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Dyskusja w sprawie wyborów 

do rad miejskich wogóle, a w Wil- 

nie w szczególności, zaczyna przy- 

bierać charakter ciekawy. Wczoraj- 

sze dzienniki przynoszą dwa arty- 

kuły w tej mierze, w treści b. do 

siebie zbliżone. 

P. Mieczysław Niedziałkowski 

W „Robotniku” występuje przeciwko 

„nieszczerym hasłom”, za których 

pomocą pewne koła chcą nadać 

wyborom do Sejmu bezpartyjny 

charakter i twórcom tej koncepcji 

przypisuje naśladownictwo Narodo- 

wej Demokracji. 

P. Aleksander Zwierzyński w 
„Dzienniku Wileńskim* porusza 

tenże temat, ograniczając go do te- 

renu wileńskiego. Oba artykuły, a 

w szczególności poważny i spokoj- 

ny głos posła Zwierzyńskiego, do- 

magają się odpowiedzi. 2 

Idąc za myślą autorów, poszukaj- 

my najprzód tych momentów, któ- 

re nas łączą. Przedewszystkiem 

    
nigdy nie stało na stanowisku wy- 

eliminowania stronnictw, z życia 

politycznego i zastąpienia ich ja- 

bliżej nieznanemi, 1 „kiemiš innemi, 

era Godzimy się w zupeł- 

ności z p. Niedziałkowskim, że jeś- 

li grupa osób, o wspólnych celach 

politycznych, nazwie się „związ- 

kiem” lub „organizacją“, nie prze- 

staje być przez to samą partją. 

Z tego założenia wychodząc Oce- 

nialiśmy, jako zjawisko niepoważ- 

ne, umieszczanie w deklaracjach 

programowych niektorych  stron- 

nictw ustępów, skierowanych prze- 

ciwko „partyjnictwu*. Możnaby w 

tej dziedzinie znaleźć szereg przy- 

i w czasach przedmajo- 

wych, stwierdzając, że choćby ten 

am „Dziennik Wileński", z które- 

go szpalt p. poseł Zwierzyński 

przemawia, tłumaczył w okresie 

wyborów do obecnego Sejmu, że 

Zw. Lud.-Nar. nie jest partją, lecz... 

stronnictwem. Rozumowanie to, w 

którem mniej było bezinteresownej 

Jogiki, niż gry na niechęć mas do 

partyj obliczonej, jest precedensem, 

po którym obecne enuncjacje prze- 

ciwko bezpartyjności brzmią dość 

sztucznie. W konkluzji godzimy się 

„Oczywiście z obu publicystami, że 

Pstronnictwa należą do form życia 

politycznego niezbędnych, mimo że 

ich charakter i struktura z biegiem 

czasu, a  przedewszystkiem pod 

wpływem silnych wstrząśnień w 

życiu narodów, ulegać musi ewo- 

lucji. 

Mówi jednak p. pos. Zwierzyń- 

ski, że: 
„że programy gospodarcze są także 

polityką, a program każdego stronnictwa 

w lwiej części nie jest niczem innem jak 
właśnie programem gospodarczym”. 

Inaczej mówiąc: w skład pro- 

gramu stronnictwa politycznego 

musi wchodzić program gospo- 
darczy. Teza ta jest bezsporna. 

Sporną natomiast jestinna kwestja, 
którą artykuł p. Zwierzyńskiego 

pozostawia w cieniu. A więc czy 

program gospodarczy, lub inaczej 
mówiąc, polityka gospodarcza ma 

być tylko domeną działalności 

stronnictw politycznych? Z naszego 
" stanowiska odpowiadamy: w wy- 

padku wyborów do ciał politycz- 

nych oczywiście tak. 

Program gospodarczy jest tu 

RÓ ściśle związany z ogrom- 

nym splotem ściśle politycznych 
zagadnień, że wyodrębnienie go i 

powierzenie jego obrony jakimś 

organizacjom poza stronnictwami 

może być tylko nieszczere, jakkol- 

wiek odžegnywanie się od partyj 
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nekrologi—25% zniżki, 

politycznych, jakeśmy to wskazali, 

praktykowane było właśnie przez 

obóz „Dziennika Wileńskiego", co 

stwierdza zarówno sojuszniczy głos 

p. Niedziałkowskiego, jak i przy- 

toczony przez nas wzór agitacji 

wileńskiego organu N. D. z przed 

pięciu lat. 
Inaczej natomiast, gdy chodzi o 

wybory do ciał samorządowych i w 

całym szeregu innych dziedzin jaknp. 

ubezpieczenia społeczne (Kasa Cho- 

rych). Tutaj zagadnienia natury o- 

gólno-politycznej nie istnieją, nie 
powinny przynajmniej istnieć. P. 

Zwierzyński twierdzi, że oprócz 

zagadnień „Ściśle gospodarczych” 

do samorządów należą także „po- 

datkowe, kulturalne, oświatowe, 

sanitarne“. Pozwoli pan poseł, że 

pierwsze w tym szeregu zaliczę 

właśnie do „Ściśle gospodarczych” 

zagadnień. Co się zaś tyczy trzech 

innych, to: 
1) zagadnienia z zakresu t. zw. 

polityki ogólnej tu nie wchodzą, 

2) samorząd miejski zajmuje się 
temi kwestjami, jak i wszystkiemi 
innemi, jako administrator w ra- 

mach ustaw ogólno - państwowych. 

Ustawy te wyczerpują punkty 

sporne pod względem politycznym. 

Wprowadzanie ich na porządek 

dzienny obrad ciał samorządowych, 

praktykowane niekiedy dotąd w 

radach miejskich, uważamy za ob- 

jaw szkodliwy, któremu wypowia- 

damy walkę. Chcielibyśmy wiedzieć, 

jakie stanowisko w tej sprawie zaj- 

muje szanowny reprezentant prze- 

ciwnego nam obozu. Twierdzimy 

stanowczo, że hasła polityczne, wy- 

sunięte przy poprzednich wyborach 

miejskich, były tym czynnikiem, 
który wypaczył ich charakter i 

wprowadził do Rady Miejskiej w 

ogromnej większości osoby, któ- 

rych jedyną kwalifikacją były sym- 
patje partyjne. 

Wybory odbyły się pod polity- 

cznem hasłem walki z Żydami. 
Niech nikt nie twierdzi, że hasło 

to miało gospodarczy rzekomo 

charakter. Nie miało go ani wyłą- 

cznie, ani w najmniejszej choćby 

części. Większość ustępującej Rady 

Miejskiej o zabarwieniu wybitnie 

narodowo demokratycznem względ- 

nie. chrześcijańsko - demokratycz- 

nem — co naszem zdaniem na je- 

dao wychodzi — wprowadziła zna- 

ny pakt z grupami żydowskiemi, 

na mocy którego 56% sum przezna- 

czonych na oświatę i opiekę społecz- 

ną bez żadnej kontroli otrzymywa- 

ły instytucje żydowskie. W ten 

sposób ludność nieżydowska a więc 

przedewszystkiem polska została 

skrzywdzona. Dlaczego? Decydował 

tylko interes partyjny, tylko dąże- 

nie do zostawienia za wszelką ce- 

nę „swego człowieka”, p. Bafikow- 

skiego na stanowisku prezydenta 

miasta. W ten sposób większość 

Rady Miejskiej zdradziła własnych 

wyborców, w imię interesu par- 
tyjnego. 

Otóż podobnym machinacjom 

należy położyć koniec. Stać się to 
może z chwilą usunięcia agitacji 

politycznej z akcji przedwyborczej 

i wyborów w atmosferze spokoj- 
nej, której nie zaostrzą nieliczne 

płaszczyzny tarć, jakie w polityce 
miejskiej istnieją. W  przeciwień- 

stwie do wyborów parlamentarnych 

moment fachowości, przygotowa- 
nie radców miejskich do ich przy- 

szłych obowiązków ma tu znacze- 

nie jakkolwiek nie wyłączne, ale 

w każdym razie conajmniej równo- 

rzędne w stosunku do innych 
względów. 

  

1 

Te „inne względy* wysuwaą 

punkty sporne. Są One w całości 

natury społecznej. Kwestja podzia- 

łu podatków, pomocy bezrobotnym, 

stosunku do części miasta, za- 

mieszkałych przez ludność najbied- 
niejszą—to są momenty decydują- 

ce o rożniczkowaniu stanowisk przy 
wyborach do Rady Miejskiej. Czy 

więc charakter wyborów nie nasuwa 

wprost myśli oparcia ich o współ- 

działanie organizacyj zawodowych i 

grup ludności o pewnym określo- 

nym charakterze społecznym? 

P. poseł Zwierzyński stoi, jeśli 

z jego artykułu wnosić można, na 

odmiennem stanowisku. Myśmy 

na szpaltach tego pisma propago- 

wali usamodzielnienie ruchu zawo- 
dowego, usunięcie go z pod opie- 

ki stronnictw politycznych, roz- 
dział życia politycznego i zawodo- 

wego. Nie nowy to prąd i nie u 

nas zapoczątkowany, lecz znany i 

wypróbowany na Zachodzie. Stą- 

nowisko nasze w sprawie wybo- 

rów do Rady Miejskiej jest więc 

konsekwencją wielokrotnie rozwi- 

janych tu tez natury bardziej ogól- 
nej. 

Zjednoczony Polski Komitet 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej, 

popierany bez zastrzeżeń przez na- 

sze pismo, po tej linji właśnie 
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miejscowe— 150% drożej. Układ ogłoszeń 6-с10 łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez 

O charakter wyborów miejskich. 
idzie. Wchodzą do niego przedsta” 
wiciele różnych organizacyj zawo- 

dowych i społecznych różnych grup 
socjalnych, które w tym  cha- 
rakterze nie miały dotąd: spo- 

sobności przyjść do głosu. 
Wśród szeregu wpływowych i po- 

ważnych osób, znajdą się niewąt- 

pliwie jednostki, należące do stron- 

nictw politycznych, podkreślamy 

do różnych stronnictw politycznych. 

Nie reprezentują jednak w nim swych 
strohnictw, lecz tylko sumę osobi- 

stych wartości w pracy organiza- 

cyjnej. Etykietki „bezpartyjności "nie 

przyklejały sobie, jakkolwiek akcja 
Komitetu ma charakter apartyjny. 

Akcja polityczna jest wyłączona, 
wyłączona jest również walka za- 

pomocą haseł politycznych, która 

tak fatalne rezultaty dała przy po- 

przednich wyborach do Rady 

Miejskiej. Tu tkwi zasadnicza 
różnicą między naszem stanowis- 

kiem, a dążeniami tego obozu, 

który reprezentuje p. poseł Żwie- 
rzyński. 

I tu właśnie, w istnieniu nowe- 
go, tak niechętnie przez pewne 
stronnictwa przyjętego stanowiska 
tkwi podstawa naszej wiary, że no- 
wa Rada Miejska będzie lepsza od 

dawnej. 
Bolesław Wścieklica. 
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Redukcja wojsk w Nadrenji a twierdze wschodnie. 
PARYŻ, 11.V. (Pat). Dzienniki piszą, że chociaż sprzymierzeńcy 

nie zamierzają bynajmniej łączyć sprawy zniszczenia fortec na wschod- 
nich granicach Rzeszy ze sprawą zmniejszenia załogi okupacyjnej w 
Nadrenii, jednzkże Briand miał wobec radcy Rieda podkreślić znaczenie 
sprawdzenia zniszczenia fortec, oraz konieczność rozwiązania tej sprawy 
przed rozpoczęciem dyskusji w sprawie redukcji wojsk. 

Sprawa twierdz w Prusach 
Wschodnich. 

BERLIN, 11-V. Pat. Telegraphe 
Union potwierdza w depeszy z Pa- 
ryża wiadomość, że w czasie wczo- 
rajszego spotkania między radcą 
ambasady niemieckiej w Paryżu dr. 
Riedem i ministrem Briandem po- 
ruszona była również sprawa zbu- 
rzenia niemieckich twierdz wschod- 
nich. Niewiadomo jednak, jak za- 
znacza agencja, czy udało się do- 
prowadzić do zbliżenia rozbieżnych 
w tej sprawie zapatrywań rządu 
francuskiego i niemieckiego. 

SRząd Rzeszy wychodzi z zało- 
żenia, że po odwołaniu międzyso- 
juszniczej komisji kontrolującej wy- 
syłanie do Prus Wschodnich ko- 
misyj sojuszniczych celem przepro- 
wadzenia kontroli nad stanem prac 
niwelacyjnych, sprzeciwia się po- 
stanowieniom zawartej w tej spra- 
wie umowy. Francja natomiast żą- 

da w interesie samych Niemiec po- 
wierzenia wspomnianej kontroli, 
akredytowanym w Berlinie attaches 
wojskowym. 

W związku z wiadomością „Pe- 
tit Parisien” -według której Briand 
w rozmowie z dr. Riedem miał o- 
świadczyć, że przed ostatecznym 
załatwieniem sprawy rozbrojenia 
Niemiec nie może być mowy o 
dalszem zbliżeniu  francusko-nie- 
mieckiem w myśl życzeń niemiec- 
kich, dzienniki nacjonalistyczne za- 
mieszczają komentarz, w którym 
stwierdzają, że Briand widocznie 
dąży do tego, aby żądanie nie- 
mieckie w kierunku wypełnienia 
przyrzeczeń w sprawie redukcji za- 
łogi okupacyjnej sprowadzić przez 
połączenie ze sprawą zburzenia 
twierdz wschodnich na fałszywe 
tory. 

  

Narada Zelensa z Lorentzem. 
RYGA. (Pat). Ministerstwo Spraw Zagranicznych komuni- 

kuje, że minister spraw zagranicznych Zelens, odbył w sobotę naradę 
z przedstawicielem sowieckim Lorentzem w sprawie niezatatwionych 
dotychczas kwestyj w związku z rokowaniami, dotyczącemi paktu o 
nieagresji. 

Zaniepokojenie Estonji z 
emigracji. 

(Ate). Prasa estońska wyraża duże zaniepokojenie TALLIN. 

powodu 

z powodu wzrostu emigracji do krajów pozaeuropejskich. 
Dzienniki zwracają uwagę, że przez nadmierną emigrację kraj zo- 

staje pozbawiony najlepszych elementów. 

Burza śnieżna nad Rygą. 
RYGA. 11.V. (ATE). Wczoraj wieczorem szalała nad Rygą burza 

Śnieżna, tak silna, jakiej nie było w ciągu ostatniej zimy. 
Na Dźwinie zatonęło około 15 tratew drzewa spławnego z Polski 

i Rosji. Straty, wyrządzone przez burzę, są bardzo znaczne. Połączenie 
telefoniczne pomiędzy Tallinem, Kownem i Libawą 
Burza wywróciła przeszło 200 słupów telefonicznych. 

zostało przerwane. 

Z całego szeregu miejscowości brak wiadomości o losach ryba- 
ków, którzy znajdowali się na morzu. 
uratować z tonącego statku, 

Dwóch ludzi, którym udało się 
opowiadają szczegóły niebywałej burzy, 

jakiej-—-zdaniem ich-—nie było od lat trzech. 
Burza szalała na całem wybrzeżu morza Bałtyckiego. W Rydze 

dała się mniej odczuć, niż gdzieindziej. ' 

administrację dowolnie zmieniane, 
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Pożar chiński rozgorzał. 
SZANGHAJ, (Pat.) Po okresie dłuższego spokoju wojna 

domowa rozgorzała na nowo w kilku punktach. 
W prowincji Honan armja północna zajęla Czu-Ma-Pies, Ie- 

żące w odległości 150 mil. na północ od Hankou. 
Kwatera główna wojsk komunistycznych przeniosła się do 

Hsian-Kan, położonego w odległości kilku mil na północ od Hankou. 

Hankou przed upadkiem. 

LONDYN, 11.V (Pat). Dzienniki donoszą z Szanghaju © Кгу- 
tycznem położeniu Hankou, które to miasto według przewidywań 
pewnych kół najdalej za trzy dni zostanie opanowane przez wojska 
Czang Tso-Lina. 

Aresztowanie dwóch generałów wojsk północnych. 
LONDYN, 11.V (Pat). „Times* donosi z Pekinu, że dwaj genera- 

łowie wojsk północnych zostali aresztowani pod zarzutem pozostawania 
na żołdzie nacjonalistów. 

Gen. Feng-Tien zagrożony. 
SZANGHAJ, 11.V 

działy gen. Fenga 
(Pat). Według otrzymanych tu wiadomości, od- 

posuwają się szybko naprzód w prowincji Honan, 
zagrażając ruchem flankowym wojskom gen. Feng-Tiena. 

Pani Borodino stanie przed zwykłym sądem. 
‚ — LONDYN, 11. V. (Pat.) „Times* donosi z Pekinu, że żona komisarza Boro- 

dina wraz z towarzyszami przekazana została zwykłemu sądowi przysięgłych, pod 
zarzutem uprawiania propagandy wywrotowej. 

Konferencja kolonjalna. 
LONDYN, (Pat.) Wczoraj w godzinach przedpołudniowych zo- 

stała tu otwarta konferencja kolonjalna, w której biorą udział przedsta- 
wiciele 25 kolonij autonomicznych, protektoratów i terytorjów manda- 
towych wszystkich części świata. 

Rozwiązanie Skupszczyny. 
BIALOGROD, 11.V. (Pat). Rozwiązanie Skupszczyny spodziewane 

jest w najbliższym czasie. Odpowiedni dekret podpisze król w tym ty- 
godniu. Nowe wybory nastąpią prawdopodobnie w sierpniu. 

Sprawa trzech generałów. 
Kto ich będzie oskarżał, sądził i bronił? 

Krakowski „Il. Kurjer Codzien- 
ny“ donosi: 

Akty oskarženia tak gen. Roz- 
wadowskiemu, jak i gen. Žymier- 
skiemu, po skofczeniu šledztwa 
zostaly šwiežo doręczone, 

Z uwagi na rangi generalskie 
oskarżonych brak takich rang 
wśród sędziów wojskowego sądu 
okręgowego w Warszawie, jak nie- 
mniej z uwagi na przepis procedu- 
ry karnej, wedle której oskarżone- 
go generała może sądzić tylko ge- 
nerał,nie młodszy oficer,sprawa zo- 
stała przekazaną Najwyższemu Są- 
dowi Wojskowemu, celem delego- 
wania sędziego Najwyższego Sądu 
Wojskowego w randze generała na 
przewodniczącego. 

Prezes Najwyższego Sądu Woj- 
skowego gen. Krzemieński, wyzna” 
czył na przewodniczącego w spra- 
wie gen. Żymierskiego — sędziego 
Najwyższego Sądu Wojskowego 
gen. Sikorskiego, który dotąd ter- 
minu rozprawy jeszcze nie wyzna- 
czył. 

Przewodniczący dla sprawy gen. 
Rozwadowskiego z powodu chwi- 
lowego zajęcia innych sędziów ge- 
nerałów w innych sprawach, nie 
został jeszcze wydelegowany. 

Poseł estoński o stosunkach polsko- 
eutońskich. 

TALLIN, 11.V (Pat.) Były po- 
seł estoński w Warszawie p. Lep- 
pik, mówiąc wobec przedstawicieli 
prasy o stosunkach  polsko-estoń- 
skich, oświadczył co następuje: 

„Mogę stwierdzić z zadowole- 
niem, że pomiędzy Polską a Estonją 
nie było nigdy jakichkolwiek za- 
targów. 

Obustronne porozumienie usu- 
nęło możliwości jakichkolwiek starć, 
co się zaś tyczy stosunków gospo- 
darczych między obu krajami, 
to spodziewam się, iź zawarty nie- 
dawno traktat handlowy przyczyni 
się do stworzenia równowagi tych 
stosunków, której dotychczas bra- 
kowalo“. 

  

LEKARZ-DENTYSTĄ 

F. SZRIRO 
przeprowadziła się z ul. Wi- 
leńskiej 21 na Dominikańską 11. 

4328-3 

Asesorów w randze generałów 
wyznaczy minister spraw wojsko- 
wych. 

Za obrońcę wybrał sobie gen. 
Rozwadowski adw. d-ra Dwernic- 
kiego ze Lwowa. Obrońcą z wy- 
boru gen. Żymierskiego będzie naj- 
prawdopodobniej adw. Szurlej. 

Dotąd nie zostało zadecydowa- 
ne, czy rozprawa gen. Rozwadow- 
skiego odbędzie się w Warszawie, 
czy w Wilnie. 4 

Rozprawa przeciw gen. Žymier- 
skiemu odbędzie się w Warsza- 
wie. 

W sprawie gen. Zagórskiego, 
b. szefa departamentu lotnictwa, 
śledztwo zostało również zakoń- 
czone i akta przesłane prokuratu- 
rze wojskowej, która przystąpiła 
już do sporządzenia aktu oskarże- 
nia, co potrwa 2—3 tygodnie. 
Obrońcą gen. Zagórskiego jest 
adwokat Sznarbachowski z War- 
szawy. 

Co do osoby oskarżyciela pu- 
blicznego, wiadomo tylko tyle, że 
gen. Żymierskiego oskarżać będzie 
nadprokurator wojskowy, ppłk. Ru- 
miński, znany z głośnej sprawy 
Bartoszewicza. 

Zjednoczony Polski 
Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospo- 

darki Miejskiej 
mieści się przy ul. Jagielloń- 
skiej 10, | piętro. Godziny 
urzędowe od 10 rano do 3-eį 
popoł. i od 5 do 9-ej wiecz. 
Prezes Komitetu p. sędzia Jan 
Piłsudski przyjmuje interesan- 
tów w mieszkaniu przy ulicy 
Portowej Nr. 14, od godz. 9-ej 

do 10-ej rano. 

ZAKOPANE 
Hotel-Pensjonat 

„Wanda* 
od 1-go maja pod nowym zarzą- 
dem, poleca pokoje z wykwintnem 
utrzymaniem lub bez. 4300-5 

 



  

       

Międzynarodowa konferencja gkonomiezna 
Walka o taryfy celne. 

GENEWA. 11.V. (Pat). Walka 
O taryfy celne w tej formie, w ja- 
kiej toczy się ona obecnie w łonie 
drugiej podkomisji komisji handlo- 
wej, jest ośrodkiem powszechnego 
zainteresowania. 

Ze wszystkich stron, kierują się 
ataki przeciwko wysokim taryfom 
celnym i polityce taryfowej nie- 
których krajów, które przygotowu- 
ją nowe podwyżki celne. 

Specjalny komitet redakcyjny 
drugiej podkomisji opracuje w tych 
sprawach specjalne tezy, które mię- 
dzynarodowa konferencja gospo- 
darcza zaleci z kolei rządom po- 
szczególnych krajów. 

GENEWA. 11.V. (Pat). Na 
wczorajszem posiedzeniu komisji 
handlowej w dyskusji nad sprawą 

zniesienia ceł wywozowych zabie- 
rali głos delegaci Finlandji, Kanady 
i Norwegji oraz delegat Polski Do- 
leżal. 

Mówcy zgłaszali zastrzeżenia w 
sprawie zupełnego zniesienia ceł 
wywozowych od Surowców. 

Przyjmując słuszność zasady 
swobodnego wywozu, mówcy uzna- 
li za konieczne ochronę niektórych 
surowców, stanowiących podstawę 
przemysłu danego kraju, przed 
nadmiernym wywozem, celem spo- 
wodowania. rozwoju _ przeróbki 
przemysłowej tych artykułów na 
miejscu. 

Komisja wyłoniła komitet re- 
dakcyjny, w skład którego wszedł 
delegat Polski Doleżał. 

Rozpatrywanie projektu Serruisa. 
GENEWA. 11 V. (Pat). W dniu 

wczorajszym poszczególne komisje 
międzynarodowej konferencji gos- 
podarczej prowadziły dalejjsweprace. 
Trzy podkomisje pierwszej komisji 
rozpatrywały w dalszym ciągu pro- 
jekt Serruisa. 

Druga komisja zakończyła ogól- 
ną dyskusję nad położeniem w 
głównych gałęziach przemysłu. 

Trzecia komisja wysłuchała ex- 
pose delegata szwajcarskiego o mo- 
žliwošci zwiększenia wytwórczości 
przemysłowej. 

Memorjał w sprawie usunięcia trudności gospodarczych. 
GENEWA. 11 V. (Pat). Były 

węgierski sekretarz stanu Hantos 
przedstawił konferencji ekonomicz- 
nej w imieniu środkowo-europej- 
skiej grupy gospodarczej memorjał 
w Sprawie usunięcia trudności gos- 
podarczych Europy Środkowej, 
szczególnie Austrji drogą zainicjo- 

wania układów, mających na celu 
zbliżenie się bezpośrednio zaintere- 
sowanych w tej sprawie państw. 

Układy te mają obejmować po- 
litykę handlową, komunikacyjną, 
walutową oraz politykę dotyczącą 
wytwórczości. 

Sowieckie tezy. 
GENEWA, 11 V. Pat. Szwajcar- 

ska Agencja Telegraficzna donosi, 
że na dzisiejszem popołudniowem 
posiedzeniu komisja przemysłowa 
międzynarodowej konferencji eko- 
nomicznej wysłuchała ciekawego 
przemówienia kierownika rosyjskiej 
delegacji Osińskiego. Mówca przed- 
stawił różnicę pomiędzy racjonali- 
zacją przemysłu zorganizowanego 
na podstawach kapitalistycznych, a 
opartego na zasadach komunistycz- 
nych. W pierwszym wypadku ro- 
botnicy musieliby w razie racjona- 
lizacji przemysłu energicznie za- 
biegać o zachowanie swych praw. 
Natomiast w drugim wypadku, to 
jest w ustroju komunistycznym, 
gdzie robotnicy są równocześnie 
właścicielami i sami sprawują kon- 
trolę nad produkcją przemysłową, 
interesy ich chronione są bez żad- 

nych szczególnych zabiegów. 
W Rosji Sowieckiej przy racjo- 

nalizacji przemysłu miano na wzglę- 
dzie to, aby siły i zdolność do 
Pracy robotnika nie zostały przed- 
wcześnie wyczerpane. Pozatem za- 
troszczono się tam o to, aby wra- 
zie bezrobocia w przemyśle, do- 
starczyć robotnikom innego zajęcia 
bądź zagwarantować odszkodowa- 
nie. Przeciętny dzień roboczy, za- 
kończył mówca, trwa w Rosji So- 
wieckiej 7 i pół godzin. Następnie 
zabrał głos delegat Francji Lou- 
cheur, który zwrócił się do Obo- 
leńskiego Osińskiego o bliższe da- 
ne co do przytoczonych przez nie- 
go faktów. W odpowiedzi delegat 
rosyjski obiecał udzielić odpowied- 
nich wyjaśnień na jutrzejszem po- 
siedzeniu. 

Estonja a Rosja. 
TALLIN, 11.V (ATE). Na wczorajszem posiedzeniu delegacji so- wieckiej z przedstawicielem Rosji Piotrowskim obradowano głównie nad sprawą komisji pojednawczej 

bierany. 

dla załatwienia ewentualnych konfliktów pomiędzy Estonją a Rosją Sowiecką, 
Główną różnicę zdań wywoła 

tej komisji. Zdołano się porozumieć 
przedstawiciel jednego z państw centrowych. 
rozumienia co do tego, w jaki sposób ten 

ła kwestja osoby przewodniczącego 
o tyle, że przewodniczącym ma być 

Nie osiągnięto jednak po- 
przewodniczący będzie wy- 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 
В — BTALLIN, 11. V, (A.T.E.) Wczoraj minister spraw zagranicznych Ackel i poseł łotewski w Tallinie dokonali wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących umowy estońsko-łotewskiej w sprawie unji celnej. 

będzie obowiązywać od 10 b. m. Umown ta 

| Z CA ZOZ AZJA 

St. Roman Lewandowski. 

6 šycia bitwinki. 
"Helena ze Skirmunttów 

Skirmunttowa. 

Zdawaćby się mogło, że lasy 
i moczary Polesia nie miały bliż- 
szej łączności kulturalnej i patrjo- 
tycznej z zachodem Polski. Tak 
przecież nie było. Na Polesiu i w 
Pińszczyźnie czuto po litewsku 
wprawdzie, ale myślano z Polską, 
jako wspólną ojczyzną. Miłość do 
Korony była zawsze i dotąd pozo- 
stała. Była tylko odmienna kultu- 
ra, inna od zachodniej, swoja, ro- 
dzima. Uczuciowe związki z Koro- 
ną kryć się musiały po rozbiorze 
wewnątrz dusz narodu, z obawy 
przed pięścią moskiewską, chcącą 
wszystkie łączności i wszelkie ide- 
ały wspólnoty zniszczyć i podep- 
tać. Patrjotyzm pojmowany po 
swojemu żył i żarzył się pod po- 
piołami spalonych ognisk powstań- 
czych wspomnieniami Michała 
Wołłowicza i Szymona Konarskie- 
go długo na Polesiu przebywają- 
cego. Daleko stał dwór od dworu 
na tych obszarach potomków li- 
tewskich kunigasów, z których 
każdy wywodził swój ród conaj- 
mniej od Mendoga. 

Rodzina Skirmunttów, z której 
wywodziła się bohaterka, o której 
chcę tu mówić — należała do ro- 
dów task zwanych „gniazdowych* i 
skoligaconych. Jeden z rodów po- 
jął Józefę Butrymowiczównę, cór- 

` 

ka ich wyszta za Aleksandra Skir- 
muntta, a tychże córką, była He- 
lena, prawdziwa postać pani litew- 
skiej, żyjącej wśród ciężkich Ów- 
czesnych warunków politycznych. 

Przechodząc różne koleje: utra- 
tę mienia, więzienie i wygnanie, 
górowała myślą i uczuciem nad 
wielu współczesnymi sobie wiel- 
kim hartem duszy, rozległym u- 
mysłem, gorącą miłością Ojczyzny 
i sztuki, do której czuła powoła- 
nie od chwili niemal przyjścia na 
świat w zapadłym zakątku Polesia, 
w rodzinnem Kołodnie w .Pińsz- 
czyźnie w 1827 roku. 

Mając lat kilkanaście, przyjecha- 
ła z rodzicami do Wilna i tutaj, 
pod kierunkiem znanego: pejzaży- 
sty Wincentego Dmochowskiego, 
otrzymała pierwsze wskazówki ry- 
sunku i malarstwa. Dmochowski, 
oprowadzając ją po kościołach wi- 
leńskich, objaśniał nietylko obrazy, 
ale i życie ziemi wileńskiej. Opo- 
wiadał jej o powstaniu 31 roku, o 
prześladowaniu rządu, o wiezie- 
niach i konfiskatach. W Wilnie do- 
wiedziała się, że brat jej matki był 
zesłany, tutaj dowiedziała się o 
tragedji Wołłowicza i Konarskiego. 
Wszystkie te wiadomości wzbudziły 
w jej młodej duszy gorące prag- 
nienie patrjotycznej działalności. 
Szczególniej sprawa Konarskiego i 
opowiadanie o jego rozstrzelaniu 
na Pohulaace wobec zgromadzo- 
nej ludności miasta, o jego szla- 
chetności i mocy charakteru wy- 
warło na niej silne wrażenie i to 
wrażenie zawiozła na Pińszczyznę, 
gdzie Konarski długo bawił, i tam 
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Z Litwy Kowieńskiej. 
Po odwołaniu posła niemieckiego w Rydze. 

RYGA. 
w Rydze Koestera 

(Ate.). W związku z ustąpieniem posła niemieckiego 
„Socjal-Demokrata* wyraża zaniepokojenie, że rząd 

niemiecki, wysyłając na miejsce socjalisty, jakim był Koester, nacjona- 
listę, ma byćmoże zamiar rozpocząć agresywną politykę w stosunku do 
państw bałtyckich. 

Reprezentacyjny okręt litewski. 
KOWNO. 

mierza zakupić 
cyjnych. 

Nowy okręt ma nosić nazwę 

nowy okręt dla 
(Ate.). Według doniesień prasy rząd litewski za- 

obrony wybrzeży i celów reprezenta- 

„Prezydent Smetona“. 

Wykrycle organizacji komunistycznej. 
KOWNO. (Ate.). W miejscowości Rosień wykryto organi- zację komunistyczną. Dokonano licznych aresztowań. 
Podobno władze bezpieczeństwa zatrzymały wiele podejrzanych osób 

w szeregu innych miejscowości. 

Poprawki tautininków do ordynacji wyborczej. 
RYGA, 11.V (ATE). Korespondent kowieński „Rigasche Runds:hau* donosi, że partja tauininków «opracowała poprawsę do projektu ordy- nacji wyborczej, dążąc do wykluczenia list partyjnych i wprowadzenia systemu obieralności kandydatów przez gminy 
W ten sposób rząd posiadałby większą możność wywarcia na: cisku przez aparat administracyjny 
Organ tautininków „Lietuwis* 

na przebieg wyborów. 
wypowiada się za zupełną koniecz- 

nością wprowadzenia drugiej izby ustawodawczej. Od zmiany konsty- 
tucji i ordynacji wyborczej, 
rządu: 

dziennik oczekuje wzmocnienia stanowiska 

Międzynarodowy kongres okulistów. 
PARYŻ, 11. 

okulistów. 
V. (tel. wł.) Rozpoczął się tu międzynarodowy kongres 

Przewodniczącym został wybrany profesor Szymański z Wilna. 
Profesor Szymański jest już drugi raz wybrany na przewodniczącego, gdyż na kongresie, który odbył się w swoim czasie w Brukseli stanowisko to także było mu powierzone. 

Lot Europa—Ameryka. 
PARYŻ, 

nikat, w którym stwier za, 
francuskich do Nowego Yorku. Painleve 

(Pat.) Ponieważ niektóre pisma ogłaszając przedwczesne wia- domości o rzekomym sukcesie lotników Nungessera i Coli, 
lub bardziej wyraźnie na informacje agencji Havasa, agencja ta 

powoływały się mniej 
ogłasza dzisiaj komu- 

że nie podała żadnej wiadomości o przybyciu lotników 
przemawiając w Izbie Deputowanych pod- kreślił zresztą przezorność i ostrożność agencji francuskiej. 

Poszukiwania lotników. 
NOWY YORK,  (Pat.) Oprócz 

wadzących poszukiwania wzdłuż wybrzeża, 
podjęło się szukać Nungessera. Poszukiwania te 

statków i aeroplanów rządowych, pro- 
kilka parostatków trans, antlantyckich 

jednak, jak dotychczas spełzły na niczem. Nad Atlantykiem wisi ciągle nieprzenikniona mgła. 
III KI R ISIN TSRS 

Przedśmiertne grzechy ś. p. Rady 
Miejskiej. 

Osławiony przewodniczący ko- 
misji technicznej Magistratu p. Pie- 
gutkowski dał się głównie we zna- 
ki mieszkańcom Antokola, na u- 
trapienie których stworzył przed 
paru laty t. zw. „piegutka*. 

Tym razem wspominając o p. 
Piegutkowskim pozostawiamy „pie- 
gutka“ w spokoju. Notujemy na- 
tomiast inne przykłady niedbałości. 
Przed kilku tygodniami koło d. Nr 66 
przy ul. Antokolskiej wywrócił się 
i leży po dzień dzisiejszy, na dru- 
tach oświetlenia elektrycznego drze- 
wo, które zagraża nietylko zerwa- 
niem drutów, lecz życiu przechod- 
niów. Na okoliczność tę zwrócono 
powszechną uwagę. Elektrownia 
miejska — idąc w danym wypad- 
ku za głosem ludności, zwróciła się 
do zarządu wydziału technicznego 
Magistratu z żądaniem usunięcia 
tego drzewa. Żądanie to, jak już 
wyżej napomknęliśmy, nie odnio- 
sło skutku. 

Skutek Okazał się natomiast 
lecz w innej formie, bowiem 
w innym punkcie choć przy tejże 
ulicy Antokolskiej, niedalej, jak we 

  

     

opowiadała jego dzieje włościań» 
stwu i sąsiadom. Była to jej pierw- 
szą agitacja i zbliżenie się do wło- 
ściaństwa i robotników, którą to 
klasę później tak bardzo ukochała. 
Dalsze jej lata mijały w pilnej pra- 
cy malarskiej. Równocześnie roz- 
poczęła pisanie notatek w „kalen- 
darzyku”, na których obszerniejsze 
przytoczenie nieraa tu miejsca, a 
które to zapiski są niezmiernie 
ciekawe i historycznie dla Ówczes- 
nej epoki ważkie. W roku 1844 
wyjechała z matką, jako towarzysz- 
ka swej krewnej pani Konstancji 
Skirmunttowej na Zachód. Zatrzy- 
mała się dłuższy czas w Dreźnie. 
Stamtąd po „pracy malarskiej w 
pracowni jednego z artystów wy- 
jechała do Paryża. Tutaj nastąpiła 
znajomość i bliższa zażyłość z ar- 
tystą rzeźbiarzem i sztycharzem 
Władysławem Oleszczyńskim po- 
magającym jej W zwiedzaniu gale- 
ryj i w zakupywaniu przeróżnych 
Ssztychów i rysunków. Tutaj po raz 
pierwszy zapoznała się z rzeźbą i 
porzucając malarstwo, z zamiłowa- 
niem: modelowała, a nawet uczyła 
się odlewania w gipsie, robienia 
foremek i t. p. pomocniczych rze- 
miósł, potrzebnych rzeźbiarzowi. 

Po powrocie do Kołodna po- 
ślubiła stryjecznego brata Kazimie- 
rza Skirmuntta, Syna p. Konstan- 
cji Skirmunttowej. W  Kotodnie 
zbudowała małą pracownię i po 
jakimś czasie doznała pierwszych 
niemiłych uwag okolicznej szlachty. 
Rzeźba wówczas była czemś tak 
niezrozumiałem i niskiem, że tylko 
chłop, albo mieszczanin mógł się 

wtorek dnia 11 b.m. przed domem 
Nr. 133 wywróciło się jedno z 
drzew, powodując zerwanie drutów 
oświetlenia elektrycznego i drutów 
telefonicznych oraz zatarasowanie 
chodnika. Na szczęście wypadku z 
ludźmi nie było. 

Sprawą tą zainteresowało się 
kilka kompetentnych osób, które 
skonstatowały, że wzdłuż całej u- 
licy Antokolskiej  poderwane są 
korzenie wszystkich drzew w tych 
właśnie miejscach, gdzie pod kie- 
rownictwem p. Piegutkowskiego u- 
łoźono w swoim czasie nowe cho- 
dniki. 

Skutki tego nowo-ujawnionego 
stałego niedbalstwa p. Piegutkow- 
skiego sięgają jeszcze dalej, gdyż 
drzewom, które są ozdobą dzielni 
cy Antokolskiej, gó w znacznej 
mierze zagłada. A ile strat przytem 
może ponieść jeszcze miasto, Dy- 
rekcja Poczt z powodu niszczenia 

* przez wywracające się drzewa tra- 
sy telefonicznej, nie mówiąc już o 
tem, że przecież bezpieczeństwo 
ruchu ulicznego jest zagrožone!... 

brd 

takiem rzemiosłem zajmować. Ale 
żeby szlachcic rzeźbił, a do tego 
kobieta, to było wprost czemś nie- 
słychanem. Otrzymała też miano 
dziwaczki, z czego nic sobie nie 
robiąc, prowadziła dalej to rzemios- 
ło z właściwym sobie uporem i 
energją. W owym czasie poznała 
również pannę jadwigę K. (nazwi- 
ska w notatkach swoich nie poda- 
je), ku której odrazu zapałała przy- 
jaźnią. Panna Jadwiga, zatmiłowana 
również w sztuce, górowała nad 
naszą artystką spokojem i we- 
wnętrznem wyrobieniem. Przyjaźń 
ta i korespondencja snuje się przez 
całe życie pani Heleny, tembardziej 
że wspólność uczuć narodowych, 
religijnych i artystycznych łączyła 
je obie w pewną całość. Częste 
wycieczki do Pińska, ofiarowanie 
kilku ołtarzowych obrazów, restau- 
racja starych ornatów i sprzętów 
kościelnych w okolicznych parafjach, 
a przedewszystkiem rzeźbione pas- 
chały (świece) zdobyły mino 
wszystko wielkie dla niej i dla jej 
rzeźby uznanie. W Pińsku pozńśła 
samouka malarskiego, zajmującego 
się naprawianiem obrazów kościel- 
nych oraz zniszczonych familijnych 
portretów po dworach. Nazyweł się 
Radyka, a jak pani Helena notfje, 
był bardzo poczciwy, z wrodzonem 
poczuciem piękna, pełen zek 
wych uwag o ludziach i artyst an 
mający wlasne osobiste ‘1еот о 
sztuce—chociaž wlasnego pomysłu 
nigdy nie wykonał. " 

Nadszedt rok 1852. Pani Hišle- 
na zapadla na chorobę oczu i y- 
brała się na leczenie do Wiednia. 

Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Czołowi kandydaci z list ży- 
dowskich do Rady Miejskiej. 

Wileński „Cajt* z dn. 11 b. m. 
podaje następujące zestawienie przy- 
puszczalnych czołowych kandyda- 
tów żydowskich partyj i organi- 
zacyj. 

Z ramienia sjonistów—dr. Wy- 
godzki, z ramienia stronnictwa lu- 
dowo demokratycznego — dr. Sza- 
bad, z ramienia związku rzemieślni- 
ków—p. Kruk, z ramienia związku 
kupców—p. Adolf Gordon, z ra- 
mienia socjalistycznej partji „Po- 
alej-Sjon“—p. Rudnicki, z ramienia 
związku kobiet—pani Blankai 

CZ). 

lterafma į Sztuka 
Dowcipna propaganda książki. 

Komitet Propagandy Czytelnic- 
twa urządził w tych dniach na uli- 
cach Warszawy pomysłowy po- 
chód agitacyjny p. t. „Egzekucja 
ciemnoty*. Charakter tego wido- 
wiska ulicznego przypomina nieco 
nasze wileńskie „Zabicie Smoka* i 
zeszłoroczny „Pogrzeb architektu- 
ry". Pochód składał się z fantasty- 
cznych maszkar i ukostjumowa- 
nych statystów, wśród których wy- 
różniała się „Małpa* — z napisem 
„ja też nie czytam” — i olbrzymia 
Księga z apelem do samorządów, 
by pamiętały o swym obowiązku 
utrzymywania bibljotek publicznych, 
dostępnych bezpłatnie dla szero- 
kich mas. Wkońcu potworna kuk- 
ła „Ciemnoty* została przy entuz- 
jastycznych okrzykach tłumu pu- 
blicznie spalona. 

W czasie pochodu rozdano sto 
tysięcy artystycznie wykonanych 
znaczków w kształcie książeczki z 
napisem: „Najwierniejszy przyjaciel 
to dobra książka". Propaganda ta- 
ka jest żywa i celowa, to teź for- 
mę podobną polecamy naszym 
działaczom wileńskim: bibljofilom, 
literatom, studentom i prof. Lima- 
nowskiemu... 

Wystawa sztuki polskiej. 
W Warszawie otwarto w Ka- 

mienicy Baryczków wystawę dzieł 
sztuki, znajdujących się w zbio- 
rach państwowych, pod protektora- 
tem pani Prezydentowej Mościc- 
kiej, a staraniem Tow. Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. Mimowoli 
nasuwa się analogja z Towarzy- 
stwem Miłośników Wilna — gdzież 
ono? Co robi? 

Chesterton w Poznanią. 
Znakomity Przyjaciel i Gość 

Polski zwiedził Targi Poznańskie j 
podejmowany był śniadaniem przez 
wojewodę poznańskiego. 

Przyjazd Włodzimierza Majakow- 
skiego do Warszawy. 

Włodzimierz Majakowskij w dniu 
dzisiejszym przyjeżdża do  War- 
sziwy, gdzie zabawi kilka dni i 
wygłosi odczyt p. t. „Dziesięć lat 
dziesięciu poetów”: 

Bankiet na cześć Edwarda 
> Wittiga. 
Na cześć Edwarda Wittiga, zna- 

komitego naszego rzeźbiarza, nie- 
dawno mianowanego członkiem 
Institut de France, odbył się sta- 
raniem Klubu polityczno-spotecz- 

Z %Żalem opuszczała Polesie, a wy- 
raż temu dała w jednym ze swych 
listów de p. Jadwigi pisząc: 

; „Jeśli do mnie pisać będziesz, 
powiedź mi zawsze cokolwiek o 
chłopkach biednych, o kochanych 
Pėleszukach naszych, o Litwie dro- 
giej naszej, o Wilnie palmowem z 
męczeństwa”... 
„ Po zwiedzeniu Krakowa, gdzie 
zachwycała się arcydziełem - Stwo 
Sza, przybyła do Wiednia. Zwiedza- 

*nie galeryj, kościołów i zbieranie 
tróżnorodnych sztychów Oraz со- 
- dzienne zapisywanie wrażeń swoich 
„nie bardzo sprzyjały leczeniu oczu. 
Tembardziej, że poznawszy rzeź- 
biarza Cezara, zaczęła uczyć się u 
niego, robiąc ogromne postępy 
techniczne. Z notatek dowiadujemy 
się, że właściwy jej talent, mimo 
słabości oczu, był rodzajowy, przy- 
stosowany do figurek drobnych. 
Miała zaś szczególne zamiłowanie 
do monumentalnej „rzeźby. Brak i 
niemożliwość wyrażenia się w tym 
właśnie kierunku męczyły jej umysł 
brakiem wiary w siebie i sztukę. 
Ale z prac jej widać energję i wy- 
trwałość, czego dowodzą motatki 
wiedeńskie, np.: „Rzeźbiarstwo mo- 
je tak mnie absorbuje i zajmtije, 
że formalnie jeść i spać nie mogę, 
tylko robię czasami aż do drugiej 
w nocy, co sama wiem, że bardzo 
źle, ale gorączkowa bezsenność po 
tygodniu i więcej mnie napada, że 
wolę czemkolwiek się odurzać. Ka- 
zał mi Cezar coś z przypomnienia 
czy z idei robić. Wnet wypaliłam 
dwie figurki półłokciowe, które mia- 
ły przedstawiać przysłowie: „Szlach- 
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nego w Warszawie bankiet w 
sursie Kupieckiej, z udziałem 
bitnych osób ze Świata polityczł 
go i artystycznego. 

, 

Poczytność dzieł Wiktora Huf_ 
Spadkobiercy wielkiego рёу? “ 

francuskiego otrzymali za rok 19 
pół miljona franków tantjemy 
Sprzedaży dzieł autora „Nędznikó' 

Nagroda literacka Kalisza. 
Magistrat kaliski, pragnąc ud 

cić przypadające w roku najbl 
szym 90'lecie urodzin  Asny| 
który urodził się w Kaliszu, pos! 
nowił ufundować nagrodę literach 
jego imienia oraz wystawić роей 
pomnik w Kaliszu. W skład kom 
tetu uczczenia Adama  Asny 
weszli m. in. Leopold Staff i pri 
J. Ujejski. Co raz to nowe miad 
i miasteczka zdobywają się ' 
chwalebne gesty wobec literatuf 
rodzimej, na szarym końcu poz 
staje tylko miasto Wilno, miastl 
Mickiewicza, Słowackiego, Syr 
komli i Skargi. 

Czy pod tym względem nov 
wybory przyniosą zmianę...? 

Odkrycia na zamku warszaw* 
skim. 

Przy zakładaniu 
odkryto w podziemiach krėlev 
skiego zamku od strony kated В 
šwietojafskiej potęžne mury  šredį 
niowieczne, Niektóre z nich, 0 
grubości czterech metrów, składajńl 
się z kilku murów z różnych epok) 
Odkryte mury mają niemałe zna, 
czenie w ustalaniu planów dawne| 
go zamku zprzed przebudowy do 
konanej przez Zygmusta III, 

W (50-4 rocznicę orodzin wiekiegi 
myśliciela. i 

Otrzymujemy następujące pismo 
„Zbliża się 150 ta rocznica uro'| 

dzin Hoene-Wrońskiego wielkiego 
filozofa, matematyka i ošwiecicield| 
ludzkości. Instytut Mesjaniczny W 
Warszawie, który już wydał głów'| 
niejsze dzieła H.- Wrońskiego, za” 
mierza wydać w najbliższym cząsie 
inne dzieła z zakresu filozofji abso” 
lutnej. Lecz dotychczas w I tera 
turze polskiej nie było pracy 
wszechstronnie traktującej podsta” 
wowe odkrycie  H.-Wrofskiego 
Prawo Stworzenia. Praca tak/ 
świeżo ukazała się we Francji pó 
„L'Armature Metaphysique  etabi 
d'apres la Loi de Creation de Ho: 
ene-Wrofski“, autor tego dzieła, 
Francis Warrain, okazuje, że H.. 
Wroński dosięgnął szczytów wiedzy 
ludzkiej i swem Prawem Stworze- 
nia zapewnia postępy myśli ludz- 
kiej na długi okres czasu. 

Chcąc przyśpieszyć wydanie te: 
go dzieła w polskim przekładzie, 
Instytut Mesjaniczny otwiera pre* - 
numeratę na dzieło i zbieranie 
ofiar na to wydawnictwo. Przy nie” 
wielkim nakładzie cena egzemplarza 
(zawierającego 350 str. dużej 16-ki) 
w prenumeracie wyniesie 20 zł” 
(2'/a dol.). Do dzieła dołączona | 
będzie lista prenumeratorów 1 ой; 2 
rodawców, którzy przyczynili (7 
do wydania tego dzieła, rozsławia* 
jącego w całym świecie "noszę 
wanym imię genjalnego naszeg 
rodaka. 

Zapisy na przedpłatę przyjmujć 
członek Instytutu Mesjanicznegć 
Paulin Chomicz (Warszawa, Piękn 
68, m. 7) (godz. 5—7) oraz Bank 
T-w Spółdzielczych w Warszawie, 
ul. Jasna Nr. 1, conto Instytutu 
Mesjanicznego“. | 
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cic na zagrodzie, rėwny wojew“. 
dzie”, to jest w postawie i wyrańle, 
facjatki*. - 

Musiała pani Helena ciężko wi 
Wiedniu pracować, bo w notatkach 
podaje: Kopję z głowy antykowej! 
Niobe, jakieś bas-reliefy į Chrystu- 
sa na krzyżu. A listy do matki, do 
męża i przyjaciółki są jednym dłu- 
gim ciąg em myśli o sztuce i do- 
pPytywania się, co słychać na Pole-. 
siu. Wykończony w tym czasie j 
krucyfiks podobno znajduje się do- 
tąd w przechowaniu u kogoś z ro- 
dziny. W zbiorach cesarskich na- 
tknęła się na zbroję Stefana Bato- | 
rego. Opisuje ją w listach słowami 
zachwytu i pietyzmu: „Nie wielka, 
nie okazała, a jednakże zakryła | 
mi swym blaskiem wszystkie inne 
złociste, kunsztowne, Iśniące cesa- | 
rzów i książąt zbroje. Wnet przy- 
szło mi na myśl przerysować ją 
Фа „albumu wileūskiego“. Miłość R 
narodu jest u pani Heleny, jako 
kobiety i artystki, wprost niesły- 
chana. W każdym antyku, w każ- 
dej rzeźbie greckiej czy rzymskiej | 
dopatruje się podobieństwa do na- 
szych Litwinów i Poleszuków. Mi- , 
łość ta jest bardzo charakterystycz- 
na, jeżeli zważymy, że w owym 
czasie między polską i litewską 
szlachtą majętną i na Zachodzie 
bywającą nie było znowu tak wiel- 
kiego przywiązania do swojszczyz- 
ny i włościaństwa poddanego dwo- 
rom. 
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Życie gospodarcze.  WieŚcii obrazki z kraju dyti НОИ 
Mniej przywilejów. 

Cały szereg refleksyj przycho- 
dzi do głowy, gdy człowiek dotk- 
nie którejkolwiek strony pracy na 
naszym terenie. Przewrót majowy, 
spłynął jak deszczyk majowy. 
Wszystko pozostało, jak było, Każ- 
dy projekt zmiany, wywołuje „ca- 
łą kampanję“ dobrze usadowio- 
nych „dawnych swoich* ludzi i 
krok w tył tak zw. miarodajnych 
czynników. Musimy wreszcie my, 
dotychczas potulne baranki, ludzie, 
którzy widzą czemu autorytet pań- 
stwa wśród szerokich sfer ludności 
się nie podnosi, czemu nadzieje, 
związane z przewrotem dziś juź do- 
gasają, ludzie pracy umysłowej i 
fizycznej—mocniej postawić swoje 
dezyderaty. 

Pragnę w tym miejscu dotknąć 
tylko niektórych fragmentów, tem 
nie mniej będą to fragmenty cha- 
rakterystyczne. 

Pomoc siewna jest rozdzielona 
w sposób następujący: 

Dla t. zw. mniejszej własności 
tworzy się wojewódzkie, powiatowe 
i gminne komitety pomocy rolnej, 
do których wchodzą przedstawicie- 
le większej i mniejszej własności, 
przedstawiciele władz administra- 
cyjnych i samorządu. 

Zadaniem ich jest rozdawanie 
pożyczek na zasiewy wiosenne i 
jesienne gospodarstwom do 50 ha. 
Wszystkie inne gospodarstwa zo- 
stały zaliczone do większej wła- 
sności i tam. pożyczki siewne są 
rozdzielane przez Związki Ziemian. 

Różnica więc w traktowaniu 
większej i mniejszej własności jest 
rażąca. ' 

W rezultacie komitety pomocy 
rolnej musiały wielu ludziom po- 
žyczek odmówić, dając instrukcję, 
Że tylko wyjątkowo można udzie- 
lić pożyczki posiadaczom gospo- 
darstw ponad 25—50 ha, a sumy 
przyznane do rozdziału między 
większą własność prawie w 50 proc. 
do dziś leżą niepodjęte i nieroz- 
dzielone, bo tam już mają dość 

nawet tak dogodnego 6 proc. kre- 
dytu siewnego. 

Pragniemy ой  miarodajnych 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Nowe miasteczka targowe. 

Wojewoda wileński decyzją z 
dnia 9 maja b. r. zezwolił na Od- 
bywanie targów w Oranach powiatu 
wileńsko-trockiego i w Hołubiczach 
powiatu dziśnieńskiego we wtorki 
każdego tygodnia. 

Przedmiotem handlu mają być 
płody rolne, wszelkie artykuły spo- 
żywcze, wyroby drobnego przemy- 
słu miejscowego i żywy inwentarz. 

W ostatnim wypadku handel mo- 
że się odbywać po uprzedniem 
stwierdzeniu przez starostę urządze- 
nia targów zgodnie z obowiązują- 
cemi przepisami sanitarno-wetery- 
naryjnemi. 

Pozatem w tym samym dn. 9 
b. m. urząd wojewódzki zezwolił 
na odbywanie targów w Szarkow- 
szczyźnie powiatu dziśnieńskiego 
we środy każdego tygodnia zamiast, 
jak dotychczas — we czwartki. 

Gospodarstwa pokazowe w pow. 
postawskim. 

Wydział Powiatowy Sejmiku 
Postawskiego na ostatniem posie- 
dzeniu postanowił założyć pokazo- 
we gospodarstwo w pobliżu Łu- 
czaju, przypuszczalnie we wsi Wa- 
siewicze i drugie takie  gospo- 
darstwo w pobliżu Postaw — w 
Szyrkach. W tym celu polecono 
powiatowemu agronomowi zaopa- 
trzyć wspomniane gospodarstwa, w 
porozumieniu z kółkiem rolniczem, 
w Odpowiedni inwentarz i nasiona. 
Wyasygnowano też na ten cel od- 
powiedni bezprocentowy kredyt. 

Gospodarstwa te byłyby gospo- 
darstwami pokazowemi, pouczają- 
cemi okolicznych rolników, 
należy prowadzić gospodarkę, by 
przy odpowiednim nakładzie pracy 
osiągnąć jaknajlepsze rezultaty. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Ulgi w podatku przemyslowym. 

Ministerstwo Skarbu podaje do 
wiadomości płatników podatku prze: 
mysłowego od obrotu, że: 

41. Różnica pomiędzy kwotą wy- 
mierzonego podatku od obrotu za 
rok 1926, a ustawowemi zaliczka- 
mi, przypisanemi za ten rok (uwi- 
doczniona w doręczonych naka- 
zach płatniczych), rozłożona została 
na dwie równe raty, z których je- 
dna płatna jest do dnia 20 maja r. 
b. włącznie, druga zaś — do dnia 
15 czerwca r. b. włącznie. 

Do terminów tych nie będzie 
miał zastosowania 14-dniowy ter- 
min ulgowy, przewidziany w art. 2 
ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. 

Nieuiszczone w całości lub czę- 

jak 

czynników otrzymać wyjaśnienia, 
na czem są oparte wyżej wspom- 
niane przywileje dla Związku Zie- 
mian? 

Bo czyż nie jest przywilejem 
udział przedstawiciela _ większej 
własności w Komitecie pomocy 
rolnej, skoro tam żadne sprawy 
większej własności nie są rozpat- 
rywane? Czyż nie jest przywilejem 
że pożyczki dla posiadaczy gospo- 
darstw ponad 50 ha uzależnia się 
od Związku Ziemian, a faktycznie 
jest zrozumiałe, że to się zawsze 
prawie musi skończyć zapisaniem 
się na członka, lub wyrzeczeniem 
się pożyczki. Jak się czuje taki 
60 cio hektarowy posiadacz między 
żubrami? - 

Przecież w naszych warunkach 
koniecznem jest tych śŚredniaków 
do 150 ha, którzy stopą życiową 
niewiele się różnią od przeciętne- 
go mieszkańca wsi, a są b. ruch- 
liwym elementem pod względem 
gospodarczym związać z pracami 
oświatowo-rolniczemi na terenie 
kółek rolniczych, kas sp6ldziel- 
czych i t. p, a nie pakoweč do 
zamkniętej w sobie 'stanowej orga- 
nizacji ziemiaństwa, żeby wreszcie 
i tam byli bez znaczenia. Niech 
Związek Ziemian rozdziela pomoc 
państwową pomiędzy swoimi 
członkami, ale i pod tym wzglęe 
dem byłoby bardziej wskazane, 
aby robiły to komitety pomocy 
rolnej, zorganizowane w podobny 
sposób jak dla mniejszej własności. 
Nie będzie wtedy napewno takich 
dziwolongów jak to ma miejsce 
dzisiaj u.nas, że jedni muszą od- 
chodzić bez pieniędzy, gdy drudzy 
setki tysięcy złotych z braku chęt- 
nych nie rozdali. 

Może miarodajne czynniki zech- 
cą tu zrobić choć trochę prawdzi- 
wej sanacji, bo my t. zw. „sana- 
torzy*, widząc więcej niż nikłe re- 
zultaty sanacji dotychczasowej, bę- 
dziemy się musieli domagać ska- 
sowania przywilejów tak w życiu 
społecznem jak urzędowem. A 

i. 

šciowo kwartalne zaliczki, przypi- 
sane na rok 1926, podlegają na- 
tychmiastowemu przymusowemu 
ściągnięciu wraz z karami za zwło- 
kę oraz ewentualnemi kosztami eg- 
zekucyjnemi, z wyjątkiem kwot za- 
liczek, co do których zostały już 
poprzednio przyznane ulgi w pos- 
taci rozłożenia na raty względnie 
odroczenia terminów płatności. 

Il. Termin płatności zaliczek na 
podatek przemysłowy od obrotu 
za | i II kwartał 1927 r. został 
przesunięty w ten sposób, że zali- 
czka za | kwartał winna być uisz- 
czona do 15 lipca r. b. włącznie, 
za drugi zaś kwartał do 15 sierp- 
nia r. b. włącznie. Do terminów 
tych również nie może mieć zasto- 
sowania 14 dniowy ulgowy termin, 
o którym była mowa wyżej pod 
punktem I. 

Niedotrzymanie któregokolwiek 
z terminów, oznaczonych w pun- 
ktach | i II niniejszego komunika- 
tu, pociąga za sobą pozbawienie 
ulg i natychmiastowe przymusowe 
pobranie zalegających kwot wraz 
z karami za zwłokę, licząc od usta- 
wowych terminów ich płatności, o- 
raz z ewentualnemi kosztami egze- 
kucyjnemi. 

Wszelkie 

NASZYMI bitrowe 
czyścimy i reperujemy 

tanio, szybko i dokładnie 
„Block-Brun** sp. Akc. 

Oddział w Wilnie, 
Mickiewicza 31, telef. 375. 

Uwaga: W roku 1926 warsztaty nasze 
zreperowały 358 maszyn biurowych. 

  

  

Giełda Wileńska w dniu 
11. V. r.b. 

żąd. płac. tranz. 
u zastaw, Wil. B. 

iemsk. zł. 100 — — 51,00 
Akcje Banku Pol- 

skiego 100 24. — — — 157,00 
Akcje Wil. Banku 

Ziemsk. r. 250 - — 92 

Gielda Warszawska w dnin 
11-V. b. r. 

1. Waluty 4 
sprzedaż kupno 

Doiary 8,92 8,94 8,90 
Ц. Dewizy 

Londyn 43,46 4357 43,35 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,05 35,14 34,9% 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Genewa 172,03 172,46 171,60 
Rzym 48,65 48,60 48 

AKCJE 
Bank Handlowy ad 
Bank Polski 157—155,25—157 

TROKI. 

Wojewódzka inspekcja. 

W dniu 9 b. m. wojewoda Racz- 
kiewicz w towarzystwie starosty 
powiatu wileńsko trockiego p. Wit- 
kowskiego oraz sekretarza Osobis- 
tego udał sie do Trok, gdzie do- 
konał szczegółowej lustracji miej- 
scowego urzędu gminnego Oraz 
zwiedził miejscowy szpital sejmikc- 
wy przejęty przez samorząd w roku 
ubiegłym. P. wojewoda stwierdził 
wzorowy ład i porządek w szpita- 
lu, za co wyraził swe uznanie i po- 
dziękowanie kierownikowi szpitala 
p. dr. Krasnykowi. 

Jednocześnie z p. wojewodą był 
w Trokach prof. Sławiński, który 
jako prezes T-wa Przyrodniczego 
poczynił na miejscu starania w ,ce- 
lu przygotowania schroniska dla 
spodziewanej w czerwcu b. r. wy- 
cieczki etnografów i geografów sło- 
wiańskich. 

MOŁODECZNO. 

Zmiana na stanowisku starosty. 

Coraz uporczywiej krążą po- 
głoski o bliskiem ustąpieniu obec- 
nego kierownika starostwa w Mo- 
łodecznie p. Jerzego Suchorskiego. 

Pan Suchorski odchodzi praw- 
dopodobnie na stanowisko zastęp- 
cy starosty w Suwałkach. 

Na przyszłej placówce życzymy 
p. Suchorskiemu „Szczęść Boże!* 

PODBRODZIE. 

3 maja w Podbrodziu. 

Podbrodzie obchodziło święto 
3 maja poraz pierwszy w tym ro- 
ku, dzięki inicjatywie i energicznej 
organizacji miejscowego oddziału 
Związku Strzeleckiego. 

Po uroczystem nabożeństwie i 
defiladzie, w której wzięło udział 
wojsko, oddział strzelecki, szkoły, 
oraz straż pożarna, Komenda Re- 
jonu Komp. Zw. Strzeleckiego u- 
rządziła zawody wojskowo-sporto- 
we. lmpreza zgromadziła tłumy 
miejscowego i okolicznego społe- 
czeństwa. 

Większość pierwszych nagród 
przypadła dobrze wyćwiczonym 
strzelcom. 

Wręczał je D-ca Garnizonu, płk. 
elio w obecności prezesa Oddzia- 

łu Zw. Strzeleckiego p. Siemaszki, 
oraz Kmdta Rejonu Komp. Źw. 
Strz. ob. Merwida. (b) 

NOWOGRÓDEK. 

Życie kulturalne. 

Życie u nas płynie dość sennie, 
jedynie wizyty „Reduty* od czasu 
do czasu ożywiają gród Mickiewicza. 
Jednakże wizyty te są względnie 
dość rzadkie, to też od czasu do 
czasu staramy się sami organizo- 
wać jakąś rozrywkę bardziej kultu- 
ralną. 

Przed kiłku dniami miejscowe 
Koło Przyjaciół Akademika pod 
sprężystem przewodnictwem za- 
stępcy starosty p. J. Hryniewskie- 
go— działacza społecznego nieco- 
dziennej miary—zorganizowało wie- 
cz6r „Špiewu i humoru“. 

Clou tego calego wieczoru byt 
występ znanej Wilnu, a w Nowo- 
gródku ogromnie popularnej i lu- 
bianej—mimo zaledwie dwóch wy- 
stępów — śpiewaczki p. Zofji Ple- 
jewskiej. 

P. Plejewska ceniona i znako- 
mita śpiewaczka odśpiewała cały 
szereg aryj z oper i pieśnil Po- 
wodzenie było olbrzymie! Nic 
dziwnego zresztą! Głos p. Z. Ple- 
jewskiej nadzwyczajnie miły, pięk- 
ny, znakomicie wyszkolony o bar- 
dzo miękkim tembrze musi podo- 
bać się każdemu. Przytem niemały 
wdzięk i prostota wykonania o- 
gromnie dodają uroku występom 
tej artystki. Ogromne zdolności 
deklamacyjne artystki podnoszą 
znakomicie wartość interpretowane- 
go utworu, to teź oklaskom nie 
było końca, a p. Z. Plejewska, nie 
hołdując zwyczajowi niektórych 
artystek zbytniego cenienia siebie— 
choć ma do tego najzupelniejsze 
prawo—nie żałowała naddatków, 
dodając nad program cały szereg 
pieśni, najzupełniej nie oszczędza- 
jąc głosu i wywołując prawdziwy 
entuzjazm. 

Koncert dopełnił drugi już nu- 
mer „Żywego Dziennika” odczyta- 
ny przez pp. W. Biegę i Z. Cisa. 

m. b. 

RUDOMINO. 

Kradzież koni. 
W mocy z 7 na 8 b. m. skradzio- 

no mieszkańcowi kolonji Czarny 
Bór, gm. rudomińskiej, Feliksowi 
Soropowskiemu konia wartości 
360 zł. 

LIDA. 

Rozbicie organizacji komunis- 
tycznej. 

W nocy z 30 kwietnia na 1-go. 
maja w Żołudku wywieszony zo- 

stał czerwony sztandar z naszytemi 
na nim białą taśmą hasłami komu- 
nistycznemi. Sztandar ten został 
wczesnym rankiem zdjęty przez po- 
licję, przyczem posterunkowy zdej- 
mując sztandar ze słupa telegraficz- 
nego znalazł pod słupem tym gu- 
zik od palta. Po nitce do kłębka. 
Skrupulatnie prowadzone docho- 
dzenie umożliwiło zlikwidowanie 
w Żołudku komitetu miejskiego 
Związku Młodzieży Komunistycznej, 
a w Lidzie komitetu rejonowego. 

Zaaresztowano następujące O- 
soby: w Lidzie Fanię Szmujłowicz 
lat 21; Lejbę Rozensztajna lat 18; 
i Chaję Kur lat 19 (cały skład re- 
jonowego Komitetu Związku Mło- 
dzieży Ko nunistycznej); w Żołud- 
ku: Mowszę Kazarewskiego lat 20, 
Szepnela Remzę lat 18; Codyka 
Iceksona lat 21 i Szolema Lewina 
lat 18, wszyscy oni razem z Hir- 
szem Żurniańskim, któremu udało 
się zbiec przed aresztowaniem, two- 
rzyli miejski Komitet Związku Mło- 
dzieży Komunistycznej. W Szczu- 
czynie zaaresztowano wszystkich 
członków jaczejki Związku Młodzie- 
ży Komunistycznej, a mianowicie: 
Mordkę Rubinsztejna lat 21, Izrae- 
la Duksztajna lat 20, Basię Lewit, 
Faję Listowską, Michała Kornowi- 
ka, Juljana Bludnika i Abrama Ar- 
kina jedynie Ryna Choranowska 
zdołała zbiec przed aresztowaniem. 

Wreszcie w Różanie zaareszto- 
wano sekretarza jaczejki Związku 

Młodzieży Komunistycznej Chas- 
kiela Żukowskiego lat 21. 

DRUSKIENIKI. 

"Rezultaty wyborów do Rady 
Miejskjej. 

Wybory do Rady Miejskiej w 
Druskienikach, które odbyły się 
8 b. m. dały następujący wynik: 

Z listy polskiego bloku demo- 
kratycznego wybrani zostali na ra: 
dnych pp.: Rumiński, Grudziński 
(dotychczasowy burmistrz), Niedziń- 
ski i Wankiewicz,—razem 4 radni. 

Z listy endeckiej zostali wybra- 
ni pp.: Kozłowski, Miliczenko i 
Kraniński,—razem 3 radni. 

Z listy bloku żydowskiego zo- 
stali wybrani pp.: Hochlin, Hal- 
pern, Frenkiel i Rotnicki, — razem 
4 radni. 

Z Żydów został jeszcze wybrany 
p. Kac z własnej listy. 

W rezultacie do nowej Rady 
Miejskiej wejdzie 7 radnych pol- 
skich i 5 żydowskich. (cz) 

WOJSTOMSK. 

Potworny mord. 

W dniu 8 b. m. policja gminy 
wojstomskiej została zaalarmowa- 
na,iż w Dziewielach dokonany zo- 
stał mord na osobie Jana Biela- 
jewa. 

Przeprowadzone na miejscu do- 
chodzenie ustaliło, # zbrodniarz 
zamordował swą ofiarę siekierą, 
lub łopatą. Sprawcę zbrodni do- 
tychczas nie ujęto. 

Zachodzi podejrzenie, że ma 
się tu do czynienia z zabójstwem 
na tle zemsty osobistej. 

PLISĄ. 

Zabójstwo teścia. 

W dniu 8 b. m. mieszkaniec 
wsi Szczołkuny gminy pliskiej Bie- 
łonow zamordował siekierą swego 
teścia Konstantego Szczołkuna. Za- 
bójca został w kilka godzin po do- 
konaniu zbrodni aresztowany. Przy 
przesłuchaniu tłumaczył się, że teść 
niedał mu obiecanej przed ślubem 
z jego córką ziemi i niedopuszczał 
go do gospodarstwa, wobec czego 
cierpiał nędzę. Na dokonanie za- 
bójstwa zdecydował się po kłótni 
z teściem. ы 

GLĘBOKIE. 

Między buforami. 

Dn. 5 b. m. na stacji kolejowej 
w Głębokiem przez własną nieo- 
strożność dostał się między bufory 
zderzających się wagonów i doznał 
ciężkiego uszkodzenia klatki pier- 
siowej zwrotniczy Władysław Wasi- 
lewski, którego w stanie budzącym 
obawę o życie przewieziono do 
miejskiego szpitala. 

SZARKOWSZCZYZNA. 

Ohydne morderstwo. 

W nocy z 6 ną 7 b. m. w le- 
sie Józefa Kowalewskiego właści- 
ciela maj. Raczki gm. szarkowskiej, 
znaleziono trupa zamordowanej 
kobiety w wieku 30—36 lat. 

Obok trupa znaleziono butelkę 
od wódki i kamień w chustce, któ- 
ry służył prawdopodobnie jako na- 
rzędzię zbrodni. 

Żadnych dokumentów przy tru- 
pie nie odnaleziono, zaś twarz jest 
tak pokaleczona, że ustalić tożsa- 
mości nie można. 

Stwierdzono, że zamordowana 
przed Śmiercią została zgwałconą. 

O katedrę białorusoznaw= 
stwa w U. S. В. 

»Biełaruski Dzień” w Nr. 10 
podaje prośbę Związku Studentów 
Białorusinów U. S. B. do Senatu 
Uniwersyteiu treści następującej: 

„W imieniu ogólnego zebrania 
Białoruskiego Studen tkiegoZwiązku 
w Wiłnis, zgodnie z przyjętą 28.XI 
1926 r. rezolucją, maniy honor 
zwrócić się do Senatu z następu- 
jącą prośbą: 

My, studenci-Białorusini, b. wy- 
chowankowie prawie wyłącznie pol- 
skich gimnazjów, podczas studjów 
w szkołach średnich byliśmy po- 
zbawieni możności zapoznania się 
z przeszłością historyczną rodzin- 
nego kraju z jego gospodarczem i 
społecznem życiem, z białoruską 
etnografją, językiem i literaturą. 

W Uniwersytecie Stefana Bato- 
rego, który ma na celu przede- 
wszystkiem rozwinięcie pracy na- 
ukowej na wielkich obszarach ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej, przed- 
mioty bialorusoznawstwa podob- 
nież nie są wykładane. 

„Jednakowoż nawet polska filo- 
logja nie może pominąć milcze- 
niem języka białoruskiego, który 
odegrywał ważną rolę w procesie 
normowania polskiego języka, cho- 
ciażby przy tłumaczeniu białorus- 
skiej terminologji prawniczej (Sta- 
tut Litewski, nie mówiąc już o 
wpływach białoruskich na język 
największych polskich poetów w 
kraju). | 

Należne zrozumienie warunków 
społecznego i gospodarczego życia 
kraju jest niemożliwe bez gruntow- 
nego zaznajomienia się z jego prze- 
szłością, a nadewszystko z jego 
strukturą obecną. 

Nie można mówić o poznaniu 
duszy narodu białoruskiego bez 
badań nad jego etnografją, litera- 
turą i innemi gałęziami twórczości 
narodowej. 

Brak w Wileńskim Uniwersyte- 
cie katedry białorusoznawstwa wy- 
wołuje niczem  niezapełniony i 
wprost szkodliwy fakt w nauczaniu 
naszem i naszych kolegów  in- 
nych narodowości, jacy z krajem 
są od wieków związani i w przy- 
szłości zostaną tu przy pracy. 

Wobec tego składamy Senatowi 
tę naszą prośbę o utworzenie w 
Uniwersytecie Stefana Batorego 
specjalnej katedry białorusoznaw- 
stwa, któraby objęła historję, etno- 
grafję, język i literaturę białoruską, 
a podobnież i inne działy krajo- 
znawstwa“. 

Należy mieć nadzieję, że słuszne 
postulaty młodzieży białoruskiej 
zostaną ostatecznie ena 
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М 10 е О — 
Otrzymujemy następujące in- 

formacje: т 
„Za dawuych dobrych czasów 

rządów endeckich rocznicę Konst. 
3 maja wysuwano jako „dzień zgo- 
dy narodowej”, usiłując tem utrą- 
cić święto robotnicze 1 maja. Dzi- 
siaj inne czasy... 
stał się Świętem 

Gdy dzień ów . 
państwowem, 

anarchiści endeccy albo urządzają 
burdy a la Poznań (odrębne po- 
chody), albo pojmują „zgodę na- 
rodową" w sposób, który poniżej 
opisujemy. 

Niedawno Tow. „Sokół* urzą- 
dziło dla „uczczenia* święta naro- 
dowego towarzyski wieczór z pra- 
wem wstępu dia członków i wpro- 
wadzonych gości. Czterej druho- 
wie—sokoli 
Mirynowski Br. i Žydowicz M., 
wprowadzili na wieczór swego ko- 
legę, strzelca Sarosiuka. Nie wie- 
dzieli jednak, 
niedozwolony, bo oto prezes 
T-wa, p. Piotrowski, ujrzawszy 
w mig trefny mundur strzelecki zwy- 
myślawszy swych podkomendnych 
za wprowadzenie „czegoś podob- 
nego* między doborowe towarzy- 
stwo Braci sokolskiej, uświado- 
miwszy przytem, co to jest strze- 
lec na tle wypadków majowych, 
zażądał od p. Sarosiuka, by na- 
tychmiast opuścił salę. 

Oczywiście wszyscy czterej dru- 
howie, inne mając pojęcie o „Strzel- 
cu', wypadkach majowych i en- 
deckiej „zgodzie narodowej”, na 
znak protestu przeciw zacietrze- 
wieniu swego prezesa, solidarnie 
ze swym kolegą—strzelcem opuś- 
cili gościnne progi towarzystwa. 

Na tem jednak nie koniec. 
Idących społem kolegów zoczył 
inny jeszcze ultra-patrjota, podob- 
no prezes Dowborczyków, p. Śmil- 
giewicz. Również oburzony towa- 
rzystwem orzełka strzeleckiego z 
koguciemi piórkami, zaczepia-so- 
kołów, gwałtownie żąda okazania 
legitymacji, a wreszcie... wyciąga 
z pochwy szablę i usiłuje rąbać 

że popełniają czyn 

sprzeniewierzonych „Bogu i Ojczyź- 
nie rodaków". 

Bez komentarzy. 
Tyle nasz informator. 

strony dodamy, že „Sokol“ jest 
organizacją nietylko  tolerowaną 
przez państwo, ale wręcz popiera- 
ną przez szereg wyższych urzędni- 
ków państwowych w Wilnie. Burdy 
sokolskie obchodzą nas mało. Na- 
tomiast musimy się zastrzec prze- 
ciwko tolerowaniu przez władze 
centralne urzędowych opiekunów 

Ze swej 

  

podobnych instytucyj na gruncie 
wileńskim. 

Popierajcie przemysł krajowy! 

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Pankracego M. 
Czwartek| Jutro: Serwacego B. W. 

12 Wschód słońca—g. 3 m. 52 
maja Zachód s g. 19 m. 12 

KOŚCIELNA. 
—. -р 

— Przed koronacją Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Komisja 
prasowo-propagandowa komitetu 
uroczystości koronacji obrazu Mat- 
ki Boskiej Ostrobramskiej komu- 
„nikuje: 

Naczelne przewodnictwo biura 
mieszkaniowego i kwaterunkowego, 
tudzież komisji mieszkaniowej ob- 
jął prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów p. Jan Popowicz (ul. 
Sadowa 25). 

Komitet prosi skierowywać do 
p. prezesa Popowicza wszelkie in- 
formowanie się co do warunków 
mieszkaniowych w Wilnie podczas 
uroczystości koronacji. 

Dziś już jednak po zorjentowa- 
niu się w tych warunkach homitet 
poczuwa się do obowiązku ogól- 
nikowo uprzedzić, że każda osoba 
przybywająca z pielgrzymką do 
Wilna, a nie w charakterze delega- 
ta lub delegatki powinna mieć ze 
sobą poduszkę i koc. 

Spędzanie nocy w wagonie nie 
będzie dozwolone. 

MIEJSKA. 

— Komitety Rozbudowy. W 
ostatnim питегге „Dziennika 
Ustaw* z dnia 10-g0 b. m. ogło- 
szono dekret Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o rozbudowie miast. 

Art. 2 dekretu przewiduje utwo- 
rzenie Komitetu Rozbudowy, któ- 
rego zadaniem będzie zapobieganie 
brakowi mieszkań. Komitet podle- 
ga Magistratowi i składa się naj- 
wyżej z 12 członków mianowanych 
przez Radę Miejską na wniosek 
Magistratu. (s). 

— 0 50.000 złotych na do- 
kończenie budowy szkoły po- 
wszechnej. Wojewoda wileński 
przesłał do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych wniosek o zatwier- 
dzenie uchwały Rady Miejskiej m. 

Wilna w sprawie zaciągnięcia w 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
dodatkowej pożyczki w kwocie 
50.000 złotych na zakończenie bu- 
dowy gmachu szkoły powszechnej 
w Wilnie przy zbiegu ulic Szeptyc- 
kiego i Rydza-Śmigłego. 

— O przeniesienie archiwum 
państwowego. Z inicjatywy Urzę- 
du wojewódzkiego i mieszczącej się 
przy nim Okręgowej Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych wyłoniona zosta- 
ła Komisja, zadaniem której 
jest wyrażenie opinii w _ ja- 
kim stopniu mury po-bazyljańskie 
nadają się na umieszczenie w ich ob- 
rębie archiwum państwowego. W 
tym celu Komisja w dniu 10 b. m. 
dokonała oględzin wspomnianych 
murów. Komisja zbierze się jesz- 
cze raz po Otrzymaniu szczegóło- 
wych danych z dyrekcji archiwum” 
państwowego, określających jakiej 
wielkości potrzebny jest lokal na 
pomieszczenie archiwum i wów- 
czas zadecyduje, czy objętość do- 
mu Nr. 9 przy ul. Ostrobramskiej 
jest wystarczającą i czy pozostanie 
wolne miejsce na pomieszczenie 
jeszcze jednego urzędu lub też in- 
stytucji. (s). 

— Posiedzenie Komitetu Roz- 
budowy. W poniedziałek 16 b. m. 
o godzinie 8 wiecz. w sali posie- 
dzeń Rady Miejskiej odbędzie się 
posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Sprawozdanie cyfrowe z 
działalności Komitetu za rok 1925 
i 1926. 

2) Podania o pożyczki na re- 
mont domów. 

3) Podanie Magistratu o kre- 
dyt dodatkowy na wykończenie 
gmachu szkoluego na placu miej- 
skim przy zbiegu ulic Rydza-Śmi- 
głego i Szeptyckiego, 

4) Podania szeregu osób w 
sprawie pożyczki. 

5) Podanie petentów, którym 
zostały przyznane pożyczki zasad- 
niczo. 

6) Wolne wnioski. (s). 

m. in. Jasiulewicz B.,
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— Rozszerzenie kompetencyj 
władz administracyjnych. Władze 
administracyjne otrzymały z Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych, wy- 
jaśnienie w jakich sprawach naza- 
sadzie dekretu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o cudzoziemcach, w 
których dotychczas mogło decydo- 
wać tylko Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych będzie mógł decydować 
wojewoda, względnie starosta. 

Są to sprawy następujące: 

zanotowała w ub. tygodniu, t.j. od 
1 do 7 b. m. następującą ilość za- 
słabnięć na choroby zakaźne: tyfus 
brzuszny—2; plamisty—1 (zmarł 1); 
tyfus powrotny—1; płonica 7; bło- 
nica— 3; ospówka—1; odra — 1; 
róża — 3; grypa— 2; gruźlica—4 
(zmarło—3); zausznica—2. (8) 

— Walka z drożyzną chleba i 
mięsa. W związku z notowanym 
w ostatnich dniach nadmiernym 
wzrostem cen na przetwory chle- 

KURJER 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY, 
— Walne zebranie kuratorów 

T-wa Popierania Pracy Społecz- 

nej. Dziś 12-go maja o godz. 6-ej 

wiecz. odbędzie się w sali posie- 

dzeń Wileńskiego Banku Ziemskie- 

go walne zebranie kuratorów Sto- 

warzyszenia im. S. i J. Montwil- 

łów dla rozwoju prywatnych insty- 

tucyj dobroczynnych i użytku ogól- 

nego. (T-wo Popierania Pracy Spo- 
razie nieprzybycia w 

ТМ Вк 

— Koncert-poranek T-wa „Lutnia““, 
W niedzielę 15 b. m. w sali „Lutnia“ (A. 
Mickiewicza 8) odbędzie się koncert-po- 
ranek o bardzo urozmaiconym programie. 
W koncercie udział biorą: chór mieszany 
T-wa „Lutnia“ pod dyrekcją J. Leśniew- 
skiego, oraz wielce ceniona śpiewaczka 
p. Marja Carmarie, która w najbliższej 
przyszłości opuszcza Wilno, przenosząc 
się nastałe do Zagrzebia. Na program 
żłożą się utwory wybitnych kompozyto- 
rów (Donizetti, Meyerber, Moniuszko, 
aa Niewiadomski, Szuman, Verdi i 
innt). 

Bilety zawczasu nabywać można w 

SPORT. 
Treningi lekkoatletyczne pod 

okiem trenera szwedzkiego p. 

Norlinga. 

Trener szwedzki p. Norling wy- 

słany przez P. Z. L. A. do Wilna 

celem przeprowadzenia tu trenin- 

gów z wileńskimi lekkoatletami, 

rozpoczął 11.V b. r. swą pracę na 

boisku sportowem 6 p. p. Leg. 

  

Nr. 107 (856) 

Stow. Mł. Polsk.— do grupy A. Z. 
S-u, członkowie zaś Ż. A. K. S-u— 
do grupy Makabi. 

Sprzęt sportowy do ćwiczeń wi- 
nien być dostarczony na miejsce 
przez poszczególne grupy ćwiczeb- 
ne (Pogoni, A. Z. S-u, Saperów, 
Makabi i 85 p. p.). 

Treningi p. Noriinga będą trwać 

2 tygodnie. 

—— 
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1) Udzielanie cudzoziemcom  bowe i mięsne na terenie m.Wilna, NARA ilości kuratorów, na- = done s wod 1? W związku z tem Wil. Okr. Zw. f 

prawa pobytu w dawnej miejsco- wojewoda wil. p. Raczkiewicz Od- stępne zebranie odbędzie Się te- Początek o godz. 1-ej popoł. Lekkoatletyczny ustalił następujący I 

wości. ° : był 10 b. m. konferencję z prezy- goż dnia o godz. 7-ej wiecz. bez rozkład zajęć dla poszczególnych Czterech Tupikowskich i A 

2) Przedłużanie tego terminu. dentem miasta i komisarzem rządu, względu na ilość przybyłych оЗЬ Rad j 0. towarzystw sportowych, które będą jeden Nans. |! 

3) Rozpatrywanie i decyzja w na której omawiano szczegółowo trenowały pod okiem p. Norlinga. Ч 3 

a speed o ile złożo- sytuację, powstałą z racji zwyżki ROZNE. CZWARTEK 12 maja. W poniedziałki, środy i piątki Połowa wsi Rowy gminy rze- | A 

ne zostało odwołanie. ` cen na chleb i mięso. : = Warszawa 10 kw. 1111 m. odbywać się będą od godz. 16 do  szańskiej powiatu wilefsko-trockie- @ 

4) Ostateczne decydowanie w Następnie p. wojewoda wezwał — Zarejestrowanie związku. 3005 : ; “18 treningi grupy lekkoatletycznej 80 to Tupikowscy. | 

sprawie wydalenia z granic państ- przedstawicieli hurtowników handlu Władze wojewódzkie zarcjestrowa- GW omunikat lotniczo-meteorologi- Pogoni (męskiej), oraz od godziny Co drugi mieszkaniec wsi Rowy 

wa i rozpatrywanie rekursów zło- wyrobami mięsnemi i właścicieli ły statut Związku Kółek i Organi- 15.00. Komunikaty gospodarczy i meteo- 18—20 ćwiczenia grupy męskiej to Tupikowski. Pozatem wspom- ' 

Os ei a młynów. W wyniku porozumienia zacyj Rolniczych na powiat dziš- „grglogiczny. АЛСБ :”ШВ wieš Z z tego, że w { 

czy tylko wyszcze- producenci wyrobów mięsnych i  nieński. . Stacja nieczynna. й i : i ażdą niedzielę odbywają się tu hu- 

gólnionych wypadków za wyjątkiem miynarze mają przedstawić czę: PIE 11.00 Odczyt p. t. „Nasze wybrzeża, „ów bedzi czwartki i soboty czne zabawy, w których rej wodzą ' 

sprawy wydaleń z kraju obywatel у к | fck | | wygłosi dr. Lewicki z cyklu „Najcie- ćwiczyć będzie od godz. 16—18 Tupik 

ywatela gółową kalkulację. d WIE SKIM TIKI. kawsze szlaki wycieczkowe w Polsce". grupa sportowców 3 p. sap., 85 p. PUPOWSCY no; 

lub osoby, która korzystała z pra- Przewidywane jest wprowadze- 17.30. „Wśród książek* najnowsze wy- i Makabi k d god. & W czasie jednej z takich zabaw 

wa stałego pobytu w gr i i 5 — Nieostrożny rowerzysta. Jadący wnictwa omówi pr Era Anas (męska), od godz. za i i Tupi — 
й go poby granicach nie na terenie m.Wilna cen maksy- „„ycrem z. Eotoczek Dryświanin Michał Z a s a Henryk ti 18 —20 grupa pań (A. Z. S. i Ma- wojowniczy Tupikowscy,—to jest 

га W „ak hsadla sł malnych na chleb i mięso. Do u- zam. Zarzecze 15, najechał na 5 letnią czny. RON RAY kabi). ich główną cechą—wywołali awan- 

z N P RAT Ra starzy- stalenia tych cen maksymalnych  Krejmesz Chaję zam. Łotoczek 3, wsku- 18,00. Transmisja muzyki tanecznej z ka- Uczestnicy kursu gimnastyczno- turę z parobczakami, którzy inne ‹ 

žną, Na mocy achvaių Rudy Nie | рочоноу Фейце Марати. — НЕО неН оаНа wdw KAMM pow TSI. spotowsgo godka „w fk „ASIA (nich. zasałsię Kaalmierz Tupi 
if dopnę: К — Brak kandydatów dla ob-  Szpit. dziec. na Antokolu. Dryswianina PY Schūsslera, Pewznera, i Šin- ćwiczyć łącznie ze swemi towarzy- tnich znalazł się Kazimierz Tupi- 

zatwierdzonej przez p. wojewodę z 
i ; kowski. Tupikowscy uwažali to za 

dnia 8-go stycznia 1927 ;.: As a ааоа 1840. Rozmaitości wypowie p. LL La- Stivami, do kor) przynależą, A zdradę, w wyaikóej wkrótce kičiai 
sy ntokolu. Magistrat wileński, Ja wiński. więc członkowie Pogon е la © э ZCS S | 

1) handel obnośny starzyzną wiadomo, już przed dłuższym "" Teatr i muzyka 19.00. 19-ta lekcja kursu elementarnego į Makabi w AA tych  towa- główną złość skierowali przeciwko | 

może być skoncentrowany tylko sem ogłosił konkurs na wydzierża- 3 jezyka angielskiego. Lektorka p. Memi = * „Zdrajcy“ poszly w ruch kamienie 

ы ko Nowo-Bosaczkowskim. Sai tegoroczny 200 letni die Paroasikiakiać e ode Protsialeja 2. orianiić › № ойй "© Ponadto harcerze przydzieleni ` ! butelki. _W rezultacie _ Kazimierz 

NY, handlarze iwłaŚci- tramwajów antokolskich, czyli t. nach popularnych od 10 gr.dolzł.T8gr. _ przerwy nadane będą komunikaty „Mes- będą do grupy Pogoni, członkowie Tupikowski otrzymał 8 ran i ze : 

adatų Admina Ša wz zw. „piegutków*. Dotychczas jed- „> LE] „Papierowy kochanek” J. sag! alone jezyku „rancuskim. eh „Jezus, Marja" po kilku 

R niawskiego. omunikat lotniczo - meteorologiczny. 
nuta zmart. 

zysiekcji w miejskiej Izbie Dezyn- A w RA Jutro—„Maskarada na poddaszu“ — Sygnał czasu komunikaty taoke „| W dniu wczorajszym wojowni- 

cyjnej. * O cza rodzina Tupikowskich i A 
: : @21е uruchomič „pigutki“ na wla- S bota — „Przechodzien“ B. Ka- _ Program koncertów zagranicznych. Tupikowskich i Antoni ‹ 

R mę a Rt AD 
- — Niedziela—| „46 % ° ь ь - : 

dała plombę. Opłata za oplombo- Z KOLEI. Skarada na poddaszu” J. Velse 20.45. Wieczór muzyki włoskiej (Pon- igo. RY wo k 

wanie i dezynfekcję będzie wynosi- Bid — Niedziela o so Sk „Ucie- chielli, Vittadini, Brogi, Mascagni iin.). (w podwórzu). : Sąd po przemówieniu mec. Ja- t 

la a od kilograma. — Reorganizacja kolejnictwa. po OE ENO Wiedeń 7 kw. 517,2 m. Po A aa Gay sińskiego skazał za udział w zbie- \ 

5 nni nie przestrzegania po- Wileńska Dyrekcja Kolejowa otrzy- — Teatr Polski (sala „Lutnia“). 21.30. Lekka muzyka w wykonaniukwar- | jak sagutės gowisku, które było powodem śmier- I 

wyższego przepisu pociągani będą mała z Warszawy nieoficjalną wia- „— Duis „Nie trzeba się niczemu dzi- tetu kameralnego. GOLENIE —30gr.| 4 Kazimierza Tupikowskiego, Wik- | 

do odpowiedzialności z art. 158 domošė o tem, že w sferach mia- wić" komedja St. Kiedrzyńskiego. z wodą kolońską—308r.| torą Tupikowskie 6 mi t 
K K в Lapis inas Asai ać i — Jutro „Simona* komedja Devala, Budapeszt 555,6 m. | STRZYŻENIE i GOLENIE razem60 r. | więzienia, Bronisława i miesięcy 

> inych ostatecznie już zostało z M, Malanowicz-Niedzielską w roli ty- PE |STRZYŻENIE DAM _ —50 więzienia, Bronisława i Edwarda Ё 

Powyższe rozporządzenie otrzy- postanowione utworzenie general- {шоме] 19.00. Transmisja z opery. Muzyka cy- | 8'.| Tupikowskiego oraz Antoniego 

muje moc obowiązującą z dniem nej dyrekcji kolejowej jako naczel- — W sobotę po raz pierwszy farsa Bańska. Koa о4 10 numerów—2.508r. | Nansa na 3 miesiące więzienia, a d 

pok m. (5). nego organu samodzielnego przed- OW iii Aledzialnać W Berlin 494 m. | Obsługują NOK drugiego Wiktora Tupikowskiego | $ 

— Stan zdrowotny Wilna. Sek- siębiorstwa, w jakie koleje polskie niedzielę o godz. 3 m. 30 pp. krotochwi- 19.30. „Opowieści Hoffmanna" opera Of- PORE na 1 miesiąc więzienia, zamienia- | 

cja Zdrowia M. ё t Е z į 
a Magistratu m. Wilna mają być przekształcone. (cz). la Gavaulta „Złota ciocia". fenbacha, Transmisja z Charlottenburga. jącego dom poprawy. | 

EET p -——-—7—————> 7 
RZ RE EE оЕУОН ОМАр Ерч чиочеанрееЕчНННННИ п 

Przetarg. KINO Dziš premjera! Znakomity aktor, ideał dzisiejszych kobiet, danser i sportowiec Biaro Elekiro | Radjo- Optyk-Rabla" mae |r 

Wileński ; н czaruje swoją grą i urodą w wielkim dramacie współczesnym w 10 aktach, ” !' ; PI ) 

Urząd Wojewódzki—Okręgowa Bo o OLAF FJORD osnutym na tle walki dwóch płci p. t. techniczne I, Wajmana, = Posiakaacka TE" 3 
Dyrekcja Robót Publicznych w Wilnie, ulica 

lonja 
miekiewicza 2. | TĄANIEC NA SERCACH. Magdaleny Nr. 2, ogłasza przetarg na dzier- Uwaga: Pa Wilno, Trocka 1/, tel. 781. telet_10-58 5-1236 0, 

żawę lokali handlowych (sklepów): ae ew A majezjałów. elektrotech" III k     
  

przy ul. Wielkiej Nr. 34 (bez mieszkania), 
przy ul. Wielkiej Nr. 51, 

nicznych 1 radjowych. о© 
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przy ul. Ostrobramskiej Nr. 16. Dum w śródmieściu sogi NE Ogłoszenia Ad 

Przetarg odbędzie się w d. 23 maja 1927 4 zł 9 5 gr cn Prosimy „0 przekonanie i | 

ay R sę wi w ea Urzędu Woje- z > 1 4000 dolarów ME a Urjera Wileń jego o 

nie, pokój Nr. 78. “ 5 . j „A ski 

Pisemne oferty sm być złożone w tym- Prenumerata miesięcz. „ROJU kupimy natychmiast ® Sprzedaję DOWÓŻ n 

| že dniu do godz. 12 w kancelarii Oddziału i a O SEAT 1a gotówkę. ŻE Odyisć аоы TN P 

udowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92 na każ- | I. Bibljoteka powieściowa jącemu ogółowi. Tym razem daje on nam > Armji, Wilno, Cielętnik, 1 jaj U 

dy lokal oddzielnie lacznić z pokwitowaniem | 507. P aques S eilės = Szang- rasową polską „powieść awanturniczą“, EE „Optytal“ co okutsty- wskaże wożny Te zk na najbardziej ł ni 

Kasy A 2% wadjum prze- e p SP Z Ska пАииЕния tro, tel. 9-05. — 43231 eny. największy w. L 43215 dogodnych |! w 

3 i uj a a 
ie, c. B-cia | 

ED arse gRO TOWEDCERANY 95 gr). 2 niemieckiego $tumaczył prof. Ba- | Il. Bibljoteczka histor.-geogr. „ROJU*. Sai Wilno, Bek „Spirytus : warunkach zę 

= я ż czyński, cena księgę. 1 zł. 25 gr. b Wielka 66. Wielki wybór palenia (drzewny п 

Wadjum podlega zwrotowi po zakoficze- T Z cyklu „Polacy na szlakach świata”. z 4 110 butelk ADMINISTRACJA 

; € I 508—509. Melchior Wankowicz „W ko- o KBL KIE: Gotówkę | 'otoersficznych przybo- gr. butelka 

niu rozprawy ofertowej. W razie cofnięcia B 72. Al. Junosza-Gzowski „Kr в rów. Wydaje okulary po poleca : 

oferty w czasie rozprawy ofertowej lub od- SN emi końrajcai, cza kot. POOL OLMOJE „| w každej sumie loku- |. reseptach Kasy Chorych. | |. Zwiedryński |" orjera Wueńskiego z, 

mowy podpisania umowy—wadjum przepada garska 1 zł. 95 gr. ' (| Z cyklu kryminalnego. jemy najdogodniej pod 13650 | Wileńska 28. ___4201 Jagiellońska 3. zy 

na rzecz Skarbu Państwa. 40 jack Lośdon: „Sakariałsk dłean..| 15. Koś: ko. M aa „ro poliai на jų GcuB Aaraia o Muzykantki е ПНОИМА @ 

Oferta winna zawierać sumę rocznego Zbiór autoryzowanych opowiadań jeszcze CZE] » PASSE Dom H/K. „ZACHĘ- izykan Pokó ra 

czynszu dzierżawnego, wyrażoną w złotych mie drukowanych po polsku. Z ang'elskie- Z cyklu „Rosja na rubieży”. TA*, Gdańska 6, I pię- | potrzebne na różnych in- ) 2 E 

w złocie. go tłumaczyła St. Kuszelewska-Matuszew- | 74. „Zabójstwo pułk. Sudiejkina*, szefa pe- tro, tel. 9-05. _ 3995 | strumentach do restau- o Popierajcie wi 

Wzór umowy, jak również warunki dzier- z cena wa Т, = gr. : : 1егзЬп$гзюе1 ZE sę an (siege kę BR i) WYNAJĘCIA pź 

i Р $ i 511. Zoszczenko powiadania“. Jest to 75. Jan Sokolicz-Wroczyfiski „ - Па РУг As НЕ 8 za A R s 

asi a iais Igiės A zbiór humorystycznych opowiadań tego tor Griin*, kat robotniczej Warsza wy: LEKCYJ mitaž“, ZE Wejście frontowe. Ligę Żeglugi { > 

sowieckiego Awerczenki, pozwalających i i Ka 0 “ PCE | 

się do dozorcy domu od g. 8 rano do 6 w. zajrzeć = kulisy życia Rosjić 7 BANIE Z cyklu szpiegowskiego. — angielskiego Mi SE Zarzecze 17-13 Morskiej i Rzecznej | ) 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo go tłumaczył M. Wańkowicz, c.księg. 95gr. | 76. „Tajniki szpiegostwa austriackiego”. (maca Aosietka):-- elopaio S W ód: | ® 

wyboru oferenta bez względu na zaoferowa: | 512. Jerzy „Bandrowaki, „Po tęczowej | z m Kija świata”. francuskiego — miesziu wraz ź towarem, zi 

wną, u: leżniając to o '0- obręczy". jerzym Bandrowskim mówić Й r. J. je ajewski i ty Ą tuj d * э са 

‚ атча Эоа на Ac 20 08 I nie trzeba, zbyt dobrze znany jest czyta- „Wyprawa Liwingstona*. es s 00 a aa Czy zapisałeś się na członka %   
dzaju przedsiębiorstwa i finansowych zdol- 

    

ności oferenta. 7, wojewodę Dyrektor- Inżynier Prenumeratę można wpłacać bezpośrednio do „Roju'”, (Warszawa, Kredytowa 1). 3931 ŠE a ma. da AZ AŚ ГОр РР ne 

4311/285/V1 (—) St. Sila-Noviki. —————————
—— a (Okolica Łukiszek). 4320 4219 

= ———————————
——————— zn 

JACK LONDON. podnosić się do góry po kilku zacinał się w uporze. Lecz skoro będzie pan potrzebował pracować wiele wymagał od życia, a w przed- choć monotonna. Poza wiecznem nc 

pierwszych taktach. Harris Collins zagrano melodje, których go ste- sam przez cały czas przedstawie-  siębiorstwie teatralnem był pustel- podróżami, nieskończonemi węd” 

64) przybliżył się do niego i Śpiewał фага wyuczył, natychmiast głos nia. Źle pan zrobi, jeśli pan nie nikiem w samem sercu życia. rówkami z miasta do miasta, оё 

z nim razem. podnosił. Czynił to mimowoli. Czar ubezpieczy go na pięćdziesiąt ty- Mik ani go lubił, ani nie lubił, miasteczka do miasteczka, wystę m 

® „Harry del Mar miał słuszność, muzyki silniejszy był od jego wo-  Sięcy, zaraz na początku. Gdybym raczej poprostu godził się z nim. pował na scenie raz jeden w CI zu 

Zapanowało milczenie. Małpa- 
gdy powiedział, że ten pies jest 
szczytem wszystkiego i dobrze zro- 

li. Wreszcie Collins odkrył pięć 
pieśni, z sześciu jakie Mik umiał 

był młody i wolny, nicbym nie 

pragnął, jak tylko sam wyruszyć 

Podróżowali razem przez całe Sta- 

ny Zjednoczone i nigdy nie zaszła 
gu każdego wieczoru z siedmiu 
wieczorów tygodnia i dwa razy na 

kapelmistrz przestała wykręcać się bił, sprzedając swoją trupę psów. Śpiewać: „(God Save the King“, z nim w świat". pomiędzy nimi żadna niezgoda. popołudniowych przedstawieniach: „P 

i hałasować. Ludzie, którzy ją po- Wiedział co robi. Ten pies, to Ca- „Sweet Bye and Bye“, „Lead Kin- Henderson okazał się zupełnie Henderson ani razu nie podniósł Kurtyna się podnosiła, pozostawał ku 

pychali unieśli do góry trzymane ruso wśród psów. To nie wyjący dly Light', „Home, Sweet Home“ innym człowiekiem, niż którykol- ostro głosu na Mika, ten zaś ani na Scenie sam jeden, w otoczeniu co 

w ręku drągi i druty. Pozostałe chór, jak ten, z którym występo- i „Roll Me Down to Rio". Mik wiek z dotychczasowych panów razu nie warczał ostrzegawczo na odpowiedniem dla takiej znakomi- 19 

małpy drżały widocznie z obawy wał Kingsman, to prawdziwy Śpie- nigdy nie špiewal „Shenandoah“, Mika. Była to istota zupełnie bier- Hendersona. Poprostu znosili się tości. Henderson stał na uboczu, Gy 

przed czemś strasznem, co nieba- wak, solista. Nic dziwnego, že nie Collins bowiem, ani jego córka nie na. Nie był on ani zły ani dcbry. wzajemnie, istnieli razem, bo prąd niewidzialny dla widzów i spoglą” I 

wem nastąpi. Skrzypek wytrzesz- chciał się uczyć sztuk. Wszak ma znali tej pieśni starych żeglarzy Nie pił, nie palił, nie przeklinał, życia zbliżył ich do siebie. Oczy- dał zdaleka. Orkiestra grała cztery „i 

czył Oczy. Johnny wciąż zanosił swoją specjalność. I pomyśleć! Od- nie przyszło im przeto na myśl nie chodził do kościoła i nie był wiście nie łączyły ich więzy ser- kawałki, jakich go wyuczył ste- 30 

się ze śmiechu. Harris Collins zdu- dałem go prawie temu zabójcy by ją zaproponować Mikowi. członkiem Y. M. C. A. Był wege- decznego uczucia. Henderson był ward—Mik zaś śpiewał, jego cie- tez 

miony, podrapał się w głowę i my- psów Wiltonowi Davis. Tylko, że „Pięć pieśni, to dosyć, jeśli nie  terjaninem, — bez zapału, lubił ki- panem. Mik—jego własnością. Mik niowane wycie było bowiem istot- мй, 

ślał dalej. wrócił do mnie.—Johnny, otaczaj chce nauczyć się ani jednej nowej nematograf, o ile wyświetlane fil- był martwy dla niego, jak on sam nie śpiewem. Na bis nie dodawał c 

„Wszak nie powiecie...* zaczął go specjalną troskliwością teraz. nuty*, orzekł Collins. „Będzie miał my dotyczyły podróży i większą był martwy dla wszystkiego na nigdy więcej niż jedną pieśń, było 

niepewnie. „Wiem. Ten pies szedł Przyprowadž go do mnie do do- wszędzie szalone powodzenie. To część wolnego czasu spędził czyta- świecie. nią zawsze „Home, Sweet Home”. 

za melodją. Czyż nie? Osądźcie sa- mu dziś wieczorem, zrobię praw- cała kopalnia złota. Dałbym się jąc Swedenborga. Nie miał wcale Jednak Jakób Henderson był Następnie, podczas gdy publicz- mi 

mi. Czyż nie? Ten przeklęty pies dziwą próbę z nim. Moja córka powiesić, jeślibym go sam w Świat temperamentu. Niktnigdy niewidział uczciwy i prawy, był człowiekiem ność biła brawo i tupała nogami z i k 

śpiewał. Mogę założyć się o życie.— gra na skrzypcach. Zobaczymy co nie wprowadził, gdybym był mło- go w gniewie i mówiono ogólnie, interesu i był systematyczny. Gdy zachwytu nad psem Caruso, Jakob sfe 

Uwaga, chłopcy; zostawić małpy w potrafi z nią zaśpiewać. To cała dy i wolny". że posiada cierpliwość Joba. Onie- nie jechali nieskończenie długim Henderson pojawiał się na sceni2, nic 

spokoju. Warto zwrócić na to u- kopalnia pieniędzy, wierzcie mi". XXXII śmielali go policjanci, służba ko- pociągiem, dawał Mikowi raz na uśmiechał i kłaniał stereotypowo, i 

wagę. — Panie skrzypku, proszę Tym sposobem odkryto Mika. ll. lejowa i konduktorzy, chociaż ich dzień porządną kąpiel, po której z obojętno-wdzięcznym uśmiechem, Fa 

raz jeszcze zagrać „Home, Sweet Próba popołudniowa udała się czę- Ostatecznie sprzedano Mika się nie lękał. Nie bał się niczego, wycierał go najdokładniej. Podczas kładł prawą dłoń na ramię Mika Z lik 

Home“ — czekamy. Silnie, głośno śŚciowo. Po nadaremnych próbach niejakiemu Jakóbowi Henderson tak jak nie kochał niczego, oprócz kąpieli nie obchodził się nigdy udanem uczuciem koleżeństwa, po” po 

i powoli.—Teraz uwažajcie ws2ys- z nieznanemi mu piosenkami Col- za dwa tysiące dolarów. „Sprzeda- Swedenborga. Charakter jego był szorstko i nie Śpieszył nadmiernie. czem obaj, Henderson i Mik skła- kry 

cy i powiedźcie, czy ja zwarjowa- 

em, czy ten pies powtarza me- 

lodję. O! Co to jest? Czyż nie 

lins przekonał się, że umie on i 
chce śpiewać „God Šave the King“ 
i „Sweet Bye and Bye“. Spędzano 

ję go panu za tę sumę”, rzekł 

Collins. „Nie minie pół roku, a 

nie zechce pan go oddać za pięć 

tak bezbarwny, jak bierne były ko- 

lory jego ubrania, bierny kolor 
włosów, rosnących na jego głowie, 

Mik nie wiedział właściwie czy lu- 

bi kąpiel, czy też nie. Była mu 

ona obojętna, była cząstką jego 
czeniem kurtyny. 
li jeszcze jeden ukłon przed opuść) |? 

Ch 

śpiewa?" długie godziny na wyszukaniu me- tysięcy, —jeśli się mylę,to nie mam bierny kolor Oczu, któremi patrzał losu na Świecie, jak cząstką losu (D. с. n.). po: 

Nie było najmniejszej wątpli- lodji. Napróżno starano się wyu- wyobrażenia o publicznych wystę- na Świat. Nie był on głupcem, nie Hendersona było kąpać go tak ol 

wości. Mik opuścił dolną szczękę, czyć go coś nowego. Mik nie wkła- pach. Pobije do ena tego waszego był również mędrcem, ani uczo- często. Ge 

przednie łapki zaczęły niespokojnie dał w wysiłek serca ani uczucia i ostatniego psa z arytmetyką i nie nym. Niewiele dawał Światu, nie: Praca Mika była dość lekka, ksz 
„o . 

ej 
  mana 
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