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Zjazd monarchistów. 
W dniach 8 i 9 stycznia w lokalu orga* 

nizacji monarcnistycznej w Poznaniu odbył 

się zjazd przedstawicieli kół. Zjazd bynaj. 

mniej nie miał charakieru <tajnego» jak to 

vapisał Kurjer Polski, ale też nie chodziło 

zebranym o efekt zewnętrzny. W zjeździe 

brali udział przedstawiciele kół z Poznań: 

skiego, Pomorza i Śląska, na których to te 

renach dzięki pracy jen. Raszewskiego 1 p. 

Robakowskiego org. mon. istotnie imponują: 

ce przybrała rozmiary, a także przedstawi- 

cieli Warszawy, Krakowa, Wilna, Łodzi, 
Piotrkowa, Kielc, Polesia i td. Nie są jesz- 

cze zorganizowane województwa b. zaboru 

austryjackiego, poza Krakowem. 

Jako przedsiawiceie kół występowali 

przeważnie włościanie i zarobkująca inteli- 

gencja wiejska. Z emiar było względnie ma- 

ło, gdyż na terenie b. zaboru pruskiego, zie- 

mianie należą przeważnie do stronnictwa 

Chrześcij.-Nar. co mówiąc nawiasem nie mo. 

że stanowić przeszkody w należeniu do or- 

ganizacji monarchicznej, która przyjmuje do 

swoich szeregów członków różnych stron* 

nictw poliycznych, Natomiast b. Kongre* 

sówka i Ziemie Wschodnie (Litwa—jak się 

w Poznaniu mówiło) były reprezentowane 

częściej przez ziemian, jak ks. Z. Lubomir- 

ski, ks. A, Drucki-Lubecki, hr. Jan Tyszkie- 

wicz, p. Henryk Skirmunt. 

Rzeczywistość przeszła najśmielsze ocze- 

kiwania polskich monarchistów. Lud poznań: 

ski, śląski, podhalański nie garnie się lecz 

poprostu tłoczy się do organizacji monar- 

chicznej. W wielu miejscach nabiera to wprost 

żywiołowego charakteru, charakteru jakiegoś 

awycięskiego pochodu. 

W pierwszym dniu zjazdu obrady jego 
podzielone zostały na komisje, które przygo- 

towały projekty statutu i deklaracji ideowej, 
w dniu następnym uchwalone przez ze* 

branie plenarne. 
Nowy statut rozszerza ogromnie kom. 

petencje zarządu głównego, któremu w cha- 

rakterze konlioli dodaje t. zw. Komitet oraz 

Radę Naczelną. Na Prezesa zarządu obrany 

został jednomyślnie p. Wacław Niemojow* 

ski, b. marsz. Tymcz, Rady Stanu (przy 1-iu 

białych kartkach), który powołał do zarządu 

pp. gen. Raszewskiego, ks. Zdzisława Lubo- 
mirskiego,  Moszyńskiego, Morawskiego i 

Robakowskiego. Ks. Lubomirski ofiarowane: - 

go mu stanowiska nić przyjął. 

W sprawie deklaracji ideowej zaznaczyć 

mależy, że zjazd Rady Nacz. org. monarch. 

był jakby gyniezą środowisk, kióre monar: 
chizm wyznawały. Przybyh na zjazd ludzie 
których poglądy polityczne znalazły swój 
wyraz przed kilku laty w utworzeniu Sfron- 
nictwa Zachowawczego (t. zw. neo-konserwa- 

tystów) byli także obecni ludzie mocno 

związani z ideologją Słowa, t. j. Polski mo- 
carsiwowej i monarchicznej. Pozatem  obec- 

nemi byli w charakterze gości, lecz Zz pra- 

wem głosu na plenum i komisjach przedsta 

wiciele <Obozu monarchistów polskich» («Pro 

Patria») pp. prof. Dzierzgowski i mec. Mi- 

rosław Obiezierski. 
Deklaracja ideowa ułożoną została przez 

podkomisję, przewodniczył której ks. Zdzis- 
ław Lubomirski. a członkami byli p. Mac- 

kiewicz, mec. Paszkowski, hr. Tarnowski, 

Poza Statutem i deklaracją Rada Na- 

*ezelna uchwaliła jeszcze dwie rezolucje, z 
kiórych jedna wyraża nznanie propagandzie 
monarchicznej od lat kilku szerzonej na 

wschodzie Polski przez dziennik <Słowo», a 

druga składa podziękowanie organizacyjnym 

działaczom marsz. Niemojowskiemu, ks. Al, 
Druckiemu-Lubeckiemu, gen. Raszewskiemu 

i Dowbór:Mnśnickiemu, pp. Moszyńskiemu 
i Robakowskiemu. : 

Podczas obrad Rady Naczelnej podawa- 

no sobie z rąk do rąk tygodnik! wydawany 

w Częstochowie przez b. posła z grupy 

„Wyzwolenia“ Dr. Ćwiakowskiego. Tygod- 

nik nosi tytuł Głos Monarchisty i jako pod 

tytuł głosi „Władza dla króla, ziemia dla и 
du, ład iporządek dla wszystkich*. P. Ćwia- 

kowski: sam jest synem chłopa i ekstremistą 

| radykalizmu polskiego. Akcja jego podobno 

spotkała się z wielkiem powodzeniem, na 

jednym wiecu koło Częstochowy miało być 

obecnych kilkanaście tysięcy osób. 

W/ końcu zaznaczyć Majeży, że bliżej 

nieznane osobistości z kół pozelskich usiło- 

wały puszczać plotki, mające nw celu zdys- 

kredytowanie nsób związanych z redakcją 
Słowa. Plotki te nienmiejętnie zredagowane 

koiportowane były usilnie, lecz wrażenia 

żadnego podczas obrad zjazdu nie wywarły: 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocziowa uiszczona ryczałiem 
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0 podwójnem znaczeniu pewnego artykułu. 
W polemice należy się zawsze 

zastanawiać nad konstrukcją oma- 

wianego artykułu. Zwłaszcza u pisa- 

rzy politycznych tak wysokiej miary, 

jak p. Zm. z Kurjera Polskiego kon- 
strukcja artykułu często ma większe 

znaczenie, aniżeli nawet treść jego. 

We wczorajszym  Kurjerze spotyka- 
my artykuł «Na wałach Zygmunta 

Augusta», wymierzony przeciw poz- 

nańskiemu zjazdowi monarchistycz- 

nemu. Należy się przypatrzeć tym 
trzem częściom, z których artykuł się 

składa. 
Jako wstęp traklować można wy- 

powiedziany pogląd, że rojalizm w 

Polsce polscy zabijają rojaliści. Autor 

nie wymienia tych rojalistów z imie- 

nia i nazwiska, niewiadomo więc na 

ile ma słuszność, jednak <sam w 

sobie» ten frazes nie stanowi żadnej 

polemicznej, ani stylistycznej rewe- 

lacji czy oryginalności. Nawet przed 

znakomitym  leitartiklerem  Kurjera 

wielu publicystów tak pisało, nietyl- 

ko u nas, ale i we Francji. Mniejsza 

z tem. 
Część pierwsza artykułu p. Zm. 

to uzasadnienie  potizeby  mo- 

narchji w Polsce. Autor tu powiada 

o spajaniu dzielnic, o konieczności 

symbolu, którego irracjonalizm nie jest 

w danym wypadku przeszkodą lecz po- 

mocą,o stosunku władzy królewskiej do 

kwestji narodowościowej w Polsce. 

Nowsi czytelnicy Karjera nie będą 

wiedzieli skąd te pro-monarchiczne i 

tak inteligentnie  pro-monarchiczne 

argumenty znalazły się w anty-mo- 

narchicznym artykule. Historja publi- 

cystyki polskiej iłómaczy nam to 

zjawisko. Oto w r. 1921 na jesieni 

p. Zm napisał w Kurjerze Polskim 

prześliczny artykuł „O zmianę sym- 

bołu* i ta wczorajsza część pierwsza 

jest tylko skrótem argumentacji z 

tamtych czasów. 

Część druga „Na wałach Zyg- 

munta Augusta” zawiera twierdzenie, 

że nie można ruchu monarchicznego 

tworzyć pod wezwaniem walki z re- 

formą rolną. Pan Zm. informuje na- 

wełiczytelników, że żaden człowiek z 

szerokiego Świata nie zechce «sięgaćpo 

koronę polską na to aby jej mocą ode- 

brać chłopu jego polityczne i spo- 
łeczne zdobycze w odrodzonej Rze- 
czypospolitej i żeby naturalnie wyle- 

cieć jak z procy tam skąd przyszedł". 
Ostatnie zdanie cytuję właśnie 

dlatego, że «młodociana» moja wyo- 

braźnia ucznia znakomitych publicy- 
stów lubuje się w wyrażeniach о- 

strych i silnych: <Wyleciał jak z pro- 

cy skąd przyszedł»... Pan Zm, jest 

wielkim erudytą, jednym z najświet- 

niejszych u nas znawców historji 
XIX w, wykształconym prawnikiem 
i doskonałym badaczem dziejów dy- 
plomacji Polski niepodiegłej. Toteż 

świetne jego artykuły zawsze miały 
troszkę z profesorskiego wykładu.Prze- 

cisż warszawska brać dziennikarska 
pod względem wykształcenia nie się- 

ga p. Zm. nawet po kolano, p. Zm. 
śmiało mógł być jej profesorem. Pro- 

fesorowie którzy się ożywiają, wybu: 
chają namiętnością czy namiętnostką, 

jednym słowem uderzają w ton wie- 
cowy — wydają zwykle nieco fałszy” 

we dźwięki. Tam, gdzie zawodowy 

mówca wiecowy krzyknie głosem do- 
nośnym i ;twardym, taki wiecujący 
profesor gotów zawołać tonem pis- 
kiiwym. Pozostawiam stałym  czytel- 
nikom Kurjera Polskiego orzeczenie 
czy awe... „wyleciał jak z procy skąd 

przyszęgł”, razem z sentymentalnem 
w «odrodzonej Rzeczypospolitej» 
tworzą w całości ten mocny dźwięk 

mówcy panującego nad rozhukanym 
tłumem, czy tavi piskliwy ton profe- 
sora wiecującega z amatorstwa, Nie 

chcę ukrywać, że osobiście na mnie 

wywarł ten ustęp bąrdzo Silne wra- 
żenie. 

Część trzecia arlykułu p. Zm jest 

jednocześnie — jego częścią naj- 

słabszą. Mowa tu jest o „młodocia- 

nych herołdach ruchu monarchiczne- 
go* — czyż istotnie warto o nich 

wspominać? O „neo konserwatystach 

spędzających część roku na południu 

Europy.* — Mój Boże! ilu to małych 

chłopców dziś jeszcze rozczula się 
czytając „Janka — muzykania* ś. p. 

Henryka Sienkiewicza i boleje nad 

niegodziwością „panów i pań* spę- 

dzających zimę na południu. Użycie 

argumentu 0 «zimie na południu» 

wnosi do antymonarchicznego arty- 

kułu pewien klasyczny zupełnie od- 

cień, przypomina najlepsze czasy 

polskiej walki o demokrację. To, że 

właśnie redaktor Kurjera Polskiego 
niedawno wrócił z zagranicy do 

Warszawy, nie może oczywiście nic 

zmienić w klasycznym charakterze 
użycia w danym wypadku tego ar- 

gumentu. 

Nazwaliśmy jednak tę część kla- 

syczną — częścią najsłabszą. Bo nią 
jest — zdaniem mojem, a ludzie słu- 
sznie mi urągają, że tylko swoje 

poglądy uważam za najsłuszniejsze, i 

chociaż odpowiadam, że gdybym in- 

ne uważał za jeszcze słuszniejsze to- 

bym te inne wyznawał — to jednak 
wiem, że doświadczeńsi odemnie pu- 

blicyści często wyznają właśnie po- 
glądy nie własne, lecz cudze. Słabość 

trzeciej części artykułu „Na wałach 

Zygmunta Augusta" polega właśnie 
na tym nieznośnym klasycyzmie de- 

mokratycznym. Bo oto obok tej <zi- 

my na południu» spotykamy i «W6- 
gierską aferą fsłszerską» i to co siĘ 
„naokoło dzieje” i wreszcie epitet 
„głupie”, zastosowany dość ogólnie. 

zwłaszcza ta „afera fałszerska* 

prawda szeroko się o niejrozpisuje p. 

Adoif Nowaczyński i Kurjer Poranny, 
zupełnie w tym wypadku zgodnie i 

składnie. Ale oto przed aferą ks. 
Windischgraetza a teraz znowu hu- 

knęło w prasie europejskiej o portu- 

gałskiej aferze fałszerskiejj Na Wę- 

grzech fałszowali banknoty bądź co 

bądź ludzie prywatni, podczas gdy w 

aierę portugalską wmieszany jest bank 

republiki. A jednak my w Słowie nie 

będziemy pisali łokciowych tytułów 

„fałszerze republikańscy* a i publi- 

cystyczne argumenty o „republikań- 

skich fałszerzach* pozostawiamy bar- 

dziej wybrednym od nas publicy- 

stom. M 

Teraz należy zapytać dlaczego 

ukazał się artykuł p. t. „Na wałach 

Zygmunta Augusta". Dotychczas prze- 

cież Kurjer Polski pokrywał akcję 

monarchiczną bojkotem milczenia. 

Bojkot ten został zerwany bo musi 

być zerwany—bo monarchizm polski 

przestał być kwestją traktowaną na 

łamach Słowa a stał się żywiołowym 

ruchem wsi polskiej. Ale właśnie 

dlatego artykuł p. Zm stara się ten 
fakt przeinaczyć, odwrócić do góry 
nogami, wkrzywem zwierciadie po- 

kazać czytelnikom swoim. 

Artykuły p, Zm, najbardziej zajmu- 
jące w prasie polskiej, czytają u nas 

ziemianie i czytają przywódcy ludowi. 

Ziemianom chce p. Zm powiedzieć: 

„trzymajcie się nadal zdala od ruchu 

monarchistycznego. Jest to wybryk 

kilku młodzieniaszków. Ruch ten w 

żadnym wypadku nie może wpłynąć 

na przyszłe rozwiązanie kwestyj spo- 
łecznych w Polsce”. 

Pos. Ćwiakowski, były Wyzwole- 
niec wydaje dziś gazetę „Głos Mo- 

narchisty* pod hasłem: „władza dła 

króla, ziemia „dla ludu, ład i spra- 

wiedliwość dla wszystkich". Kiedyś 
pisałem, że w ruchti monarchicznym 

chodzi tylko o przełamanie poglądu 

że lud zapomniał o swej tęsknocie 

do króla, — a później zaczną się 

różni politycy i różne partje na wyś- 

cigi przyznawać do tego hasła. Wyś- 

cig ten już rozpoczęliśmy i żaden 

Windischgraetz tu nie pomoże. Pan 
Zm, zwraca się do posłów ludowych 

i poucza ich: „przecież tak łatwo 

jest  denuncjować _ monarchistów 
przed włościaństwem, że chodzi tu 
tylko o niedopuszczenie do reformy 
rolnej". 

Optymizm nakazuje nam sądzić i 
przypuszczać, że w Polsce będzie 

Co- 

BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 
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Reforma wyborcza we Francji, 
PARYŻ 12 1 PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ministrów po- 

stanowiono zażądać od lzby aby odbyła na początku lutego dyskusję nad 
reformą wyborczą. Pozatem Rada Ministrów dyskutowała nad sprawą fał- 
szerstw banknotów na Węgrzech, nie powzięła jednak w tym przedmio- 
cie żadnej decyzji. 

Briand za okręgowym systemem wyborczym. 

PARYŻ, 12—|. Pat. Ere Nouvelle zwany okręgowy system wyborczy 
donosi, że Briand złoży w parlamen- 
cie projekt ustawy przywracającej tak 

przyczem w związku z tem postaw 
kwestję zaufania. 

Herriot przewodniczący Izby Deputowanych. 
PARYŻ, 12—1. Pat. Przewodniczącym Izby Deputowanych, wybranyz o- 

stał Herriot 
się od głosowania. 

300 głos. przeciwko 24. Cenirum i prawica powstrzymały 

Rozstrzygające posiedzienie socjal-demokra= 
tów niemieckich. 

BERLIN, 12.1. PAT, W dniu dzisiejszym różne organy partji socjal- 
no-demokratycznej omawiały z przedstawicielami partyj umiarkowanych 
sprawę rozwiązania kryzysu gabinetowego. Taglische Rundschau organ 
ludowców wyraża wąipliwość czy parijom umiark. uda się doprowa- 
dzić do zgodnej współpracy z partją socjal-demokratyczną, w łonie kiórej 
zaznacza Się tak Silna opozycja przeciwko udziałowi w rządach. Na dziś 
wieczorem zwołane zostało rozstrzygające posiedzenie frakcji socjal-demo- 
kratycznej. 

Policja wegierska 
Francja zadowolona 

„WIEDEŃ, 12—1. Pat. „Neue Fre- 
ie Presse" donosi z Budapesztu: 
Francuski urzędnik policyjny Ouced 
Oświadczył dziennikarzom, że w 
związku z aferą fałszowania bankno- 
tów należy oczekiwać jeszcze róż- 
nych niespodzianek. Rząd francuski, 

uczyniła wszystko. 
z wyników śledztwa. 

któremu Ouced przesyła codziennie 
Sprawozdania, jest zadowolony z o- 
becnego stanu śledztwa i uznaje że 

polieja węgierska wystąpiła bardzo 
energicznie i uczymła wszystko, co 
było w jej mocy, ażeby wyświetlić 
sprawę. 

Fałszerze banknotów denarowych nie wykryci. 
BIAŁOGRÓD, 12.1. PAT. Główni sprawcy fałszerstwa banknotów 

denarowych nie zostali jeszcze aresztowani. Szef służby bezvieczeństwa 
Łazicz, który prowadzi obecnie dochodzenia w Berlinie wpadł podobno 
na irop osobistości, które finansowały akcję band fałszerzy banknotów. 

Sowiety wzmacniają flotę na Baltyku. 
Pisma ryskie dowiacnują się z Petersburga, że przybył tam przewodni- 

Czący Rewolucyjnej Rady wojennej, Woroszyłow. Woroszyłow w wywiadzie z 
współpracownikami prasy oświadczył, że i ) Ы przybyi w celach pewneį reorga ni- sk fioty wojennej, w której będzie wprowadzona SDOREZD A kam i więk:ze wyszkoienie marynaizy. Jednocześnie ma być znacznie powiększona 
sama fiota. Przewidywane są budowy 
Również artylerja będzie wzmocniona. 

nowych kanonierek i torpedowców 

Masowe areszty na Kaukazie. 
MOSKWA, 121.] PAT. Po prze- 

prowadzonych przed paru dniami 
masowych aresziowaniach na Ukrai- 
nie, które tłumaczą się wykryciem 
spisku monaichistycznego, nastąpiły 
obecnie dalsze aresztowania na Kau- 

kazie. W Tyflisie, Batumie i Ekateri- 
nodarze dokonano około 150 areszto* 
wań. Na Kaukazie utworzony był po- 
dobno związek monarchistyczny, do 
którego w Batumie należeli wyżsi 
dowódcy armji sowieckiej. 

„Wycieczka poselska" w Moskwie. 
Bry! chce się przekonać naocznie... 

Z Moskwy donoszą: Przybyła tu wycieczką parlamentarzystów poj- 
skich, która zabawi w Moskwie od 3 do 4-ch dni. Pos. Bryl udzielił wy- 
wiadu przedstawicielowi prasy, w którym oświadczył, że głównym celem 
podróży do Rosji, jest zapoznanie się, szczere i wolne od niepizychy|- 
nych wpływów, z warunkami bytu włościan na terytorium SSSR i z 
ogólnym ustrojem państwa, gdyż dotychczasowe wiadomości o Rosji, za: 
sięgnąć można było jedynie z prasy polskiej, która nieraz bywa tenden- 
cyjną. 

Straszne powodzie w Meksyku 
LONDYN, 12—i. Pat Donoszą z Meksyku, iż w stanie Sierra 

de Nayarit wylewy spowodowały wieikie spustoszenie. Zalanych 
zostało około 20-tu miejscowości. 
śmierć. 

Około 700 osób poniosło 

INRI ZYCZE IS TOS 

Simonajtis — przewodniczącym Dyrektorjatu 
kłajpedzkiego. 

Urzędowa litewska ajencja telegraficzna donosi z Kłajpedy, że w re- 
zulłącie narad gubernatora Kłajpedy z przedstawicielami frakcji sejmiku, 
uzgodniono kandydaturę Simonajtisa na przewodniczącego Dyrektorjatu 

‚ „М związku z tem Simonajtis odbył diuższą konferencję z odpowied- 
niemi osobami w celu mianowania dalszych członków  Dyrektorjatu. Przy- 
puszczają, że w ciągu dni najbliższych Dyrektoijat będzie stworzony, 

Nowe wybory do sejmu litewskiego. 
Z Kowna donoszą: Dn. 13 maja upływa termin pełnomocnictw sta- 

rego sejmu. Ponieważ do tego czasu nowy sejm musi być już w kom- 
piecie, a zebrać się może nie wcześnisj jak w przeciągu 30 dni 
borów, nowe wybory rozpoczną się 13 kwietnia A b. > 24 

wy: 

Przed konferencją battycką. 
RYGA, 12-1 PAT. Wczoraj wie- 

czorem zatrzymał się tu w drodze 
powrotnej z Waszyngtonu minister 
spraw zagran. Estonji prof. Piip. Mi- 
nister wziął udział w obiedzie wyda- 
nym na jego cześć przez łotewskiego 
ministra spraw zagran. Jaunakas Zi- 
nas dowiaduje się, że prof. Pup 

EOIEE”DRETPOPUTYW AE "RSN RZPYTEBTTYNRO ZACZNIE 4О 

lepiej, że ustiój nasz przestanie być 

sceną wszelakich _ bezsilności, że 

powstanie w Polsce władza silna, 
Przez utworzenie silnej władzy do 

Polski mocarstwowej, silnej, wspa- 
niałej, do Bałtyku i Dniepra! Pokole- 

nie nasze łaknie idei wielkiej, należy 
ideową jego pustkę wypełnić, tęskno- 

tę Przedwiośnia ukoić!. Ale ta silna 

przybędzie do Rygi ponownie w 
przyszłym tygodniu w celu podjęcia 
rokowań w sprawie zawarcia różnych 
układów łotewsko-estońskich oraz w 
celu omówienia kwestji konferencji 
bałtyckiej, która ma się odbyć w 
Rydze. 

wiadza może się ujawnić albo w 
przemijającej i bezprawnej dyktatu- 
rze, albo wewładzy królewskiej stałej W 
i praworządnej. Stąd płynie nasz mo- 
narchizm. To Austrja spóźniała się 

zawsze o jedną ideę. To samo mo- 

żna powtórzyć o jej bardzo mądrych 
byłych urzędnikach, 

Cat. 

Sejm i Rząd. 

Podwyżka cła, zamiast zakazu 
wywozu. 

WARSZAWA, 12.I. (żel. wł. Słowa). 
Wbrew pogłoskom jakie się ukazały 
w niektórych pismach, zakaz wywozu 
pszenicy nie został uchwalony. Uch- 
walono jedynie podnieść cio wywo- 
= dla pszenicy o 15 zł. od kwin- 

a. 

Redukcja ' budžetu Min, 
wiaty. 

WARSZAWA 12. I. (tel. wł, Słowa). 
Redukcja budżetu Min. W. R. i O. P. 
dotknie wyłączni wyższe uczelnie w 
następujących rozmiarach: Uniwersy= 
tet Warszawski—3 katedry, Politech- 
nika Warszawska—3 katedry, Szkoła 
Gospodarstwa Wiejskiego—2 katedry 
Uniwersytet Jagielloński — 3 katedry, 
Akademja Górnicza—1 katedra, Uni- 
wersytet Lwowski—7 katedr, Politech- 

nika Lwowska — 2, Uniwersytet Po: 
znański i wileński po 6 katedr. 

Projekt pożyczki wewnętrznej, 
WARSZAWA. 12. I (żel. wł Słowa). 

Na jednem z najbliższych posiedzeń 
Sejmu rząd zgłosi projekt ustawy o 
zaciągnięciu pożyczki wewnętrznej. 
Piojekt tej ustawy pozostaje w związ- 
ku-z inicjatywą ogólnej zbiórki na- 
rodowej w złocie oraz walutach wy- 
sokocennych. 

Oś. 

Rokowania w sprawie powro eee” 
tu marszałka Piłsudskiego do 

armii. 

WARSZAWA. 121. (żel. wł. Słowa). 
Marszałek Rataj w ciągu dnia dzisiej 
szego rozpoczął układy z poszcze- 
gólnemi stronnictwami aby zgodnie z 
życzeniem wyrażonem na ostatniem 
posiedzeniu Komitetu |Politycznego 
Rady Ministrów osiąenąć porozumie- 
nie co do sposobu powrotu marszał= 
ka Piłsudskiego do wojska. Rokowa- 
nia trwają. 

„Jedność Ludowa* pos. Dąb. 
skiego. 

WARSZAWA 12.1. (żel, wł. Słowa).. 
Pos. Dąbski zamierza utworzyć nowe 
stronnictwo. Będzie ono nosiło naz- 
wę „Jedność ludowa". Pos. Dąbski 
zamierzenia swe opiera na przekona- 
niu iż do nowego stronnictwa wejdą 
secesjoniści z Wyzwolenia, Związek 
Chłopski pos. Bryla oraz poszczegól- 
ni posłowie z innych ugrupowań - 
dowych. Zabiegi pos. Dąbskiego na* 
potykają trudności wobec stanowiska 
secesjonistów z Wyzwolenia, którzy 
narazie nie chcą oficjalnie zrywać z 
Wyzwoleniem i oczekuj decyzji 

Kongresu. д ля 

Redukcja pociągów  esobo- 
wych. 

WARSZAWA 12 I PAT. Dnia 8- go stycznia obradował pod przewod- nictwem b. ministra p. Jasińskiego komitet eksploatacyjny państwowej rady kolejowej, zwoł.ny na nadzwy- czajne posiedzenie, celem wydania opinji o zamierzonej ze względów o- 
szczędnościowych redukcji pociągów pasażerskich z dn. 1-go lutego r, b. „Po wyczerpującej dyskusji w kió- cej brali udział i dawali wyjaśnienia zastępcy minisirą kolei, uchwalona jednomyślnie wniosek przewodniczą- cego inż. Jasińskiego, który, aprobu- jąc ogólne stanowisko jakie zajęło Min. Kolei w sprawie zamierzonej ze względów oszczędnościowych na 0- kres zimowy, czasowej redukcji po- 
ciągów pasażerskich, podkreśla, że 
zmiesienie pewnych stabo zaludnio- nych pociągów uzgodnione z dyrek- 
cjami kołejowemi i w granicach pro- ponowanych przez dyrekcję w obec- 
nej ciężkiej sytuacji finansowej pań- 
stwa jest niestety koniecznością, któ- rą społeczeństwo musi ponieść choć- by z narażeniem się na pewne  nie- iz” w PNE 

w koncu komitet eksploatacyj 
sądzi, że redukcja pociągów Br S 
być nigdy traktowana procentowo lecz Ściśle indywidualnie w porozu- mieniu z dyrekcjami kolejowymi i dyrekcyjnemi radami kolejowenii oraz 
że najbliższy rozkład jazdy powinien 
być skonstruowany pod tym samym 
kątem widzenia i o ile możności w 
tych samych granicach, 

Złoty górą 
WARSZAWA 12 1. (żel, wł. Słowa). 

dniu dzisiejszym nastąpił 
znaczny spadek kursu dolara. 
Bank Polski w godzinach ran. 
nych płacił 750. Po giełdzie w 
obrotach międzybankowych kurs 
wynosił 730 bez odbiorców. Na 
giełdzie wiedeńskiej notowano 
złotego na parytecie dolara 7,02. 

"
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SYSTEM i OSZCZĘDNOŚĆ. 
Hasło oszczędności „jak najdalej 

idącej", zostało wypisane na czele 
wszelkich poczynań, ku sanacji skarbu 
i naprawy naszych stosunków eko- 
nomicznych. 

Hasło mądre a więc i pożyteczne, 
— ale.. wszystko zaležy na wykona- 
niu, celowem i praktycznie pomy- 
ślanem. е 

Pierwszym etapem oszczędności 
jest redukcja rozchodów; rozchody 
zaś dzielą się na rozchody produk- 
cyjne i na nieprodukcyjne. Redukcja 
pierwszych jest błędem, podczas gdy 
zniesienie drugich jest bezwzględną 
koniecznością. 

Zdawało by sie że w tej rozpacz- 
liwej sytuacji, w jakiej się kraj zna- 
lazł, należałoby sięgnąć przedewszy- 
stkiem do redukcji a raczej zupełne- 
go zniesienia takich urzędów, które, 
obciążając niepomiernie skarb pań- 
stwa, są nietylko nieprodukcyjne, lecz 
więcz szkodliwe. Na ustach całego 
społeczeństwa jest żądanie skasowa- 
nia ministerstwa reform rolnych wraz 
z urzędami ziemskiemi, ministerstwa 
pracy i opieki społecznej wraz z bez- 
sensownem ustawodawstwem robot- 
niczem, które kraj do ruiny a robot- 
ników do nędzy doprowadziło, do 
zmniejszenia objętości ministerstwa 
przemysłu i handlu do rozmiarów 
departamentu, w którym by nie było 
miejsca np. dla obecnego Departa- 
mentu (nieistniejącej) Żeglugi Mor- 
skiej. Wskazanem też jest prze- 
kształcenie ministerstwa robót pu- 
blicznych (gdzie te roboty u nas?) 
w departament najzupełniej wystar- 
czający. SE 

Wielka dawniejsza Rosja nie miała 
większości tych ministerstw a spraw- 
ność była znacznie większa przy aie- 
pomiern e większych rozmiarach wy- 
konywanej pracy. 

Tymczasem nie słychać o żadnej 
w tym kierunku reformie, nie redukują 
systemu kosztującego setki miljonów, 
zaś kontentują się redukcją 5—6 proc. 
płac i nieznacznego odsetka urżędai- 
ków, dla których stwarza się nowe 
urzędy i nowe etaty, 

Charakterystycznem "pod tym 
względem było zebranie Komitetu Eks- 
ploatacyjiego Państw. Rady kolejo- 
wej d. 8 stycznia, у 

Temat rozpraw: redukcja pociągów 
pasażerskich ze względów oszczę- 
dnościowych. 

„ Ministerstwo kolei zażądało opinii 
Rady kolejowej, ze wzgiędu na to 
że Rada oszczędnościowa zdecydo- 

"wała już od 15 lutego zmniejszyć 
ilość kursujących pociągów o 25 
proc. : 

W dniu poprzedzającym posie- 
dzenie Kom. Ekspi. odbyła się nara- 
da przedstawicieli Dyrekcji kolejowych 
w tej samej materji. 

P. Dyrektor departamentu Czapski 
zdał wyczerpujące wyjaśnienia całej 
sprawy, z którego, jasno jak na dło- 
ni, wynika że proponowana redukcja 
jest nie do przyjęcia i nie do wyko- 
kania. Ž 

Przedewszystkiem nie można le- 
kceważyć znaczenia ruchu pasażer- 
skiego, który jest ściśle związany z 
całem życiem ekonomicznem i gwał- 
towne zmiany odbiłyby się ujemnie, 
uirudniając ruch landlowo-przemy- 
słowy i podnosząc niepomiernie ko- 
szty z jednoczesną stratą czasu. 

(„Układanie grafików pociągów, 
skoordynowanie połączeń na różnych 
linjach i wyzyskanie najdogodniejsze 
czasu, jest robotą olbrzymią i ko- 
sztowną. Dosyć harmonję naruszyć 
w jednem miejscu, by cały plan zni- 
weczyć, a nad uzgodnieniem biegu 
pociągów pracuje się całemi latami. 

Dziś już jest wypracowany cały 
plan rozkładu pociągów na czas od 
15 maja, a wchodzi tu jako czynnik 
nienaruszalny, zagwarantowany kon- 
wencją kolejową, rozkład pociągów 

  

dalekobieżących w komunikacji za- 
granicznej. 

Przerobienie więc całego rozkładu 
z wyrzuceniem 25 proc. pociągów, 
wymagałoby przynajmniej roku czasu. 

Obecnie przewiduje się na rok 
1926 około 55 miljonów  pociągo- 
kilometrów. Komitet oszczędnościowy 
żąda zmniejszenia do 42 miijonów, 
co dałoby wedle obliczeń  minister- 
stwa kolei około 1.300.000 złotych 
przy 800 z górą miijonów zł. budże- 
tu ministerstwa kolei. 

Czy nie jest t. z. ekonomia 
niedopałkach świec? 

Komisja oszczędnościowa wycho- 
dziła z założenia, że zaludnienie po- 
ciągów spadło w porównaniu do 
okresu 1920 — 1923 roku mniejwię- 
cej o 25 proc., i że jest ono u nas 
o tyle niższe w porównaniu z zalu- 
dnieniem pociągów w Niemczech. 

Otóż lata 20 — 23 nie są miaro- 
dajne, bo—jak się okązało, — staty» 
styka ówczesna była z gruntu błędna, 
a następnie owe okresy, gdy duszo- 
no się w wagonach i jeżdżono na 
dachach i buforach, nie mogą być 
miarodajne. 

Ponieważ zaludnienie pociągów 
oblicza się na mocy ilości wydanych 
biletów, przeto nie można porówny- 
wać cyfr naszych z  niemieckiemi, 
gdyż tam są przeważnie krótkie pize- 
jazdy, przy często zmieniających się 
pasażerach, gdy u nas jadą przewa- 
żnie na długie dystanse pomiędzy 
odległemi centrami handlowemi i 
admministracyjnemi. 

Mniejsze stosunkowo zaludnienie 
pociągów obserwuje się jako zjawi- 
sko normalne idące progresyjnie z 
Zachodu na Wschód. Na naszych 
Kresach przeważnie jest jedna lub 
półtora para pociągów na dobę — 
jakże można obciąć 25 proc.? Co 
by się stało z życiem ludzi w tych 
warunkach? 

Sędzia nawet nie mógłby wyzna- 
czyć sprawy bo jeden świadek mógł 
by się stawić dziś a drugi dopiero 
jutro lub pojutrze, albo zmuszeni by 
byli tracić dwa dni nieprodukcyjnie 
dzięki brakowi komunikacji, 

Komitet Eksploatacyjny  przychy- 
lit się do zdania Ministerstwa i po 
debatach czterogodzinnych, podczas 
których cały szereg spraw związa- 
nych z oszczędnością, został poru- 
szony, — jednomyślnie wydał swą 
opinię, którą można sformułować jak 
następuje: Komiiet  Eksploatacyjny, 
podzielając w zupełności stanowisko 
Ministerstwa, i uznając potrzeby 
oszczędności we wszelkich dziedzi- 
nach kolejnictwa, uważa że procen- 
towa redukcja ilości pociągów nie 
może mieć miejsca i nie może być 
faktycznie przeprowadzoną, zaś w 
poszczególnych wypadkach, niektóre 
pociągi mogą być skasowane lub 
na pewien czas wstrzymane, ale tyl- 
ko w porozumieniu z poszczególne- 
mi Dyrekcjami i Radami Dyrekcyj- 
nemi. 

Dodać należy że ruch przez 6 
letnich: miesięcy jest znacznie większy, 
Ministerstwo zamierza przeto zapro- 
wadzić dwa rozkłady jazdy: letni i 
zimowy. 

Fachowe głosy wypowiadały się, 
że głównym powodem deficytów ko- 
lejowych jest ośmiogodzinny dzień 
pracy, t. j. że zbędny personel w ilo- 
Ści jedna trzecia pochłania zyski ko- 
lei, przy czem cytowano że wiele jest 
brygad konduktorskich, które zale- 
dwie dwa razy na miesiąc są czynne. 

Nowa taryta przewozowa, działa- 
jąca od 1 stycznia, ma jakoby być 
podniesiona na pokrycie deficytu. Ko- 
mitet Taryfowy P. R. K. wypowie- 
dział się stanowczo przeciw takiemu 
podniesieniu, które dobijając przemysł 
i handel, da tylko zmniejszenie 
przewozów i powiększenie deficytu. 

na 

Z tułaczki po morzach dalekich. 

Rio de Janeiro 
P. Witold Korab Karpowicz, którego wspomnienia <Z tu* 

łaczki po morzach 
Swą kai jerę podróż: 

dalekich» zamieszczamy, jest wilnianinem. 
niczą rozpoczął jako elew szkoły morskiej 

w Tczewie na szkolnym żagiowcu «Lwów». Z kolei po ukoń: 
czeniu szkoły i odbyciu przepisanych raidėw morskich losy 
rzuciły go do Francji, gdzie zacią nął się na statek francuski 
<Arkanzas» jako zwykły marynarz. Odbył na nim kilkakrotną 

6ż z Francji do portów Ameryki Północnej, Brazylii, 
eksyku i Argenty 

U stóp naszych stolica Brazylji, 
a my, stojąc w dwuszeregu w bia- 
łych drelichowych mundurach, radoś- 
nie spoglądamy na metr za metrem 
zbliżającą się, granitem wyložoną 
ścianę portu. 

Po czterdziestu dwu dniach nie- 
ba i oceanu... 

Zagrzmiały trąby, bębny i pisz- 
czałki — to wybielona jak śnieg, lecz 
z czarnemi jak smoła twarzami orkie- 
stra wojskowa spotyka nas u progu 
swej gościnnej Ojczyzny hymnem na- 

: rodowym. 
Rzucono pierwsze cumy setka rąk 

uchwyciła je z zapałem. Jeszcze tro- 
chę wysiłku i «Lwów». stoi na ho- 
norowem miejscu egzotycznej stolicy. 

Na miasto! 
lleż serc zaczyna bić przyśpieszo- 

nem tempem, podczas gdy spracowa- 
ne ręce wyciągają z szafek popleś- 
niałe od długiego leżenia wyjściowe 
mundury, czyszczą je, doprowadzają 
do porządku. 

„| już szerokiemi, bogatemi ulica- 
mi pędzą «wyelegantowani» w  gra- 
nat uczniowie, bez kolacji, bez wypo- 

ny. 

czynku, byle prędzej, byle nareszcie 
własnemi oczami obejrzeć ten znany 
tylko z opowieści starego bocmana 
cud południa. t 

Mimo schyłku zimy, czy też po- 
czątku wiosny upał podzwrotnikowe- 
go wieczora daje się we znaki, tak 
że trzeba zwolnić nieco kroku — 
zresztą, jesteśmy już w samem cen- 
trum miljonowego grodu. 

Tysiące lamp elektrycznych rzuca 
omal że nie światło dzienne na wspa- 
niałe szerokie ulice, dziesiątki tramwai 
toczy się po szynach, setki aut pę- 
dzą z zawrotną szybkością. Życie wre, 
kipi, ruch uliczny wprost oszatamia, 
| tylko dzwonki na szyjach rzadko 
spotykanych mułów, idących truchtem 
w zaprzęgu dwukółek, przypominają 
przyzwyczajonemu do sanny Polako- 
wi, że to siękończy zima, zima mroź- 
nai obfita śniegiem na naszej Półno- 
cy, tu upalna i pełna gorących pro- 
mieni rozpalonego słońca. 

Chodnikami przesuwają się całe 
tłumy ludzis eleganccy brazyljanie o 
wyglądzie europejczyków; śliczne i 
zgrabne w swych gustownych a je- 

S;OW © 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie lzby Poselskiej. 

WARSZAWA, 12 I. Pat. Na 
wczorajszem posiedzeniu lzby Po- 
selskiej marszałek doniósł, że mini- 
ster skarbu wycofał projekt ustawy 
o popieraniu organizacyj rolniczych 
i kultury rolniczej oraz projekt usta- 
wy © środkach ograniczenia wy: 
datków państwa i innych związków 
prawno -publicznych. Następnie złożył 
ślubowanie poselskie pos. Jerzy So- 
bolewski (Białor.) росгет przystą“ 
piono do pierwszego czytania pro- 
jektu ustawy o cudzoziemcach. Pos. 
Insler (Koło Żyd.) wniósł o pono- 
wne odesłanie ustawy do komisji 
administracyjnej wobec tego, że usta- 
wa ma liczne braki. Dalsze obrady 
nad ustawą na skutek porozumienia 
się stronnictw  odłożcno do na- 
stępnego posiedzenia. 

Z kolei Izba pizystąpiła do dal- 
szej dyskusji szczegółowej nad pro- 
jsktem ustawy o stosunkach służbo- 
wych nauczycieli. Pos. Federbu:ch 
(Kota, Žyd,) užalat się, że wielu na- 
uczycieli szerzy nienawiść wyzna- 
niówą i narodowościową w szkoie i 
społeczeństwie. 

Pos. Chrucki (Ukrain.) domagał 
się, aby z warunków, które musi po- 
siadać kandydat na nauczyciela skre- 
Ślić, że musi być on człowiekiem o 
nieskazitelnej przeszłości i władać 
językiem polskim. Pos. Piotrowski 
(P.P.S.) przemawiał przeciwko ustę: 
powi, który postanawia, że nauczy= 
ciel religji posiadać powinien zezwo- 
lenie władz duchownych. Mówca jest 
zdania, że nie można się zgodzić na 
wpływ  nieodpowiedzialnego przed 
władzą cywilną czynnika, kiórym jest 
kościół. 

Pos. Kornecki bronił przepisów o 
kwalifikacjach kandydatów na nau- 
Cczycieli, zaznaczając, że nauczyciel 
wbrew zdaniom niektórych przed- 
mówców musi być obywatelem pań- 
stwa polskiego, a nie jest powiedzia- 
ne czy Polakiem czy innej narodo- 
wości. 

W dalszej dyskusji zabierali głos 
jeszcze pos. Proszyński, Wygodzki, 
Greiss, Skrzypa i Nowicki. Po prze- 
dyskutowaniu  pierwszycn 32 arty- 
kułów projektu ustawy obrady przer- 
wano. 

Następne posiedzenie w piątek o 
godz. 3 popołudniu. 

Rada Kolejowa jednak ma głos tylko 
opinjodawczy. 

Poruszaną też byla sprawa stale 
siępowtarzająca zaikania stacji Gdańsk, 
co kompletnie dezorganizuje nasz eks- 
port, szczególnie węgla, zboża i drze- 
wa,i.choć przedstawiciel minister- 
stwa starał się iłómaczyć ten objaw 
jako skutek burz i Śnieżyc opóźnia- 
jących przybycia statków pod ładunki, 
jednak Komitet skonstatował potrze- 
bę rozbudowę portu i urządzeń ła- 
downiczych zarówno w- Gdańsku, 
jak Gdyni, twierdząc, że inaczej nie 
damy rady z eksportem, tembardziej 
że przewidywać irzeba jego podwo- 
jenie. 

Wracając do naszych poczynań 
oszczędnościowych, można je porów- 
nać np. z wypadkiem, gdy dla popra- 
wienia interesów bankrutującego ma- 
gnata, proponowano by oszczędność 
na cukrze do herbaty, pozostawiając 
natomiast powiększenie luksusowej 
stajni, oranżerje i liczny zasięp słu- 
źby pałacowej, wraz ze  <nacznem 
zmniejszeniem przestrzeni pól upra- 
wnych i zamknięciem gorzelni lub cu- 
krowni. 

Więcej zdrowego rozsądku nie 
zaszkodzi a moźe i odwagi. 

St, Wańkowicz. 

dnocześnie jaskrawych strojach czar- 
nowłose kreolki; bronzowi, ale zeuro- 
peizowani mulaci i metysi; murzyni 
w koszulach z zakasanemi rękawami; 
wreszcie czarne, o długich wysta- 
jących naprzód brodach murzynki, o 
karakułowych włosach i często w 
lakierach, alezato w swych ciemnych, 
nigdy nie płowiejących i nie niszczą” 
cych się «naturalnych» pończochach. 

Wystawy sklepowe są wspaniałe 
i w zupełności dorównywują tymże 
stolic Świata, a o wiele przewyższają 
nasze poiskie. Samo miasto tez jest 
okazałe i tylko brak tu takich zabyt- 
ków, co to tchną przeszłością minio- 
nych stuleci i tem dodają powagi i 
uroku — nie należy do miast awiecz- 
nych,» to prawda. Wszystko pełne 
elegancji i komfortu, ale jednoczeš- 
nie daje się odczuć, że jesteśmy 
tylko w szczupłym zakątku kultury i 
cywilizacji, wybujałym na tle dzikich 
jeszcze zupełnie obszarów. Trzeba 
jedynie wejść w boczną uiicę, gdzie 
z jednej strony pną sięku niebu całe 
szeregi wspaniałych gmachów i ka- 
mienic, a z drugiej piętrzy się naga 
ściana skalna. 

A chociażby takie Corcovado, ol- 
brzymi głaz skalny, wznoszący się 
powyżej 700 mtr. ponad poziom mo- 
rza, a wierzchołek którego ginie pra- 
wie zawsze w skłębionych białych 
obłokach, wolno płynących po tle 
błękitno-lazurowego sklepienia. Zato 
przy jasnem niebie jakaż cudowna 
panorama rozlacza się z jego szczy- 
tu na całe miasto, a szczególnie na 
dzielnicę Botafogo! A jakież piękne 

Jak napadnięto na maj. Rzeszę. 
Opowieść kierowcy taksometru Nr. 47 Wincentego 

Jarmułkiewicza : 

„Więc opowiedz pan, jak to było? Pan Wincenty Jarmułkiewicz, 
szofer taksówki Nė 47, należącej do jego szwagra, a mylnie nazwany we 
wczorajszej prasie Wiktorem Jurgielewiczem — przewrócił się na drugi 
bok w swojem łóżku, (interlokutora zastaliśmy już bowiem w łóżku) i roz- 
począł swą opowieść. 

Kierunek Werki. 
— „Stałem w sobotę o 2-giej godz. na birży (w języku szoferskim 

znaczy: miejsce postoju) przy zbiegu Wileńskiej i Mickiewicza, kiedy pod- 
jechał do mnie w dorożce dobrze mi znany Kazimierz Paszkiewicz, prezes 
Związku Zawodowego Szoferów w towarzystwie jakiegoś mężczyzny — 
i zaproponował mi jazdę do Rzeszy' 

Warto jechać — pomyślałem — wziąwszy pod uwagę ogólny zastój — 
nawet taxówek. Zaopatrzyłem się w 10 litrów benzyny i pojechaliśmy w 
kierunku Kalwaryjskiej. ; 

Goście moi zatrzymali się przed składem wódek, skąd wynieśli 
dwie „butelki* mocnej i wyszli w towarzystwie dwóch jeszcze osobników. 

Snać dla courage'u wszyscy czterej popijali po drodze. 
Kazali jechać do Werek. Tam zatrzymaliśmy się przed koszarami. 

Goście weszli. : 
Росо — niewiem: 
Siamiąd pojechaliśmy do niejakiego Malinowskiego, kaprala. 
Poco — nie wiem. 
„Z powrotem — do Werek!* zawołali, będąc już dobrze „zawiani*. 

% i Weikach wstąpili na chwilę do ogniomistrza. Czekałem na nich. 
yszli. 

‚ ‚ »Nie opowiadaj nikomu, żeśm, tu byli* rzekł mi powróciwszy Pa; 
szkiewicz — „jedziemy do Wilna*. Była siódma... Latarki wszystkie paliły 
się u samochodu. 

U miejsca zbrodni. 

, Nagle Paszkiewicz woła: «Skręć w prawo — do wielkiej Rzeszy». 
Pojechałem. Stanęiiśmy w polu. Śnieg olbrzymi. Dalej jechać nie sposób. 
Sianąłem. 

Nieoczekiwanie Paszkiewicz zerwał drut i zgasił tylną latarkę. 
«Co ty robisz, Kazik?» zawołałem. Myślałem — pijany. 

. Zatrzymaliśmy się tuż za karczmą. „Czekaj tut", rzucił mi Paszkie- 
wicz. Poszii dalej piechotą, brnąc w śniegu. 

Czekałem trzy kwadranse. Kilkakroinie odgrzewałem maszynę... 

Ucieczka. 

„ Wtem widzę — biegną, jak szaleni z powrotem. Było ich o jednego 
więcej. Pięciu. 

<Prę izej, prędzej! — woła Paszkiewicz — nie zapalaj latarni, daj 
pełny gaz!» 

— Zwarjowali! — myślę. 
Pojechaiiśmy. 
— Czy masz nóż przy sobie? słyszę nagle. Dieszcz mnie przebiegł. 
— „Daj spokój!* rzekł któryś. Paszkiewicz machnął ręką. 
Pędziliśmy z zawrotną szybkością. Słów nie słyszatem. Zauważyłem, 

że woda w samochodzie zagotowała się. Nie pozwolili się zatrzymać. 
„Prędzej, prędzej!*. Potem widzę, że kiszka od opony zaczyna puszczać 
powietrze.. Grozita nam katastrofa... Wodę pozwolili mi wziąć dopiero 
w Jerozolimce i w Bołtupiu... Było ciemno .. Dojechaliśmy do Wilna. Na 
rogatce stanąłem. Dalej jechać nie sposób... 

<lie się należy?» pyta Paszkiewicz. Wypadło 37 zł. 40 groszy. Dał 
mi tylko 30 zł. dwuzłotówkami. Mówić nic nie chciał. Poszli w kierunku 
miasta piechotą. Nałożyłem nową oponę i wróciłem do Wiina. O 9-ej 
zjawił się u mnie Paszkiewicz. 

«Czujesz się pokrzywdzony?» zagadnął. | zaprowadził mnie do re- 
stauracji. Poczęstował piwem i dał resztę 7 zł. 40 gr. 

— «Gdyby co zaszło, mów, że zawsze byłem z tobą przy maszynie» 
ostrzegał mnie podejrziiwie. ° 

W niedzielę o 12:ej w poł. aresztowano mnie. W poniedziałek o 
8-ej. wieczór byłem wolny. W policji kazali mi tylko zjawić się wczoraj. 

«Pod Złotą Lipą». 

— «Panie — rzekł mi żałośnie gospodarz. — Był u mnie w nie- 
dzielę jeden z tych bandytów, imieniem Klimaszewski. Nie znałem go... 
Ja sam nazywam się Klimaszewski.. Tamten pił u mnie, fundował mu- 
zykantom.. Przyszli «Trzej Królowie»... i tym stawiał wódkę... 

Nieco później zjawiła się u mnie policja... Oczywiście powiedziałem, 
co wiem... Na mieście mówią, że mój syn — to on... Oto mój syn, Ba- 
zyli Klimaszewski uczy się wprawdzie na szofera, ale nie posiada jeszcze 
pozwolenia na jazdę. Zaledwie dziś dostał dyplom, zdał egzamin... 

Przykry zbieg okoliczności — nic więcej. E: Sch. 

Grupa dywersantów ujęta na pograniczu 
polsko-rosyjskim. 

11 bandytów chciało się przedrzeć do Bolszewji. 

Dnia 9 b. m. strażnica 1 baonu Kopu w Pogoście została zaalarmowana 
przez pewnego włościanina z pobliskiej wsi, że wieczorem ma przejść granicę 
oddział dywersantów. 

Urządzona zasadaka pod dowództwem olicera z tejże strażnicy dała do- 
skonały rezulta: Około godz. 10-ej wystawione czujki zauważyły, że zbliżają 
się jakowyś luozie od strony wsi Stachy. Ustawiona zasadzka została nieza- 
uważona przez nadchodzących, którzy ufni że nikogo nie spotkają, prowadzeni 
przez specjalistę znającego ścieżki graniczne szl! śmiało. W pewnym momencie 
wypadli z ukrycia żołnierze i bez wystrzału wszys.kich ujęli. 

jsk się okazało była to grupa dywersantów A> się z 11 ludzi, 
którzy mieli dokonać kiiku naradów na naszym terenie. Z powodu nieznanych 
bliżej okoliczności, prawdopodobnie na skutek wyższego rozkazu, starali się 
przejść granicę z powrotem do Rosji Sowieckiej. Oddaai policji, która dalsze 
$iedziwo prowadzi. (a. b.) ° 

widoki spotyka się na każdym kroku 
przy pięciu się zębatą kolejką gór- 
ską! To skały pokryte egzotyczną 
roślinnością, to bezdenne przepašcie 

Każdo też wspomnienie czasów ko- 
lonjalnych, chociażby w postaci ko- 
lonjalnego kapelusza, działa na drażli: 
wość uczucia patryotyczno - niepod- 

tonące w powodzi zieleni, to wresz- 
cie dzikie, dziewicze jeszcze gęszcza, 
obficie poplątane ljanami... 

lto w samem prawie centrum 
stolicy! й 

Rio de Janeiro jednak rozwija się 
z błyskawiczną szybkością, tak że za 
lat kilkadziesiąt, o ile temu nie prze- 
szkodzi pogarszający się z dnia na 
dzień stan finansów Brazylji, to dzie- 
wiczość kraju w samym jej grodzie 
stołecznym już się zauważyć nieda. 
l tak nap. w ostatnich latach błotni- 
stą kotlinę u stóp Corcovado, a sta- 
nowiącą niegdyś siedlisko moskitów 
i żółtej feory, połączono kanałem z 
morzem i urządzono z niej śliczną 
zatokę; a skaliste i gliniaste góry, 
stojące wpośród samego miasta, 
stopniowo się kruszy i wywozi, bu-. 
„dując na ich miejscu wspaniałe gma- 
chy i domy mieszkalne. 

Cywilizowane zakątki  Brazylji 
naogół nie są straszne, chociaż prze- 
lewy krwi w dzień biały i na oczach 
wszystkich nie należą bynajmniej do 
sensacji. W każdym jednak razie trze- 
ba się tu strzec bardzo czterech 
rzeczy: kapelusza kolonjalnego, mo- 
skitów, brzytwy i kobiety. Te ostat- 
nie bywają zresztą z sobą nieraz w 
bardzo ścisłym związku. 

A więc do rzeczy. Otóż mieszkań- 
cy Brazylji, jeszcze do nie tak dawna 
kolonji portugalskiej, nie zapomnieli 
w przeciągu wieku niewoli ciemięzcy. 

„szego gatunku, 

iegłościowego. Gorąca krew działa 
na wyobraźnię Brazyljan i biedny, 
niczego nie podejrzewający, a chro- 
niący się od zenitalnego słońca cu- 
dzoziemiec, zostaje pobity jako pro- 
wokator przez krewkich nacjonali- 
stów, w imię okrzyku lat minionych 
„Independencia ou Morte"... *) 

Ale jeszcze straszniejszą rzeczą są 
moskity. W kapeluszu kolonjalnym 
grozi ci tylko napaść na ulicy, od bo- 
lesnych ukąszeń moskitów nie uchro- 
nisz się nawet w swoim własnym 
domu. Szczególnie od tego drobniej- 

który lata całemi 
chmurami, a od kiórych nie uchroni 
żadna siatka ani siateczka. 

' Ale najstraszniejszą bezwzględnie 
rzeczą jest brzytwa i kobieta. Kobie- 
ta, która nosi brzytwę za podwiązką 
i brzytwa, która staje w obronie jej 
honoru w ręku albo w nodze, albo i 
w tem i w drugiem naraz, jakiegoś 
„błędnego*, a w każdym razie po- 
dejrzanego rycerza, Brzytwa bowiem 
jest bronią narodową, bronią z wy- 
korzenieniem której walczy rząd brazy- 
lijski, ałe walczy napróżno. A tacy 
„błędni rycerze" zaprawiają się do 
władania tym strasznym w ich ręku 
lub nodze orężem od lat najmłod- 
szych, dochodząc do nadzwyczajnej 
wprawy i precyzji. To też uciekaj, O 
ile ktoś w walce z tobą padnie ra- 

*) Wolność ub Ś mierć, 
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W wyżu barometrycz- 
nym. 

Cala Polska znalazła się na obszarze sit- 
nego wyżu zalegającego Rosję i kraje Bał- 
tyckie. Spadek temperatury w całej Połsce 
był bardzo gwałtowny awłaszcza na terenie 

województw wschodnich i w górach, gdzię 
mrozy przekroczyły wczoraj temperaturę — 

25. * ad brzegami Bałtyku w Gdańsku i Gdy- 
ni panowała wczoraj temperatura najwyższa 

bo—8, w Warszawie—15, 

Dzień wczorajszy w Wilnie upłynął przy 

b. nisktej temperaturze, zrana bowiem noto- 
wano poniżej—22 st. a w południe przy jas- 

nem słońcu—14, co przy silnym wietrześda- 

wało się mocno we znaki wilnianom, a 
zwłaszcza wilniankom hołdującym modzie 
cieniutkich pończoszzk. Horoskopy na dzień . 
dzisiej-zy przedstawiają się nadal groźnie, 

barometr idzie w góię i nic nie zapowiada 
zmiany na ciepło, Według przewidywań sta- 
cyj metereologicznych w Warszawie i Kra- 
kowie, w dniu dzisiejszym temperatura utrzy 

ma się mniej więcej na poziomie wczoraj. 

szej. 

K. 

  

Dałsze walki powstań- 
cze na Białorusi Sow. 

Dnia 3 b. m. w godzinach popo- 
łudniowych powstańcy 4 białoruscy 
stoczyli zaciętą bitwę z bolszewikami. 
Walka odbyła się w lasach Pieszcze- 
nieckich w prostej linji na wschód 
od Karolina. Z obydwu stron użyte 
były granaty ręczne i karabiny ma- 
szynowe. 

Oddział bolszewicki o wiele sła- 
bszy od powstańców został rozpro- 
szony. Złapanyc' jeńców powstańcy- 
rozstrzeliwali na miejscu. 

W okolice m. Pleszczenicy i po- 
bliskich wsi zcstały wysłane z Miń- 
ska 2 karne oddziały. (a.b.) 

Kongres socjalistyczny 
w Paryżu. 

PARYŻ, 12 |. Pat. Kongres s0- 
cjalistycziiy zamknięty został o g. 1 
m. 30 w nocy. Wniosek sprzeci- 
wiający się udziałowi socjalistów w 
rządzie przyjęty był 1.766 głosami 
przeciw 1.331 gł. przy 16:tu wstrzy- 
mujących się od głosowania. Przy- 
jęty wniosek odrzuca zasądę udziału 
socjalistów w rządzie uiworzonym 
przez inne partje, zaznacza jednak, 
że partja socjalistyczna gotowa jest 
ponieść bezpośrednią odpowiedzial- 
ność za rządy bądź sama, bądź przy 
poparciu innych grup lewicowych. 
Wniosek oświadcza dalej, że socja- 
liści są skłonni kontynuować polity- 
kę poparcia dla rządu zdecydowane- 
go złamać upór ster finansowych. 
pracodawców i senatu. Wniosek 
mniejszości ogranicza się do żądania 
dla partji socjalistycznej godnego i 
odpowiadającego realnemu jej zna- 
czeniu w kraju przedstawicielstiwa w 
rządzie. 

SAOWOFAOWEREEROW 
PIEKARNIA 

B: Wieliezko 
ui. Niemiecka Nr 1 

    
po gruntownem odres'aurowaniu + 
odpowiedniem urządzeniu pieców. od 
kilku dni wypeka „Chieby War- 
szawskie', t. zw.. <chieb wiejski» 
na mieku. «chleb Nałęczowski, 
<chieb d-ra Kneippa>. 0:42 inne 
peczywa najlepszej jasośc 

ROSSA SERCOWYCH POWTORZYC PACZKA | 

>+PPPOPOPOPOLŁOPO"OP 

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

          

ptem na ziemię — nie zdążysz go 
jeszcze dotknąć. a on cię już pokroi 
na kawałki. 

Zapyta kto jak można trzymać 
brzytwę nogą, chodząc w bucikach. 
Otóż w tym celu mają one obcięte 
nosy, jak u rycerza starożytnego Rzy- 
mu, noszącego togę i sandały, 

Ale straszną jest także kobieta bez 
brzytwy i bez swego błędnego ryce- 
cerza. Liczba płci pięknej bowiem 
znacznie przewyższa liczbę płci brzyd- 
kiej, a w związku z tem ustanowione 
prawa moralności publicznej są nad- 
zwyczaj: surowe. I jeżeli taka niewia- 
sta wniesie jaką skargę słuszną, czy 
czasem nawet całkiem niesluszną, 
przepadłeś z kretesem. Wybieraj bo- 
wiem jedno z dwojga; albo ślub przy- 
musowy; albo nie mniej przymuso- 
we kilkuletnie więzienie. Zostaje ci 
wtedy tylko takie wyjście (jako, że 
dwa tamie nie zawsze przemawiają 
do przekonania): zabieraj swe ma- 
natki i uciekaj do innego stanu, bo 
tam, to już się możesz czuć całkiem 
bezpieczny — oczywiście do pory do 
czasu, t. j.ido chwili, gdy się znów 
wplączesz w podobnie głupią aferę. 

Co do ogólnego porządku pań- 
stwowego, to panuje tu straszny nie- 
ład i anarchja. Stale jakiś stan jest 
w stanie wojny przeciwko innemu 
stanowi, lub przeciwko wszystkim in- 
nym stanom. Jest ich 21, a każdy 0- 
prócz armji ogólnostanowej ma jeszcze 
armję swego własnego Sianu. Jeden 
kończy wojnę, drugi zaczyna, jedni 
wybierają tego prezydenta, innym się 
on nie podoba, więc znów wojna
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

W sprawie podatku 
obrotowego w r. 1926. 

Z dniem 1-go stycznia weszły w 
życie art. 52—56 nowej Ustawy o 
podatku przemysłowym, wprowadza- 
jące poważne zmiany w sposób u- 
iszczania podatku obrotowego. 

1. Przedsiębiorstwa handlowe Li II 
*kat., przemysłowe pierwszych „pięciu 
kategorji, prowadzące prawidłowe 
księgi handlowe, oraz spółki „spra- 
wozdawcze* (obowiązane do publicz- 
mego ogłaszania sprawozdań) będą 
uiszczały zaliczki, jak dotychczas, na 
podstawie własnych obliczeń, po u- 
pływie każdego miesiąca kaiendarzo- 
-wego do dnia 15 następnego mie- 
siąca. 

Za przedsiębiorstwa, prowadzące 
"prawidłowe księgi handlowe, uważa 
się te przedsiębiorstwa, których księ- 
gi przy ostatnim wymiarze zostały 
przyjęte za podstawę do opodatko- 
wania. Zresztą, nawet w wypadku 
uznania ksiąg przy ostatnim wymia- 
rze za wadliwe, Urząd Skarbowy 
może zezwolić na miesięczne uiszcza- 
nie zaliczek na podstawie własnych 
obliczeń, o ile stwierdzonem zosta” 
mie, że w bieżącym półroczu księgi 
są prowadzone prawidłowo. _ 

il. Wszyscy inni płatnicy winni w 
r. 1926 najpóźniej do dnia 15 mie- 
siąca po upływie każdego kwartału 
kalendarzowego (a za 1 kwartał—wy- 
jątkowo do dnia 15 maja) wpłacić do 
kasy skarbowej zaliczkę ma podatek 
obrotowy w wysokości dwóch pią- 
tych kwoty, wymierzonej za Il pół- 
rocze 1925 r. (będzie to ostatni wy- 
miar półroczny, który zostanie doko- 
nany do dnia 15 marca b. r.) Podat. 
nicy ci mogą jednak wpłacać zaliczki 
w terminach miesięcznych—w wy- 

sokości dwóch  piętnastych kwoty 
podatku, wymierzonego za Il półro: 
cze 1925 r. 

W ten sposób, w roku bieżącym, 
przy kwartalnym uiszczaniu zaliczek, 
do 15 kwietnia będzie płatny poda- 
tek obrotowy za 2 półrocze 1925 r. 
(na podstawie Śtarej Ustawy, ze zró- 
żniczkowaniem stawek na mocy art. 
5 nowej ustawy) i do 15 maja—za- 
liczka za 1 kwartał; od roku zaś 1927 
w jednym terminie do 15 maja będą 
płatne: różnica między dyfinitywnym 
całorocznym wymiarem i uiszczone- 
mi (półroczne wymiary znosi się) 
©raz zaliczka za I kwartał. 

Nowopowstałe w roku bieżącym 
przedsiębiorstwa wpłacają zaliczki na 
podstawie rzeczywistego obrotu, przy- 
czem przedsiębiorstwa, nie prowa- 
ózące prawidłowych ksiąg handio- 
wych, winne wpłacać zaliczki we- 
dług własnego obliczenia. Dotyczy 
10 również przedsiębiorstw sezono- 
wych i entrepryz. 

Nieuiszczone w powyższych ter- 
minach zaliczki uważa się za zaległo- 
ści, ściągane przymusowo wraz z 
karami za zwłokę i kosztami egze- 
kucyjnymi. 

Kredyt dyskontowy a zabez- 
pieczenie hipoteczne. 

Wśród sfer przemysłowych, a na- 
wet już i w prasie obiega szerząca 
zrozumiałe zaniepokojenie pogłoska, 
jakoby Bank Polski nosił się z za- 
miarem zażądania od swoich klijen- 
tów zabezpieczenia hipotecznego w 
wysokości przyznanego im kredytu 
dyskontowego. й 

Pogtoskę tę „Kurjer Polski“ przy- 
pisuje precedensowi w tej sprawie, 
który stworzony został przez oddział 
tomaszowski Banku Polskiego, zazna- 
Cza przytem, że ta okoliczność naka- 
zuje obawiać się tego, że władze 

  

domowa. I tak do Ynieskończoności, 
w tych ciągłych  zawieruchach 

wojennych dopomogają jeszcze ban- 
dy czerwonoskórych indjan, których 
©d czasu do czasu duch Manitzu, 
Czy innego jakiegoś bóstwa, wzywa 
do boju. Napadają na białe osady, 
mordują, polą, skaipują i wracają do 
Swych wigwamów. Czasem Znów 
inicjatywę weźmie w swoje ręce ja- 
kiś wódz biały, tworzy bandę ze 
zbirów z całego Świata, którzy obii- 
cie grasują w tych dziewiczych jesz- 
cze krainach, ogłasza się jakimś puł- 
kownikiem czy genćrałem i zagarnia 
pod swoją władzę całą połać kraju. 
„Co do armji ogólnostanowej, ta 

naogół panuje w niej nastrój mało 
militarystyczny, a dyscypliny niema 
prawie żadnej. Rzadko kto salutuje 
swoich przełożonych, chyba przez 
zapomnienie. i 

„My nie Niemcy“ odzywa się 
zresztą do mnie w tej sprawie mój 
znajomy oficer marynarki. 

Militaryzm przejawia się tu wyłą: 
cznie w ogólnie przyjętym zwyczaju 
chodzenia dzieci w barwnych mun- 
durach wojskowych i w t. zw. armji, 
czy gwardii narodowej, 

Gwardja zaś ta składa się  z.. 
samych oficerów: kapitanów, majorów, 
pułkowników—-paruczników nie spo- 
tyka się prawie wcale. Mają oni ślicz- 
ne różnokolorowe, obficie szyte zło- 
tem mundury i szarże... kupowane za 
pieniądze. Oczywiście im wyższa, tem 
drożej kosztuje, więc generałów spo- 
tyka się już rzadko. 

„Pan byłeś kapitanem? —mówi ta- 

+ 

Banku Polskiego, zachęcone niepoję- 
tą zresztą biernością przemysłowców 
tomaszowskich, którą tłumaczy tylko 
wywołana kryzysem niemoc, istotnie 
zamierzają rozszerzyć tę represję na 
ogół podawców weksli. 

Gdyby nieprawdopodobna pogło- 
ska miała się sprawdzić, to rolę Ban- 
ku Polskiego w sanacji naszych wa- 
runków gospodarczych fakt ten sta- 
wiałby w świetle nader dziwnem. 

Poprawa sytuacji walutowej. 

Urzędowo komunikują: 
Nasza sytuacja walutowa doznała 

w ostatnich czasach znacznej popra- 
wy: ze świeżo ogłoszonego bilansu 
dekadowego Banku Polskiego okazu- 
je się, że zapas walut i dewiz zwięk- 
szyl się w ostatniej dekadzie grudnia 
r. z. o 10,5 milj. zł. brutto. 

Kruszcowe pokrycie obiegu wy- 
nosi 130,8 miljon. zł., stosunek pro- 
centowy pokrycia kruszcowego wy- 
nosi 37,96 proc. więc wyższy jest od 
zastrzeżonego statutem Banku Pol- 
skiego pokiycia, któ.e wynosi 30 proc. 
będących w obiegu biletów banko- 
wych. 

Czynny od szeregu miesięcy nasz 
bilans handlowy jest rękojmią, że do- 
ptyw walut do Banku Polskiego bę- 
dzie wzrastał i nadal. 

Giełda zbożowo -towarowa 
w Warszawie 11 stycznia: 

Żyto kongresowe 693.5 g/! (118), 
cena fr. stacja załadowania 22.50. 

Żyto kongiesowe 687 g/l (117), 
cena fr. stacja załadowania 22.50. 

Otręby żytnie, fr. Warszawa 15.75, 
Tendencja zniżkowa. Obroty małe. 

Kronika zagraniczna. 

— Rozwój przemysłu w Rosji. 
W ogólnym bilansie przemysłu SSSR 
znaczenie przemysłu państwowego 
rok rocznie wzrasta, natomiast ludo- 
wego („kustarnyj promysieł*) i pry- 
wainego stosunkowo s'ę zmniejsza. 

W. procentach ogólnej produkcji 
przemysłu S5SSR, przemysł państwo- 

POTOCKA UWRREBECZTAKERDCCZZZE STEROWE KIT TTEOSZRYO SZOT TOYO ЯЫЯ Aleksandrowicz, Z. Lidowski i 

wy stanowił w roku 1923 24 — 63,5, 
w r. 1924-25—67,8, w r. 1925 — 71,5 
proc. Dia przemysłu spółdzielczego 
za tenże okres w stosunek proc. wy- 
rażał się kolejnie w cyfrach—3,0, 4,9, 
4,6; dla przemysłu ludowego — 29,4, 
24,2 i 21,2; wreszcie dla przemysłu 
prywatuego—3,5, 3,1 i 2,7. 

— Sytuacja gospodarcza w 
Łotwie. Weaług komunikaiu Łotew- 
skiego Ministerstwa Skarbu skutkiem 
zapowiedzianych zmian w tarytie cel- 
nej import do Łotwy ożywia się, nie 
należy jednak oczekiwać, że przywóż 
towarów przybierze większe rozmia- 
ry, a io wobec braku pieniądza. Nie- 
zależnie od tego banki zuacznie zre- 
dukowały kredyty dla celów importo- 
wych. W dziedzinie eksportu panuje 
zastój, w szczególności w wywozie 
drzewa. Ożywienie panuje jejyn'e w 
eksporcie masła i mięsa. Nadzieje na 
uzyskanie przez przemysł łotewski 
większych zieceń ze sirony Rosji Sow. 
zawiodły. Stagnacja panuje również 
na rynku wewnę!rznym, któremu sła- 
ba siła kupcza chłopów daje się kar- 
dzo we znaki. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
12 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 710 702 6,98 | 
beigja 36 75 36.34 30.66 
Hoisndja 321 15 325.57 320.93 
Londyn 3505 34 08 33.92 
Nowy-York 7.25 7.02 6 93 
Paryż 26 85 26,92 26,78 
Praga 24,12 2418 24 06 
Szwajcarja 135 20 13554 134.86 
Stoknoim 218.50 219.04 217.95 
Wiedeń 93.50 98.75 98.25 
Wiocny 32.75 33.83 32,67 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 55. (w złotych 418.50) 
A ko ejawa 119 113 119 

5 pr. pożycz. konw. 43.58 — — 2 
4 p:. pożyczk. konw, 43,50 — 
5 proc. isty zast. 
Ziemzsk* eprzeaw. 18 18, 

— Spadek dolara. W dniu 
wczorajszym płacono za dolary 
na czarnej giełdzie po 7,60 zł, zaś 
Bank Polski płacił po: 7,50. 

SANATORJUM im. DŁUSKICH 

ZAKO PANIE 
otwarte 17 stycznia 1926 

  

zma S/LA KLUEU HANOLOWO-PRZENYSŁOWEGO — «н 
(ul. Mickiewicza, 33-a) 

W sobotę 16 stycznia r. b. o g. S-ej wiecz. 

KONCERT 
na 2 

fortepjany 
(prof. konserw.) 

W programie; 
Bilety w księgarni Syrkina, w 

САНОа 

M. Kimonit-Jacynowej i Fanny Krewer (Artystki 
wyzwol. 

Petersb. konserw.) 
Bach, Mozart, Rachmaninow, Debussy i Listz. 

dzień koncertu od 5 w Klubie, 

86660866888030GQ 

® Od Adminisfracji 
Niniejszym 
Prenumeratorom, iż czas już najwyższy 
wnosić przedpłaty abonamentowe 

kwartał roku b. 

© 

60666066 

ki sobie zwyczajay kabok!“) w za- 
padłej dziurze, abrassowując**) рго- 
tekcjonalnie naszego konsula, gdy 
ten, w objeździe polskich kolonii, 
wstępuje do niego.—Tak, to ostatecz- 
nie ujdzie. Bo ja to jestem colonne- 
lem*! ' 

Spotyka się tu więcej takich dzi- 
wolągów—nap. przejazd promem z 
Rio do Nictheroy, za króry ustalono 
niegdyś opłatę 300 rejsów. Taksa ta 
okazała się zbyt wysoką dla ludnoś- 
ci uboższej, więc usianowiono także 
taryfę zniżkową dla „biednych“. Ale 
tu się wyłoniła nowa poważna tru- 
dność—co ma służyć świadectwem 
ubóstwa? Zdecydowano, że.. brak 
obuwia, 

Widzi się więc takich pasażerów, 
którży, chcąc korzystać z opłaty ul- 
gowej dla niezamożnych, siadają na 
brzegu w. oczekiwaniu promu i zdej- 
munją buciki, aby na przeciwległym 
znów je nałożyć z powrotem i w ten 
sposób zadośćyczynić przysłowiu, że 
i wilk syty i kOżą cała. 

Przypomina mi, się w tem  miej- 
scu anegdota, gdy jakiś zgrzybiały 
już wieśniak narzekał. ną marnotraw= 
stwo swego Syna, ŻE tęn co lat parę 
kupuje nowe buty. 

<Ja nosiłem swoje lat 30, a jesz- 
czę są całe» uskarżał się z żalem w 
głosie. 

Cóż więc tak wpływało na ich 

*) Kolonista, з 
=*) Abrasso—forma powitania, polega- 

jąca na poklepywaniu po łopatkach jedną 
lub dwu rękami, zależnie ed stopnia ser- 

deczności. | 

  

przypominamy naszym Sz. Sz. 6
6
6
6
 

na I 
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niezniszczalność? Oto, że stary ojciec 
nakładał je na progu kościoła, a zdej- 
mował, gdy już mszą była skoń- 
czona... 

W Rio spędzaliśmy czas bardzo 
mile, nadzwyczaj gościnnie podejmo- 
wani przez rząd brazylijski. 
Przez cały też tydzień naszego po- 
bytu obwożono nas po najiadniej- 
szych zakątkach, przyjmowano rau- 
tami i śniadaniami przy współudziale 
najlepszego ]Jazz—band'u, urządzano 
wycieczki. Łaziiiśmy też trochę i sa- 
mi po mieście. 

Kiedyś wieczorem zachodżimy w 
paru do kina i oczywiście idziemy do 
kasy. Portjer kłania się uprzejmie i 
„Proszę bardzo—zwraca |się do nas 
łamaną angielszczyzną niech pano- 
wie zachodzą! Biletów dla panów nie 
potrzeba... 

Bodajby to tak w Polsce! 
Z żalem pizeto opuszczaliśmy go- 

ścinne brzegi, wpatrzeni w _ ginące 
coraz bardziej na horyzoncie zamglo- 
rne szczyty Pao de Assucar i Cor- 
covado. 

«Żeby się tak „wżenić* w jaką 
pannę z kątami***)» zakłął z nas któ- 
ryś, z rozczuleniem w głosie... 

W. Karab-Karpowicz. 

***) Contęs—1000 milzrejsów, około 100 
dolarów. 

przy Delegaturze Rządu na moc › ; danych otrzymanych j Saias «Solidarność» wobec likwidacji firmy 
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Polski Mufti przybywa do Wilna, 
Dr. J. Szynkiewicz zamierza utworzyć katedrę wschodnich 

języków na U.S.B. 

Dowiadujemy się, że wybrany większością głosów (40) przedstawi- 
cieli parafji mahometańskich na stanowisko mufti'ego kościoła mahome- 
tańskiego w Poisce dr. Szynkiewicz w najbliższym czasie przyjechać ma 
do Wilna, gdzie zamierza osiedlić się. 

Dr. Szynkiewicz mieszka obecnie w północnej dzielnicy Berlina (w 
Moabicie) i pracuje nad językoznawstwem wschodniem. 

Wobec tego, że religja mahometańska nie obarcza zbytnio swoich 
duchownych pracą dr. Szynkiewicz wyraził gorące pragnienie pracownia 
w uniwersytecie wileńskim w charakterze docenta języka arabskiego i tu- 
reckiego. 

Wobec tego, że Polska posiada w obecnej chwili bardzo znikomą 
ilość specjalistów tych języków, a przemysł i handel nasz na wschodzie 
maję do spełnienia wielkie zadania, rozpowszechnianie mowy tureckiej i 
arabskiej może być bardzo pomocne w tej sprawie. 

Przy okazji zaznaczyć należy, że d-r Szynkiewicz otrzymał na uni- 
wersytecie berlińskim kapelusz doktorski za pracę „Syntax der altturki- 
schen Sprache*, <b) 

KRONIKA 
    

ŠRODA misji prawnej. Na posiedzeniu tem 
13 Dziś Wsch. sł, o g. 7 m.45, TOZpatrzono następujące sprawy: 1. 

Weroniki P. W. sprawie ustalenia godzin handlu w 
juto Zach. sł. © g. 2 m. 59%. zakładach gospodnio-szynkarskich u- 

Hecakas: chwalono sprawę powyższą przedło-   żyć z odpowiednimi wnioskami Ma- 
KOŚCIELNA. gistratu, jak i Komisji prawnej na 

jbliższem posiedzeniu Radzie Miej- — Do W.W. Księży Probosz- 7919 p ` > 
czów i Rektorów Kościołów, Pro. skiej. 3. Sprawa Andrzeja Malinow- 
kurator Rz.-Kat. Seminarjum Duchow- my o przywrócenie umowy na 
nego ninizjszym zwraca uwagę księży ska Baur ana R 

: Djecezji Wileńskiej, iż ła  wstrzyman 
A ais e PronoNIENKAH siać przedłożenia przez petenta odnośnych 

ście kwartalnej na Wileńskie Semi- paz Następnie sprawa roz- 
narjum Duchowne zaszła pomyłka w koko. o i S 

t PZK O, EE : 
gdyż. Seminarium. posiada 26 80267 firmę „Kadem* została jeszcze nie a nie M 80.167. zakończoną, a to z powodów _nie- 

URZĘDOWA kiórych formalności natury prawnej. 

— (b) Podziękowanie za orga- 
W końcu sprawa emerytalna Wła- 

ы dysława Zubiewicza zostata uchylona. 
AAS w z: Pan — (x) Sprawa wyłączania prą- 
omisarz Rządu na m. Wilno wy: я 7 

stosował do całego szeregu osób Ju elektrycznego w mieście. Ma 
które zaofiarowały swoją bezintere- gistrat m. Wiina Wydział eie ktrycz- 

sowną pomoc przy organizacji spisu "Y] Podaje do wiadomości p. abo- 
ludności listy, w których wyraża im neniów, że niektóre dzielnice miasta 

swoje podziękowanie za ich poczucie T"US<ą być wyłączane w dzień Od 8 
obowiązku obywatelskiego. rano do 3 pp. a to ze względu na 

P.p. H. Kaiłowiczówna, J. Stoja- remont linij telefonicznych. Wyłącze- 

nowska i S. Maszczyk za pracę przy nia te są stosowane na skutek za- 
organizacji spisu, p.p. W. Lemiszew- wiadonienia Dyrekcji poczt i telegra- 

ski, $. Zawadzka, 5. Mitkiewicz, B. fów. Ostatnio najwięcej cierpi ul. Św. 
J. Anny i Zarzecze. 

Strzemiński za wygłaszanie odczytów 
pouczających dla kandydatów na ko- 
misarzy spisowych, — Władze wojskowe podają 

Prócz tego w stosunku do pań: go wiadomości, że w związku z ogól- 
H, Karłowiczówny i J. Stojanowskiej ną gospodarką oszczędnościową pań- 
p. Komisarz Rządu wystąpił z wnio- stwa — pan minister spraw wojsko* 
skiem do władz przełożonych O na- wych wstrzymał, aż do odwołania 
danie Im honorowej odznaki meta* dalsze przyjmowanie podoficerów re- 
lowej z napisem „za ofiarną pracę*. zerwy d» służby czynnej w  chara- 
„— 6) W sprawie przyjmowa- kterze zawodowych. 

nia nowych kandydatów do słu- Wszelkie prośby kierowane w 
žby pocztowo - telegraficznej. powyższej sprawie do władz woj- 
Sprawa przyjmowania nowych kandy- skowych (P. K. U.), jako bezcelowe 
datów do służby pocztowo-telegra- pozostaną bez odpowiedzi. 
ficznej w charakterze prowizorycznym 
względnie kontraktowym przedstawia SĄDOWA. 
się obecnie w ten sposób, że po- — (b) P. Prokurator Hoło- 
szczególne należące do wyjątków wnia. W dniu 9 b. m. rozboczął 
wypadki przyjmowania do służby urzędowanie prokurator sądu okrę- 
nowych kandydatów mogą mieć miej- gowego p. Hołownia, 
sce jedyne w ramach  opróżnionych — (b) Zaskarżenie wyroku w 
etatów wskutek naturalnego ubytku sprawie policyjnej. Podprokurator 
personelu jako to zwolnienia i wy- przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
dalenia funkcjonarjuszy, przeniesienia p. Sakowicz, autor aktu oskarżenia w 
w stan spoczynku i t. p. sprawie nadużyć w policji, wniósł za- 

— (b) Karty łowieckie i pozwo: żalenie na wyrok w sprawie współ- 
lenia na broń. Przypominamy, że oskarżonych: komis. Szolca, pod- 
z dniem 15 lutego rb. upływa ostat- inspektora _Tołpyho _ oraz przo- 
ni termin składania podań na uzy- downików Rymkiewicza i Kułakow- 
skanie zezwoleń na broń i karty ło- skiego. 
wieckie. Podania, z załączeniem 4 zł. Oskarżony Szolc w stosunku do 
na opłatę stemplową, przyjmuje u- którego sąd zastosował areszt bez- 
rząd pana Komisarza rządu i urzędy względny wniósi skargę incydentalną 

starościńskie. o zmianę środka zapobiegawczego. 
SAMORZĄDOWA OPIEKA SPOŁECZNA I PRACA. — (b) Ruch graniczny W ubieg- Ё ой łym roku w Urzędzie Starostwa pow" — (x) Stan bezrobocia w 

Wil.-Trockiego wydano 1029 ak: Wilnie. W ubiegłym tygodniu do 
pustek granicznych, przyczem zazna- Ola 8 b. m. w Państwowym  Urzę- 
czyć należy, że niektóre ;z nich wy- dzie Pośrednictwa Pracy zanotowa- 
dane były na kilka osób, ewentualnie 1YC" było ogółem 4450 bezroboinych 
ważne na kilkakrotne przejście grani- W liczbie tej uprawnionych do po- 
cy. Widać z tego, że jakkolwiek po- bierania zasiłku z funduszu bezro- 
wiat Wil.-Trocki obejmuje znaczny bocia — 925 osób. 

odcinek gianicy, władze wydawały | -— (X) Redukcje robotników. 
przepustki ostrożnie, co w zupełności w ostatnim czasie zwolniono od 
objaśnia stosunkowo niewielka ich pracy: w wileńskich rozlewniach spi- 
ilość. rytusowych 63 robotników, w 4-ch 

— [b] Choroby zakaźne u by- Przedsiębiorstwach pizemystowo-bu- 
dła. Wydział rolnictwa i weterynarji dowlanych w Wilnie 250 robotni- 

Ów, 0iaz w zakładach stolarskich 

WOJSKOWA. 

nych urzędów  Starościńskich infor. zwolniono 16 robotników. 
muje o stanie chorób zakaźnych u  , Masowe to zwalnianie robotni- 
bydła: ków tłumaczy się ogólnym kryzysem 

Świerzba końska ujawniona zo- finansowym i zastojem w przemyśle. 
stała w pow. Dziśnieńskim (w Hry- — (x) Bezrobotni kandydaci 
horowicze II) i Duniłowickim (Man- na wyjazd do pracy. Według 
kowicze i Brusy). otrzymanych informacji z Urzędu Po- 

, Zaraza stadnicza w pow. Wil-tro- średnictwa Pracy w ostatnim czasie 
ckim (maj. Waka) pomór świń w zapisało się do pracy na wyjazd w 
pow. Duniłowickim (Mańkowicze), kraju; ślusarzy 69, rymarzy 6, garba- 
wścieklica w pow. Duniłowickim (Li- rzy 21, szewców 323, krawców 51, 
p: i Wil,-irockim (Karszenołówka hutników 9, nauczycieli 30, pracowni- 
Zaprzekopy, Rudnica). ków komunikacji 180, oficjalistów 
4 — (b) Nosacizna u koni. W rolnych 37, biuralistów 230, techni- 
dniu wczorajszym z rozporządzenia ków 27, subjektów handłowych 40 i 
władz weierynaryjnych pow. Wil.- innych 584, 
trockiego w majątku _ Dobrzyszki — [b] Narada w sprawie po- 
gminy | Rudomińskiej izolowano mocy bezrobotnym. W piątek 15 
wszystkie konie, co do których ist+ b. m. w Delegaturze Rządu odbędzie nieje podejrzenie, że noszę One w się konferencja cełem omówienia spo- sobie zarazki tej okropnej choroby. sobów przyjścia z pomocą społeczeń- 
Zabilo dziesięć koni u których skon- stwą na rzecz bezrobotnych i Sposo- 
statowano  nosaciznę. Zarządzono by współdziałania z organami powo- na miejscu dezysfekcję. łanymi do roziaczania opieki nad 

MIEJSKA, bezrobotnymi, których” los pogorszył — (x) Z posiedzenia komisji 
prawnej w Magistracie. W ponie- 
działek, dnia tl stycznia r.b. odbyło 
się w Magistracie posiedzenie Ko- 

się obecnie znacznie w związku z 
zaostrzeniem kryzysu bezrobocia wy- 
wołanem silnemi mrozami. 

e senkarza Marka Wind 
* frasobliwej wesołości. 

Nr 0 (7919) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W czwartek, dnia 
14-go b.m. o godz. 12-:ej min. 30 w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu od- 
będzie się promocja na doktora filo- 
zofji p. Jakóba Cukiermana. Wstęp 
wolny. 

— Walne zebranie roczne zw. 
Lekarzy-Dentystów Polaków w 
Wilnie odbędzie się dnia 13.go b. 
m. o godz. 7.30 wiecz. przy ul. Wi- 
leńskiej 26—6. Program zebrania: 

Sprawozdanie zarządu i komisji 
Rewizyjnej za rok 1925, wybory de 
Zarządu i komisji Rewizyjnej i wolne 
wnioski. 

- ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— (b) Koło popierania pol- 

skiej nauki rolnictwa. W dniu 
14 b. m. o godz. 7 w lokalu Stu“ 
djum Rolniczego (Zakretowa 1) od: 
będzie się zebranie organizacyjne 
Wileńskłego Koła Towarzystwa Po- 
pierania Polskiej Nauki Rolnictwa is 
Leśnictwa. ; 

„ Porządek dzienny zebrania prze-- 
widuje: 1. Zagajenie. 2. Referat prof. 
Kazimierza „Rogoyskiego „Przyczynek 
do poznania obecnego obdiuženia 
własności ziemskiej w Polsce". 
3. Zorganizowanie Wileńskiego Koła 
Towarzystwa Popierania Polskiej 
Nauki »Rolnictwa i Leśnictwa i wy- 
bory władz stałych oraz delegatów 
na walne zgromadzenie w Poznaniu. 

Inicjatywa stworzenia towarzystwa 
wyszła od Dyrekcji Studjum Rolni- 
czego U. S. oraz Organizacji 
Rolniczych ziemi Wileńskiej. (Wil. 
T-wo Rolnicze, Zw. Kółek Rolni- 
czych ziemi Wileńskiej i Wil. stacji 
doświadczalnej). 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W artykule < i bez rodziców» zakradła się a 5 AŻ. mianowicie Magistrat daje miesięcznie na Zakład nie 250 zł. lecz po 35 zł. miesięcznie na każde wileńskie niemowlę. Oprócz tego IM Kada od opłaty za wodę Suma zł. jest opłatą miesi j 

WA Sa 4. miesięczną za kanalizację, 

— Podziękowanie, 
Szkolnej Gimnazjum Lelewela wyraża go- rące podziękowanie szanownym artystom za łaskawy udział w koncercie, k óry się od- był 13 grudnia r. ub., a mianowicie: panu prolesorowi Galkowskiemu, kiórego nowe utwory stanowiły część programu, a także paniom S. Grabowskiej i K. Zubowiczowej i panom Władysławowi Trockiemu i Adeli, których udział przyczynił się do znako mie tego powodzenia konceriu* pod względem 
ai Pas a 

arazem Zarząd Opieki dziękuje wszyst. kim tym, kto z panią Wandą Toi WASZ dopomógł w zorganizowaniu kon- 

„_ Czysty zysk w sumie 536 zł. 
silił Kasę Opieki Szkolnej. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski. Sezon kirnawałow Teatrze Polskim zaznacza się Kd przednim humorze i aktualnej naturze. W ostatnim programie <Czy wolno mi choć raz» do którego pozyskano świetnego pio- 

heima, jest tyje nie- 
oraz dowcipu, że pu- 
darzy wykonawców 

Zarząd Opieki 

17 gr. za- 

ASA rozbawiona 
„ Windheima, L. Sempoliū-kiego, S. Wo- lińskiego, J. Kozłowski i cemi klaskami i żądaniem a EO я — Poranek symfoniczny w Polskim. W niedzielę, dn. 170. m. ode się kolejny poranek symfoniczny wileńskiej orkiestry symfonicznej pod dyr. A. Wyte- żyńskiego. Początek o g. 12 m. 30 Pp. Ce- 

ny miejsc najniższe. 

dwa fortepjany. W Koncert na 
sobotę 16 stycznia w Sali Ktubu Handlowo- 

będzie miał miejsce bardze 
ją apiiąć 

ciekawy koncert na dwa fortepian. rot, konserwatorjam M. Kimont Jerynowej i 
Fanny Krewer. Obie 

R wyzwolonej p. 
wykonawczynie są dobrze znane kołom mu- z cznym Wilna, jako utalentowane pianistki. W. czasach przedwojennych gdy p. Kimontt- Jacynowa zajmowała stanowisko prof. Pe- tersburskiego Konserwatorjum, występowa- ła ona niejednokrotnie w wielkich stołe cz- nych koncertach, przez co zapewniła sobie wielki rozgłos. Koncert na 2 fortepiany jest RAT przyjemną muzyczna nowinką dla ilna, tembardziej że program koncertu przedstawia się nader ciekawie (Bach, Mo- are, Radimaninow, Debussy, Lisz), : aluteresowanie się tym  koncert olbrzymie, zaś fiazwiska arlystak = zee mią župeinteo powodzenia, ; S una już są do nabycia w księgarni: 

— Reduta w Teatrze na Poh gra dzisiaj o godz, S-ej wiecz, paz trzech akiach M. Bałuckiego «Dom otwar- ESY © Kiszot» komedja A. 
Z. Moniuszki. i dramat Rittnera <W a= da DAE przygotowaniu « Wesele» Wyspiańskiego. 2 Zarząd Reduty uprzejmie przypomina Z: Sprawy zniżek 50 proc. oraz wydawanie bloczków załatwia się od godz. 1-ej do 3-ej. Bilety sprzedaje biuro <Orbis» Mickie- wicza Jl (Kasą zamawiań) od 9—43) oraz Kasa Teatru od 11—3 ej iod 5—8ej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Samobójstwo. Dnia 8 bm w 

я wo. Dr „We wsi Paniatycze gm, Wiazyńskiej powiesił się we własnej stodole Filip Charywko, Pizyczyny 0. narazie nie ustalono. < _ — Iajemnicze zaginięcie. i Szacka (Konarskiego 28) aaa R g!nięciu brata swego 26 letniego St zam. w maj. Woronowo. , "e = Zaczadzenie. W nocy na 12 bm. z powodu wczesnego zamknięcia piecą zacza- dzieli Dora, Hinda i Ilja Rutko: i 
waryjska 38). 1 wiczowie (Kai- 

‚ Pogotowie ratunkowe po  udziejeniu pierwszej pomocy pozostawiło Poszkodowa- nych na miejscu. | 
„_ — Pożar, Dnia 12 bm. zapaliła się drew- niana ścianą w mieszkaniu Anny Tomasze- wiczowej (Nowogródzka 31), Przybyła straż Ogiiowa pożar sUumiła i rozebrała składzik drewniany by zapobiec ewentualnemu po. nowieniu się pożaru. 

Przyczyna pożaru wadliwe urządzenie 

— Podpalenie, We iwsi Ог dziuszki gm. Łużeckiej spłonęła stodoła i szkodę Julji Kaznikowskiej, Dochodzenie ustalło iż pożar powstał wskutek podpalenia, którego aokonał syn poszkodowanej Sietan na tie zatargu „rodzinnego przy podziale majątku. 
Każnikowskiego aresztowano i z aktami skierowano do Sędziego Śledczego, 
— Ujęcie opryszka. W z wiązku z kra- dzieżą w <Pacilic» przy ul. Kurlandzkiej 6 został zatrzymany przez Eksp. Śledczą Ru. 

ty», Jutro <N. 
Fredry zyk 

piec. 

 



        

4 

"in Kantor (Piłsudskiego 37), który do kra- 
dzieży przyznał się. 

— Kac okradł Sobola. W nocy na 12 
bm. dokonano kradzieży w sklepie galante- 
ryjnym na szkodę E. Soboła (Wileńska 22). 
jednego ze sprawców kradzieży niejakiego 
Josela Kaca hez stałego miejsca zamieszka- 
nia wraz ze skradzionym towarem pizyt zy- 
mano, drugi sprawca zbiegł. 

— Kradzież kieszonkowa. A. Zulkie- 
wiczowi (w. Wieliczkowo gm. Trockiej) wy- 
<iągnięto z kieszeni 300 złotych oraz zegarek 
złoty i pierścionek. 

Ze šwiaia. 

i i i . dbędę posiedzenie i przesłuchanie OWiES 
—Na wysokości 30 tys. stóp. Na aerodro- Mulesza, Dr. A. Wirszubski, Dr. M. OCZS ! 

mie pod Cambridge odbyly siĘ wzioty prób- Kozłowski, Dr. M. Minkiewicz i Dr gj ——————— R E a a, ke й ŻYTO lęg 
= PR DNA ar Brckowski. Ь DRUKARNIA delphie, Pennsylvanie, Stany Šiečnomans PSZENICĘ : 

A KO a . Ameryki, w poniedziałek, dnia 29 marca 19 ! mym z tych aparatów ;dokonał wzlotu piób- EK ej rip : RE 
SATA lotnik Wooelleti, unosząc się do si o godz. :5-ej 30, gdzie i kiedy może pan, E JĘCZMIEN & 
kości 30 tysięcy stóp tylko dlate: o, że było 

SŁO 

4) Rozpoczęcie czynności Towa- Przedewszystkiem oczywiście kryzys przeży- 

rzystwa «Trzeźwość» w kierunku wany obecnie, bieda, brak pracy wciska lu- 
najrychlejszego zapoczątkowania wal- dziom broń w rękę. Ale to nie wszystko. 
ki z alkoholizmem przedewszystkiem Trz:ba jeszcze dodać zanik pojęć religijnych 
drogą odpowiedniej propagandy w oraz wpływ wojny, który d'ugo jeszcze po- 

szkołach, popularnych odczytów, wy* zostanie, wyrażający się w 
staw przeciwalkoholowych i popie- 
rania przychodni dia  ałkoholików i 
utworzenia szpitala dla tego rodzaju 
chorych. 

W skład Tymczasowego Komite- 
tu «Trzeźwość» zostali wybrani: Pro- 
fesor Dr. Stanisław Władyczko, Ks. 

Samobójstwa. 

niedocenianiu 

ani cudzego ani swego własnego życia. 
ve7. 

PYOOEĘPOPEPOPPOPPPEP<TW 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P 
  

   
„WYDAWNICTWO WILENSKIE““ 

wo 

BZZE ae 
Sąd dla spraw cywilnych Nr 3 hrabstwa 
Filadelfji, Stanu Pensylwanja, Stany 
Zjednoczone Ameryki. Sesja marcowa 
1925, Nr i82, Sprawy Rozwodowe, A V. 
M., Mike Lewin contra Shane Lein. 

Do pani Shane Lewin, zamieszkałej niegdyś 
w Koleki, Grodno, Polska, u p. R. Chew- 
denko, u W. P. M, Podliszewski, Herėra 

St, Baranowicze, Polska. 

Prosimy przyjąć do wiadomości, że z0- 
stałem zamianowany obrońcą przez Sąd, w. 
sprawie rozwodowej, którą małżonek pani, 
wytoczył jej, wskutek porzucenia go. W tej 

    

być obecną z swymi świadkami, jeżeli pan. 

GREUMCECEWENEZKUERU 
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jego zadaniem wznieść się na taką właśnie 
wysokość, przy zastosowaniu jednak apara* 
tów, wydzielających tlen, mógiby on granicę 
tę przekroczyć zupełnie swobodnie 

sobie tego życzy. 

Louis Strousse adwokat” 
Nr 514, Frankln Building" 
Nr 133 South 12th Street” 
Philadeiphie,  Pensylvanie* 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

WAGONOWO i NA WORKI _OCO SKŁAD 
ой 100 ki. Z DOSTAWĄ do DOMU. i 

NAJTANIEJ- GDYŻ WPROST OD PRODUCENTÓW 

BECGMWWABMZEBEES 

  

Kwaszelnia 23. (M.-Stefańska 
Codzień niemal notuje kronika policyjna 

wypadki samobójstw. To strzał z rewolweru, 

to wypróbowany Środek, esencja ociowa 
lub sznur przecina pasmo życia, Manja Sa* 
mobójstw zatacza coraz szersze kięgi. O ile 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 

     

  

T-wo „Trzeźwość”. 

  

  

      

   
      

przediem największy odsetek samobójstw W MASZYNY DO ..::790907000009000000000€€7000081 , 2% 6% Ф е ъ <Й Н eśnicz 
Walka z alkoholizmem i choro- tworzyli ludzie młodzi, niedoświadczeni, SKŁADANIA I D R U- : NO RY: Komunikaf! is- zaodiay 

bami psychicznemi- rzec można ludzie wchodzący w życie, wraż- KARSKIE NAj- artysta od r. 1843 NĄ ul. Ta- s aaa wyższą szkołą leśną, 
z inicjatywy prof. St. Władyczki liwi i niezahartowani — teraz obserwujemy NOWSZEGO TYPU Jan Bułhak fot 8 istnieje WIL tarska 20sowanej osoby, zakoi kilkuleiną wzorow; 

w sali konferencyjnej Delegatury Rzą- zgoła coś odmiennego. Strzelają się lub ORAZ MASZYNĘ AE komunikuj: imię, rok. prakiyką wlasach pań- 
du odbyło się pod przewodnictwem 
kolejno Pana Delegata Rządu Olgier- 
da Malinowskiego i Prot. Dr. Stani- 
sława Wiadyczsi posiedzenie przed- 

jadalne miesiąc uiodzenia, stwowych pod zabo- 
syp łalne, Otrzymasz  szczegóło: rem piuskim, przyjmie 
salon ow ewą analizę charakieru, posadę. Łaskawe oier- 

gabinetowe określenie zalet, wad ty uprasza skierowy- 
zdolności. przeznacze- wać do Zarządu lasów 

wieszają ludzie na schyłku życia, ludzie 
rozmaitych zawodów i klas społecznych, 
którzy fprzetrwali ciężki okres wojny šwia> 
towej. 

Jacieilońska 8. Pizyjmuje 9—6. 
Ceny zniżone. 

ROTACYJNĄ | 
| 

PRZYJMUJE WSZELKIE | 

DRUKARSKIE ROBOTY WE | 

MEBLE 
= i   

į SRACO- 

   

  

      

w ! 1 ь inw.ni nu KH kredensy, stoły, szafy. łóżka i t.d. 5 
stawicieli sfer lekarskich, instytucyj Samobójstwa stają się chorobą społecz. || WSZYSTKICH JĘZYKACH | M NIA kop jów. nie płanów W kai iii о К‚Ёю Ę o ias nie. Analizę wysyłam Rudki  Poczia EE 
społ h dziale Komi - : - os 2 | na świaiłoczałym pozytywnym ykw: e cne E0.po otrzymaniu 3 zł. wojew. Lubelskie. połecznych Oraz przy udziale IKomi- ną, która przybiera rozmiary epidemji. W EUROPEJSKICH | p.nierze. Przerabianie planów z prze. Į SP RZEDAŻ NA RA T-Y.Osobiście przyjmuje 
sji alkoholowej wojewódzkiej, jak ciągu ostainch dziesięciu dni na terenie a howaniem na_ miary metryczne. Mi ° ой 12 — 7. Protokóły, 
również  Komisjl alkoholowej przy Wilna było siedem wypadków samobójstw. | CENY UMIARKOWANE | Ceny dostępne. Wino, ul. Dobra || ‚ : odezwy, podziekowania RTEPJAN  nie- 
Komisarjacie Rządu na m. Wilno w Cyfra zastraszająca. * | | Nr O (w poblżu Zakietowej)  Inž. || O о- duży w dobrym 
sprawie walki społecznej z rozpow- Gdzie się kryją przyczyny tego zjawiska? 6 — — ze PB z M. Krugowies, ВЕ stolicy. Warszawa, stanie _ wynajmę 

ROZ S - Psycno-Graf Szy niedroboćć Zał: Do: 
szechnianiem się chorób nerwowych HRACOWNIA  KOrJOWANIA п ИОЙ 
  

        

   

  

   

  

   
   

      

    

lier-Szkolnik, _ Piękna broczynny d, Legi N 
i psychicznych. PLANÓW dowe girl 253. pokój NIĆ a pa: 

Posiedzenie zagaił p. Delegat Rzą- da ka za laty p S 
du O. Malinowski podkreślając ko- metryczne. Ceny dosiępne. Wilno, Asi, En W ES. 
nieczność i niezbędność walki spo- ul, Dub a Nr 6 (w pobiiżu Zakretowej) | J: Abramowicz 

. a я akuszerja i 
łecznej z szerzącemi się groźnie cho- kobiece. 

choroby som 
leż M. Kiupowies. 

    

! NE ) ы i ie do wye robami nerwowemi i psychicznemi, Przyjmuje od 12—1 1 sektas Pac 
poczem wygłosili referaty: Prof. Dr. . 4-6, „Ul. Wielka 30, kuchnia,z wszel= 
Štanisiaw Wiadyczko w sprawie wal- Poszukuję Konduktora į m. 3. 2№ 32. kiemi wygodami. In= 
ki społecznej z wyżej wymienionemi 
chorobami; następnie Naczelnik Wy- 
działu Zdrowia Delegaiury Rządu 
Dr. Matjan Kozłowski w sprawie wał- 

formacie od ©. SE 
„„ rano i od 2—3 m. 30 

Si ze świą- „p, (Zazrei) Rzeczna: 
1 

deciwami poszu- 1 m, 12. 
kuje posady, GO- mamam 

z kaucją 300 zł. i jednego sumienne- 
go szofera z dobremi reierencjami. 
Zgłoszenia od 10—12 poł. w garażu 
p. Wailewskiego ul. Zawał: 

  

    

  

; ; ЧАВО skonale zna Się r ; ki z alkoholizmem, poczem zabrał gotowan:u obiedu, Do. FT ZIERŻAWA Wy- 
jeszcze raz głos Prof. Dr. St. Wia- wiedzieć się ul. Mi- dzierżawia się 
dyczko w sprawie t. zw. prophilaxie skiewicza 31—7. majątek z emski, 
mentale i w sprawie najpilniejszych 
potrzeb i zadań w zakresie walki z 
szerzącemi się chorobami nerwowe-. 
mi i psychicznemi oraz podkreślił 
konieczność najrychlejszego urucho- 
mienia szpitala dla psychicznie cho- 
rych przy uł. Letniej jak również: 
utworzenia na teienie Wileńszczyzny 
wielkiego szpitala kollektora dla psy-* 
chicznie: chorych na 1000 — 1200 łó-. 
żek, zaznaczając przytem, że w chwili 
obecnej nie isinieje żadna opieka nad 
psychicznie choiymi na Wileńszczyź- 
nie i na Kresach Wschodnich, wo- 
góle, że stan ten jest nad wyraz opła- 
kany, niezwykle ujemny dla naszej 
państwowości, gdyż stan opieki nad 
psychicznie chorymi na Wileńszczyź- 
nie jest taki, jaki można obserwować 
w krajach pierwoinych. 

W bardzo ożywionej dyskusji za-, 
bierali głos: Dr. Med. A. Wirszubski, 
uzupełniając reterat Prof. Władyczki 
s wnosząc konkretną propozycję w 
sprawie walki z alkoholizmem (utwo- 
rzenie opiócz przychodni stałego 
szpitala dla alkonolików, który istniał 
w Wilnie przed wojną i którego wła- 
śnie dyrektorem był Dr. Wirszubski 
Dr. Morawski, Prof. ]. Szmurło, Dr. 
Billewicz, Dr. M, Kozłowski, Ks. Ku- 
lesza i inni. 

Nasiępujące postulaty były przy: 
jęte przez zgromadzonych, oparte na 
wnioskach profi, Władyczki, w spra- 
wie zaś walki z alkoholem na wnio- 
skach Dr. Wirszubskiego i Dr. Koz- 
łowskiego: 

1) niezbędna jest jaknajrychlejsza 
akcja w sprawie sanacji kwestji doty- 
czących opieki nad psychicznie cho- 
rymi na terenie Wileńszczyzny przez 
najszybsze uruchomienie szpitala przy 
ul. Letniej oraz wielkiego szpitala 

koliektora dia psychicznie chorych 

na przeszło 1.000 łóżek dla Wileń- 
szczyzny. 

2) Wprow. dzenie w życie wymo: 
gów tak zwanego prophilsxie meni: 
tale przez zorganizowanie specjaine 
przychodni  przedewszystkiem — @а 
przedenerwowanych, łatwo wyczer- 

pujących się'i nałogowców. ` 
3) Zorganizowanie przychodni po- 

fa ni dla ałkoholików i nałogowców 
wogóle; 

  

      
    

Wyprawa arktyczna 
Mac Miilana.. 

Lot do bieguna Amundsena, do 

tego stopnia zajął sobą uwagę Świata 

kulturalnego, że inne wyprawy do 

bieguna północnego, mało już obu- 

dziły zainteresowania, „chociaż pod 

względem naukowym i technicznym 

mogły się wykazać większemi zdoby- 

czami: ; i 

Chodzi tu o Ma SEE, naj- 

jekszego towarzystwa geograliczne* 

u kul ziemskiej „National Geo- 

graphie Society” w Waszyngtonie. 

Towarzystwo to liczy miljon  człon- 

ków i bardzo się interesuje badania- 

mi okolic aiktycznych. Wojenna ma- 

rynarka Sianów Zjednoczonych po- 

parła dążenia towarzystwa i oddała 

mu trzy amfibiczne aeroplany, mogą- 

ce wylądować zarówno na wodzie, 

jak na lądzie. 
Po powrocie wyprawy Amundse- 

GusfawMolendai Syn 
FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

"w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

Skład Fabryczny 
na eałą ziemię Wileńską 

Wilno, przy uł, Wielkiej Nr 36, telef. 940. 
  

  
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
po cenach fabrycznych 

    

Kino-Teatr Sensachjna Premjera Przygoda miłosna” wielkiego Na 
ъ znawcy w8 W. roli Helios“ "Pe Arena zmysłów &° та 

33 E 10S zcy byków i serc niewieścich Riccardo Cortez 

scenie! Nowy Repertuar! 
występy Światowej sławy muzyk, WWE J y muzyk, krėlėw humoru | 

„ SZARLLE i innych, 
BOM A, komika FRIKO, 

Początek o g. 4 ej, 
  

Miejski. Krematogral 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

гч й 
serja HELENA 

dramat mitologiczny z 
dziejów starej Grecji 

Nad 
program: ' 

Dzis będzie wyświedany film w 6 akt. 

MOTYLE i MOTYLKI 
2 akty dziejów ważki wodnej 

KINO CZYNNE: od q. 4:ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 50 or. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

Kino Kameralne 

„Polonia” 
ul. Mickiewicza 22 

AEK TEIDE TI KES 

AJENCJA 
Dostawa do biur 

na w lipcu ekspedycja amerykańska 
wyruszyła pod dowództwem znanego 
amerykańskiego podróżnika Donalda 
V. Mac Millana statkami „Bowdoin* 
i „Peary*. Pierwszego sierpnia odpły: 
nęła do Etah, najbardziej na północ 
wysuniętego osiedla eskimosów ‚ па 
zachodnim krańcu, a już 4 sierpnia 
podjęto próbne loty wszystkiemi trze- 
ma maszynami. 

Laicy do dnia dzisiejszego mnie- 
mają jeszcze, że właściwym celem 
każdej wyprawy aiktycznej jest dotar- 
cie do bieguna, natomiast rzeczoznaw= 
cy twierdzą zgodnie, że najważniej- 
szym do rozwiązania” problemaiem 
jest zbadanie, gdzie kończy się woda 
a zaczyna ziemia. Pizedewszystkiem 
chodzi o rozsirzygnięcie kwesiji, czy 
ta domniemana ziemia pomiędzy bie- 
gunem a północnem wybrzeżem Ala- 
ski istnieje. O istnieniu jej wnioskuje 
geofizyk amerykański, profesor Har- 
ris ze zjawiska odpływu i przypływu 
na morzu Lodowaiem. Fridtiof Nan 

/ Wszechświatowe 
arcydzieło! 

  

Spowiedź 

  

Jedyne w Polsce p 
waiut, dew:z i akcji. 

  

2 serje, 
12 «ków 
razem grzesznicy 

Dalszy ciąg i zakończenie sensacyjnych przygód DWÓCH MALCÓW kaprysem losu rzuconych 
na biuk stolicy grzechu. Film ten nie potrzebuje już rek'amy! Pocz. o godz. 4,6, 8, 10w. 

|ODNIA 

  

baleryny 

   

   
Zawalna I; 
bocznicy kolejowej 

cę, jęczmień i 
dostarczając ziarno jeanoliie, 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, 

"wysyłamy zagranicę. 

Zwiacąmy uwagę na: 
przy ekspo:cie zboża 

1) Ulgi 

Wschodnich 

Wszystkie powyżs 

jako bramy ekspor'owej w której 

Wschodrie z Bałiykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1, 

  

Codzienne wiadomosci 
EKONOMICZNE 

ismo codzienne poświęcone praktyce życia gospodarczego. Notowania 
eny ziemiopłodów, drzewa, budulcu, nawozów sztucznych, maszyn 

rolniczych, manufaktury i t. d. krajowe i zagraniczne. 

sen uważa, że obserwacja okresów 
dokonana przez ekspedycję Amund- 
sera-ną statku «Mand» wskazuje na 
to, że zjawiska te możnaby objaśnić 
nawet bez pizypuszczenia, że tam 
znajduje się ziemia. 

Otóż Mac Millan postawił sobie 
za główny cel zbadanie tej zagadki 
biegunowej.  Terytorjum , uważane 
jest za najmniej dostępne w strefie 
arktycznej, a kanadyjski uczony Ste- 
fenson uważa, że «biegun niedosięp- 
ności» znajduje się właśnie w środku 
tego tajemniczego <kraju Harrisa». 
Ponieważ dotychczas nie udały się 
wszelkie usiłowania dotarcia do tego 
miejsca, bądź z pomocą 
bądź z pomocą sanek, więc Mac 
Milian spodziewał się, że dotrze 
tam z pomocą statku powietrznego, 

Rzeczą nową w tej ekspedycji by- 
ło utrzymanie stałego połączenia z 
resztą świata przez fale radjo, Fale te 
były krótkie od 16 do 40 meirów o 
wysokiej frekwencji. W ten sposób 

statków, 

na żądanie wysyłamy poeztą |, 

«Amerikan Radio Relay League» była 
w możności podawania o wypiawie 
codziennych sprawozdań, które mo- 
gły być słyszane nietylko w Stanach 
Zjednoczonych,. ale i w Anglji, Au- 
stralji i Nowozelandji. 

W programie pracy przewidziane 
były zdjęcia fotograficzne w barwach 
naturalnych i rzeczywiście udało się 
utrwalić na obrazach wspaniałe bar- 
„wne ubiory świąteczne  dziewcząt 
eskimoskich, jaskrawe kwiaty kiótkie- 
go podbiegunowego lata, tajemniczy 
połysk gleczerów 1 gór lodowych i 
niektóre inne przedmioty. Mac Millan 
podkreśla, że są to pierwsze fotogra- 
ije tego rodzaju ze ster podbieguno- 
wych. į 

Bogate naukowe wyniki wyprawy 
w dziedzinie fotografji, meteorologji, 
botaniki i zoologji, a w szczególno- 
ści ornitologji czekają jeszcze na Q* 
piacowanie. Natomiast gotowe są już 
obszerne sprawozdania Mac Millaną 
i szefa oddziału lotniczego, poruczni- 

i ads 

ka komandora Byrda, przesiane do 
«National Geografie Society», Wyni- 
ka z nich, że wprawdzie nie dotarto 
do «kraju Harrisa» ale pomimo to 
okazało się, że aeroplany nadają się 
bardzo dobrze do rekognoskowania 
sfer podbiegunowych. 

Lotnicy wzięli za przedmiot obser- 
wacji nieznane prawie terytorjum o 
ogó'nej przestrzeni 75000 kiiometrów. 

Smith Sund i Elesmere zostało 
kilkakrotnie przebyte przyczem odkry- 
to góry wysokie na 2300 metrów, 
wielkie jeziora górskie i wiele szcze- 
gółów topograficzaych. Przedewszy- 
sikiem otrzymano wspaniały rzut oka 
na: stosunki lodowe okolicznych mórz. 
Szczególnie ciekawe były loty nad 
greniandzkiemi lodami wewnęirzne- 
mi. Jest to potężna przeszło tysiąc 
metrów gruba, warstwa lodowa za- 
krywejąca sobą całe wnętrze Grenladji 
aż do najwyższych szczytów górskich” 
Powierzchnia jej jest tak duża, jak 
całej Francji, Niemiec, Hiszpauji i 

Druca'nia „Wydawnictwo Wileńskię", Kwaszeima 23 

śródzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

telef. 1 — 47 telef. 
4 — 62. 

Baczność 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża, 

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

dobize oczyszczone stano- 

doczyszczające ziarno, a 

zaiazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagran'czne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zal czek pod zastaw 

do 50 proc, wa:tošci. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

taryfowe przyznane 
przez Miniserstwo Kclei na łamane 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
ze wzgledów gieografcznych ku poriowi w 

Rydze; 3) Niskie taryiy koiejowe na Łotwie. 

/nn ki uwydainiają 101е Wilna 
zbiegają się „wszystkie 

linje kolejowe, łączące crogą najkrótszą i naj ańszą Ziemie 

  

abonament przyjmuje: 

„ . Bjenceja Wschodnia 
Wiłno, Mickiewicza 4, telefon 2-43 i 228. 

BO 

Węgier razem, Na aeroplanie Niet f 
komandor Byrd podjął poprzez tę io- 
dową puszczę 
dotarł do 3300 metrów wysokości. 
Zimno było tu 
jeszcze na 2300 metrów wysokości, 
przepływała stosunkowo ciepła war- 
stwa powietrza. 

trzu biegunowem można było obej- 
mować okiem w każdym kierunku 
160 kilometrów. 

ło urządzenie składów żywności, ma- 
terjału opałowego aparatów do go- 
towania, zapałek, 
innego ekwipunku w dwóch rozmai- 
„tych miejscach kraju Elesmere. 

aerc plany oddają już teraz największe 
usługi wyprawom, podejmowanym dla 
zbadania lądów aiktycznych. 

zdrenowany, ©.le"ty 
od Wilna o 18 tilom.. 
Gruntów około 120 dz. 
łąk około 40 dz. Biiż- 
sze  iuformacje w 
Wiinie zauł. Św. Jere 
ski 3, m. 9. Wyma- 
gane są od kancydata 
poważne reierencje.        

     

  

  

Poszukuj” posa- 
dy maszynistki 
lub kancelistki, 
mogę zasiąpić ko20 w 
pracy w ciącu kilku 
miesięcy,  Zełoszenia 
p'śmienne  Zacsze & 

m. 3 Bujsiska. 
  

upię 
mMagiei! 

z korbą w stanie do- 
brym Klinika Potož+ 
niczo - Ginekologiczna 
U.S.B.  Boguslawska 
Nr 3 (Czysta). 
Oterty od 12 802 
składić u gospodyni 

Kunisi 

  

ginęła suka 8 mio 
miesięczna rasy 
ponter, siwa w 

łaty bronzowe z krót: 
kim ogonem. Nie 
prawnych posiadaczy 
będę ścigał sądownie. 
Proszę odprowadzić 
za wynagrodzeniem. 
Witoldowa 36, m. 8. 
    

Akuszerka ; 

W.Smiatowska 

przyjmuje ou 40024 

9 do 1%. Mickiewicza 
46. m. 6     
   

    

    

     

    
       

    

łot ku wschodowi i 

tem dotkliwsze, że 

W czystem powie 

Ważną czynnością aeroplanów by- 

broni, amunicji i 

Jak widać z tego wszystkiego


