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Paryż, 5 go marca, 

W związku z nagłym i niespo- 
dziewanym <przewrotem»  gabineto- 
wym wielu tu ludzi mówi, że był dla 
samej izby deputowanych  siurpryzą, 
że cała zatokowana w naczelnego dla 
Francji znaczenia kwestji finansowej, 
wewnętrznej, wysadziła p. Brianda z 
fotela ministerjalnego... par megarde. 
wtrącając politykę zewnętrzną Francji 
w srogie ambarasy. Nie śmiem mieć 
pod tym względem własnego zdania; 
powtarzam com z wielu ust słyszał. 

Ktoś mi przypomniał, że i wszel- 
kie coups d'etat spadają zawsze jak 
z nieba. Jeszcze w przededniu zama- 
chu Napoleona Ill-go nie dawano na- 
wet przyjść do słowa... „puszczy- 
kom*. „Kto? — mówiono. Napoleon? 
Dajcież pokój! Złamany jest więzieniem 
i wygnaniem. Zresztą za bardzo do- 
świadczony i zrównoważony aby miał 
puszczać się na taki hazard. Czyż nie 
jest on w dodatku jakby duszą ludu 
roboczego?* — Dziś znowuż powta- 
rzają sobie ludzie wzajemnie. że nie- 
ma we Francji materjału na dyktatora. 
Co się wymieni nazwisko, — trzeba 
machnąć ręką. A jednak... Znowu ja 
z własnem nie wyrywam się zdaniem, 
tylko świeżo czytałem na naczelnem 
miejscu takiej np. Volontė rozchodzą- 
cej się w setkach tysięcy egzempia- 
rzy, frazes brzmiący dosłownie: „Žy- 
jemy w czasach kiedy wszystko jest 
możliwe*. 

Ludzie zaś mniej pochłonięci po” 
lityką, słuchają chętniej niż o niej, 
kazań wielkopostnych księdza Sanso- 
na — przez radio, u siebie w domu, 
siedząc w wygodnym fotelu. Jeden 
z moich znajomych usłyszawszy or- 
gany (które poprzedzają ukazanie się 
słynnego kaznodzieja na kazalnicy) 
sądził, że połączono go z operą da- 
jącą popołudniu „Fausta* i jął doma« 
gać się połączenia go z Notre Dame. 
Słuchałem i ja. Trafiłem na kazanie 
na bardzo drażliwy temat, Ksiądz 
Sanson mówił o judaizmie i o żydach. 
Zaczął od pozdrowienia obecnego w 
Notre Dame kardynała Dubois, bisku- 
pów i wszystkich obecnych. „Eminen- 
tissime Seigneur, messelgneurs, mes- 
sieursi* U nas w Polsce niktby tak 
kazania nie rozpoczął. Ksiądz Sanson 
mówił o religii żydowskiej z wielką 
powagą, wynosząc ją wysoko po nad 
religje pogańskie. W ustach. katolic- 
kiego kapłana niektóre zwroty brzmia- 
ły prawie... paradoksalnie. Lecz trze- 
ba było słyszeć z jakim przepysznym 
akcentem były wypowiedziane słowa: 
«Dla mnie, jak dla świętego Pawła 
niema ani Hebrejów ani Greków, są 
tylko ludzie!» 

Ale co mówić o słuchaniu kaza- 
nia za pośrednictwem radjo! Dowie- 
dzieliśmy się właśnie że król hiszpań- 
ski wybiera się do Argentyny — aero- 
planem. Przepraszam. Mą być ad hoc 
zbudowanych 10 hydroplanów i wy- 
ruszy w drogę król Alfons * wraz z 
królową i liczną świtą. Ma też lecieć 
generał Primo de Rivera. Sterować 
hydroplanem królewskim ma kapitan 
Franco, który sam odbył już podróż 
powietrzną z Hiszpanji do Argenty- 
ny, Marszruta pójdzie wia wyspy Kana- 
ryjskie. Przed przybyciem do Buenos- 
Aires król przywdzieje w kabinie hy- 
droplanu wspaniały mundur a królo- 
wa płaszcz monarszy, słowem — jak 
w salonowym wagonie kolejowym. 

Od tych rzeczy, które jeszcze przed 
wojną poczytywanoby za „z głowy 
wymyślone", wróćmy do drobnych 
miejscowych spraw. Oto rząd fran- 
cuski w poszukiwaniu coraz to no: 
wych podatków, ma, jakoby obłożyć 
podatkiem — ordery. W Izbie depu* 
towanych wystąpił poseł socjalista, p. 
Locquin z projektem opodatkowania 
— tytułów (oczywiście tylko arysto- 
kratycznych). Jakże to jednak? Prze- 
cie tytuły szlacheckie nie są we 
Francji oficjalnie uznawane. Opodat- 
kować, znaczyłoby je uznać? Ž dru- 
giej strony, jakże już dziś często 
tytuł księcia lub hrabiego nie jest 
bynajmniej źródłem dochodu; prze- 
ciwnie jest nieraz ciężarem, bo no- 
blesse oblige nie stało się bynajmniej 
pustym trazesem. Tedy jakże opodat- 
kowywać coś, co przynosi tylko — 
wydatki i kłopoty? Odpowiedziano 
przeto p. Locquinowi: Owszem niech 
płacą podatek ale... fałszywi hrabiowie, 
książęta, barony i szlachcice, którzy 
sami śobie podopisywali tytuły do 
Bóg wie jakich nazwisk np. czysto 
paskarskich. Niech nawet płacą spo- 
ry podatek. Są to zazwyczaj ludzie 
wystarczająco zamożni, 

Bardzo to dobry pomysł. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L. 0. 

Nr. 80259 
o pocztową 4 zł. | 

Czerwona armia 
w świetle oficjalnych zródeł sowieckich. 

Z powodu 8-ej rocznicy istnienia 

armji sowieckiej, przewodniczący re- 

wolucyjnej rady wojennej Woroszy- 

łow wygłosił w dniu 23.go lutego 
1926 roku w Moskwie obszerne 
przemówienie, rzucające pewne Świat- 
ło na całokształt organizacyjny, po- 
lityczno-socjalny i wyszkoleniowy si- 

ły zbrojnej Republiki Sowietów. 
Woroszyłow zastrzega się prze- 

dewszystkiem co do rozpuszczanych 
przez emigracyjną prasę pogłosek, 

według obliczeń których armja so- 
wiecka ma wynosić 1.050.000 ludzi. 

Cyfra ta, twierdzi komisarz sowiecki, 

razem z terytorjalnemi kadrami i 

wojskami pogranicza ma wwnosić 

562.000 ludzi. Kontyngens roczny po- 
woływanego rocznika mówi dalej 

Woroszyłow, waha się od 950.000 

do 1.000.000, przeto gdyby tia ilość 

zostawała corocznie całkowicie wcie* 

lana do armji, to biorąc pod uwagę 
okres dwuletniej służby, armja so- 

wiecka wynosiłaby 1.500.000 ludzi 
Jednakże przy obecnych warunkach, 

od 350 do 450 tysięcy poborowych 

zostają nieszkoleni i «ja — žali się 

Woroszyłów—nie będę skrywać tego 

że my jesteśmy tem głęboko zanie- 
pokojeni, gdyż dla przyszłej wojny 

musimy wystawić miljony  uzbro* 
jonych włościan i robotników». 

Cyfiy podane przez Woroszyłowa 
są dosyć luźne i przedewszystkiem 
liczba 562.000 ma obejmować mię- 
dzy innemi tylko kadry terytorjalne, 

a wszak wiemy, że kadry stanowią 

zaledwie jedną 7-mąjliczebności wojsk 

terytorjalnych, resztę stanowi element 

przejściowy. Jeżeli zaś do podanych 
cyfr zastosować zwykłe zasady doda- 

wania lub odejmowania, to też wy- 

chodzą grube niedokładności: roczny 

kontyngens powoływanego rekruta 

waha się od 950.000 do 1.000.000 
Niepobranych pozostaje350— 450 tys.; 

jeżeli wziąć krańcową iróżnicę t. į. 

950 — 450 — dostaniemy liczbę pół 
miljona, co przy wcieleniu 2-ch rocz- 

ników daje sumę około 1.000.000 

ludzi, 

Te dane oficjalne przez p. Woro- 
szyłowa prędzej potwierdzałyby obli- 

czenia p. Rudina (b. pułkownika 

armji carskiej na emigracji), niżby 
im przeczyły. 

Przechodząc następnie do oceny 

systemu terytorjalnego Woroszyłow 
twierdzi, że "system  milicyjno + tery- 

torjalny stał sie zasadniczym typem 

organizacji zbrojnej sowietów. Sy- 
stem ten та dawać jedynie możność 

opanowania tych trudności finanso- 
wych, jakie wysuwa konieczność 
obrony państwowej. 

Pobór rekruta 1903 roku był we- 
dług mówcy drugim normalnym po- 
borem. O ile ilość analfabetów w 
powołanym roczniku w 1924 roku 
wynosiła 19.4 proc. to w 1925 roku 
tylko 12.4 proc. Jest to rzeczą zu- 
pełnie możliwą, gdyż wysiłki sowie- 

tów w kierunku likwidacji analfabe- 

tyzmu w armji, były ostatnio dość 

znaczne, a mianowice: t. zw. dwu- 

letni okres przedpoborowego wy- 

szkolenia był wykorzystywany spec- 

jalnie dla celów: nauki i pismienictwa 
wśród przyszłych poborowych. 

Unormowana žostainio miała być 
również sprawa zabezpieczenia armji 
w personal dowódców: według przy- 

toczonych przez Woroszyłowa da- 

nych, pułkowe szkoły dawać będą 

rocznie około 75.000 podoficerów. 
Podoficerowie ci rekrutujący się z 

poborowych będą zwalniani razem 
ze swym rocznikiem do rezerwy. Co 

się zaś tyczy oficerów służby czyn: 

nej, to normalne szkoły wojskowe 
dają rocznie około 10.000 nowego 

materjału, który stopniowo wycieśnia 
dawny element t. j. carski i niewy- 
kwalifikowany rewolucyjny z okresu 
wojen domowych. 

Stan socjalny „dowódców świeżo 

kończących szkoły ma być  na- 

stępujący: 

robotników 37.6 proc. 
włościan 53.1 

pozostali 983 + 
Ten kontyngens oficerów służby 

„. 

gotowošci 

Tu Woroszyłow przytacza przykłady, 
że w b. armji carskiej na każdego 

oficera zawodowego przypadało 10 

ryce 8. 

Sprawa ta w obecnej armji 
wieckiej ma być daleko nie zadawal- 

zeszłego 
wyższem lub średniem wykształceniem 
wcielany jest do specjalnych oddzia- 
łów, gdzie po roku, po odbyciu eg- 

zaminu kontrolnego zaliczanym zo- 

System ten ma gwarantować rocznie 

od 10000 do 12000 oficerów rezer. 
wowych. 

Trudno jest określić wartość mo- co ostatnio stwierdzono 0 szkodliwości 

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

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 
za tekstem 10 groszy Kronika reklamowa 

PY na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
ub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Drugi dzień obrad © Genewie, 
Sprawa rozszerzenia Rady nadal na martwym punkcie. 

GENEVA, 9III. PAT. Sprawa rozszerzenia Rady Ligi Naro- 
dów nie posunęła się dotychczas naprzód. Paul Boncour zawia- 
dom:ł Chamberlaina, iż delegacja francuska nie spodziewa się 
powrotu Brianda do Genewy ani we wtorek ani we środę wo: 

czynnej nie zadawalnia jeszcze stanu bec czego nię przeprowadzono w tej decydującej sprawie żadnej 
mobilizacyjnej sowietów. rozmowy, Rada Ligi, która ma powziąć w tej kwestji jednomyśl- 

ną Pidka jest jeszcze niesłychanie daleką od podobnej możli- 

Pięciu członków Rady jest za stworzeniem nowych stałych 
miejsc Są to: Francja, Włochy, Hiszpanja, Czechosłowacja i bra: 

rezerwowych, we Francji 9, w Ame- zylja. Jeden delegat—Szwecja—jest zdecydowanie przeciwny wszel- 
kemu rozszeizeniu Rady. Czterej pozostali członkowie: Angija, 

wahanią i niezdecydowanie, 
so- Japonja, Belgia i Uiugwaj mają pewne zastrzeżenia. Są to raczej 

niż objekcje zasadnicze. Jak np. 
e Anglja nie czyni żadnego sprzeciwu a stawia tylko warunek aby 

niającą, przeto już poczynając od to przyjęcie nowych c:łonków nie uniemożliwiało lub poważnie 
roku każdy poborowy z nie utrudniło wejścia Nemiec do Ligi. 

Liczba jednak głosów przeciwnych nie stanowi o kwestii 
która proceduralnie musi być rozstrzygnięta jednogłośnie, wobec 
czego veto Szwecji! najzupełniej 
kąkolwiek kandydaturę. 

wystarcza aby uniemożliwić ja- 

Delegacja szwedzka coraz silniej zaznacza, że nie czyni ona 
staje w poczet oficerów rezerwy. różnic między kancydaturami lecz jest jedynie przeciwna samej 

zasadzie rozszerzenia Rady. 
Wczoraj późnym wieczorem, członek delegacji niemieckiej 

Schuber konferował z delegatem Szwecji Undenem, co przyjęte 
zostało przez prasę tutejszą jako dowód że pomimo wszystko, 

bloków grupowych 
ralną i bojową tej hurtowni czerwo- państw, Niemcy czynią już kroki w celu umocnienia bloku nie- 

miecko-skandynawskiego, do którego przyłącza się ostatnio Fin- nych dowódców; Woroszyłow sam 
'odsuwa nam trochę zasłony. Mówiąc 
o tegorocznych manewrach, grach 

wojennych, a zwłaszcza o funkzjono- 

waniu sztabów, komisarz wojny 'mó- 

wi: „obserwując w tym roku gry 
wojenne, jak również manewry, do- 

chodzi się do wniosku, że nasi do- 

wódcy nie dają sobie rady z oddzia- 

łami w polu, a nasze sztaby, co 

można przyjąć za ogólną zasadę, są 

bardzo słabe”. Woroszyłow ma jed- 

nak nadzieję, że w 9-ym roku istnie- 

nia czerwonej armji, braki te zlikwi- 
dowane będą zupełnie. 

Wyposażenie oficerów w armii 

sowieckiej po ostatnich podwyżkach 
wynosi: dowódca kompanji 78 rubli, 

wizji 150 rubli, Wynagrodzenie to 
jest według Woroszyłowa bardzo 

umiarkowane i będzie >zwiększone w 

miarę polepszenia się dobrobytu pań- 
stwa. 

dawalnia p. Ministra, który mówi: „w 

obecnym czasie tracimy na przemysł 
wojenny ogromne sumy, bo pro- 

dukcja naszego przemysłu — jest da- 
leko niewystarczającą; — ja mam na 
uwadze nie wojłoki, buty i spodnie, 
lecz karabin, naboje i armatę: pro- 

dukcja ta daleko nie stoi jeszcze na 

swej wysokości, a ceny jej zmuszają 
nas rozmawiać z kierownikami tego 

przemysłu całkiem  niekoleženskim 
tonem“, 

Tak wyraża się gotowość Rosji 
w jej dążeniach do wzięcia udziału w 
konferencji rozbrojeniowej. 

Nierównie ciekawymi są obecnie 
nastroje panujące w armji sowieckiej 

w stosunku do kardynalnej linji — 
„kierunku komunistycznego w armiji*. 
Jak wiadomo w zeszłym roku zaczęto 
wprowadzać w armji bolszewickiej 
system jedności w dowodzeniu, gdyż 
przedtem każdy dowódca miał sobo- 
wtóra partyjnego, który oceniał jego 

rozkazy z punktu prawomyślności 
partyjnej i mógł zastosować swe veto 
w wypadkach rozbieżnych z wyma- 
ganiami doktryny komunistycznej; byli 

to t. zw. komisarze. Dualizm ten wy- 

wierał jaknajzgubniejsze skutki na 
dyscyplinę wojskową i w zeszłym roku 

zaczęto kojarzyć te dwie funkcje w 
jednej osobie. 

Jako warunek sine qua non było 
stawiane, żeby dowódca był komunistą. 

Obecnie jednak Woroszyłow waru- 
nek ten odrzuca. mówiąc, że niema żad- 

nej różnicy pomiędzy partyjnymi i nie- 
partyjnymi, a dla przykładu podaje: „je- 
żelisię mnie spytacie jaka jest różnica, 
pomiędzy N.N. Pietinem, d-cą Syberyj- 

skiego Wojennego Okręgu i jakim in- 
nym d-cą partyjnym, byłbym w trudnem 
położeniu*;za wzór stawiani są rów- 
nież Szaposznikow — d-ca  Pietro- 

gradzkiego i Kork — Zachodniego 
Okręgów Wojskowych. Wszak, . wia- 
domo, że są to byli (oficerowie car- 
skiej służby. 

landja. 
Dzień dzisiejszy zapowiada się zupełnie spokojnie. Dalsze 

posunięcia będą możliwe dopiero po utworzeniu rządu francus- 
kiego. 

Łotwa i Estonja za przyznaniem Polsce miejsca w Radzie 
Ligi 

й Rygi donoszą: Według wiadomości zaczerpniętych z miarodajnego 
źródła, delegacja łotewska w Genewie będzie głosować na plenum Ligi 
Narodów, za udzielenie, zarówno Niemcom jak i Polsce, stałego miejsca 
w Radzie Ligi. 

Stanowisko w tej sprawie Estonji ma być identyczne z łotewskiem. 

Nowa kompromisowa koncepcja Angjji. 

GENEWA, 0 II. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna) Angielska 
delegacja dąży, w sprawie rozszerzenia Rady Ligi Narodów, do osiągnięcia 
kompromisu umóżliwiającego ustanowienie po przyjęciu Niemiec komitetu 
Rady, któryby miał za zadanie przedstawić na wrześniowej. sesji Zgroma- 
dzenia odpowiednie wnioski, Francuska- delegacja zdaje się godzić na 
takie postępowanie tylko w tym wypadku, o ile Niemcy zobowiążą się do 

dowódca pułku 120 r.:, dowódca dy- niestawiania żadnego bezwarunkowego, zasadniczego oporu przeciwko 
utworzeniu nowych stałych miejsc w Radzie. jak się dowiaduje Szwajc. 
Agencja Telegraf. niemiecka delegacja ma z pewnemi zastrzeżeniami zgo- 
dzić się na powyższą propozycję. 

W oczekiwaniu powrotu do Genewy Brianda. 
GENEWA. 9.lil. Pat. Dzisiaj zebrała się na naradę pod przewodnic- 

Przemysł wojenny całkiem nie za. twem Chamberlaina komisja polityczna Zgromadzenia Ligi mająca się za* 
jąć sprawą przyjęcia Niemiec do Ligi oraz ewentualnemi wnioskami Rady 
Ligi dotyczącemi 
o przyjęcie do Ligi Narodów, 

rozszerzenia jej składu. 
wybrany został podkomitet 

Dla zbadania podania Niemiec 
składający się 

z przedstawicieli następujących państw: Wielkiej Brytanji, Francji, Włoch, 
Japonji, Bułgarji, Norwegji, Belgji, Irlaadji, Kuby, Holadji, Jugosławii 
i Grecji. Prace tego podkomitetu zostały chwilowo odroczone prawdopo- 
dobnie do chwili powrotu do Genewy Brianda. 

Briand tworzy gabinet. 
PARYŻ, 9—ii. Pat. g. 20. Briand przyjął misję tworzenia gabinetu, je» 

dnakże ostatecznej odpowiedzi ma on udzielić prezydentowi Doumergue'owi o 

godz. 21. Sądzi bowiem, że do tego czasu zapewni sobie współpracę 

większości członków nowego rządu. Odyby się to stało, nowy rząd był« 

by utworzony w całości już jutro rano, 

PARYŻ, 9—|li. Pat. Dzienniki stwierdzają, iż osobistości polityczne z 
któremi wczoraj prezydent Doumergue odbywał narady, wskazały niemal 
jednogłośnie na Brianda jako na człowieka mogącego podjąć się misji u- 
tworzenia nowego gabinetu. journal, który pisze, że powrót Brianda jest 
pożądany przez wszystkie stronnictwa, stwierdza jednak iż Briand byłby 
skłonny przyjąć jedynie tekę spraw zagranicznych. Wszystkie pisma uwa- 
łają, iż położenie w Genewie pozostaje niezmienione i wszyscy trwają 
przy swych stanowiskach. Prasa przewiduje, iż dyskusje genewskie będą 
długie i uciążliwe, 

Herriot wobec propozycji tworzenia gabinetuż 

PARYŻ, 0—lll. Pat. Godzina 17-ta. Prezydent Republiki Doumergue 
zaproponował Herriotowi misję utworzenia nowego gabinetu. 
świadczył na to, że z powodu obrad 
się kandydatura Brianda. 

Herriot о- 
genewskich właściwszą wydaje mu 

Przyczyna kryje się w ogólnej 
tendencji zaprzestania doraźnego ko- 

munizowania armii. 

Wiadomem jest, że opozycja wy: 
nikła w łonie partyjnem odbiła się 
również i w sferach wojskowych. 

Jak widać ze słów Woroszyłowa, 
wojskowym komunistom  zabronio- 

no brać udział w jakichkolwiek dys- 
kusjach partyjnych, lub krytykować 
z punktu widzenia partji, zarządzenia 

Centralnego Komitetu Wykonawcze, 

go. 
Wierzenia komunistyczne winne 

być przekazywane żołnierzom w for- 
mie dogmatycznej, nie podlegającej 
dyskusji Czy to nie jest powrót do 
dawnej „Słowiesnosti*? tylko, że za* 

miast słów: „żołnierz jest sługą ce- 
sarza i ojczyzny”, rekrut będzie bez- 

myślnie powtarzał: „czerwonoarmiejec 
jest siugą partji i komunizmu“. 

Tak mniejwięcej się streszcza - 

statnie przemówienie Komisarza Wojny 

Republiki sowiet, 
Kończąc swe przemówienia Woro- 

szyłow zaznacza, że czem silniejszą 

i liczniejszą będzie czerwona armja, 
tem więcej jest gwarancji na utrzy- 
manie pokoju w Europie. Z taką 
armją nie będzie strasznem „się roz- 

brajać*. W ostatnich tych słowach 

zatraca się minister wojny, a wyłania 
się watażka, który zawczasu drwi 
sobie ze wszystkich traktatów i zo- 

bowiązań. d, 49 

Sejm i Rząd. 

Nowe projekty ustaw. 

WARSZAWA, 9 III. (fel.wł, Słowa) 
Dziś wpłynęły do Sejmu dwa proje- 
kty ustaw wniesione przez Prezydjum 
Rady Ministrów. Pierwszy jest proje- 
ktem ustawy © godłach, barwach, 
chorągwiach i pieczęciach państwo* 
wych i jest uzupełnieniem już istnie- 
jącej ustawy, drugi zaś dotyczy likwi- 
dacji mienia byłych rosyjskich osób 
prawnych. Drugi projekt jest niezbęd- 
ny ze względu na właściwości ko- 
deksu sowieckiego, które tego rodzaju 
mienie nacjonalizuje, Jak wiadomo 
część osób prawnych rosyjskich ma 
siedzibę na terenie b. zaboru rosyj- 
skiego. 

Agitacja Piasta, 
WARSZAWA, 9 III. (fel, wł.Słowa) 

Posłowie którzy powrócili z niedziel- 
nych wieców agitacyjnych opowiadają 
w kuluarach sejmowych, że Piast roz= 
wija niesłychanie intensywną agitację 
na prowincji usiłując przeszkadzać 
zwoływaniu wieców innych stron- 
nictw. 

Termin opcji Bankers Trustu 
upłynął, 

WARSZAWA. Q.III. (żel. wł. Słowa) 
Wczoraj upłynął termin ooh udzie- 
lonej Bankers Trustowi Ponieważ 
Bankers Trust nie zwrócił się do Mi- 
nisterstwa Skarbu o jej przedłużenie 
przeto, jak się dowiaduję, Min. Skarbu 
uważa że nie jest związane żadnemi 
zobowiązaniami w stosunku do Ban- 
kers Trustu. 

Rokowania z Bancą Comer- 
ciale, 

WARSZAWA. 9. III. (fel. wł. Słowa) 
Wczoraj powrócił do Warszawy b. 
min. p. Klarner, który prowadził w 
Medjolanie rokowania z Banca Co- 
merciale w sprawie pożyczki, Dalsze 
pertraktacje w tej sprawie będzie kon- 
tynuował poseł nasz przy Kwirynale 
p. Kozicki. 

Walne zebranie akcjonarjuszy 
Banku Polskiego. 

WARSZAWA. 9.III. (el. wł. Słowa). 
Jutro odbędzie się walne zebranie 
akcjonarjuszy Banku Polskiego. Na 
porządku dziennym sprawozdanie i 
bilans za rok 1925 oraz podział zy 
sków za rok ubiegły. 

Budżet min. spraw wewnętrz- 
nych, 

WARSZAWA, 9. II. P. A. T. 
Na posiedzeniu przedpołudniowem 

Sejmowej Komisji Budżetowej p. Ru- 
sinek (Piast) zreferował budżet Min. 
Spraw Wewnętrznych i zapropono- 
wał zgodnie z wnioskami rządowemi 
przyjęcie budżetu z tem, że pozycja 
w dziale zarządu centralnego będzie 
zmniejszona o 40,000 złotych, a w 
dziale « Województwa i Starostwa» o 
740.000 złotych bez naruszenia wy: 
datków w innych działach. 

Po referacie wywiązała się dysku- 
sja ogólna, w której zabrał głos pan 
min. Raczkiewicz w obronie cyfr bud- 
żetowych a następnie pos. Wyrzy« 
kowski (Wyzw.), Dąoski (Str. Chł.) i 
Michalak (NPR) którzy oceniali kry- 
tycznie działalność ' Ministerstwa a 
szczególnie Policji Państwowej i do: 
magali się znacznych redukcyj w bud- 
żecie min. spr. wewn. 

Na posiedzeniu popołudniowem, 
Komisja budżetowa zakończyła de- 
batę ogólną. Po przemówieniach pos- 
słów, zabrał głos minister spraw 
wewn. Raczkiewicz i w  dłuższem 
przemówieniu odpowiadał na poszcze* 
gólne zarzuty i kwestje poruszane w 
toku dyskusji. Następnie przewodni- 
czący i referent główny budżetu Głą- 
biński w imieniu całej Komisji Bud- 
żetowej zwiócił uwagę rządu, że do- 
tychczasowe wpływy finansowe nie 
uprawniają do nadziei aby dochody 
były większe niż preliminowane przez 
rząd. W tym stanie rzeczy, komisja 
budżetowa uważa za konieczne prze- 
prowadzenie daiszych redukcyj wy: 
daików poza wnioskami przez rząd 
postawionemi. Nakoniec referent bud- 
żetowy pos. Rusinek omówił jeszcze 
zarzuty wysunięte w toku dyksusji, 
przyczem stwierdził, że w budżecie 
Min. Sp. Wewn. nie można przepro: 
wadzić zbyt daleko idących oszczęd- 
ności, gdyż rząd przeprowadził już w 
tym budżecie znaczną redukcję. Do 
dyskisji szczegółowej komisja przy: 
stąpi na jutrzejszem posiedzeniu. 

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

 



ECHA KRAJOWE 
  

Z grodzieńskiego bruku. 
— Korespondencja „Słowa* — 

Grodne, 9.go marca. 

Wybory do Kasy Chorych w 
Grodnie były nielada wydarzeniem, 
Sądzić o tem można z tego hałasu 
jaki jeszcze pozostał mimo, że już 
parę tygodni dzieli nas od chwili 
wyborów: Rezultat ich wykazał zu: 
pełne zwycięstwo wpływów socjali- 
styczno-komunistycznych. Najlepszą 
ilustracją jest ilość zdobytych man- 
datów przez poszczególne ;grupy, a 
więc najwięcej, bo 19 mandatów 
przypadło dla klasowych związków 
zawodowych, następnie 5 przypadło 
chrześcijanom robotnikom, 4 urzędni- 
kom i 2 żydom. Ten Ęwynik wybo- 
rów nie powinien był nikogo „zasko- 
czyć. Związki klasowe oddawna о- 
brały sobie Kasę Chorych nie tylko 
w Orodnie ale i w całem państwie 
za swoją bazę, i wskutek tego do 
wyborów przygotowały się oddawna 
reprezentując w akcji wyborczej jeżeli 
nie siłę zorganizowaną gto tłum w 
demagogiczny sposób ;rozagitowany. 
Wszystkie inne grupy wiedząc jakiem 
dobrodziejstwem jest Kasa Chorych 
niezbyt do serca wzięły sprawę wy- 
borów i wobec tego wynik ich nie 
jest niespodzianką. 

Powszechnem wszak jest mnie- 
manie że Kasa Chorych !'przy obec- 
nym systemie jej gospada.ki i orga- 
nizacji jest niczem innem įjak  źród- 
łem ciągłych utrapień dla pracodaw- 
ców 1 robotników. Ani jedni ani 
drudzy nie są z niej zadowoleni, 
Wynik wyborów nie pozwala mieć 
złudzeń że Kasa Chorych w obec: 
nym jej składzie potrafi i zechce u- 
łatwić i złagodzić te wady jakie u- 
stawa o organizacji Kas Chorych 
zawiera. Raczej wprost przeciwnie 
przybyła nam w Grodnie nowa pla- 
cówka agitacji socjalistycznej. 

Poza sprawą Kasy Chorych na 
porządku dziennym znowu znajduje 
się sprawa teatralna. Na widowni 
Grodna zjawił się . b. dyrektor tea- 
tru p. Skąpski. P. Skąpski tentuje o 
miejsce reżysera w teatrze miejskim 
pod dyrekcją p. Rychłowskiego. Od 
kilkunastu dni na szpaltach pisrh 
grodzieńskich toczy się ożywiona 
polemika. Jedni trzymają stronę p. 
Skąpskiego inni znowuż p. Rychłow- 
skiego. W polemice bierze udział i 
prasa żydowska reprezentowana przez 
«Grodner Moment». Ostatecznie 

' sprawa p. Skąpskiego rozpatrywana 
była w komisji teatralnej Magistratu, 
gdzie jednomyślnie uchwalono 
wniosek o zaangażowaniu p. Ską- 
pskiego na reżysera. Pozostaje jedy- 
nie  kwestja ustalenia warunków 
współpracy p. Skąpskiego w teatrze. 

ś. 

Eugenjusz 

Sam teatr jako placówka kulturalna 
niewątpliwie zyska na udziale p. Skąps- 
kiego, 

NIEŚWIEŻ. 

— Zmiana granic powiatów. 
Odl-go marca w województwie No- 
wogródzkiem powiaty zmieniły swoje 
granice. Nietylko poszczególne miejsco- 
wości, ale i całe gminy przerzucono 
z jednego powiatu do drugiego. —W 
wielu wypadkach stało się to wbrew 
woli zainteresowanych i nawet na ich 
niekorzyść. Od powiatu Nieświeskie- 
go odpadły gminy Mirska i Žucho- 
wicka przyłączone do pow. Stołpec- 
kiego wbrew chęci mieszkańców wy- 
rażonej w uchwałach rad gminnych 
obu gmin. — Tak jedna, jak druga 
gmina powzięły uchwały domagające 
się pozostawienia w pow. Nieświe- 
skim. Niestety życzenia gmin, po- 
parte przez samorząd powiatowy nie 
zostały uwzględnione. — Przeprowa- 
dzona u nas zmiana granic powoduje 
nietylko rozmaite niedogodności dia 
mieszkańców obu gmin, ale odbija 
się niekorzystnie na życiu całego po- 
wiatu Nieświeskiego. Równowaga 
budżetu Sejmiku została poważnie 
zachwiana: powiat w obecnym swoim 
obszarze nie zdoła w żaden sposób 
utrzymać te instytucje, które są ko- 
nieczne dla. prawidłowego życia że 
wspomnę tylko szpitalnictwo, rolnict- 
wo i t. d. Spowoduje to albo skaso- 
wanie lub zredukowanie ważnych 
dziedzin życia gospodarczego, albo 
zmusi do naciskania śruby podatko- 
wej, co również jest bardzo niepożą- 
danem. — Wprawdzie projektowane 
jest powiększenie powiatu Nieświes- 
kiego o całą gminę Zaostrowiecką z 
pow. Łuninieckiego, ale w każdym 
razie nie zrównoważy to oddzielenie 
gmin Mirskiej i Żuchowickiej .— Jak 
dowiadujemy się, niektóre gminy 
czyniły odpowiednie kroki w Mini- 
sterstwie Spraw Wewnętrznych i u- 
zyskały cofnięcie zarządzenia przenie- 
sienia do innych powiatów. Podobno 
w gminach Mirskiej i Žuchowickiej 
postanowiono również wysłać dele- 
gację do Ministerstwa Spraw We: 
wnętrznych i są szanse powodzenia 
takiej misji. 

— Przyjazd teatru polskiego. 
10 i 11 grać będzie w Nieświeżu ze- 
spół teatru p. Wysockiej. Dane będą 
w Sali gimnazjalnej dwie sztuki: 
„Balladyna* Słowackiego i „Stary 
Kawaler" Korzeniowskiego. Pierwsze* 
go dnia popołudniowe przedstawie- 
nie „Balladyny* po cenach ulgowych 
dane będzie dla młodzieży, przyczem 
5 proc. biletów otrzymają uczniowie 
darmo, drugiego dnia popołudniowe 
przedstawienie «Starego Kawalera» 
dla żołnierzy. — Wieczorne przedsta- 
wienia dla całego ogółu. ` 

Węckowicz 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony ŚŚ. Sakra- 
mentami w m. Rakańce dni 
lat 70. 

a 8 marca 1926 roku w wieku 

Nabożeństwo żałobne: przy zwłokach odbędzie się w 
tymże majątku we środę dn. 
poczem nastąpi pogrzeb. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół 
pogrążeni w głębokim smutku 

10 b. m. o godzinie 10 rano, 

i znajomych 

Córka, synowie, synowe, zięć i wnuki. 

  

"HOUTE SOCIĖTĖ 
Beaulieu=sur- Mer, w marcu, 

Bourget w powieści swojej „Cos- 
mopolis” odmałował znakomicie świat, 
co go zowią haute socićtć, lub z 
mniejszym o wiele (respektem haute 
%olóe lub jeszcze popułarniej: beau 
monde. A może by kto wolał użyć 
nazwy uwiecznionej przez Pailleron'a: 
„Le monde ou Von sennuie*?. 

Dość, że wizerunek świata „który 
się bawi*, wizerunek smietanki to- 
warzyskiej, nawet znakomity, posia- 
damy w znanej powieści — przed- 
wojennej, A po wojnie? Czyliż ów 
świat znikł gdzieś i ulotnił sięjjak kam- 
fora? Nie. Mam go właśnie tu przed 
oczami: na Riwerze francuskiej. Sezon 
w pełni. Magnolje kwitną. Tłumy w 
Monte Carlo, w Nizzy, w Cannes—a 
i w Mentonie bardziej się ludzie w 
tej chwili bawią niż leczą. | tak bę- 
dzie przez dobrych jeszcze parę mie- 

 sięcy. Dopiero — niemal punktual- 
nie — 1-go maja cały ten świat szu- 
kający tylko przyjemności w życiu i... 
mogący ją mieć, odleci stąd jak stado 
spłoszonych ptaków. Dla czego? 

szak oto w maju nastaje tu naj- 
piękniejsza pora? Wszak właśnie w 
maju w pełnym jest Riwiera czarze 
wszystkich swych powabów! Zasy- 
pana wszelkiem kwieciem aosobliwie 
różami! Kwiaty — kwiaty — kwiaty... 

  

Temperatura — wysp Kanaryjskich: jakiej miejscowości jest akurat modnym. cyjnej, tak jasnej jak najpiękniejszy 

SŁOW © 

Odezwa biskupów polskich 
w obronie sakramentu malżeń- 

stwa. 

Biskupi polscy ogłosili odezwę 
do rządu i narodu w obronie sakra- 
mentu małżeństwa. 

„Niepokój wielki ogarnął ducho- 
wieństwo i szerokie koła naszego ka- 
tolickiego społeczeństwa wskutek po- 
ważnych wieści, że przygotowywana 
kodyfikacja prawa małżeńskiego dla 
katolików opiera się na poglądach, 
niezgodnych z zasadą Kościoła šwig- 
tego. Wobec tego zwracają się bisku- 
pi katoliccy wszystkich trzech obrząd- 
ków, zebrani z całej Polski na nara= 
dy w sprawach kościelnych w War: 
szawie dn. 2, 3, 4 i 5 marca 1926 r. 
do przedstawicieli rządu i stronnictw 
poselskich © zabezpieczenie katoli- 
ckim związkom małżeńskim ich cha- 
rakteru sakramentalnego. 

Świętość rodzinnego życia, reli- 
gijne wychowanie dzieci są podsta- 
wą nietylko rodziny chrześcijańskiej, 
ale także trwałości i pomyślnego roz- 
woju życia narodowego i państwo- 
wego. Podstawa ta atoli jest uwarun- 
kowana uświęceniem związków kato- 
lickich przez Kościół i przez. niero- 
zerwałność ich węzła. 

Od tych zasad Kościół katolicki 
ustąpić nie może i nie ustąpi. A my 
biskupi, będący siróżami przekaza- 
nych nam nauk i nakazów Chrystu- 
sowych, wymagać musimy i wyma- 
gamy, aby także wszyscy katolicy 
w tej sprawie sumienia mocno stali 
w obronie zasad Kościoła katolickie 
go i przeciwdziałali ustawowemu 
sankcjonowaniu tak zwanych ślubów 
i rozwodów cywilnych. Związek mał- 
żeński, zawarty przed urzędnikiem 
stanu cywilnego, jest nieważny, bo 
sprzeciwia się prawu Bożemu. 

Żaden też poseł katolik nie po- 
winien głosować za tem, co jest 
sprzeczne z prawem Bożem, a wy» 
borcy mają prawo i obowiązek zažą- 
dania od swych posłów, ażeby nie 
współdziałali w uchwaleniu ustaw, 
szkodliwych nierozerwalności i świę- 
tości węzła małżeńskiego. Prócz tego 
mają posłowie obowiązek użycia ca: 
łego swojego wpływu w celu zapo- 
bieženia wyrządzeniu tak niestycha- 
nej krzywdy zasadzie katolickiej. 

Powyższe oświadczenie Episkopa* 
tu wręczone będzie przedstawicielom 
rządu i zarządom stronnictw sejmu 
i senatu, a XX proboszczowie ogło- 
szą je z ambon w najbliższą niedzielę. 

Odezwę, datowaną 'w Warszawie 
d. 5 marca podpisało 30 biskupów 
z kardynałem Aleksandrem Kakow- 
skim na czele. 

Przed pogrzebem 
J. E. ks. arcybiskupa Cieplaka. 

Na uroczystości żałobne pogrzebu 
J. E. ks. Arcybiskupa Cieplaka przy. 
będzie J. E. ks. kardynał Aleksander 
Kakowski oraz JJ. EE. biskup Płocki 
ks. Antoni Juljan Nowowiejski, biskup 
Sandomierski ks. Marjan Ryx, biskup 
Łódzki ks. Wincenty Tymieniecki, bi- 
skup Podlaski ks. Dr. Henryk Przez- 
dziecki, biskup polowy ks. Dr, Stani: 
sław Gall, biskup Łomżyński ks. Ro- 
muald Jabłrzykowski, biskupį Pinski 
ks. Zygmunt Łoziński, biskup Prze- 
myski ks. Anatol Nowak, biskup 
Sląski ks. Dr. August Hiond, biskup 
Kielecki ks. Augustyn Łosiński, biskup 
sufragan Poznański ks. Stanisław 
Kostka Łukomski, biskup sufragan 
Włocławski ks, Władysław Krynicki, 
biskup sufragan Chełmski ks. Klun- 
der i biskup Unicki ks. Bocian. 

Przybywającym do Wilna dostoj- 
nikom Kościoła będzie towarzyszył 
szereg prałatów i kapelanów. 

Dotychczas nie został jeszcze u: 
stalony skład przedstawicieli rządu, 
którzy będą towarzyszyć Panu Pre- 
zydentowi w przyjeździe do Wilna, 

Program uroczystości pogrzebo- 
wych w ogólnym zarysie przedstawia 
się następująco: Natychmiastpo рггу- 

-„Szamlisi” na oranicy 
Sytuacja na odcinku Podgajskim 

P.ODGAJ, O.III, (Telefonem). W dniu wczorajszym Litwini ściągnąwszy 
od rana znaczniejsze siły szaulisów w okolicach Kiernowa prowadzili do 
południa na większą skalę zakrojone ćwiczenia wojskowe używając przy- 
tem ostrych naboi. Straż pograniczna polska okazuje na całym odcinku 
niebywały spokój, nie dając się sprowokować zaczepnemi wystąpieniami 
Litwinów i patroluje jedynie odcinek Kliszebłoto — Podjeziorki. Ludność 
polska po stronie litewskiej narażona jest na niebywałe szykany. : 

Jak się okazuje proboszcz kiernowski publicznie nawotywat w nie- 
dzielę ubiegłą, by ludność, która chce żyć w zgodzie z ńarodem  litew- 
skim zapisywała się do organizacji szaulisowskich, gdyż w przeciwnym 
razie będzie uważana za wrogów Litwy i bezwzględnie prześladowana. 
Prócz tego dokonano szeregu kradzieży w okolicznych wioskach o co 
również podejrzewać należy szaulisów. й . 

Jak wywiadem ustalono, Litwini zgromadzili 2 bataljony szaulisów 
we wsi Krzyżówka, zaś nocy ubiegłej przeciągnęło przez wieś Bakielniszki 
około 150 szaulisów. 

W okolicach Kiernowa przystąpili Litwini do budowy specjalnych 
punktów obserwacyjnych. Mimo wyzywającej postawy straży litewskiej, 
dzięki taktowi policji polskiej dzień wczorajszy upłynął spokojnie, W nocy 
kilka oddziałów szaulisów rozpoczęło ponownie ćwiczenia przy samej 
granicy, o przybyciu swem zwiastując wyciem, służącem za hasło i odzew 
w oddziałach „żelaznego wilka* — ćwiczenia powyższe prowadzone są 
przez dowódców poszczególnych oddziałów, w celu przyszykowania szau- 
lisów do ponownego ataku, przypuszczalnie tym razem nocnego, na las 
Podgajski. 8 : 

Prócz tego prowadzone są ćwiczenia mające | našladowač porywanie 
policjantów polskich, co stoi w związku z ostatnio otrzymanemi instruk- 
cjami z Kowna by porywać stojących na granicy Polaków, jako rekom- 
pensatę za wziętych do niewoli strażników litewskich. Pozatem sytuacja 
bez zmian. : 

8 maja wybory w Kownie. 
Według urzędowych doniesień opublikowanych w Kownie, wybory 

do nowego sejmu kowieńskiego wyznaczone zostały na 8 i 9 maja. 

Krwawa bitwa z przemytnikami. 
Z Kłajpedy donoszą: Doszło tu do krwawego starcia pomiędzy po- 

licją i bandą przemytników. Władze policji kryminalnej otrzymały ostatnio 
wiadomość, że przez granicę przechodzi banda przemytników  spirytuso: 
wych. Policja udała się na miejsce w autach. Okazało się, że przemytnicy 
również jechali autami. 3 : 

Przemytnicy spotkali policję gradem kul. W rezultacie obopólnej 
strzelaniny dwaj przemytnicy ranni, 6:ciu aresztowano. Automobile prze- 
mytników skonfiskowano. 

  

  

Brak zaufania do Sowietów. 

LONDYN, O.lII. PAT. Prezydjum zrzeszenia angielskich Izb handlo: 
wych ogłosiło pismo, w którem wyraża nadzieję iż rząd nie da gwarancji 
dła kredytów jakie udzielone być mogą rządowi rosyjskiemu i jego insty- 
tucjom dopóki rząd rosyjski nie uzna długów przedwojennych i nie uiści 
odszkodowań za skonfiskowane majątki. 

Zatarg fińsko-sowiecki. 
O nazwę „Petersburg“. 

W ostatnich dniach nastąpiła ostra wymiana zdań pomiędzy rządem 
fińskim i sowieckim w sprawie nieuznawania przez Finlandję nazwy Lenin- 
grad. Obecnie rząd fiński złożył oświadczenie, iż w urzędowych dokumentach 
nadał używać będzie nazwy Petersburg i żadnej zmiany w iyn kierunku nie 
poczyni. W związku z tą odpowiedzią nastąpiło znaczne oziębienie stosunków 
pomiędzy Finlandją a Sowietami. 

Zamach na pociąg osobowy Orsza—Lepel. 
Z Mińska donoszą: W dniu 7 b. m. wieczorem dokonano napadu na pociąg Oso- 

bowy na szlaku Orsza — Lepel. Sprawcy rozluźnili szyny na przestrzeni 400 mtr, tak, 
że gdy pociąg z impetem wjechał na nie usunęły się wskutek czego nastąpiło wykoleje- 
nie. Parowóz przewrócił się pociągając za sobą 3 wagony. Straty w ludziach duże, 7 
abitych i przeszło 20 rannych. Na miejsce wysłano pociąg sanitarny z Lepla, oraz spe- 
jalną komisję. Sprawcami zamachu są dywersanci białoruscy, Wagon pocztowy został 
ydBE zrabowany. Za sprawcami wszczęto pogoń. (K). 

byciu zwłok i dostojnych gości, utor+ 
muje się pochód z dworca kolejówe- 3 * 
go do Bazyliki, gdzie po odprawieniu | W dniu wczorajszym, o godz, 6 
egzekwji, nabożeństwa i po mowie Wiecz. w gmachu Dyrekcji Kolei 
żałobnej, którą wygłosi biskup płocki Państwowych w Wilnie odbyło się 
ks. Nowowiejski, odbędzie się złoże- posiedzenie komitetu dekoracyjnego, 
nie zwłok w zawczasu przygotowa- działającego z ramienia głównego 
nym grobowcu w lewej nawie Ba: komitetu pogrzebu ś. p, ks.arc. Ciep- 

zyliki, laka. Ww skład powyższego komitetu 
weszli pp. wiceprezydent m. Wilna 
Łokuciewski, prof. Ferdynand Ru- 

We środę dnia 10 bm. o godz. 7 SZCzyc, prof. juljan Kłos, prezes Wil. 
wieczorem w mieszkaniu Jego Eksce- , Dyr. P.K.P. Juljan Staszewski, prezes 
lencji Ks. Biskupa Michalkiewicza Bratniej Pomocy U. S. B. Marjan 
odbędzie się posiedzenie poszczegól: Kowalski. Na posiedzeniu tem omó- 
nych komisji komitetu pogrzebu ś.p. wione były sprawy  udekorowania 
Arcybiskupa Metropolity Ks. Jana miasta w związku z pogrzebem ś. p. 

(wt) Cieplaka. ks. arc. Cieplaka. (x) 

skim, luksusowym pociągiem! 
18 stopni ciepła nad morzem. Czy A zaś na maj cała rodzina wraca do 
może być coś rozkoszniejszego? Londynu (bywa że i na cały jeszcze 

A tymczasem właśnie wówczas czerwiec) i prowadzi „dom otwarty*. 
wszystko, co się.. bawi — ucieka z Przyjęcia, garden party, regaty, wy» 
Riwiery. Oczywiście nie płeśnieje ona śŚcigi, bale.. wszystko się wówczas— 
jakby za dotknięciem różczki czarno- odrabia. Wydaje się mnóstwo pienię- 
księskiej lecz traci swój charakter dzy, czyni się zadość obowiązkom 
międzynarodowego rendez vous Śmie- związanym z wysokiem stanowiskiem 
tanki towarzyskiej. Sezon na Riwierze towarzyskiem, i — i znowu zamyka 
skończył się. Szanujący się snob się londyńskie recepcyjne apartamenty, 
„7 towarzystwa", szanująca się dama pakuje się manatki i znowu wyjeżdża 
dłużej już w żaden sposób wy!rzy- się na kontynent do jakichś modnych 
mać nie mogą na Riwierze. „Obo- kąpieli lub „wód* aby ..resztę roku 
wiązek* bawienia się ć Żouć prix wzy- spędzić w najpewniejszych pod wzglę- 
wa ich gdzie indziej! Właśnie przecie dem komfortu pensjonatach lub  па]- 
rozpoczyna się w pierwszych dniach wytworniejszych hotelach. 
maja sezon wyścigowy w Paryżu... a * 
w Londynie sezon najbardziej trady- 
cyjnych i najwystawniejszych przyjęć Czytam właśnie w paryskich dzien- 
i zabaw towarzyskich w tak zwanym nikach, że ma wkrótce stanąć w Pa- 
„wielkim świecie”. ryżu, opodal placu de МЕюйе hotel, — 

Jest niemało rodzin angielskich jakiego jeszcze stolica Francji nie 
należących do czołowego high life'u, widziała. Kosztować ma 150 miljo- 
którym warunki materjalae nie po- nów franków. W takich tylko pałaces 
zwalają przez rok cały mieszkać w może przecie stawać i mieszkać le 
Londynie i ponosić koszty „bywania* Tout-Gosmopolis... Przedsionki całe w 
i „przyjmowania*, Tedy cała taka marmurach, cabinets de toilette całe 
rodzina — mając oczywiście stałe w różowych porfirach—no, i musi być 
mieszkanie swoje w Londynie, zosta- salą dla kasetek gdzie się przechowuje 
wia je pod opieką służby i sama (nie- bezpiecznie klejnoty i pieniądze. 
raz w osób sześć, ośm) wojażuje po Cała armja najrozmaitszej służby 
kontynencie przez dziesięć, jedenaście obsługuje taki pallace. Wygód i kom- 
miesięcy do roku to tu io tam spę- fortu—ostatnie słowo. Najwytwor- 
dzając po hotelach lub pensjonatach niejsza klientela angielska i amery- 
—sezoń, stosownie do tego gdzie, w kańska. Wieczorem w sali restaura- 

dzień „w ciepłych krajach”: migoczą 
pod światłem, sączącem się strumie- 
niami przez žyrandolėw kryształy, 
najpiękniejsze, jakie Londyn posiadą,. 
perły, wprost bezcenne brylanty No- 
wego Jorku. Orkiestra, dyskretnie 
gdzieś ukryta, wzdycha jakiemś roz- 
marzającem pianisimo lub ekscytuje 
najwyszukańszym, najperwersywniej- 
Szym jazzbandem. Kobiety mają wy- 
gląd jakichś egzotycznych bóstw... 

W połowie lipca już śladu niema 
w Paryżu t. zw. „bomondu* łącznie 
z całą hałastrą „nuworyszów”, która 
się do niego za wszelką cenę pcha. 

Całe to ptactwo, bogato i prze” 
pięknie upierzone, rozleciało się. W 
Deauville nad morzem znaleść naj* 
więcej tego kosmopolitycznego to- 
warzystwa. Zimą— «zwiedza» (bo co 
to za zwiedzaniel) meczety Algieru, 
wałęsa się po krętych uliczkach Tu- 
nisu, snuje się na wiosuę mimo 
zwalisk Romy starożytnej, obchodzi 
pałace florenckie, bazary stambulskie; 
jesienią „duma* na Capri wobec wy- 
złacanych słońcem lazurów morza i 
nieba.. A wszystkich wrażeń i roz- 
koszy używa z elegancką—obojęt- 
nością. Jest też sporo najszczerszej. 
melancholji w głębi tych znużonych. 
dusz. Jest w tem przecie spora doza 
melancholji: mieć dolę nieprzerwanie 
bez troski, wszysiko już znać, ze- 
wsząd.. wracać, i to jeszcze kurjer=- 

Czasem zaelektryzuje zblazowaną 
wrażliwość—hazardowna gra. Choćby 
w jakiem kasynie, w atmosferze... 
odpowiedniej. Oczywiście, to roztyw- 
ką rzucać tak banknoty lub (jak obec- 
nie, po wojnie) żetony na zielone 
sukno. Lecz wygrać?... Cóż za marna 
satysfakcja! Pieniądz w sferach haute 
voleė wartości nie ma. 

Towarzystwo, mniej więcej, zna 
się. Ci wszyscy ludzie spotykali się 
w Paryżu na Grand Prix, w Osten- 
«dzie, w Davos, razem odbywali ku- 
rację w Vichy; widzieli się w medjo* 
łańskiej La Scala, spotykali się na 
Pasyjnych widowiskach w Oberam- 
mmergau, na wagnerowskich festiva- 
łach w Bayreuth'cie. Znają się... nie- 
jprezentowani sobie. Oni przecie mają 
jpo stolicach świata tych samych do- 
stawców tualet, garniturów i osobli- 
wości, tych samych jubilerėw, te sa- 
mve modystki, tych samych krawców. 

Są to wieczni turyści, zimujący w 
Kairze i spędzający wiosnę w Paler- 
mo, nudzący się na śmierć po we- 
neckich gondolach, na ateńskim Akro- 
polu. Po olbrzymich, najdroższych na 
kuli ziemskiej karawansarajach hote- 
lowych żyją w. najprzykładniejszej z 
sobą zgodzie Anglicy i Francuzi z 
Niemcami, Włosi z Rosjanami, wszyst- 
kie nacje w zgodzie żyją z sobą... 
Bo cały ten beaumonde ma własną 
wspóiną ojczyznę. Jest nią ich świat, 
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Niezwykła podróż Hi- 
szpańskiej pary króle- 

wskiej. 
Aeroplanem do Argentyny. 

Donieśliśmy już o planowanej podróży 
hiszpańskiej pary królewskiej z generałem 
Primo de Rivera samolotem do Argentyny. 

Obecnie komunikują ciekawe szczegóły, ktė“ 
re poprzedziły tę śmiałą decyzję. Otóż zaraz 
po przybyciu do Buenos Aires słynnego hi- 
szpańskiego lotnika, majora Franco, król A1- 
fons kazał się z nim połączyć kablowo i po- 
między krójem a majorem wywiązał się na* 

stępujący djalog: 

— Czy odważyłbyś się zawieść mnie sa- 
mołotem do Argentyny? — zagadnął król. 

— Sire — bizmiała odpowiedź lotnika 

—= to byłoby dla mnie najpiękniejszym ty- 
tułem do sławy. 

— A czy jesteś pewien, 
zrobić? 

— Sire, jestem tego zupełnie pewien! 
Król Alfons XIil natych miast postano: 

wił odbyć tę podróż w towarzystwie królo- 
wej, generała Primo de Rivera, kilku mini 
strów i różnych osobistości z towarzystwa 

dworskiego. W tym celu rozpocznie się bu- 
dowa dziesięciu nowych samolotów, Spex 
cjalnie zastosowanych do podróży królew- 
skiej. 

Marszruta będzie ta sama, jakiej się 
trzymał major Franco, odbywając swój słyn- 
ny lot z Palos w Hiszpanji do Buenos Aires 
w Argentynie. Odlot z Palos odbędzie się 
z wielką uroczystością. Król ubrany będzie 
w mundur galowy ze wszystkimi orderami, 

królowa — w balową toaletę dworską, w 
płaszcz gronostajowy i w djadem. W takim- 
że stroju hiszpańska para królewska wylą- 
duje po przybyciu do Buenos Aires, Wylą- 

dowanie to obiitować będzie w liczne nie« 

spodzianki, które zrobią na ten dzień liczne 

rzesze ludzi z różnych stron Świata: Spe- 
cjalnie skonstruowany samolot rzucać będzie 

na zgromadzone tłumy gęsty deszcz róż. 

że da się to 

Nowcści wydawnicze. 
Przypominamy, że Tydzień Taniej 

Ksiąźki (w księgarniach) został prze- 
Soy do 15-go b. m. Trzeba korzy: 
stać 

— «Świat» (Nr. 10) przynosi całe bo« 
gactwo informacyjnego materjału o Śląsku, 
iłustrujące polskie odradzanie się tej pięknej 
dzielnicy naszego państwa. Przedewszysikiem 
uwzględniona jest polska na Śląsku oświata. 
Dalej w tymże zeszycie: ciekawe epizody z 
afrykańskiej podróży, którą właśnie odbywa 
Ossendowski z małżonką swoją; dalej Maku- 
szyńskiego rady dla... zablegających o za- 
liczkę; najnowsze koafiury paryżanek etc.eta. 
«Świat» jak zawsze: ruchliwy i urozmaicony, 

-- Stefan Papće: <Teatr Żeromskie- 
go». Poznań 1926. Str. 31. Autor zachwyca 
się wszystkiemi utworami Żeromskiego pi- 
sanemi dla sceny. Mniema jednak, że gorąca 
ich aktualność zadecyduje o ich łosie w re- 
pertuarze scen polskich. Natom:ast—zdaniem 
autora broszury — do żelaznego kapitału te- 
atrów wejdzie napewno «Uciekła mi prze- 
pióreczka» aby zaświadczyć, pisze, jak wy- 
Soko zaszedł Żeromski w opanowywaniu 
raw twórczości dramatycznej i jaką chwa- 

Įeina rolę odegrał w przywróceniu współ» 
czesnemu teatrowi polskiemu godności sceny 
narodowej. Zauważymy jedno tylko? Co tak 
bardzo narodowego, polskiego, upatrzył p. 
Рарёе w «Przepióreczce», doprawdy trudno 
odgadnąć. 

— «Przegląd Wileński» (Nr. 5) zajął 
wobec incydentu Podhajeckiego stanowisko 
najzupełniej zgodne ze swoją tendencją, z 
ożywiającą go «myślą polityczną», Nie mo- 
gąc tym razem zaopinjować jasno i wyraź: 
nie: wina po stronie władz polskich —maluje 
przynajmniej incydent wystarczająco znany 
nam do najdrobniejszych szczegółów, jako... 
<tajemniczą sprawę, która dziś daje jedynie 
podstawę do domysłów, przypuszczeń i wąt- 
pliwości». Doprawdy? Tajemnicza? Co zaś 
do «militaryzmu» tych, dla których sprawa 
jest aż nadto jasną i zrozumidłą, to przecie 
kto zajął zbrojnie las Podhajecki? Polacy 
czy Litwini? Niechże «Przegląd» nie sypie 
piaskiem w oczy nikomu. Wszak nie Pola- 
kom chodzi o zdobycie Kowna, lecz Litwie 
nom o zdobycie Wilna. Militaryzm—po czy* 
jej stronie? 

— W, Kuncewiczowa: <Tszu:Hi». To- 
mik 23:ci taniej Bibljoteczki Historyczno'Qeo= 
graficznej. Jest to żywo skreślony opis pa- 
nowania słynnej chińskiej cesarzowej zmar- 
łej w 1909:tym roku. Była to chińska... Ka: 
tarzyna Il-ga, wielka kurtyzana i wielki za- 
razem polityk. 

   

w którym jedynie dobrze się czują, 
atmosfera, która jedynie im dogadza. 

Tam po bibljotekach książki w 
najrozmaitszych językach. Tam tarasy 
ogrodowe z. najpiękniejszemi wido- 
kami na zachody słońca; tam salony 
jak muzea, saloniki jak bombonjerki. 
Czasem jaki inwalida, lub śmiertelnie 
chory snuje się jaka cień wśród tego 
przepychu i tej upajającej, żywej mise- 
en-scene. Tam się jeszcze spotka ko- 
goś spragnionego ostatniego pocałun- 
ku ostatniej miłości, tam i niejeden 
cham poluje na  zbawczy posag. 
Świat ten ma swój specyficzny rytm— 
na poły banalny, na poły straszny. 

Lecz oto gradem posypały się w 
kasynie jazzbandowe grzechotki, brzę* 
kadła, bębnienia.. Tańczą pary—w 
salach gry opodal rozlegają się gło- 
sy krupjerów, jakby muezinów wo- 
łania. Po piasku spacerują brylantami 
osypane nimfy, a szczerzą do nich 
złote zęby przedstawiciele złotej mło- 
dzieży amerykańskiej, duma i chwała 
Chicago alba Cincinnati. Ciężar for- 
tuny ich przygniata i pamięć o wszy- 
stkiem, co widzieli i czego zaznali i 
tego, co spodobało się im użyć po 
wszystkich stronach świata, własnym 
jachtem prując dalekie morza, własne- 
mi karawanami docierając tam, gdzie 
nie postała dotąd ludzka stopa, w 
wałęsaniach sięjbez celu po ziemskim 
globie.
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Zapowiedź obrony 
ustaw socjalnych, 

W dniu 7 marca w czasie poby- 

tu swego w Łodzi minister Ziemięc- 

ki odbył konferencję z przedstawicie- 

lami związków zawodowych, którym 
oświadczył między'innemi: | 

„Najważniejszą kwestją jest obrona 
ustaw socjalnych, która staje się dla ogółu 
robotników sprawą pierwszorzędnej wagi. 

„Wielką wagę przywiązuję do propagan 

dy wśród robotników ze strony związków 
zawodowych, gdyż stronnictwa reakcyjne nie 

zasypiają tej sprawy i starają się przekonać 

ogół o ujemnym wpływie tych Świadczeń 
socjalnych na produkcję. 

„Wersje te przedostają się do obcych 
ambasad, będących w Polsce, a mimo, iż 
opierają się one na fałszywych 1 zupełnie 
nieprawdopodobnych danych stanowią prze” 
szkodę dla rządu w jego pracy. Wobec tego 
przeprowadziłem badania porównawcze z 
zagranicznymi ustrojami socjalnymi, by przy: 
gotować publikację, która będzie bronią w 

ręku związków zawodowych. W najbliższych 
dwuch tygodniach publikacja będzie przygo« 
towaną do druku, a po wyjściu z pod prasy 
będzie podstawą obrony przeciwko tenden- 
cyjnym i fałszywym twierdzeniom strony 

przeciwnej. 
„Obrona ustaw socjalnych wejdzie nie- 

długo na forum sejmu, poczem zmusi się 

przedsiębiorstwa, które się do nich nie sto- 
sują i przedłużają dzień pracy, by te ustawy 
szanowały. 

„Klasa pracująca nie ma dość siły do 
obrony tych ustaw, znajdują się nawet ro- 

botnicy, którzy nie rozumieją konieczności 

tej obrony i stają wraz z przemysłowcami 

przeciwko inspektorom pracy. 
„Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek 

nieszczęśliwych wypadków jest już opraco- 
wana, ustawa zaś o zabezpieczeniu inwali« 

dów i od starości jest na ukończeniu. 
„Jestem nietylko ministrem — zakończył 

p. Ziemięcki — lecz i przedsiawiciejem klasy 
robotniczej, zwracam więc uwagę działaczom 

i przywódcom związków zawodowych, że 

ustawy robotnicze są zagrożone, Że okres 
zawieszenia broni zdaje się już zakończyli i 

przeciwnicy gotowi są pójść do ataku, 
„Ja zaś ze swej strony chcę oświadczyć 

to, co oświadczyłem przyjmując tekę mini- 

stra, 16 za jeden z głównych swych obowiąz 

ków uważam obronę ustaw i zmuszenie 

opornych do poszanowania ich”. 

Nie pierwszy to przykład, dawa- 

ny przez ministrów z lewicy, rządze- 

nia przy pomocy demagogicznych 

nawoływań do wystąpień reprezento- 

wanej przez nich klasy przeciwko in- 

nym warstwom społeczeństwa. I nie 

dlatego tę sprawę poruszamy by 

wskazać na nie uniknioną wojnę domo- 

wę i absurdalne następstwa, gdyby 

każdy z skoalicyjnych» ministrów 

zechciał w ten sposób postępować. 

Przemówienie, które powyżej u- 
mieściliśrmy, z innych też względów 

winno nas zastanowić. Już samo 

twierdzenie, że obecne Świadczenia 

socjalne wpływają ujemnie na, pro- 

dukcję, uważa p. minister za wypo- 
wiedzenie wojny: „okres zawieszenia 

broni zdaje się już zakończyliśmy i 

przeciwnicy gotowi są pójść uo ata- 

ku“. Twierdzenie to nazywa p. mini- 

ster fałszywem, a następnie wersja- 

mii, które indentyfikuje 2 sabotažem 

ustaw socjalnych i grozi represjami 

w stosunku do opornych. 

Dlaczego zdanie o ujemnym wpły- 

wie obecnych Świadczeń, zdanie o- 
snute na głębokiej analizie kosztów 

wytwórczości i podzielane przez wy- 
bitnych znawców ekonomiki, jest 
fałszywem twierdzeniem,—p. minister 

C77727—-—— н 

W gong uderzono .na obiad —raz 
-— drugi raz... Oto już siedzą przy: 
kuci do swych ć part stolików, jak 
nakazuje dobry ton. Twarze bez wy- 
razu; oczy bez blasku; dusza znużo» 
na. Przyglądają się sąsiadom. Zeszłe- 
go lata przygiądali się im w Dieppe, 
zeszłej zimy w Aleksandrji, w roku 
przyszłym oglądać ich będą na pla- 
żach nadmorskich i w miejscowo- 

ściach klimatycznych, w temże sa- 
mem otoczeniu wyrafinowanego kom: 
fortu, w smokingach, w  dekoltowa- 
nych tualetach, z sobolami na ramio- 
nach jeżeli nie z niebieskiemi lisami. 

Ta cała socjeła tworzy Świat @ 
part mający po całym świecie swoje 
„zborne punkty”, obracający te same 
ciężkie żarna towarzyskich obowiąz- 
ków. : 

A propos... tych właśnie „obo- 
wiązków*. Wynaleziono świeżo naj- 
nowszy obowiązek. Oczywiście — w 
Paryżu, skąd nie przestają mody wszel- 
kie płynąć, płynąć... 

, Nowego modelu sukni damskiej 
nie — opisuje się. Daje mu się nazwę. 
Suknia przestała być anonimową, Jak 
w faunie i we florze, tak teraz w 
konfekcji tualet damskich obowiązują 
nazwy. Nieznać nazwy takiej to a 
takiej tualety damskiej , (oczywiście 
najświeższej kreacji którego z  wiel- 
kich mistrzów paryskich) uchodzi za 
nieokrzesanie wręcz kompromitujące 

nie uważał za stosowne wyjaśnić. 

Natomiast powołał się na przygoto- 

wywaną przezeń publikację, „która 

będzie bronią w ręku związków га- 

wodowych“, : 
O, w to nie wątpimy bynajmniej. 

Wieleż to już mieliśmy w swym ręku 

identycznych publikacyj z obozu o- 

becnego ministra pracy i opieki spo- 
łecznejj z których dowiadywališmy 

się, że fabryka prowadzona przez 

samych robotników pod. względem 

produkcji prźewyższa wszelkie inne, 

żą komunalny sposób gospodarki 

rdkej jest wymarzonym ideałem pro- 

wadzącym do zwiększenia wytwór- 

czości ziemi, —wszystkie te publika- 

cje niewątpliwie były „bronią* w rę- 

ku tych, którzy później stworzyli „so- 

wiety raboczych dieputatow* i „ko- 

mitiety biednoty*, i takąż bronią bę» 

dzie również publikacja o dobroczyn- 
nych skutkach dla przemysłu, handlu 
i rolnictwa obecnych Świadczeń so- 

cjalnych. 

Śmiemy jednak wątpić czy rekla- 
mowana przez p. ministra publikacja 
osnuta według zapowiedzi na bada- 
niach porównawczych z zagraniczne: 

mi ustrojami socjalnemi potrafi oba- 

lić twierdzenia osnute na cyfrach 

prawdziwych i życiowych konkret- 

nych faktach, świadczących o wpływie 

ustaw socjalnych i ich roli w proce- 
sie stałego upadku życia gospodar- 

czego. 
H. G. 

kontrolowania transportów zwierząt prze* 
znączonych do eksportu. Ponieważ postępo* 
wanie takie może pociągnąć za sobą ogro- 
mnie grożne konsekwencje, Ministerstwo 
Rolnictwa i D. P, postanowiło stosować naj- 
surowsze rygory w stosunku do powiato* 
wych lekarzy weterynaryjnych w razie nie- 
wypełnienia lub niedopilnowania wypełnie- 
nia odnośnych zarządzeń władz centralnych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
9 marca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 1,60 1,62 1,58 
Belgja 34,77 3480 _ 33,69 
Holandja — — = 
Londyn 37,13 37.09 37.18 
Nowy-York 1.63 1.65 1.61 
Paryż 27,90 27,97 27,83 
Praga : 22,60 22,65 22,55 
Szwajcarja 146,97 147.35 146.60 
Stokholm = — — 
Wiedeń 107,50 _ 107,77 107,23 
Włochy 30,72 30,80 30,65 

ŚRODA 
10 Dziś Wsch. si, o g. 6 m. 43, 

40-stu męcz. Zach. sł O g. 4 m. 58 

Jutro r, 
„Konst. i P. 
  

KOŚCIELNA. 

— [x] Stacje w Bazylice Św. 
Stanisława w Wilnie. W czasie 
Wielkiego Postu, co piątek, o godz. 
4-ej po poł. w Bazylice Św. Stanisła: 
wa odbywają się dla Sodalicji Mar- 
jańskiej — stacje (Droga Krzyżowa) z 
wystawieniem Najśw. Sakramentu i 
błogosławieństwem. 

MIEJSKA. 

— Prof. dr. Lauge Koch. One- 
. gdaj, w poniedziałek, bawił w Wilnie 

informacje. 

Legalizacja wag w rolnictwie. 

Główny Urząd Miar przedłużył do 
1 września r. b. termin, po którego u- 
pływie właściwe urzędy zaczną  sto- 
sowanie skuików prawnych wobec 
rolników b. zaboru -rosyjskiego i 
austrjackiego, którzy nie zgłoszą swych 
wag do sprawdzenia i ocechowania, 

Wywóz bydła i mięsa, 

Eksporterzy bydła i mięsa ż Pol- 
ski, oraz Stowarzyszenia Handlowe, 
zajmujące się eksportem, wielokrotnie 
zwracały się do Konsuiatu Poiskiego 
w Beriinie z prośbą o uzyskanie dia 
nich pozwolenia na przewóz przez 
Niemcy, względnie przywóz do Nie- 
miec. 

Żądanie takie jest bezcelowem, 
gdyż według obowiązujących w Niem- 
czech przepisów, podania 0 pozwo- 
lenia na przywóz bydła i mięsa z 
Polski kierowane być winny bezpo- 
średnio przez polskich eksporterów, 
albo, w razie tranzyta, przez spedy- 
tora przewozowego do pruskiego mi- 
nisterjum rolnictwa, dóbr i lasów. 

Kredyty na scalanie gruntów. 
Państwowy Bank Rolny udziela od pe- 

wnego czasu długoterminowych kredytów 
na scalanie gruntów, które przewiduje art. 
13 ustawy z dnia 31:go lipca 1923 (D. U. R. 
P, Nr. 92 | 23, poz. 718), a normuje rozpo* 
rządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 
17-40 października 1924 (D. U. R. P. nr. 
94 | 24, poz. 881). Stosownie do tych prze- 
pisów z wymienionych pożyczek mogą ko. 
rzystać obywatele Państwa Polskiego niec 
graniczeni w swych prawach przez wyrok 
sądowy, a posiadający gospodarstwa scalone 
lub w irakcie scalania po myśli ustawy z 
dnia 31-go lipca 1923. Rządowy iundusz na 
te pożyczki znajduje się w administracji 
Państw. Banku Rolnego. 

Środki przeciwko niedbałej kon- 
troii weterynaryjnej. 

Ministerstwo. Rolnictwa i D.P. komuni. 
kuje, że w ostatuich czasach stwierdzono w 
kilku wypadkach takty niedoałego wykony: 
wania swych obowiązków przez niektórych 
powiatowych lekarzy weterynaryjnych oraz 
innych funkcjonarjuszów państwowych, przy 

— = ———— 

prawego członka 
rzyskiego Świata. 

„ Suknia, resp. tualeta damska uzna- 
na została za prawe dziecko papy 
swego, tego, który począł go w swo- 
jej niewyczerpanej inwencji. Każdy, 
istotnie „twórczy”, krawiec damski 
posiadać będzie progeniturę zareje- 
strowaną — z imienial 

wielkiego towa- 

z małżonką, znakomity geolog prof. 
dr. Lauge Koch z Kopenhagi. | 

Goście duńscy po złożeniu wizyt 
J. M. rektorowi Zdziechowskiemu i 
panu wojewodzie  Malinowskiemu 
zwiedzali miasio w towarzystwie prof, 
Feruynanda Ruszczyca. * 

Między godz. 7—8 i pół wieczo- 
rem prof. dr. Lauge Koch wygłosił 
wobec licznie zebranych słuchaczy, 

w auli Kolumnowej Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego niezwykie interesujący 
odczyt o Grenlandj:, urozmaicony prze: 
zroczami, 

Po odczycie profegorostwo Koch 
byli podejmowani wieczerzą przez 
grono profesorów Uniwersytetu z 
Ferdynandem Ruszczycem i Bronisła- 
wem Rydzewskim na czele, a 0 godz. 
10 m. 40 wiecz. wyjechali pociągiem 
pośpieszuym do Lwowa. 

Wediug wiadomości otrzymanych 
od prof. Romera profesoostwo Koch 
pomyślnie przybyli wczoraj wieczo* 
rem do Lwowa. 

— (n) Nadzwyczajny porządek 
dzienny. Jak zwykle dotychczas, wi- 
dzieišmy ma porządku dziennym 
miejskiej komisji technicznej najwięcej 
5—6 spraw, w których były załatwio: 
ne 2 —3a reszię odraczano od po- 
siedzenia do następującego posie- 
dzenia. 

Na dzisiejsze posiedzenie Komisji 
technicznej wyznaczono aż 15 spraw 
i to nie małej wagi: 1. Sprawa roz- 
budowy Elektrowni. 2. Rozpatrzenie 
ofert na dostawę kabli, transtormato- 
rów i przetwornicy. 3. Uzupełnienie 

przepisów korzystania z energji ele: 

ktrycznej. 4. Zmiana projektowanej 
instrukcji dla instalatorów. 5. Sprawa 
regulacjj brzegu Antokolskiego. 6. 
Ustalenie programu robót chodniko- 
wych i brukowych, 7. Rozpatrzenie 
regulaminu obsługi na tramwajach. 
8. Rozpatrzenie propozycji budowy 
betoniarni miejskiej, 9. Ustalenie ogól: 
nych warunków przetargu na roboty 
i dostawy: 10. Sprawa kanalizacji ul. 

Wielkiej: 11. Rozpatrzęnie podania w 
sprawie kanalizacji ul. Parkowej. ;12. 
Sprawa urządzenia zdroju na rogu 

ulic Słowiańskiej i Śniegowej. 13. Po- 
danie w sprawie podziału nierucho- 

mości przy ul. Nadleśnej L. 9/a, 

14, Sprawa przebudowy fabryki Żuka 
na dom mieszkalny w związku z roz- 
szerzeniem ul. Meczetowej 15. Poda- 

nie Związku Spółdzielni Spożywców 
w sprawie. urządzenia składu przy 
zauł. Rosa. ' 

— (п) Posiedzenie miejskiej 
Komisji gospodarczej, wyznaczone 

Już w chwili obecnej określa się na przeszły poniedziałek, nie odbyło 
w Paryżu daną kommpozycję tualetową 
nazwą jej nadaną, jako to np. Ła 
flagellante — Prenez « moi — Baga* 
telle — A bientót — Folle ćtreinte — 
Voulez-vous de moi? — Sur la mer 
calme — Tout les jours — Chez la 
baronne i t. p, 

Doskonałe to egzercycje pamięcio- 
we. Niczem zapamiętywanie numeru 
telefonu swoich znajomych. 

l jeszcze jedną nowinkę niech do- 
rzucę. , Pewne grono  Amerykanek, 

spędzających część roku w Paryżu, 
„lansuje* nową modę, mianowicie 
farbowanie sobie paznogci na kolor 
— sukni. Wygląda to okropnie, ale 
przecież z chwilą gdy największe 
okropieństwo, gdy największy krymi- 
nał estetyczny staje sięj modnym — 
już przez to samo zaczyna momen- 

talnie być prześlicznym. Wiemy to 
doskonale wszyscy. 

Przygodny. 

SEEBERESZ 

się z powodu braku quorum. 

— (x) Posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna, We czwar- 
tek, dnia 11 b. m. o godz. Sej 
wiecz. w sali posiedzeń Rady Miej- 
skiej odbędzie się posiedzenie Komi- 
tetu Rozbudowy m. Wilna. Na po- 
siedzieniu tem będą rozpatrzone na- 
stępujące sprawy: 1) wniosek Magi- 
stratu o przyznanie pożyczki na bu- 
dowę gmachu szkolnego. 2) sprawo- 
zdanie cyfrowe z działalności komite- 
tu w r. 1925. 3) sprawa wywłasz- 
czenia domów niedokończonych któ- 
rych budowa zostałą przez właścicieli 
wstrzymana. 4) podania petentów, 
którym zostały przyznane pożyczki 
zasadnicze. 5) podania J. Michatow- 
skiego, J. Tiockiego, Ch. Cholema, 
@. Żuka i H. Holsztejnowej. 6) Wol- 
ne wnioski. 

— (w) Sytuacja na ulicach za- 
lanych przez wodę. W duiu wczo- 
rajszym nastąpiło całkowite polepsze- 
nie w ogólnej sytuacji domów  zala- 
nych przez wodę przy ulicy egjo- 

zowo 

Powodzi nie będzie. inżyniera powiatowego  Wil--Trockie- 
go zatrudniło stu iłukaczy kamieni, 

Poziom wody na Wilji obniżył nie licząc stu zatrudnionych przez 
się o 70 cim. 

Jak widać z ostatnich meldunków pugq 
dyrekcji robót publicznych, wodostan 
na Wilji i jej dopływach obniżył się 
w dniu wczorajszym o 70 centymet- 
rów. Kra spływa, zatorów lodowych 
niema już prawie zupełnie. 

W celach zapobieżenia ewentual- 
nym katastrofom, dotychczasowe za- 
rządzenia zdążające do zabezpiecze- 
nia bezpieczeństwa ludności pozostają r 
nadal w swej mocy. Patrole policji 1 q 
oddziały saperów pełnią służbę war- 
towniczą na brzegu rzeki nadal. 

O ile nie nastąpią nagle ciepłe 
dnie, powodzi w tym roku nie należy 
oczekiwać. (t) 

Stan wody w dniu wczorajszym. 

magistrat, 
W okresie tym biuro techniczno- 
owlane inż, Lange zwolniło 71 

robotników. 
Naogół biorąc stan bezrobocia 

nie pogarsza się, a nawet da się od- 
czuć pewna tendencja do poprawy. 

W obecnej chwili 5952 bezrobo- 

o 

tnych czeka w Wilnie na sezon letni, 
a z nim ina pracę, Magistrat zapowie- 
dział na początek maja rozpoczęcie 

bót, przy kiórych zatrudnionych bę- 
zie około 600 osób. 

SZKOLNA 
— (t) Tydzień ucznia. W okre- 

opieki 
sie od 9—15 maja rb. Towarzystwo 
centralnej 
„tydzień ucznia*. 

szkolnej urządza 

: + Doch6d otrzymany z widowisk i 
Zgodnie z pomiarami dokonanymi dwóch loterji fantowych projektowa- 

przez Dyrekcję Dróg Wodnych stan nych podczas „tygodnia ucznia* 
wody w Wilji wynosił w dniu wczo- przeznaczony jest na urządzenie ko- 
rajszym 5 mtr. 35 ctm. (t) 

  

newej, Filareckiej na Zarzeczu, Soł- 
tańskiej i Krzywej na Zwierzyńcu. 

Straty dotychczas nie zostały 
kładnie obliczone. 

Przy ulicy Legjonowej od nr. 6 do 
nr. 12 mieszkańcy z właśnej inicja- 
tywy i bez pomocy straży ogniowej 
przystąpili do osuszenia zalanych 
przez wodę piwnic co im się częścio- 
wo udało. Plac magistracki przy ulicy 
Radość w dalszym ciągu zasila spły- 
wającą wodą zaniedbane rowy ulicy 
Legjonów. 

Przy ulicy Sołtańskiej woda po- 
zostaje na dawnym poziomie i nie 
można jej wypompować ze względu 
na teren (kotlina), Również dzięki 
wysiłkom mieszkańców udało się ob- 
niżyć poziom wody przy ulicy Krzy- 
wej i uratować jeszcze część  sprzę- 
tów od zupełnego zniszczenia przez 
wodę, 

przedstawia się groźnie. Poprostu za- 
lanie dolnych części mieszkań bywa 
tu dość częste (prawie co roku) i 
winę za zniszczenie przypisać należy 
niedbałstwu Magistratu, który właś- 
nie w wyżej wspomaianych  dzielni- 
cach nie tylko nie zdołał przeprowa- 
dzić kanalizacji, ale nawet nie potrafi 
dopilnować by rowy i rynsztoki były 
tu odpowiednio oczyszczone. Wszelkie 
wysyłanie komisyj jest przysłowiową 
musztardą po obiedzie. 

Z pobrzeża ulicy Antokolskiej do- 
wiadujemy się, że dzięki obniżeniu się 
poziomu Wilji nastąpiła znaczna po- 
prawa sytuacji. Nad bezpieczeństwem 
w dalszym ciągu czuwa policja. 

do” nę 

zarządu 

wa 

lonji letnich i. budowę sanatorjum 
dla uczni, 

_ Poczynając od 15 bm. osoby 
upoważnione przez Towarzystwo roz- 
poczną zbieranie fantów. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Doroczne zebranie T-wa 
rmatologicznego. Dnia 11 mar- 

ca 1926 r. odbędzie się w Szpitalu 
Sawicz o godz. 8-mej wieczór do- 
roczne posiedzenie Polskiego Towa- 
rzystwa Dermatologicznego z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 1. Od- 
czytanie i zatwierdzenie protokółu z 
poprzedniego posiedzenia. 2. Pokazy 
chorych. 3. Odczyt dr. Mienickiego— 
„lontoferezy w dermatologji,. 4. Spra- 
wy V Zjazdu Dermatologów Polskich, 
mającego odbyć się w maju r. b. w 
Wilnie, 5. Załatwienie kwestjonarjusza 
o warunkach specjalizacji. 

i sprawozdanie 
7. Sprawy bieżące. 

. Wybory 
skarbnika. 

— Odczyty prof St. Noakow- 
skiego. Jak już donosiliśmy, stara- 
niem N. O. K. w Wilnie odbędą się 

Sytuacja na ulicy Filareckiej nie W dniu 9 i 10 marca dwa odczyty prof Noakowskiego. „Mały Trianon 
Marji Antoniny" i «Łazienki 

Augusta» są to 
rozwinie nam sz. prelegent. Niewąt- 
pliwie całe kulturalae Wilno  pośpie- 
Szy wyrąz Ć swe zainteresowanie goś- 
ciowi warszawskiemu, słuchając jego 

+ wykładów. 
„Bilety już można 

księgarni Gebethnera i Wolffa, w dniu 
odczytu przy wejściu do sali Snią- 
deckich Ц. 5. В. 

Stanista- 
tematy, które 

nabywać w 

SPORTOWA. 
— Oddanie bo ska. D two O.K. 

Ill poleciło, by boisko „Pogoni* zo- 
stało w dniach najbliższych oddane 
na rzecz 3 p. a c. z tem, że z tego 

POCZTOWA boiska może w równej mierze korzy- 
— [x] Frzesyłanie gotówki w St 

listach zwykłych i poleconych. 
Coraz częściej nepływają do urzędów 
pocztowych reklamacje ! zażalenia na 
brak zawartości pieniężnej, przesyłanej 
w listach zwykłych i poleconych. Z 
powyższego wynika, że przesyłanie 
tym sposobem sum pieniężnych 
praktykuje się nie tylko w szerszych 
kołach ludności, lecz i w urzędach 
państwowych i komunalnych, co jest 
sprzeczne z obowiązującemi przepi: 
sami pocztowymi. Należy zaznaczyć 
że zarząd pocztowy nie ponosi od- 
powizdzialnošci materjalnej za sumy 
pieniężne, wysyłane w listach zwykłych 
i poleconych, Przesyłanie pieniędzy 
w kraju winno odbywać się za 
pomocą przekazów ' pocztowych 
wzgiędnie listów wartościowych. Za 

6 1 p. a. p. Leg. (ab) 
— Rozwiązanie kursów — паг- 

ciarskich. Z powodu nieodpowied- 
niej pogody D:ca obszaru war. 
kwidował 2 kurs narciarski istniejący 
od 1 lutego b. r. Cały sprzęt nar- 
ciarski ma być zdepenowany w 5p.p. 
Leg. (ab) 

— Walne zebranie oficerskie- 
go Klubu Łowieckiego. Zarząd o: 
ficerskiego Klubu Łowieckiego zwo- 
łuje na dzień 14 marca b. r. 
zebranie celem uchwalenia statutu dla 
Centralnego Klubu Łowieckiego przy 
DOK. ill w Grodnie. (ab) 

walne 

RÓŻNE. 
— Sprawozdanie. Komitet Organiza- 

cyjny podaje do wiadomości, że dochód net. 
to z Wielkiego Rautu, który odbył się w 

* Salonach Pałacu Reprezentacyjnego w dniu 
* 15-go lutego 1926 roku ną rzecz instytucji 

granicę zaś tylko w listach warto- <Chlęb Dzieciom> wyniósł zł. 2708,10. 
Żarząd Komitetu <Cnleb Dzieciom» skła- ściowych. 

WOJSKOWA. 

— Ćwiczenia aplikacyjne zw. 
oficerów rezerwy. Zarząd Wileń- 

spodyniom i 

da gorące podziękowanie p. Zofji Wyleżyń- 
skiej, p. Kleckiej, p. Szmidtowi, p. Jegerowi, 
p. Salnickiemu 1 p. Stępińskiemu za bezin- 
teresowne udzielenie orkiestr, oraz p. p. Go+ 

Gospodarzom 
wszystkim którzy okazali pomoc w organie 

jak również 

skiego koła związku oficerów rezer- zowaniu powyższego Rautu i przyczyni się 
wy Rzeczypospolitej Polskiej zorgani- do świetnego wyniku. 
zował, przy udziale władz wojsko- 
wych, cykl ćwiczeń aplikacyjnych na 

zowanie tych zmian w sztuce wojen- 
nej, które datują się od 1920 r. 
zastosowaniem wszelkich 

TEATR i MUZYKA 
— Koncert Crawford w Teatrze Pol- 

stole plastycznymdla pp. członków koła. skim. Fenomenalna śpiewaczka koioraturo- 
Celem ćwiczeń jest praktyczne zobrą- wa Berta Crawford, obdarzona niezwykle 

pięknym głosem, wystąpi w Wijnie raz je- 
den w Teatrze Polsk m w niedzielę najbliż. 

Z szą. Równocześnie z znakomitą śpiewaczką 
zdobyczy wystąpi utalentowany pianista Feliks Szy: 

technicznych w tej dziedzinie. Zarząd manowski. Bilety nabywać można od czwar- 
nie wątpi, że pp. oficerowie reżerwy, 
na których w dużym stopniu spadnie 
odpowiedzialność zalos przyszłej woj. 
ny, nie uchylą się od prac przygoto- 
wawczych w tym kierunkui przyjmą 
liczny udział w ćwiczeniach. 

Drugie z kolei 
kacyjne odbędzie się w czwartek dn. 
11 bm. godz. 19 m. 30 w Kasynie 
Oficerskiem 6 p.p. Leg. na Antokolu. 

— Ze Związku Oficerów Rezerwy. 

za 8 miesięcy swej egzystencji, przedstawia mat St. 
Dochód: a) oflary 493 «Fircyk w zaloiach» komedja w trzech. ak- się jak następuje. 1 

tku w kasie teatralnej 11—1 i 3—9 wiecz. 
— Koncert Keniga w Teatrze Pol: 

skim. W sobotę najoliższą, staraniem Koła 
Opieki szkolnej gimnazjum Zygmunta Au- 
gusta, odbędzie się w Teatrze Polskim kon- 
cert z udziałem wybitnego skrzypka 
pozytora Włodzimierza Keniga z Warszawy 

a 2 ‚ Oraz utalentowanej śpiewaczki Zoiji Wyle- 
ćwiczenie apli- żyńskiej Ze względu na cel — jak również 

na osoby biorące udział w wykonaniu pro» 
gramu — koncert ten liczyć może na wiel- 
kie powodzenie, Bilety do nabycia od czwam 
tku wżkasie teatralnej 11—1 i 3—g9 wiecz. 

i kome 

— Reduta w teatrze na Fohulance 
Stan kasy Związku Oticerów Rezerwy Okrę- gra we czwartek komedję trzyaktową Je- 
gu Wileńskiego na dz eh 1 marca r. D., t. j. rzego Szaniawskiego <Ewę». W piątek dra- 

Żeromskiego <Turofo. W. sobotę 

zł, b) składki Kół 45 zł. 45 gr., ©) wpisowe tach Fr. Zabłockiego zakończona sceną ope- 
415 zł., d) składki członkowskie 147 zł. 20 g. rową Dominika 
e) zwrot kosziów druków — 46 zł. 37 gc 
1) na kupno znaczków związkowych — 24! 

nie pracowników i służby — 

"marosa 

segreto> i sceną baletową Boccheriniego. 
<П matrimonio 

Bilety sprzedaje do przedednia każdego 
zł. 90 gr. g) różne — 259 zł. 65 gr., razem przedstawienia biuro <Orbis» Mickiewicza 11 
1653 zł. 57 gr. Il. Rozchód: &) па druki — od 9—4.30 w dnie powszedniei od 10—12-30 
155 zł, 45 gr.., b) porto 83 żł. 49 gr., c) w niedziele, oraz księgarnia «Lektor» Mickie* 
kancelaryjne 196 zł. 56 gr., d) wynagrodze! wicza 4 od 4—7 popoł. w dnie powszednie i 

664 zł. 30 gr. od 1—3 w niedziele. W dniu przedstawie- 
€e) koszta podróży — 35 zł., !) prenumerata nia bilety nabywać można w kasie teatru 
pism — 17 zł, g) na znaczki związkowe od 11 — 2i od 5—8 ppoł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
207 zł, b) zapomoga—10 zł., i) jednodniówi 
kę 11 zł, i k) różne — 114 zł. 90 gr., razem 
1404 zł. 70 gr. Na dzień I marca r.b. w ka- 
sie pozostało 158 zł. 87 gr. 

OPIEKASPOŁECZNA PRACA. 

kar F— *— (x) Pożar w Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów w Wilnie. 
wczorajszym w godzinach urzędo- 

W dau 

— (() Rozwój bezrobocia czę: wych, między 2 a 3 po poł. w loka- 
ściowo zatamowany. W okresieod lu tut, Dyrekcji Poczt i Telegrafów, 
1—7 bm. Państwowy Urząd Pośred- wybuchł, pożar, z powodu nagroma- 
niciwa Pracy skierował 141 bezro- dzonej sadzy w kominie i tylko dzię- 
botnych na roboty. Prócz tego biuro ki sprytowi urzędników, jeszcze przed dziemy, 
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Ofiara terroru litewskiego, 

  

Generałowa Anna z Korwinów- 
Piotrowskich De Bondy. 

którą sądy litewskie za niezłomne przy- 
wiązanie do polskiej ojczyzny i za 
nieustraszone wyznawanie tej miłości, 
uczucia idealnego i żywiołowego za- 
razem, skazały na całe miesiące cięż- 
kiego więzienia. 

P. De Bondy jest działaczką spo- 
łeczną i na tem polu położyła niema- 
łe zasługi, Nigdy natomiast dziatal- 
ność Jej nie miała charakteru politycz 
nego, nie można bowiem tak jak chcą 
kaci kowieńscy identyfikować polityki 
z uczuciem miłości ojczyzny. 
KEN i E A ROS O RES 

przybyciem straży ogniowej ogień 
stłumiono. 

— Nagły zgon w łaźni. Dn. 6 b. m 
w łaźni przy ul. Tatarskiej nagle zmarł męż- 
czyzna nieznanego nazwiska w wieku około 
60 lat, Trupa zabezpieczono. Dochodzenie 
w toku: ч 

— Trup podrzutka. Edward Gajda 
(Chocimska 44) znalazł na cmentarzu Św. 
Piotra i Pawła na Antokolu trup 6 miesięcz* 
nego dziecka płci żeńskiej, 2 

— Nožownictwo. Dn. 7 b. m. przy 
zbiegu ul. Ostrobramskiej i Kolejowej został 
uderzony nożem w okolicę serca przez nie+ 
znanego sprawcę źołnierz 85 p. p. Bronisław 
Woźniak. Pogotowie . ratunkowe przewiozło 
rannego do K. O. W. Wilno skąd został 
pow do szpitala wojskowego na Anto: 
olu. 

— Nie napad a bójka. Dochodzenie 
ustaliło, iż żadnego napadu na Mowszę Gid- 
lera w odległości 4 kim. od Podbrzezia nie 
było, natomiast miała miejsce bójsa, podczas 
której Gidier został pobity przez Stanisława 
Szawiewicza, Piotra Wagula i Jana Wyga' 
nowskiego. Sprawców alesziowano i z akią- 
mi skierowano do Sędziego Śledczego. 

— Nierycerski saper. Dn. 6 b. m. 
szereg. 3 p. sap. Antoni Dunowski, będąc u 
swojej matki Zofji Dunowskkiej w N. Wilej: 
ce przy ul. 3 Maja 58 pobił jej lokatorkę 
Helenę Węgielową. Uszkodzenie ciała та 
czono do kategorji ciężkiej. Dochodzenie 
skierowano do D-twa 3 p. sap. w Wilnie. 

— Bójka i kradzież. Dn. 4 b. m. na 
drodze około wsi Ławrynówka w odiegło: 
ści 3 kl. od Głębokiego Józet Stocik, Józef 
Marcinkiewicz i Bronisław Zabłodzki pobili 
Jana Orłowssiego i Wincentego Perchano= 
wicza. Poszkodowani Stenki, iż jednocze: 
śnie sk. adziono im 104 zł. ` 

— Samobójstwo. We wsi Antoledzie 
gm. Łyngmiańskiej powiesiła się umysłowo 
chora Marcela Cnolko. 

— Zaczadzenie. W nocy na 3 b. m. 
zmarł wskutek zaczadzenia mieszk. m. Jody 
Józef Kowalonok. 

— Tragiczny upadek. We wsi Waka 
Kowieńska gm. Trockiej w fabryce tektury 
podczas noszenia drzewa robotnik 18 letni 
Г. Sokołowski poślizgnął się i padając ude. 
rzył głową o ziemię, wobec czego stracił 
przytomność, W drodze do szpitala Sokoto- 
wski zmarł, Trupa zabezpieczono. 

— Potajemna gorzelnia. We wsi Za- 
dwórze gm. Gróceckiej ujawniono u Anny 
Wołk potajemną gorzelnię. W czasie rewizji 
u wymienionej znaleziono aparat gorzelni- 
czy. Wołk skierowano do Sędziego Śled- 

czego 2 
— Amator hazardu. Dn. 8 b. m. zo 

stał zatrzymany za uprawianie gry hazardo: 
wej Józei Gadenis (Syberyjska li). W cza- 
sie doprowadzania go do komisarjatu sta- 
wił czynny opór oraz usiłował rozbioić 
funkcjoriarjusza policji. 

Samobójstwo duchownego prawo: . 
sławnego. We wsi Słobódka otruł się esen« 
cją octową duchowny prawosławny Bonda- 
rew. Przyczyna Samobójstwa nie ustalona. 
Dochodzenie w toku. 

6 Brygada Korpusu 
Ochrony Pogranicza. 

Organizująca się w Wilnie i w 
poszczególnych punktach 6 Brygada 
Korp. jest prawie gotową do objęcia 
granicy. Brygada ta obejmie całe 
pogranicze litewskie i łotewskie. W 
skład Brygady wchodzi 6 Baonów; 
obsadzonych przez wyborowych ofi- 
cerów znających już tę służbę, ; 

D-wo Brygady, jak już donosiliś- 
my objął pułk. Pasławski b. D-ca 
obszaru War. Wilno i b. d-ca 2 Br. 
Kopu. 

Brygada pod każdym względem 
wyborowa tak w doborze oficerów, 
jak i żołnierzy. 

Rozkwaterowanie oddziałów jak 
na początek nieszczególne. Brak straż. 
nie lub innych pomieszczeń wygod- 

nych dla żołnierzy uniemożliwia dobre 
rozkwaterowanie. Narazie mieścić się 
oddziały będą we wsiach. Rozpoczę- 
ta budowa strażnic przez policję bę- 
dzie prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku ukończoną. Nowych budować 
nie będą, aż do wyjaśnienie naszej 
sytuacji gospodarczej w kraju. 

Stosunek do władz administracyj- 
nych 6 Brygady będzie ten sam jaki 
jest w Brygadzie Kopu na pograni- 
czu rosyjskiem. 

Objęcie granicy, które się odbę: | 
dzie w dniu 15 marca b. r. nastąpi 
protukułarnie w obecności władz © 
wojewódzkich. Jak przypuszczać na- 
leży Litwini prawdopodobnie pozos- 
tawią straż graniczną policyjną, amo- — 
żę w przyszłości zastąpią ją wojskiem. | 

W każdym razie pewni być mo- 
żemy, że mając tak Świetnie w ma- | 
terjał ludzki wyposażoną Brygadę 
więcej podobnych incydentów 
ostatni o las Podgajski mieć nie bę- 

KL, 
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W czerwonym Mińsku. 
Ani słowa po białorusku. 

Z Mińska donoszą; Białoruski uni- 
wersytet w Mińsku wydał nowy tom 
(Nr. 6—7) prac naukowych. Książka 
obejmuje 354 strony druku przyczem 
307 w języku rosyjskim, reszta w ję: 
zyku żydowskim. 

Ciekawe że okładka zatytułowana 
w pięciu językach, przyczem nadpis 
polski brzmi dosłownie: „Prace nau- 

" kowe uniwersitetu państwowego na 
Białorusi". 

W. samej treści niema ani słowa 
w języku białoruskim. (t). 

Likwidacja oddziałów pow- 
stańczych па Białorusi So- 

wieckiej. 

Z Mińska donoszą: Wszczęta ak- 
cja bolszewicka likwidacji rozsypa- 
nych po całym kraju oddziałów pow- 
stańczych dobiega końca. Według o- 
trzymanych wiadomości, ostatnio t, 
zw. <Karatelnyje» oddziały bolsze- 
wickie otoczyły lasy zasławskie na 
północ od Mińska, gdzie według po- 
siadanych przez nich informacji mia- 
ły znajdować się resztki rozbitych 
grup powstańczych. Po całod.iowych 
poszukiwaniach natrafiono na obóz 
białoruskich powstańców, którzy 
zaskoczeni ledwie  uszli pozosta- 
wiając na miejscu dobytek wojenny. 
Za uciekającymi rozpoczęto pogoń, 
która trwała całą dobę. Wreszcie na- 
ciśnięci koło naszej granicy naprzeciw 
wsi Ludwinowo musieli przyjąć wal- 
kę z przeważającemi siłami bolsze- 
wickiemi. 

Bitwa rozpoczęła się o godz. 5ra* 
no dnia 4 bm, i zakończyła się po 2 
godzinnej walce zupełną klęską pow- 
stańców. Złapanych jeńców w liczbie 
18 rozstrzelano na miejscu. Rannych 
odwieziono do Minska, gdzie po wy- 
zdrowieniu oddani zostaną pod sąd 
doraźny. ‹ 

Komunikują nam, że była to os- 
tatnia grupa powstańców operujących 
na terenie Białorusi sowieckiej, która 
tak doraźnie zlikwidowaną zastała. [ab] 

99+90696665999299€2. 

Z SĄDÓW. 
O zdradę stanu. 

Wczoraj w sądzie okręgowym 
przystąpiono do rozpatrzenia sprawy 
b. posterunkowego Buraka lat 27 о- 
skarżonego o zdradę stanu. Oskarżo- 
ny w r. 1924 będąc w pełnem uzbro- 
jeniu przeszedł na terytorjum bolsze- 
wickie, skąd jednak niebawem został 
wydalony. Ponieważ najpoważniejszy 
świadek w tej sprawie, niejaki Koles- 
nikow nie stawił się skutkiem zależ- 
ności od władz wojskowych, p. pro- 
kurator Jankiewicz biorąc pod uwagę 
niezmiernie ważną rolę pomienionego 
świadka w procesie jak również samą 
materję oskarżenia, noszącą cechy 
przestępstwa politycznego — wniósł 
prośbę o odroczenie sprawy. Obrona 
przychyliła się do wniosku prokura- 
tora. Sąd po naradzie uznał podsta- 
wy wniosku i sprawę odroczył. 

Za zdradę kraju i wojska, 

Dziś na wokandzie sądu apelacy;= 
nego znalazła się sprawa Marji Miko- 
łajewej, oskarżonej z art. 108, 111, 

263 K.K. з 
Akt oskarżenia sądu okręgowego 

opiewa, że Marja Mikołajewa, zam. 

we wsi Szklana Huta oskarżona jest 
o to, że jako obywatelka polska u- 
dzieliła pomocy nieprzyjacielewi w 

jego działaniach wojennych przeciwko 
Polsce. 

у Pomoc ta polegać miała na wyda- 
niu wojskom bolszewickim oddzia- 

łu wejska polskiego przez wskazanie 

miejsca postoju i sposobu zawład- 

nięcia tego terytorjum. Oddział ów 

wojsk polskich został pozbawiony 
możności obrony przed wrogiem. | 

Drugie oskarżenie inkryminuje Mi- 

kołajewą o to, že w roku 1924 we 

wsi Huta Szklana świadomie rozgła- 
szała fałszywe wieści, wywołujące 

śród mieszkańców niepokój i panikę. 

ож саг YZ ZA TPS, 

Z tułaczki po morzach 
dalekich. 

Na falach oceanu. 
II 

Cały pokład śródokręcia drży pod 

uderzeniami obosiecznych młotków. 
To w pałających żarem promieniach 
zwrotnikowego słońca „bordee rou- 

lante* iczęść „bordće tribord“, *) za 
wyjątkiem sternika, obija stare, wy 
deptane sabotami płyty stalowe od 
pokrywającej je grubej warstwy rdzy, 

80 tysięcy w ciągu dnia uderzeń, 
80 tys. zamknięć oczu, by nie wpadł 

w kióre z nich kawałek młotka czy 
pokładu, 80 tys. wspomnień lepszych 

czasów, 80 tys. wreszcie westchnień: 

„kiedyż przyjdzie ta godzina 6-ta“! 
A do tego jeszcze ta ciągła zmiana 
pozycji, gdyż 1-mo pokład nie należy 

do rzeczy miękkich jak kanapa, 2 do 
grzeje go słońce z góry, 3-cio nie 
chcą go chłodzić z dołu maszyny. © 

Brr! Na samo wspomnienie już mi 
się źle robi... ) : 

Jeszcze tak niedawno człowiek 
leżał po obiednich ochłapach w swej 

z Wachia ruchoma uj. nie pełniąca 
służby, a tylko pracująca i wachtą sterbur- 
ly, wykonywująca jeduo i drugie. 

SŁ. OW G 

Rozbrojenie Anglji. 
LONDYN, 9—lil. Pat. W czasie 

rozpraw w lzbie gmin nad budżetem 
lotnictwa, minister lotnictwa sir Sa- 
muel Hoare oświadczył, iż rząd trakiu- 
je poważnie sprawę rozbrojenia. Mi- 
nister podkreślił ze swej strony chęć 
uczynienia wszystkiego co będzie 
możliwe dla uzyskania pewnych о- 
graniczeń środków wojny powietrz- 
nej, które doprowadzą do zniszczenia 
cywilizacji o ile będą się rozwijać bez 

kontroli. Program rządu w kierunku 
rozszerzenia obrony powietrznej ma 
doprowadzić do tego, aby zaatako- 
wanie Wielkiej Brytanji stało się tak 
niebezpiecznie, iż obce mocarstwo 
musiałoby się długo zastanowić za- 
nim by się na to zdecydowało. Licz- 
ne eskadry powietrzne zostały już 
zaopatrzone w spadochrony, których 
liczba wynosi 727. 

Polityka królestwa S, H. 5. 
BIAŁOGRÓD, 9—Il. Pat, W dniu wczorajszym prezes rady minis- 

trów. był u króla na audjencji w casie której przedstawił królowi sprawo- 
zdanie z podróży min. Ninczycza do Paryża i Rzymu. Zdaniem „Politiki* — 
królestwo S.H.S. ma znaidować się w 
tatu politycznego, który stanie się uzupełnieniem paktu 

przededniu zawarcia nowego trak- 
rzymskiego i bę: 

dzie odpowiadał wymaganiom obecnego pvieżenia w Europie środkowej 
oraz na Bałkanach. 

Groźna sytuacja w Syrji. 
KAIR, 9.IIl. PAT. Z Beyruth donoszą, że konsulowie państw obcych 

w Damaszku doradzają swym rodakom opuszczeńie miasta. 
PARYŻ, 9.lll. PAT. Dzienniki donoszą z Beyruthu, iż przy starciach 

w dniu 6 marca w okolicy Djaz, po 
tych i 1v3 rannych. Sułtan Attrache 
granatu. 

stronie powstańców było 156 zabi- 
został podobno raniony odłamkiem 

Rozpowiadała ona o rzekomem zaję- 
ciu rychle Huty przez bolszewickie 
wojska, 

Oskarżona przed sądem okręgo- 
wym do winy się nie przyznała. Sąd 
ten skazał Mikołajewą na osadzenie 
w twierdzy na przeciąg dwuch lat. 

Malkontentka zbyt dufna w swą 
„Słuszność” złożyła skargę do sądu 
apelacyjnego. 
440444444+44444444444 

Towarzystwo wio= 
ślarskie. 

W ubiegłą niedzielę 7 marca r.b. 
w lokalu Stowarzyszenia Techników 
Polskich odbyło się zebranie człon: 
ków Tewarzystwa Wioślarskiego pod 
przewodnictwem p. Stanisława Wań- 
kowicza. 

Prócz zwykłych sprawozdań Za- 
rządu z działalności za rok ubiegły i 
wyboru nowego zarządu, największe 
zainteresowanie budziła sprawa bu- 
dowy nowej przystani. 

Demonstrowany projekt nowej 
przystani, opracowany przez członka 
Towarzystwa inžyniera-architekta H. 
Genello, uznany został jako odpowia- 
dający obecnemu rozwojowi Towa- 
rzystwa i nowoczesnym wymaganiom 
sportu wioślarskiego i pływackiego. 

Zebrani, pokładając wielką nadzie- 
ję na pomoc powołanego Komitetu 
Budewy, w skład którege weszli zna- 
ni działacze społeczni, w uzyskaniu 
zapomogi, względnie długoterminowej 
pożyczki na budowę, oświadczyli go- 
towość zapisywania się na 100 złoto- 
we udziały i wpłatę składek czton- 
kowskich z góry za rok dla utworze: 
nia funduszu na budowę. 

Szczery ten zapał do sfinansowa- 
nia budowy nowej przystani powstał 
po części z obawy zupełnej utraty 
posiadanej przystani, która przed kil- 
ku dniami ostatnim wylewem rzeki 
Wilji została znacznie uszkodzoną i 
grozi zupełną zagładą. 

Z wyniku wyborów powołany zo- 
stał na prezesa Towarzystwa Wioślar- 
skiego p. Stanisław Wańkowicz, na 
Vice prezesa p. Maksymiijan  Zalisz, 
do zarządu weszli p.p. Engiel, Bu- 
czyńska, Górecki, Wenk i Sobrański. 
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Tajemnicze zaginięcie. 
W tych dniach przybył na posterunek 

policjj w Rymszyszkach gm. Rudomińskiej 
niejaki J. Elkowicz i opowiedział, że córka 
jego licząca 18 lat życia wyszła przed paru 
dniami z domu i dotychczas nie wróciła. 
Przeprowadzone dochodzenie nie zdołało do 
tej chwili wyjaśnić powodu zaginięcia ani 
miejsca gdzieby się znajdowała. 

Zrozpaczony ojciec w zeznaniach swych 
okazał się tak nieścisłym, że jeszcze bardziej 
zawikłał całą sprawę zeznając raz, że córka 
wyszła po sprzeczce z domu, to znów wy- 
rażając przypuszczenie, że została uprowa- 
dzona. (w) 

twardej koi i wyciągał się w oczeki- 
waniu nadchodzącej szybkiemi kroka- 
mi godziny pie: wszej—aż tu raptem 
strach—i wąsaty bocman ukazuje się 
we drzwiach, „En roktel—woła — do 
pracy!” 

Ociągając się, przeciągając 29ге- 
twiałe napół członki, narzekając na 
wszystkich i na wszystko,a wreszcie 
kręcąc i zapalając ostatniego papiero- 
sa, bo w czasie pracy palić nie wol- 
no,—wywala się człowiek przez drewi 
kubryku na pokład. 

l oto siedzi się na kawałkach de- 
sek i brezentu (by było nieco mięciej, 
a mniej uokuczał żar pokładu) i, pa- 
trząc bezinyślnie gdzieś w przestrzeń, 
wali się młotkiem wkoło siebie. Rdza 
pryska za każdem uderzeniem, trafia 
za ubranie, oblepia twarz i wraz z 
potem spływa wąskiemi strugami na 

szyję. . : 
„Wiesz co? ja pėjdę zapaličį“ 
„Tss—bocman idziel“  - 
Uderzenia, które stopniowo stawa- 

ły się coraz rzadsze, a wreszcie pra- 
wie całkiem umilkły, ozwąły się znów 
z podwojoną siłą. Ale nie na długo 
—,„Mistrz załogi” skrył się gdzieś z 
horyzontu i cisza zalega ponownie. 

Zademonstrowawszy przed chwilą 
swój zapał do pracy, korset się pod- 

Niefortunna przejażdżka. 
W dniu wczorajszym przechodnie ulicy 

Nadbrzeźnej byli Świadkami niefortunnej 
przejażażki pewnej zakochanej panny i jej 
pijanego adoratora, którzy zapragnęli prze- 
dostać się w okolicach elektrowni miejskiej 
a AE. brzeg Wilji, używając w tym celu 

Gdy łódka znalazła się na środku rzeki 
przedsiębiorczy amant oświadczył przewoź- 
nikowi, iż sam potrafl przewozić i zażądał 
oddania sobie wiosła, gdy zaś żądaniu temu 
stało się zadość, wiosło poczuwszy silny 
zapach alkoholu w jednej chwili znalazło 
się w szybkich nurtach rzeki. Łódka pu- 
szczona na pastwę losu wolno popłynęła z 
biegiem rzeki. 

Cała wyprawa wróżyła tragiczny ko: 
niec. Pasażerowie łódki rozpoczęli głośno 
lamentować i wzywać o ratunek. 

Natychmiast przybył oddział policji 
rzecznej, która rozpoczęła szaloną pogoń 
za uciekającą z prądem w kierunku mostu 
Zielonego łódką. Po dziesięciominutowej pra: 
wie gonitwie udało się zatrzymać łódkę i 
uratować jej niefortunnych pasażerów. (w). 

Tajemniczy strzelec 
Napad na trakcie. 

W tych dniach został dokonany 
na trakcie Olkienickim tajemniczy na- 
pad, który nadaremnie się starają wy* 
świetlić władze śledcze. Oto niejaki 
Adler, kupiec z Lidwinowa pow. Wi- 
leńskiego jadąc furmanką traktem ol- 
kienickim ku Wilnu z zapadnięciem 
zmierzchu znajdował się jeszcze o 3 
klm. od celu swej podróży. Nagle z 
pobliskiego rowu padł w ciemnościach 
strzał i kula utkwiła w prawym boku 
Adiera. Tajemniczy sprawca napadu 
zadowolniwszy się widocznie jego 
rezultatem pozostawił ofiarę swą w 
spokoju. Adlera nieprzytomnego do- 
ciągnął koń do przedmieścia Wilna— 
Zeznania Adlera nie zdołały wyjaśnić 
kto właściwie był sprawcą napadu. 
Dalsze dochodzenie w toku. (w.) 
—- 
воозвооооосвочестоооовововооововавь 

Z całej Polski. 

— Występy Habimy w War- 
szawie. Wczoraj odbyła się druga 
premjera hebrajskiego teatru „Habi- 
ma*. Odegrano sztukę „Wieczny 
tułacz”. Zwróciła uwagę bardzo bo: 
gala wystawa utrzymana w żywej ko- 
lorystyce wschodniej, Trupa. cieszy 
się wielkiem uznaniem. * Zarćwno 
prasa polska jak i żydowska zamieś- 
ciła szereg pochwalnych artykułów, 
podnosząc pierwszorzędne walory 
teatralne zespołu. Jak wiadomo reży- 
serem „Habimy* był słynny mistrz 
rosyjski Wachtangow.  Charaktery= 
stycznem jest, że podczas, gdy So* 
wiety prześladują syonizm i wszelkie 
zrzeszenia kultywujące język hebraj- 
ski, powyższemu teatrowi hebrajskie- 
mu udzielają rządowego subsydjum. 

(A. W.) 

  

nosi aby się skryć gdzieś w śródo- 
kręciu; wątpię bardzo czy się pokaże 
więcej przed 2-gą tj. przed chwilą, 
gdy pójdzie zmienić Durand'a na 
sterze.. 

Coś sunie zwolna po pokładzie. 
«Mai're comis! Maitre comisl» rozle- 
gają się radosne okrzyki. ` 

«Mistrz od zjodku», jakby powie 
dział o nim „pomorzok”, ożywia się, 
a jego chytra lisia mina nabiera wy- 
razu zdumionego żadowolenia. 

„Jakto? po takim obiedzie? skąd 
nagle ku mnie taki zwrot sympatji?* 
myśli w duchu. Nie przypuszcza bo- 
wiem, że chcą go wziąć na kawałi 
tanim kosztem znaleźć ofiarnego 
kozła. 

„Dites donc, maitre comis — czy 
to prawda, że Berigny (czarny ku- 
charz) wyrzucił was dziś z kuchni?" 

Wielki człowiek do małych intere- 
sów udaje, że nie słyszy. 

„O, to tak zwykle bywa—odzywa 
się ktoś drugi — że prowjantowego 
po skończonym rejsie czeka jedno z 
dwojga: kamienica albo pudełko”. *) 

„A czy wiecie, —dodaje ktoś zno- 
wuże ostatni prowjantowy to! jed- 

*) La boite— w żargonie oznacza wię: 
zienie, 

Miejski Kingmatognaiš 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Dzś będzie wy: 
šwietlany film ” Pieśń 

Nr 56 (2066) 

(dramat życiowy 
w 6 aktach duszy 

Nad program: Ridolini prowadzi śledztwo groteska w 3 aktach. 

Kasa czynna; w niedzielę od godz. 2 m. 
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. 
30. w powszednie dnie od godz. 3 m. 40. 

Początek seansu: od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 4-ej. 
CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amtiteatr i balkon 25 gr 

©d dnia 27 lutego pobiera się dodatek na pomoć bezrobotnym od biletów: na parter 10 gr., balkonu 5 g 
  

Kino-Teatr $ @ 
: $$ „Helios“ šė Pt 

Kino Kameralne) - 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 sė 

  

PREMJERA! Ceny zniżone. Precz z tęsknoią i smutkiem? 
Najnowsza i najlepsza kreacja królów śmiechu. 

I Patachon + „Miljarderzų 
dzieży wstęp wolfu. 

se : 3 a z. 

ść Honor czy miłość? © 
ęę MOTTO: Raczej śmierć niż hańba, Przebogata wystawa | 

i wystawa, wspaniała gra artystów. | wspaniała 5 p 

Ceny miejsc od 80 gr. dzi 

44 Humorem tryskająca 
kome?ja w 10 akt 
Perły humoru!Kaskady. 
wesołości. Dla mło- 

ecinne 55 gr. Seansy o ,, 6, 81 10 w. 

Salonowy dramat w 8 akt. osnuty 
na tle kobiety zmuszonej do 
pożycia ze znienawidzonym mężem 
brutalem, W rol, głównej. Bajecz. 

na uroda Corinne Griffith. 
  

  

Do kultur 
wiosennych 

Główny Zarząd Dóbr Spuszańskieh 

posiąda ogrom- 
ne zapasy 

siewek 
jednorocznych 

sosnowych, 
pochodzących z własnych nasion i z rzadkiego 

siewu, pięknie rozwiniętych. 

Sprzedaż franko wagon st. Skidel.. 

Warunki sprzedaży na żądanie podaje 

Zarząd Dbr. Poczta Skidel Powiat Grodzieński 

  

niom doskonałego 

  

Kto ocenia zalety KREMU SIMON „CREME SIMON' 
ten bez wątpienia będzie używał imydła Simon „Savon 
Śimon". Mydło Simon odpowiada wszystkim wymaga* 

naskórka a oczyszcza, pieszcząc swą delekatnošcią 

DO) NABYCIA 
krem, .puder 6+ mydło Simon 
Creme, poudre 6: savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Faub, St-—Martin, Paris, 

m. Spusza, 

utrzymania skóry — nie draźni 

i zapachem. 

Z ĘDZIE 

/ 

NUKONEWOWUWEREWUWE 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 

  

zm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIANŃN ==. [q 

ZAWALNA 1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOWEJ telef. 4 — 62 g 

SPRZEDAJE: 
KARTOFLE 

OWIES 
ŽYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEK 

   

   
NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST O 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
ой 160 k. Z DOSTAWĄ do DOMU. 

OUKWUWNEWUWESNNUUJ 
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Pergaminowy papier 
Mirkowski. 

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

dla dzieci. 
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Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję książek wydanych przez PofSkie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warsza: 

wie szczegó!nie zaś: 
1. W. James «Pragmatyzm» 

i|2. J. Gołuchowski  «<Filozofja i 
| ycie» 

j| 3. Im. Kant <Prolegomena» do wszei- 
kiej przyszłej metafizyki.,.> 

|| 4, tegoż «Uzasadnienie Metafizyki 
i Moralności». 

j| oraz polskiego przekładu Schopen- 
hauera «O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej» , 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
w Admi- 
nistracji „SŁOWA. 

jpabryka "501 pie Szredera 
prawie nowe 

рой- 

koncertowe oka- 

  

    

    

czoch (chrześć.) 
poszukuje agentów 
do sprzedaży pończoch 
i :karpetek. Duży, stały 
zarobek. Oferty pod 

zyjnie do sprzedania 
ul. Piłsudskiego 
24 m. 2, Lifszyc, 

<Agent» przyjmuje 
<Reklama Polska», 
Łódź Nawrot 1-a, 

    

Ogrodnik 
z. długoleinią 

praktyką posiadający 
chlubne _ świadectwa 
E je posady. 

ask. oferty do Adm. 
«Słowa» dla +Ogrod- 

nik>, 

MEBLE 
najtaniej nabyć 

można w 
Domu _ Handl. 

H. Sikorski 
1 5-Ка 

Zawalna Nr. 30. 

gubiono w zesz- 
łym mu w 
drodze z Wilna 

do maj. Rubka doku- 
menty na im. Zofji 
Karpowiczowej oraz 
ZŁ 10. Łask, znalazcę 
upra-za się O zwiot 
pod adreseni: Antokol, 

  

SPRZE- 
Szaię DAM 
do ubrania i bielizny, 
z lustrem, dużą, dębo* 
wą, wypróbowanej 80- 
lidności, w dobrym 
stanie, za 125 zł. 
Biskupia 12 <Ermitaż» 

Rokój 5. 

  
  

  

Dr MED. 

А. Mańkowski 
choroby skórnej 

weneryczne 
Ordynuje od 5 — T. 

3-go maja 15. 
W.Z.P. Nr 48, 

    

  

    

Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

  

  

W.Z.P,, Wilno dn. 3-111-26. Nr 9 
  

nak trafił do paki?" 2 
Maitre comis udaje, że niby się 

uśmiecha, ale po chwili dyplomatycz* 
nie opuszcza plac boju. 

Pamiętam jak dziś, gdy gdzieś w 
Seatle czy w innym Vancourerze mia- 
łem dzięki jego gościom straszną sce- 
nę od 2 go kapitana. Gdy ten odwo- 
ływał się do mojej inteligencji, że 
muszę wszak zrozumieć, iż maitre 
comis to jest zero, jedno wielkie ze- 
ro, a nawet w swem uniesieniu po- 
sunąt się do użycia względem tego 
zera aż nieskomplikowanej tabliczki 
mnożenia. Mimo iż tamten nosił błysz- 
czące, srebrne galony!... 

Wreszcie upragniony koniec ro- 
bót. Cała falanga zgłodniałych mary- 
narzy pędzi, dzwoniąc blaszanemi pół: 
miskami do kuchni. Piątek, więc prze- 
cierane Suszone jabłka i  ochłapy 
mięsa z marchwią, brukwią i karto- 
flami. Znów trzeba będzie zapychać 
żołądek chlebem! 

„On mange bien dans les pays 
chauds*, rozlegają się wkoło stereo- 
typowe dowcipy (chociaż i w chłod- 
nych; nie lepiej—przypisek autora]. 

«Żeby to tak zjeść porządnego ko- 
tleta,—odzywa się ktoś smętnym gło 
sern, wodząc smutnie oczami po swo: 
im talerzu.—A ty?» 

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Redakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Dogodne warunki 

B-" OLKIN,   
    4 
T 
Zosujcie 

  

„Ja? —odpowiada inny — Ja bym 
poszedł do „A la mere Jule“ *) na 
porcję krewetek i butelkę białego!* 

„He, hel Przyjdzie to kiedyś na 
nas! Przyjdzie!* 

Tymczasem w ciasnej umywalce 
toczy się przytłumionym głosem oży- 
wiona rozmowa. Padają urywane 
słowa; «wieczorem», «konserwy», <w 
triumie», Guillaume coś gestykuluje, 
objaśnia, daje rady. 

„Więc o 10-ej*, zapada wreszcie 
tajemnicza decyzja. 

Do koi! Duszno, parno, gorąco, 
zdrzemnąć się wprost nie sposób. 
Zwolna jednak nastaje głucha cisza 
i zasypiam snem twardym, kamien- 
nym. 

Jest koło północy. Raptem budzi 
mię stuk i szamotanie, potem rozpa- 
czliwe, niby z tamtego świata, jęki. 

. „Ja umarłem, nie żyję — drze się 
ochrypłym głosem Lorset, wspierając 
się na ramieniu Durand'a i Guillo- 

%) Najlepsza restauracja w dzielnicy do- 
ków Le Havre'u. Stołują się tam przeważnie 
oficerowie. Szczyt wytworności dla zwykłego 
marynarza — restauracja, w której stoły po- 
krywają obrusem (I) i nie potrzeba noża 
przynosić z sobą w kieszeni (!!!). Zwykli 
śmiertelnicy chodzą tam tylko po skeńczo- 
nym rejsie (po wypłacie). 

Drukarnia 

MEBLE R 

NA RATY 

Wyłączna sprzedaż łóżek f-ki Gościński i S-ka. 

     

Piaski 9 Wikt. Kurto. 

ub. książ, wojsk. 
Z wyd. przez PKU 

— Wilno na im. 
Fajwusza Abramowi: 

ю cza, zam, w. m. Rukoj- 
Ceny umiarkowane. | nie, unieważnia się. 
ul. Niemiecka 3, 
Telefon 362 
istn. od r. 1840. 

  

  

TaWCOWa 
przyjmuje 

obstalunki na suknie, 
palta, kosijumy, dzie- 
cinne ubranie i rozma- 

8 ° ite przeróbki. Ceny 
X. ы dostępne. Mickiewicza 

PP. Nr 4 

  

mard'a — o mój Boże! ja nie żyję, 
nie żyję!* 

Cała głowa to jedna wielka bania 
nabrzmiała krwią, pokryta sińcami i 
ociekająca czerwoną posoką. Oczy 
zapuchnięte, sam jak trup blądy i 
trzęsie się, powtarzając w kółko: „mój 
Boże! ja umarłem! ja nie żyję!* 

Bądź zdrów — gadaj do lampy! 
Widziałem ja niejednego nieboszczy- 
ka, ale ci to trzymali język za zęba- 
mi. Daj jednak spokój, człowieku — 
gdzieżeś się tak fatalnie ubabrał. 

Aha? — zachciało ci się konserw 
z triumu — słusznie, całkiem słu- 
sznie! — Nie będziesz kradł, nie bę- 
dziesz jadł — a tak i mybyśmy zje- 
dli coś za twoje zdrowie. 

Ale nie trzeba ci było być znów 
takim chciwym. Pocóż brać aż dwie 
paczki naraz. A tak bęc, i głową na 
stalowe szyny! 

Cha, cha, cha, co za historja! Je- 
Szcze ci dadzą medal za gorliwość— 
tyś wszak wpadł „w czasie pełnienia 
obowiązków do komory kotwicznej*? 

I ktoby się spodziewał po tobie, 
bracie Lorsecie, że ty tak ukochałeś 
raptem pracę? | to nawet w nocy!— 
rzeczywiście pozory czasem mylą... 

Witold Karpowicz. 

» Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelnz 23.


