wy- 

stępuje tu raczej w charakterze adwo- 

kata, który deje prywatne rady każde- 

mu dotkniętemu konfiskatą, aniżeli 

posła — ustawodawcy. 

Wykaz imienny jest naigrywaniem 

się nietylko z praworządności, ale z 

samych celów głoszonych tak pate- 

tycznie przez obrońców wywłaszcze- 

nia. Ziemia była na parcelacji! Wła- 

ściciele ziemscy z całej Polski zade- 

klarowali około 400 tys. hekt. Pro- 

skrypcja więc była nawet z punktu 

widzenia uchwalonej ustawy rzeczą 

niepotrzebną. 

Jak klasyczne prosktypcje z cza- 

sów rzymskich, jak reforma agrarna 

rosyjska po 1863 wprowadzana na 

ziemiach _ polskich, — nowoczesna 

proskrypcja polska odrazu nabrała 

charakteru _ politycznej vendetty. 
Podobno zwłaszcza pp. galicyjscy 
piastowcy okazali się nader pochopni 

do załatwiania swoich osobistych 

porachunków z ziemianami Е sąsia- 

dami. Nie jesteśmy endekami, nie 
pozwolimy sobie wskazywać na nie- 

tknięte majątki rosyjskie, niemieckie 

dlatego aby chronić majątki polskie. 

W. praworządnem państwie prawo 

własności powinno przysługiwać ka- 
żdemu. Temniemniej jednak dziwne 

jest systematyczne omijanie majątków 

rosyjskich na terenie Ziem W scho- 
dnich, a konfiskowanie wyłącznie 
prawie majątków polskich. A przecież 

większa własność rosyjska w niektó- 

rych powiatach naszego kraju poka- 

Źźny stanowi odsetek. To samo da 

się powiedzieć o b. Galicji — tam 

przecież duży procent stanowi znów 

większa własność izraelitów. Tak du- 

żo przecież zawsze o tem pisałą bru- 

kowa prasa endecka. Rzecz dziwna, 

że skoro pp. endecy z piastowcami 

zabrali się do wykonywania reformy 
rolnej, to o własnych zapomnieli arty- 

kułach. 
Bliźniaczo podobne listy proskryp- 

cyjne jak ta, którą ogłosiliśmy w 
niedzielę, drukowaliśmy, już dawniej 
w Słowie, ale to były listy proskryp- 
cyjne antypolskiej republiki kowień- 
skiej zwrócone przeciw polskiej wła- 

sności, celem których była depoloniza- 

| | 
W państwie bezprawia. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 

|mazneny 
oraz z prowinej 

  

sejmowym ograniczenie rozumu może Według zródłow 

sprawić, że środek który republika teli ziemskich z Ro 

kowieńska konsekwentnie i skutecznie ros. 

ych danych 

Wysiedlania byłych obywateli ziemskich. 

wysiedlenie wszystkich obywa- 
Rosji sowieckiej, a specjainie z pogran:cza ро!.- 

nastąpć miało w dniu I stycznia 1926 r. Pon'eważ prace 
używa jako środka depolonizacji, u PrZygOto»awcze na terenie ukończone być nie mogły, Mała Rada 

nas z tej strony kordonu może przy- 

nieść dodatnie dla polskości rezuł- 

taty. 

1926 r. 
Kom. Lud. przedłużyła termin wysiedienia do dnia 1 kwietnia 

Statystyczne dane Kom. Lud. Rolnictwa na dzień I stycznia 
1926 r. wykazują liczbę 7a ejestrowanych rodzin obywateli z'em- 

Cóż innego robił Murawjew? On Skich sęgającej sumy 6,890, których lic ba członków sięga 25,727 
także konfiskował wyłącznie polskie 

majątki, jak to dziś czyni rząd p. 
Skrzyńskiego. 

Jeszcze jedną cechę listy pro- 
Skrypcyjnej podnieść należy. Oto lista 

ta stanowi istotny herbarz polskich 

nazwisk historycznych. Czytając wy- 

więcej przedłużany nie będzie. 
osób. Termin wysiedienia I kwietnia :926 r. jest bezwzględny i 

(a. b.) 

Rabunek cudzej własności, 
Rząd kowieński zagarnia wierzytelności Banku Ziemskiego 

w Wilnie, 

Z Kowna donoszą: gabinet ministrów przyjął projekt usta- 
daje się nam, że czytamy jakiś pod- wy o przejęciu wierzytelności Banku Ziemskiego w Wilnie i Su- 
ręcznik polskiej histoiji XVI w. Dla-. Walskiego banku Kredytowego, na rzecz państwa. 

ЭСЫБЛАСМЕНС. 20 STADT ZAKO OWE RO ROROAEZAAE I 
czego tak się stało? Przecież większa 

własność ziemska bynajmniej nie wy* 
łącznie znajduje się w posiadaniu B 

Św ERLIN. 13 I. Pat. 
Sanguszków, Sapiehów, Radziwiłłów Hindenburg przyjął dziś zrana przy- 
Czartoryskich, Tyszkiewiczów e. t. C. wódców demokratów i centrum pos. 

Przecież zwłaszcza w Kongresówce Kocha i Ferenbacha. którzv zawia- 
jeżeli chodzi o własność ziemską, to Śomili go o niepomyślnym wyniku 
ludzie którzy doszli do niej stosun- rokowań z socjalistami w sprawie owa niedawne AlE o L utworzenia wielkiej koalicji. Prezy- 

ё З dent Hindenburg oświadczył, że wo- 
storycznych mazwisk jest tak staran- bec niemożności utworzenia gabine- 

ny, tak precyzyjny, że niepodobna tu opariego na większości parla- 

jest dopuścić, aby siało się to ;przy- Meniarnej będzie zmuszony dążyć do 
padkowo, nieświadomie. 

Czy chodziło o zaspokojenie uczuć 
gawiedzi, w którejprzekonaniu «ksią- 

Prezydent 

D-r. Luther tworzy gabinet. 
utworzenia neutralnego gabinetu 
mniejszościowego opartego napartjach 
umirkowanych. Obaj posłowie przy- 
rzekli prezydentowi swoją współpra- 
cę w mających się rozpocząć roko- 
waniach  międzyfrakcyjnych. Około 
południa  piezydent Hindenburg 
przyjął kanclerza d-ra Luthera, które- 
mu powierzył misję utworzenia no- 
wego gabinetu. D-r Luther misję tę 

przyjął. 

Łunaczarski w Rydze. 
RYGA. 13.1. (Pat). Dziś przybywa do Rygi sowiecki komisarz do 

żętai hrabiowie», zawsze mają więcej spraw oświaty Łunaczarski. W związku z przyjazdem Łunaczarskiego misja 
pieniędzy aniżeli ich sąsiedzi z me- sowiecka wydaje raut. 

chesów i dorobkiewiczów. Czy cho- 

dziło o jakiś tom trzeci nienapisanej 

powieści Zapolskiejj o zaspokojenie 

perwersyjnego jakiegoś snobizmu. 
Czy chodziło o pokazanie wyborcy BUDAPESZT. 13.1. (Pat). Wę- 

chłopskiemu, że rząd p. SkTzyńskie- ojerski Bank Narodowy Otrzymał 
go nie boi się i największych panów. dzisiaj od Federal Reserwe Bank w 
Dość, że się tak stało, że zrobiono Nowym Vorku pismo oznajmujące, 

to celowo i że pobudki, które rząd Że w ostatnim czasie pojawiła się 
E : p znaczna ilość fałszywych banknotów 

do tego skłoniły nie miały napewno dolarowych. Pismo podaje dokładny 
ani z praworządnością ani z uczuciem opis falsytikatów i wyraża przypu- 
sprawiedliwości nic wspólnego. 

I właśnie ten wzgląd każe nam 
odważniepodnieść moment— który ani 

w sejmowej, ani w prasowej dyskusji ае a ar 

sal Aa O P ALE e politycznych w spra- 
był. Oto pisze najsłuszniej w świecie wę fałszywych 1000 irankówek. Z 

socjalista p. Bezmaski w Robotniku oświadczenia tego wynika, że wy- 
w obronie tego drobniutkiego pro- miana poglądów między Pragą, Bia- 

: и * em i karesztem, nie ma ce- ; stwo polskie prze- łogrodem i Bukaresziem, 1 e 
ARD kio U E т R lu spowodowanie akcji bezpośredniej 
znacza nau MU przeciwko Węgrom, lecz że chodzi 
sterstwa oświaty nie stanowi to na- 

wet 1 proc. A przecież to właśnie 
nauka, badania uczonych, laboratorja, 

zapładniają nietylko wszechnice IECZ kiągy dotyczące konsólidacji długów, 

i szkoły średnie, powszechne, kursa a zwłaszcza układ w sprawie konso- 
dla analfabetów i uniwersytety ludo- lidacji długu włoskiego były w Izbie 

we. Tosamo da się powiedzieć o przedmioiem ożywionej krytyki ze 
: ; ;„ Strony opozycji. Liczni przedstawicie- 

ogniskach kultury na wsi. Pokolenia le demo dos Sai że 300: 

przechodzą pizez scenę historyczną, sób uregulowania długu włoskiego, 
są dobre, są gorsze ale taka rodzina ё Ž 

polska rodzinnemi swemi wspomnie- Djecezja 
niami z historją państwa stanowi ten GDAŃSK. 13. I. Pat. Jak donosi 

kościec stały polskiej kultury pań- „Germania* z Rzymu na podstawie 

stwowej, jaki posiada wieś nasza. moto proprio Ojca Św. z dnia 30 
Mówi się o starych domach: są prze- grudnia roku ub. dotychczasowa de- 
sycone jakby duchami. Taksamo mo- Iegatura apostolska w Gdańsku prze- 

s КЕУ 5 iekach MATOWanNa została na djecezję gdań' żna powiedzieć o starych ogniskac ską, Granice nowej djecezji obejmują 

szlacheckich, że są przesycone kui- cały teren wolnego miasta Gdańska. 
turą państwową. Zbyt wiele wałki, Kościół farny w Oliwie przekształco- 

różnie ideowych, niechęci pomiędzy 

poszczególne grupy społeczne izuciły 

ostatnie tragiczne lata naszej niewoli, 

aby odrazu wszystkie te nieporozu- WIEDEŃ 13. 4 Pal. Chnześcjań- 

mienia wyjaśnić, niechęci wygładzić, sko-społeczne zjednoczenie wyzna: 

aby wytłómaczyć te różne „non pos- czyło na miejsce ustępującego mini- 
sumus“ i „tout comprendre c* est stra finansów dra Ahreia Józefa Kol- 
tout pardonnes*. Ale nie rozumie IMana, a na miejsce wsiępującego 
ciągłości historycznej naród, który Ša ae dos RAA 

z klasy która tworzyła i kierowała <Thajeya, Po ustąpieniu dra Matai fun- 
państwem przez długie wieki odrazu 

robi klasę ludzi, wobec których pra- 

wo nie obowiązuje. 

PRAGA 13 I PAT. „Prager Ta- 

Cat. «  WILBURTON, 13:1. PAT. Stan 
7% 0279090083 Oklahoma. W kopalni węgla w Mac 

ы Е Conne! nastąpiła gwałtowna eksplo- 
Do Tw Ubezpieczeń „Piast! zja. 100 górników zostało zasypanych. 

Wzpstke SR W aatychiieśtć Niema nadziei uratowania ich. Zorga- 

wego uregułowania reszty należności za T!70wano ekspedycję ratunkową. Eks- 
pogorzel mego tariaku jeszcze w dniu PEdycji udało się usłyszeć głosy za- 
28 kwietnia 1925 r., w przeciwnym bowiem sypanych górników. 
late bele ns a L A NAGASAKI 134 PAR Z Fukie 
= ków ce posz md należnej oka donoszą, iż w kopalni węgla w 

Przypominam, iż suma ta należy Takamatsu nastąpiła eksplozja skut- 
mi się za zwiócone WPanom  oprotestowa: = 
ne weksle: ы - 

Eljasz Hurwicz: 
Lida, ul, Suwalska 79. 

  

Fałszywe dolary. 
Banki węgierskie zapobiegają rozpowszechnianiu falsy- 

fikatów. 

szczenie, że i w Europie będą po- 
djęte próby puszczania w obieg 
wzmiankowanych fałszywych ban: 
knotów. Węgierski Bank Narodowy 
zawiadomił — о powyższem piśmie 
wszystkie swoje oddziały zalecając 
im ostrożność w przyjmowaniu ban- 
knotów dolarowych. 

Przed konferencją małej Ententy. 
wyłącznie o wszechstronne oświeile- 
nie sprawy. Niemniej stanowić bę- 
dzie ona jeden z główniejszych pun- 
któw porządku dziennego konferen- 
cji Małej Ententy, która według 
wszelkiego prawdopodobieństwa zbie- 
rze się w końcu lutego w  Bied. 
Konferencja zajmować się będzie 
również zagadnieniem rozbrojenia. 

Konsolidacja długów. 
WASZYNGTON 13 1 PAT. U- przewidziany w powyższym układzie Obradująca wczoraj i dziś w  War- 

równa się istotnie anulacji tego dłu- 
gu. Crisp, członek komisji konsoli- 
dacji długów bronił zaatakowanych 
przez opozycję układów, oświadcza- 
jąc, że zdolność płatnicza Włoch 
równa się prawie zeru. 

gdańska. 
ny zostanie na katedrę, przyczem 
otrzyma wszelkie przywileje przysłu- 
gujące katedrom. Wykonanie bulli 
papieskiej polecono dotychczasowe- 
mu administrowi bisk. O. Rourke, 
Równocześnie biskup O. Rourke mia- 
nowany został pierwszym biskupem 
Gdańska. 

W przededniu kryzysu gabinetowego w 
Wiedniu. . 

kcje ministra spraw zagranicznych 
obejmie kanclerz dr Rameck. Dymi- 
sja rządu nastąpi prawdopodobnie 
jutro. Powyższe postanowienie zje- 
dnoczenia' chrześcjańsko-społecznego 
ma w danym wypadku decydujące 
znaczenie dla sprawy nominacji no- 
wych członków gabinetu. 

Tragiczne wybuchy w kopalniach, 
kiem której jedna osoba została za- 
bita a kilka rannych. Niezwłocznie 
po zgaszeniu pożaru spowodowane- 
go eksplozją wjechało do kopalni 16 
góruików drużyny ratunkowej, w 
chwili jednak opuszczania się nastą- 
piły nowe eksplozje, przyczem jak 
zaznaczają naoczni świadkowie wszy- 
scy członkowie drużyny ratunkowej 
zostali rozszarpani. 

Nowy sensacyjny wynalazek 
PARYŻ, 121 (PAT). D-r Roux zawiadomił Akademję Nauk o wynalezieniu przez 

doktorów Ramona i Zellara anty-toksyny przeciwko choroby tężca. Stosowanie anty- 

cja kraju. Tylko właściwe posłom s+e04246%%4440000000 +%+00060me0t toksyny dało całkowicie zadawalające i trwałe rezultaty. 

i o 2» proc. drożej 

Sejm i Bząd. 
Swój do swego. 

WARSZAWA 13. I. (żel. wł. Słowa), 
Pos. Nowicki z Wyzwolenia wniósł 
interpelację do prezesa Rady Mini- 
strów w sprawie naruszenia zasad 
praworządności i konstytucji przez 
min. St. Grabskiego z powodu prze- 
kazania funkcyj ministerjalinych pos. 
Rymarowi. Interpelacja zarzuca min. 
Grabskiemu jakoby załatwianie spraw 
personalnych powierzył pos. Ryma- 
rowi (Z.L.N.) 

Przyjazd delegatów Bankers 
Trustu. 

WARSZAWA. 13. I (tel. wł.Słowa.) 
Dziś o godzinie 9-tej przybyli do 
Warszawy przedstawicielie amerykań- 
skiego Bankers Trust, u pp. Ficher 
i Sihel z któremi rząd polski pro- 
wadzi pertraktacje o w'ększą pożycz- 
kę zagraniczną. Na dworcu  delega- 
tów powitali p. Taube st. referent 
Ministerstwa skarbu poczem delegaci 
odjechali do hotelu Europejskiego. 
O godz. 4-tej popołudniu pp. Fiszer 
i Sihel przedstawieni zostali Min. 
Zdziechowskiemu i odbyli picrwszą 
konferencję. 

Nieprawdziwe pogłoski. 

WARSZAWA 13. I. (el. wł. Słowa) 
Półoficjalnie komunikują: Wobec o- 
biegających pogłosek w prasie o 
domniemanych rezultatach rokowań 
z przedstawiclelami Bankers Trustu 
należy stwierdzić że wiadomości te 
są na niczem nie oparte. Delegaci 
Bankers Trust'u zajmują się sprawą 
badań technicznych obecnego stanu 
i przyszłego rozwoju monopolu tytu- 
niowego. jeżeli i o ile poglądy eks- 
pertów naszych i amerykańskich na 
ten zasadniczy -problemat zostaną 
uzgodnione, dopiero wtenczas może 
być mowa o jakiejkolwiek operacji 
finansowej w związku z monopolem 
tytuniowem. у 

Rada ministrėw, 

WARSZAWA. 13.1 (tel. wł Słowa). 
Dziś obradowała Rada Ministrów 

na szeregiem spraw bieżących. Mię 
"dzy innemi omówiono wniosek o 
pozwolenie ludności pasa graniczne- 
go przesiedlenia się do Rosji So- 
wieckiej oraz sprawę ujednostajnie- 
nia polityki powiatowej. 

Narada stronnictw koalicji. 

WARSZAWA 13 1. (żel, wł. Słowa) 
Dziś o godzinie "3-ciej popołudniu 
Odbyła się narada stronnictw koalicji 
rządowej w sprawie obecnej sytuacji 
politycznej i gospodarczej. 

W obronie egzystencji wyż. 
szych uczelni. 

WARSZAWA 13 1. (żel. wł, Słowa) 

szawie narada rektorów wyższych 
uczelni w Polsce powzięła szereg 
uchwał w sprawie zamierzonej redu- 
kcji budżetu Min. Oświaty. Redukcje 
te grożą całkowitym zamkiem wyż- 
szych uczelni, które już teraz odczuwa- 
ją poważne braki, jak brak opału, za- 
ległości w opłatach za światło i wo- 
dę. Zbliża się chwila kiedy wykłady 
będą przerwane. Wobec tego konfe- 
rencja rektorów postanowiła przed- 
stawić grozę położenia czynnikom 
miarodajnym w całej nagiej prawdzie. 

Sejmowa komisja komunika- 
cyjna. 

Sejmowa komisja komunikacyjna 
w obecności ministra Osieckiego wy- 
słuchała . sprawozdania generalnego 
dyrektora Poczt i Telegrafów o dzia- 
łalności tego resortu. W dyskusji nad 
tem sprawozdaniem poddano ostrej 
krytyce sprawę sprzedaży fabryki 
aparatów telegraficznych i telefonicz- 
nych firmie poiskiej „Radjo* a przez 
tę ostatnią odstąpionej towarzystwu 
„Erickson“. Na wniosek pos. Pacz- 
kowskiego i Kapelinskiego wybrano 
specjalną podkomisję złożoną z sze- 
ściu posłów do zbadania tej sprawy. 
W dalszym ciągu pos. Paczkowski 
(Ch. D.) poddał krytyce działalność 
prezesa Dyrekcji Pocztowej w Pozna- 
niu, a pos. Pławski (P. P, S.) działał- 
ność prezesa Dyrekcji Wileńskiej. 

Dolar i Złoty. 
WARSZAWA 13.1, (tel. wł. Słowa). 

Bank Polski płacił dziś za dolara 6,95 w 
obrotach międzybankowych płacono 4,20 
a na czarnej giełdzie bez odbiorców 
7,30. W Zurychu notowano złotego we* 
dług kursu 71. 

EBEESEBEZEBSER 
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Odgłosy katastrofy. 
— Korespondencja Słowa — 

Głębokie, 12.go stycznia. 

Straszna śmierć 6 robotników pod 
kołami pociągu na torze G'ębokie — 
Nowodruck nie przestaje być tematem 
rozmów. 

Dopiero teraz w dobre dwa ty- 
godnie od dnia katastrofy zostały 
ustalone wszystkie szczegóły tego 
fatalnego dnia. 

Oto ta smu'na Listorja; 
Siedmiu robotników: A. Pitkiewicz, 

H. Łopaczonok, B. Leszczyk, A. Ru; 
blewski, S. Stankowski, S. Zielen- 

kiewicz i P. Karnocewicz powracali 
o 12 godz. po otrzymaniu wypłaty 
do domu. 

Na 138 kilometrze, Pitkiewicz, któ- 
ry zeszedł trochę na bok został od- 

rzucony skrzydłem wagonu šniegowe- 
go w stronę i nie zdążył nawet krzyk- 
nąć ostrzeżenia kolegom. ' 

Wyjaśniło się potem, że maszyni- 

sta Jan Szmelter z Krolewszczyzny 
nie dając sygnałów ostrzegawczych 
co zmuszony był robić ze wzgiędu 
na panującą zamieć śnieżną, całą siłą 
pary najechał na pozostałych sześciu 

robotników, a nawet zauważywszy 
dwa trupy, o których powiadomił ze 
stacji Nowodiuck, lokomotywy nie 
wstrzymał i nie przyszedł z pomocą 
umierającym. ) 

Wysłana na prędce ekspedycja 
znalazła Łypaczonka na šroūku toru 
w odległości 100 mtr. od miejsca na- 

jechania. 
Rublewski wieczony był przez po- 

ciąg do 134 kilom. i tam dopiero 
znaleziono go z obciętą nogą dające- 

go słabe oznzki życia, przeniesiony 

do wsi Wyszadki gm. Wierzchn ań: 

skiej zmarł. 
Stankiewicza znaleziono na 133, 

a Zielenkiewicza na 132 kilometrze, 

Karnocewicza o 400 mtr. dalej. 
Zaznaczyć tu muszę, że zachowa 

nie się wobec katasiroty Starszego 

dyspozytora w królćwszczyźnie było 

wprost zadziwiające. Proszono go 
mlanowicie o wysłanie parowozu z 

wagonem w celu zabrania ciał ofiar, 
co w ten sposób zwolniłoby 30 osób 

cywilnych pełniących straż przy zabi- 
tych. P. Dyspozytor rzekomo po po: 

rozumieniu z Dyiekcją kolejową o- 

świadczył że wyszie wagon jeżeli 

komenda policji pow. Dziśnieńskiego 
zagwarantujezwrot kosziów urucho- 

mienia i wykorzystania lokomotywy. 

Po dłuższych pertraktacjach żądany 

pociąg przybył a w nim przedstawiciele 

władz kolejowych z lekarzem powia- 

towym dr. Reyro. 
Ciała zabitych pochowane zosta: 

ły na koszt starostwa, a maszynista 

Śzmelier i pałacz Paszkiewicz Józef 
za swoje zuchwałe niedbalstwo skui- 

kiem czego sześciu ludzi utraciło ży- 

cie i sześć rodzin straciły swoją 

główną podporę zostali aresztowani 

i przekazani władzom  sądowo śled- 

czym. 
Jedyny żywy dotychczas uczest- 

nik tego wypadku, A Pitkiewicz leży 

chory poiłuczony uderzeniem  Śnie- 

gowca. B. 

  

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Požegnalne przedstawienia zespołu 
operetkowego Z udziałem 

MARKA WINDHE1MA 

Dziś po raz l-szy 

Rewja p. t. „Pod sukienką” 

Początek o g. 8 m, 15 wiecz. 

W niedzielę 17b.m. o g. 12 m. 30. 

Poranek symfoniczny 

Ceny najniższe. 

    

    

Pomimo u 

Sensacją dnia jest przesilenie w 
GRODNO. Wyzwoleniu. Rozłam, jaki we wiorek 

— Napad rabunkowy. W pią- nastąpił jest liczebnie najsilniejszy 
tek 8 b. m. wieczorem na powraca- ze wszystkich wstrząśnień przez któ- 
jącego z Grodna do Sopockiń wo- re klub ten w ostatnich latach prze- 
źnicę pocziowego Zysa dokonano Szedł. Po secesji p. Thugutta i jego 
napadu rabunkowego. giupy, po secesji Wojewódzkiego na- 

Napastnicy zraniwszy ciężko w stępuje secesja chłopska z Walero- 
głowę woźnicę zrabowali 4 listy war- nem i Dąbskim na czele. O prze- 
tościowe na sumę 880 franków fran- Sileniu tem słychać było od dawna. 
cuskich, 8 listów poleconych amery- Szczególnie silnie dawaly się wyczu- 
kańskich oraz takież listy wartościo- wywać objawy niezadowolenia pod- 
we krajowe. czas kryzysu rządowego w  listopa- 

Rannego Zysa przewieziono do dzie. Nieustanna opozycja dła opozy- 
szpitala miejskiego w Grodnie, gdzie Cji wywołała ciągły ferment, aż mu- 
dr. Śleszyński dokonał trepanacji Siała doprowadzić do rozłamu. 
czaszki. Stan chorego jest b. ciężki. Przyśpieszyły go uchwały Wyzwo- 

Na miejsce napadu, w celu prze- lenia z dn. 3 stycznia, gdy wyklu- 
prowadzenia dochodzenia, wyjechał czoro p. Dąbskiego, a dziewięciu iu- 
z Giodna kierownik ekspozytury śled- nych ( Ledwocha, Walerona, Chyba, 
czej podk. Brzęczek wraz z wywia- Niedzielskiego, Wronę, Bujaka, Sanoj- 
dowcami. cę, Tabora i Jemielewskiego) oddano 

pod sąd partyjny, W tydzień potem 
yzwolenie wydało odezwę (z da. 10 b. 

.), wyjaśniającą położenie wewnętrz- 
ne stronnictwa. Przedstawiono w niej 
dzieje partji podczas ostatniej kadencji 
Sejmowej, i wyłuszczono powody wy- 
stąpienia p. Thugutta, który «stał się 
pierwszym i rozłamowcem, pierw- 
szym rozbijaczem Wyzwolenia», Dalej 
Odezwa bardzo ostro wysiępuje prze- 
ciwko grupie «Wojewódzkiego», trak- 
tując ją jako «jaczejkę komunistyczną», 
w końcu zaś skierowuje się przeciw 

o p. Dąbskiemu, najobszerniej i naj 

MEJSZAGOŁA. 
— [b] Dur plamisty. Na terenie 

gminy od kilku dni zanotowano pa- 
rę wypaljków duru plamistego. Osia- 
10 Gwa wypadki zasłabnięć miały 
miejsce we wsi Piotrowszczyzna. W 
związku z tem ma przybyć z ramie- 
nia lekarza powiatowego Starostwa 
Wad.-Trockieso kilku sanitarjuszy w 
celu przeprowadzenia dezynfekcji. 
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List otwarty Marszałka gwałtowniej; 

Rozłam w, „Wyzwole» 

wc Nr 10 (1020) 

Qszczercza kampanja przeciwko Polsce. 
Polskich posłów sejmowych. 

Wycieczka «parlamentarzystów» polskich pp. Bryla, Fiderkiew icza 
Helmana i innych jest nielada okazją dla bolszewików. „Sympatyczni” 

goście z Polski nie szczędzą informacyj o swej Ojczyźnie i na prawo 

i lewo sypią wywiadami, które skrupulatnie drukuje «Młot» i «Zwiezdy» 
i cała wogóle prasa sowiecka. Propaganda sowiecka nie potrzebuje w tej 

chwili wysilać się na pomysłowe kłamstwa o Polsce, wystarczą bowiem 

zupełnie słowa posłów sejmowych. zwiedzających Związek Sowiecki. 

Naiświeższy „Młot* miński z dnia 12-go b. m. przynosi wywiad z 

pos. Fiderkiewiczem z Niezależnej Pariji Chłopskiej. Pos. Fiderkiewicz 

zapytany o najważniejszą w Polsce sprawę reformy rolnej tak informuje 

czerwonego dziennikarza. 

— «Reforma rolna jest obecnie zwyczajna parcelacją majątków ob- 

szarniczych ża grube pieniądze. Chłop pieniędzy nie ma, wobec czego 
ziemi dy nie otrzyma. Cntop bogaty może cokolwiek dokupić, ale bez- 

rolni i małorolni, których w Polsce jest większość—nawet nie łudzą na- 

dzieję i marzą, że jedynie przy zmianie ustroju społecznego mogą otrzy: 

mać ziemię». 

  n 

W sprawie bezrobocia pos. Fiderkiewicz zakomunikował również 

„wyczerpujące” informacje: 

— «jeżeli nie policzyć bezrobotnych nierejestrowanych i bezrol- 

nych, na wsi liczba ich przekroczy miljon». 

Dalej według opinji posła Fiderkiewicza Polska nie ma prawie wido- 

ków na pożyczkę zagraniczną i żadna pożyczka nie uratuje stosunków w 

Polsce, gdyż będzie pożaria przez stały deficyt budżetowy wobec nad- 

miernych wydatków na biurokrację, wojsko i policję. 

Wzglęiem Niezależnej Partji Chłopskiej stosuje się w Polsce nie 

tylko terror ale prowokację. Konfiskaiy pism, rozpędzanie wieców posel- 

„kich—io rzecz zwykła. 

(DEI STT TATSIA OT PTS UEI ATA NIO AZ SEAT 

Dom otwarty i Mały domek. 

Piłsudskiego. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W piśmie Pańskiem, jak prawdopodob- 
nie i w innych dziennikach, zosiał umiesz- 
czony komunikat Pol. Aj. lelegr. o tem jak 
<obok innych spraw bieżących» Komitet po* 
lityczny «postanowił, aby p. prezes Rady Mi* 
nistrów zwiócł się do p. Marszałka Sejmu 
z poś ą o przyśpieszenie prac Sejmu nai 
projektem ustawy o naczelnych władzach 
wojskowych». Wedłe tego komunikatu de 
cyzja taka jest w związku z zapytaniem jed- 
nego z pp. minisrów, zgłoszonem do p. 
Prezesa Ridy Minisirów w sprawie <ewen- 
tualnego powroiu do służoy czyunej Mar- 
szałka Piłsudskiego». 

Wobec powyższych nrzędowych enun* 
cjacyj, śpieszę z publicznem wyjaśnieniem, 
gdyż jestem już z muóstwa stron zasypywa- 
ny pytaniami © mój <zmieniony stosunek» 
do sprawy ustawy o naczelnych władzaca 
wojskowych. Specjalnie przykremi są mi za- 
pylana wielu moich kolegów z wojska х 
którymi spędziłem tyle cza:u ongiś we wspól- 
nej służbie na wojnie. Wielu wydać się bo- 
wiem może, że traktowano ze mną osobiście 
przedtem, nim na <komitecie politycznym»— 
podkreślam umyślnie ten teimin—uradzono 
nad powrotem moim do służoy czynnej na 
podstawie zgody mojej ną ustawę o najwyż+ 
szych władzach wojskowych. 

Nie mogę wię: nie zaznaczyć, że powy- 
żej wspomniany komunikat nic wspólaego 
ze mną nie ma i że nie zmieniłem w niczem 
swego zdania co do ustawy o najwyższych 
władzach wojskowych. Uważam tę ustawę 
dziś jak i dawniej, za niecną robotę, szkodlie 
wą nie ala wojska jedynie, alei dla pań: 
stwa,—w stosunku zaś do mnie osobiście za 
wyraźny sposób powiedzenia, że Marsz. 
Piłsudski nie wejdzie do wojska nigdy, 
nawet przy najwyższem zazrożeniu istnie- 
nia szmego państwa. Wynika to jasno ze 
wszysikich moich wypowiedz:ń pubhcznych 

i oficjalnych zarówno w stosunku do usta. 
wy o naczelnych władzach wojskowych, jak 
i do jej autora, p. Sikorskiego. 

Nadto nie mogę nie wyrazić swego 
zdziwienia, że p. prezes Rady Ministrów — 
pom mo moich o-trzeżeń, aż nądio wyraż- 
nych, wypowiedzianych przy początka u- 
bieołego kryzysu i ostrzeżeń, wyrażonych w 
obecności p. prezesa Rady Ministrów przy 
składaniu p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
mego drugiego oświadczenia — oddał bez 
po'ozumienia się ze mną, na co najo zy- 
wiściej miał dosyć czasu, moją osobę ną to, 
co nazwałem pizy nim „handlem politycz- 
nym Marszałkiem Józetem Piłsudskim”. 
Jest to jeszcze jeden objaw zwyczajów i o- 
byczajów politycznych w Polsce, co 
których mogę powiedzieć tylko to, że edy 
się kto skarży na złą konstytucję u nas, to 
śmiało dodawać może, że jeszcze złą kon- 
stytucję wytrzymać można, ale złych i 
znacznie gorszych, niż zła konstytucja, 
obyczajów i zwyczajów politycznych zaiste 
wytrzymać niepodobna. 

Pioszę przyjąć, Panie Redaktorze, wy- 
razy należnego szacunku i wdzięczności za 
umieszczenie mego do Pana listu. 

J. Piłsudski. 
Sulejówek, 12 stycznia 1926 r. 

kazania się recenzyj naszego sprawozdawcy 
p. W. Piotrowicza, drukujemy za jego zgodą nader interesu- 
jące wywiady prot. Wincentego Lutosławskiego na temat 
„Domu Otwartego" i „Małego Domku", ujęte w formę te- 
cenzyj. 

Rzecz się dzieje czterdzieści lat 

temu, a wszystkie typy tej doskona- 

łej komedji Bałuckiego pozostają tak 

aktualne, jakby w tym roku była na- 

pisana. 

Zazdrosny mąż, który ma specjal- 
ną metodę ochraniania żony pized 

pokusami i jest pewny jej. wierności, 
choć ona go prawie jawnie zdradza 

i wysyła go na schadzkę na cmentarz, 

aby bezpiecznie przyjąć kochanka w 

mieszkaniu młode małżeństwo, 

które ulega pokusie urządzenia wię- 
kszego przyjęcia i ma z tego powodu 

wiele przykrości—baba plotkarka, ma- 
jąca cztery niepowabne córki na wy- 
daniu —- aptekarz małomiejski, szu- 
kający w stolicy posażnej żony—stary 

pułkownik, patrzący z oburzeniem i 

pogardą na zepsucie młodzieży — na- 

wet kontrast między dawnymi a no- 
wymi tańcami—to wszystko można 
i dziś spotkać w aktualnem życiu. 

Gra całego zespołu bez zarzutu wszy- 
stkiete postacie tak żywo stawiała przed 
oczyma widzów, że ciągłe wybuchy 
zdrowego Śmiechu bardzo dobrze 
zastępowały oklaski i świadczyły o 
zadowoleniu publiczności, wypelnia- 

jącej teatr na 
zupełnie. 

Śmiech „z próżności 
rusza myśli w kierunku społecznie 
pożądanym, a wywołanie takiego Śmie- 
chu staje się społeczną przeto zasługą. 
Komedja Bałuckiego zasługuje na to, 
aby w. czterdzieści lat po epoce, 
którą przedstawia, jeszcze gromadziła 
AZ żądne M goa Jest to rzecz 
w nie mniej udana, niż najlepsze 
komedje Fredry i pozostanie AS 
wie zabawną jeszcze za drugie czter- 
dzieści lat i więcej. 

Sam tekst autora już jest wielce 
udany, a w tym wybadkić jest on 
nadzwyczaj udatnie ilustrowany po- 
mysłowymi gestami aktorów, nawet 
tych, którzy mają rolę. niemą, jak 
cztery córki Ciuciunkiewiczowej. By- 
ły one bardzo trafnem uosobieniem 
takich bezdusznych panien, tyranizo- 
wanych przez pełną poczucia swej 
władzy i znaczenia matkę. 

Mąż zazdrosny i jego niewierna 
żona, gospodyni domu otwartego i 
wujaszek pułkownik, nawet stary 
służący — to wszystko było żywe i 

Bohulance prawie 

ludzkiej no. 

vrzypomina mu czasy 
dawne, jegostanowisko wobec Habs- 
burgów akcentując szczególnie silnie. 

Do sądu partyjnego nie doszło. 
Gdyż właśnie wczoraj, po zjeździe 
posłów, padły kości. |We wtorek w 
godzinach popoludniowych prezes 
klubu PSL Wyzwolenie i Jedność 
Ludowa p. Błażej Stolarski otrzymał 
od pos. Walerona list w którym za- 
wiadamia z upoważnienia swych ko- 
legów oddanych pod sąd partyjny 
oraz pos. Helmana, Polakiewicza i 
Fijalkowskiego o utworzeniu na te- 
renie sejmowym nowego klubu stron- 
nictwa. chłopskiego. 

Rozłam, który nastąpił nie został 
zdaje się całkowicie wyczerpany i w 
najbiiższej przyszłości należy się spo- 
dziewać nowej secesji z przerzedzo- 
nych szeregów „Wyzwalenia*. Oio 
grupa kresowa w „Wyzwoleniu* na 
czele z pos. Wędziagoiskim, Adamo- 
wiczem i -Dubrownikiem jak głosno 
już mówią w kuluarach ma również 
opuścić „Wyzwolenie”. 

„W ten sposób opuściło Wyzwo- 
lenie 17 posłów na 44, Wyzwolenie 
zatem schodzi do grup bardzo 
Szczupłych, zwłaszcza skoro się u- 
względni dalsze przewidywane sece- 
cje. Grupa pp. Walerona i Dabskiego 
w najbliższym czasie ma się połą- 
czyć z klubem p. Brylą. 

Stronnictwo Chłopskie 
, We wtorek obradował nowy klub 

sejmowy Stronnictwa chłopskiego, i 
dokonał wyborów nowego prezy- 
djum. Prezesem tej nowej trakcji zo- 
stał wybrany p. Andrzej Waleron, 
wiceprezesami pp. Jan Dąbski i Jan 
Zaleski, skarbnikiem p. Jan Ledwoch, 
a sekretarzem p. Józef Sanojca. 

Nadto uchwalono rezolucję na- 
stępującą: ! 

„Klub poleca prezydjum natych- 
miastowe wszczęcie akcji celem po- 
rozumienia się z innymi klubami w 

© sprawie dalszej konsolidacji”. 
Pos. Jan Dąbski główny motor 

rozłamu w Wyzwoleniu. w wywiadzie 
z współpracownikiem «Kur. Pol.» w 
ten sposób sprecyzował hasła i cele 
nowego stronnictwa. 3 

— Stronnictwo nasze polączy się 
już w najbliższym czasie ze Związ- 
kiem Chłopskim. Będziemy również 
starali się połączyć z innemi grupami 
i posłami ludowymi. 

— A praca na terenie parlamen- 

psut to wraženie rzeczywistošci, to 
schody między przedpokojem a sa- 
lonem. Drzwi od przedpokoju i dru- 
gie drzwi od pokoju gospodarza 
mogłyby być przeniesione na scenę, 
również jak stolik służący do gry w 
karty lub w szachy. 

Niepodobna opisać słowami licz- 
nych trafnych pomysłów, jakie w tej 
sztuce aktorzy wykonali ku wielkiej 
uciesze publiczności. Typy śmieszne 
i zabawne zostały przedstawione bez 
przesady i złośliwości, w sposób po- 
budzający nawet tępych widzów do 
namysłu, a może nawet do zbawien- 
nych postanowień. 

Ta zdolność wywołania młodzień- 
czej wesołości w zespole, który za- 
razem jest w stanie wystawić Wy- 
zwolenie—dobrze świadczy o duchu 
panującym w Reducie. 

Podział aktorów na komików i 
tragików jest sztuczny — doskonały 
tragik powinien umieć także wyrazić 
komizm, bo „nic z tego co jest ludz- 
kiem, nie będzie mu obcem”. 

Komedja, nawet farsa, dobrze gra- 
na nie jest niższym gatunkiem sztuki, 
jeśli należy do prawdziwej Sztuki. 

l owszem, Śmiech jest bardziej 
wyłącznie ludzkim objawem, niż wy- 
cie z bólu, A zdolność do śmiechu 
i budzenia śmiechu, jest jednym z 
warunków równowagi duchowej i 
parzenia z właściwej perspektywy 

rzeczywiste, a jedyny szczegół, któryna zawiłości, które nam utrudniają 

Barbarzyństwa litewskie, 

Bezdomna rodzina żydowska wysiedłona z granic 

Władze litewskie kolportujące przy każdej sposobności fałszywe wiado- 
mości o rzekomyc hpolskich uciskach stosowanych do mniejszości narodowych, 
wysiedliły onegdaj niejakiegoś Hirsza 
żoną i dwojgiem drobnych dzieci. 

Dormanowie za isani byli do księz stałej 

Dormana, żyda z pochodzenia, wraz z 

(mieszczańskiej) ludności w 
gminie Życmuńskiej, jednak wysiedieni zosiali rzekomo diatego, że nie są oby- 
watelami litewskimi. 

Wobec tego, że wysiedlenie nastąpiło w dobie obecnych mrozów sięgają- 
cych 20 st C., władze polskie zezwoliły Dermanowi i jego rodzinie na czaso- 
we zamieszkanie w +oisce. (0) 

Gen. Żeligowski przed komisją wojskową. 
Odpowiedź na wnioski P. P. S. 

WARSZAWA, 13.1. Pat Sejmowa 
komisja wojskowa omawiała wnioski 
kiubu PPS o skróceniu czasu służby 
wojskowej. 

Min. Żeligowski zwraca uwagę 
na to, że po zakończeniu wielkiej woj- 
ny rozległy się narzekania, że wojna 
nie została należycie przygotowana. 
Obecnie w armji naszej forma góruje 
nad treścią. Adminisiracja jest rozbu- 
dowana zbyt szeroko kosztem linji, 
Ponieważ nie możemy trzymać pod 
bronią licznej armji, przeto co naj- 
mniej 70 tysięcy poborowych z każ 
dego rocznika nie bierzemy. Wytwa- 
rzą to szalone trudności przy mobi- 
bzacji. Dlatego minister jest zasad+ 
miczo za skróceniem czasu: służby 
wojskowej. 

W ten sposób osiągniemy to, że 
będziemy mogli dać do wojska cały 
kontyngent rekruta. Jednakże przejście 
na krótszą służbę wojskową nie jest 
możliwe już w tej chwili, krótka służ- 
ba wojskowa wymaga bowiem znacz- 
nej liczby zawodowych. W. armji 
po!skiej posiadamy dostateczną liczbę 
zawodowych oficerów i podoficerów, 
jednakże pełnią oni służbę nie w linji, 
lecz w biurach, 

W puikach linjowych mamy oti- 
cerów połowę potrzebnej ilości a po- 
doficerów jedną trzecią. Zanim przeto 
zdecydujemy się na przejście do skró- 

cenia służby wojskowej musimy 
wszystkich zawodowych z biur prze- 
nieść do linji. Natomiast oficerów lin- 
jowycn trzeba będzie uprzywiljować 
pod względem płacy, enierytury: 1 t. d. 

, Dotychczasowe wysiłki poprzed- 
nich m nistrów zmierzające do zmniej- 
szenia administracji wojskowej nie 
osiągnęły skutku. Odcięte głowy ciąg 
le odrastają. A więc uzdrowienie liaji 
jest koniecznym warunkiem skróce- 
nia służby wojskowej. 

Drugim warunkiem jest pozyska- 
nie w obecnych obozach korpuśnych 
terenów ćwiczeń, kióre zresztą nie 
wszystkie korpusy posiadają. 

W związku zretormą wyszkolenia 
należy pozyskać dla wojska tereny obo- 
zów ćwiczeń dla dywizyj, a nawet dia 
pułków,i garnizonów. Minister przewi- 
duje, że na przeprowadzenie całkowi- 
tej reformy wyszkolenia potrzeba bę: 
dzie lat kilka, do ustawowego zaś 
skrócenia czasu służby będzie można - 
przysiąpić po dwuch latach. 

Pos, Załuska (Z.L.N.) postawił 
wiosek, aby. komisją wojskowa w 
spiawozdaniu swojen па pienum Sej- 
mu o wnioskach P.P.S. dotyczących 
lat służby i kontygentu rekruta wez- 
wała rząd do zajęcia wobec tych 
wniosków stanowiska względnie do 
przedłożenia Sejmowi projektów od- 
nośnych ustaw. 

Na tem dyskusję przerwano. 

RERATOTEKAREĄ ZZO W WEZ WODR AK UZO WIZOTCK ODÓEDZE PROOOPASZE KASE RORADENKA 

tarnym? Э8 Н gdyž budžet 1 ipėtmiljardowy uwa- 
— W sejmie pójdziemy za tem żamy za zbyt wysoki. Będziemy się 

wszystkiem, co będzie zmierzało do domagać dalej podniesienia produkcji 
wydobycia państwa z obecnej cięż- małorolnej. 
kiej sytuacji gospodarczo-finansowej. — A stosunek do rządu? 

— W jaki sposób uzewnętrznicie — W każdym razie — będąc na: 
to panowie? wet w opozycji, będziemy prowadzili 

-- Przedewszystkiem  poprzemy politykę aktywną, politykę  realnej 
wszelkie usiłowania redukcji budżetu, pracy dla dobra państwa i ludu. 

życie. w skandaliczny sposób swoje uczu- 
Więc dawna klasyczna proporcja cia, do tego stopnia, że nawet tępego 

grecka trzech tragedji na jedną ko- męża pobudza do zazdrości? 
medję w naszych ciężkich do zniesienia A czyż nie jest komicznym ten 
czasach może z pożytkiem być trochę mąż, który przez 8 lat żonę zupełnie 
zmieniona w ten sposób, aby dobrą zaniedbuje, pozostawia ją w domu, 
komedję uznać za równoważną do- jakby służącą, nie mającą udziału w 
brej tragedji. Dla tego radosną wieść, jego życiu towarzyskiem i zawodo- 
że można się ubawić i uśmiać zdro- wem — tak dalece, że jedyną jej roz- 
wo na przedstawieniu „Domu otwar- rywką są rozmowy ze służącą i że 
tego", warto szerzyć, aby dotarła do ona sama przez obcą osobę 
wszystkich, co mogą jeszcze sobie wchodzącą do domu jest wziętą za. 

domku» wyśmienicie i 
Rzecz, która w czytaniu może się 
wydawać tragiczną, jest Uwydainio- | 
na jako wykwintna komedja, w któ- 
rej wyraziście występują śmieszne 

pozwolić na odwiedziuiy teatru. 
® 

„W małym domku* jest to ko- 
medja pełna wesołości, pomimo strza- 
łów na scenie i po za sceną. Głów- 
ne dwie postacie, to marzyciel, roz- 
kochany nauczyciel i przedmiot jego 
miłości, trzeźwa i rozsądna, panująca 
nad sobą Wanda. 

Kontrast tych dwóch typów stwa- 
rza sytuacje nadzwyczaj komiczne. 
Wszystko się kończy najlepiej, trium- 
fem, wytrwałej miłości, wzajemnością 
panny i jej poślubieniem. 

W innym sensie komiczną jest 
inna para, która ten mały domek, sce- 
nę miłości Wandy zamieszkuje. Czyż 
nie zabawną jest doktorowe, która 
najprzód dała się uwieść |okatorowi 
swej matki, a gdy za niego wyszła 
ównie łatwo w osiem lat później u- 
ega lokatorowi swego męża i w prze- 

«iwstawieniu do Wandy manifestuje 

służącą — a potem zapominający O 
wrażliwości na lokatorów uwiedzio- 
nej przez siebie i poślubionej dziew- 
czyny i oddający ją na pastwę cał- 
kiem niepotrzebnego mu lokatora, 
inżyniera? 

Równie śmiesznym jest ten inży- 
nier, kochliwy i tchórzliwy zarazem, 
uciekający od doktorowej, gdy się 
przekonał o jej wrażliwości. Także 
komiczną rolę ma służąca, przeko- 
marzająca się ze swoją panią i nad- 
miernie z nią poufała, 

Wesołej tej atmosfery w które 
nadwyczaj trafnie są także scharakte- 
ryzowani sędzia filozofujący o Spra* 
wiedliwości i medycynie oraz zalotna 
sędzina—wcale nie zdoła zamącić 
komicznie zabójstwo na scenie, i 
zbyteczne samobójstwo po za sce- 
nią. 

Widzowie nie będą płakać nad 
temi ofiarami, bo wiedzą że one гу- 
chło zmartwychwstaną, jako nie- 

/ 

Więcej pos. Fiderkiewicz nie po“ 

wiedział o Polsce, ale jak zapewnia 

„Młot* opowie w czasie powrotu z 
Moskwy. 

Na zakończenie tej rozmowy u- 

trzymanej w wysoce „dobrosierdiecz= 

nym” tonie i zupełnem zrozumieniu 

duchowem, pos. Fiderkiewicz wyraził 

podziw dla zewnętrznego wyglądu 
Mińska, wvstaw sklepowych (!) i td. 
EEST EIAETS iais BEATS i 

ubrady Sejmu. 
Posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA. 13 I. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Senatu marsza- 
łek zawiadomił, że sen. Smólski 
(Ch.D.) zrzekł się mandatu. Dalej 
referował sen Adeiman (Ch.D.) usta: 
wę o uprawnieniu Rady Ministrów 
Go zmieniania wysokości kar za 
zwłokę od zaległości w podatkach 
bezpośrednich. Mówca w imieniu. 
komisji wniósł o odrzucenie tej usta- 
wy, jako nie mającej celu, gdyż 
cyfra zaległych podatków wynosiła 
w roku 1925 tylko 70 mijonów 
złotych, w poprzednim zaś roku by- 
ła ia kwoia cokolwiek większa, co 
zdaniem «mówcy przy obecnem pize* 
sileniu gospodarczem uważać można 
za dobre wyniki. 

Wice-minister skarbu Markowski 
imieniem rządu podtrzymywał ustawę 
z uwagi na to, że minisier nie musi 
w myśl usiawy podnosić Каг га 
zwłokę, lecz jest tylko do tego przez 
tę ustawę upoważniony i może to 
zastosować wówczas o ile się okaże 
potrzeba przecięcia śruby podaikonej. 
W głosowaniu całą ustawę oOdrzu- 
cono. 

Z kolei uchwałono zapowiedzieć 
zmiany w ustawach o _ pobieraniu 
podatków w naturze w zbożu i węglu 
oraz o prawie piywatnem międzyna- 
rodiowem i © prawie prywatiem 
międzydzielnicowem. 

Następnie sen. Kalinowski (Wyzw.) 
zgłosił wniosek w sprawie nadmier- 
nych kosztów budowy grobowcą 
nieznanego żołnierza, a sen. Biały 
(Piasi)—w sprawie przedłożenia wy- 
kazów piacowiuków przy władzach 
centrainych i wyższych uczelniach. 
Sen. Krzyżanowski (Klub Pracy) 
wniósł jmieipclację podpisaną przez 
członków Kiubu Pracy, Koła Żydow- 
skiego, P.P.S. i Wyzwolenia w spra- 
wie nadużyć inspektora policji Łu- 
komskieso, prokuratora Maliny, sę- 
dziego Rudka i aplikanta Piotrow* 
skiego w związku z procesem Stei- 
gera we Lwowie. Na tem obrady 
zakończono. Następne posiedzenie 
27 stycznia. 
  

  

Bandy dywersyjne zło- 
żone z Polaków. 
Według oficjalaych danych bolszewicy 

rozpoczęli na wielką skalę tworzenie od- 
działów polskich złożonych z dezeiterów 
armj polskiej i najrozmaitszego elementu 
rzekomo polskiego. Według specjalnego roz* 
kazu kadry tych oddziałów mają wynosić 10 
tysięcy ludzi, Oddziały te tworzą się w 
dwóch miejscach: jeden na Białorusi Sowiec- 
kiej w Smoleńsku, drugi na Ukrainie w Char- 
Kowie. Organizacji ostatnia jest już prawie 
na ukończeniu. Żołnierze tych oddziałów 
wskutek tej rozmaitośe: elementów ujęci być 
mają w karby żelaznej dyscypiiny. 

Rzecz charakterystyczna, że przy organi- 
zowaniu tych oddziałów trzymają się bołe 
Szewicy szemału używanego wę francuskiej 
Legji cudziemskiej t. zn. oddział ma się 
składać z 2 a nie 3 bataljonów. jak w armji 
czerwonej i ba'aljon z 4 kompauji. Komen- 
da ma być wydawaną w języku polskim 
Olbrzymi nacisk kładą inicjalorzy na aglia-" 
cję komunistyczną. W tym; ceu w każdej 
kompanji jest dwóch specjalnych instrukto- 
rów propagandowych. 

Właściwym ceiem tworzenia oddziałów 
polskieh jest naizieja, że będą one kadrami 
przyszłej armji rewolucyjnej polskiej i w.ra- 
zie ewentualnej wojny lub ruchu rewolucyj- 
nego odegrają rolę jako dywersanci na tyłach 
polskich. (i) 

   

śmiertelne komiczne typy bałamutne, 
go doktora i łatwej do zbałamuce- 
nia bezdusznej młodej kobiety, nie 
mającej ani treści ani celu w życiu, 

Zespół Reduty gra «W małym 
bez zarzutu, 

is mieszkańiców małego miastecz- | 
a. 

Jeśli sztuka «Dom otwarty» wy- 
woływała głośne wybuchy Śmiechu, 
to patrząc na sceny „W małym dom: 
ku* szczelnie zapełniona widownia 
rozkwitała ustawicznie ušmiechami. 
Komizm Rittnera jest subtelniejszy 
i oryginalniejszy niż komizm  Bałuc- 
kiego. 

Trudniej dobrze grać „W małym 
domku* niż «Dom otwarty» A jak- 
koiwiek „Dom oiwarty* jest 
nadzwyczajnie, to trzeba wyznać, że 
aktorzy „ W małym domku grają je- 
szcze lepiej—i ktokolwiek widzi 
„Dom otwarty" z zadowoleniem, ten 
powinien skosziować więcej subiel- 
nej wysołości, bez obawy 0 strzały 
na scenie — patrząc na wnętrza „ma* 
łego domku”. 

| W. Lutosławski. 

WW 

grany | 
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Ujęcie największego bandyty w Polsc2. KRONIKA Mróz i jego skutki. 

  

=— 
W dniu wczorajszym ku wielkiemu za: 

) 
5 ZWARTEK — (x) Zapomogi Magistratu dowoleniu wszystkica silny od kilku dai i b 'nnych y y 

i Po 30 latach bezkarnego bandytyzmu aresztowany w Wilnie. dh Dziś T AO e a uke Z och w róż zelżał. Z rana termometr wskazywaj 
"k 

yw OB agistrat m Е 2 : 
ы 

2a: i 3 5 2 Е = . jeszcze—17 poniżej zera a jaż wieczorem 
į Onegdaj, dn. 12 b. m. dokonano znaki miejscowej ludności od lat Mieszkanie w Równym Polu, į Heronima. Zach, M. © g. 2 m. 58 tych dniach na instytucje dobroczyn spadł do 10, co przy nieznacznym wietrze nie 
й w Wilnie K aciorinės aresztu. W przeszło 30. — Kto go ше гпа!?! — Juno ` ne w Wilnie 16472 zł, jako resztę Po rozbiciu tej jego ostatniej ban- | Pawła LM. zabońów siec podac Ža 

dy, Ryś przybył do Wilna i zamiesz: ———— a o ia 
kał w Rywin Polu. Niebawem URZĘDOWA. nić kich ry b, conio zapomog 

— (b) Kabaret w „Warsza- 
wiance”. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych wydało wileńskiej restau- 
racji „Warszawianka* zezwolenie na 
urządzenie kabaretu. 

Przedstawienia trwać mocgą jedy- 

było tak przykre jak w dniach ubiegłych. 
Wraz ze zm'aną temoeratury ożywił się ruch 
na ulicach. Silne mrozy stały się przyczyną 
kilku wypadków. Oto w dniu 12-70 0 godz. 
17 na zapasowym torze na stacji towarowet 
Wilno wykoleił się parowóz. Przyczyna —za- 
ma:źnięcie zwro'nicy. Na szczęście odbyłe 
się bez wypadków z ludźmi. Parowóz w 
ciągu kilku godzin podniesiono. 

Cienka warstwa lodu na chodnikach i 

icjj wpadł słynny bandyta Wszyscy: na wsi i w mieście. Wedle 
Ryś. Śeść o RA 4 tak błyska- tych szczegółów m ims 2 

padł OAS ew atojć JG at MIEĆ pogoni nę R ojgeny mydle jakkolwiek a MIE о {шітіац wie- szego bandyty, jas! grasował na Koniokradów, która zagony swe Wi wzywa obywateli poiskich, posiada- 
В оее рдгркі,тпіе I cóż w Ziemiach Polskich, od czasu odzy- rzuciła w pow. w AA a s jacych własność nieruchomą na te- 
zy a ka ais le- skania niepodległości, i do jednego Trockim, Oszmiaūskim i paša b le A. rylorjum repubiiki Litewskiej do zgło- 
2 M Apo I Ryś! band ea z największych, jakie widziało dawne TOWNiež JOE ck SA дар эхета się do urzędu osobiście, ewen- 
„magai Bide, dzi dał i imperjum ros jskie. Onegdaj, po sių ysią, WY tualnie podanie swych adresów w 
R WJ > on swych najbliższych wspólników. ce ach rejesiracyjnych. Zwracać się 
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Ryś vel Rysiew. Tegoż samego więc dnia a:esziowano należy w terminie do 20 marca pod nie w godzinach O. s» ulicach dawał się mocno we *znskl. Segal ys ve > bandytów: Karłaszewa, Klucznikowa Adresem Warszawa ul. Foksal 3, tego rodzaju restauracyj t. j. do się ludzie, padali i oczywiście były wypadki 
nas is i didi «lada CE mu i Kuczyńskiego. Gtówny Urząd Likwidacyjny. Zało: W 19%) SZKOLNA. kosi jp, a l6< przychodzący w poblitu 

i dzin jerów osiadlej w gja naszych władz bezpieczeńs - : ‚ i | bear a poz ni A sA 
«ag S et adis Bida Si RE wyczerpała się i olo onegdaj da- fKoniec „epopei szenia osobiste przyjmowane Są od p    

jej ezultaf: Ryś w kajdanach # $ „, godz. 1l-ej do pi:rwszej, — (b) Mrozy a dziatwa sarfatu ar Wołodkowicz poślizgnął się 
+ *"arjerę rozpocząt przed laty mniej ta piękny rezultat:*Rys. w kaj elka | W ten sposób zakończyła się © —° (b) W. sprawie emerytur. Szkolna. Inspektor szkolny na m. nieszczęśliwie i złamał prawą nozę. Wołod. 
+ wigcej 30 iu, a odzuaczył się tem, iż Możnaby całą Opowia w Ki * epopeja bandycka, Podobno drogo Min. Spraw Wewnętrznych wyjaśni. Wilno powiadomił okńinikiem dy- kowicza odwieziono do szpitala św, Jakóba. 

proceder haniebny uprawiał bezkar- romantyczną pisać, o MIEZWJKIYCH. kosztowała iząd. Kiążą pogłoski, ją уу Sprawie zaopairzenia emerytal- Tekiorów i kierowników szkół, że Od nadmiernego napalenia pieców wy- 
„nie. Był nieuchwytny. W ciągu ostat- czynach tego PŁ zde że na cele pościgu za Rysiem wy. nego funkcjonaijuszy państwowych Wobec nastania wielkich mrozów buchło kilka pożarów. W domu przy ul. 

nich łat 5, dał się Szczególnie we dach, grabieżach, UCEERKACH, AE .28-7 dano Qkóło'46 tys. złotych. Wielkie į zawodowych wojskowych, że w ra. Tieobecność dzieci w szkole przy Bakszta nr. 4 należącym do p. Zajdłą Chur- 
znaki mieszkańcom powiatu Świę- cznijmy od najbardziej nas iniereSU- premie też były wyznaczone za jego zje nieposiadania przez nich orygina: 15 st. C. należy uważać za uspia- gina przy odegrzewaniu kranu z wodą z»pa« 
ciańskiego i Dzisieńskiego. Mimo jącego momentu, w którym Ryś OSIA- głowę. łów dowodów co do _ całoksziałiu Wiedliwioną oraz, że można uwalniać lit się dach. Śgłodęło 35 3 metr. Donie į największych wysiłków ze strony po- tecznie unieszxodliwionym został. ‹ 2 Ryś sianie przed sądem „okięgo- przebiegu służby w armjach zabor- dziec! od udziału we wspólnych na. trwał dwie godziny. Wysokości strat Lė ер państwowej, nie udało się ująć w;m. Podczas rozprawy i ioRy, k czych można składać dokładne ze: DEI w kościele już przy A zał. We wiorek ubiegły za. 

| a 4 ie j. s 3: S dowskiej pr Mi 
| Ijowskie, 7. EPS WC JESžC26 Wiele 0 MezWyjC stawienie pizebiegu tej służby po si paliłą się w ochronce ży J przy ulicy 

i W potrzasku na ulicy Kijo j : 
: czynach, niezwykle groźnego Dan- twierdzone przez dwóch świadków, Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. Konarskiego nr. 51 ściana od stlnie nagrza. 

Dn. 12, pewien tajny konfident, kolwiek dotychczas nosił długą bro- dyty. (b) 2 ” Р którzy razem służyli i którzy muszą — (b) Nowe stowarzyszenia. "80 piecyka. Przybyła w kilkanaście minut j zawiadomił naczelnika okręgowego + Po BR cał 15 LL: a SIWIETOZIĆ Skąd znane są im okolicz- W ostatnich dniach zalegalizowane Staż ogniową pożar w zarodku siłamła. 
urzędu śledczego nadkom. Janczew- putina, coś z Wan c + ności, które stwierdzają. zostały statuty następujących  to- ; skiepo, iž wyšledzit ostatecznie siė- pa. W tej chwili rzuci > z y ; : p ki R = Wydwwiióć tiki O na 9: mum ‚ 
dzibę Rysia, Nie było czasu do stra- łu post. Antonowicz, porwa ać ° МЫ О15К! 1 }е90 moralnošci. Wydział bezpie Związku inwalidów wojennych, Okrę- Wyjaśnienie p. Łuckie- 
cenia. Št. post. Józef Antonowicz i i wykręcił w tył. Okucie w kajdany 

T 
A
m
i
e
n
s
 

de
 L
 

ORA i i i czeństwa przy Delegaurze Rządu gowego Związku oficerów rezerwy, : post. Franciszek Songin z sę kr bowl Anai L an przyjazd do Wiina. powiadomił podległe sobie urzędy Oka pal wa gimnastycznego „Sokół* wiczą. 
na pow. Wileńsko-Trocki, wydelego- bromł. Zask ża i SE [ 8 administracyjne že na skutek rozpo- į towarzystwa  hodowli ołębi : и 3 ai zostają przez st. przod. służby znaleziono przy nim rewolwer syste- * Wielkim muttim, t. j. głową Ko: rządzenia Min, Spraw Wewnętrznych pócztowysi „Czuwaj“, > Pan Antoni Łuckiewicz zakwestio- 
śledcz. Guibińskiego i wraz z konfi- mu „Kolt* z jedną kuią w lufie. Po ścioła muzułmańskiego w Polsce zo- ° : о : ; BE nował wywiad umieszczo Nr. 293 

: > < : d wiadze ceniraine opiscowywu rze- а aj* będzie miało wy- y zony w Nr. 2 
dentem i dwoma posterunkowymi dostarczeniu go do urzędu śledczego, stał — obrany dr. _ Szynkiewicz. YW DR р T-wo „Czuwaj* będzie ło wy 

В 

: REJ ; : A „Słowa* z dnia 23 grudnia r.z. i 
5 jnie*i apa 8 : linie i му PISY regulujące wydawanie t.z. Świa- łączne prawo hodowli i posiadania grudnia r.z. i wo- 

i policjj mundurowej, udają się na zachowywał się spokojnie'i apatycz- Mieszka on obecnie w Beriinie i w deciw moralności, wzelędnie Świ. - goli obw i AJ cj; bec redaktora „Słowa oświadczył że: + aki zanė miejsce. Było to na ulicy nie. Na pytania zadawane mu przez najbiższym czasie zamierza zjechać dectw piawomyślności. — którzy chcą hodować gołębie po- _„"ie jest prezesem Wil. Nar. Ko. j Kijowskiej. Nagle z bramy jednego z wywiadowców, : ledwo raczył. odpo- > gym act = R a, Obecnie rzeczone zaświadczenia cztowe muszą zaoisać się w poczet Tteiu Białoruskiego, | : 
domów wyszedł on—Ryś. Barczysty, wiadać. cwesija o IE rodzi SN o nie mogą być wycawane przez poli- członków t-wa „Czuwaj”. z Sprawie Ćwikiewicza nie wy. 
wysoki, ogolory dla niepoznaki, jak- Szynkiewicz w Lachowiczach, z. No: cję (jak to było praktykowane dotych- — (b) Klub kolejowy. Grupa pow ada swego zdania, wogródzkiej. Pochodzi z biednej, k ł а i ) wy. | również nie formułuje At, Karjera bandyty, szlacheckiej rodziny. |, Czas) a w wypadku zgłaszania się urzędników Dyrekcji Kolejowej zwró* P K S lądu na załatwienie kwestii biał 

: ; й petentów do władz policyjnych, tė ciją się do Pana Komisarza Rządu z 524 ® ji białoru- 
aa trudnościach ' , Sobie tylko zawdzięcza ukończe- Dawne to były czasy i nie wiele główna leży przyczyna w ; į й iej. Natomiast stwierdz: że istotni 

NS j mińskiej, W'uny kierować zainteresowanego do nę. # dzenie statutu klubu zi, | ! a, že istotnie ' ich pamięta ludzi, gdy pierwszy po: pościgu: któżby ośmielił się go wy. Le średniej Sa A zak władz administracyjnych | pierwszej gia A dj ш nie jest komunistą. 4 strach sai na wsie i dwory pow. dać?l—Nie on to jego towarzysze by Leliai Dos u. Na SA instancji, które posiadają wyłączną Klub ten istnial już w Wilnie w uruch ymi Ww won 
Świ Oa ago gdy zbójscką swą mšcili. ay : тУ;окц z Że zę КО kompeiencje na wydawanie tych za- czasach przedwojennych pod nazwą z, 2 a tinie tej iastytucji 

ke A Ryś. Od tego A towarzyszy miał licznych. Człon- ty P pociąg ® świadczeń. Kiubu poleskiego. pełnie upadła. 
Aa; AK Pa zi z wschodnich. Dawał prywatnie lekcje " — Utrapieni 

RE 4 dy i grabieże, kowie jego band składali się ludzi z ) zn SUE — (b) Nadzwyczajna komisja я rapienia pocztowe. Po- 
NE ai ręce. Po” bogatą przeszłością „kryminalną, sta. i ksziałcł się dalej, Zdawał  matuię rozjemcza do spraw robotników OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA Zwolimy sobie 

“ o 

zwrócić uwagę Dy- 
i w Petersburgu, Potem wstąpł na A, з rekcji P й ) 

ё i - nowili element zdecydowany na Sr PLA : rolnych. Na mocy art. l i 2 ustawy: е „tekeji Pocztna spos6b przyjmowania 
ią a vas Lon: śmierć i obronę do ostainiego tchnie- wydział wschodnich języków w Pe- 7 dn. 18 Vil. 24 r. Minist. Pracy po- _ — (b) Zjazd w sprawie walki przesyłek pocztowych. W dużem 

(BET AK i i - gu. djuje języki: arab- ; i i jem- Z gružlicą 17 0. m. o godz. 3 p.p. mieście, jak Wi istujai т 

: : iedyś nia. Odwaga i spryt Rysia, graniczy ron Tu studjuje j wołał nadzwyczajną komisję rozjem-: z gruźlicą. „og p. p ście, j ilno, istnieje tylko je. 
Zac e ta z: ły z bezczelnością. Raz, w czasie po- mana turecki, dr. Szynkiewicz “ZA dia ustalenia warunków pracy i Odbędzie się w sali konferencyjnej dno okienko z jednym urzędnikiem 

= a + Е с:ісг;! razy z «tur- Ścigu za nim władz rosyjskich, por czasie wojny, dr. Szyn do Pa- płacy dla robotuików rolnych pow. Delegatury Rządu zjazd w sprawie gdzie cały ten ruch koncentruje się 
| kde) dk GER w lasy. Ze- wał konia «isprawnikowi» który kie- Otrzymał paszport zagianiczny Oszmiańskiego na rok służbowy walki z giuźlicą. Porządek dnia obrad (drugiego na dworcu z powodu о4- 

i siano go. na Gybtejcdókonisl šmia- rowat obławą. Powiadają, że prze- Tyża. : 1925—=26. przewiduje: 1) zagajenie i wybór prze- ległości od certrum miasta brać vod 
łej i ki, powrócił i znów grabić bierał się za popa, za policjanta ro- Dzięki namowom pewnego pro- Przewodniczącym komisji wyzna- wodniczącego, 2) referat d-r B. Ro- uwagę nie można). Dzieją się tam 

4 z) AŻ 21 onegdajszego dnia, syjskiego i bezczelnie zjawiał się tam, fesora nie dojechał jednak da Pary- czony został p. Inspektor Pracy St. meckiego: „O obecnym stanie walki rzeczy wprost oburzające: po dwu- 

i począł. > Ю ©П 1 wtem možė gdzie go się najmnieį spodziewano.  ža, a Zairzymai się w Berlinie, gdzie Fedecki, piócz którego udział w kon- z gruźlicą na ierenie Województwa godzinnem czekaniu, jak się zdarzyło 

/ bala się go ludność ; wstąpił na uniwersytet. Tu studjował” ferencji wezmą: 1 przedstawiciel Min. Wileńskiego" oraz referaty pizedsta- tautorowi niniejszej notatki, o godz 
| Śladami ostatnich pościgów. Orjzntalistykę. Specjalnie siudjował Rolnictwa, 1 przedstawiciel Min, Spra- wicieli: Wileńskiego towarzystwa prze- 3 okienko zostaje zamknięte i, jak w 
|: kcji pościgowej "za bandą Rysia. Orlemialstykę i rękopisy staro-turec- więgliwości, 3 przedstawicieli Kreso. ciweruźlicznego, opiek rodzicielskich. ym wypadku, osób 15 odeszło nie. 
| Od r. 1918, grasowa! bez przerwy akcji pościgc (262 organy służby Kie: Stamtąd przejechał naniejaki CZAS wego związku ziemian oddz, w O- 3) ieferat prozramowy d-r Boguckiego z ałatwionych. Tak bywa codzień. Nie 

1 na Ziemi Wileńskiej. Banda jego li- prowadzonej A tla sail do Lonoynu, gdzie pracował w «Bri- szmianie, 2 pizeustawicieli Związku z Warszawy, 4] wolne wnioski. i'cząc zmarnowania czasu, wystawa. + > Ža Bi o. ES Slaciąć dę funkcjo - tish Muzueum». Napisał tam rozpra- zawodowego robotników roinych i Zjazd zwołany został z inicjatywy nia w kolejce, podernewowania —pu- 
uzbrojonych w karabiny w * ypac Adi is 

+ 

1 

! 

  

й ы A с а wę doktoiską. 3 1 przedstawiciel  Chrześcijańskiego wydziału piacy i opieki „spotecznej bliczność jest narażona na ko 5 

W r. 1924 dokonał szeregu napadów wad kaz A uj Mecenas Achmatowicz dzieli się z Ža nn dok leśnikÓW: т ТОН przy Delega'urze Rządu. wożenia paczek, których kupcy = 
i morderstw, przyczem członkowie sze z kd ie jak też wspóm- "ami uprzejmie informacjami, doty- ków rolnych. Pierwsze posiedzenie | — (b) Skutki kryzysu. W okre- przykład nadają w с 
bandy odznaczali się niezwykłem ko pen ch wyprawach za cza. czącemi Mufti'ego, wyznaczone zostało na 21 b. m. O sie ubiecłego miesiąca, na terenie ku odrazu większe 
okrucieństwem. A oz 2 tósyiskidh ais go w oczach „Mufii skończył obecnie 41 lat, godz, 11 rano w lokalu Okr. Inspe- działalności XIl Oxręgu Inspektoratu nigdy SIĘ nie jest pewnym czy w 
BO ja r E a Iudnošci nimiiėm tajemniczości i bez- Właśnie niedawno otrzymałem od ktoratu Pracy, : Pracy zanotowano całkowite unieru: danym dniu los poszczęści j paczka 
MRoni" JACZEWSKI, р SRS oi Tora jego, jax np. Niego lis, w którym donosi mi, że  — (b) Termin zgłaszania wy. chomienie czteinastu przedsiębiorstw pp dnie „Przyjęta. Chyba że się zaj. 
SE My: Ulęcie-jedaak here Fodor Kolesow, osaczony przez po- zdążył już otrzymać gratulacje z An- kazów pracowników młodocia- przemysłowych: 8 drzewnyci, 1 che- mie kolejkę najpóźniej o 12-iej, 
członków bandy. e miedź bo- licję w r. 1925, pod Łyntupami, bro- gory z powodu swej nominacji, Pi. nych. Stosownie do $ 8 rozporządze- Mmiczne, fabr. zapałek Elektrą Słonim; Jedno z dwojga: albo należy w 

Re REZ dzi afość ucho- nili się do upadłego. sze mi wyraźnie, że pragnąłby być nia Min. P. i O. S. termin składania 1 papierowe (Werki) i 4 spożyw- Ri godzinie zamknąć drzwi do 
i Em bezkarnie W żywym łącznikiem Polski z Persją i wykazów pracowników _ młodocia- cze. : Ёа_' i załatwić wszystkich  klijentów 

„dził przed śledztwem : Turcją, gdzie dominuje muzułmanizm. nych (do lat 18-iu) upływa w dniu _ Prócz tego w sześciu fabrykach którzy już stoją w kolejce, albo, co DITANN PUTOS SAT T INN ZRZOEKOZZCZE OZNA Donosi nam dalej, że piszą mu z 31-go stycznia b. r. Wykazy te po- zredukowano liczbę dni roboczych i racjonzlniejsze, stworzyć obok drugie 
KRI2INIE ZII UNITA TSR 

Angory, gratulując, iż pożądanem winny być przesłane właściwym w sześciu zredukowano pewną ilość Okienko ala przyjmowania paczek 

tem samem okien- 
ilości. A przytem 

| 
8 w i i 2 i Nie należy się tłuma ć braki 

1 Н i byłoby, aby Polska w drodze dyplo- Inspektorom Pracy i zawierać muszą: robotników. y się naczyć brakiem eta- 
4 Aresztowanie dezertera podejrzanego 9 balionai żywszy nawiązała kontakt nazwę i adres firmy, nazwisko i imię w WA tów, bo zawsze jednego urzędnika 1 szpiegostwo. z Finlandją, w tym sensie, iżby Pol. młodocianego, daa urodzenia, wy- OJSKOWA. można do tego przeznaczyć—z prze- т . 3 ska powzięła swój protektorat reli- znanie jego, adres, data przyjęcia ao W nocy z dnia 12 na 13 bm. na odcinku 3 kompanii granicznej w gijny pod zwierzchnictwem mufłiatu pracy, rodzaj umowy zawaniej, Świa- 
___ miejscowości Wejkrztele został aresztowany w czasie przekraczania grani- polskiego Wszak muzulmanizm w dectwo szkolne (należy wymienić ja- : СУЕ;’›БОЫ‹о—теШЭ\‹іеі nieznany osobnik podający się za Stanisława Kozlow-  Finlanoji szerokie dziś zakreśla kręgi. kie) oraz do jakiej szkoły dokształ- 
й 

łnionych kancelaryį W ki $ — Wyjazdy službowe. Gen. P“ : YJ. ażdym je- 
dyw. SARZE Jnsp. I armji wy- papka tak dalej trwać nie może. jechał w dniu 13 b.m. w sprawach pore my zdawałoby się w Europie, służbowych do Warszawy. gdzie urządzenia pocztowe służą wy- 

i : —„Na czem polegač bedzie zadanie cającej uczęszcza (ł) młodociany. W dniu dzisiejszym wyjeżdża do łącznie dla wygody publiczności. 
ia dochodzenie przez poiicję polityczną ustaliło, że St. muftiatu polskiego?* — pytamy. Informacje podane w _ wykazach Grodna na kilka dni Szet szt. Insp, ZEBRANIA I ODCZYTY. /__ Kozłowski w r. 1921 uciekł z wojska polskiego do Litwy, gdzie przeby- —, W pierwszym rzędziena zorga- potrzebne są dla użytku władz szkoi- | Armji pułk. Żamorski, — U techników. W piątek 15 

i ia granicy. Wymieniony służył jakiś (Czas w WOJ” nizowaniu miejscowych instytucyj nych, jednak winni niezastosowania Na czas do 16 bm. w sprawach bm. © godz. 8 wiecz. w lokalu Sto- > ak A ac. zwolniony, pracował w litewskiej Zwalgibie w kościelnych na zasadzie Szarjafu się do tego rozporządzenia OdpoWia* służbowych wyjechał do Wateżżay warzyszenia Techników (Wileńska 33) Kownie. ie: chci i ; (t, J. zbioru dogmatycznych obrząd- dać będą w droaze sądowej i uka- gen. Požerski Dca Ob. War., zastę: inż. |. Łukaszewicz wygłosi odczyt 
Powodu przejscia do Polski wskazać nie chciał. Znaleziono ju niego ków kościoia muzułmańskiego; i о- rani być mogą do 6 tygodni aresztu pować go będzie gen. Dąb-Biernacki "A temai: Zastosowanie wykresów 

przy rewizji kilka listów adresowanych gło tut. działaczy księży litewskich pracowaniu piojektu Statutu Autoke- i kaią grzywny od 50—250 zł. d-ca 1 Dyw. p. Leg“ (a.b.) Gaufia do zorganizowania pra 
i kika świstków papieru w dziwaczny sposób zapisanych. Według do tej  tajicznego Kościoła muzułmańskiego. _ Wzory wykazów obejrzeć można 

i : 

ludzkiej. Wejście dia członków i 
zebranego materjału wnioskować można, że Kozłowski w specjalnych Rola, jaką odegrać może muzuł- w urzędzie p. laspektora Pracy XII POCZTOWY, W ow Fonych gośej es 

ži do Polski został wysłany. Dalzse śledztwo w toku. (a. b) manizm, ważna jest nietylko z pun- Okręgu, Osirobramska 19, 
3 Kelonie polskie w a 

ach do 
: ktu widzenia religijnego, lecz i z pun- MIEJSKA. m aidas Ba god Za aid R RAE 

Zmiana konjunktury w szmuglu tytoniem pu politycznego. Kwestja ta polegać dzenia dodatkowego pracowni- godz. 7-ej punktualni e, w sali gim- 
ewela, na do- : tegož gimnazjum wygłosi odczyt Profesor Dr. J. Szy- 

będzie zasadniczo na wyborze Kali- — W sprawie dzierżawy dzia- kom pocztowym. W kołach praco- nazjum Joachima Lel 
Z kół dobsze poinformowanych dowiadujemy się, że ostatnio rea fatu na Ws hodzie. Wiemy bowiem Įek mielas, należących do wników pocztowych ujawnia się nie- chód biblioteki 

|. żony ruch zdążający do szmuglowania naszych wyrobów tytoniowych do Łotwy, © dobrze, iż dotąd kalifem (t.j. zwierz- Magistratu. Magistrat m. Wilna po- zadowolenie z powodu nierówno- głos wywołane zosiało zuacznem potanieniem tego produktu po spadku p ny był w Chnikiem kościoła muzułmańskiego) daje do wiadomości, iż na mocy miernego i zbył krzywdzącego dla manski na temat «Kolonje polskie w 
Dotychczas sprawa miała się odwrotnie i rynek wileński zaopatrywa R był sułian turecki, a obecnie WODEC uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 pocztowców systemu wynagradzania Brazyjji» ilustroweny przeźroczami. 

„szwarcowany* bez banderc!i tytoń łotewski pizerabiany tu na papierosy sp zniesienia sułtanatu, Świat muzułmań- października 1924 r. i 3 grudnia 25 r. dodatkowego, : Po odczycie b. artyści opsry pe: | domowym, (b) ski znalazł się bez głowy Kościoła. działki ziemi miejskiej wydzielone z Aigumentem dość przekonywują- tersburskiej: panna Karaffa-Korbut i 
` 

Niemniej jednak sprawa ta nieba- majątków Kuprjaniszek i Leoniszek, cym jest porównąnie płac dodatko- pan. Worotyński odśpiewają kilka arji 
wem będzie uregulowana na wszech* oraz w obrębie miasta Magistrat bę- wych kolejarzy z płacami pracowni- z oper. Fala mrozu w Polsce. światowym zjeździe muzułmańskim, dzie wydzierżawiał z początkiem r. ków pocztowych. Funkcjonarjusz ko- _ Przy dzisiejszym braku kredytów > który odbędzie się w Kairze. Czas 1926 w sposób następujący: a) Dział. lejswy dbający o czystość w wago. państwowych samopomoc społeczna 

į WARSZAWA, 13.1. (żel. wł. Słowa). Fala mtozu która raptownie napy” obioru Wielkiego Kalifa zależeć bę- ki ziemi, które eksploatowane były nach otrzymuje za jazdę z Wilna do na cele oświatowe jest konieczna, a 
'nęła trwa nadal. Dziś notowano w Warszawie—16 popołudniu zaś—10. dzie oczywiście od warunków poko- przed r. 1915 będą wydzierżawiane Zdołbuaowa i z powrotem tytułem że bilety są bardzo przystępne, bo > Według biuletynu stacji metereolgicznej temperatura wynosiła w Zakopa- jowych, co—mamy nadzieję—nastą- na rok 1926—27 za płacę tienuty dodatkowego wynagrodzenia 57 zł, od 50 gro 

i ‚ : я : : r szy do 2 złotych, należy 
| mem—21, w Białymstoku najniższa dla całej Polski—25, pi rychło. dzierżawnej rocznie w sumie dzier- podczas gdy urzędnik pocztowy, peł- się spodziewać, że przyjdzie na ten 

ME ; 
* żawy 1914 r. przerachowanej na złote niący odpowiedzialną służbę kierow- koncert-odczyt tak miodzież szkolna, 

0088039895 < * & polskie, przyjmując za zasadę,žel rb.— nika ambulansu pobiera za taką pod- jak i publiczność. 86886888 Jego Magnificencja, Rektor U.5.B. 2 zł. 66 gr. b) Działki ziemi, które róż zaledwie 15 zt. $ \ a informuje nas, iż kwestja objęcia przez eksploaiują się tylko od r. 1918 będą — (x) W sprawie utworzenia RÓŻNE B d-ra Szynkiewicza katediy języków za = ż AREA A M Se Lankė — (b) Wilki na Antokolu. W 5 i i ią O o r. za każ: - ŚŚ к ) 3 Od Kdministracji moe R RADNE8 0 bala ak Oa c Tori zówikóh umowy go obroiu czekowego i oszczędno- dniu_wczorajszym _robotnice ZAMIĘ” ‚ ж е ь szkujące przedmieście antokolskie i 
Niewątpiiwie jednak, o ile d.r. i wpłacania dzierżawy za działki wy- ściowego „pocztowej kasy OSZCZĘY 00 saiedą na IE a Ninieįszym preypominamy aż nalwzżo z (QQ Szynkiewicz wykaże odpowiednie kwa- mienione wyżej w punkcie „a” usta- Sio Duso dat. się zaważyć w Kika wilków kręcących się w pobli- 

Prenumeratorom, iż czas już najwyższy lifikacje i zdoła habilitować się w la- lono do l-go marca każdego roku, stopuiu SAR nigy в WSR żu zabudowań gospodarczych. . wnosić przedpłaty abonamentowe na I stytucie Orjentalistycznym w Krako- a dia działek wskazanych w punkcie czego i PY. iem schodnic Pobliskie sąsiedztwa lasów naj- 
= kwartał roku b. wie — bo w Wilnie brak tej kate- „b* do 1-g0 marca 1926 r. „zaś po z usług | „KO. była bardzo braną zupełniej usprawiedliwia pojawienie : dry — katedra ta będzie przed nim tym terminie dzierżawa będzie zwię- pod uwagę sprawa utworzenia P.K.O. się tych miłych gości, wypłoszonych stała otworem. kszaną co miesiąc o 5 proc. (t.j. w Wilnie, Wobec zaszłej ostatnio, z silnemi mrozami z głębi lasów. doda się za m:c marzec 5 proc, za powodu operacyj kredytowych b. pre- “ 

Ё 
Eug. Sch—er. kwiecień 10 proc. za maj 15 proc. zesa P.K.O Lindego, zmiany pogią- ZABAWY. 

4 088888668 3888%*886 it. d.) przyczem nie cały miesiąc dów w sferach rządowych na го- — Wieczory taneczne w Ka- 
' 

liczyć się będzie za cały. zwój działalności P.K.O; koncepcjesynie Oficerskiem. Oficerskie Kasy- a ; 
/
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no Garnizonowe (ul. Mickiewicza 13) 
urządza w swych salonach wieczory 
taneczne w dniach 16, 23 i 30 sty- 
cznia r. b. Początek o godz. 21-ej. bankach krakowskich. 

Z Całej Polski. 
— Kontrola ministerjalna w 

W toku 
Strój wizytowy. Wejście 2 zł. dla gajszego śledztwa przeciw byłym dy- 

oficerów i ich rodzin 1 2ł. rektorom Polskiego Banku Premysło- 
Oiaz na ukończenie karnawału wego w Krakowie Filippiemu, Wiłiń- 

Wielki Bal Maskowy w dniu 13 lu* skiemu i Winiarzowi wyszło na jaw 
tego 1926 r. — strój balowy. Maski kijka dalszych szczegółów iich nadu- 
nie obowiązują. Początek 0 godz. żyć. Jak słychać, prócz puszczania w 
23-j. Wstęp 5 zł. Dla oficerów i obieg weksli kaucyjnych, dopuszczali 
ich rodzin 2 zł. Wejście na powyż- się oni nadużyć z pieniędzm:, wpła- 
sze wieczory za zaproszehiami, 

Ze świata. 
— Liczba pielgrzymów podczas Ro- 

ku świętego. Osiatnim pociągiem pielgizy- 
mim, który przy ył do Rzymu w Roku Świę 
tym był pociąg, wiozący dwustu pielgrzy- 
mów lombardzkich. przywożących ofiarę na 
1,200 cegieł, potrzebnych do zamurowan a 
<Po ta santa» w bazylice św, Piotra, 

Jak oblicza medjolański «Co riere della 
Sera», w ciągu uviegłego Roku święiego do 
Wiecznego Miasta przybyło dwa razy więcej 
pielgrzymów, niż w 1900 roku. Liczba do* 
chodzi miljona. Z tej liczby około tysiąca 

A- canemi przez importerów na rachu- pielgrzymów z Francji, Szwajcarji, Niemiec. 

proszenia wysyłane nie będą, a otrzy: nek zagranicznych dostawców. Su- Ausirji 1 Węzier przy ędrowało do Rzymu 

mywać je można w bibijotece Ofi- mami temi robili aresztowani dyrek: Piecho 4. 
cerskiego Kasyna 
od godz. 17-ej do 19-ej i u do- 

Garnizonowego torzy różne operacje, Ia zagranicznym qwa 

kijentom iłomaczyli, że przepisy de- 

Środ pieszych tych pielgrzymów znaj: 
ał się Węsier Sl-letni, kióry pom mo 

długiej podróży z wioski węcier:kiej stanął 
wódców oddziałów i instytucyj woj- wizowe i trudności, robione przez w Rzymie w zdrowin zupełnem. Pewua 
skowych w Wiłnie. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski. Dziś ukaże się nowa 
akiualna rewja p. t. <Pod Sukienką» z. u- 
działem wybiinego ariysty Marka Wind- 
heima. ° 

Progiam składa się z najnowszych u- 
tworów produkowanych ob_cnie w teatrach 
waiszawskich «Qui Pro Quo» i «Perskie 
6ko». W prograinie: «W świątyni Buddy» 
(balet), «<Ona ma coś», <Aczkoiwiek, czemu 
mie..», „Hallo! Radio*, „Na maskaradzie“, 
„Sh mmy futurysiyczne* (balet), „Stary Wie+ 

deń* (balet), „Pod suk'enką*, „Oramofon*, 
„Przedstawienie amatorskie w Mysikisz- 
kach“—skaetach w 1 odsłonie. Wśród wy- 
konawców ujrzymy: M. Windheima, L. 

Sempohńskiego, J. Kozłowska, H. Łaszkie- 
wiczową. т 

Ровхсаеоб1те потегу będą inscenizo 
wane na wzór „Niebieskiego ptaka* i pa- 

ryskich musik houlów. 
Rewja ta opracowaną została pod 050- 

bistem kierownictwem L. Sempolińskiego i 
M. Windherma. 

Będą to jednocześnie pożegnalne, przed- 

stawienia zespołu operetkowepo. 
Poranek symfoniczny w Teatrze 

Polskim. W niedzieię, dn. 17 b. m. odbę- 

dzie się kolejny peranek symioniczny wileń- 

rząd, uniemożliwiają im przesyłkę wa- 
lut inkasowanych. . » 
że zagr.niczni kupcy interwenjowali 

u rządu za pośredrictwem poseistw 
zagranicznych w tych sprawach, 

Nadto ujawnionc, że zorganizow2- 

ła aresztowana trójka fikcyjny syndy- 

kat do sprzedaży akcyj — sSyndykat» 
ten pracował i operował w ten spo- 

sób, że łatwowierni klienci tracili, a 

pomysłowi dyrektorzy czerpali ze 
swoich malwersacyj poważne zyski. 

Jak słychać, delegaci ministerstwa 
skarbu, bawiący w Krakowie w 
związku z aferą Polskiego Banku 

Przemysłowego, przeprowadzają kont- 

rolę w dalszych bankach krakowskich. 
— Najsmutniejsza ze statys- 

tyk. Ogólny odsetek analfabetów w 
województwach wschodnich w wieku 
lat 10 i wyżej wynosił według obli- 
czeń na dzień 1 'października 645 
pioc. przyczem na województwo wi- 
ieńskie przypadło 56,7 proc., na woj. 
nowogiodzkie 54,6 proc., poleskie 71 
proc. wołyńskie 68,8 proc. Wśród 

skiej orkiestry symfonicznej pod dyr. A, judności żeńskiej analfabetek było 
Wyleżyńskiego. 

Ku mivacyjnym 
będzie symfonja „Z 

występ znanej śpiewaczki 
koloratuiowej Anny Malinowskiej, która 

swemi występami we Włoszech-i Grecji 
zdobyła sobie ogromne powodzenie. Ostat- 

będzie jeiyny 

numerem programu 13,7 proc., męskiej 54,5 proc., Stosun- 

nowego Świata" Dwo- kowo najmniej k 
rzaka. Niezwykłem urozmaiceniem koncertu tów istnieje wśród ludności 

szy odsetek analfabe- 
polskiej 

40,4 proc., żydowskiej 39,1 proc., naj- 
większy 
prawosławnego — 76,5 proc. i 

zaś wśród osób wyznania 
in- 

nio Anna Kalinowska odbyła 75 konceitów nych wyznań — 57,3 proc. 
we wszystkich dzielnicach Polski. Początek 

koncertu o g. 12 m. 30 pp. Ceny miejsc naj: 

miższe. Szczegóły podamy wkiótce. 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj po raz szósty komedję Al. Fre- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
13 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Doszło do tego, 

mieszkanka Tetuanu, w Maroku, wylądo* 
wawszy w Hiszpanii, przywędrowała stam* 
tąd piechoią do Rzymu wraz z trojgiem dzie- 
ci. Proboszcz z bielli w kiemon e wys/edł- 
szy z tej miejscowości z 33 lirami w kiesze* 
ni, sianął, po cziernasiodniowej wędrówce, 
w Rzymie, posiadając jeszcze dziesi ęć l10w, 
które złożył w ofierze w Bazyli e św. Piotra” 
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DRUKARNIA 

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE- | 
Kwaszeinia 23. (M.Stefańsxa 

Egz. od 1905 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D R U- 
KARSKIE NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZ M ASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

|| DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH | 

i EUROPEJSKICH   
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dry z muzyką 5. Moniuszki «Nowy Don Tranz. Sprz. Kupno. 

Kiszob». Jutro po raz czwarty <W małym Dolary 1,10 1,02 6,98 
domku» dramat Ritnera. Wo sobotę po TaZ įsejgja 36.75 36 84 36 66 
piąty komedja S. Żeromskiego «Uciekła mi Holandja 327.15 325.57 326.93 
przepióreczka». W niedzieię po poł. po TAZ | ondyn 35.05 3408 _ 33.92 
Sszósiy «Wyzwole ie» Wyspiańskiego, wie: Nowy.York 1.20 7.00 6.98 
czorem po raz trzeci «t'rzechodzień> B. Paryż 26,60 26,36 26,14 
Katė wy. W przygotowaniu <Wesele> WYS- Pruga 20,72 20,77 20.67 

piańskiego, które wchodzi na repertuar W Szwajcatja 13520 13554 13486 ZBÓR WYROBU 
początku przyszłego tygodnia. „ Stokhomm 218.50 — 219.04 217.96 / |AB. CHEM, ŚR 

bilety sprzedaje biuro «Orbis» Mickie- Wiedeń 98.50 98.75 98.25 B LiPABM, te G a 
wicza 11 (Kasa zamawiań) od 9—4.30 oraz Włochy 32.75 33.83 32,67 2 „ATI TNA RR SR 

Kasa Teairu od 11—2ej i od 5—8-ej. Zi З   

7 < 7 Viv AS AN 

Początek przedstawi.ń o 8 min, 5. Po Papiery wartościowe. 

podniesieniu zasłony nikt nie będzie wpu- Pożyczka dolarowa 55. (w złotych 418.50) 

Szczony na widzownię. о kolejowa 119: 415 119 

5 pr. pożycz. konw. 43.50 — — — 
4 pr. pożyczk, konw, 43,50 

IA 1.1079 

W.Z.P. Nr. 50 ; 
dn. 7-XI-25 r.     

22200000000000000000403033000000022 

— Oszustwo. Antoni Karpuk (w. Pisz- 

czewsk gm. bielskiej pow. Lidzkiego) zamel- 

dował o dokonabym oszustwie przez niezna- 

nych sprawców, kiórzy sprzedali mu dwa 
Ogłoszenie. КАЛНА 

zwykłe krzyżyk, zamiast złotych. || аа > 

ы + konia. S$. Jakowickiemu B i leaski Wilnie, Franciszek Legiecki, w m, Wiinie, 

I akiu ai O a paki) skradziono @ Wileński Informacyjny " ® ai Wileńskiej Niż B A ais 

z podwórza domu r 15 przy UL Parkowej a (ena 2 zł. в P sau 2 duok busas) mać: 

śnie koń i i wartości 350zł. strobramski RO * 
ao Sk BO £ 9 Cena75 gr. s art. 1030 Ust, Post, Cyw., że w dniu 18:g0 $ 

24 Poradnik Kolejowca Polski @ stycznia 1926r. o g. 10-ej rano w Wilnie przy 

Oiiary. s 3 Cena 2 zł. z ul. Mickiewicza Nr 22 odbędzie się sprzedaż 

; ; ы jast AA Kieszonkow z licytacji należącego do Goracezo Ślepia- * 
ląg ofiar składanych zamiast ы E 2 8 ы 

Е„',БЁЁ…Ё;Ъ‹Ь i noworccznych na Ko- E Cena30gr. 13 na (Kino Polonja) majątku ruchomego, 

mitet <Chleb dzieciom» M Wydawnictwa Księgarni M składajacego się z krzeseł, kanapek, : stoli- 

2 s Vi B ków, buieiu, portjer, firanek, luster, pianina 

Kuratorjum Okręgu NME u JS AA E m aparatów 1 innych, na sumę Zł, 509 gr. 20. 

== E.K,dr. Antoni Ryniewicz, Fedoro- g Do nabycia we wszystkich księgar- EA - 3 

wicz, PD, Wielohorski, Turkowski— BI niach i składach materj. piśmiennych zy Komornik F. Legiecki. 
razem 16 zł. ; 

'ив-'.----..---.--.-щяоООа.осо0.0'00000000000000000000 

  

0g 6iem—300,98 zł. 

—————————---x--—————2—————5 700157) 207 

erię i, zcalejįsity obciąvając sejzingi,*) 

  

Kino-Teatr SensacKjna Premjera Przygoda Ša Na scenie! Nowy Repertnar! 
© znawcy -, w TO wyst światowej sł k. 

сс kobe Arena ZMystOW J zwcę BIMA 1 BOMA, koma FRIKO" Dainora 1 » ka FRIKO, baleryn 
35 e OS zcy byków i serc miewie“cich RiccardoCoriez SZARLLE i innych, Początek o g. 4-ej, 

  

iiejski Kmematograt 
KULTURALNOOŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

KINO CZYNNE: od g. 4-ej 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

  

  

Z powodu wyjazdu sprzedam pary- 
skie suknie balowe i wizytowe nieu- 
žywane po cenie niskiej. Dowiedzieć 
się i oglądać można od godz. 11 —5 

ul, Wileńska 44-a 3. 
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Kresowego Związku 
Zawaina I; 
bocznicy  koiejowej 

Baczno 

cę, jęczmień ! 

dostarczając ziarno jednolite, 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, 

wysyłamy zagranicę. 

Zwiacamy uwagę na: 
przy eksporcie zboża przez Minisierstwo 

Wszechświatowe 
arcydzieło! 

na bruk stolicy grzechu. 

  

Śpółdzielnia Rolna 
teief 1 — 47 telef. 

4 — 62. 

producenci rolni!! 
Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
siemię iniane) producent osiągnąć może 

zarazem bęcąc w stałym kontakcie z firmami zagran czre 
miw Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc, wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

1) Ulgi taryfowe przyznane 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 

Dziś będzie wyświeciany film w O akt. 

„., HELENA 
dramat mitologiczny ® 
dziejów starej Orecji 

Nad 
program: 

do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

a sy a 

Spowiedź grzesznicy 
Dalszy ciąc i zakoficzenie sensacyjnych przygód DWÓCH MALCÓW kaprysem losu rzuconych 

Film ten nie potrzebuje już reklamy! 

BORRRRRERORRRR 
? OPAŁOWY i KOWALSKI 

gale! z dosiawą od 1 tony. 

M.DEULL 
Ceny najniższe 

Jaciellońska 3-6 
telefon 811. 
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Ziemian twor. Drzewnych 

5С 
1453 zł 20 gr. 

Ruchomości 
od godz. 9 rano, 
9 do 12 w Oddziale E 
(Dominikańska 15). 

MOTYLE i MOTYLKI 
2 akty dziejów ważki wodnej 

2 serje, 
12 aktów 
razem 

Pocz. o godz. 4,6, 8, 10w. 

  

Zarząd Spółki Akcyjnej „PAC*% 
ma zaszczyt zakomunikować, iż od 
dnia 1 siycznia składy i administra- 
cja Spółki „Pac” zostały przeniesione ‹ 
do własnego domu przy ulicy Me- 
tropolitalnej Nr. 5. 
Godziny operacyjne od 9-ej do 6-ej. 
>BRREORAGEYPDEGERYEE* 

Kasa Chorych m, Wilna 
na mocy art. 53 ustawy z dnia 
przymusowem ubezpieczeniu na 
podaje do wiadomości, że dnia 20 stycznia 
o godz. 10 rano w iokalu Wileńskiej fabryki Wy- 

19 maja 1920 r. o 
wypadek choroby 

1926 r. 

przy ul. Strycharskiej Nr. 2 od- 
będzie sę licytacja ruchomości należących do tejże 
oszacowanych na sumę zł. 324 skiadających 
5 warsziatów stolarskich, rychi maszyny wyrówniarki 
i 3 pół cyrkularek z bor-maszyną na pokrycie na- 
leżnych na rzecz Kasy Chorych opłat w kwocie 

się z 

obejrzeć można w dniu licytacji 
Spis zaś takowych codziennie od 

gzekucyjnym Kasy Chorych 

Dyrektor L. Sokotowski, 
  
  

Front | piętro miesz- 
kanie S'udnickicn uli- 
ca Rossa 10 (Kolonja 
Bankowa — przed mor 

Kolei na łamane 

praktykanta 

dobrze oczyszczone stano- As z od- : рО](о] BEE łody _ człowiek, KECEY YTY 
3 : : nem wejściem i lat 25, pocho oczyszczające ziarno, a [elektrycznością  fron- dzący z za- Dr MED. 

towy, uwuokienny, od- chodnio-polskiej - Az wci nowiony, 2 posadzką any jad. M, Mańkowski 
fro erowaną do odna- dziny ziemiańskiej, choroby skórnej 
jęcia bez odsiępnego poszukuje posady weneryczne od zaraz. Ordynuje od 5 — 7, 

3-go maja 15. 

    

  

  
  

      

    
Komornik przy Sądzie Okręgowym w i 

Wschodnich ze względów gieograficznych ku portowi w Tom WANA ało, F Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. > 1 Basio о, W. Smialowška * iš я 2 zytek). 10 minut od ż przyjmuje ou gocz, > 
ь szystkie powyžs Jnn'ki uwydatniają otę Wilna centrum miasta rów» na kresowym majątku 9 do 19. Mickiewicza 
jako bramy eksporiowej w której zbiegają się wszystkie nież gk ko.ejo+ bez / wynagrodzenia. 46. m. 6 
Imje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najiańszą Ziemii wsze: Jak i 
Wschodnie z Bałtykiem. ! Tee > CY 

chowany na wsi po- 
o wa” dowiedzieć się można w Do 1 a, siada wystarczające aw ÓR iur mieszkanie z 4 pokoi i ze Spółdzielni Zawalna 1. 1 knchni. Włkomier. Wiadomości przed: „ wyższą szkołą leśną 

DRZEWNE SOROKIN 3 ml. — мУбрие. — Łaskawe i kiikuleinią wzorową pa I m m špieszne oferty do prak'yką wiasach pań. 

    

   

    

A U misę 
SPÓŁDZIELNIA ROLNA 

     
     

   
   

      

<Par> Toruń, Szero- 

ka 46. pod «70», 
  

  

stwowych pod zabo- 
rem pruskim, przyjmie 
posadę, Łaskawe oier- 
ty uprasza. Skierowy= 

  

o s do DA lasów: 
ianińo lub tortebi udki Poczta Piaski 

=m KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃ na |gg chę kupić "7o. „wojew. kabesiie, 
ZAWALNA I teisf 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW _ telef. 4 — 62 ARR Bio M ręce sp koi, „4. W pobliżu Za 5 Sadas PRZEDAIE: m pot a kuchnia, z wsze|- SPR J walnej, ne wygodami. а- 

ormacie od o. 9—i0 KARTOFLE aszynistka - biu- reno i od 2—3 m. 30 OTRĘBY pszenne i żytnie ralistka poszu+ pp. (Zasrei) Rzeczna 
в kuje pracy. 11 m. 

OwW.ES Posiada relerencje. mn) 
ŻYTO A aa ZIERŻAWA Wy: 

PSZENICĘ WSR. majątek semi 7 upię żdrenowkni, 0.lesty 
JĘCZMIEŃ > od Wilna o 18 kilom. 

magie: Gruntów około 120 dz. 
WAGONOWO i NA WORKI 1OCO SKŁAD z kórbą w stanie do- 14k Około 40-dz. Biiż. od 100 k. Z DOSTAWĄ do DOMU. jo brym - Klinika: Położć <gr,, „jpformacje: w | niczo - Ginekologiczna Wilnie zauł. Św. Jer- 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓ 4 U,S.B. Bogusławska ski 3, mó Wyma- 
Nr 3 (Czysia). SE: Noce - — - : Oferty od 12 do > PPV ren вашени на е ю składlć (u eospodym SBE Kliniki р РР 

  a -———5 

              

Z tulaczki po morzach dalekich. 

Burza, 

Lekko się kołysząc na długiej o- 

ceanicznej fali, pizechylony nieco na 

bok naporem wzrastającego: wciąż 

wiatru na jego porwane w wielu bu- 

rzach,a połatane potem żagle, „Lwów* 

ciął Atlantyk na 49*N i 130 Wst, zdą- 

żając ku upragnionym, po 14-ch 

dniach bez lądu, bizegom Anglji. 

„Barometr pada po milimetrze па 

godzinę“ udzielat najnowszych wia- 

domości w nawigacyjnej swym za: 

ciekawionym kolegom uczeń  służ- 

wy, 
2 k dlatego kazali zwijać żagle? 

— dorzucił kiótyś.—Ale pizecież wiatr 

chyba nie wyżej 4—5**. ‚ : 

Horyzont zaczyna się robić mętny, 

nieprzejrzysty, powleka Się zwolna 

białą wsięgą mgły. Szare chmury 

gęstwieją, wchodzą jedna na drugą, 

nabierając na widnokręgu ciemnej 

barwy ołowiu. 

«Luzoweć grot — obermansa fał! 

Ciągrąć mocne dumpry! Mocniej! 

Obciągnąć banbuit bras. Na gordin- 

gi!» rozlegają się jedna za drugą ko- 

mendy po całym pokładzie. * 

Z grzechotem, niby karabin  ma- 

szynowy, obermarsreja**) opuszcza 

się zwolna nadół — wreszcie zawisła 

na swych topenantach. 
«Obciągnąć mocno brasy/A teraz 

na reję! Z nawietrzuej zaczynać!» po- 

daje rozkazy starszy uczeń, pełniący 

służbę bocmańską. 

*)Sita wiatru dzieli się skalą na 12 stop* 

ni: 1—powiew, 9—burza, 12—huragan, 

%*) Reja poprzeczna beika na mas/cie 

do której jest przymocowany żagiel. Ober- 

marsreja—reja obermarsżagia. A " 

<Ej Prokulec! nie rozedrzyj sobie 

gęby! a to ci «zważniał»! zaczyn* 
ktoś żartować z podwachty, ***) za” 
dowolony, że ją nie wezwano do 
pomocy. 

Po kołyszących się wślad za stat- 
kiem drabinkach sznurowych załoga 
raźno pnie się ku górze. Stąd na 
perty i wkrótce cała nawietrzna rei 
zostaje obsadzona. Zgrabiałemi z 
chłodu rękami, gdyż wilgotny wiatr 
przenika do kości, chwyta się grube 
i sziywne płótno żagla, fałdując je i 
zbierając pód siebie. Chwiiami  sil- 
niejszy poiyw wiatru wyrwie taką z 
rąk fałdęi wydmie ją wraz z niezwinię- 
tą jeszcze częścią w cały balon, gro- 
žąc co chwila zrzuceniem w skłębio- 
ne fale, lub, co na jedno wychodzi, 
z wysokości 10—40 metrów na twar- 
de deski pokładu. Stoi się bowiem 
na cienkiej stalowej linie, idącej pod 
reją, i opierając się tylko i wyłącznie 
o tę ostatnią piersiami. Czasem w 
krytyczniejszej chwili dopomaga się 
jeszcze zębami — rękami broń Boże, 
bo cóżby pozostało do roboty? | 

A więc wydyma się balon i czło- 
wiek na sekundę traci równowagę. 
Ale już w następnej sekundzie szyb- 
kim i silnym odruchem znów przy- 
wiera mocniej piersiami do rei, bro: 
dą do żagia i uderza z całej siły ku- 
łakami w ten pęcherz. Raz, drugi. Aż 
wreszcie plótno się poddaje, zapada. 
Fałdę za fałdą chowa się pod siebie, 
zrzuca to wszystko w reszikę, żagla za- 
wija sięw nią, narzuca z powrotem na 

***) Podwachta—wachta, która co do- 
piero skończyła siużbę, 

*) Liny służące do przymocowania zwi+ 
niętego żagla do rei. 

pizytrecza się je tak mocno, aby w 
fałdy płótna nie mógł się werwać na- 
wet naisilniejszy wicher i poszarpać 
go na drobne szmaty. 

Wreszcie żagiel zwinięty, a więc 
nadół. 

Na pokładzie tymczasem wre pra- 
ca gorączkowa. Wywołana podwach- 
ta przeciąga wzdłuż statku liny, któ- 
re za parę godzin będą służyły do 
opierania się potędze wichru i ślizga- 
niu się pc kiwającym na wszystkie 
strony pokładzie, sprawdza i dopeł- 
nia umocowania kotwic, szalup ratun- 
kowych i t. p. rzeczy, znajdujących 
się pod pokładem, zamocowuje ilumi- 
naloty i posypuje wyślizgany (pokład 
popiołem. Wreszcie wszystko zamo- 
cowane, przywiązane, przygotowane. 

«Wszyscy na górę! na iopenanty! 
na bzkburt brasyb» 

Sztaksle ***) łopocą, wychodząc 
stopniowo z wiatru i łapiąc go z 
drugiej strony, wielki fokżagiel wpa- 
da na wanty, ***) trze się o sziągi, ***) 
wszystko trzeszczy, chlapie w jsilniej- 
szych porywach, trzaska blokami i 
to luzującemi się, to znów prężącemi 
linami. 

Zwrot skończony. Na czterech 
żaglach sztormowych, silnie obciąg- 
nietych na hals lewy, stajemy gotowi 
na spotkanie nadchodzącego cyklonu, 
kióry zwolna, ale slale posuwa się 
ku nam od Sud-Westu. 

Fala coraz się zwiększa, wiatr wy- 
je wśród masztów, sziagėw i padu- 
nów, statek chyla się na boki, wzno- 
si ku górze, zapada wśród pieniących 
przestworiów. Z dziobu strumykiem 
Sączy się ropa pomieszana z oliwą, 

**) Żagle trójkątne. 
**) Liny utrzymujące maszty w równo- 

wadze. 

sowicie wylewana za burtę, 
fpobiec łamaniu się tuż przy statku 
ali i zalewaniu pokładu przez ej pie- 

aby za- 

niące się grzebienie, które nisjzczą i 
unoszą wraz z sobą wszystko, co 
znajdą tylko na drodze, za każdem 
swem potężnem uderzeniem. 

W  międzypokładzie tymczasem 
dzięki silnemu kołysaniu popękały 
szkła w latarniach ri tak słabo ošwie- 
tlających jego wnę:trze, i panują ni- 
czem prawie nieprzeniknione ciemno- 
ści. J'dną ręką tzymając się za bur- 
ty lub za pilersy, aibo też siedząc 
na ziemi i opierając się mocno no- 
gami o jaki występ, udaje się z tru- 
dem zjeść kolację, wsłuchując się 
jednocześnie w odgłosy coraz to 
bardziej rozhukanego żywiołu. Bo 
wiatr już nie wyje a ryczy, przele- 
wając nad nami nieustann,m grzmo- 
tem — ma się wrażenie jakgdyby 
człowiek stał pod mostem, po któ- 
rym przechodzą niezliczone wagony, 
to się na chwilę oddalając, to znów 

wjeżdżając. 3 
A do tego łączy się jeszcze chaós 

i zgiełk w samym  międzypokładzie, 
gdzie wiszące stoły skizypią swemi 
zawiasami, ławki, taborety, przeróżne 
naczynia blaszane, buty przewalają 
Się z buriy na buitę, gdzie co chwi- 
la coś rozluźnia zwoje umocowanie 
lub.traci równowagę i z hukiem i 
trzaskiem wali się na ziemię. 

Wachta służbowa, porozrzucana 
po całym pokładzie, szuka schronie- 
nia przed wichrem i słonemi bryzga- 
mi, a jednocześnie jakiegoś występu, 
aby się móc za co chwycić dla u- 
trzymania równowagi. Potężna bo- 
wiem fala rzuca „Lwowem* w okrop- 
ny sposób, a czarne, pokryte ołowia- 
nemi chmurami niebo zasłania wszy» 
stko ciemną kotarą nocy. I tylko 
rozigrane morze,; rozbiyzgujące swe 

wydawca sianisiaw mackiewicz, — КсоаК!ог w/z Lzesiaw Karwowski. — Odpowieuzialny za ogtoszena Zenon Law'fisai. 

grzebienie przed samym dziobem na 
deszcz drobniutkie kropelek, zapala 
je co chwiia w świetle czerwonej 
bakburilampy cudowną łuną pożaru. 

Straszny tisask a w Ślad za nim 
przeraźliwy łomot jakgdyby obluzo- 
wanej kotwicy, kióra wraz z łańcu- 
chem ucieka z komory, wstrząsnął 
raptownie całym statkiem. Zaarżeli 
wszyscy, świadomi tego, że się coś 
Stało, że się coś i gdzieś wali. . 

To nasz sztormowy forstensztak- 
sel, zahartowany w tylu burzach i 
szkwałach mórz i oceanów, pękł i 
rwie się w kawały. 

„Wszyscy na dziób zwijać żaciel! 
Na forstensztakselniderholer!* *) | 

Chwylając się za każdą linę, za 
każdy występ, docieram wreszcie 
schodków prowadzących na górę. 
Tu silniejszy poryw wichru tamuje 
mi na chwilę zupełnie oddech, a 
mnie Samego rzuca o żelazo porę- 
czy. Ale już jestem na dziobie i na 
czworakach, łapiąc za rury windy, a 
potem za nią samą, docieiam nagel- 
banki, **) przy której paru kolesów 
walczy w obronie chociaż resztek 
naszego bojowego żagia, 

_ W tejże chwili ogromna fala kła- 
dzie „Lwów* powyżej 450 na bok, 
a ze śródokręcią uszu naszych dola- 
tują odgłosy łamania się czegoś, trzas- 
ków i okrzyków. To wali się to, co 
dotychczas jeszcze się nie zwaliło, 
a na co pizyszła kolej obecnie, 

Chwytając się instynktownie szta- 
gu, idącego nad moją głową, zawi- 
Sam rozpaczliwie w powieirzu. Mój 
statek z boku, a podemną rozhukany 
ocean — na dodatek oblewa mię 
zimna i słona fala, Tak, ale tam w 

*) Lina do ściągania żagla. 
**) Coś w rodzaju ławy, na której na- 

glach czyli kotkach są Žako, liny . 

dole jeszcze zimniej i słoniej, * więc 
się trzymam kurczowo — zresztą 
„Lwów* się targnął i znów wracamy 
do pionu. 

Wreszcie żagiel zwinięty, a nasza 
wachta skończona — do międzypo- 
kiadu! 

Na grotaluku pali się jedyna lam- 
pa, izucająca złabe światło dokoła. 
Paru leży gdzieś w kącie w obję-: 
ciach choroby morskiej, niekiórzy 
drzemią w hamakach, które rozbu- 
jane kołysaniem co chwila uderzają 
o sufit. 

Ktoś podniósł swą szafkę wywa- 
żoną z umocowania i napróżno się 
stara powkładać z powrotem poioz- 
sypywane po całym pokładzie ptzed- 
mioty. | za każdym mocniejszem a 
niespodziewanem nachyleniem  szaf- 
ką Otwiera się na nowo, a jej za- 
wartość wraz z niefortunnym właś» 
cicielem toczy: się aż pod ' samą 
burtę. 

„Hallo  Tadeusie! 
mię na czwariego? 

— Dobra! Tytko się mocno trzyą 
maj za powietrze!* 

lznów w nieskończoność, jak 
od przeszło miesiąca, itylko tym ra- 
zem pośród ryku burzy podają uty- 
wane Słowa: 

„Pik! Tref! Pas! Karo! Kier! 
atul* 

a przyjmiecie 

Bez 

W. Korab-Karpowicz. 

FT 
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