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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem d. a 

kronika rekl— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), nekrologi—25% zniżki, dla poszukują 
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o domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CEN. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

miejscowe—150% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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ANIE KSIĄŻKI 
DZIAŁ ANTYKWARSKI 

przy księgarni Józefa Zawadzkiego 
połeca dobre książki starsze i nowsze 

po cenach od 30 gr. za tom oraz nuty po cenach od 10 gr. zaark. 3542 

оее ее 

w Wilnie, 
Wielka 7 

Na froncie angielsko-chińskim. 
Kilkanaście tysięcy kilometrów 

od nas wzbiera gwałtowny konflikt 

o światowem znaczeniu, którego 

przebieg i wynik nie może być dla 

Polski obojętny: spór angielsko- 

chiński. 

Znaczenie jego dla Polski po- 

chodzi stąd, że nasz wschodni są- 

siad bynajmniej nie odgrywa w tej 

sprawie roli biernego widza. 

Aby przebieg sporu zrozumieć, 

trzeba rzucić okiem na dzisiejsze 

Chiny. Jest to państwo, którego 

organizacja różni się zasadniczo 

od tego, co widzimy w państwach 

eyrooejskich. 
ładze centralne państwa „nie 

mają na większej części jego Ob- 
szaru żadnej egzekutywy. Pańami 

sytuacji są gubernatorowe prowin- 

cyj, podbijający sąsiednie terytorja 

zapomocą najemnych armij, utrzy- 

mywanych z reguły za obce pie- 

niądze i jednoczący w swem ręku 

wielkie przestrzenie na prawach 
wielkorządców. 

W tej chwili Chiny północne 

znajdują się w ręku Czang-Tso- 

Lina, za którym kryją się wpływy 
'_ . angielskie i japońskie. . Natomiast 

Cniny południowe opanował mar- 

szałek Fang, sprzymierzeniec So- 

wietów. 
| Moskwa, idąc utartemi šladami 

swej taktyki, stosowanej w Turcji, 

Indjach i w kilku innych krajach 

azjatyckich, podsyca uczucia naro- 

dowe Chin, ostrze ich zwracając 
z„eciwko Anglji. 

Leży przed nami numer so- 

wieckiej „Prawdy”, zawierający wy- 
wiad przedstawicieliprasy z zastęp 

cą komisarza spraw zagranicznych 

Litwinowem. Alter—ego Cziczerina 
mówi m. in. O „..historji ruchu 

wolnościowego  wielomiljonowego 
narodu chińskiego. Legendą jest, 
że... została ona wytworzona przez 

jakichś agentów sowieckich. Żaden 
człowiek kulturalny nie może te- 

mu wierzyć... Rząd sowiecki nigdy 

nie ukrywał swych sympatji dla 

ruchu wolnościowego chińskiego *... 

- Moskwa usiłuje więc odegrać 
rolę szermierza wolności Chińczy- 
ków, no i oczywiście innych także 
narodów kolorowych. Organizacja 
Kuo-Min-Tang, kótórawraz z marsz. 
Fangiem opanowała Chiny połud- 
niowe z ich stolicą Kantonem, no- 
si chakter nacjonalistyczny i filo- 

bolszewicki. 

Czterystotysięczna armja Fanga 

po opanowaniu szeregu ważnych 

punktów maszeruje na Szanghaj. 

Chińczykom idzie o zupełne 

wyeliminowanie wpływów angiel- 

skich z Chin południowych. Obok 
różnych ulg ekonomicznych należą 
do nich specjalne koncesje, na mo- 

1 cy których obywatele angielscy 

osiedlają sie na pewnych terenach 

w charakterze czynnika uprzywile- 

jowanego. 

Anglicy wysłali na wody chiń- 
skie około 100 statków wojennych 
i dwudziestotysięczną armię lądową. 
Sprawa chińska jest ośrodkiem po- 
lityki wielkobrytańskiej w chwili o- 

becnej. 
Nie idzie o drobiazgi. W samym 

Szanghaju mieszka trzydzieścii ty- 

sięcy cudzoziemców, wśród których 

  

większość stanowią anglicy. Mają- 
tek angielski w tem mieście przed- 

stawia wartość 200 miljonów fun- 

tów sterlingów (około 9 miljardów 

złotychl). Jako rynek dla wwozu 

towarów angielskich i jako zbior- 
nik surowców, posiadają Chiny po- 

łudniowe zupełnie wyjątkowe zna- 

czenie, o którem, zaangażowanie 

majątku angielskiego w najważniej- 

szem mieście tego kraju, daje pew 

ne pojęcie. 

W chwili obecnej jest W. Bry- 

tanja zupełnie bezsilna wobec na- 

poru czterystotysięcznej armji chiń- 

skiej, niosącej na ostrzach swych 

bagnetów żądania niezmiernie kur- 

tuazyjnie formułowane przez mini- 

stra spraw zagranicznych rządu kan- 
tońskiego p. Czena. 

Mimo całej gentelmanerji tego 

dyplomaty, nie wypowiadającego 

zresztą do końca swych żądań, 

widzi się już, że zmierzają one nie- 

chybnie do usunięcia anglików z 

ich koncesji. W. Brytanja, gotowa 
byłaby poczynić b. daleko idące 

ustępstwa w zakresie umów, nor- 

mujących współżycie angielsko- 
chińskie i ustąpić z punktów mniej- 

szej wagi, chce jednak za wszelką 

cenę pozostać w charakterze kon- 

cesjonariusza w samym Szanghaju. 
Anglja chce za wszelką cenę u- 

niknąć konfliktu zbrojnego, jej ek- 

spedycja ma oOdegrywać jedynie 
rolę ochrony życia i mienia jej 
obywateli. 

W tej chwili rząd londyński 
szuka dróg do pokojowego  załat- 
wienia konfliktu. 

W kołach radykalnych wysunię- 

ta została propozycja odwołania 
się o pośrednictwo Ligi Narodów, 
co z punktu widzenia dumy angiel- 

skiej byłoby krokiem b. daleko 
idącym. 

Koła rządowe są temu narazie 
przeciwne. Wybitny korespondent 

firm francuskich i włoskich p. H. 
W. Harris objaśnia to stanowisko 

tem, że interwencja Ligi spotkała- 

by się z opozycją Sowietów i Sta- 

nów Zjednoczonych, których inte= 

resy są w Chinach zaangażowane. 

W każdym razie możliwość  inter- 

wencji Ligi jest w Londynie po- 
ważnie dyskutowana. 

Wczorajsze depesze donoszą © 
interwencji Stanów Zjednoczonych, 
które proponują neutralizację Szan- 
ghaju, a więc zrównanie swych 

praw z prawami W. Brytanji i in- 
nych mocarstw. Nie można po- 

wiedzieć, by propozycja ta była 
zupełnie bezinteresowna. 

Dzisiejsze informacje mówią, że 
przerwane niedawno rokowania 
między Czenem a pełnomocnikiem 

W. Brytanji, O'Malieyem zostały 

nagle wznowione. Jaki będzie ich 
wynik? Nierówność sił w chwili 
obecnej nie zdaje się upoważniać 

do optymizmu. Chińczycy mają 

wszystko do wygrania, jeśli... 
Stosunki chińskie gotują zawsze 

mnóstwo niespodzianek, A właśnie 
świeżo Czang-Tso-Lin oświadczył, 
że jest zdolny do walki i brak mu 
jedynie zapasu amunicji. To zna- 
czy, że tragedja żółtego wodza tkwi 
w pustym skarbie, który radby na* 

pełnić. W razie interwencji Czang- 

Pracownia Roentgenologiczna D-ra Leona Sułkowskiego 
przy Poradni Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. 

Czynna codziennie od godz. 5-ej do 7-ej wiecz. 
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Białe noce??. |    

Budżet Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

Mowa posła Kościałkowskiego. WARSZAWA, 9.II (Pat.) Wczo- 
rajsze posiedzenie Sejmu rozpo- 
częło się o godz. 11 z minutami 
przed południem. Przystąpiono do 
dalszego ciągu dyskusji nad bud- 
żetem Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu, przerwanej w sobotę z po- 
wodu wyjazdu ministra Kwiatkow- 
skiego do Łodzi. 

W dyskusji zabrał głos min. 
Kwiatkowski. Przemówienie jego 
podajemy w streszczeniu: 

Mowa mininstra przemysłu i handlu. 
„Środki ministerstwa przemy- 

słu i handlu są pod względem bud- 
żetowym bardzo skiomne, gdyż 
preliminowane wydatki stanowią 
zaledwie 0.53 proc. ogólnych wy» 
datków państwa. Dominują w tem 
wydatki nadzwyczajne i inwesty- 
cyjne, które wynoszą 75 proc. 
Cyfra ta jest symbolem ekono- 
micznych stosunków w państwie. 
Polska ma specjalne zadania, któ- 
re zwiększają jeszcze jej trudności. 
Rozporządzamy  słabemi siłami 
materjalnemi. Obieg  pienięž- 
ny w Polsce wynosił w r. 1926 na 
głowę ludności mniej niż 20 fran- 
ków szwajcarskich, podczas gdy 
np.: w Holandji 235. W dziedzinie 
elektryfikacji, rozbudowy sieci dróg 
bitych i dróg wodnych, urządzeń 
miejskich i t. d. mamy do zrobie- 
nia znacznie więcej niż inni. Pod 
względem ilości przesyłek poczto- 
wych stoimy na 26 miejscu, wresz- 
cie pod względem ilości telefonów 
na 24 miejscu. 

Praca nasza musi mieć więc 
charakter inwestycyjny i musimy 
budować od fundamentów. Wielkie 
zaniedbanie gospodarcze, większe 
niż gdzieindziej utrudnia nam ten 
wyścig pracy. 

Inwestycyjnym też jest charak- 
ter nawet działu ustawodawczego 
Ministerstwa. Największem złem 
jest różnorodność ustaw w różnych 
zaborach i z tego powodu postu- 
lat unifikacji ustawodawstwa musi 
u nas górować. W Ministerstwie 
odbywają się obecnie intensywne 
prace ustawodawcze. Szereg pro- 
jektów ustawodawczych wyszło już 
z Ministerstwa, a między innemi 
Rada Prawnicza pracuje nad usta- 
wą przemysłową. W opracowaniu 
jest też ustawa o izbach przemy- 
słowo - handlowych. Przyśpieszono 

„szczędność 

pracę nad ustawą o spółkach ak- 
cyjnych i nad ustawą górniczą. 
Następnie rozpoczęto kodyfikację 
prawodawstwa naftowego. Ponadto 
Ministerstwo pracuje nad projek- 
teim ustawy o popieraniu prze- 
mysłu wiertniczego naftowego, nad 

, ustawą o biurze badania cen, u- 
zgadnia wreszcie ustawę  probier- 
czą i pracuje nad ustawą o zaku- 
pach i szeregiem innych. 

Rozwój tych prac wymagał pe- 
wnych zmian w organizacji Mini- 
sterstwa, które weszły w życie w 
listowadzie roku ubiegłego. Wyni- 
kiem tych zmian jest również usa- 
modzielnienie przedsiębiorstw pań- 
stwowych, przyczem punkt ciężko- 
Ści przenosi się na poszczególne 
dyrekcje z jednoczesnym wzmocnie= 
niem kontroli. 

Poraz pierwszy w Polsce pro- 
wadzone są gruntowne przygoto- 
wania do nowej taryfy celnej. Wa- 
loryzacja obecnej taryfy celnej na- 
razie nie jest aktualną. Musimy 
ustalić zasadę, u nas otwierają 
się drogi do rozwoju zdrowej ini- 
cjatywy prywatnej w dziedzinie go- 
spodarczej. 

Omawiając sprawę traktatu han-. 
dlowego z Niemcami, p. Minister 
powiedział. 

„Gotowi jesteśmy w każdej 
chwili do zakończenia wojny cel- 
nej, ale nigdy do kapitulacji. W 
imię prawdy — kończy Minister — 
trzeba też powiedzieć społeczeń- 
stwu, że jego wysiłki i prace, 0- 

i patrjotyzm, stwarza 
nieustannie nowe wartości, budzi 
nowe siły i nowe życie, powstaje 
nowa Polska, zdrowa psychicznie, 
Polska pracująca, która przez spo- 
kojną twórczość zdobywa własne 
prawa do umocnienia swej niepod- 
ległości gospodarczej i politycznej”. 

dlraszna fragedji W Warszawie, 
Robotnik budowlany wymordował całą swą rodzinę 

i popełnił samobójstwo. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym Warszawa została zaalarmowana wiadomością 
o strasznej tragedji na Solcu. Mianowicie, przy ul. Solec pod Nr. 71, w 
mieszkaniu zajmowanem przez rodzinę robotniczą niejakiego Stefana 
Maślanki dokonano zbiorowej zbrodni. 

Jak się okazało, Stefan Maślanka, z zawodu robotnik budowlany, 
był blisko do roku pozbawiony pracy, a Stosunki jego rodzinne, zwła- 
szcza z teściami były bardzo naprężone. Nad ranem dnia 7 b. m. Maś- 
lanka, powodowany swą rozpacziiwą sytuacją, zamordował swoją żonę 
Janinę, matkę żony, siostrę i brata żony, poczem sam siebie pozbawił 
życia. 

W liście, jaki zrozpaczony morderca zostawił, zaznacza on między 
innemi, iż do tego rozpaczliwego kroku pchnął go brak pracy i podłe 
obchodzenie się rodziny żony z nim i jego żoną. 

Tso-Lina i pozyskania sprzymie- 

rzeńców w środkowych Chinach 
sprawa mogłaby jeszcze przybrać 
pomyślny dla W. Brytanji obrót. 

W każdym razie w obecnej 
chwili sytuacja przedstawia się dla 
niej groźnie. 

Front pod Szanghajem, jakeśmy 
to wykazali nie jest tylko frontem 

chińskim. Jestto zarazem front 50- 

wiecki. Jeśli wziąć pod uwagę, że 
Sowiety stosują podobną taktykę 

budzenia nacjonalizmu przeciwko 
W. Brytanji na różnych frontach, 
to stanie się jasnem, że dumny 
Albion ma dziś wiele powodów do 
szukania sprzymierzeńców wśród 
państw, mających sprzeczne intere- 

sy z Rosją... 

Ten ostatni moment wytłomaczy 

niejeden zwrot w polityce między» 
narodowej ostatnich kilku—kilku- 
nastu miesięcy, obchodzący nas 
znacznie bliżej, niż walka o Szang- 
haj. B. W. 

Endetki redaktor oskarżony o zdradę 
STAN. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
‚ & Torunia donoszą: W toruń- 

skim sądzie okręgowym rozpoczęła 
się rozprawa przeciwko redaktoro- 
wi „Słowa Pomorskiego* oskarżo= 
nemu o zbrodnię stanu. Zamieścił 
on w swoim czasie artykuł oma- 
wiający stan polskiej siły zbrojnej, 
twierdząc przytem kłamliwie, że 
naczelne dowództwo przygotowuje 
się do zbrojnego napadu na Kowno. 

  

W dyskusji wyróżniło się prze- 
mówienie pos. Kościałkowskiego 
(Kl. Pracy) — poruszające szereg 
zagadnień i bolączek drobnego prze- 
mysłu i rzemiosł, mających wiel- 
kie znaczenie dla całego kraju, — 
które to gałęzie naszej produkcji 
dotychczas nie były otoczone na- 
leżytą opieką. 

Pos. Kościałkowski stwierdza, 
że gdyby kredyty udzielane wielkie- 
mu przemysłowi były należycie zu- 
żytkowane pod kontrolą państwo- 
wą, to przemysł ten w obecnej 
chwili byłby w należytym rozkwi- 
cie i nie przeżywalibyśmy tak cię- 

„żkiego kryzysu gospodarczego. 

Sprawa przemysłu wojennego. 

Mówiąc o sprawie przemysłu 
pracującego na potrzeby armji, pos. 
Kościałkowski wyraża opinię, że 
Min. Przem.i Handlu powinno dą- 
żyć do porozumienia z Minister- 
stwem Spraw Wojsk. celem przy- 
stosowania przemysłu wojennego 
do warunków pokojowych. 

Pos.- Kościałkowski stwierdza 

dalej, że uwagi referenta budżetu 
Ministerstwa Przem. i Handlu były 
głównie zwrócone na zagadnienia 
wielkiego przemysłu. Tłómaczyć 
to można tem, że wszystkie do- 
tychczasowe rządy, a szczególniej 
Min. Przem. i Handlu niedocenia- 
ły znaczenia drobnego przemysłu i 
rzemiosł. š 

Zasługi obecnego rządu. 

Następnie pos. Kościałkowski 
podkreśla zasługi obecnego rządu, 
położone na polu ujednostajnienia 
ustawodawstwa rzemieślniczego i 
wyraża opinję, iż z chwilą ogło” 
szenia ustawy rzemieślniczej drob- 
ny przemysł i rzemiosła znajdą na” 
leżytą obronę na terenie całej Rze- 

czypospolitej Polskiej, a prace Mi- 
nisterstwa Przem. i Handlu pójdą 
dalej, zostanie opracowane rozpo- : 
rządzenie wykonawcze do ustawy 
przemysłowej, oraz ustawa © 17- 
bach przemysłowych będzie uzgod- 
niona ze sferami rzemieślniczemi i 
ustawą rzemieślniczą. 

Drobny przemysł i rzemiosło. 

„Klub mój — podkreślił pos. 
Kościałkowski — widzi 'w akcji 
pomocy rzemiosłom realizację pań- 
stwowego programu, a umożliwie- 
nie egzystencji i rozwoju 360 tys. 
warsztatów rzemieślniczych uwa- 
żam za jedno z najważniejszych 
zadań Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu*. 

Pos. Kościałkowski stwierdza, 

że zbyt daleko idące popieranie 
interesów wielkiego przemysiu i 
krótkowzroczna polityka poprzed- | 
nich rządów zrujnowały doszczęt- 
nie stan średni, będący podstawą 
dobrobyłu miast polskich. Błędy te. 
winny być naprawione przez umie- 
jętną politykę gospodarczą, kredy- 
tową i ošwiatową. 

Co przynosi szkodę rzemiosłu. 

Z kolei pos. Kościałkowski za- 
znacza, że dużą szkodę ponosi rze- 
miosło wskutek braku rozdziału 
kompetencji w sprawie rzemieślni- 
czej między Min. Przem. i Handlu 
a Min. Spraw Wewn. i wyraża na- 
dzieję, że niedomagania te zosta- 

ną usunięte przez ustawę przemy- 
słową. Celem uzgodnienia ustawy 
i rozgraniczenia kompetencyj ko- 
nieczne jest przywrócenie do życia 
oraz reorganizacja istniejącej przy 
Min. Przem. i Handlu rady rze- 
mieślniczej. 

Korzyści z rozwoju drobnych warsztatów. 
Mówca podkreśla, że akcja u- 

przemysłowienia kraju drogą roz- 
woju drobnych warsztatów jest ze 
wszechmiar celowa, gdyż prowadzi 
ono do powiększenia produkcji 
kraju, umożliwia zwalczanie bezro- 
bocia i poprawę aktywności nasze- 
go bilansu handlowego. 
Mówca wzywa więc rząd do ma- 

terjalnego poparca mechanizacji 
warsztatów rzemieślniczych, dalej 
do organizowania spółdzielni kre- 
dytowych, surowcowych oraz udzie- 
łenia rzemiosłu niskoprocentowego 

kredytu na długich terminach. Za 
znacza również wadliwość rozdzia- 
łu kredytu rzemieśniczego, dokona- 
nego przez P. K. O., która niepo- 
trzebnie korzysta z pośrednictwa 
banków akcyjnych. 

W zakończeniu mówca zazna- | 
cza konieczność uwzględnienia rze- | 
miosła przy dostawach wojsko- 
wych i stawia wniosek O podnie- | 
sieniu subwencji na nagrody dla 
czeladników i terminatorów do 
50 zł. ! 

Inne przemówlenia. 

Ponadto przemawiali: pos. Wiś- 
Jicki (Koło Żydowskie), pos. Szyd- 
łowski (Piast), pos. Zaręba (PPS), 
pos. Masymiljan Malinowski (Wy- 
zwolenie). ; Е 

Pos. Wiślicki poddał analizie 
strukturę gospodarczą Polski, do- 
chodząc do wniosku, że Polska nie 
jest państwem par excellence rolni- 
czem, ani przemysłowem, ale stru- 
ktura jej jest agrarna i przemy- 
słowa. ‚ 

Zdaniem posta Wišlickiego for- 
sowanie eksportu jest dziš szkodli- 
we. Należy zdobyć rynek wewnętrz- 
ny, a Ochrona celna powinna u- 
względniać potrzeby importu towa- 
rów, których w kraju niema. Tary- 

  

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska 9—3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 

fa celna nie jest dostosowana do 
tego; chroni interes przemysłowca, | 
lecz nie przemysłu. Należy iść po 
linji racjonalizacji produkcji, t. į. 
zwiększenia naszej konsumcji. || 

Pos. Zaremba (PPS) ostro ata- | 
kuje działalność ministra przemy-- 
słu i handlu, zarzucając mu, iż.pro- | 
wadzi politykę wysokich cen, gdyż 
za jego urzędowania koszta utrzy- 
mania wzrosły o 11%, zaś w szcze- | 
gólności ceny żywności o 192. 3 
Mówca zgłasza wniosek O skrešlė- | 
nie na znak nieufnošci 100 zt.zje- | 
go uposaženia. b 

Na tem obrady nad budżetem | 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu | 
zakończono. 

  

lid pat do zd | 
Krem Perłowy © 
Ihnatowicz, Lwów. | 

 



„jako twórcy odrodzonej 

_ wo różnią się charakterem    

2 

Opólnopolski Zjazd Parji Pracy. 9797 
Dnia 6 i 7 b. m. odbył się w 

Warszawie pierwszy zjazd prezesów 
wojewódzkich Partji Pracy z całej 
Reczypospolitej. Zjazdowi przewod- 
niczyli pos. Kościałkowski, inżyn. 
Schmidt i dr. Madejski. Referat 
polityczny wygłosił pos. Kościał- 

Uch 

„Zjazd stwierdza, że podstawą 
demokratycznego państwa polskie- 
go, warunkiem jego rozkwitu i po- 
tęgi jest praca we wszystkich jej 
przejawach. 

Zjazd wyraża głęboką wiarę, że 
rząd Marszałka Piłsudskiego i pro- 
fesora Bartla spełni nadzieje naj- 
szerszych mas ludności i dopro- 
wadzi do wydobycia człowieka pra- 
cy na naczelne stanowisko w spo- 
łeczeństwie, polepszy jego byt ma- 
terjalny, da mu należną opiekę 
ustawową, przeprowadzi dalsze 
konsekwentne zmiany personalne i 
stworzy tak bardzo potrzebny dla 
naszego odrodzonego państwa typ 
urzędnika-obywatela. 

Zjazd stoi na stanowisku, iż 
dzisiejsza Polska potrzebuje jeszcze 
na długie lata rządów, złożonych 
z ludzi, umiejących wyzbyć się 
wszelkiej doktryny, z przekonań 
zaś politycznych—ludzi centrum. 

Zjazd wita z uznaniem zainicjo- 
nowany przez rząd Marszałka Pił- 
sudskiego zdecydowany a pełen 
godności kurs naszej polityki za- 
granicznej. Zjazd pragnie dalszego 
kontynuowania tej polityki celem 
uzyskania dla Polski należnego jej 
stanowiska wśród państw świato- 
wych i utrwalenia istotnego po- 
koju. 

Zjazd wita z zadowoleniem 
wzrost autorytetu władzy wykonaw- 
czej w państwie, jaki zaistniał po 
dniach majowych. Zjazd stwierdza 
konieczność dalszego urzeczywist- 
nienia silnych i sprawiedliwych rzą- 
dów, między innemi przez uzdro- 
wienie i usprawnienie w pełni ad- 
ministracji we wszystkich dziedzi- 
nach. 

W myśl naszej Konstytucji, gwa- 
rantującej równe prawa wszystkim 
obywatelom państwa bez różnicy 
narodowości i wyznań — zjazd do- 
maga się od rządu, by nie zwleka- 
jąc zasady te wprowadzał konsek- 
wentnie w życie. 

Odnośnie naszych Ziem Wschod- 
nich zjazd domaga się, aby rząd 

_ obecny przystąpił do uzdrowienia 

Dep 
Zjazd wysłał depesze na ręce p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej, mar- 
szałka Piłsudskiego, wicepremiera 
Bartla i ministra Dobruckiego: 

1) Do Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Pierwszy Zjazd Preze- 

_ sów Zarządów Wojewódzkich Par- 
tji Pracy przesyła Dostojnemu Pa- 
nu Prezydentowi wyrazy głębokiej 
czci i hołdu. 

2) Do Pana Prezesa Rady Mi- 
nistrów Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. Pierwszy Zjazd Prezesó 
Zarządów Wojewódzkich Partji Pra- 
cy przesyła Ci, „Panie Marszałku, 

Polski, 
której ideałem jest sprawiedliwość 
wobec wszystkich obywateli, wyra- 
zy głębokiego hołdu, czci i przy- 
wiązania. Zjazd wyraża głęboką 
wiarę, że pod Twoim, Panie Mar- 
szałku, przewodem Polska zajmie 
wśród innych mocarstw Świata na- 
leżne jej stanowisko, 

  

Tadeusz Łopalewski. 

° оПЫ Uferackie 
(Sienkiewicz i Żeromski, parallela. 

Miłość Żeromskiego.) 
Trudno bodaj o większe prze- 

ciwieństwo duchowe równych So- 
bie artyzmem twórców, trudno o 
kontrast dosadniejszy, niż ten, któ- 
ry nasuwa się wprost myśli za- 
raz przy pierwszej próbie porów- 
nania twórczości Sienkiewicza i 
Żeromskiego. Równi sobie potęgą 
sztuki pisarskiej, obaj czarodzieje 
mowy polskiej, jakich niewielu ma- 
my w naszej literaturze, bieguno- 

twór- 
_ czości, krańcowo przeciwne zaj- 

mują stanowiska wobec zagadnień, 
- których nie może pominąć żaden 
wielki poeta. Należy tu przedew- 
 Szystkiem zagadnienie stosunku poe- 
ty do narodu. : 
_ Okres niewoli, w którym obaj 
tworzyli sprawił, iż na plan pierw- 
SZy zawsze wysuwało się zagadnie- 
nie postawy pisarza wobec narodu. 

Ta postawa i siła argumentacji 
przez dzieło twórcze w obronie za- 
jetego stanowiska, umiejętność na- 
rzucenią jaknajszerszym masom 
czytelników, a więc społeczeństwu 

„ własnej koncepcji, wreszcie wyczu- 
cie wśród ogółu gruntu i nastro- 

  

Walczmy z pijaństwem, krzewmy trzeźwość. 

kowski, organizacyjny pos. Barań- 
ski. Delegaci poszczegółnych woje- 
wódzkich zarządów składali spra- 
wozdania z działalności Partji Pra- 
cy na swych terenach. W wyniku 
dwudniowych obrad zjazd uchwalił 
następujące 

wały: 

panujących tam stosunków drogą 
planowej, na wielką skalę zakrojo- 
nej polityki, uwzględniającej kultu- 
ralne i gospodarcze interesy tam- 
tejszej ludności. 

Zjazd przywiązuje pierwszorzęd- 
ną wagę do uzdrowienia admini- 
stracji na Ziemiach Wschodnich. 

Zjazd stwierdza, że dotychcza- 
sowe rządy, nie doceniając znacze- 
nia stanu Średniego, zniszczyły go 
materjalnie. Z drugiej stróny nie- 
powołani i niesumienni opiekuno- 
wie politycznitej liczebnej i twór- 
czej warstwy społecznej, wydziedzi- 
czyły go z tego znaczenia, jakie 
posiada on w państwach o zdro- 
wym organizmie gospodarczym. 

Zjazd wzywa przeto poszcze- 
gólne odłamy stanu średniego — 
wolne zawody, rzemiosła, drobny 
przemysł i kupiectwo, drobne wło- 
ściaństwo, pracowników wszelkiej 
kategorji—złączone wspólnym in- 
teresem, a rozdzielone jeszcze nie- 
istotnymi przesądami do zjedno- 
czenia się i zorganizowania. Jedno- 
cześnie zjazd domaga się od rządu 
otoczenia stanu Średniego jaknaj- 
staranniejszą opieką interesów ma- 
terjalnych i prawnych, 

Zjazd stwierdza konieczność 
podniesienia dobrobytu i powię- 
kszenia ilości drobnych gospodarstw 
rolnych, będących  najpowažniej- 
szym źródłem zaopatrzenia miast 
w produkty spożywcze. 

Zagadnienie kredytu długoter- 
minowego dla przemysłu, handlu, 
rzemiosł i rolnictwa uważa zjazd 
za najważniejszą sprawę w chwili 
bieżącej. 

Zjazd domaga się jak najszyb- 
szego ubezpieczenia interesów in- 
teligencji umysłowo pracującej, za- 
równo w formie ubezpieczeń spo- 
łecznych, jak i ustawowego unor- 
mowania umów pracy umysłowej. 

Zjazd uważa za rzecz koniecz- 
ną uproszczenie systemu podatko- 
wego państwa powodującego w 
stanie obecnym wielkie trudności i 
niewygody dla obywateli. 

esze. 

3) Do wiceprezesa Rady Mini- 
strów prof. Bartla, Warszawa, 

Pierwszy Zjazd Preżesów Za- 
rządów Wojewódzkich Partji Prac 
przesyła Panu  Wicepremjerow. 
pierwszemu prezesowi Klubu Pra- 
cy, jako przedstawicielowi naszych 
państwowotwórczych i demokra- 
tycznych ideałów wyrazy czci i 
pełnego zaufania. 

4) Do ministra oświecenia. 

rządów Wojewódzkich Partji Pracy 
przesyła Panu ministrowi wraz z 
wyrazami głębokiego zaufania ży- 
czenia owocnej pracy w dziele 
przebudowy naszego szkolnictwa w 
duchu prawdziwej demokracji. Zjazd 
wierzy, że odtąd równolegle z pra- 
cami nad szerzeniem oświaty pój- 
dzie wytężona praca w kierunku 
wykuwania charakterów, których 
brak odczuwa odrodzona Ojczyzna. 

  

jów, odpowiednich pod zasiew 
myśli, wynikających logicznie z przy- 
jętej koncepcji — to wszystko sta- 
nowiło o popularności pisarza w 
narodzie. Popularność była rów- 
nocześnie jego doraźnym wpływem 
na umysły, dawała mandat repre- 
zentowania społeczeństwa wobec 
obcych. 

W okresie tym szczególnie pa- 
lącą była kwestja ustosunkowania 
się do tragedji roku 1863 — była 
to wszak sprawą naczelna dla u- 
mysłów patriotycznych tego czasu, 
albo potępiających powstanie jako 
błąd razem z większością Ówcze- 
snego społeczeństwa, albo potępia- 
jących owe społeczeństwo i skła- 
dających na nie winę klęski powsta- 
niowej. 

Sienkiewicz jest milczącym świad- 
kiem tej katasirofy (miał wówczas 
lat 17) daremnieby szukać w jego 
pierwszych utworach choćby iskry 
z tego przedwcześnie stłumionego 
pożaru, chociażby echa najsłabsze- 
go tych nocnych jęków i szlochów, 
jakie Polską wtedy wstrząsały, Nie 

widzi, nie słyszy — czy nie chce 
widzieć i słyszeć? Niewątpliwie wi- 
dzi i słyszy, jeno nie chce dać 
poznać po sobie. Pisze próbę ro- 
mansu psychologicznego „Na mar- 
ne* (1869 r.), tworzy  niefrasobli- 
we „Humoreski z teki Worszyły*. 
W pełni sił, w 30 roku życia wra- 

  

  

КО Ка WILL EB NSE 

umienie paryskie o twier- 
dzach niemieckich. 

Tekst uchwały. 

W uzupełnieniu podanych po- 
przednio informacyj o decyzji Ra- 
dy Ambasadorów w sprawie twierdz 
niemieckich na wschodzie podaje- 
my poniżej tekst odnośnej uchwa- 
ły w tłomaczeniu. 

„l. Niezależnie od postanowień 
par. 196 traktatu wersalskiego, do- 
tyczących fortyfikacji okręgu nad- 
brzeżnego, umocnienla granic nie- 
mieckich na wschodzie i południu 
zostaną utrzymane w takim stanie, 
w jakim zarejestrowała je między- 
sojuszniczą komisja kontroli woj- 
skowej (C. M. I. C.). Jako granicę 
zachodnią i południową należy u- 
ważać terytorjum, które ciągnie się 
od linji wytoczonej przez  fortyfi- 
kacje zarejestrowane (wraz z nimi) 
aż do linji granicznej niemieckiej. 
Linja wytyczona tych fortyfikacji 
jest następująca: 

a) W Prusach Wschodnich. Li- 
nja prosta od Królewca do Sens- 
budrg (Świętomiejsc), a następnie 
od Sensburga do Malborga. b) W 
N łemczech. Linja, idąca od punktu, 
w którym kolej Hirschau—Chojni- 
ce—Piła —Kistrzyń wchodzi w te- 
rytorjum niemieckie aż do Kistrzy- 
nia do Brzegu, kolej Brzeg—Nis- 
$а — Kamieniec — Glatz — Valden- 
burg—Gorlice — Bautzen— Pirna— 
Koenigstein; linja od Koenigstein, 
do Hof, kolej Hof—Nowe Miasto— 
Ratyzbona; brzeg lewy Dunaju od 
Ratyzbony do Donaueschingen; ko- 
lej od Donaueschingen do Nowe- 
go Miasta, gdzie linja ta dochodzi 
do zdemilitaryzowanej zony nad- 
reńskiej. 

II. Zostają utrzymane na tem 

terytorum fortyfikacje lub zasłony, 
które istniały w 1919 r. i zostały 
zarejestrowane przez C. M. I. C. w 
1919 r. i kontrolę 1920 r. Forty- 
fikacje i zasłony będą utrzymane 
w tym stanie, w którym były po- 
dówczas, i nie będą powiększane 
ani w ilości, ani w rozmiarze. Mo- 
gą być objektem najwyżej robót 
konserwatorskich; przy tych robo- 
tach materjały psujące się (ziemia, 
drzewo, cegły) mogą być zastąpio- 
ne przez beton i wapno. Żadne u- 
mocnienie, mające cele wojenne nie 
będzie zbudowane na tem terytor- 
jurn nawet dla zastąpienia poprzed- 
nich urządzeń, obecnie zniszczo- 
nych. 

III. Rządy sprzymierzone do- 
puszczają, aby umocnienia, zbudo- 
wane po 1920 roku zostały utrzy- 
mane w liczbie 54, a mianowicie: 
w Głogowie na lewym brzegu Od- 
ry—8, w Lotzen—15, w Królew- 
cu—31. 

Umocnienia te pozostaną w sta- 
EZ zarejestrowała je C. 

Wszystkie inne umocnienia, 
zbudowane po 1920 roku, a mia- 
nowicie—w Głogowie na prawym 
brzegu Odry, w Kistrzyniu—5, na 
prawym brzegu Odry—; w Kró- 
lewcu—22—zostaną zniszczone w 
okresie czterech miesięcy od 25 
lutego r. b. ы 

VI. Niemcy dają zapewnienie, 
że na terytorjum, określonem w 
par. I nie istnieją żadne fortyfika- 
cje wojskowe oprócz tych, które 
zarejestrowała C. M. I. C.“, 

Mordercy š. p. Kuratora Sobińskiego 
aresztowani. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ze Lwowa donoszą: Policja Iwowska odstawiła dziś do sądu spraw- 
ców morderstwa, popełnionego 19 go października 1926 r. na osobie 
kuratora szkolnego &. p. Stanisława Sobińskiego. Istotnie, jak przypu- 
szczano, sprawcami zbrodni są ukraińcy. 

Jak słychać z kół, bliskich sierom policyjnym, od dłuższego czasu 
podejrzewano, że zamach został zorganizowany przez ukraińską tajną 
organizację wojskową i stwierdzono, że wmieszani są dwaj bracia, Mi- 
chał i lwan Wierzbiccy, studenci, którzy bezpośrednio po zbrodni wyje- 
chali ze Lwowa. W Styczniu r. b., sądząc, że ślady czynu są dostatecz- 
nie zatarte, powrócili i wpadli w ręce policji, która miała już w ręku 
szereg dowodów. ich winy. Nazwisko Michała Wierzbickiego powtarzało 
się w śledztwie kilkakrotnie, lecz ukrywał się on pod trzema innemi 
nazwiskami. Identyczność ustalono przy pomocy licznych fotografij. 

Wierzbiccy przybyli do Lwowa w styczniu celem zorganizowania 

zamach na pocztę. 

i konspiracyjnej akcji przedwyborczej. Między innemi miał być dokonany 

Policja wpadła na trop ukraińskiej organizacji wojskowej i aresz- 
towała cały sztab w llczbie 11 osób, m. in. także byłego komendanta 
brygady armji ukraińskiej, Hołobińskiego. Skonfiskowano bogaty mate- 
rjał, zawierający dowody akcji szpiegowskiej i terorystycznej. 

Pierwszy Zjazd Prezesów Za- SPSS p————————— o 

Żale prasy niemieckiej. 
BERLIN. 8.II (Pat.). Teksty not i umowy zawartej w sprawie nie- 

mieckich twierdz wschodnich „Preussische Kreurzztg", organ br. Westar- 
Pa, zaopatruje komentarzem, w którym powtarza dawne swe twierdze- 
nia, jakoby dzięki ustępstwom Niemiec, cały system obrony Rzeszy na 
granicy wschodniej został sparaliżowany, a wschodnia strefa pograniczna 
bardziej niż dotychczas, bez możności stawiania jakiegokolwiek oporu, 
wydana jest na łup Polsce. 

Dziennik wyraża w końcu opinię, że po przyjęciu odnośnych po- 
stanowień w sprawie rozbrojenia, których nie można zmienić, oczeki- 
wać należy, że będzie to już ostatnie ustępstwo, którego domagać się 
będą mocarstwa sojusznicze od Neimiec. 

ca myślą do „kraju lat dziecin- 
nych” w „Starym słudze*i „Hani*. 

Wreszcie wyjazd do Ameryki, 
zetknięcie się z młodym, potężnym 
światem pracy umacnia go w jego 
powściągliwości wobec irredenty 
ojczystej, wskazuje mu inne źród- 
ło mocy narodowej: optymizm. A 
jednocześnie w duszy zaczyna ro- 
dzić się obraz ojczyzny idealnej, 
nie tej, którą chwilowo opuścił, 
nie tej rozdartej, splamionej mę- 
czeńską krwią, Ojczyzny współcze- 
snej, ale ojczyzny „nie z tego 
świata" z jakichś innych lat. Jest 
to ojczyzna „Latarnika* i Putrą- 
menta ze „Wspomnień z Maripozy*. 
Tem, czem jest Polska dla tych 
dwu wygnańców, tem miała być 
Polska „Trylogji*, Polska Kmici- 
ców, Skrzetuskich i Wołodyjow- 
skich dla współczesnego Sienkie- 
wiczowi pokolenia, pokolenia wyg- 
пайсбм we własnej ojczyźnie. Tak 
rozumiał wielki pisarz swą misję 
„pokrzepiciela serc.* _ Pokrzepiał 
Serca Latarnika i Putramenta wiz- 
ją Polski i tą wizją, stokrotnie 
mocą swego talentu uplastycznia- 
ną,  pokrzepiał cierpiące  ser- 
ca rodaków. Unikał spojrzenia oko 
w oko Polsce współczesnej. Za- 
równo „Trylogja* jak i „Krzyża- 
су“ jak „Quo vadis” są ucieczką 
od tej strasznej polskiej rzeczywi 
stości. 

    
     

* * 
* 

lnaczej — Żeromski, urodzony 
też i wychowany w atmosferze, — 
która na starszego odeń Sienkie- 
wicza nie mogła mieć tak silnego 
wpływu, bo zastała go już dojrze- 
wającego, prawie mężczyznę, wy- 
chowanego w innych warunkach i 
nastrojach. 

Sienkiewicz mógł jej się oprzeć 
gdy zechciał i oparł się, Żeromski 
musiał jej ulec, bo pierwszy stru- 
mień powietrza, jaki wciągnęły płu- 
ca dziecka był przepojony miaz- 

* matami klęski styczniowej. Sienkie- 
wicz wykształcił się jeszcze niemal 
do końca w szkole polskiej (Szko- 
ła Główna), Żeromski poznawał 
świat z okna „kazionnoj gimnazji*. 

Ciekawą rzeczą byłoby porów- 
nać bliżej takie utwory na tle ów- 
czesnych stosunków szkolnych jak 
„Z pamiętnika poznańskiego nau- 
czyciela“ i „Syzyfowe prace”. Pierw- 
szy utwór jest wynikiem obserwa- 
cji, drugi — rezultatem przeżycia 
autora. Sienkiewicz ujrzał umęczo- 
ne przez zaborczy system szkolny 
dziecko, Żeromski przeżył tragedję 
umiejętnie i perfidnie deprawowa- 
nej narodowo przez nauczycieli 
młodzieży polskiej. W utworze Sien- 
kiewicza na plan pierwszy wysuwa 
się zagadnienie, rzec można, peda- 
gogiki, w powieści Żeromskiego 
dominjuje sprawa narodowa. 

  

życie Białoruskie. 
Zebranie delegatów Wileńskiego 
Oddziału Instytutu 

i Kultury. 
Gospodarki 

W niedzielę 6 lutego odbyło się” 
zebranie delegatów Wileńskiego 
Oddziału Instytutu, na którem było 
obecnych 30 osób delegatów Kół 
prowincjonalnych, Zarządu Wileń- 
skiego Oddziału i Centralnego Za- 
rządu Instytutu. 

Zebraniu pzzewodniczył poseł 
Rogula członek komisji rewizyjnej. 

Ks. poseł Adam Stankiewicz 
prezes Zarządu Oddz. Wil. zagaił 
zebranie dłuższem przemówieniem 
w którem charakteryzując działal- 
ność Instytutu podkreślił doniosłe 
znaczenie jakie ma praca kultural- 
no-ošwiatowa i gospodarcza Insty- 
tutu w białoruskim ruchu odro- 
"dzieńczym. 

Dalszy ciąg swego przemówie- 
nia ks. A. Stankiewicz poświęcił 
sprawozdaniu z pracy Zarządu Wi- 
leńs. Oddz. Instytutu. 

P. Adam Bildziukiewicz, prezes 
Centralnego Zarządu, w krótkich 
słowach  zobrazował działalność 
Instytutu od momentu jego pow- 
stania. 

Wynik załedwie paromiesięcznej 
pracy przedstawia się dość poważ- 
nie. Istnieje około 50 kół z ogól- 
ną liczbą 800 członków. Założono 
22 bibljoteki oraz funkcjonuje, nie- 
stety, jedna tylko białoruska po- 
czątkowa szkoła prywatna. 

W dużym stopniu, tak smutny 
stan prywatnego szkolnictwa po- 
czątkowego tłumaczy się trudno- 
Ściami jakie stawiają władze szko!- 
ne poczynaniom Instytutu. 

_ Np. udzielono 6 koncesji wa- 
runkowych na otwarcie szkół po- 
czątkowych, ale ponieważ dotyche 
czas nie zatwierdzono żadnego 
kandydata na stanowiska nauczy- 
cieli więc nie można było przystą- 
pić do pracy i wykorzystać udzie- 
lonych koncesyj. Podobnież Kura- 
torjum wileńskie nie udzieliło po- 
zwolenia na otworzenie białoru- 
skiego seminarjum nauczycielskie- 
go, któreby miało za zadanie przy- 
gotowanie fachowych sił nauczy» 
cielskich i na uruchomienia biało- 
ruskich 6-miesięcznych kursów na- 
uczycielskich. 

Zezwolono jedynie na utworze- 
nie białoruskich kooperatywno-han- 
dlowych kursów w Wilnie. Mają 
one zostać uruchomione około 20 
lutego b. r. 

Podczas zebrania była poru- 
szona kwestja ustosunkowania się 
władz państwowych do pracy kół. 
Były też przytaczane fakty tenden- 
cyjnego utrudniania pracy ze stro- 
ny włądz pod zarzutem, iż koła 
zamjują się działalnością politycz- 
ną. Zebranie jeszcze raz stwierdzi- 
ło iż Instytut jest organizacją apo- 
lityczną i żadnej pracy politycznej 
nie prowadzi, ani popiera. 

Po wysłuchaniu sprawozdań 
delegatów ustalono plan dalszej 
działalności i uchwalono szereg re- 
zolucji w sprawach kulturalno-o- 
światowych i gospoparczych, doma- 
gających się między innemi: uru- 
chomienia rządowych i  prywat- 
nych szkół białoruskich; udziela- 
nia rządowych pieniężnych subsyd- 
jów oraz praw publiczności dla 
istniejących gimnazjów _białorus- 
kich; uruchomienia białoruskiego 
seminarjum nauczycielskiego oraz 
kursów nauczycielskich; stworze- 

    

Dlatego nie jest przypadkiem, 
że podczas gdy Sienkiewicz trans- 
ponuje życie współczesnej mu Pol- 
ski, na życie i męczeństwo pierw- 
Szych chrześcijan w „Quo vadis“, 
gdy symbolizują tę Polskę (jak 
twierdzi prof. T. Zieliński) w pos- 
tąci Ligji na rogach tura, jedno- 
cześnie Żeromski wbija orli pązur 
w niezagojoną jeszcze ranę naro- 
dową, „by nie 
dłością” i wydaje tom „Rozdziobią 
nas kruki, wrony... 

Nadchodzi rok 1905 i znowu 
burzy pozorny spokój społeczeń- 
stwa polskiego. Nowe krwawe ofia- 
ry zabiera idea niepodległości, no- 
we przeświadczenie większości na- 
rodowej o nowym błędzie. Sienkie- 
wicz na wypadki rewolucyjne rea- 
guje „Wirami*, Żeromski „Snem 
o szpadzie" i „Różą". Inaczej prze- 
cież być nie mogło! Raz jeszcze 
zaznaczyło się biegunowe przeci- 
wieństwo stanowisk wielkich pisa- 
rzów wobec własnego narodu, do- 
tkniętego klęską. Sienkiewicz Śpie- 
szy z pociechą według zasady: „et 
si male nunc, non olim sic erat", 
hypnotyzuje dusze bolejące chwałą 
wieków minionych, Zeromski, jak 
słusznie zaznaczył Brzozowski, sta- 
je „sam na sam z klęską” i szuka 
jej przyczyn. Odbywa się to drogą 
operacji bolesnej i dla chorego i 
dla chirurga-djagnosty. Dlatego Że- 

zabliźniła 51е ро-. 

nia przy wileńskim 
białoruskiego wydziału 
tycznego z wykładowym 4 
białoruskim; przyjmowania 
wentów białoruskich semin. 
nauczycielskich na stanowiska 
uczycielskie w początkowych szko. 
łach rządowych; przeniesienia nale 
czycieli białorusinów z etnograficz=- 
nej Polski na odpowiednie stano- 
wiska na Ziemiach Wschodnich. 

Oprócz tego przyjęto szereg re- 
zolucyj w sprawach gospodarczych 
jak to: o udzielenie kredytów na 
zakup sztucznych nawozów; uru- 
chomienie banku parcelacyjnego i 
t. d. Poza temi rezolucjami o cha- 
rakterze ogólnym, przyjęto szereg 
dotyczących spraw organizacyjnych 
Instytutu. Postanowiono wydawać 
własne czasopismo, powołać in= 
struktora-agronoma i t. d. 

Po przyjęciu rezolucji przystą- 
piono do wyborów nowego Zarzą- 
du Wileńskiego Oddziału Insty- 
tutu. 

Zostali wybrani: dr. B. Turo- 
nok, pos. Jaremicz, ks. pos. Stan- 
kiewicz, p. Dubejkowski i p. Ka- 
ruza. Jako zastępcy zostali powo- 
łani pp. A. Stepowicz i Jacyna. 

Na tem zakończono zjazd dele- 
gatów, który dał nowe świadectwo 
jak bardzo dzisiejsza wieś białoru- 
ska różni się o dawnej. Pomimo 
to pozostawia ona jeszcze bardzo 
wiele do życzenia i pomoc ze stro- 
ny rządu jest konieczna, by unie- 
możliwić dalszą pracę nad podno- 
szeniem kultury i dobrobytu sze- 
rokich mas włościaństwa białorus- 
kiego. W. 

      

W wale z klęską alkoholizm. 
Jedną z największych klęsk i 

plag ludzkości jest alkoholizm, nie- 
stety, jako taki niezawsze należycie 
oceniany. Lata wojny powiększyły 
to  niebezpieczeństwo znacznie, 
zwłaszcza u nas. 

Jeżeli w porę nie opamietamy. 
się, grozi nam szereg poważ 
klęsk, z których degeneracja naj- 
bliższych pokoleń jest na pierw- 
szym planie, oprócz szeregu innych 
obok niej, jako też mnóstwa do- 
raźnych. 

Niezliczone statystyki, badania 
laboratoryjne najznakomitszych po- 
wag naukowych świata wykazały 
szkodliwość alkoholu niezbicie. 

W Wilnie mieliśmy bardzo po- 
kaźny przejaw tej akcji w postaci 
wtorkowej „Akademii przeciwalko- 
holowej*, na którą złożyły się prze- 
mówienia chlubnie znanych w Wil- 
nie i poza nim ze swej pracy spo- 
łecznej i naukowej takich powag w 
omawianej dziedzinie, jak: prof. St. 
Władyczko, prof. R. Radziwiłłowicz, 
prof. Szmurło i dr. Brokowski. 

Wyliczenie tylko najbardziej waż- 
kich danych przeciw alkoholizmowi, 
przeszłoby znacznie poza ramy ni- 
niejszego artykułu. A były tam ta- 
kie, jak np. udowodnienie, że na 
10 tysięcy dzieci szkół powszechn. 
m. Wilna (do lat 10-ciu) bardzo 
znaczna większość systematyczną 
spożywa alkohol. Wiele z nich na- 
wet upija się nierzadko, są i takie, 
które codziennie piją wódkę (refe- 
rat dr. Brokowskiego, kierownika 

   
      
   
   
   
   

  

wydz. szkolnego Magistratu), Są to 
fakty przerażające. 

Wierzymy, że wspomniana akcja 
rozwinie się szeroko i potoczy 
sprawnie i intensywnie. Uważamy, 
że nie powinno w niej zabraknąć 
żadnego organu społecznego, żad- 
nej instytucji publicznej, państwo 
wej czy prywatnej, że akcja ta po- 
winna objąć całe Społeczeństwo. 

S—n Kl-—ski. 

Z 77 оЕННЕ 

romski do końca życia nie był po- 
pularny; podziwiano go, ale z pe- 
wną bojaźliwą rezerwą, Sienkiewicz 
zaś uznany został za „niekorowa- 
nego króla polskiego", za pisarza 
narodowego, był bowiem  piewcą 
narodowej dumy, grał na najczul- 
szej strunie naszej psychiki, Że- 
romski szarpał strunę najboleśniej- 
szą. Z jego spojrzenia w przeszłość 
dziejową — powstała tragedja „Du- 
my 0 hetmanie“, tragedja „Popio- 
łów", „Wiernej rzeki“, „Turonia“... 
Spojrzenie Sienkiewicza odkryło w 
tej samej przeszłości „Trylogję". 
Gdy Żeromski torturował serca 
czytelników wizją Cecory, Sienkie= 
wicz pocieszał je Grunwaldem... 

Streszczając powyższą parallele 
zauważę, iż w twórczości autora 
„Krzyżaków przebijał na każdym 
kroku instynkt samozachowawczy 
narodu, — twórczość Żeromskiego 
wzywała naród do przezwyciężenia 
samego siebie, do rachunku sumie- 
nia, do opanowania instynktu świa- 
domą wolą życia, W Sienkiewiczu 
naród pochlebiał sobie, w Żerom- 
skim się biczował. 

A to przesądza sprawę popu- 
larności... 

* * 
* 

Gdybyśmy chcieli ująć w jedno 
lapidarne określenie treść wszyst- 
kich utworów Stefana Żeromskiego, 

į 4 
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| KRONIKA MIEJSCOWA. 

Wileńska stacja oceny nasion. 

    

    

  

       

     

W sprawie gwarancji i oceny 
dobroci kupowanych i sprzedawa- 
nych nasion należy zaznaczyć ko- 
nieczność jaknajściślejszej łączności 
rolników i firm nasiennych z sub- 
wencjowaną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i D. P. Wileńską Stację 
Oceny Nasion. Łączność ta umoż- 
liwia dokonywanie ścisłych badań 

' jakości nasion i jak świadczą przy- 
kłady innych krajów rolniczych, 
posuwa ro!nictwo i kraj ku dobro- 
bytowi. Wobec tego rolnicy przy 
zakupach nasion powinni upomi- 
nać się o gwaraację ich dobroci. 

Egzystująca od roku 1925 Wi- 
leńska Stacja Oceny Nasion doko- 
nuje botaniczno-rolniczych badań 
jakości nasion uprawnych i leśnych 
na energję, siłę kiełkowania, zanie- 
czyszenie kanionką, wartość użyt- 
kową, ciężar gatunkowy, wilgot- 
ność i t. d. oraz plombuje worki z 
dobremi, zbadanemi nasionami. 

Stacja podejmuje się również 
Wykonywania botanicznych analiz 
siana i pasz. treściwych. 

Stacja udziela wszelkich wska- 
zówek i porad wchodzących w 
zakres jej działalności. 

(Adres: Wileńska Stacja Oceny 
Nasion. Wilno, Zakretowa Nr. 1, 

. tel. 93), 

Zebranie Wydz. Rolnego Wil. 
T-wa Rolniczego. 

W dniu 17 stycznia b. r. o go- 
dzinie 11-ej przed południem w lo- 
kalu Wileńskiego Towarzystwa Rol- 
niczego odbędzie się zebranie Wy- 
działu Rolnego z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) odczytanie 
protokułu z poprzedniego zebra- 
nia, 2) referat inż. J. Iwaszkiewi- 
cza i p. J. Burodny „O najwaž- 
nieiszych potrzebach naszych łąk” 
i4» Sprawy bieżące i wolne wnio- 
ski. (z) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Projektowany zjazd drobnego 

kupiectwa. 

Podjęta przez Związek Handlu- 
cych Artykułami Pierwszej Po- 

rzeby w Warszawie akcja mająca 
na celu konsolidację drobnego ku- 
piectwa i przemysłu Rzeczypos- 
politej Polskiej w celach samopo- 
mocy i samoobrony warstw gospo- 
darczych doprowadziły do utwo- 
rzenia w Warszawie „Centrali Drob- 

"nego Kupiectwa i Przemysłu Rze- 
 czypospolitej Polskiej" i „Stowa- 
'rzyszenia Wzajemnego Kredytu 

robnego Kupiectwa*. 
_ Zadaniem istniejącego przy Cen- 
li Biura Komisarza Pierwszego 
szechpolskiego Zjazdu Drobnego 
upiectwa jest zwołanie w ciągu 

"najbliższych miesięcy Zjazdu, któ- 
ryby zaakcentował wobec  miaro- 
MET władz państwowych po- 
tró7cę uwzględnienia żądań i po- 
Stulatów kupiectwa, domagających 
się szybkiego i pomyślnego  załat- 
wienia. 

Organizacje i zrzeszenia ku- 
pieckie i drobno-przemysłowe, któ- 
re pragną przez swych delegatów 
wziąć udział we wspólnych pra- 

_ cach i wysiłkach oraz pragnące u- 
czestniczyć w Zjeździe, proszone 
Są o szybkie listowne zgłoszenie 
Się do Biura Komisarza Zjazdu. 

Adres: Warszawa, ul. Żórawia 
2, „Centrala Drobnego Kupiectwa 
Przemysłu Rzplitej Polskiej”. 

i
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to taka formuła syntetyczna zam- 
° Кпе!аБу się w dwu słowach: są to 

dzieje serca. Dzieje serca wyzwolo- 
nego z hamulców intellektualnych, 
Wymykającego się przezornej kon- 
troli rozumu serca, które jak ów 
ilorencki mag przewędrowało wszy- 
Stkie kręgi piekła, czyśćca i nieba 
—na ziemi. A śladami tej przedzi- 
wnej wędrówki są karty dzieł Że- 
romskiego. Wiodą one nieraz w 
taką ciemnosć, w taką bezdeń smut- 

u i cierpienia, że dusza wstrząsa 
się od lęku i cofa się, zasłaniając 
Oczy, 

Są rzeczy, pod które instynkt 
Samozachowawczy człowieka wzdra- 
8a Się podłożyć serce, są sprawy, 
gdy jakieś fatum ściera się z tym 
„wybiegiem instynktu" i przezwy- 
cięża go. Wtedy rodzi się tragizm 
rzeżycia niewymienny w stosunku 
o przeciętnej wytrzymałości czło- 
ieka. Wtedy człowiek—czytelnik 
ska precz od siebie przedmiot u- 
ęki. Zdarzyło się zapewne nieje- 
nemu z nas odrzucić w połowie 
rzeczytaną książkę Żeromskiego, 
bo pośpiesznie ominąć, nie czy- 
jąc, kilka w niej stronic,—w któ- 
ch wielki poeta mówił o męce 

duszy, jak inkwizytor wplatając na- 
bliźnie uczucie w koło tortury. 

ic więc dziwnego, że tuła się tu 
ówdzie powiedzenie, iż autor „Po- 

ów* jest poeta cierpienia. Nie- 

      

   

  

    

     
    

  

   
    

        

  

   

Życie gospodarcze. 
W sprawie zatwierdzenia opłat 
przedsiębiorstw komunalnych. 

W myśl rozporządzenia Minis- 
tra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 
grudnia 1926 r. (Dz. U. nr. 5, poz. 
29 z 1927 r.), z d. 20 stycznia 
1927 r., wszelkie opłaty za korzy- 
stanie z komunalnych urządzeń, 
zakładów i przedsiębiorstw, a mia- 
nowicie elektrowni, gazowni, rzež- 
ni, tramwajów i wodociągów, pod- 
legają zatwierdzeniu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrnych. 

W związkach komunalnych po- 
wiatowych, oraz gminach miejskich, 
liczących mniej niż 100 tys. miesz- 
kańców, zatwierdza opłaty wojewo- 
da, w porozumieniu się z preze- 
sem odnośnej Izby skarbowej. 

SPRAWY PODATKOWE. 
W sprawie opłat stemplowych 

gotówką. 

Na podstawie rozporządzenia 
ministerjum skarbu, firmy, sporzą- 
dzające znaczne ilości rachunków, 
będą mogły wpłacać należności 
stemplowe gotówką po uzyskaniu 
specjalnego zezwolenia. 

W tym celu zainteresowane fir- 
my powinny wnosić do właściwych 
izb skarbowych podania ze wska” 
zaniem, od jakich pism uiszczać 
pragną opłaty stemplowe w gotówce. 

Przytem dla każdego oddziału 
firmy niezbędne jest oddzielne ze- 
zwolenie. 

Firmy te obowiązane są pro- 
wadzić rejestr opłat stemplowych, 
które wnosić należy co 15 dni do 
kas skarbowych. 

  

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 8-go lutego. 1927 r. 

w hurcie. 

        

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 42 
Owies 37—38 
Jęczmień browarowy 32—34 

„ na kaszę nie notow. 
Pszenica 50—51 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 65—100 
» żytnia 50 proc. 50—55 
»„  razowa — 

Mięso : 
wołowe za 1 kg. 2.10—2.20 

cielęcina 2.00 
baranina 2.30—2.40 
wieprzowina 2.60—2.80 
gęsi 11—12 
kaczki 6.00—7.00 
Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 3.70—4.00 
smalec wieprzowy 4.40—4.50 

Nabiat: ść 
masło niesolone .00—8.00 

„  Solone 5.00—6.20 

šaka L twaróg т 
Jaja za 10 sztuk 2.00—2.30 
Owoce: 
jabłka za 1 kg. ‚10—120 
gruszki nie notow. 
śliwki „ 
Skóry: 
miejsc. wyrob. (podeszwa) 

lice 27 10.00—14,00 
chrom za stopę 2.50—4.00 
gemza ‚ 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 39,50—40,50 
Pszenica. . . . 53 o 
Jęczmień browar. 37 
Jęczmień na kaszę 32,50 
Owieść."s *. „ 32 

popularny i powierzchowny sąd w 
formułę: „cierpię, więc jestem“, 
Wydało się owemu krytykowi, że 
wkładając tę parafrazę Kartezjusza 
w usta Żeromskiego odkrył rdzeń 
jego twórczości. Nic fałszywszego 
nad takie mniemanie! 

Cierpienie bowiem dla Żerom- 
skiego nie istniato jako uczucie 
samo w sobie, jako absolut, że u- 
żyję słowa modnego w czasach 
Feldmana. Nie byt to stan przyro- 
dzony i dominujący jego psychiki. 
Autor „Zamieci* był nadewszystko 
poetą miłości, i—jeżeli wolno przy- 
pisać mu myśl samookreślającą go, 
to wyraziłaby się ona słowami: ko- 
cham, więc cierpię. Cierpienie jest 
u Żeromskiego postacią miłości, 
jak postacią jej jest również ra- 
dość, ona zaś—miłość, ipse amor 
jak duch niedostępna jest naszemu 
poznaniu. A skąd rodzi się cierpie- 
nie? Z zachłannego pragnienia po- 
karmu dla serca, które nie mogąc 
osiągnąć idealnego przedmiotu u- 
miłowania—cierpi; idealizując nie- 
doskonałe przedmioty ziemskie raz 
po raz zawodzi się na nich, rani 
je widok bóstw, spadających z pie- 
destałów w:błoto, więc znowu cier- 
pi. I tak wplata się dusza w zaklę- 
te koło cierpienia. 

Więc otóż nie bezpośrednio, ale 
przez przedmiot miłości możemy 

КО Кв е WA AB-N S KI 

Wiešci i obrazki z kraju 
NOWO-WILEJKA. 

Magistrat w opałach. 

Wzmianka w „Kur. Wil.* ży- 
wym echem odbiła się o miejsco- 
wy magistrat. Informacje, porusza- 

ne w prasie, dodatnie przynoszą 
skutki na niewrażliwe nawet u- 
mysły. > 

Wystąpienie p. burmistrza w 
obronie konającej rady potwierdza 

jedynie harmonję rady z magistra- 
tem. AC 

Stanu rzeczy nie zmienią, że p. 
burmistrz pracuje z ośmioma rad- 

nymi, zamiast dwunastoma. Uro- 

czyście ogłoszone prace, nota be- 

ne, wykonano w przeciągu osmiu 

lat, zresztą nikt nie kwestjonuje i 

sławy p. burmistrzowi nie ujmuje, 

jedynie co do niektórych mamy 
większe lub mniejsze zastrzeżenia. 

Przed zakładaniem chodników 
i obsadzaniem drzewem ulic, obo- 

wiązkiem było magistratu Opraco- 

wać plan regulacyjny ulic. Dziś 

jest zapóźno. . 

Po roku, z posadzonych drze- 
wek, znaczna częšč ulegta barba- 
rzyńskiemu zniszeniu. Pozostałe 
błagają magistrat o skromne cho- 
ciażby ogrodzenie. 

Chodniki, budowane w celu 
oszczędnościowym, są zbyt wązkie; 
parkany winny być co rychlej prze- 
sunięte nieco dalej, tak, ażeby dwo- 
je osób mogłoby minąć się ze 
sobą. 

Tych kilka uwag sądzę wystar- 
czy, aby oświetlić całokształt sto- 
sunków panujących w Wilejce. Co 
na to komisja rewizyjna i władze 
nadzorcze, na które powołuje się 
p. burmistrz. 5. 

RUDZISZKI. 

Nienaturalna śmierć. 

W Rudziszkach zmarła wczoraj 
przy połogu E. Godlewska. Ponie- 
waż zachodzi podejrzenie, iż przy- 
czyną śmierci jest pokątna aku- 
szerka, trupa zabezpieczono i wdro- 
żono śledztwo. (z) 

Ha tropie wielkiej alry szpiegowskiej 
5 wojskowych i 9 cywilnych osób pod kluczem. 

W ostatnich dniach władze bez- 

pieczeństwa wojskowe i_ cywilne 

przystąpiły do likwidacji wielkiej 

afery szpiegowskiej, której centrala 

znajdowała się w Wilnie. : 

Dzięki sprawności czynników 

bezpieczeństwa, akcja bandy zosta- 

ła unicewistniona, a kierownicy jej 

znajdują się pod kluczem. 
Ze względu na dobro toczącego 

się śledztwa, ograniczamy się tylko 
do nadmienienia, że wśród aresz- 
towanych znajduje się 5-ciu woj- 
skowych i 9-ciu cywilnych. 

Teren działalności bandy był 
ściśle określony, a mianowicie ob- 
szar podlegający D. O. K. Ill. 

Działalność bandy datuje się od 
siedmiu miesięcy, z przerwą dwu- 
miesięczną. 

Przerwa nastąpiła w okresie 
likwidacji szpiegowskiej afery kole- 
wej (Syczewski), której zlikwido- 
wanie wprowadziło w konsternację 
centralę wywiadowczą sowietów, 
wskutek czego łączność pomiędzy 
poszczególnemi bandami szpiegow- 
skiemi została zerwana, tak ze 
względów taktycznych, jak i bezpie- 
czeństwa kierowników band. 

Na czele zlikwidowanej ostatnio 
bandy stał osobnik, który dla za- 
maskowania swej działalności zaj- 
mował poważne stanowisko w 
jednej ze znanych w mieście insty- 
tucyj handlowych. 

Za oddawane usługi szpiegow- 
skie otrzymywał stałą gażę mie- 
sięczną w wysokości 100 dolarów, 
oprócz tego zwrot wszelkich wy- 
datków i specjalne każdorazowe 
wynagrodzenie za dostarczony ma- 
terjał. Na tych samych warunkach 
byli i pozostali członkowie bandy, 
lecz gaże ich wahały się od 40—50 
dolarów. 

Przy aresztowanych znaleziono 
plany fortyfikacyj, mapy kolejowe, 
klisze i fotografje różnych objektów 
wojskowych. Prócz tego każdy z 
nich posiadał broń, którą w razie 
aresztowania miał popełnić samo- 
bójstwo, a to dla ewentualnego za- 
bezpieczenia się przed odpowie- 
dzialnością i zeznaniami, mogące- 
mi skompromitować pozostałych 
członków bandy. Jedynie dzięki 
szybkiej likwidacji bandy, udarem- 
niono przesłanie zebranego mater- 
jału szpiegowskiego do Rosji. 

Afera powyższa ma pewną łącz- 
ność z wykrytą przed kilku dniami 
na terenie Małopolski wschodniej 
organizacją terorystyczno-szpiegow- 
ską, w związku z którą aresztowa- 
no 11 osób przeważnie z pośród 
młodzieży ukraińskiej z pod znaku 
Petruszewicza. я 

Dalsze szczegóły podamy w 
jutrzejszym numerze. 

Giełda Wileńska w: dniu 
8. II. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,94 8,921/:— 
Ruble złote 4,74 4,73 — 
Listy zastaw. Wil, B. 

Ziemsk. zł. 100 34,50 34,30 — 

Giełda Warszawska w dnin 
8-II. b. r. 

I. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
II. Dewizy 

Londyn 43,50 43,61 43,39 
Nowy-York 8,95 8,97 8,93 
Paryż 35,25 35,34 35,16 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Genewa 172,50 172,93 172,07 
Rzym 38,25 38,34 38,16 

AKCJE sė 
Bank Handio' 4,45—4 | 
Bank Polski > 110,00—108,50—109,00 

poznać nieco z tajemnic tego uczu- 
cia, będącego źródłem wszystkich 
dzieł Żeromskiego. Co było przed- 
miotem jego miłości? Z 

Odpowiedź krótka: człowiek i 
ziemia ojczysta, oba ukochania 
konkretne, bo Żeromski nie miał 
skłonności do uczuciowego wiąza-. 
nia się z idealnemi choćby abstrak- 
cjami. Przedmiot jego miłości musi 

mieć kształt dostępny zmysłom, 
ale ponieważ jest on pojęty jako 

jedna z mniej lub więcej doskona- 
łych form ideału, więc już to samo 
usuwa niebezpieczeństwo ciasnego 
materjalizowania uczuć, a z drugiej 

strony wyłącza wszelki fanatyzm, 
cechujący ścisłych, w nich tylko 
zapatrzonych idealistów. Żeromski 
nadewszystko kochał człowieka, 

żywego z krwi i kości, człowieka 
takiego, jaki jest; pełnego ułomno- 
Ści, zbrodniarza nawet, bo poeta 
zawsze umiał w nim dopatrzeć się 

iskry „boskiej*, którą jest miłość. 
Nawet w słynnym „Pochroniu* raz 
jeden jedyny przebłyska ta iskierka, 
gdy mówi z Ewą o dziecku, nawet 

tego apasza duchowy brat potwor- 
ny Leszek Śnica nie jest wytarty 
z uczucia miłości. * 

Powiedziałbym—iż w tej miłości 

Żeromskiego dla człowieka tkwił 
pierwotny instynkt fizjologiczny, 
pragnienie zachowania rodzaju ludz- 
kiego na ziemi. 

Związek spółek zarobk. 9,50—9,65 
Lilpop 19,50—19—19,25 
Modrzejów 6,50—6,05—6,25 
Ostrowiec 14,25 -14—14,50 

SPORT. 
Warsz. Tow. Lyžwiarskie bije 

Kraków i Lwów. : 

Warsz. Tow. Łyżwiarskie osiągnęło 
ostatnio w hockeju lodowym szereg suk- 
cesów i tak: w Krakowie reprezentacja 
Krakowa przegrała z W, T. Ł. 10:1, we 
Lwowie team Lwowski Tow. Łyżwiarzy 
i A. Z. S. doznat porażki 8:1, a mistrz 
Lwowa „Pogof“ przegra! 1:0. 

Drużyna W. T. Ł. wyjeżdża dn. 12 
na mistrzostrzostwa Polski do Zako- 
panego. 

  

— Ja śmierci nienawidzęl|—wo- 
ła w ostatnim swym utworze w 
„Puszczy Jodłowej*, w dużym, 
wspaniałym hymnie miłosnym o 
ziemi rodzinnej. Ostatni to krzyk 
serca, czującego już na sobie koś- 
ciste palce tej zmory. 

Przeciw Śmierci budował całe 
swe dzieło Żeromski twórczą mocą 
swej miłości. Wyraźnie rozszcze- 
piała się ona w dwóch kierunkach; 
altruizm i erotyzm, są w pismach 
autora „Przedwiośnia* wyrazami 
tego samego uczucia, jakby dwie- 
ma stronami jednego rozżarzonego 
medalu. 

Altruirm, charitas, quad non 
est aliquid creatum in anima, sed 
est ipse Deum, miłosierdzie, co jest 
samym Bogiem, altruizm, będący 
źródłem znanego wszystkim spo- 
łecznirkowstwa Żeromskiego, jego 
radykalizmu społecznego, uposta- 
ciowanego w doktorze Judymie, 
Rozłuckim, Czarowicu, Nienaskim 
i erotyzm, z którego powstały 
„Dzieje Grzechu* i druga część 
„Przedwiošnia“. 

Takie są dwie miłości Žerom- 
skiego, jedna broniąca, zachowują- 
ca człowieka na tym padole łez i 
płaczu, i druga—miłość mężczyzny 
do kobiety, której owocem nowe 
istnienie ludzkie. 

  

  

      

Dziś: Apolonji P. M. 
Sroda | Jutro: Scholastyki P. 

9 Wschód słońca—g. 7 m. 03 
lutego | Zachód „| g.16 m.36 

\ KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo za duszę 
pierwszego Metropolity Cerkwi 
Prawosławnej w Polsce. Na na 
bożeństwie odprawionem w dniu 
8 b. m. przez Arcybiskupa Wilef- 
skiego Teodorjusza w Monasterze 
św. Ducha za duszę pierwszego 
Metropolity Cerkwi prawosławnej 
w Polsce Jerzego, obecny był p.o. 
Wojewedy Wileńskiego p. wice-Wo- 
jewoda Malinowski w towarzystwie 
Radcy p. Rannego. (z) 

URZĘDOWA 
Inspekcja powiatu. Ko- 

mendant P. P. na powiat Wileń- 
sko-Trocki p. komisarz Dubowskl 
wyjechał w dniu wczorajszym na 
inspekcję posterunków na po- 
wiat. (2) 

MIEJSKA. 

— Z Magistratu. Płatnicy po- 
datku lokalowego podają obecnie 
masowo odwołania na otrzymywa- 
ne nakazy płatnicze. 

Lokal Wydziału podatkowego 
zbyt mały dla tych potrzeb jest 
przyczyną uciążliwego dla publicz- 
ności oczekiwania w ogonkach. 

Ponieważ zanotowano, że w 
liczbach odwołań na rzekome nie- 
prawidłowe obliczania w nakazach 
kwoty podatkowej jest bardzo du- 
że podań o zwolnienie od podat- 
ku z racji ubóstwa, więc Magistrat, 
w celu zmniejszenia chwilowego na- 
pływu publiczności, zwraca uwagę 
na to, że dla próśb o zwolnienie 
od podatku z racji ubóstwa, czte” 
rodniowy termin nie ma znaczenia 
i takowe prośby mogą być podane 
w klika tygodni później. Pozatem, 
dużo płatników dostarcza odwo- 
łania drogą pocztową. Jest to zu- 
pełnie celowe dla uniknięcia cze- 
kania w ogonkach i zachowania 
terminu. Wszystkie jednak odwoła- 
nia petenci przesyłają bez wszel- 
kiej opłaty stemplowej, więc Magi- 
strat zwraca uwagę, że stemplowa 
Opłata winna być uiszczona w ter- 
minie 20 dni po dostarczeniu sa- 
mego podania. W przeciwnym ra- 
zie podania nie będą rozpatrywane. 

— Przestroga dla właścicieli 
domów. Komisarz Rządu na m. 
Wilno w trybie postępowania man- 
datowego ukarał ostatnio cały sze- 
reg właścicieli domów za niezgło- 
szenie w przewidzianym terminie 
do komisyj przemeldunkowych 10- 
katorów swych domów. Wszyscy 
zostali ukarani grzywnę w wyso- 
kości 10 złotych. 

Są to: K. Suszćzyński (Horo- 
delska 38), J. Lipiński (Horodel- 
ska 35), A. S. Sudnicki (Nowo- 
gródzka 128), M. Rozenblum (Dy- 
naburska 48), Al. Szomatowicz 
(Dynaburska 52), Sz. Boruchański 
(Nowogródzka 126), A. Abucewicz 
(Nowogródzka 110), j. Rejzman 
(Nowogródzka 52), A. Walukie- 
wicz (Ponarska 46) i E. Sztejnard 
(Ponarska 36). (z). 

— Godne uwagi. Godnym u- 
wagi jest fakt, że w budżecie m. 
Wilna na rok 1927/28 Skonstruowa- 
nym przez Magistrat figuruje ta sa- 
ma cyfra, co i w budżecie zeszłorocz- 
nym 95 groszy, przeznaczonych na 
wyżywienie dzienne chorego w szpi- 
talach miejskich. 

Sądzić należało, że olbrzymi od 
tego czasu wzrost drożyzny przyj- 
mie pod uwagę nasz Magistrat i 
powyższą pozycję przy układaniu 
nowego budżetu odpowiednio do 
wzrostu drożyzny zmieni. 

Stało się jednak inaczej! (S) 
— Kalendarzyk przemeldo- 

wania na dzień 9 lutego r. b. 
Komisarjat |. Piłsudskiego 44-а 

(czyli Kijowska bez Nr.), Słowac- 
kiego bez Nr. (rynek miastowy). 
Piłsudskiego 42 i 44. 

Komisarjat: II: Betlejemska Nr. 
Nr. 31, 32, 34, 38. 40,44, 56, 56-a, 
58, 60, 60-b, 62, 62-a, 70, 70-a, 
14, 16, 18 (d. Osowskiego), 78 (d. 
Kroneńskiego), 80, 80-a, 82, 82-a, 
Cmentarna posesje: Jagiełło, Zi- 
mowicza, Prokopowicza, Grynce- 
wicza i Nr. 18. : 

Komisarjat III. Mickiewicza 16, 
Jagiellońska Nr. Nr.: 2, 2”a, 6, 4, 
8. 12, 14 i 16. 

Komisarjat IV. Koszary Szep- 
tyckiego. 

Komiserjat V. Bukowa 20, 22 i 
29. Klonowa 2, 12, 22, 24, 26,28, 
34. Świerkowa od Nr. 22 do 38 
włącznie. 

"T omisdriai VI. Popławska 40, 
42, 56, 62. Równe Pole 23, 29, 31, 
33, 2, 4, 8 (2 domy). (S). 

‚ & UNIWERSYTETU. 

— „Egzaminy magistrerskie 
na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego 
w terminie zimowym roku akade- 

KRONIKA. 
mickiego 1926/2734 odbywać się bę: 
dą od 14 do 19 marca r. b. Do 
egzaminów zgłaszać się należy 
pisemnie w czasie od 14 do 19 
lutego r. b.“. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Ze Związku Zawodowego 
Literatów Polskich w Wilnie. Dnia 
9 b. m. o godzinie 7 min. 30 od- 
było się w Dziekanacie Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. B. Walne 
Doroczne Zebranie Związku Za- 
wodowego Literatów Polskich w 
Wilnie. Prezes Jankowski złożył 
sprawozdanie z czynności ustępu- 
jącego Zarządu i omówił warunki. 
pracy Związku w Wilnie, poczem 
uchwalono absolutorjum dla ustę- 
pującego Zarządu. Następnie Wal- 
ne Zgromadzenie uchwaliło pod- 
nieść od dn. 1 lutego składkę 
członkowską do 2 zł. miesięcznie 
oraz stworzyć przymus składania 
przez członków w bibljotece Związ- 
ku prac ich, ukazujących się w 
druku. 

Przed przystąpieniem do wy- 
borów nowego Zarządu Walne 
Zgromadzenie powołało przez akla- 
mację na członków honorowych 
Związku p. Czesława Jankowskie- 
go i dr. Włądysława Zahorskiego. 
W wyniku zarządzonego głosowa- 
nia zostali wybrani do nowego Za- 
rządu: pp. Rektor Marjan Zdzie- 
chowski, Rektor Stanisław Pigoń, 
Helena Romer - Ochenkowska, Wi- 
told Hulewicz i Tadeusz Szeligow- 
ski. (z) \ 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Praca dla akademików. „Za- 

rząd Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. podaje poniżej 
odpis pisma Prezydjum Wojewódz- 
twa Poleskiego nadesłano do Za- 
rządu T-wa: 

„W Województwie Poleskiem 
wakują 4 etaty praktykantów | ka-- 
tegorji w służbie administracyjnej 
z uposażeniem według X-go stop- 
nia służbowego. 

Podając powyższe do wiadomo- 
Ści proszę Zarząd o skierowanie 
ew. kandydatów z ukończonem 
wykształceniem prawniczem do tut. 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Ubiegający się o dopuszczenie 
go do służby przygotowawczej wi- 
nien wnieść pisemne podanie do 
Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z dołączeniem własnoręcznie napi- 
sanego szczegółowego życiorysu, 
oraz oryginałów względnie zalega- 
izowanych odpisów: 1) metryki 
urodzenia, 2) świadectwa dojrza- 
łości, 3) dyplomu względnie šwia- 
dectw ze złożonych egzaminów 
państwowych, 4) dowodu obywa* 
telstwa polskiego i 5) dokumentu, 
stwierdzającego jego stosunek do 
wojska. Nadto należy przedłożyć 
świadectwo lekarza urzędowego 2 
stanie zdrowia, oraz podać na- 
zwiska, stanowiska społeczne i do- 
kładne adresy przynajmniej 2 wia- 
rogodnych osób, na których opinje 
kandydat się powołuje”. 

— „Konkurs na pracę nauko- 
wą dotyczącą Ligi Narodów. Za- 
rząd Akademickiego Stowarzysze- 
nia Ligi Narodów w Wilnie podaje 
do wiadomości ogółu Kolegów i 
Koleżanek, iż Akademickie Stowa- 
rzyszenie Ligi Narodów w Warsza- 
wie ogłosiło konkurs na pracę 

  

"naukową, dotyczącą organizacji i 
działalności Ligi Narodów w związ- 
ku z interesami Państwa Polskiego. 

Do konkursu stawać może każ- 
dy student — członek Związku 
Narodowego Polskiej Młodzieży 
Akademickiej. 

Nagroda wynosi 200 zł. 
Praca nagrodzona wydrukowa- 

na zostanie w Revue Universitaire - 
Internationale, dwie zaś dalsze 
prace w biuletynie Zrzeszenia Aka- 
demickich Stowarzyszeń Ligi Na- 
rodów w Polsce. 

Prace napisane w języku pol- 
skim z dołączeniem o ile możności 
przekładu francuskiego przesłać na- 
leży do dnia 1-go marca 1927 r. 
pod adresem Akademickiego Sto- 
warzyszenia Ligi Narodów w War- 
szawie — Szpitalna 10 m, 15“, 

: LITEWSKA. 
— Nowy Zarząd Litewskiego 

T-wa Oświatowego „Rytas“. Na 
walnem zebraniu członków T-wa 
„Rytas” na miejsce trzech człon- 
ków Zarządu T-wa ks. Kraujalisa, 
ks. Czybirasa i p. Budrewicza, któ- 
rzy ustąpili z zarządu zgodnie z 
$ 12 statutu wybrano ponownie 
te same osoby. 

W ten sposób do Zarządu T-wa 
Rytas w roku 1927 wchodzą: ks. 
P. Kraujalis, wice - prezes dyrektor 
Marcelin Szykszanis, skarbnil: ks. 
Kr. Czybiras, sekretarz W. Budre- 
wicz i członkowie: Dr. Weronika . 
Olsejko, Konstanty Staszys, ks. 
Nikodem Rasztutis oraz kandydaci: 
Bronisław Untulis i Stanisław Ma- 
jtoszanis, nauczyciele gimnazjum 
Witolda Wielkiego. (5)



#ч
 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Polskiegė To- 
warzystwa  Dermatologicznego 
odbędzie się we czwartek dnia 
10.1] 27 r. o godz. 8-ej wieczo- 
rem w Szpitalu Sawicz. 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokułu z o- 

statniego posiedzenia. 
2) Dr. B. Hanusowicz. — Przy- 

padek cancer penis. 
3) Dr. M. Hauryłkiewiczowa. — 

Referat w sprawie leczenia lupus 
erythemat. neoarsenobenzolem. 

4) Dr. M. Mienicki. — Przy- 
padek współistnienia lupus erythe- 
matosus i scrophuloderma. 

5) Sprawy Zjazdu Dermatolo- 
gów Polskich, mającego się odbyć 
w dniach 5 i 6 cerwca r. b. w 
Wilnie. 

ZABAWY. 

— Doroczna Reduta Artysty- 
czna. Jak nas informują protekto- 
rat nad tradycyjną Redutą Arty- 
styczną objął Pan Wojewoda Wła- 
dysław Raczkiewicz. 

  

Ostrzeżenie. 

Dokładny ! termin wyznaczony 
został na dz. 26lutego, t. j. w po- 
niedziałek — ostatnia noc karna- 
wałowa. 

Salony Kasyna garnizonowego 
zostaną specjalnie na tę noc ude- 
korowane, organizatorzy zaś obie- 
cają mnóstwo miłych niespodzia- 
nek. 

Wejście wyłącznie za zaprosze- 
niami. 

Zaproszenia rozsyłane będą już 
w najbliższych dniach. 

NADESŁANE. 

— Zawodowe Kursy Kierow- 
ców Samochodowych. Dowiadu- 
jermy się, że Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego udzieliło koncesji na otwar- 
cie w Wilnie Kursów Kierowców 
Samochodowych p. H. Ar. Ciąg- 
lińskiemu, znanemu w szerokich 
kołach automobilistów fachowcowi 
i pedagogowi, który dotąd prowa- 
dził likwidujące się obecnie Kursy 
przy Zw. Of. Rez. 

Otwarcie kursów ma nastąpić 
w tych dniach. Jednocześnie roz- 
poczną się wykłady dla kierowców 
zawodowych. Szczegóły można 
znaleść w ogłoszeniach. 

KURJER WI 

ROZNE. 

— Rzeczy do odebrania. W skła- 
dnicy urzędu śledczego Pol. m. Wilna 
znajdują się poniżej wykazane przed- 
mioty niewiadomego pochodzenia, znale- 
zione na ulicach m. Wilna oraz zakwe- 
stjonowane u podejrzanych osobników 
podczas rewizji. ` 

1) 1 bluzka damska niebieska, 2. su- 
kienki dziecinne płótniane, 9 ręczników. 
Nr. 149/27. ^ 

2) 1 zimowe palto damskie, 3 spo- 
dnice koloru granatowego, bronzowego 
i czarnego, I serweta pluszowa. Nr. 153/26. 

3) 1 klucz i 1 różaniec, znalezione 
przy moście Antokolskim. Nr. 5/27. 

4) pierścionek z żółtego metalu wy- 
sadzony szkiełkami, znaleziony w lokalu 
teatru ludowego. Nr. 6/27. 

5) Drabina znaleziona na terenie m. 
Wilna. Nr. 1216/27. 

6) torebka damska z żółtej skóry, 
znaleziona na ul. Tadeusza Kościuszki. 
Nr. 25-27, 

1) rękawiczki czerne pozostawione 
w kancelarji 2 komisarjatu P. P. m. Wil- 
na. Nr. 19-27, Roa ZET 

8) dźwignia żelazna kanalizacyjna i 
nowy powróz. Nr. 28-27, Е 

9) 3 serwetki, chustka do nosa i 4 
ręczniki znaczone. Są do odebrania w 
II komisarjacie P. P. m. Wilna. 

Osoby poszkodowane i osoby, któ- 

re zagubiły swoje mienie mogą zgłosić 

się do Urzędu Sledczego (ul. Zawalna 56 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Wieczór 

L:E NS K 

— Człowiek z budki suflera. Jutro, 
po raz pierwszy komedja w 4-ch aktach 

Tad. Rittnera p. t. „Człowiek z budki 
sutlera“. 

Bilety i abonamenty sprzedaje co- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4.30 popoł. w dnie powszednie, 
iod 10 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynna jest od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— Z Teatru Polskiego. Dzisiejsza 
premiera. Krotochwila amerykańska Co- 
oper Megue i Walter Hackett „Potęga 
reklamy“ od dnia dzisiejszego będzie ba- 
wić wilnian. 

— Jutro „Potęga reklamy“. 
— „Codziennie o 5-ej'* grana bę- 

dzie w piątek. 
— Popołudniówka niedzielna. W 

niedzielę o godz. 3-ej m..30 popoł. raz 
jęszcze grany będzie „Pociąg widmo*. 

| — Recital J. Sliwińskiego. Znako- 
mity pianista józef Sliwiński wystąpi w 
Wilnie raz jeden w niedzielę nadchodzą- 
cą 13-go lutego o godz. 6-ej wieczorem 
w gmachu Teatru Polskiego z recytalem 
własnym. Program zawiera utwory Brahm- 
sa, Bacha, Schumanna, Liszta i Chopina. 
Fortepjan koncertowy C. Bechstejna. 

Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od g. 11 r. do9 wiecz. 
bez przerwy. 

„Betlejki Wileńskie*. Dnia 12 b. 
m. (w sobotę) o > 8 m. 30 wieczór 
odbędzie w sali Sokoła (Wileńska 10), 
przedstawienie p. t. „Betlejki wileńskie", 
„Herody podlaskie*, „„Kukiełki wszędobyl- 
skie', wykonane przez uczenice szkoły 
Przem. Handlowej im. Dmochowskiej ze 

WYPADKI I KRADZIE 
W. Wilnie. 

— Używanie fałszywych kart przy 
grze. Ujawniono przy grze t. zw. świe- 
tino-koloroweį w Klubie Białoruskim 
„Białoruska Chatka”, przy ul. Wileńskiej 
36, używanie fałszywych kart. : 

— Samobėjstwo. Przy ul. Dolnej, 
powiesił się Chodžko Kazimierz, lat 26, 
zam. przy tejże uł. pod Nr. 22. Przyczy- 
na samobójstwa —zatarg rodzinny. 

— Oszustwo. Gusiacki Morduch, 
zam. Straszuna 10, doniósł policji, że 
Trzebański Josel, zam. Zarzecze 3, przez 
używanie fałszywych wag w ciągu 3-ch 
miesięcy okradł na 5 kg. marmolady. 
Wartość poszkodowany ocenia 500 zł. 

— Kradzież. Gintowt Szymon, zam. 
Swięciańska 14, zameldował policji, że w 
czasie od 5—7 b. m. z jego zamkniętego 
sklepu mięsnego, znajdującego się przy 
ul. Mostowej 3, dokonano kradzieży ró- 
żnego mięsa i wędlin na ogólną sumę 
400 zł. AU 

— Pożar. Przy ul. W. Stefańskiej 19, 
wybuchł pożar w mieszkaniu Strzeleckie- 
go Jankiela, z dowodu wadliwego urzą- 
dzenia rieca. Pożar stłumiła straż о#- 
niowa. Poszkodowany straty ocenia na 
300 zł. ri 

Na prowincji. 
— Kradzież konia. Na szkodę Ru- 

życkiego Bolesława, zam. we wsi Ciele- 
sze, gm. Dokszyckiej, w czasie, gdy wy- 
mieniony nocował we wsi Truszkowo, 
gm. Prozorockiej u Dziedziewicza igna- 
cego z niezamkniętej stajni został skra- 
dziony koń, wałach, maści c. siwej, lat 
około 4, wzrostu małego, chudy, grzywa 

  

Nr. 31 (780) 

Wśród pism. 
„Nowina“ Nr. 2. Na treść w dziale 

sztuki złożyły się: Wspomnienia o Sta- 
nisławie Witkiewiczu, prof. Kazimierza * 
Kosińskiego, egzotyczna nowela St. M. 
Salińskiego i psychologiczna Jerzego 
Sosnkowskiego, artykuł ostro krytykują- 
cy naszą politykę teatralną Radosława 
Krajewskiego, poezje Xawerego Glinki i 
J. Birkenmajera, utwory beletrystyczne 
$. Olgierd i Młodożeńca, wiadomości z 
ruchu młodosłowiańskiego, 
wybrzeża morskiego i inne. 

Rozmaitości. 
Skutki manji. 

Osobliwy proces rozwodowy toczy 
się obecnię przed trybunałem budapesz- 
teńskim. Żona b. profesora gimnazjum 
Zygmunta Tokany, zeznała co następuje: 

Mąż jej przed czterema laty odkrył, 
że ma wybitne zdolności hypnotyczne. 
Uczniów swych podzielił na dobre i złe 
medja i uczył ich łaciny za pomocą h; 
pnotyzmu. Było to powodem usunięci 
go z gimnazjum. Zapalony hypnotyzer 
nie porzucał jednak swych doświadczeń. 
Przed kilku miesięcami pani Tokany po- 
wiła dziecko. Gdy miało ono cztery mie- 
siące, ojciec dokorał z maleństwem 
pierwszego doświadczenia hipnotycznego, 
a ponieważ się ono powiodło, wobec 
czego zwarjowany hypnotyzer oświad- 
czył, że ma zamiar uśpić hypnozą swego 
pięciomiesięcznego synka, zamknąć go 
w trumnie i zakopać na 4 tygodnie. Eks- 
peryment ten prof. Tokany miał zamiar 
powtarzać tak długo, aż dziecko „doj- 

z naszego 

  

     

     

  

   dzie do wprawy” fakirów indyjskich. - 
Mimo zapewnień co do powodzenia 

doświadczenia pani Tokany uciekła z 
dzieckiem i wystąpiła O rozwód, nazywa- 
jąc w skardze rozwodowej swego męża 
poprostu warjatem, 

Związek Obrony Dłużników 
b. ros. państwowego ziemskiego 

Banku Szlacheckiego. 
Organizacyjne Walne Zgromadzenie - 

Członków Związku odbędzie się 14-go lu- | 
tego r. b. o godz. 18 w Warszawie w loka- | 
lu Tow. Kresów Wschodnich,| ulica Chmiel- 
na Nr. 21. 

Zapisy na członków i informacje w lo- 
kalu Związku, Warszawa, Wilcza 11, m. 5, 
godz. 1—3. 3538-27112 

— Dnia 12 lutego r. .b. odbę- 
dzie się w sali Stow. Techników 
Polskich, ul. Wileńska 33 zabawa 

współudziałem uczniów szkoły Handlo- 
wej St. Kupców. 4 

Bilety od 30 gr. do 2 zł. do nabycia 
. wcześniej w szkole Przem. Handlowej 
(Wileńska 10), w godz. od 10—12, i od 
5—6 wiecz. 

na prawą stronę, ogon do kolan. © 
— Pożar. We wsi Poniegiszki, gm. 

Swięciańskiej, wybuchł pożar, który Zni- 
szczył stodołę na szkodę  Juchniewicza 
Jana. Pożar wybuchł wskutek zbrodni- 
czego podpalenia, 

tańca sióstr Bekefi odłożony. Z powo- 
du przedłużającej się choroby jednej z 
sióstr Bekeffi, wieczór baletowy w dniu 
9 b. m. zostaje odłożony. и 

O dniu odbycia się przedstawienia 
nastąpią osobne ogłoszenia. 

      

   

      

     

  

     
    

    

    

  

    

   

Za zobowiązania, zaciągnięte przez 
Józefę z Matusewiczów Gorczakową, w 
mojem imieniu, odpowiedzialności nie 2 

przyjmuję. Piotr Gorczak. taneczna Koła Bernardyńskiego P. 

Miory, pow. Brasławski. M. Sz. 3537. 

——————22 

  

  

  

Spieszcie ujrzeć! Ostatnie dnil TSS z 

Najgłośniejsza sensacja Świata. Film, jakiego 
ZAWIADOMIENIE. 

iejz Bagdadu” 
nie było i jaki prędko nie zostanie stworzony „Złodziej z ag du Niniejszem podaje się do wiadomości, że w najbliższych dniach | 

epos w 10 akt. 'W roli głównej największy artysta świata | nastąpi otwarcie nowych, zatwierdz. przez Min. W. R. i O. P. 
idoki iewidziana wystawaa. Genjalna į zę 

Douglas Fairbanks. "s "pije veši sn modiey Gożwoine KURSÓW KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH gra. Frapująca treść. Dla uczni i młodzieży dozwolone. 

w WILNIE. 

(ena kursu: zawodowego-zł. 150, amatorskiego-zł. 105. 
Wpisowe zł. 5. 

O dacie rozpoczęcia Kursu Zawodowego nastąpią specjalne 
ogłoszenia. Dla pp. wojskow., tudzież uczącej się i cechowej młodzieży 
ZNACZNE ULGI. Informacje: Gimn. Lelewela, godz. 18—19. 3536 

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22. 

  

  

     

Biuro Eoktto | Radjo- 

  

  

Si UL. NIEMIECKA 26 

  

. Od 10 lutego do 4 marca „M 
. ' EBLE „KONRAD, | letinitzne D. Wajmana, 

DOROCZNA JARNUSZKIE- Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

3262 

Sp. z 0. 0. WICZ i S-ka*, 
T-wo Akc. w Warszawie, 

MEBLE gięte fabr. „THONETA”; otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t.p. 

poleca 

D.H.F. Mieszkowski yz; Jsdtośsjnia 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. zamcze, Królewska Ni-9. 

sł Ss я : niadania, obiady i kola- 
Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. Obiad z 3-ch dań 

Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
Telefon Nr 8—93 + 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
I introligatorskie szybko i dokładnie. 

KSIĘGI RACHUNKOWE. 
SIĄŻKI I BROSZURY, 

  

| WYPRZEDAŻ RESZTEK ` 
i MATERJAŁY damskie i męskie, zimowe i letnie, 

KAMGARNY, cje. 
  

| SZEWIOTY ja Lugas“ [R 
: , kd W EW, ra | S TABRLE, BILETY, PLAKATY, 

3543 Wassago-Roller „Salome я A ° DRUKI KOLOROWE i ILUSTRACYJNE - 

| w E Ł N V, U ld ciała. Arne „Optyi-Rab i Ž > CENY NISKIE. p 

tretyzmowi, odmładza, uszczupla bez dyety. 

“ Cena zł. 7.50 do sa- 
Mniejszy „Baby -Salom momasażu tłustego 

karka, łydek oraz podbródka. 

Ręczny aparat dó samomasażu twarzy 

WYKONANIE DOKŁADNE, I SUMIEHNE. 

000000 0000 OG : 

LEKARSKIE FOTEL: 
Ginekologiczno-urologiczne „M 

szaly do narzędzi, umywalnie, stoliki i t. p. 
poleca najtaniej 345, 

FABRYKA MEBLI A SEPTĄ SZPITALNYCH 
WARSZAWA; UL. OKOPOWA 61, telef. Э19 

К Na žądanie katalogi i kosztorysy. 
Najnowsze konstrukcje.—Pierwszórzędne Wykonanie. 

3 weksle: jeden Popierajcie | Igubiauo na'300 2 dwa 
я 2 po 120 zł..podpisane przez 4 

Ligę Żeglugi p. Eudoksję Bujko. Wek- 

Morskiej i Rzecznej unieważniam. I. Narkiewics. 

w kraju założ. w 1840 r. 
ui. Dominikańska 17, 

telef. 10-58. b-1236 

na usu- L fryzjerski Wileń- 
nięcie ska Nr. 10. Manicure 

wypełn. pierwszorzędne 
1 zł. Strzyżenie pań z 
odfryzow. 1 zł. oraz за- 
on męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

<< zakład opty- 
„Oplytel TA 

l czny, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
rów. Wydaje okulary po 
receptach y Ckorych. 

1365-b 

JEDWAB. 
Ceny stałe. 

  

в Ceny wyjątkowo niskie. 

  
zmarszczek i osiągnięcie ładnej, różowej 
cery. Cena wraz z kremem zł, 16.00. 

Na żądanie, po otrzymaniu porta wysyłamy ilu- 
strowane katalogi. 

Dom Handlowy Labor, Bydgoszcz, ul. Gdańska 431. 
Aparaty wysyłamy za zaliczeniem pocztowem. 

3322) 

EEE EEE ECE EEE EEE EEE ES Sprzedaje si 
й Największy wytór konfekcji, galanterji Ą vożywana SAM OGR Do- 

oraz luksusow. i gwarantow. OBUWI A 

Wilno, Wielka 30 

wiedzieć się: Niemiecka 29—26, u Kabacz- 

е wyrob. własn. fabryki nika, od 11—1 pp. i od 5—8 w. 3403 

5] POLECA : 

gD. H. W. NOWICKI "Tex: Ne. %e. Н 
UWAGA! Ceny konkurencyjne. — P. p. urzędnikom i woj- |) wycieraczki, O kalosze Aaaa vai 

i skowym ulgowe warunki kupna. 3541-1Ę й 
O amam———————=——=—rarsraramrarararaca L WILDSZTEJNA, Rudnicka 2. ло 
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Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
‚ sle bezimienne, takowe 
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świecie, że ktoś zupełnie obcy 
schwycił go tak poufale i potrzą- 
sał nim zlekka, podczas gdy. głos 
przyjacielski szeptał: „Dobrze, pie- 
sku. Trzymaj się mnie, trzymaj, 
moe jeszcze będziesz nosił bry- 
anty“. 

sią prawie dotykał piasku, ruchem 
ogona objawiał swój dobry humor 
i lekkiem naszczekiwaniem zachę- 
cał do zabawy. Człowiek jednak 
nie okazywał żadnego zaintereso 
wania, palił spokojnie fajkę, w 
ciemnościach jakie zapadły po zgaś- 

Wiedząc dobrze, co mówi ka- 
pitan, pełen dumy ze swej dziel- 
ności, Dag Daughtry pracował z 
jeszcze większą energją i pozwalał 
sobie na siódmą kwartę, by stwier- 
dzić niezwykłą odporność swego 
organizmu. Była to sława w dziw- 

JACK LONDON. 

MIK 
Kapitan Makambo (przedtem 

2) białych ludzi. Najprzód był Mistergarza i głównego nadzorcy z Ma- 
Haggin, Derby i Bob z Meringe; * kambo, którzy zawzięcie dyskuto- 
potem kapitan Kellar i jego po- wali nad jakąś omyłką w konosa- 

mocnik z Eugėnie; wreszcie zaś mencie. RS : 

Harley Kennan i oficerowie z Ariel. Dag rzucił jeszcze jedno szyb- 

Znalazł, że wszyscy Oni bez wy- kie spojrzenie na Mika i zdecydo- 

jątku są inni, niż hordy czarnych wał się. Obrócił się powoli w 

      

zaś kapitanowie statków Moresby, 
Masena, Sir Edward Grace, oraz 
innych statków 0 dziwnych naz- 
wach, należących do Towarzystwa 
Burns Philp czynili to samo) miał 
zwyczaj pokazywać go pasażerom 
z pewną dumą, jako nowy typ 
człowieka, jedyny w kronikach mor- 
skich. W chwilach takich, Dag 
Daughtry nieco niżej na przednim 
pokładzie udawał, że nie wie o 
czem mowa i zajęty zwykłą swą 
robotą, spoglądał ukradkiem na 
pomost, skąd kapitan i pasażero- 
wie patrzyli na niego. Pierś jego 
wzbierała dumą, wiedział bowiem, 
że kapitan mówi: „Proszę spojrzeć, 
to jest Dag Daughtry, człowiek- 
beczka. W ciągu dwudziestu lat 
nigdy nie był pijany, ani trzeźwy wprowadzić Mika na statek Ma- Posługacz okrętowy ocenił na- Chutkie skomlenie przykuły całą glądały się bacznie Mikowi z pod wiek skorzystał ztego zbliżenia, b” 

i nigdy nie wypił mniej niż sześć kambo przez strzelnicę z prawej tychmiast dwie wielkie zalety Mi- jego uwagę. " Stalo się to, czego siwych, krzaczastych brwi. Mik lepiej mu się przyjrzeć, zapalił 

kwart piwa dziennie. Trudno w to strony okrętu. ka: był to piesek miły, o dobrym oczekiwał. Pies polubił go odrazu, tymczasem, z nastawionemi usza- znowu fajkę i przyglądał się ślicz: 

uwierzyć, patrząc na niego, upew- 
niam państwa jednak, że tak jest 
w istocie. Nie rozumiem. Podzi- 
wiam go. Pracuje zawsze przepi- 

sową ilość godzin, czasem o poło- 

apetyt. On jednak doskonale wy- 
gląda. Proszę spojrzeć! Proszę 
spojrzeć!” 

nym rodzaju, ale też są dziwni lu- 
dzie na świecie; Dag Daughtry u- 
patrywał w niej niejako usprawie- 
dliwienie swego istnienia na ziemi. 

Poświęcał więc całą swą ener- 
gię i całą duszę wkładał w zacho- 
wanie tej opinji człowieka sześciu 
kwart. Z tego powodu właśnie w 
rzadkich chwilach wolnych od obo- 
wiązkowych zajęć wykonywał grze- 
byki z Szyldkretu i inne ozdoby 
do włosów, i niemałą miał wpra- 
wę w takich czynach, jak kradzież 
cudzego psa. Ktoś musiał płacić 
za te sześć kwart, które pomnożo- 
ne przez trzydzieści, wzrastały do 
niezłej sumki w ciągu miesiąca; 
ponieważ zaś tym kimś był Dag 
Daughtry, znalazł za pożyteczne 

Nocy tej w Tulagi, Mik nie 
mógł zrozumieć co się stało z ło- 
dzią, której celem był połów wie- 
lorybów i wówczas właśnie spot- 
kał ciężkiego, grubego posługacza 

rósł na wesołego psa. Był on o 
wiele więcej towarzyski niż Jerry, 
pomimo, że znał bardzo niewielu 

ludzi, którymi nauczono go pogar- 
dzać. 

Już z pierwszych słów jego, 
„Hallo, ty piesku białego człowie- 
ka, co robisz w krainie murzy- 
nów?" pokazało się, że Dag 
Daughtry nie stanowi wyjątku. Mik 
odpowiedział uprzejmie, z pewnym 
odcieniem udanej godności, której 
zaprzeczał wesoły ruch uszu i do- 
bry humor, lśniący w jego oczach. 
Nic z tego nie uszło uwadze Daga 
Daughtry, który poznawał psa od 
pierwszego wejrzenia, gdy przygłą- 
dał się bacznie Mikowi w bladem 
świetle dwóch latarek, trzymanych 
przez czarnych chłopaków na miej- 
scu wyładowania łodzi wracają- 
cych z połowu wielorybów. 

usposobieniu, i piesek 0 wielkiej 
wartości. Z tych też powodów Dag 
Daughtry szybko obejrzał się w 
około. Nikt go nie widział. W tej 
chwili tylko czarni byli w pobliżu, 

ciężko naładowanej łodzi. Z pra- 
wej strony w świetle innej latarni 
mógł dostrzec urzędnika Komisa- 

przeciwną stronę i odszedł wolno 
wzdłuż wybrzeża, poza krąg Świa- 
tła, rzucany przez latarnię. O sto 
yardów dalej usiadł na piasku i 
czekał. с ` 

„Wart dwadzieścia funtów, nie 
mniej*, szepnął sam do siebie. 
„Jeśli nie otrzymam za niego dzie- 
sięciu funtów, jestem głupiec, któ- 
ry nie umie odróżnić terjera od 
charta. — Napewno dziesięć fun- 
tów, wszędzie na wybrzeżu Syd- 
ney*. 

Te dziesięć funtów zamieniały 
się w butelki piwa wyrastały w 
zjawisko olbrzymie i wspaniałe, w 
coś podobnego do browaru w jego 
myślach. : 

Odgłos kroków na piasku i ci- 

i poszedł za nim. 
Dag Daughtry miał bowiem 

swój własny sposób, jak Mik prze- 
konał się wkrótce, gdy ręka czło- 
wieka dosięgła go i schwytała na- 

serdeczne, pełne zaufania i wzbu- 
dziło też ufność w Miku. Wydawa- 
ło mu się najprostszą rzeczą w 

To pewne, że Mik nigdy jeszcze 
nie spotkał człowieka, któregoby 
odrazu tak polubił, Dag Daughtry 
wiedział instynktownie jak postę- 
pować z psami. Nie był okrutny 
z natury. Nigdy nie przesadzał w 
rozkazach, ani w pieszczocie. Nie 
narzucał Mikowi swej przyjaźni. 
Prosił o nią, lecz w sposób, który 
nie wyrażał rozkazu. Zaraz po tem 
wstępnem wstrząśnięciu pyszczka 
puścił Mika i zdawało się, że zu- 
pełnie © nim zapomniał. 

Zapalił fajkę, musiał użyć do 
tego kilku zapałek, wiatr bowiem 
wciąż je gasił. Jednak, gdy paliły 
się tuż przy jego palcach i gdy u- 
dawał, że dmucha zawzięcie, jego 
przenikliwe niebieskie oczy przy- 

mi wpatrzony był w nieznajome- 
go, który, jak mu się zdawało, 
nigdy nie był mu obcy. 

Przedewszystkiem doznał Mik 
pewnego zawodu, że ten miły, 

wę więcej, a czasami nawet po- Okrętowego, o szpakowatej czupry- wzrok ich zaś zwrócony był ku wpół za pyszczek, nawpół za Szy- dwónożny bóg nie zwracał już na inny pies w cyrku? Jedno, co ni 

dwójne godziny. Co do mnie, jed- nie. Natychmiast prawie zawiązała morzu, skąd słychać było w od- ję pod uchem. W dotknięciu tem niego uwagi. Wzywał go nawet do przemawia za tobą, to ucho, mógł: 

у na szklanka piwa przyprawiłaby Się przyjaźń pomiędzy nimi, Mik dali plusk wioseł, ostrzegający ich, nie było żadnej pogróżki, nic pod- zawarcia bliższej znajomości, za- bym je prawie sam uciąć. Ri 

` mnie o bicie serca i zepsułaby mi bowiem z wesołego szczeniaka wy- że mają być gotowi na przyjęcie stępnego, ani strasznego. Było ono praszał do zabawy, nagłym ru- że mógłbym*. 
chem podnosił łapki z ziemi i o- 
puszczając je napowrót wyciągał 
się cały, wyginał się tak, że pier- 

nięciu trzeciej zapałki, 
Trudno o więcej wyrafinowane 

zaloty z całym przewrotnym za- 
miarem zdrady, niż to uwodzenie 
Mika przez niemłodego posługacza 
okrętowego, człowieka pijącego со- 
dziennie sześć kwart piwa. Skoro 
Mik niezupełnie nieświadomy pew- 
nej nieszczerości w tym braku za- 
interesowania ruszał się wciąż nie- 
spokojnie, jakby z pogróżką, że 
odejdzie, człowiek rzucił mu pół- 
głosem: 

„Trzymaj się mnie, piesku, trzy» 
maj się mnie". 
„. Dag Daughtry uśmiechnął się 
sam do siebie, gdy Mik podszed! 
do niego i z całą powagą zacze! 

Czło- obwąchiwać jego spodnie. 

nej linji psiego ciała. 
„Jakiś pies, jakie masz zalety” 

rzekł głośno z odcieniem pochwa. 
ły w głosie. „Powiedz piesku, mógł 
byś przeskakiwać wstęgi, jak każd, 

(D. «. n.) 
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