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przežywszy lat 39. 
O czem zawiadamia | 

1 PAWEŁ PIASZYŃSKI 
Lekarz ambulatoryjny i rejonowy Kasy Chorych m. 
Wilna i oddany jej długoletni współpracownik, zmarł 

po ciężkiej chorobie dnia z lutego 1927 r. 

O czem z głębokim tą zawiadamia 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 

Część Jego pamięci! 
3576 
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jest już do nabycia. 
Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierw- 

szorzędnych sklepach następujace gatunki: 

Nr. 22 CREAM-MILK (Czekolada 
śmietankowa) 

Nr. 44 BLUE-GOLD a. 

Nr. 88 FAMILY Cosi: wytorowa 
Nr. 99 NOISETTE Crekoia 

orzechowa) 

Trwale powodzenie wyrobom naszym 
zapewniają: 

Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, © 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
Wzorowe warunki hygjenicznel 3532 

: @Ф@@@@@@@ 

© 
© 
© 
© 
© 
Ё 

o 
© 
© 
o 
©) 
© 
© 
° 
© 
© 
О 

  

miejscowe—150%0 drożej. Układ ogłoszeń 6-ciG 

PAWEŁ PTASZYŃSKI 
Członek Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Po ciężkiej chorobie zmarł dnia 11-go lutego 1927 r. 

=>. Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 
ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

ą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

        

  

       
    

Zwalczajcie alkoholizm! 

      

  

   
    

AS i w nałiiagą. schudł 
19 lutego b. r. w salonach Pałacu € 

(Plac Napoleona) 3584 
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D-r Paweł Ptaszyński 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. 
Sakramentami zasnął w Bogu dnia 11 lutego r. b. 

Wyjście na morze. 
Dostęp do morza —wprawdzie 

na małym tylko odcinku Bałty- 

ku—to w pozycji państwowej Pol- 

ski wielki plus, którego donios- 

łości niepodobna przecenić. Ze 

stanowiska gospodarczego wyjście 

na morze otwiera Polsce możli- 

wość nawiązania bezpośrednich sto- 

sunków komunikacyjnych z całym 

szeregiem państw nadmorskich i 

wzmaga w wysokiej mierze możli- 

wość rozwoju handlu zagraniczne- 

go naszego Państwa. 

Wyjście na morze musi być 

jednakże, że się tak wyrazimy — 

zorganizowane, a taką organizację 

daje odpowiednio postawiony port 

morski. Portem takim dla Polski 
po myśli Traktatu Wersalskiego, 
stać się miał Gdańsk, który w gra- 

nicach polskiego obszaru gospo- 
darczego rozwinać się mógł do 

rozmiarów naprawdę wielkiego 
portu morskiego, jakim nie był pod 

rządami Rzeszy Niemieckiej wobec 

konkurencji szeregu innych wyżej 
stojących i dogodniej położonych 

miast nadmorskich. Jednakże błęd- 

na i ślepa polityka prowodyrów 
Wolnego Miasta Gdańska w znacz- 
nym stopniu osłabiła te możliwoś- 
ci i spowodowała bezpośrednio 
Państwo Polskie do położenia pod- 
walin pod naprawdę własny i cał- 
kowicie niezależny port morski. W 
ten to sposób doprowadzono do 
pierwszych kroków w kierunku bu- 
dowy portu polskiego w Gdyni. 

Budowa portu gdyńskiego da- 
leka jest jeszcze do ukończenia, 

jednakże Gdynia zaczyna już i 
stopniowo w coraz to większym 
stopniu spełniać rolę do jakiej jest 
powołana. W ostatnich czasach 
Sprawa intensywności pracy portu 

Wobec powodzenia, jakiem cieszy się nasz 

„BIAŁY TYDZIEŃ* 
przedłużamy sprzedaż pe cenach zniżonych 

do dnia 19-go b. m. 

WIL. DOM TOW.-PRZEM. 

BRACIA JABŁKOWSCY Sp. Akc. 
MICKIEWICZA 18. Tel. 4 98 i 7-33. 

  

gdyńskiego stała się szczególnie 

„aktualna”, a to wobec wydatnego 

wzrostu naszego eksportu zamor- 

skiego. 

To też warto przyjrzeć się da- 

nym statystycznym, obrazującym i 

działalność i rozwój portu gdyń- 
skiego w ostatnich latach, a w 
szczególności w roku ubiegłym. 

Zaczęło się to w roku 1924, 

w którym wpłynęło i wypłynęło z 

Gdyni, wtedy jeszcze portu bardzo 
zaczątkowego, 27 statków o po- 

jemności 14.352 tonn. Były to o- 
czywiście pierwociny. 

Rok następny wykazuje już pe- 
wną poprawę. W roku tym wpły- 

nęło do Gdyni 85 statkow o po- 

jemności 74.707 ton, wypłynęły zaś 

12 statki o pojemności 71.419 ton 

z ładunkiem 50.142 ton, w czem 

37.229 ton węgla. 

Ale dopiero rok 1926 wykazuje 

znaczny krok naprzód. 298 okrę- 

tów o pojemności 204.757 ton, w 

tem 17 okrętów z ładunkiem, wpły- 

nęło w tym roku do portu w Gdy- 

ni, z którego wypłynęły znów 303 

okręty (w tem 291 z ładunkiem), 
uwożąc ładunek 413.826 ton, z 
czego 402.246 ton węgla. 

Ciekawe też są cyfry, dotyczące 

bandery okrętów, goszczących w 

roku 1926 w porcie gdyńskim. Z 

298 okrętów nadeszłych, najwięcej, 

bo 130, było pod banderą szwedz- 
ką, z kolei—44 pod banderą nie- 

miecką, 29 pod duńską, po 20 pod 
francuską i norweską i t. d. Wresz- 

cie zaledwie 5 statków pod bande- 
rą polską. Ten sam mniej więcej 
stosunek utrzymał się oOczywiścię 

co do statków wyszłych. 
Nie należy jednak ani na chwi- 

lę przypuszczać, aby Gdynia była 
już wydatnie pojemna w stosunku 

do Gdańska. O, jeszcze dość dale- 
ko! Wielkiego portu morskiego nie 
robi się w ciągu kilku lat. Wiele 

jeszcze wysiłków włożyć trzeba bę- 

dzie, aby Gdynia dorównać mogła 
Gdańskowi. Wystarczy stwierdzić 
dla porównania, że w ciągu pierw- 
szych 11 miesięcy r. ub. wywiezio- 
no węgla przez port w Gdyni — 
362.956 ton, przez port w Gdańsku 
zaś—3.054.164 ton! 

Nie powinniśmy jednak, ani na 
chwilę ustawać w dążeniu do stwo- 
rzenia wielkiego portu w Gdyni, 
choćby się nasze stosunki z Gdań- 
skiem najlepiej ułożyć miały, ani 
też w dążeniu do stworzenia włas- 
nej floty handlowej na odpowiednio 

wielką skalę. Opłaąci się to nam 

sowicie! Td. 

w wieku lat 39. 

O czem zawiadamiają 

Zrzeszeni Lekarze Kasy Chorych 
w Wilnie. 

  

iemcy wypowiadają wojnę gospodarczą Polsce, 
BERLIN. 12. II. (Pat.) Jak się dowiadujemy wczoraj 

zapadła decyzja gabinetu Rzeszy zerwania rokowań 
polsko niemieckich. 

„Prager Presse* o zatargu polsko- 
niemieckim. \ 

PRAGA. 12. II. (Pat) „„Prager Presse“ omawia we wstępnym ar- 
tykule spokojnie i możliwie objektywnie kwestję zatargu gospodarczego 
między Niemcami a Polską, wyrażając nadzieję, że żywotne interesy 
gospodarcze obu państw nie doznają jednak uszczerbku wskutek nacjo- 
nalistycznych intryg niemieckich. 

Minister Zaleski o zerwaniu 
rokowań z Niemcami. 

Wywiad korespondenta „Kurjera Wileńskiego *. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W związku z zerwaniem rokowań handlowych przez Niemcy przed- 
stawiciel „Kurjera Wileńskiego" zgłosił się do p. ministra spraw zagra- 
nicznych Załeskiego z prośbą o wyrażenie jego opinii w tej tak ważnej 
dla Polski sprawie. 

P. Minister sprecyzował w następujący sposób swe poglądy: 
„Zdziwiony jestem nadzwyczajnie, że rząd niemiecki przerywa ro- 

kowania handlowe, biorąc jako protest odmowę rządu polskiego prze- 
dłużenia wizy 4 obywatelom niemieckim. 

Zdawałoby się, że jeżeli rząd niemiecki niezadowolony jest z obec- 
nego stanu rzeczy w stosunku do uprawnień osób fizycznych i praw- 
nych narodowości niemieckiej zamieszkałej w Polsce, powinno to słu- 
żyć raczej jako bodziec do prowadzenia dalszych pertraktacyj w tej 
sprawie. 

Nikt nie może wymagać, aby przed zawarciem traktatu han- 
dlowego już był wytworzony stan taki, do jakiego się dąży przez 
zawarcie samego traktatu*. 3 

Odpowiedź niemiecka nadeszła. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach wieczornych rząd niemiecki wręczył delegacji 
polskiej w Berlinie notę, określającą jego stanowisko w sprawie zerwa- 
nia rokowań handlowych. Do tej pory tekst tej noty nie nadszedł jesz- 
cze do centrali M. S. Z. 

Delegacja nasza do rokowań handlowych z Niemcami będzie 
w najbliższym czasie odwołana z Berlina, jeśli rząd niemiecki nie 
zmieni w ostatniej chwili swego stanowiska. 

Rząd nasz będzie wyczekiwał na drodze dyplomatycznej dalszego 
rozwoju wypadków. 

Sytuacja w Lizbonie. 
LIZBONA, 12. II. (Pat.) Stolica przybrała wygląd normalny. Ruch uliczny zo* 

stał przywrócony. Banki i sklepy otwarto. Pociągi kursują. Z wyjątkiem komendan- © 
ta Jeac Mancel Carvalo, któremu udało się uciec w łodzi motorowej, wszyscy przy- | 
wódcy buntu zostali uwięzieni. “ 

Według wiadomości ze źródeł angielskich rząd portugalski zamierza zamknąć : 
wszystkie tajne stowarzyszenia i znieść prawo strajku. 

Koniec rewolucji w Portugalji. 
LIZBONA, 12. Il. (Pat.) Rada ministrów postanowiła zastosować energi- 

czne sankcje wobec sprawców rewolty. 
Stan oblężenia postanowiono zatrzymać. Strajk kolejarzy zakończył się. 

  

pos. Wojewódzkiemu, iż klub czuje 
się zniewolony poinformować pra- Kluh Wyzwolenia zaprzecza. 

Prezydjum zarządu głównego 
klubu Wyzwolenie komunikuje w 
związku z Sądem Marszałkowskim, 
prowadzącym dochodzenie w spra- 
wie cęiżkich zarzutów, wytoczonych 

sę, że kolportowane wersje O ze- 
znaniach osób, przesłuchiwanych | 
przez Sąd, nie są oparte na pro- 
iners będących w posiadaniu 
Sądu i dlatego nie mogą uchodzić A 
za autentyczne.
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Po wielkiej mowie w.-premjera Bartla. 
Podstępny atak prawicy na rząd. 

Rząd wobec sytuacji. (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wrażenia ogólne, 

Piątkowe expose p. wicepremie- 
ra Bartla, jego męskie i jasne sło- 
wa, były wczoraj przedmiotem naj- 
rozmaitszych, ożywionych rozmów 
w kuluarach sejmowych. 

Oczywiście, stronnictwa, będące 
w mniejszej, lub większej opozycji 
wobec rządu, zarzucały p. wicepre- 
„mjerowi, iż mowa jego była wy- 

mierzona przeciwko Sejmowi i mia- 
ła jakoby godzić w parlamenta- 
ryzm. 

W przeciwieństwie do tych opi- 
nij, niezależna opinja sejmowa, jak 
również opinja większości kół po- 
litycznych stolicy—mowę p. wice- 
premjera powitały z uznaniem. 

Nadzieje endecji. 
Jak wiadomo, pos. Głąbiński 

po wygłoszonem expose postawił 
wniosek, przyjęty przez Izbę, o roz- 
oczęciu dyskusji nad expose. 
niosek ten godzi krótkim szty- 

chem w rząd, a konsekwencją tego 
wniosku, z czem się zresztą inicja- 
torzy nie kryją, ma być wyrażenie 
votum nieufności p.wicepremjerowi 
Bartlowi, lub też całemu rządowi. 

Nie potrzeba dodawać, iż wnio- 
sek taki w chwili obecnej, kiedy 
sytuacja zagraniczna jest naciągnię- 
ta, kiedy rozpoczęliśmy finalizację 
rokowań pożyczkowych w Stanach 
Zjedn., wywarłby bardzo niekorzy- 
sine wrażenie zagranicą, która od 
pewnego czasu z uznaniem śledzi 
stabilizację stosunków w Polsce. 

Stanowisko klubów prawicy. 
Stanowisko większości klubów 

wobec mowy p. wicepremj. Bartla 
nie jest dotychczas skrystalizowane. 
Wczoraj obradowały prawie wszyste 
kie kluby sejmowe, lecz żaden z nich 
nie wyniósł decydującej uchwały, 
pozostawiając sobie wolną drogę 
do dalszych konwentyklów i cichych 
narad. й 

W kołach opozycyjnych prze- 
waża przekonanie, iż mowa „była 
niepotrzebna”. 

Co się tyczy kl. Z.L.N., to, jak 
to wyżej podawaliśmy, klub wnie- 

sie wniosek o wyrażenie votum 
nieufności, czy to wicepremjerowi 
Bartłowi osobiście, czy nawet całe- 
mu rządowi, lecz decyzja w tej mie- 
rze zapadnie zapewnie, jak zwykle, 
przed samem głosowaniem, t. j. w 
poniedziałek. 

Klub Chrz.-Nar. ogłasza desin- 
teressement co do piątkowego prze- 
mówienia, a ustosunkuje się do 
rządu w głosowaniu nad budżetem. 

Co się tyczy Chrz.-Dem., to 
poglądy w tym klubie nie są jesz- 
cze skrystalizowane. 

Witos namyśla się. 
Uwaga kół sejmowych zwróco- 

na była na wczorajsze obrady Pia- 
„sta. Dlužsza dyskusja była chwila- 

mi burzliwa i zawierała sprzeczne 
poglądy. Na porannym posiedze- 
niu zarządu klubu uchwalono wnio- 
sek o wyrażeniu votum nieufności 
p. wice-premjerowi, lecz później, 
gdy w kuluarach zbierano od pos- 
łów piastowskich podpisy na tym 
wniosku, to duża część piastow- 

Kto za 
Co się tyczy kl. Pracy, stron. 

Chłopskiego i Wyzwolenia, to u: 
stosunkowały się one już wczoraj, 
głosując przeciw otwarciu dyskusji 

ców uchyliła się od tego podpisu. 
Popołudniowe posiedzenie piastow- 
ców także nie przyniosło rozstrzyg- 
nięcia. 

Najwidoczniej p. Witos wierny 
swej taktyce, czeka w jakim kie- 
runku wypowiedzą się inne kluby, 
i zarezerwuje sobie ostatnie słowo. 
Wątpić jednakże należy, czy stano- 
wisko Piasta będzie w tej sprawie 
krańcowo nieprzychylne. 

rządem? 
nad expose w.premjera Bartla, 
Niejasne jest do tej pory stanowi- 
sko kl. P. P. S. * 

Min. Miedziński bez budżetu. 
W kołach parlamentarnych bu- 

dzi duże zaciekawienie pytanie, czy 
rząd wyciągnie ewentualne konsek- 
wencje, w razie gdyby przy trze- 

ciem czytaniu, odrzucono również. 
wniosek rządu o restutowaniu Min. 
Poczt i Tel. 

Dalszy porządek obrad. 
O godz. 11 zebrał się przed po- 

łudniem Konwent Senjorów pod 
przewodnictwem marsz. Rataja. Po 
krótkiej naradzie w myśl wnio- 
sków, przedstawionych przez kan- 

„celarję cywilną, uchwalono, iż gło- 
sowanie w drugiem czytaniu nad 
budżetem odbędzie się na posie- 
dzeniu dnia 12 lutego, które się 
rozpocznie o godz. 12 w południe. 

'_ Dyskusję nad budżetem p. w.- 
premjera Bartla odłożono do po- 

   

__ Siła Indji. 

| 

Prócz splotu konfliktów euro- 
_pejskich wiemy, iż niejeden anta- 
gonizm i podstęp polityczny państw 
„białych”, przenosi się w krainy 
zamieszkałe przez żółte, bronzowe, 
i czarne plemiona. Na każdym te- 
renie pozaeuropejskim wre pod- 
stępna walka dyplomatyczna, ma- 
jąca nawet swe krwawe, ale tajem- 
nicze i nieoficjalne epizody, insce- 

' nizowane przez dalekie potęgi, rę- 
kami ich agentów, a wykonane 
przez plemiona tubylców, pchane 
w wir intryg, o których donio- 
słości i rozciągłości nie mają po- 
jęcia. 

Afryka ze swemi plemionami 
о arabskiemi i murzyńskiemi, jest te- 

— тепет antagonizmów francusko- 
angielsko-belgijskich, a do niedaw- 
na i niemieckich. 

W Syrji idzie walka między pro- 
“ tektoratami Francji, Turcji i Anglji 
“nad Druzami, Wahabitami i ich 

losiadłościami po dwóch stronach 
ufratu, wiemy w jakim fermencie 

są dziś Chiny, pragnące zrzucić 
wpływy żerujących na ich organiz- 
mie państw, a w lndjach znów, 
sowiety, z Anglją wiodą głuchą, 
ale zajadłą walkę. 

Nad Indjami pracuje Anglja od 
XV wieku wypierając kolejno pierw- 

' . szych władców europejskich, Por- 
- tugalczyków, Holendrów i Francu- 

zów. Siła odporności Indji nie leży 
"w zdolnościach politycznych tych 
 złotoskórych aryjczyków, gdyż ta- 

„ kowych nie mają, ale w systemie 
społecznym, który dotąd oparł się 

  

niedziałku. Rozpoaznie się ona na 
posiedzieniu o godz. 3 popołudniu 
i potrwa w myśl uchwały konwen- 
tu 3 godziny. 

Pc dyskusji odbędzie się trze- 
cie głosowanie nad budżetem. W 
poniedziałek rano zbierze się ko- 
misja budżetowa, celem uporządko- 
wania poprawek, uchwalonych w 
drugiem czytaniu i całego materja- 
łu dla trzeciego czytania. 

zwycięsko wszelkim zakusom ni- 
welacji, wszelkim reformatorom z 
zewnątrz czy wewnątrz, i utworzył 
istny murobronny pomiędzy więk- 
szošcią Indusów, a resztą Świata. 

Buddaizm, jainizm, z chwilą 
gdy powstały przeciw tyranji brah- 
minów i podziałowi kast, upadły, 
to samo stało się z islamizmem i 
chrystjanizmem, które niejedno- 
krotnie musiały zastosować się do 
pojęć zasadniczo różnych od swych 
podstawowych programów, chcąc 
osiągnąć choć nikły rezultat swych 
propagandowych zabiegów. 

To też obecny wódz ruchu in- 
duskiego, patrjota i niepodległoś- 
ciowiec, kto wie, może przyszły 
dyktator lub prezydent Indyj, popu- 
larny Gaandhi, nie waży się naru- 
szać systemu kast i zasad brahmi- 
nizmu. 

Wygłasza z całem przekonantem 
takie np. formuły: „nie zabiłbym 
człowieka dla ocalenia krowy, ale 
nie zabiłbym krowy dla ocalenia 
najcenniejszego życia ludzkiego!” 
Uznaje opiekę wszystkich starych 
bóstw i idolatrję. Jedynie zwalcza 
zasadę niedotykalności, kompliku- 
jącą życie Indusów, w które się 
wkradły bądź co bądź pewne euro- 
pejskie nowości, choćby np. koleje 
i telegraf. Zasada ta jest jednak 
tak silną, że jedynie (ze wstrętem) 
ulega innym zwyczajom młodzież 
induska, studjująca w naszych uni- 
wersytetach i, angielskich przeważ- 
nie College. 

Na miejscu, w Indjach, w kole- 
giach katolickich, utrzymywanych 
przez zakonników, bywa tak, że 
gotuje się w pięciu ściśle oddzielo- 
nych kuchniach, do których wstę- 

W późnych godzinach wieczor- 
nych w sobotę sytuacja przedsta- 
wiała się następująco: 

W kołach miarodajnych zacho- 
wywano wobec wypadków zaszłych 
w dniu wczorajszym na terenie sej- 
mowym zupełny spokój, zastrzega- 
jąc sobie powzięcie ostatecznej de- 
cyzji na dzień poniedziałkowy. 

W dniu wczorajszym zgłoszone 
zostały do kancelarji sejmowej przez 
rząd poprawki do trzeciego czyta” 
nia budżetu, domagające się przy- 
wrócenia tych wszystkich poprawek, 
jakie zostały przez Sejm skreślone, 
względnie odmówione przy drugiem 
czytaniu. 

Marszałek Piłsudski. 

Dziś nastąpi wymiana zdań mię- 
dzy Marszałkiem Piłsudskim i w.- 
premjerem Bartlem, który w dniu 
wczorajszym zaniemógł i nie opusz- 
cza łóżka. 

Wczorajsza Rada Ministrów za- 
równo z tego powodu, jak również 

naskutek nieobecności kilku mini- 
strów w stolicy (Składkowskiego, 
Dobruckiego i Staniewicza), zosta- 
ła odwołana. Odbędzie się ona w 
nadchodzący poniedziałek w godzi- 
nach południowych. 

Konsekwencje ataku endecji 

Mówi się, iż w razie ewentual- 
nego uchwalenia votum nieufności 
wicepremjerowi Bartlowi, nastąpią 
przesunięcia w gabinecie, które 
jednakże nie pójdą po myśli tych, 
którzy spowodują uchwalenie wnio- 
sku nieufności, skierowanemu bądź 
to przeciwko p. w. - premjerowi 
Bartlowi, bądź to przeciwko 
dowi. * 

Možliwe są 2 ewentualnošci 
rozwiązania obecnej sytuacii wy- 

rzą” 

tworzonej po wczorajszem  głoso- 
waniu: 1) rząd wyciągnie konsek- 
wencje po odbyciu trzeciego czyta- 
nia, względnie po wyniku dyskusji 
nad piątkową mową p. wicepre- 
mjera, lub też 2) rząd przeczeka 
załatwienie budżetu przez Senat co 
znów pociągnie za sobą odrocze- 
nie zlikwidowania konfliktu. Ta 
druga jednakże zdaje się mniej 
prawdopodobna. 

Prof. Bartel wyrażał opinią rządu. 
Przy tej sposobności nałeży za- 

znaczyć, że mylne jest mniemanie, 
jakie panuje w kołach poselskich, 
iż piątkowa mowa p. wicepremje- 
ra nie byłą wyrazem poglądów ca- 
łego rządu, wręcz przeciwnie cały 
rząd pokrywa swym autorytetem 
treść tej mowy. Szczegóły expose 
były uprzednio przedmiotem  do- 

kładnych rozważań wszystkich mi- 
nistrów. 

Mowa ta nietyle była określe- 
niem stanowiska rządu wobec Sej- 
mu, ale raczej przedstawiała szero- 
kiemu ogółowi szczegóły progra- 
mu zamierzonego przez rząd Oraz 
prace już dokonąne przez .rząd. 

  

Z pobytu min. Staniewicza w Wilnie 
Wczoraj o godz. 8 przybył do Wilna z Warszawy minister reform 

rolnych dr. Witold Staniewicz w towarzystwie p.p.: dyrektora departa- 
mentu urządzeń rolnych inż. Kasińskiego, naczelnika wydziału ekono- 
miczno-finansowego p. Milkiewicza, oraz sekretarza osobistego—F. Szu- 
mowskiego. Na dworcu kolejowym spotkali p. Ministra p. p.: wojewo- 
da wileński Władysław Raczkiewicz, prezes Okr. Urz. Ziemskiego Łą- 
czyński, naczelnik wydziału urządzeń rolnych—Żemojta, p. o. komisarza 
rządu Strzemiński, naczelnik wydziału rolnego urzędu wojewódzkiego 
Szaniawski, oraz grono wyższych urzędników Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego w Wilnie. 

Od godz. 11 40 16-ej p. Minister przewodniczył konierencji zwo- 
łanej w Wilnie w składzie p. p.: wojewody wileńskiego Raczkiewicza, 
wojew. nowogródzkiego Beczkowicza, dyrektora Kasińskiego, naczelnika 
Milkiewicza, prezesa U. Z. w Wilnie Łączyńskiego, prezesa U. Z. w 
Grodnie Trautsolda, dyrektora oddziału Państwowego Banku Rolnego w 
Wilnie Maculewicza, naczelnika wydziału Oszackiego i inn. 

Po krótkim zagajeniu p. Ministra przystąpiono do obrad. Pp. pre- 
zesowie Okręgowych Urzędów Ziemskich przedstawili p. Ministrowi 
plan pracy na 1927-8 rok, zaś dyrektor Oddz. P. B. R. złożył sprawo- 
zdanie z dotychczasowej pracy Oddziału. 

Poza innemi kwestjami p. Minister zainteresował się kwestją osa- 
dnictwa wojskowego, polecając przy nadzielaniu ziemi uwzględnić w 
pierwszym rzędzie potrzeby b. ochotników wojska polskiego, zasłużo- 
nych, pochodzących z miejscowych terenów. Następnie został omówiony 
i ustalony program pracy rad wojewódzkich naprawy ustroju rolnego. 

Po odbytej konferencji p. Ministra oraz wszystkich uczestników jej 
podejmował obiadem p. Wojewoda Raczkiewicz. Z okazji balu woje- 
wódzkiego p. Minister wziął w nim udział. Dziś o godzinie 8 minut 5 
p. Minister żegnany na dworcu przez p. Wojewodę Wileńskiego oraz 
przedstawicieli władz miejscowych odjechał do Warszawy 

pu nie mają przełożeni, jeno wy- 
brani w odpowiednich  kastąch 
uczniowie, upoważnieni do tego 
przez kolegów. 

Wszelkie zastosowanie się do 
europejskich zwyczajów, jest chwi- 
lowym przymusem, i po powrocie 
do kraju nie jeden dr. filozofji czy 
filologii z Cambridge lub Oxfordu 
widzianym bywa przez podróżnych 
w turbanie i krótkiej chlamydzie, 
boso, siedzący na piętach w piasku, 
otoczony uczniami. Według patrjo- 
tów induskich jedynie brahmini, 
ich ciasna, bezwzględna tyrania, 
utrzymała charakter narodowy In- 
dji, nie pozwoliła im się stać wy- 
praną z wszelkiej indywidualności 
kolonją angielską. Nad dwu tysią- 
cami zarejestrowanych kast, panuje 
niewzruszenie 14 miljonów brahmi- 
nów, mając siebie za szczyt tej 
społecznej świątyni, której najniż- 
szą podstawą są, przeznaczeni do 
najnikczemniejszych zajęć, parjasi, 
czyli pancharimas (ci, których do- 
tknąć się nie godzi), i którzy mu- 
szą umykać z drogi przed innymi, - 
by nawet ich cień nie znieważył 
uprzywilejowanych brahminów! W 
szkołach wiejskich niema nawet 
mowy o tem, by dzieci parjasów 
mogły się znaleść w tym samym 
pokoju, co progenitura klasy u- 
przywilejowanych. 

Islam zniósł haremy i wielo- 
żeństwo. W Indjach trwa ono w ca- 
łej mocy i zasłona oddzielająca 
gineceum od strony męskiej, nie 
podniosła się jeszcze ani na chwi- 
lę. jeśli już prawie nigdy nie pałą 
wdów na stosach, to jednak los, 
na który skazują je zwyczaje, nie 
jest godzien zazdrości. Staje się 

  

parją, traci kastę, nie wolno jej 
kreślić na czole znaki Shiry czy 
Visznu, rodzina własna i męża po- 
niewiera nią ile może, Bowiem o- 
na jest, zasadniczo, winna śmierci 
małżonka, a zważywszy, że za wdo- 
wy uważają 9—10—12 letnie dzie- 
wczątka, które dopiero rodzice o- 
biecali za żony, łatwo zrozumieć, 
co za los tych biednych istot. Ist- 
nieją już co prawda schroniska 
pod nazwą Domów wdów, Kolegja 
kobiece w Bombaju i innych, na- 
wet Uniwersytet kobiecy,. ale do 
emancypacji daleko. 

Jedyną instytucją, 
zwalczając jawnie przesądów klaso- 
wych hinduskich, tworzy w nich 
lekkie wyłomy przez niezmiernie 
humanitarną i wysoce etyczną ak- 
cję swych członków, bo zgroma- 
dzenle Serwants of India założo- 
nego przez M. Sokhale w 1905, a 
dziś będącego pod prezesostwem 
Szinirasa Lastri. Zasadą rządzącą 
temi sługami Indji są Śluby, w ro- 
dzaju zakonnych, w liczbie siedmiu, 
z których pierwsze głosi miłość 
kraju przedewszystkiem i służenie 
mu bezinteresowną pomoc braciom 
bez różnicy kast, życie czyste, nie 
szukanie zysku dla siebie, lub ro- 
dziny i t. p 

Nowicjat trwa pięć lat, związek 
ten obejmuje ludzi najrozmaitszych 
stanów i nawet wyznań, współżycie 
nie jest obowiązujące, podstawą 
istnienia jest jaknajszersza działal- 
ność społeczno-patrjotyczna. W cza- 
sie po wojnie Serwants of India 
oddała niezmierne usługi w duchu 
samarytańskim w kraju i wśród 
żołnierzy. A nie jest zbyteczną w* 
Indjach opieka nad nędzą, o której 

która nie. 

(losowanie nad budżetem. 
WARSZAWA, 12.11. (Pat.). 324 

posiedzenie Sejmu. Izba Odrazu 
przystąpiła do głosowania nad bu- 
dżetem. Odrzucono wniosek pos. 
Warszawskiego (Komun.) o skre- 
ślenie artyk. 1-ego ustawy skarbo- 
wej. Odrzucono też wnioski de- 
monstracyjne do pierwszych części 
budżetu. 

Przy budżecie Prezydium Rady 
Ministrów odrzucono 115 głosami 
przeciw 70 wniosek posła Sliwiń- 
skiego (Str. Chł.) o zwiększenie 
kredytów na PAT o 72.000 na ko- 
szta eksploatacji. 

Przy budżecie M. S. Z. przyję- 
to 107 gł. przeciw 79 wniosek pos. 
Manaczyńskiege (ZLN) o zmniej- 
szenie wydatków biurowych o 50 
tys. złotych i dodanie nowego pa- 
ragrafu, przeznaczającego tę sumę 
na drukarnię. 

Odrzucono wniosek rządowy o 
zwiększenie kredytu na urzędy za- 
graniczne o 800.000 złotych. Rów- 
nież odrzucono wniosek pos. Nie- 
działkowskiego (PPS) 107 głosomi 
przeciw 79 o przywrócenie 100.000 
złot. na utrzymanie stałego dele- 
gata Polski przy Lidze Narodów. 

Dalej odrzucono wniosek posła 
Seydy (Z.L.N.) o skreślenie z fun- 
duszu dyspozycyjnego 1500 złotych. 

Wreszcie przyjęto wniosek o 
podwyższenie o 1500 złotych sumy, 
przeznaczonej na koszta, związane 
z założeniem przy bibljotece pol- 
skiej w Paryżu, czytelni, przezna- 
czonej dla grupy  polsko-francus- 
kich izb prawodawczych. 

Przy budżecie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych odrzucono wszystkie 
wnioski mniejszości, między inne- 
mi wnioski pos. Harusewicza (ZLN) 
o skreślenie jednego miljona zło- 
tych z uposażenia władz central- 
nych i dwóch miljonów z funduszu 
dyspozycyjnego. 

Do budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przyjęto poprawkę 
Klubu Piasta, aby fundusz dyspo- 
zycyjny z 2,100,000 złotych zmniej- 
szyć na 1,000,000 złotych, oraz 
aby połowę określonej kwoty, t. j. 
550,000 przeznaczyć na państwowy 
fundusz meljoracyjny, a drugą po- 
łowę na drogi i mosty. Wszystkie 
inne wnioski do tej części od- 
rzucono. 

Przy bużecie Ministerstwa Skar- 
bu w wydatkach zwyczajnych przy- 
jęto wniosek pos. Poniatowskiego 
(Wyzw.) o przeznaczenie na uzu- 
pełnienie kapitału zakładowego 
Banku Rolnego 15.000.000. Od- 
rzucono natomiast wszystkie wnio- 
ski, zmierzające bądź do podwyż- 
szenia podatków bezpośrednich i 
majątkowego, bądź do zinniejsze- 
nia podatków pośrednich. 

Przy budżecie Ministerstwa Spra- 
wiedliwości odrzucono poprawkę 
rządową 0 przyznanie 200.000 
złotych na Radę Prawniczą, oraz 
ewentualną poprawkę rządową o 
skreślenie 60.000 złotych w rubry- 
ce „uposaženia“ i o zwiększenie 
rubryki „różne wydatki osobowe” 
o 150.000 złotych mna prace nad 
bieżącym ustawodawstwem. Przy- 
jęto wniosek pos. Matakiewicza 

może mieć pojęcie ten tylko, kto ją 
oglądał. 

W takiej Kalkucie, której lud- 
ność wzrosła w lat 70 o miljon 
mieszkańców, dzielnica robotnicza 
przedstawia obraz ciemnej i okrop- 
nej kloaki, bez Ścieków, bez rynsz- 
toków, bydło kąpie się w sadzaw= 
kach obok studni, gdzie ludność 
czerpie wodę do picia. W ciasnych 
lokalach, bez światła, w okropnym 
zaduchu leżą chorzy, zdrowi, dzieci 
i dorośli, w letargicznym śnie po- 
grążeni pijacy opiwm. Robotnicy 
wychodzący z fabryk, wracają do 

tych miejsc okropnych i padają 
byle gdzie, na ziemię, zasypiając. 
Nic też dziwnego, że żyjący w tych 
warunkach Indusi, jako wydajność 
pracy, dają jej osiem razy mniej, 
niż Europejczycy. Nie mają anisił, 
ani wprawy. Przybysze Ze wsi OSZ- 
czędzają, jak mogą zarobki, by 
wrócić z niemi do rodziny i przez 
to wyniszczają się do reszty. Z po- 
wodu różnic ras, kast i wyznań, 
niezmiernie trudno jest wprowadzać 
reformy i polepszenie ich bytu. 
Zmęczenie, alkohol, opium, epide- 
mje straszliwe czynią spustoszenia 
wśród słabej i nieodpornej narodo- 
wości. Ale... płodność tej starej 
rasy jest niezużyta i życie pracuje 
tam szybciej, niż śmierć, mimo, iż 
żniwo tejże jest obfitsze może, niż 
gdziebądź. 

Od 1901—1911 r. ludność hin- 
duska zwiększyła się o 21 miljon. 
dusz, jeśli w następnym dziesiątku 
lat przybytek był mniejszy, to z po- 
wodu epidemji influency, która za- 
brała... dwanaście i pół milionów 
ofiar. Są to cyfry przerażające, 
świadczące o niezmiernej pogardzie 

  

(1. Kat.-Lud.) © przeznaczenie 
50.000 złotych na odnowienie ksiąg 
gruntowych. 2 

Przy budżecie Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu odrzucono po- 
prawkę pos. Zaremby (PPS) o 
skreślenie 100.000 złotych z upo- 
sażenia, przyjęto natomiast po- 
prawkę pos. Dunina (ChN) o po- 
większenie subwencji dla Targów 
Wschodnich we Lwowie i dla wy- 
stawy ruchomej prób i wzorów 
przemysłu krajowego w Warszawie 
o 100.000 złotych po 50.000 na 
każdą z tych pozycyj. 

Przy budżecie Ministerstwa Ko- 
munikacji odrzucono wniosek rzą- 
dowy © zmniejszenie czynszu za 
najem taboru o 500.000 złotych, 
podwyższając o tę samą kwotę po- 
zycję na warsztaty główne i inne 
zakłady, poczem przystąpiono do 
wniosku rządowego w sprawie 
przeprowadzenia zmian w preli- 
minarzu budżetowym w związ- 
ku z utworzeniem Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów. Wniosek rzą» 
dowy został odrzucony. 

Przy budżecie Ministerstwa Rol- 
nictwa przyjęto wniosek pos. Nie- 
dzielskiego (Str. Chł.) o podwyż- 
szenie zasiłków na podniesienie 
rolnictwa i leśnictwa z trzech i pół 
na sześć miljonów. Dalej przyjęto 
wniosek pos. Staniszkisa (ZLN) o 
wstawienie 200 tys. złotych na 
podniesienie sadownictwa, oraz 
wniosek pos. Oziminy, (ZLN), aby 
kredyt meljoracyjny podwyższyć o 
1.000.000 złotych. 

Budżet Ministerstwa Oświaty 
przyjęto bez zmian. Tak samo 
budżet Ministerstwa Robót Pub- 
licznych. Ё 

Do budžetu Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej przyjęto wnio- 
sek pos. Chwalińskiego (Piast), aby 
na budowę domu dla emigrantów 
sezonowych do Nierniec podwyż- 
szyć pozycję z 750 na 850 tysię- 
cy złotych, a zwyżkę tę pokryć z 
opłat, pobieranych przez rząd pol- 
ski od centrali niemieckiej dła 
każdego robotnika w wysokości 1 
marki 20 fen. 

Budżety Ministerstwa Reform 
Rolnych, Emerytur, rent inwalidz- 
kich i pensyj przyjęto bez zmian. 

Pierwsze trzy artykuły ustawy 
skarbowej będą głosowane pó u- 
względnieniu zmian, wynikających 
z przyjętych wniosków. 

Poprawki zgłoszone do innych 
artykułów ustawy skarbowej od- 
rzucono i tem samem zakończono 
drugie czytanie budżetu. Ё 

Trzecie czytanie odbędzie się 
na następnem posiedzeniu, wyzna- 
czonem na poniedziałek godz. 3-cia 
popołudniu. 

Na porządku dziennym będzie 
trzecie czytanie budżetu i dyskusja 
nad oświadczeniem wicepremiera 
Bartla. 

  

Or. med. B. Schermani 
hosp. ll kliniki chor. wewn. orć7- 

nuje obecnie przy ui. Niemieckiej 
Nr. 22, tel, 1069, od g. 5—7. 3204 

życia ludzkiego, to samo daje się 
zauważyć w dziedzinie pracy. Bo i 
poco? Na zastąpienie umierającego 
z trudu robotnika, czeka dziesiątki 
innych... 

Na zakończenie małe opowiast- 
ki obyczajowe. Młody Indus, stu- 
dent paryskiego uniwersytetu, ocho- 
tnik wojsk francuskich, po powro- 
cie do kraju odmówił spełnienia 
rytualnych obrządków oczyszczenia, 
które jego wyznanie przypisuje 
tym, Którzy żyli czas jakiś poza 
prawidłami kasty. Ponieważ prak- 
tyki te są nader obrzydliwe, 34 
jedna z nich polega na spożyciu 
pewnej ilości baqanów, faszerowa- 
nych... nawozem krowim! Gdy ucy- 
wilizowany już coś nie coś. Indus 
odmówił, rodzina i przyjaciele wy- 
rzekli się go, stał się istotą poza 
kastą, czyli parjasem 
sposobu do życia. 

Z drugiej strony: prof. N., hi- | 
storyk znany w Europie i Amery- 
ce, dr. uniwersytetów francuskich i 
angielskich, dopiero po energicznej 4 
interwencji znajomych Francuzów, 
mógł być wpuszczony do modnej 
restauracji, pełnej Anglików, bo- 
wiem służba nie chciała go wpuś- 
cić, z powodu jego stroju hindus- 
kiego, nielubionego przez gentle- 
menów i ich ladies, 
znów, że każdy Indus jest w ich | 
oczach parjasem. 

l tak Indje są krajem p 
nych niemożliwości, wśród których 
żyje kilkadziesiąt o 

я 
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Wieści i obrazki z kraju 
ŚWIR. 

17% Kursa rolnicze. Założenie mle- 
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czarni spółdzielczej. 

W dniach od 30-go stycznia do 
2-go lutego r. b. odbyły się w 
Swirze 4-dniowe rolniczo-hodowla- 
ne kursy, ostatni dzień których 
był zarazem organizacyjnym zebra- 
niem Spółdzielczej mleczarni. Na- 
leży podkreślić z pełnym uznaniem 
i zadowoleniem fakt, iż Świr obu- 
dził się zwartym frontem ruszył do 
walki o dobrobyt gospodarczy. 
Środkami walki są nie bezowocne 
narzekanie, bierność i  opałość, 
tak charakterystyczne, dla obecne- 
go rolnika, lecz świadomy celu i 
zbiorowy czyn. Swir—jedno z naj- 
większych miasteczek pow. Swię- 
ciańskiego scala swe grunta. Posia- 

da od czerwca dobrze działającą 
Kasę Spółdzielczą, zorganizowaną 
wysiłkami miejsccowych ossdników 
i członków Koła Rolniczego. 

Kursy otworzył przemówieniem 
Prezes Kółka Rolniczego w Swirze 
p. mjr. Swiechowski, poczem wita- 
li: uczestników pp. Zastępca Sta- 
rosty — Piekutowski i Inspektor 
Samorządu Gminnego Przezdom- 
ski. Miejscowy wójt, ożywiony jak- 
najlepszemi chęciami zaofiarował dla 
Kółka Rolniczego pokój w Urzę- 
dzie Gminnym, przeznaczony na 
czytelnię i siedzibę Zarządu Mie- 
czarni. Na kursy uczęszczało do 
200 słuchaczy i zainteresowanie 
było ogromne. Charakter wykła: 
dów do końca był utrzymany w 
formie jaknajdostępniejszej i prak- 
tycznej. Tablice, Świetlnie obrazy 
z dziedziny rolnictwa i hodowli, 
wykresy z wyników doświadczeń 
nawozowych i odmianowych w 
pow. Swięciańskim, demonstrowa- 
nie płodozmianów, założonych u 
miejscowych kółkowiczów pp. Rut- 
kiewiczów z Nadbrzeża i p. Gar- 
bowsklego z Bakszt ogromnie u- 
łatwiały wykłady. Prelegenci w o- 
sobach—Inspektora Hodowli Zw. 
Kr. R. z. Wil. p. Osiecimskiego i 
Agronoma Powiatowego p. Gen- 
jusza byli zasypywani zapytaniami. 

Popyt na literaturę rolniczą był 

ogromny, bo sprzedano przeszło 
200 egzemplarzy książek o najpo- 
żytniejszej i popularnej treści. Miej- 
scowi  Kółkowicze  prenumerują 
szereg pism rolniczych. 

Najwięcej aktualną sprawą po- 
ruszoną w czasie kursów było о- 
mówienie możliwości osuszenia 
olbrzymiego terenu łąk, położo- 

nego w zlewisku rzeki Sfraczy, 
Struny, oraz jezior Świrniszcze i 

Głuche. Osuszenie tego terenu ro- 

wami otwartemi i regulacja wymie- 
nionych rzek zapewnią dla powiatu 
do 25000 kwintali dobrego siana, 
wartość którego stanowić będzie 
50 proc. obecnego budżetu Sejmi- 
ku Święciańskiego. Na ukończenie 
planu robót w bieżącym roku Wy- 
dział Powiatowy wyasygnowuje zł. 
3000, a miejscowa Rada Gminna 
zł. 200. 

Jednakże najważniejszym wyni- 
kiem kursów było założenie mle- 
czarni. Jest ona już 3-cią z rzędu, 
zorganizowaną przez  mieiscowy 
Powiatowy Związek Kółek Rolni- 
czych, ponieważ pierwsza, obecnie 
największa na Wileńszczyźnie, po- 
wstała dnia 28. II. 1926 r. w Tu- 
palszczyźnie i obecnie znajduje się 
na terenie pow. Wilejskiego, druga 
zaś została zorganizowaną 19. XII. 
ub. r. w Mielegianach. 

Miejscowy Sejmik, nie zważa- 
jąc na krytyczny stan finansowy, 
umożliwił, Powiatowemu Związko- 
wi Kółek Rolniczych udzielania o- 
statnio powstałym  mleczarniom 
zwrotnych bezprocentowych zapo- 
móg po 1.500 zł. dla każdej. Do 
mleczarni w Swirze przystąpiło 66 
członków posiadających 192 krowy. 
Zarząd w osobach pp. Jurasowa, 
Subko, i Ledaka daje zupełne gwa- 
rancje, iż mleczarnię poprowadzi 
dobrze. Miejscowy Ks. Dziekan 
Holak, zaofiarowując dla mleczar- 
ni odpowiedni lokal i lodownię, 
umożliwił tem samem jej urucho- 
mienienie w Swirze, które prawdo- 
podobnie nastąpi w pierwszej po- 
łowie marca r. b. 

Nadmienić należy, że projektuje 
się założenie filjj w Szemietowie, 
Konstantynowie i Struczy. 

KISS TIT OFE WROTA TITANO SET SET EEE 

Przykry dokument. 
Komisja Międzykursowa Stu- 

dentów Medyków Żydów złożyła 
Sznatowi U. S. B. pismo, przepra- 
szające władze akademickie za for- 
mę protestu, który swego czasu 
studenci Żydzi wnieśli do Senatu 
w t zw. „trupiej sprawie*, Komi- 
sja prosi o darowanie kary dwóm 
studentom, relegowanym z Uniwer- 
sytetu za podpisanie protestu. 

Pismo studentów Żydów zreda- 
gowane jest w ten sposób, że mi- 
mo najlepszych chęci nie jesteśmy 
w stanie go zamieścić. Rzuca ono 
przykre światło na Senat, który 
żąda takich upokorzeń i na tych, 
którzy się na nie godzą. Studenci 
Żydzi są doprawdy zbyt... prak- 
tyczni, ustępując ze swego zupełnie 
usznego stanowiska dla celów u- 

bocznych. Dla ludzi o giętkim kar- 
ku łamy nasze są zamknięte. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardla i nosa 

Jagiellońska 9—3, 

Przyjmuje od 9—10 rano. 
W Lecznicy Litewskiej (Wileńska 28.) 
od 1—3 popoł. W.P. Z. 
  

„Wyszedł z druku cennik nesion, 
roślin pastewnych, warzyw i kwiatów 
firmy Zygmunt Nagrodzki w 
Wilgie, ul. Zawalna 11-a. 

yczący sobie otrzymać powyż- 
szy cennik raczą nadesłać swój adres. 

3565.3 
      

SPORT. 
Kalendarzyk sportowy Wii. O. Z. 

L. A. na rok 1927. 

0 13. Ill. Wiosenny bieg na przełaj. 
et. 
2) 24. IV. Zawody o Polską Odznakę 

Sportową, : 
3) 3. V Bieg szt fetowy: Wilno — № 

Wilejka—Wilno. 
4) 15. V. Dzień sztafet: 

panie: 460 mtr. i 4X150 mtr. 
panowie: 4X300 mtr., 31000 mtr. 
i szwedzka. 

5) 28,i 29. V. Zawody o Mistrzostwo 
Młodzików. 

6) 11,i 12. VI. Zawody o Mistrzo- 
stwo OE 

7) 3. VII. Dzień płotków: 
panie: 65 mtr. 
panowie: 200 i 400 mtr. 

8) 4. 1X. Pięciobój o Mistrzostwo 
Okręgu. Zawody o Polską Odznakę 
Srortową. 

9) 16. X, Jesienny bieg na przełaj. 

Giełda Wileńska w dniu 
12. II. r. b. 

żąd. płac, tranz, 
Dolary St. Zjed. 8,91% 8,911/2— 
Ruble złote 474 470 — 
Listy zastaw, Wil. B. 

jemsk. zł. 100 — — 36,00 

Giełda Warszawska w dniu 
12-11. b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 892 8,94 8, 

Il. Dewizy 
Londyn 43,51 4362 4340 
Nowy-York 8,95 8,91 8,93 
Paryż "125 . 35,34 35,16 
Praga 2657 2663 2651 
Genewa 172,50 172,93 172,07 
Rzym 38,25 38,34 38,16 

  

Dziś premjera! Najpotężniejszy film bieżącego sezonu! 

BIAŁE NOCE 
prymabaleryna jego cesarskiej Mości. 

Monumentalne arcydzieło w 12 akt. z życia carskiej Rosji lat ostatnich. 

Reżyserował Dymitr Buchowiecki. 
W roli 

głównej 

W obrazie udział przyjmuje rze. 

Olga NIKITINA Laura la Plante 
wisty zespół Carskiego Baletu 

oraz 3000 statystów. 
Rewelacyjne szcze, 

eb ranie 
2 za kulis Carskiego Baletul — In! dworskie(— 
więzień | — Tajne rewolucyjne kai —- 

Ochrana Politycznal--Walki morskiel—Rewizje i aresztowaniał—Wspani. 
balet „Białe noce" sfilmowany w kolorach naturalnychi->Najbogatsz £ = 

stawl-—Prapująca akcja! — Niewidziany evenement artystyczny! 
Bilety honorowe nieważne. Początek o g. 3 pp.. Ost, seans 10.15 

  
Wstępujcie do Związku Strzeleckiego! 

k UR PER L BN SLK £ 

KRONIKA. 
  

      

Dzis: Eula!ji P. 
ISobota | jutro: Dobrosława M. 

12 Wschód słońca—g. 6 m. 58 
lutego | Zachód |,  g.16 m.4l 

KOŚCIELNA. 

— Obrady synodu ewangelic- 
ko-reformowanego. W związku z 
otwarciem dorocznych obrad zjaz- 
du synodu ewangelicko-reformo- 
wanego w kościele ewangelickim 
odbyło się nabożeństwo na któ- 
rem z ramienia p. wojewody wi- 
leńskiego byli cbecni naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa wojewódz- 
twa p. Kirtiklis i kierownik Wy- 
działu Wyznań p. Piotrowicz, któ- 
rzy wzięli również udział w uro- 
czystości otwarcia obrad zjazdu. (z) 

OSOBISTE. 

— Z lzby Skarbowej, Prezes 
Wileńskiej Izby Skarbowej p. Jan 
Malecki, powrócił do Wiina i ob- 
jął urzędowanie. Godziny przyjęć 
interesantów codziennie oprócz 

Pól,” od godziny 13-ej do 14 i 

URZĘDOWA 

— Nr. 63 Dziannika Urzędo- 
wego Województwa. Wyszedł z 
druku nr. 63 (3) Urzędowego Dzien- 
nika Województwa, zawierający 
między innemi rozporządzenie p. 
Wojewody o zalesieniu zniszczo- 
nych lasów, rozporządzenie o dys- 
lokacji Sądówi Pokoju i t. d. (z) 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata _ „Sielańskiej 

Niwy*. Władze administracyjne 
skonfiskowały nr. 14 „Sielanskiej 
Niwy”, organu białoruskiego  Sie- 
lanskago Sojuza za umieszczenie 
artykułów o. treści antypaństwo- 
wej. 

Redaktor tego pisma został po- 
ciągnięty do odpowiedzialności z 
art. 129 K. K. (z) 

— Dlaczego p. Zasztowt u- 
stąpił z Rady Miejskiej. Jak się 
dowiadujemy ustąpenie p. inż. Za- 
sztowta ze stanowiska radnego 
miejskiego wywołano zostało oko- 
licznością, iż p. Zasztowt jest kie” 
rownikiem robót publicznych Ma- 
gistratu a według statutu radny 
miejski nie może piastować w Ma- 
gistracie żadnego urzędu. 

Na miejsce p. Zasztowta wszedł 
do Rady Miejskiej b. członek PPS., 
a obecnie bezpartyjny p. Piotrow- 
ski. (z). 

— Przyspieszenie prac komi- 
syj obywatelskich. Do dnia 1-go 
kwietnia r. b. mają być ukończone 
prace komisyj obywatelskich. 
związku z tem p. Wojewoda zwró- 
cił się do p. prezydenta Bańkow- 
skiego z prośbą wpłynięcia na 
wzmożenie pracy w komisjach о- 
bywatelskich, pracujących nad 
rzemeldowaniem ludności msiasta 
ilna. 
Jednocześnie wobec ogromne- 

go procentu uchylających się od 
obowiązku przemeldowania się w 
przyszłości w razie stwierdzenia 
podobnego wykroczenia winni po* 
ciągani będą do odpowiedzialności 
administracyjno-karnej. „a 

— Konsternacja w gistra- 
cie. W związku z wiadomościami 
jakie się ostatnio ukazały w prasie 
o bliskim rozwiązaniu Rady Miej- 
skiej m. Wilna i rozpisaniu no- 
wych wyborów wśród tuzów ma- 
gistrackich powstała ogólna kon- 
sternacja tem większa, im wyższe 
dany urzędnik zajmuje stanowisko. 

Sprawa rozwiązania Rady Miej- 
skiej miała być szeroko omawiana 
na ostatnim posiedzeniu Magistra- 
tu. O czem mówiono i co posta- 
nowiono pozostaje jednak tajem- 
nicą. (z). 

— Kurs obrony przeciwgazo- 
wej dla straży ogniowej. W dniu 
1-go lutego r. b. rozpoczęte zo- 
stały wykłady dla funkcjonarjuszy 
straży ogniowej o obronie prze” 
ciwgazowej. 

Wykłady potrwają 20 dni i są 
prowadzone przez jednego z in- 
struktorów, który okofńiczył spe- 
cjalny kurs w Warszawie. (S). 

— Fałszywe numery samo- 
chodowe. Ponieważ przy spraw- 
dzaniu numerów samochodów, 
kursujących na terenie m, Wilna 
okazało się, iż z pośród nich 10 
mają fałszywe numery, Wojewoda 
Wileński wydał zarządzenie unie- 
waźniające fałszywe numery. (z) 

. U. P. P. przenosi się do 
lokalu przy ul. Subocz. jak już 
donosiliśmy w poprzednich nume- 
rąch naszego pisma na mocy de- 
cyzji władz administracyjnych 10- 
kal przy ulicy Zawalnej Nr. 2, w 
którym dotychczas mieści się Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
został oddany zespołowi teatral- 
nemu „Reduta”. 

W związku z tem P. U. P. P. 
przenosi się w dniu jutrzejszym do 

nowo - odremontowanego lokalu 
przy ulicy Subocz Nr. 20. (z). 

— Do Instytucyj Doproczyn- 
nych. Magistrat m. Wilna wyasyg- 
nował na zapomogę dla instytucyj 
dobroczynnych 16252 zł. za: m. 
styczeń i 16952 aconto m. lutego. 

SPRAWY_ SANITARNE. 

Stan hygjeniczny dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna w 
m. styczniu r. b. Jak wynika ze 
sprawozdań lekarskich, stan hygje- 
niczny dziatwy szkół powszecnych, 
w m. styczniu przedstawiał się na- 

stępująco; 
Lekarzy odwiedzili 36 szkół. 

Przeciętna liczba odwiedzin. przy” 
padająca na każdą szkołę wynosi- 
ła 4. Przeprowadzono badań indy- 
widualnych 775, 

Pogadanek dla dzieci wygłoszo- 
no 35. 

Pozatem 431 dzieci skierowano 
do przychodni. 

Stan czystości wśród dzieci 
szkół powszechnych pozostawiał 
wiele do życzenia, bowiem liczba 
brudnych sięgała 2517, liczba za- 
wszonych 2346, šwierzbę stwier- 
dzono w 3 wypadkach, inne cho- 
roby skórne ograniczyły się cyfrą 
46. Dalej odwiedzono gruźlicę 
płuc w 28 wypadkach, gruźlica 
płuc podejrzana u 93 dzieci. 

Następnie stwierdzono następu- 
jącą ilość wypadków zachorowań 
na poszczególne choroby: 

Gruczoły chłonne powiększone 
162, grużlica, gruczołów chłonnych 
5, gruźlica innych narządów 1, 
choroby nosa 37, choroby uszni 
41, jaglica 21, inne choroby oczu 
46, wady wzroku 32, stan chorób 
zakaźnych przedstawiał się nastę- 
pująco: płonica 10, espa wietrzna 
5, koklusz 1. 

Oprócz tego przeprowadzono 
badań psychologicznych 18. (s). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Szkoły prywatne nie pła- 
a podatku od szyldów. Urząd 

ojewódzki polecił. Magistratowi 
zaniechania pobierania podatku 
szyldowego ze szkół prywatnych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zabawa w Ognisku Aka- 
demickim. W dniu dzisiejszym Ko- 
ło Polesian Akademików U. S. B. 
urządza w lokalu „Ogniska Aka- 
deimickiego* w Wilnie zabawę ta- 
neczną. Początek o godz. 22. Ce- 
na biletu dla gości 1 zł. 50 gr., 
dia akademików—1 zł. 

OPIEKA SPOŁECZNA, 

— Uwadze bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych. W przy- 
szłym tygodniu Obwodowy Zarząd 
Funduszu Bezrobocia rozpocznie 
przyjmowanie podań od bezrobot- 
nych pracowników umysłowych, 
PS się o zasiłki za m. 
uty. —° 

Wypłaty uskutecznione będą w 
końcu b. m. (s). 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia. Sytuacja 
na rynku pracy za okres czasu Od 
dnia 7 do 12 lutego r. b., jak to 
wynika z tygodniowego raportu 
wysłanego do M-wa Pracy i Opie- 
ki Społecznej przez Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy przed- 
stawia się następująco: 

Ogólna przybliżona liczba bez- 
robotnych na terenie działalności 
P. U. P, P. w Wilnie wynosi 5362 
bezrobotnych, w czem robotników 
hutnicz. 10, metalowych 308, bu- 
dowlanych 619, innych wykwalifi- 
kowanych 1326, niewykwalifikowa- 
nych 1456, robotników rolnych 
214. pracowników umysłowych 
— 1369. 

Uprawnionych do pobierania 
zasiłków w Obw. Zarządzie Fun- 
duszu Bezrobocia jest ogółem 
1829 bezrobotnych ż czego t. zw, 
Doraźnych Państwowych 1159 i 
Ustawowych z Funduszu Bezrobo- 
cia 670. 

Pozatem P. U. P. P. skierował 
w ciągu ub. tygodnia 30 miejsco- 
wych kandydatów na własne miej- 
sce wolne. Zapośredniczył zaś w 
tym samym czasie takichże 18 kan- 
dydatów. 

Pozatem przeprowadzona w 
końcu ub. tygodnia rejestracja bez* 
robotnych zamieszkałych wyłącz- 
nie na terenie m. Wilna dała wy- 
niki następujące: zarejestrowano 
5162 bezrobotnych, w tej liczbie 
mężczyzn 3103 i kobiet 1569. 

Dodać jeszcze należy że bezro- 
bocie w porównaniu z tygodniem 
ubiegłym wzrosło o 76 osób. (s). 

LITEWSKA. 

— Odczyt w Klubie Litew= 
skim. W dniu 6 b. m. w Sali Klu- 
bu Litewskiego (ul. Dominikańska 
12) wygłoszony został odczyt p. t. 

===: KKT DNAIAT TAI TCO 

„Wincenty Krewe i jego twórczość” 
przez studenta R. Mackewicza. 

Odczyt zakończono dyskusjami. 
— Zebranie Litew. Tow. Opie- 

ki nad Młodzieżą. W ub. niedzie- 
lę w sali przy kościele św. Miko- 
łaja odbyło się zebranie członków 
Litewskiego Towarzystwa Opieki 
nad Młodzieżą im. św. Kazimierza. 

‚ W imieniu zarządu sprawozda- 
nia udzielił ks. szamb. Antoni Wis- 
kont, prezes Towarzystwa. Po Od- 
czytaniu sprawozdania zebrani u- 
dzielili dotychczasowemu zarządo- 
wi absolutorjum i prosili go o 
kierowanie działalnością  Towa- 
rzystwą i na rok następny, na co 
zarząd się zgodził. (e) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ, 

Zebranie organizacyjne 
Syndykatu Dziennikarzy Wiłeń- 
skich. Wszyscy sz. koledzy, którzy 
udział brali w zebraniu odbytem 6 
stycznia r. b. w Banku Ziemskim 
oraz ci, co tegoż dnia zgłosili ak- 
ces do nowopowstałego Syndyka- 
tu, proszeni są o przybycie na ze- 
branie organizacyjne odbyć się ma- 
iące punktualnie o godzinie 5-ej 
po poł. w sali prób Lutnia (ul. 
Mickiewicza 6) dnia 18-go lutego, 
w piątek. 

Na porządku dziennym: wybo- 
ry stałego zarządu oraz wolne 
wnioski. Zważywsy na nieodzow- 
ność załatwiania sprawy bez dal- 
szej zwłoki, zebranie będzie pra- 
womocne bez względu na ilość u- 
czestników, którzy o godzinie 5-ej 
i pół będą na sali. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt prof. Jul. Szymań- 
skiego o Brazylji. Dziś dn. 13/11 
o godz. 12 m. 30 w lokalu Domu 
Lud. Pol. Mac. Szkoln. na Anto- 
kolu, (Antokolska 44) wygłosi od- 
czyt „Brazylja”, ilustrowany prze- 
zroczami. 

Wstęp wolny. 
— Odczyt na temat „Liga 

Narodów, jej organizacja i dzia- 
łaloość*. Pod powyższym tytułem 

- wygłosi we wtorek onia 15 lutego 
r. b. w sali Ogniska Akademic- 
kiego (ul. Wielka 24) odczyt p. dr. 
W. Sukiennicki. 

Odczyt zorganizowany jest 
przez Akademickie Stowarzyszenie 
Ligi Narodów w Wilnie, celem 
spopularyzowania idei Ligi Naro- 
dów w Wilnie, celem spopularyzo- 
wania idei Ligj Narodów w Wil- 
nie, celem spopularyzowania idei 
Ligi Narodów. Początek odczytu o 
godz. 7 wiecz. 

Wstęp wolny. 

„NADESŁANE, 
— Walne Zebranie Wil. Koła 

Rodziny Wojskowej odbędzie się 
dnia 25-go lutego 1927 r. o go- 
dzinie 5 po poł. w Kasynie Gar- 
nizonowem. Liczny udział wszyst- 
kich żon, sióstr i matek wojsko- 
wych jest bardzo pożądany. 3583 

liealna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

ZABAWY. 

— Doroczna Reduta Artystycz- 
na — będzie niewątpliwie najwe- 
selszą zabawą karnawału zwłasz- 
cza, że data 28-go lutego czyli 0- 
statnia noc karnawałowa zmusza 
wszystkich do przepędzenia nocy 
wśród zabawy i tańca. 

Komitet przystąpił już do roz- 
syłania zaproszeń, których ilość 
jest ściśle ograniczona. 

— Zabawa dla dzieci w S.U. 
P. Dzisiaj, w niedzielę, w lokalu 
Stowarzyszenia Urzędników Państ- 
wowych, ul. Mickiewicza 9. Odbę- 
dzie się bezpłatna zabawa dla dzie- 
ci, członków stowarzyszenia i wpro- 
wadzonych gości pod kierownict- 
wem prelegenta Macierzy Szkolne 
p. B. Tokaja. 

Początek o godzinie 17 i pół. 

Teatr i muzyka. 
— Koncert taneczny Ja- 

dwigi Hryniewieckiej. We šro- 
dę 16-go bież. m. w Reducie 
na Pohulance wystąpi z koncertem 
tanecznym Jadwiga Hryniewiecka, 
jedna z najlepszych polskich pla- 
styczek, żywiołowy talent tanecz- 
uy. Artystka przodująca wśród nie- 
licznego grona pionierów tafica 
szlachetnego — tańca wyzutego z 
banalności i skostnienia baletowe- 
go, podnoszącego się do tych wy- 
żyn sztuki — taniec starożytności. 

J. Hryniewiecka studja taneczne 
rozpoczęła jeszcze jako uczenica w 
Moskwie na emigracji. W Warsza- 
wie ukończyła instytut taneczny 
St. i T. Wysockich, pozatem prze- 
prowadzała studja w Dreźnie u 
słynnej Hary Wigman. 

Młodziutka artystka w czasie 
swego pobytu zagranicą zadziwiła 
niesłychaną zdolnością improwiza- 
torską. Występy jej w całej Polsce 
budziły entnzjazm, a głosy tacho- 

3 

„NA MA RGINESIE 

Kto pod kim dołki kopie... 
Wizja bliskiej przyszłości. 

Niósł ślepy kulawego, dobrze im się działo. 

Już nas oboje za nas wodzą lat niemałc: 

Rada Miejska jest ślepa, Magistrat kulawy. 
Lecz dnia pewnego ślepy dojść już miał 

zabawy, 

Z Magistratem po drzemce poszli na dwie 
wódki. 

(Jechać chcieli, lecz chore są wszystkie 
piegutki!) 

ldą; a wtem kulawy krzyknie: umknij w 
lewo! 

Ślepy wprost; prasnął w rynsztok, łbem 
uderzył w drzewo. 

Idą dalej; kulawy przestrzega, że dziury; 
Ślepy wbród; obaj nosy zadarli do góry». 

1 ziemia się zapadła; runęli pospołu 

J ślepy i kulawy do własnego dołu. 
Tam niechaj wcześnie zginie w kanałach 

pachnących 

Wspomnienie dyktatury Siedmiu Braci 

Śpiących... 
I Neokrasicki, 

    

wej krytyki stwierdzają, że młoda 
tancerka ze względu na swój buj- 
ny, żywiołowy talent i głębokie, 
podniosłe ujęcie samego proble- 
mu sztuki tanecznej, najbliżej jest 
tej drogi, która sprowadzi od odro- 
dzenie tańca, jako wielkiej sztuki. 

Koncert taneczny poprzedzi sło- 
wo wstępne profesora Uniw. Ste- 
fana Batorego dr. Stefana Srebr- 
nego. 

— Reduta na Pohulance. „Czło- 
wiek;z budki suflera". Dzis dwa przed- 
stawienia o godz. 4-ej popoł. po cenach 
zniżonych od 15 gr. i o godz. 8-ej wiecz. 
ceny zwykłe od 20 gr. znakomitej komedji 
w 4-ch aktach T. Rittnera „Człowiek z 
budki suflera". 20 

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 | od 5-ej popoł. w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— „Brat marnotrawny”. W czwar- 
tek 17 b. m. po raz pierwszy komedja w 
3-ch aktach Oskara Wildea (w przekła- 
dzie B. Gorczyńskiego) p. t. „Brat mar- 
notrawny” z udziałem J. Solskiej, J. Zie- 
lińskiej, M. Zarębińskiej, C. Niedźwiec- 
kiej, J. Osterwy, Z. Chmielewskiego, E. 
Glińskiego, K. Pagowskiego i M. Pilla. 

Teatru Polskiego. „Potęga re- 
klamy*. Grana będzie dziś o godz. 8 m. 
15 wiecz. Że 4 ОВ 

— jutro „Codziennie o 5-ej*. 
— „Pociąg widmo'* jako popołu- 

dniówka. Dzis grany będzie o godz. 3-ej 
m, 30 popoł. sensacyjny „Pociąg widmo”. 

— „Płomienna noc Antonji*, Autor 
„Tajfuna”, Lengyele napisał sztukę, któ- 
ra obiegła wszystkie sceny europejskie. 

W teatrze Polskim premjera tej sztu- 
s wyznaczoną została na środę naj- 

ižs: 
2 Poranek-koncert S. Benoni. Dzis 

o godz. 12 m. 30 popoł. wystąpi raz je- 
den na poranku wokalnym w Teatrze 
Polskim wybitny bas-baryton Sergjusz 
Benoni. 

Ceny miejsc od 20 gr. Kasa czynna 
od 11- rano. 23404 

— Koncert J. Sliwifskiego. Dzisiej- 
szy koncert znakomitego pianisty, Józeta 
Śliwińskiego, w sali Teatru Polskiego, 
rozpocznie się punktualnie o godz. 6-€j 
wiecz. 

Kasa czynna jest od godz. 11-ej bez 
przerwy, šį 

— Teatr Rewji „Kakadu“. Dziš 
o godz. 7 i 9 wiecz, „Coś dla Dam*... 
rewja w 2 częściach 15 odsłoniach pióra 
spółki z nieograniczoną bezczelnością. 

statnie pożegnalnę, gościnne występy 
ulubionego zmie Karola Hanusza. 

Ceny miejsc od 75 gr. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

W Wiłnie. 

— Przemytnik tytoniu łotewskiego 
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych 
policja pełniąca służbę na dworcu kole- 
jowym zauważyła jakiegoś osobnika, któ- 
ry swem zachowaniem wzbudził po dej- 
rzenie. 

Zatrzymany nie ujawnił swego nazwi- 
ska i policja nie znalazła przy nim ża- 
dnych dokumentów, któreby umożliwiły 
sprawdzenie jego tożsamości. Natomiast 
po rzewidowaniu pakunku, jaki ów 050° 
bnik niósł osobnik na plecach, okazało 
się, iż jest to szmuklowany tytoń łotew- 

w ilości 40 paczek. į 
Tytoń skonfiskowano, osobnika are- 

Sztowano a nazwisko jdgo zostanie nie- 
wątpliwie ustalone. ' 

— Usiłowanie samobójstwa. W pi- 
wiarni Bułharowskiego, przy ul. Królew- 
skiej 7, usiłował popełnić samobójstwo 
przez wypicie esencji octowej Wieliczko 
Jan, zam. Mostowa 6. Wezwane pogo- 
towie odwiozło go do szpit. św. Jakóba, 
w stanie nie zagraż. życiu. a: 
usiłow. samob. krytyczne warunki ma- 
terjalne, ` 

— Nieszczęśliwy wypadek. Koło 
poster. garnizonowego, przy ul. Tad, Koś- 
Ciuszki Wrók Miron, uczeń 2 kl. gimn. 
im. Mickiewicza, powracsjąc z zawodów 
saneczkowych z góry Altorji, potknął się 
na tyczkę, którą pchał saneczki, przebi- 
jając twarz w okolicy 

kolu. i 
— Szantaż. Ostrowska Antonina, 

żona dyrektora gimnazjum białoruskiego 
w Wilnie, zam. w Kolonji Kolejowej, dom 
własny, zameldowała policji, że do jej 
mieszkania zgłosił się nieznany osobnik 
oświadczając, że jest Edge aa 
Sądu Okręgowego w Wilnie i żądał od 
niej 50 zł. jako kaucję za aresztowanie | 
jej męża. Po otrzymaniu odpowiedzi od- 
mownej wymieniony udał się w kierun= 
ku Wilna. 

„ Osobnik wym. miał na piersi czer- 
woną wstęgę prokuratorską z herbem | 
Rzecz. Polskiej. BBE 

— Schwytanie poszuk. złodzieja. | 
Przy ul. Zwirowa Góra 11, zatrzymany 
został poszuk. od dłuższego czasu zawo» 
dowy złodziej Dreszer Edward, bez sta- 
łego miejsca zam. ь 

w o nosa. Poszkodo- | 
wanego odwieziono do kliniki na Anto- | 
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LECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2Vi—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 
Wilno, ul. Wileń 

KURJĖR WILENSKI 

ska 28. 

kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 

Gabinet Roentgena 

  

Kino - Teatr 
э „Helios"| »› 1 

: Wileńska 38. Królewską nasrai ją 

CMY PARYSKIE“ 

i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
Laboratorium analityczne. wanny, elektryczny masaż. 

Premjera! Złota serja arcydzieł europejskich! Potężny trójgłos „milości i poświęcenia MAJĄTEK Leśny 

Wielki dramat nowoczesny. Przepych pałaców na Polach Elizej- w pobliżu Wilna 192 ha 

skich. Wyuzdanie spelunek na Montmartrze. Arcytilm oznaczony sprzedamy za 3.000 do- 

w Londynie. W rol. główn. JVOR NOWELLO, najpiękn. mężczyzna świata iZABELLA 

S, fascynująca i egzotyczna NINA VANNA. Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

TEATR REWJI 

„Kakadu“ 
„Dabrowskiego 5. 

„COS 

  

    

     

    

Ostatnie pożegnalne, gościnne 
występy ulubionego piosenkarza 

„M. GORDON” 

Ceny wyjątkowo niskie. 

Dziś, 

dla DAM... 
Karola Hanusza 

DOROCZNA 

SZEWIOTY, 

Guo" WEŁNY, 

  

, masażu całego ciała. Przeciw otyłości, ar- 
Batsage-Roller „Salome” 3 zożeae io 

tretyzmowi, odmładza, uszczupla bez 

Mniejszy „Baby-Galome“ Gena ži ės 
karka, łydek oraz podbródka. 

Ręczny aparat do samomasażn twarzy 

strowane katalogi. 

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

3322] 
Apar. (RB 

na usu- 

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

Na żądanie, po otrzymaniu porta wysyłamy ilu- 

, TĘCZ= 
samo- MEBLE 

T-wo Akc. w Warszawie, 

dyety. 

materace, kredensy, stoły, 

poleca 
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JACK LONDON. 6) 

Najpierwsze co usłyszał, jak 
_ mówił, to plotka, że wieprz nie 
żyje, i że ktoś musi za to Śmierć 
ponieść. To słuszne, odparł na za- 
pytanie stewarda. Taki już zwyczaj. 
Skoro tylko ukochany wieprz ginął, 
zwyczaj nakazywał właścicielom za- 
bić kogokolwiek, byle kogo. Lepiej 
oczywiście, jeśli zabiją tego, które- 
go czary wywołały chorobę zwie- 
rzęcia. W braku takiego osobnika 
jednak, każdy inny może go zastą- 
pić. Na tę krwawą ofiarę zadość- 
czynienia obrano Kwaque'a. 

Dag Daughtry wypił siódmą 
kwartę, słuchając tego opowiadania, 
tak go przejęło poczucie ponurego 
tragizmu tego zdarzenia w ciemnej 
dżungli, gdzie ludzie zabijają ludzi 

' dlatego, że wieprz życie zakończył. 

  

Chłopcy wysłani dla zasięgnię- 
cia języka, opowiadał dalej Kwa- 
que, przynieśli wieść, że pokrzyw- 

_ dzeni właściciele wieprza nadcho- 
dzą i cała wieś uciekła do dżungli, 
kryjąc się na drzewach — wszyscy, 
oprócz Kwaque'a, który nie mógł 
wejść na drzewo. 

°° „Słowo daję*, kończył Kraque, 
„ja nie zrobić tego wieprza cho- 
rym". 

„Słowo daję", powtórzył Dać 
Daughtry, ty szatan - szatan za wie- 
le mówić o tym wieprzu. Wyglą- 
dasz jak całe piekło. Ty zrobić 
każdego chorym, Fto tylko patrzeć 

najmodniejszych 

PŁASZCZY NIEPRZEMAKALNYCH 
M. BORNSTEJN 

25-21, ul. Piotrkowska 48. 

na ciebie. Ty mnie robić chorym 
zanadto”. 

Z czasem weszło w zwyczaj, że 
steward po wychyleniu szóstej bu- 
telki przed udaniem się na spo- 
czynek przywoływał Kwaque'a i 
kazał mu opowiadać tę przygodę. 
Przypominało mu to dziecinne la- 
ta, gdy wzruszały go opowiadania 
o dzikich ludożercach w odległych 
krajach i marzył o ujrzeniu ich 
kiedyś osobiście. Przebywał w tych 
krajach istotnie, uśmiechał się sam 
do siebie i ma za niewolnika praw- 
dziwego ludożercę. 

Niewolnikiem bowiem był Kwa- 
que, jak gdyby go Daughtry nabył 
z licytacji. Gdy steward przechodził 
z jednego okrętu na drugi z całej 
floty Towarzystwa Burns Philp, 
zastrzegał zawsze w umowie, że 
Kwaque będzie mu towarzyszył za 
cenę dziesięciu szylingów miesięcz- 
nie. Kwaque nie miał głosu w tej 
sprawie. Nawet gdyby zechciał u- 
ciekać w portach Australijskich 
Daughtry nie potrzebował go pil- 
nować. Czuwała nad tem Australja 
ze swą „wyłącznie białą" policją. 
Żaden człowiek o ciemnej skórze, 
czy to Malajczyk, czy Japończyk, 
czy też Polinezyjczyk nie mógłwy- 
lądować na jej ziemi inaczej, jak 
wpłacając w ręce Rządu zabezpie- 
<zenie w gotówce w kwocie stu 
funtów sterlingów. 

Na żadnej z innych wysp, do 
których przybijał statek Makambo 
Kwaque nie odczuwał najmniejszej 
ochoty do ucieczki. Wyspa Króla 
Wilhelma była jedynym lądem, po 
jakim kiedykolwiek stąpał, była 
też miarą, jaką mierzył wszelkie 

„KONRAD, 
JARNUSZKIE- 

WICZ i S-ka*, 

MEBLE gięte fabr. „THONETA”; otomany, 

garnitury salonowe, meble biurowe i t.p. 

D.H.F.Mieszkowski 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 2-99. 

Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 

FABRYKA 
Płaszczy gumowych E 

„EMBOLO“ 
Poleca na nadchodzący sezon bogaty wybór własnego wyrobu 

  

66 rewja w 2 częściach 15 odsłonach, pióra: 
Spółki z nieograniczoną bezczelnością. 

w nowym repertuarze. Szczegóły w afiszach i pro- 
gramach. Ceny miejsc od 75 groszy. 

UL. NIEMIECKA 26 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
MATERJĄŁY damskie i męskie, zimowe i letnie, 

KAMGARNY, 

JEDWAB. 
Ceny stałe. E 

łóżka angielskie [o litościwych serG 
fabryki udaje zię z prośbą była 

biuralistka, zredukowana, 
mająca na utrzymaniu 
ciężko chorych rodziców 
starców, a znajdująca się 
obecnie bez żadnych 
środków do życia. | 

Chcąc, choć cośkolwiek 
zarobić na życie zajmuje 
się uliczną sprzedażą cu- 
kierków. 

Nie mając jednak za co 
wykupić świadectwa na 
handel uliczny, narażona 
jest na częste areszty i 
pozbawianie i tak nędz- 

nego zarobku. A 
łaga więc ludzi lito- 

ściwego serca o pomoc 
pieniężną, aby nie umrzeć 
z głodu wraz ze staremi 
rodzicami. 2 

Ofiary przyjmuje Re- 
dakcja „Kurjera Wileń- 
skiego”, Jagiellońska 3. 

W Warszawie 
każdą sprawę handlową, 
urzędową i inne załatwia 
szybko i dokładnie oso- 
biście oraz przez przed- 

stawiciela 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Kaucjonowane 

Ul. Mickiewicza 21, 
telef. 152. 3573 

krzesła, szafy, 
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inne wyscy. Ponieważ zaś wyspa 
Króla Wilhelma była wyspą ludo- 
żerców, przeto mógł tylko wy* 
wnioskować, że inne wyspy sto- 
sowały te same metody odżywiania. 

Co się tyczy wyspy Króla Wil- 
helma, Makambo, idąc śladem Coc- 
kspur'a zarzucał tam kotwicę co 
dziesięć tygodni: najgorzej jednak, 
czem Daughtry mógł Kwaque'owi 
zagrozić, to było wysadzenie go 
na ląd, gdzie dwaj młodzi ludzie 
wciąż jeszczcze łzy wylewali po 
stracie wieprza. Mieli bowiem zwy- 
czaj za każdym razem chodzić w 
pobliżu Makambo i wykrzywiać 
się dziko do Kwaque'a, który też 
odpłacał im strasznemi grymasami, 
z bezpiecznego miejsca, — z po- 
kładu okrętu. Daughtry zachęcał 
go nawet do tej wymiany uprzej- 
mych min, a to w celu powstrzy- 
mania go od jakiejkolwiek nadziei 
powrotu do wioski rodzinnej. 

Co do tego, to Kwaque nie 
pragnął bynajmniej opuścić swego 
pana, który bądź co bądź, był dla 
niego dobry i sprawiedliwy i nigdy 
ręki na niego nie podniósł. W po- 
czątku pobytu swego na statku 
przeszedł morską chorobę, ponie- 
waż jednak nigdy już potem noga 
jego nie dotknęła lądu, przeto wię- 
cej na nią nie zapadał, i Kwaque 
nie wąpił, że przebywa w raju na 
ziemi. Nigdy nie miał powodu do 
ubolewania, że nie może włazić na 
drzewa, nigdy bowiem nie groziło 
mu żadne niebezpieczeństwo. Jedze- 
nia miał dosyć i jakie jedzenie! 
Żaden z mieszkańców rodzinej wsi 
nie marzył nawet o żadnym z przy- 
smaków, jakie Kwaque wciąż za- 

2043 

larów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Kaucjonowane. 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3567 

2 domy murowane 
w śródmieściu sprzedamy 
za 2 i półtysięcy dolarów 

Wileńskie Biuro 
Kemisowo - Handlowe 

Kaucjonowane 
Mickiewicza 21, tel.152 

3569 

1000-1500 dolarów 
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Oddział w Wilnie. 

sprzedaje ok. 1.000 centnarów siana łąkowego, tymotyki, koni- 

czyny i innych pasz z majątków własnych: 

1 — maj. „Obrembszczyzna”, pow. Grodzieński (16 klm. 
od st. kol. Czerlona), zwracać się do dozorcy Feliksa 
Steckiewicza, zamieszkałego w sąsiedniej wsi „Kuźmicze”*; 

2 — maj. „Białowicze*, pow. Wołkowyski (10 klm. od st. 
kol. Roś), zwracać się do nadgajowego — Romana Kru- 
czyńskiego. 

Warunki sprzedaży — ryczałtem wszystko na miejscu, 
termin zabrania — 1—2 miesiące, 
warunki płatności — cała należność przy podpisaniu, 

Oferty — z wymienieniem ryczałtowej ceny na każdy 
rodzaj paszy oddzielnie przesyłać do dnia 1 marca b. r. 
pod adresem: Państwowy Bank Rolny, Oddział w Wilnie, 

ul. Wielka Pohulanka 24. 

  

ulokujemy natychmiast 
pod zabezpieczenie hipo- 

teczne. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

u, Mickiewicza 21, tel. 152 
3570 

Pożyczki hipoteczne 
udzielamy w każdej su- 

mie natychmiast 
Wileńskie Biuro 

  

  
cały 

Duże wygrane. 

K. GORZUCHOWSKI, 
Wilno, Zamkowa 9. Tel. 11—50. 

Już  Nadeszły Już 

Losy 15 Polskiej Lolerji Państwowej 
1/4 losu kosztuje 10 zł. 1/—20 zł. 

40 zł. 

Wielkie szanse. 

3589 
  

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, tel, 152 
3571 

KUPIMY DOM 
w Śródmieściu 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane 

ul. Mickiewicza 21, tel, 152 
3568 

KAŻDĄ SUMĘ 
ulokujemy pod solidne 

zabezpieczenie 

Wileńskie Biuro 

  

wycieraczki, 

Lrestenie Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Lawodowych otwiera w dniach najbliższych 

3-miesigczne kursa krawiecczyzny i bie- 
ližniarstwa. 

brezent do 
wozów, 

Zapisy i informacje zaczynając od dnia 14 
lutego przyjmuje codziennie sekretarjat Zrze- 
szenia ul. Wileńska 10. lokal Szkoły Przem.- 

Handlowej od godz. 4 do 5,30. 
3587—1 

Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
i pilśniaki po ce- 
nach najtańszych kalosze 

Komisowo - Handlowe I. WIŁDSZTEJNA, Rudnicka 2.  35;:-26 
Kaucjonowane 
  

ul. Mickiewicza 21, tel. 152 аоа 
3572 (o jie) 

DOM W WILNIE 
Zamienimy na większy 

majątek ziemski 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Kaucjonowane. 

ul. Mickiewicza 21, tel. 151 
3575 

LLECENIA na Warszawą 
za niską opłatą załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Kaucjonowane 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

3574 

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
Ui. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salono- 
we i gabinetowe, kreden- 
sy, stoły, szaty, łóżka itd. 

  
Wykwintne—Mocne— fotograficznych przybo- 

Niedrogo. 2144 Dom HIK. „za „R rów. Wydaje okulary po ul. 
7 6, telef. . recept: orych. Sprzedaż na raty, Счайзка E 

   

jadał, Toteż przezwyciężył jeden 
Jekki napad tęsknoty do domu i 
był tak zadowolony z losu, jak 
chyba żaden inny człowiek, pędzą: 
cy życie na morzu. 

Otóż Kwague  wsunął Mika 
przez okienko do kabiny Daga 
Daughtry i czekał, na jego wejście 
okólną drogą, — przez drzwi. Mik 
szybkiem spojrzeniem obrzucił cały 
pokój, powąchał zawiniątko, leżą- 
ce w kącie, przez co upewnił się, 
że Jerry jest nieobecny i zwrócił 
swą uwagę na Kwaque'a. 

Kwaque starał się okazać psu 
życzliwość. Dźwiękiem podobnym 
do gdakania chciał wyrazić swe 
przyjacielskie uczucia, Mik zaś war- 
knął na czarnego, który ośmielił 
się go dotknąć — co mu ubliżało, 
podług pojęć w jakich wychowano 
Mika— i ośmielał się jeszcze prze- 
mawiać do niego, który przestawał 
tylko z białymi bogami. 5 

Kwaque nie zwracał uwagi na 
to odtrącenie, zaśmiał się tylko 
i chciał podejść bliżej do drzwi, by 
móc je otworzyć, skoro pan jego 
nadejdzie. Lecz za pierwszem poru- 
szeniem- nogi, Mik rzucił się na 
niego. Kwaque opuścił nogę na 
ziemię i Mik ucichł, chociaż w dal- 
szym ciągu bacznie mu się przy- 
glądał. Cóż wiedział o tym dziw- 
nym murzynie, prócz tego, że był 
czarny i że w nieobecności białego 
pana wszystkich czarnych należy 
pilnować? Kwaque spróbował po- 
woli posunąć nogę na podłodze, 
Mik jednak znał tę sztukę i pow- 
strzymał go groźnem warknięciem. 

W tej chwili właśnie Daughtry 
wszedł do kabiny, spojrzał z po- 

  

Sp. z 0. O. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

I introligatorskie szybko I dokładnie, 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUN| 
JĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILBTY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWA | ILUSTRACYJNB 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

G56G6506600056560 |. 

3.000 - 4.000 
dolarów ulokujemy na- 
tychmiast, zabezpieczając 
na t-ym numerze hipo- 

teki miejskiej. 

   

uwyda 

KOWEB, 

3577 

  

Nr 8—93 

  

  

“ zakład opty- 
„ddtyló czno-okulisty- 
czy, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc, B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 

dziwem na Mika, którego piękność 
przy świetle tniła się iepiej 

PAŃSTWOWY BANK ROLNY ( 
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3586—1 

Fortepjan 
„Szredera* do sprzeda- 
nia. Mickiewicza 22—7, 
Oglądać od godz. 2 do 7. 

3551-2 

Biaro Elektro i Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 781. 
Najtańsze źródło zakupu 
meterjałów elektro-tech- 
nicznych i radjowych. 

Ceny konkurencyjne. 
Prosimy o przekonanie 

©. 3 

Ładowanie i reperacja 
akumulatorów 

do radjo i samochodów. 
Wilno, Trocka, 4 „Radjo”. 

2 dynki gospodarcze, młyn 

Nr. 35 (784) 

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chirur- 
gja jamy ustnej. Sztuczne 
zęby. Porcelanowe koro- 
ny. Mickiewicza M 
Wojskowym i  urzędni 
kom zniźka i raty. 3480 

Buchalter 
pierwszorzędnej firmy z : 
powodu likwidacji tako- 
wej poszukuje posady. 
Zgłoszenia do adm. „Kur- 
jera Wil." dia „Buchal- 

tera“, 35442 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 5657 

Kawiarnie- ' „3 
jadłodajnie” 

w centrum miasta sprz:» | 
damy tanio р 

Dom Handl.-Komis. | 

„Łachęta* | 
Gdańska 6, tel. 9-05. 

3548 

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań 
1 zł. 20 gr. Gabinety. 

1498-b 

„Optyi-Rubia“ sza Firma I ! sza firma 
w kraju założ. w 1840 r. 

ul. Dominikańska 17, 
telef. 10-58. b-1236 

Folwark 
50 dziesięcin ziemi, dom 
mieszkalny 8 pokoi, bu- 

wodny—przy stacji kole- 
jowej—sprzedamy zaraz. 

Dom H/K. „Zachęta* 

  

MŁYN WODNY 
drewniany o 2 karczakach, 
2 kamienie razowe, kru- 
piarnia, sieczkarnia, z 
mieszkaniem i budynka- 
mi gospodarczemi, 5 ha 
ziemi, jezioro, do sprze- 

dania zaraz 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6,, telef. 9-05. 

3578 

° LOKAL | 
na sklep z pokojem mie- 
szkalnym w centrum mia- 
sta do wydzierżawienia. 

D. H./K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3579 

MAJĄTECZEŃ 330 dz. zie- 
mi w kultu- 

rze, domem o 12 poko- 
jach, kompletem budyn- 
ków gospodarczych, in- 
wentarzem żywym i mar- 
twym. Rzeka, duży ogród 
owocowy, blisko stacja 
kolejowa. Sprzedamy do- 

godnie. 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

3580 

Ro fryzjerski Wileń- 
ska Nr. 10. Manicure 
pełn. pierwszorzędne 

1 zł. Strzyżenie pań z 
odfryzow. 1 zł. Oraz Sa- 

lon męski. Obsługują 
pierwszorzędni iachowcy. 

(inajmię 4 pokoje 
z wygodami w pobliżu 

Mickiewicza. Oferty 
do biura ogłoszeń S. Ju- 

  

b tana, Niemiecka 4. 3549 

próby. 

   

silne pragnienie i nie przedłużał 

Gdańska 6, telef. 9-05, 
3581 

Dwa domy 
dochodowe w centrum 
miasta, 33 mieszkań 5—6 
pokojowych ze wszelkie- 
mi wygodami. Plac około 
1.500 s. do sprzedania na 
warunkach bardzo ko- 

rzystnych. : 
Dom H/K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel. 4-05. 

3582 | 

Do sprzedania 
Taksometr europejka 6 
osobowy. Ul. Słowiańska 
Nr 1—9. 3585 

  

оООО 

Ogłoszenia 
do 

„Mujęra Wileńskiego | 
przyjmuje | 

na najbardziej 
dogodnych 7 
warunkach 
ADMINISTRACJA | 

„Kurjera Wileńskiego” : 

Jagiellofska 3. 

000058000 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzeczne; 

  

  
  

elektrycznem i zdał sobie sprawę 
z sytuacji. . 

„Kwague, twoje nogi chodzić", 
rozkazał, dla upewnienia się. 

Lękliwe spojrzenie jakie Kwa- 
que skierował w stronę Mika, by- 
ło dość wymowne, lecz steward 
nalegał. Kwaque niechętnie wykonał 
rozkaz, lecz nim zdążył o jeden 
cal nogę przesunąć, Mik już się 
rzucił na niego. Noga skamieniała 
natychmiast, podczas gdy Mik 
sztywnym ruchem obszedł go w 
półkole, dla onieśmielenia. 

„Przyrosłeś do podłogi, co“? 
śmiał się Daughtry. „Polował na 
murzynów, słowo daję, i to dużo”. 

„Słuchaj Kwaque, ty pójść po 
dwie butelki piwa, które stać na 
lodzie*, rozkazał ostro. 

Kwaque spojrzał błagalnie, lecz 
nie ruszył się z miejsca. Pozostał 
nieruchomy również na powtórny, 
jeszcze ostrejszy rozkaz. 

„Co .u licha*! zowołał steward. 
Jeśli ty zaraz nie przynieść piwa, 
dostaniesz osiem kijów i poślę cię 
trzymać straż w nocy. Jeśli ty za- 
raz nie przynieść, ja zostawić cię 
na lądzie na Wyspie Króla Wil- 
helma*, 

„Ja nie тбс“, szepnął Kwa- 
que nieśmiało. „Oko psa zawiele 
na mnie patrzeć. Ja nie lubić, jak 
pies na mnie patrzeć”. 

„Ty bać się psa"? zapytał jego 
pan. 

„Słowo daję, ja bać się psa 
bardzo". 

Dag Daughtry był zachwycony. 
Po przechadzce na lądzie odczuwał | 

„»Ty, piesku”, zwrócił się do 
Mika. „Ten chłopak dobry. Wiesz? | 
dobry". : 

Mik podkurczył ogon, stulił uszy 
na znak, że stara się zrozumieć. 
Gdy steward poklepał murzyna po | 
ramieniu Mik zbliżył się i pową- 
chał obie nogi, które przedtem ) 
przygwoździł był do ziemi. | 

„Przejdź kilka kroków”, rozka- | 
zał Daughtry. „Przejdź powoli*, 
ostrzegał, choć było to już zby- 
teczne. 

Mik najeżył szerść, lecz pozwo- 
lił na pierwszy nieśmiały krok. Za 
drugim spojrzał na Daga, by się 
upewnić. 

„Dobrze jest“, uspokoił go | 
Daughtry.. „Ten chłopak należeć | 
do mnie. On. dobry. | 

Uśmiechem w oczach wyraził | 
Mik, że doskonale to rozumie i z | 
obojętną miną odwrócił się na stro- | 
nę, by zbadać stojącą na podłodze 

  
otwartą skrzynkę, w której mie- 
Ściły się kawałki szyldkretu, ręczne 
piły i szmergiel. ; 

„A teraz”, 'szepnął półgłosem 
Dag Daughtry, z butelką w ręku, 
wygodnie rozparty w fotelu, pod- 
czas gdy  Kwaque klęczał przed 
nim, by mu rozsznurować obuwie, 
„teraz zastanówmy się nad imie- 
niem dla ciebie, panie piesku, trze- | 
ba ci dać imię odpowiednie do 
twego wychowania i do moich 
zdolności wynalazczych*. ' 

(D. c. n.). 
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Wydawca Tow. Wytew, „Pogoń” sp, z 28r. ads, Tow. Wyd. „P oń*, Druk. „Pax*, ul. Św. Ignacego 5. Redskier-w/z A. Faranowski. 
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