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Paryż, 29 stycznia. 

Dobrze jest skąpać się od czasu 
do czasu w innej atmosferze niż te- 
raźniejszych aktualności politycznych 
—i socjalnych. 

Oto wspaniała paryska Bibljoteka 
Narodowa, posiadająca w księgach i 
rękopisach _ skarby  nieprzebrane,; 
stworzyła swoją wystawę, zatytuło- 
мапа »Średniowieczne*, w  galerji 
Mazarini'ego. Cóż to nadzwyczajna 
wystawa! Cóż za moc dokumen- 
tów historycznych, którym po pro- 
stu dość napatrzyć się nie można. 
Unikaty, drogocenności bezcenne. Co 
za sposobność zobaczenia czegoś, co 
dla cywilizowanego Świata ma war- 
tość, doprawdy, śmiało można po- 
wiedzieć: relikwji. Relikwji czasów, 
które nigdy nie wrócą, a których oto 
ma się przed oczami: żywy strzęp! 

Proszę tylko wyobrazić sobie. 
Najstarszym pomnikiem języka fran- 
cuskiego jest pochodzący z roku 
842-go rękopis tak zwanych „Przy« 
siąg strasourskich* obu synów króla 
Ludwika Pobożnego. Ten właśnie, 
jedyny oczywiście na Świecie, auten- 
tyczny rękopis-oryginał posiada pa- 
ryska Biblotheque Nationale i oto o- 
gląda się go na wystawie. To jakby 
język francuski — w kolebce. Jak 
brzmi? A oto tak: pro deo amur et 
pro christian poblo et nostro commun 
salvament. Dalej oto najstarszy z 
trzech istniejących na Święcie odpi- 
sów <Historji Ludwika . Świętego» 
Joinvili'a. A oto i chyba. najciekaw- 
szy okaz. Jest to protokuł procesu 
Joanny d'Arc. Duże dwa foljały. Rę- 
kopis. Jeden z foljałów otworzony 
(za szkłem oczywiście!) "na stronicy 
zawierającej spisaną odpowiedź Dzie: 
wicy Orleańskiej odnoszącą się do 
rad, które jej udzielały św. Katarzyna 
i św. Małgorzata tudzież do rzeko- 
mego jej, Joanny d'Arc, wyrzeczenia 
się herezyj (abjuration). Na margine- 
sie tej odpowiedzi ogląda się skre- 
ślone dwa wyrazy ręką notarjusza: 
responsio mortifera czyli opowiedź, 
która śmierć Joannie przyniosła, odpo- 
wiedź śmiertelna. Jest w tych dwóch 
wyrazach, co przetrwały wieki, coś z 
monumentalności ludzkich—czynów. 
Wobec tego foljału czuje się całą 
wagę historycznych fakiów—a i mi- 
mowoli czuje się jakby dreszcz na 
widok tej adnotacji, uczynionej nie- 
wątpliwie bezpośrednio po zapadnię- 
ciu wyroku. 1 niech na ostatek wspo- 
mnę jeszcze o jednej osobliwości nad 
osobliwościami, dobytej na widok 
publiczny ze skarbca Bibljoteki Na- 
rodowej. Jest nią—rozumie się, au- 
tentyczny — tron króla  Dagoberta 
przerobiony w 13 stuleciu ze siaro- 
rzymskiego krzesła kurulskiego. Na 
tym tronie siadali w wiekach śred- 
nich królowie francuscy przyjmując 
hołd dostojników państwa, Są też 
wreszcie bardzo ciekawe bižuterje 
króla Childeryka I-go. Z nich to ka: 
zał Napoleon wiernie skopjować 
„pszczoły, któremi jego płaszcz ko- 
ronacyjny był osypany, późniejsze 
herbowe pszczoły Bonapartych. 

Zabawiłem się w galercie Mazza» 
rine. Przepraszam najmocniej. Wra- 
cam... na świat Boży, aby dodać do 
relacyj telegraficznych, iż z wielkiem 
uznaniem — 1 zadowoleniem przyjął 
Paryż, nawet nie koniecznie katolic- 

ki, wydatny udział Francji w pogrze- 
bie kardynała Mercier'a. Specjalnie 
zauważono. że w kondukcie szedł 
marszałek Foch po prawej ręce kró- 
la. jeździli na pogrzeb obaj kardy- 
nałowie, z Reims i paryski. Rząd 
francuski reprezentował p. ambasa- 
dor Herbette. 3 

A trzej proboszczowie z La Ro- 
chelle wygrali sprawę! Głośna jest 
bardzo, tedy o niej uważałem za 
swój obowiązek wspomnieć. Było 
tak, że ultra lewicowy dziennik „La 
Dófense REpublicaine" pozwoliła so- 
bie rzucić oszczerstwo na kler fran- 
cuski, że.. ukrywał się podczas woj- 
ny w bezpiecznem miejscu tak, że 
niema możności vłożyć statystyki tych 
księży, którzy bądź padii na linji bo- 
jowej bądź rany odnieśli bo—bo ta. 
kich wcale niema! Redaktora pozwali 
na sąd za oszczerstwo trzej probo- 
szczowie z La Rocheile (jak wiado- 
mo, jest to miasto i twierdza nad 
Atlantykiem) i dobili się swego. „La 
Defense" musiała ogłosić statystyczne 
dane z których wynika, że na zmobi- 
lizowanych księży 32,6999, padło na 
polu chwały 4,018, przeszło 9 tysięcy 
otrzymało krzyże za waleczność, 895 
Legję Honorową, półtora tysiąca me- 
dale etc. Przyznać trzeba, że lewico- 
we dzienniki paryskie z całą uczci- 

wością powtórzyły te cyfry nader 
chlubne. 
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Les francs fileurs. 
Sprawa naczelnych władz wojsko- 

wych jest dlatego tak ważną dla pol- 
skiego narodu:i państwa polskiego, — 
że wszystkie nasze partje polityczne 
przy załatwianiu tej sprawy chcą po- 

święcić słuszną zasadę dla względów 
personalnych. 

W dyskusji o ustroju władz woj- 
ska dochodzi się nie do zwyczajnej 
nieprawdy, lecz do kwalifikowanego 
kłamstwa. Mówi się czasami: „W 

wielkiej wojnie zwvciężyły państwa 
demokratyczne, państwa, w których 

dowództwo wojskowe  uzaieżnione 
było od parlamentów." 

Słowa takie wywołuję sugestją ja- 
koby uzależnienie armji od parlamen- 
tu, od rządu parlamentarnego, mogło 

wpłynąć na zwycięstwo. Słowa takie 
są kłamliwe, ci którzy tak mówią 

wiedzą, że mówią nieprawdę, o ile 
Oczywiście nie są ludźmi, którzy po- 

za własnemi deniokratycznemi emo- 

cjami nie dają się kierować żadnym 
argumentom. Ё 

A więc jeżeli zanalizujemy nie- 
śmiertelną wiktorję Francji to zoba 
czymy, że się óna składa z trzech 
czynników 1) z bohaterstwa narodu 
francuskiego, któremu w każdej chwili 
wspomnienia o wielkiej wojnie hołd 
złożyć należy 2) z pomocy obcej: 
mianowicie rosyjskiej w r. 1914-ym i 
amerykańskiej w r. 1918 (mówimy o 

decydującej pomocy obcej) wreszcie 

3) z aktu 14 kwietnia 1918 tj. z pro» 

klamowania Focha wodzem naczelnym 

wszystkich sił sojuszniczych we 
Francji. : 

Z tym zaś aktem ostatnim, z no: 
minacją Focha wodzem naczelnym 
sojuszniczych sił zbrojnych łączy się 
także koniec wpływów i interwencji 

parlamentu francuskiego do głównej 

kwatery. Foch był wodzem miano- 
wanym nietylko przez parlamentarny 

rząd francuski, ale także i przez inne 
rządy koalicji, Foch się parlamentu 

swego kraju nie obawiał iz. nim się nie 
liczył. A właśnie dopiero z nominacją 

Focha zwycięstwo roztoczyło swe 

skrzydła nad armjami koalicji. 
Foch był nie lubiany w ' lewico- 

cowym francuskim parlamencie z cza- 
sów wojny. Był przecież człowie- 

kiem do którego mówił kiedyś jego 
minister: „Wiem że pan chodzi na 

mszę, mimo to mianuję pana dowód: 
cą szkoty wojśkowej.* 

Człowiek, który owe mimo to wy- 
mówił był „Tygrysem* Clemenceau, 
tym samym, komu Francja zawdzię- 

cza zwycięstwo. I znowuż był to 

człowiek, który został parlamentowi 
narzucony, kióry żelaznemi rękami 

targał opinję publiczną i żelazną swą 

wolą upokorzył parlament. Tygrys ; 

parlament — oto dwie siły, które 

stały naprzeciw siebie. Szczęściem 

dla Francji zwyciężył Tygrys. 
Mówił Clemenceau: „moja polity- 

ka wewnętrzna—je fais Ia guerre, 

moja polityka zagraniczna — je fais 
la guerre wszędzie, zawsze i we 

wszystkiem — je fais la guerre. 
Parlament wiedział i czuł, że jest 

upokorzony. Parlament 'francuski po 

wojnie pomścił na starym  Tygrysie 

swoje upokorzenie. 
Wielką, nieśmiertelna wiktorja Fran- 

cji, powstała z krwi jej synów, z po- 

mocy sojuszników, z zasady naczel- 

nego, wspólnego dowództwa i z e- 

nergji Tygrysa. Udział parlamentu i 

parlamentarnego rządu byłtemu zwy- 

cięstwu przeszkodą, którą przełamał 
dopiero Clemenceau i Foch. 

* 

Oto jak wyglądał udział parla- 

mentu. 
Oto przed bitwą nad Marną w r. 

1014 parlament wraz ze swoim parla- 

mentarnym rządem ucieka do  Вог- 
deaux. Krok ten wywołuje panikę w 
Paryżu, rzuca cieńń przygnębienia na 

społeczeństwo francuskie, po* 
drywa nastrój w wojsku. Od tego 
czasu nazwano ironicznie parlamen- 

tarzystów francuskich les francs fi- 

leurs. 

Po powrocie lzba deputowanych 

ma jedną troskę, aby urzędować w 

permanencji. Nigdy nie pracowano 

tak zawzięcie. Dlaczego? Chroniło to 
200 zmobilizowanych posłów od obo- 
wiązku udania się na front. 

To „dekowanie się* w parlamencie 

było publicznym skandalem we Francji. 

Rady miejskie i departamentalne w 
specjalnych  rezulucjach _ piętnowały 

posłów parlamentu za to, że nie chcą 

iść do wojska, lecz starają się utrzy- 

mać w permanencji obrady parlamen- 

tu. Ale cenzura republiki, ta sama 
cenzura, która nie pozwalała na wy- 

mienianie wodzów zwycięskich, nie 

pozwoliła, aby kwesija ta ujrzała 

światło dzienne na łamach prasy.. 

Wogóle francuska cenzura wojen- 
na przez pierwsze lata wojny była 
przedewszystkiem zajęta osłanianiem 

instytucji parlamentarnych od napaści 
prasy i osłanianiem poszczególnych 
posłów w wypadkach, gdy kompro- 

mitowanie tych posłów, kompromi- 

towało całą korporację. 

A stosunek parlamentu do wojska 

i wojny, w czasie tej niebywałej gro- 
zy i niebywałych bohaterstw. 

Ою frazes wypowiedziany przez 

wybitnego parlamentarjusza p. Leona 
Bourgeois: 

„W końcu staje się irytujące, że 
„zwycięstwa odnoszą jedynie nasi ge- 

„neralowie klerykalni“, 
A oto inny frazes p. Alberta Fa- 

vre, podczas krwawego bohaterstwa 

obrony Verdun. 

„Biorąc wszystko pod uwagę 
„oczywiście jest lepiej, aby Verdun 

„się utrzymał, ale gdyby upadł, cóż 

„za wspaniała okazja do interpelacji. 

„Sam podejmuję się wtedy obalić 

„Brianda“. 

* Jak się stosował parlament do 
pracy wojennej, niech o tem mówią 
francuscy wojenni ministrowie: 

Millerand: 

Komisja senatu chce badać sto- 
sunki aprowizacyjne w armji na miej- 

scu i chce jechać na front, — Mil- 
Jerand odpowiada na to: 

Nie! Mieliście panowie już raport w tej 
kwestji,—a tajemnice w tym raporcie wam 
powierzone były tak dobrze strzeżone, że 

Niemcy dowiedzieli się o nich natych- 
miast. 

Millerand został niedługo później 
obalony i teka ministra wojny odda: 
na została gen. Gallieni, 

Gen. Gallieni ustąpił po kilku 
miesiącach i tak tłumaczył powody 

swego ustąpienia: 

W 1ej wojnie jesteśmy w pozycji para- 
doksalnej. Musimy wykładać karty nasze na. 
stół, podczas gdy przeciwnik je chowa. 
Trzy razy na tydzień trzeba chodzić na 
parlamentarną komisję i opowiadać tam 
wszystko bez wyjątku. Ci panowie chcą 
wszystko wiedzieć o efektywach, rezerwach 

materjale, Wszystko to ma być trzymane w 
tajemnicy. Nazajutrz o tem wie 200 osób, a 
na trzeci dzień 2000 osób. 

— Temniemniej kontrola 
oddała przecież usługi? 

— Sztabowi generalnemu niemieckiemu 
tak, ale nie armji francuskiej, 

Parliament francuski z czasów 
wojny chciał naśladować konwencję, 
wysyłać swoich komisarzy na front. 
Minister marynarki admirał Lucase 
wystąpił przeciw systemowi ankiet 

parlamentarnych i jako powód dymi. 
sji przedstawił, że nie chce pozwolić, 
aby we Francji zapanował system 
sowietów. ; 

Nietylko na komisjach wojsko- 
wych, lecz na tajnych posiedzeniach 
plenarnych w lzbie rozpatrywano 
działania operacyjne, krytykowano 
nieudane ofenzywy. #а 

Interpelacje w sprawach czysto 
wojskowych dochodziły do kilkuset 
dziennie. Jako przykład takiej interpe- 
lacji służyć może interpelacja socjali- 

sty p. Longuet, który zapytywał mi- 
nistra dlaczego jakiś starszy sierżant 
w takim, a takim dniu był nie- 

potrzebnie wyprowadzony o 110 те- 
trów od okopów nieprzyjacielskich — 
Minister odpowiedział ną to, że star- 

Szy sierżant był tam w towarzystwie 
swego kapitana. 

parlamentu 
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Kiedy Czechy uznają Rosję Sow. 
PRAGA 3 JL Pat. Dzisiejszy nu- 

mer „Prage: Tageblatt* donosi, że 
faktyczne przygotowania do uznania 
Rosji Sowieckiej zostały już ukończo- 
ne. Uznanie odbędzie się w drodze 

wymiany not podobnie jak to się 
stało przy nawiązywaniu stosunków 
dyplomatycznych między Francją a 
Rosją. 

Przyjęcie projektu finansowego. 
PARYŻ 31l. Pat. Izba Deputowa- 

nych po przyjęciu _ postanowienia 
projektu finansowego mówiącego o 
obowiązkowem składaniu pod przy- 
sięgą pzez podatników deklaracyj o 
ich dochodach, skoro podlegają da- 
nemu podatkowi, odrzuciła na żąda- 

nie ministra Doumera postanowienie 
komisji finansowej 295 głosami prze: 
ciwko 23 przewidujące identyczne 
składanie deklaracyj i przez osoby 

deklarujące, iż nie podlegają danemu 
podatkowi. 

Zjazd policji w Bukareszcie. 
„PRAGA, 3.II, Pat. „Tribuna“ Ipo- 

daje za budapesztańskim dziennikiem 
„Diameneati* że na zaproszenie po- 
Jicji rumuńskiej ma się odbyć w Bu- 
kareszcie spotkanie szefów policji 

państw Małej Ententy. Na konferencji 
tej ma być opracowy program walki 

przeciwko politycznej agitacji prowa* 
dzonej przeciw tym państwom. 

Terror partyjny na Łotwie, 
Zamachy na redakcje organów rządowych. 

Przed kilku dniami donosiliśmy o wybuchu w redakcji wychodzącej w 
Rydze gazety <Briwa Seme», organi po włościańskiego. jak wykazało 
śiedztwo w dzień wybuchu tajemnicze je. 

bywa w redakcji obecny premjer łotewski Uimanis, członek stronnictwa 
iańskiego, założonego przez zmarłego ministra Mejei owicza. 

donoszą z Mitawy, że w sobotę nastąpił aiebezpieczny wybuch 

kied; 
tod) 

Obecnie 

nostki dopytywały się przez telefon 

w redakcji tamtejszego organu związku włościańskiego, „Semgales Bałss*, skut. 
kiem podłożenia bomby w lokalu drukarni i redakcji. Siłą wybuchu zdemolowa- 
no częściowo lokal redakcji. Nikogo z członków pisma nie było w chwili katastro- 
ty. Prybyła policja ustaliła, że ma do czynienia z tajną organizacją dokony- 
wującą systematycznych zamachów na organy stronnictwa rządowego. 

Olbrzymie demonstracje bezrobotnych 
w Rydze. 

W dn. 2 b. m., odbyły się w Rydze olbrzymie demonstracje bezro- 
botnych. W demonstracjach wzięło udział kilka tysięcy osób. Tłum niósł 
liczne transparenty i sztandary czerwone, wykrzykując «chleba i pracy», 
Demonstranci udali się do premiera Rady Miejskiej, ministerstwa spraw 
wewnętrznych, wszędzie żądając wyasygnowania funduszu na prace 
publiczne. 

Litwa konferuje z Polską za pośrednictwem 
* Berlina. 

„Uczciwy makler« pobiera za to niezły procent, 

Z Kowna donoszą: W tych dniach wrócił z Berlina dyrektor kolei - 
litewskich inż. Sabalauskas, gdzie prowadził narady w W: 
z Polską za wagony. Cała korespondencja i rozrachunek będą przeprowa: 
dzone za pośrednictwem niemieckiego centralnego zarządu kolejowego. 
Uklad zawarty został nie między Polską i Litwą bezpośrednio, lecz Litwini 
podpisali odpowiedni tekst z Niemcami i Polacy drugi tekst z Niemcami. 
Za pośrednictwo przy rozrachunku za wagony Niemcy otrzymują 5 proc. 
od wypłaconej sumy. 

‚ Za inne rozrachunki, jąk za zepsucie wagonów i in. Niemcy otrzy- 
mują do sumy 2.000 franków szwajcarskich 5 proc. do 5.000 —3 proc., 
do 20.000—2 proc, i od sumy wyższej od ostatniej—1 proc. Układ ten 
działa od dn. l-go stycznia 1926 r. i obowiązuje po zatwierdzeniu przez 
oba rządy na czas nieograniczony. Długi do dn. 1-go stycznia 1926 r. 
zostaną zlikwidowane później; przypuszczają, iż będą one anulowane, 

W czasie narad nasi przedstawiciele pracowali w najściślejszym kon- 
takcie z przedstawicielstwem litewskiem w Berlinie. 

Interpelacje służyły poprostu do 
ujawniania tajemnic wojskowych. Pu- 
szczano naprzykład plotkę, że  Joffre 

chce ewakuować Verdun i składano 
interpelację. Minister odpowiadał na to. 

Przed wojną dzięki systemowi rzą- 
dzenia armją przez parlamentarnego 

ministra wszystkie nominacje gene- 
rałów miały tło partyjne. W czasie 

wojny ci generałowie—politycy, mie» 
li jedynem zadaniem nadawać re- 
publikański charakter armji, wszy- 
stkie talenta w której reprezentowane 

były jeżeli nie przez rojalistów, to w 

każdym razie przez klerykałów. 
Iznowuż „odmładzaniem arnji“ 

— wyrzucaniem tego republikańskie- 
go balastu zajęła się Izba. 

Jak dałece partyjnym był pogląd 
na personel dowództwa Świadczą o 
tem słowa wypowiedziane przez Brian- 

da o gen. markizie Castelnau, który 
uchodził za genjusza: 

„Gdyby ten człowiek nie chodził 
„na mszę, nie mielibyśmy już Niem- 

„ców we Francji*. 
'Wpływom parlamentarnym przy- 

pisać należy, że dowództwo leżało 
tak długo w rękach niedołężnego 
Joffre'a, że wielką figurą był niedo- 
łęga wojskowy ale mason i lewico- 
wiec gen. Sarrail. 

Dopiero interwencja angielska sta- 

wia kwestję w ten sposób: „Wspólne 

dowództwo dobrze, ale Castelnauj lub 

Foch“. 
Rząd francuski jeszcze wtedy wy- 

biera Focha nie jako zdolniejszego, 
lecz jako mniej nabożnego. 

Udział rządu ciążył decydująco 
nad operacjami wojskowemi. Dnia 17 

maja 1917 premjer gabinetu wstrzy- 

muje ofenzywę gen, Nivelle'a a póź: 
niej rozkaz rady ministrów  wzbrania 
głównodowodzącemu atakowania for- 
tu Brimont. 

W czasie historji z fortem  Bri- 
mont gen. Nivelle był już pokłócony 
z ministrem wojny i odstąpił od ata- 
kowania fortu dopiero na wyraźny 
piśmienny rozkaz cywilnego i parla- 
mentarnego ministra wojny. 

Piany operacyjne musiał przekła- 

dać głównodowodzący komitetowi 
wojskowemu rady ministrów, w któ» 

rym nie było ani jednego wojsko* 
wego. ю 

U nas zamało sobie zdają spra- 
wy, że wielkość aktu 14 kwietnia 1918 
w którym Foch proklamowany został 

wodzem nacz. sił zbrojnych sojuszni- 

czych polega przedewszystkiem na 

tem, że dowództwo wojskowe wy. 

emancypowało się z pod wpływów 
parlamentu, Е 
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Przykłady powyższe są chyba wy- 

raźne. Wątpię, aby się. w Polsce 

znałazł jakiś oficer chociażby nie 

konserwatysta i nie prawicowiec, któ: 

ryby chciał podobny stan rzeczy za- 

aplikować Polsce. 
A jednak debatowana w komisji 

sejmowej ustawa o naczelnych wła- 

dzach wojskowych wprowadza nas 
na tę drogę. 

Protest przeciw tej ustawie pod- 
nieść powinni ludzie o poglądach za- 
chowawczo - państwowych, a  prze- 

dewszystkiem ci, dla których państwo 

silne i potężne jest ideałem — mo: 

narchiści polscy. 
р Gai. 

„ mania 

Sejm i Hząd. 

Decyzja w sprawie telefoni- 
stek zapadnie w czwartek. | 

WARSZAWA 3 II (tel, wł. Słowa). 
Dziś o godz.1l-szej obradowała mię- | 
dzyministerjalna komisja nad zlikwi- 
dowaniem zatargu z  telefonistkami. 
Obrad nieukończono i decyzja zapa- 
dnie jutro. 

W sprawie pomocy bezrobot- 
nym w Poznańskiem. 

WARSZAWA 3 II. (fel. wł. Słowa), | 
Dziś rano przybył do Warszawy wo- 
jewoda poznański p, Bniński wraz z 
kilkoma burmistrzami miast najbar= 
dziej zagrożonych bezrobociem. Przy- 
byli o godzinie ll.tej rano odbyli | 
konferencję z min. Raczkiewiczem, | 
Obrady dotyczyły sprawy bezrobo- — 
cia i ewentualnej akcji samorządów *. 
celem polepszenia syiuacji. Jutro wo- 
jewoda Bniński wyjeżdża z  War- 
szawy. 

Obrady nad projektem usta- 
wy przemysłowej, 

WARSZAWA. 3. Il. Pat. Sejmowa 
komisja przemysłowo handlowa przy- 
stąpiła dziś do rozprawy nad proje- 
ktem ustawy przemysłowej. Przedsta- | 
wiciel M-stwa Przemysiu i Handlu i | 
wyjaśnił cele i zadania projektu usta- 
wy, która ma stworzyć jednolite nor- 
my dla przemysłu i izemiósł wszyst= 
kich dzielnic. Na zarzut podniesiony 
przez posła Priłuckiego jakoby usta: | 
wa miała charakter autysemicki mini- 
ster handlu i przemysłu Osiecki wy- 
jaśnił, że żadny-h tendencyj antyse- | 
mickich ustawa nie wyraża. z 

Po walnem zebraniu T.N.S.W. 

WARSZAWA, 3.II. (tel, wł, Słowa) | 
Natychmiast po Walnem Zebraniu 
T-wa Nauczycieli Szkół Średnich i 
Wyższych dnia 2 lutego r.b. wieczo- — 
rem przewodniczący zebrania prof, Ste- 
fan Kwiatkowski odbył konferencję 
z posłami Kujawskim, Korneckim i 
Sołtykiem przewodniczącym komisji 
oświatowej Sejmu w sprawie skut. 
ków. dla nauczycielstwa ien — 
ustawy sanacyjnej 22 grudnia 1925 | 
roku. Na konferencji ustalono iż w | 
myśl przemówienia posła Kujawskiego —— 
należy natychmiast rozpocząć starania 
aby krzywdy wyrządzone przez usta- 
wę nauczycielstwu szkół średnich zo. 
stały jaknajprędzej naprawione. У 

Decyzja w sprawie podatku 
majątkowego odroczona, 

"WARSZAWA, 3.IL Pat. Rada 
nistrów na posiedzeniu dnia 3 lutego 
po przeprowadzeniu dyskusii nad 
Sprawą podatku majątkowego posta- 
nowiła przed powzięciem decyzji me- | 
rytorycznej zasięgnąć opinji rzeczo- 
znawców w tej sprawie. Ę 
Projekt wycofania nowelł 

podatku majątkowymi 

WARSZAWA 3.II. (tel. wł, Stow. 
W. kuluarach sejmowych krążą pogł 
ski, że rząd ma zamiar wycofać uchwa 
lony już przez komisję budżetową 
projekt noweli do podatku majątko- 
wego. Jeżeli zamiar ten dojdzie do ' 
skuiku, będziemy mieli więc nową * 
kapitulacji rządu wobec PPS. 

Posiedzenie komisji wojsko- | 

   
   

    
   

      

     
   

      

   

  

    

    

   
     

  

    

   

    

   

    

wej nie odbyło się. 

WARSZAWA. 3II. (tel.wł,Słowa). 4 
Zapowiedziane na dziś posiedzenie 
komisji wojskowej, na ktėrem miano 
dyskutować projekt ustawy o naczel: 
nych władzach wojskowych, nie od- 
było się z powodu nieprzybycia re+ 
ferenta pos. Stefana Dąbrowskiego. 

Zniżka kosztów utrzymania, 
WARSZAWA, 3.II. (tel. wł. Słowa), 

Przewidywana zniżka kosztów utrzy* 
w ostatnim okresie według 

danych urzędu statystycznego wynie- 
2 pioc. 

Pogłoski o ustąpieniu min. 
Zdziechowskiego. : 

WARSZAWA. 3 Ii, (fel. wł. Słowa). 
W kuluarach sejmowych krążą po* 
głoski o rychłem ustąpieniu min. 
Zdziechowskiego z powodu. nieporo 
zumień jak z prawicą tak i lewicą. 
Prawica wysuwa zarzut niemożliwo: 
zredukowania przez min. Zdziecho; 
skiego budżetu do sumy 1 i pół m 
jarda, ze strony zaś lewicy wysuwa* 
na jest sprawa podatku majątkowego. 

Dolar, akcje i listy zastawne. 

WARSZAWA, 3.II. (żel, wł. Słowa). 
Dolar w obrotach  międzybanko: 
wych i na czarnej giełdzie 7.26. Akcje | 
i listy zastawne w obrotach pozagieł: 
dowych nieco mocniej. : 
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„ECHA KRAJOWE 
  

Jak żyje Nowogródek. 
— Korespondencja Słowa — 

Dziwne pytanie—pomyśli zapewne 
"niejeden z Nowogródzian, ujrzawszy. 
tak wiele obiecujący tutuł. 

Z miną nieco nadęłą i lekceważą- 
m ruchem ręki —: odrazu powie: 

<Panoczku, ależ to dziura, jakiej Świat 
nie widział. Większej nudy z pewno- 
ścią już na całym świecie nie znaj- 
dziesz»... 

I prawda. 
Szara, bezbarwna i nieskończenie 

długa jednostajność, zimową szcze- 
gólnie porą, daje się we znaki spo- 
kojnym mieszkańcom tego grodu. 

Ruch i ożywienie trwa zazwyczaj 
dopóki starcza Światła dziennego. 
Wieczorem ustaje handel, zamiera 
praca, powstają zato uporczywe го7» 
myślania na temat: co z resztą dnia 
począć. | * 

Ulubione miejsce spacerowiczów — 
chodniki wokoło rynku są nazbyt 
ciasne, by pomieścić wszystkich ama- ; 
torów ruchu i świeżego powietrza. 
Inne części miasta, pomimo należyte- 

_ go oświetlenia i znośnie utrzymanych 
chodników czemuś nie mają «wzię- 

a». 

z Powstała stąd ciasnota itłok nad- 
" mierny zniechęca większość mieszkań - 
ców do tej miłej rozrywki. 

Część więc publiczności, stosow- 
nie do gustu i upodobania spędza 
wieczory w «Ognisku» urzędników 
państwowych. Tam, przy «maleńkim» 

“lub niewinnej grze rozprawiają o rze- 
czach pożytecznych lub oderwanych 
od życia powszedniego, a to wszyst- 
ko ku rozrywce i pożytkowi. 

Inni znów, żądni wrażeń, dążą 
do miejscowego kina, by tam podzi- 
wiać—nie tyle treść i piękno obrazu, 

— йе raczej sztukę łatania i wielokrot- 
- ności nicowania wyświetlanych, a ra- 

czej „wymraczanych*, filmów, które 
_ dawno mają prawo żądać, by je zło- 
" żono do lamusa. 

Poza tymi odłamami spoleczen- 
stwa nowogródzkiego są jeszcze i 

_ inne, a podobno stanowią część zna- 
_ ezną — to ci którzy spędzają długie 
wieczory w domowem ognisku, szcze- 

" rze oddając się swoim obowiązkom 
" rodzinnym,. nie mogąc dla siebie 

' znaleźć innych godziwych rozrywek. 
| Życie towarzyskie prawie że nie 

istnieje, przyczyną tego jest brak od- 
powiednich mieszkań. Bo też bez ura- 

' zy przyznać trzeba, że mieszkania 
_ nasze rozpaczliwie przypominają epo- 

" kę niewiele późniejszą od „kamien- 
nego wieku”. 4 

° Jednak wyczuć się daje inną je- 
szcze, nader powaž1ą przyczynę: to 
brak pieniędzy. 

= Z mroku szarej  jednostajności 
wyłania się słabe jeszcze, ale wyjąt+ 
kowo żywotne światełko, które z cza- 
sem być może zdoła rozproszyć pa- 
nujące А ; 

Potrzeba tylko ciepłego i chętne- 

go poparcia ze strony całego społe- 
czeństwa, Е > 

Tym benjaminkiem publiczności 
powinno być młodociane jeszcze, 
jecz nader sympatyczne w swych 

celach i dążeniach — to Towarzy- 
styro Muzyczno-Dramatyczne. | 

/ Teatr i mużyka wogóle są nietyl- 

ko rozrywką duchową, ale i potę- 

* źnym propagatorem naszej kultury, 

tak niezbędnym na kresach. 

| Zadaniem Towarzystwa jest pro: 

" pagowanie muzyki i sceny polskiej 
' м powiecie zapomocą produkcji mu- 

zycznych orkiestrowych i chóralnych, 
społów dramatycznych i tp. 

adanie swoje Towarzystwo speł- 
em łatwiej, mając na czele jako 

zesa, Dyrektora j. Bylczyńskiego, 
ęgki któremu praca T-wa_ zbliżyła 

      

     

   

   
   

   

  

       
   

    

   

    

     

     
   

    
    
   

   
   

     

   
    

  

    

    

   

Nihil est virlate amabilius. 
Niema nio milszego nad cnotę, 

Cicero. 

Tak się rzadko mówi, pisze — i, 
niestety, myśli—o cnocie, że mało kto 

jś, ze snu nagle zbudzony, był- 
stanie jednym tchem wyrecyto- 
definicję cnoty. 

Co to jest cnota? 
Może odpowiedź ułatwi przypo- 

„ że Rzymianie starożytni od- 
li cztery kardyndlne rodzaje 

. Dla nich jednym, wielkim ży- 
m cnoty była; prudentia czyli mą: 
są czyli zdawanie sobie sprawy z 

| tego, co jest dobre, czyli znajomość 
prawdy, czyli dar czynienia dobra. 

gim dla nich wielkim typem cno- 
yła justitia, sprawiedliwość; trze- 

' cnotą kardynalną była beneficentia, 
| czynienie zadość wszystkim 

łowieka obowiązkom względem bli- 
0, czyli, jak wyrażamy się dziś: 

tropja. Czwartą główną cnotą sta- 
rorzymską była fortitudo, siła, moc, 
odwaga. stanowczość w posianowie- 

'ysoko też u starożytnych była 
ceniona temperantia, umiarkowanie, 
przystojne w każdej okazji zachowa- 

się, tak zwane „dekorum*, coś 
v rodzaju teraźniejszej džentimen- 

_skości. 
Cnota nie polega bynajmniej na 

urowości—dla drugich. Cnota jest 
rzecz krucha, jak szkło krucha. Ktoś 

wiedział, że co do tak zwanej cno- 
ty niewieściej, to dla białogłowy naj- 

Nowogródek, 3-go lutego, 

się do pracy kulturalnej samego gim- 
nazjum tak dalece, iż raczej nazwać 
ja można współpracą. 

Młodzież gimnazjalna bierze czyn- 
ny udział w produkcjach T-wa, czy 
to w orkiestrze, czy w potężnym 
chórze, kształcąc swe upodobania do 
piękna — do sztuki połskiej. 

Tak zrozumiana i wcielona pro- 
paganda kultury polskiej na kresach 
nie może być zapoznana, naodwrót, 
z pewnością będzie poparta jaknaj: 
usilniej. 

Ciężki stan finansowy, a stąd tru- 
dności w skompletowaniu instrumen- 
tów muzycznych, niezbędnych dla 
orkiestry, ubogi jeszcze zasób biblio- 
teki, przyczynia Zarządowi wiele kło- 
potów, a przygotowywanie produkcji 
w takich warunkach może odbywać 
się tylko z nieopisanym nakładem 
trudów i wysiłków. 

Poza dolegliwościami życia co- 
dziennego mamy jednak i pracę po- 
žyteczną. » 

Przed miesiącem zorganizowane 
tu zostało Towarzystwo Przeciwgruź- 
liczne. Pod przewodnictwem Prezesa 
D-ra Szymanowskiego odbył się sze- 
reg zebrań przedstawicieli ludności i 
lekarzy, na których zapadły ważne 
uchwały. Wkrótce ma powstać w 
Nowogródku przychodnia przeciw- 
gruźliczna, gdzie udzielane będą 
piersowo chorym porady lekarskie 
bezpłatnie. 

Dotychėzas istniała tylko poradnia 
lekarska, prowadzona przez sejmik, 
gdzie udzielane są porady lekarskie 
we wszystkich chorobach za opłatą 
50 gioszy. Chorzy leczący się w po* 
radni otrzymują w obydwóch apte- 
kach Nowogródzkich rabat w wyso- 
kości 50 proc. od ceny lekarstw z 
receptury. 

: W. P, 

BUKISZKI. 

—- [x] Poświęcenie szkoły rol- 
niczej. W dniu 1 b. m. odbyło się 
uroczyste poświęcenie i otwarcie niż- 
szej szkoły rolniczej w Bukiszkach, 
zorganizowanej staraniem samorządu 
powiatu Wileńsko- Trockiego. Uroczy- 
Stego poświęcenia dokonał ks. pro- 
boszcz parafji Kalwaryjskiej Makare- 
wicz. W/ uroczystości wzięli m. in. 
udział: „Wojewoda Wileński p. Mali. 
nowski Olgierd, Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa p. Szaniawski Wacław, Pro- 
fesorowie U. S. B. p. Rogóyski Ka- 
zimierz, p. Marszałkowicz Jan, p. Sta- 
niewicz Witold, Dyrektor Banku Rol- 
nego p. Maculewicz Ludwik, Prezes 
T.wa Rolniczego p. Wagner Karol, 
Sekretarz tego Towarzystwa p. Jur- 
kowski Jan, Radca Województwa (b. 
starosta) p. Grabowski Bolesław, 
Przewodniczący Wydziału Powiato- 
wego p. Witkowski Lucjan, Wójt 
gminy Rzeszańskiej p. Butkiewicz Jan, 
Dyrektor szkoły w Bukiszkach p. Je- 
leniewski Jacek, nauczyciel szkoły w 
Bukiszkach p. Budrewicz i inni. 

W serdecznym nastroju wygłosili 
przemówienia: p. Wojewoda Malinow- 
ski, ks. Makarewicz, przewodniczący 
wydziału powiatowego p. Witkowski 
i inai podkreślając niezmiernie donio- 
słe znaczenie nowopowstałej placówki, 

+4444447 

Wyją kowo Tanio! Na samych najdogod- 
niejszych warunkach 
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pewniejszym. środkiem zachowania 
cnoty jest... nie do zbytku ufać własnej 
cnocie! 

Lecz nie filozofujmy. Poprzestań- 
my: na uwielbieniu dla cnoty ogólno 
zrozumiałej, pochwylnej nawet dla 
najbardziej maluczkich. Cnota — to 
cnota. Jeżeli kto nie rozumie co to 
jest cnota,—tem gorzej dla niego! 

A jak mało pamięta się o cnocie! 
Renan, wyłuszczając kiedyś wielką 
mowę w dniu przyznawania przez 
Akademję Francuską dorocznej na- 
grody choty, prix de wertu, lub prix 
Montyon, rozpoczął przemówienie 
swoje nie bez złośliwego przytyku 
od, słów: 

— Jest jeden dzień w roku kiedy 
cnota bywa nagradzana. 

Jeden, tylko jeden dzień w roku! 
Mnie samemu możeby calutki prze- 

minął rok—i nie wspomniałbym ani 
razu o cnocie, gdyby nie list pewne- 
go czcigodnego kapłana, który pilnie 
śledzi abym pisując w „Stowie“ nie 
schodził na manowce, osobliwie wąt- 
pliwej moralności i ortodoksji, a czę- 
sto gęsto przypomina mi o czem pi- 
sać należy, 

Tak i w tym oto liście leżącym w 
tej chwili przedemną!... 

— Lepiej byś pan — pisze mój 
łaskawy, czujny a wielce szanowny, 
jakby kierownik duchowny, — iepiej 
byś pan zamiast pisać o rzeczach 
aibo błahych albo mogących nasunąć 
pańskim czytelnikom niekoniecznie 
pożądane myśli, wspomniał coś — np. 
o niedawno' ;zmartej w Paryżu pani 
Cognacq. Czytasz pan iczytasz dzień 
w dzień gazety francuskie, a ręczył- 

s s £Q 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie Izby Poselskiej. 

Na wczorajszem posiedzeniu Sej- 
mu przed porządkiem dziennym p. 
Marszałek doniósł, że minister skarbu 
wycofał z Sejmu ustawę O upowa- 
żnieniu Rady Ministrów. do przyzna- 
wania poręk skarbu państwa za wy 
pełnienie zobowiązań instytucyj kre- 
dytu długoterminowego z tytułu emi- 
sji listów zastawnych: 

Następnie po zdjęciu z porządku 
dziennego wskutek niezalatwienia 
sprawy przez Komisję noweli do 
ustawy o podatku majątkowym, w 
pierwszem czytaniu odesłano do Ko- 
misji projekt Ustawy o statystyce 
ruchu naturalnego ludności oraz kilka 
ustaw w sprawie sprzedaży lub za- 
miany niektórych gruntów  państwo- 
wych. 

Z kolei przystąpiono do ustawy o 
ratyfikacji konwencji konsuląrnej mię- 
dzy Polską a Z. S.S.R. Konieczność 
ratyfikacji uzasadniał w imieniu ko- 
misji sejmowej pos. Bator: (ZLN) 
który wskazał, że głównym momen- 
tem tej konwencji są względy go» 
spodarcze w szczególności widoki na 
utworzenie nowych rynków zbytu 
dla naszego przemysłu. W. dyskusji 
poseł Wasyńczuk (kl. ukraiński) i 
pos. Rogula [kl. biał] protestowali 
przeciwko zawarciu wspomnianej kon- 
wencji i podkreślali krzywdy . wypły- 
wające stąd rzekomo dla ludności 
ukraińskiej i białoruskiej. Za  ratyfi- 
kacją oświadczył się pos. Skrzypa 
[komun.] który jednocześnie zarzucił 
polskiej burżuazji, że tak długo ocią- 
gała się z wejściem w stosunki z 
Rosją Sowiecką. 

Po przerwaniu dyskusji ustawę w 
II i III czytaniu uchwalorńo. Również 
w IIl czyt. uchwałono po referacie 
posła Kucharskiego (ZLN) dwie usta: 
wy w sprawie ratyfikacji protokółów 
Insbruckichi oraz uktad między Pol- 
ską a Francją, Wielką Brytanją, Ho- 
landją, Norwegją, Szwecją, Szwajcar- 
ją i Danją w sprawie konsolidacji: 
długów reljefowych Polski, Sprawo- 
zdawca zaznaczył że zarówno pro- 
tokut Insbrucski jak i układo dłu- 
gach reljefowych są korzystne dla 
państwa i winne być uchwalone, 

Po końcowym referacie posła Smó- 
likowskiego przystąpiono do głoso- 
wania nad pragmafyką nauczycielską. 
Z pośród 190 zgłoszonych popra- 
wek większość odrzucono zachowu- 
jąc naogół zasadnicze postanowienia 
ustawy w brzmieniu  komisyjnem. 
Po przyjęciu ustawy przystąpiono do 
odczytania wniosków i interpelacyj 
wśród których znajduje się interpela- 
cja w sprawie ustanowienia przymu- 
sowego zarządu telefonów w  War- 
szawie, zaś wśród wniosków są wnio- 
ski o rozwiązaniu Rady Miejskiej w 
Warszawie i o ustanowieniu - przy- 
musowego zarządu nad- tramwajami 
miejskiemi w Warszawie. zj 

Nagłość zgłoszonych wniosków 
uzasadniona będzie na następnem 
posiedzeniu, które odbędzie się w 
piątek o godz. 3 po poł. ! 

Ważne dla p.p. ziemian, prze- 
mysłowców i  Kooperatyw 

urzędniczych 

    

DOBRA 
łokata kapitału 
Sprzedaję na bardzo dogodnych warunkach 
om murowany, 3-ch piętrowy w śródmieć: 

ciu — wyjęty z pod Ustawy o ochronie 
lokatorów, o 33 lokalach 2, 3 i 5 pokojo- 
wych z wygodami, przynoszący rocznego 
dochodu: Dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 
Informacje od 3 do 6 po południu Wilno, 

Młynowa 19 m. 2. 

bym, żeś kompletnie przeoczył rozda- 
nie ostatniej nagrody  Montyon'a. 
Rzecz, doprawdy, nad osobliwe 0s0- 
bliwsza, że ja panu muszę przypomi: 
nać o nieboszczce pani Cognacq, 

I rozwodzi się ksiądz prałat nad 
tem, jak wielką jaśniała pani Cognacą 
cnotą, Bo o to chodzi, Q to, aby wzory 
cnoty — choć raz do roku — stawiać 
przed oczy czytelnikom „Słowa”. 

Pani Cognacq —czytam w liście— 
pracując przez lat pięćdziesiąt w han- 
dlu skłepowym, zebrała miljony, które 
przez życie całe używała na różne 
fundacje filantropijne. W ufundowa- 
nym przez nią szpitalu pielęgno- 
wano do trzech tysięcy położnic 
bez różnicy narodowości i wiary byle 
tylko każda z nich była ślubną mał* 
żonką; dla nieślubnych założyła wiel- 
ka filantropka oddzielne schronisko, 
Dziesięć miljonów franków dała Aka- 
demji Francuskiej na wynadgradzanie 
rodzin cieszących się dziewięciorgiem 
rodzeństwa i więcej; kilkadziesiąt 
akcyj swego domu handlowego daro- 
wała pracującym w nim robotnikom, a 
każdego z riich znała choć było ich ogó: 
łem siedm tysięcy; Ai wszy- 
stkich dobrych uczynków $. p. pani 
Cognacq — a trzeba też mieć na 
uwadze, że olbrzymią fortunę zgto- 
madziła uczciwą pracą. Ztąd płynie 
jeszcze jeden morał, mianowicie ten, 
że można dorobić się nawet ogrom- 
nych pieniędzy nie koniecznie pasku- 
jąc. oszukując ludzi lub zgoła okra- 
dając bliźniego. 

A ja nietylko swojego. czasu czy- 
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Bialorusini przeciwko bolszewikom. 
Wileriski organ bialoruski žąda przylączenia Miūska do Polski. 
Dzisiaj ukazał się w Wilnie pierwszy numer nowego orga- 

nu białoruskiego «Biełaruskaje Słowa». Program nowego orga- 
nu przewiduje przedewszystkiernm walkę z komunizmem, dekon- 
spirowanie szeregu haseł rewolucyjnych wygłaszanych w Miń- 
sku, które skierowane są w pierwszym rzędzie przeciwko naro- 
dowi bolszewickiemu i dążenie 
t. zw. Białorusi Wschodniej podległej dziś bolszewikom, 

Białorusinów do Bea" 
o 

Białorusi Zachodniej pod panowanie Polski. 
Pozatem «Biełaruskaje Słowa» wysuwa szereg postulatów 

poprawy bytu Białorusinów w granicach Polski, w pierwszym 
rzędzie autonomję kulturalną i białorusinizację cerkwi prawo- 
sławnej, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. (Z) 

Krwawe tłumienie ruchu wolnościowego za kordonem. 

Z Mińska donoszą: Wczorajsza „Zwiezda* podaje wiadomość z Mo- 
zyrza, że rozpoczął się tam wielki proces przeciwko organizacji powstań- 
czej białoruskiej, na czele której stał niejaki ataman Bobr, znany w  sze- 
rokich sferach białoruskich. Sam ataman został zabity podczas walki 
wojskami czerwonemi. Działalność bandy datuje się od r. 1920, W 

z 
tym 

okresie banda dokonała niezliczonych napadów na urzędy sowieckie, roz* 
gromiła trzy kooperatywy sowieckie, zamordowała kilku wyższych przed: 
stawicieli władzy sowieckiej na terenie Białorusi i dokonała niezliczonych 
rabunków w kasach rządowych Mińszczyzny. Akt oskarżenia zarzuca Бап- 
dzie dzialałność szpiegowską na rzecz Polski. 
bandy czeka kara Śmierci. 

Jednocześnie donoszą, że w Penzie 

Wszystkich uczestników 

rozpoczął się głośny pro- 
ces przeciwko bandzie partyzanckiej. Na ławie oskarżonych zasiadło 
11-cie osób. Oskarżonym inkryminowany jest cały szereg zabójstw urzęd- 
ników sowieckich. Wyrok zapadł w dn. 1 b. m. skazujący 9:ciu na cięż- 
kie więzienie, zaś dwu na karę Śmierci przez rozstrzelanie. 

W Witebsku rozpoczął się proces przeciwko 18 członkom bandy 
partyzanckiej białoruskiej, antybolszewickiej. Oskarżeni są o zamordowanie 
46 urzędników sowieckich i zrabowanie około 10 
pieniędzy rządowych. Wszystkim grozi kara Śmierci. į 
wającym się procesem, gmach sądu w Witebsku otoczony jest 

tysięcy czerwonców 
W związku z odby- 

ścisłym 
kordonem wojska i milicji Władze sowieckie obawiają się zbrojnych wy- 
stąpień ludności przeciwko skazanym 
białoruskiego. (z) 

bohaterom ruchu  wolnościowego 

Walka z prowokacją — mordowanie «sielkorów». 
Z Mińska donoszą: Przed kilku dniami donosiliśmy o zamordowaniu 

korespondenta wiejskiego t..zw, «sielkora» gazety «Zwiezda», nazwiskiem 
Kondratjew. Zabójstwo nastąpiło na skutek prowokacyjnych wiadomości 
zamieszczanych z prowincji przez tego „korespondenta*, które to wiado- 
mości szkodziły w wysokim stopniu miejscowym chłopom.—Obecnie jak 
donoszą z różnych części Rosji, nienawiść do t. zw. „sielkorów” 
z dnia na dzień. Prowokacyjna ich 

rośnie 
działalność uniemożliwia spokojną 

pracę na wsi, a ciągłe denuncjacje, stwarzają nastrój wiecznego niepokoju. 
Wobec niemożliwości bronienia się przed wrogą działalnością „sielkorów * 
prawnie, miejscowi włościanie chwycili za broń. Ze wszystkich stron do- 
noszą «o ciągłych morderstwach „sielkorów*. 

Litwa zabiera rekruta z Kłajpedy. 
Czy nowa prowokacja? 

. Według doniesień z Kowna, rządowe sfery litewskie, mimo 
art. 35 konwencji kłajpedzkiej, przewidującego termin opcji na 
rzecz Niemiec, już przed terminem 1 stycznia r. 1930 zamierzają 
rozpocząć powołanie rekruta w 
litewskiego. 

kraje kłajpedzkim do wojska 

Na „dobrych chęciach* się skończyło 
Delegacja kłajpedzka nic nie uzyskała w Kownie. 

Biuro Sejmiku Kłajpedzkiego opublikowało komunikat - w sprawie 
podróży delegacji kłajpedzkiej do Kowira. Komunikat z jednej strony 
stwierdza dobre chęci rządu litewskiego, z drugiej podkreśla, iż w dzie- 
dzinie tinansowej delegacja nic nie uzyskała. Minister Skarbu nie zgodził 
się na wyasygnowanie rządowi kłajpedzkiemu sum na znaczuą część jego 
wydatków odroczywszy uregulowanie tej kwestji aż do ukończenia roko- 
wań f:nansowych. 
L L КК 

Dzieci Bagińskiego 

  

i Wieczorkiewicza 

otrzymają stałe pensje od Moskwy. 

Z M'ńska donoszą: pisma tutejsze zamieszczają wiadomość z Mos- 

kwy, że Rada Komisarzy Ludowych SSSR. postanowiła trojgu dzieciom 
zabitego przez Muraszkę Bagińskiego, wypłacać stałą pensję, w wysokoś- 

ci 200 rubli miesięcznie. Pensja zaliczona będzie od dn. 1 stycznia r. 1926 

Ponieważ dzieci Bagińskiego liczą: 10, 8 i 6 lat, przeto pensja wydawa- 

na będzie ich matce, aż do osiągnięcia pełnoletności dzięci. 

Jednocześnie Rada Komisarzy 
takąż pensję, w wysokości 150 rubli 

stycznia rb. jednemu synowi zabitego 

Ludowych postanowiła wydawać 
miesięcznie, począwszy od dn. 1 

Wieczorkiewicza, liczącemu obecnie 
lat cztery, aż do osiągnięcia pełnoletności, na ręcę jego matki, 

tałem pilnie co _w _ prasie francuskiej 
pisano o pani Cognacq (z okazji jej 
zgonu w Paryżu) lecz zadziwię może 
mego najszanowniejszego korespon- 
denta wiadomością, że przeczytałem 
od deski do deski wielką mowę 
wygłoszoną w dniu 17 grudnia roku 
ubiegłego pod kopułą paryskiej Aka- 
demji Francuskiej w dniu rozdawania 
nagród za cnotę, 

Całą, wielką mowę? Tak, calutką. 
l ponieważ mam odwagę nietylko 
swoich przekonań lecz i swoich przy- 
war, wyznam publicznie, — bijąc się 
w piersi — żem przeczytał w dodatku 

do, Journal des Dóoats* te monumental- 
ną mowę zwabiony nie jej treścią jeno... 
nazwiskiem mówcy. : 10% 

Wygłosił ją ani mniej ani wię- 
cej p. Robert de Flers, akademik, 
wystarczająco chyba popularny na 
cały cywilizowany Świat, współpra- 
cownik spółkowy nieboszczyka Ca: 
illaveta, współautor „Króla*, „Ładnej 
historji* etc.etc. całego szeregu prze- 
rozkosznych lekkich komedyj, w któ- 
rych bardzo, bardzo 'często mowa O 
„cnocie* jecz nie zawsze od strony 
wystarczająco surowych zasad. 

" De Flers referował z uizędu 
«nagrodę Montyon'a». 

bowiązany był nietylko wygło- 
sić uroczystą pochwałę cnoty — co 
oczywiście mogło tylko zachwycić 
go i porwać — lecz, niestety i po- 
chwałę pośmiertną fundatora akade- 
mickiej nagrody cnoty, imć pana 
Antoniego Roberta .Augusta barona 
de Montyon, urodzonego w Paryżu 
w grudniu 1733-go i zimaiłego tam- 
że, również w grudniu roku 1820-go. 

  

Messieurs! — rozpoczął -przemó- 
wienie swoje de Fiers — pozwólcie 
mi wyobrazić sobie, że Antoni Во- 
bert August trzech imion baron de 
Montyon — jest tu między nami, 
we własnej osobie, we fraku jedwab- 
nym koleru-puce, w czarnej kamize- 
li, z żabotem u piersi. koronkowym 
usypanym points d'avoine [w owsy!), 
w jedwabnych spodeūkach, ;w  pon- 
czochach szarych. przedziwnej cien- 
kości, w bucikach o klamrach z 
brylantami, odziedziczonych po którejś 
z prababek. 

Baron. de Montyon co tylko 
wspaniały uczynił legat, ufundował 
nagtodę cnóty i ja.oto mam go wi: 
tać-od imienia Akademji. Pozwólcie 
mi, panowie, zwrócić się do niego, 
przestrzegając ściśie tradycyj przeš- 
wietnej tej Akademji, i tak. mu po- 
wiedzieć: 

. Monsieur!  Urodziteš się pan i 
rozstałeś się ze światem w Paryżu. 
Jakże najsampierw nie złożyć hołdu 
tej wierności dochowanej jednemu 
miastu, a po nad to jednemu mie: 
siącu, z którą to wiernością harmo- 
nizuje to, żeś pan przez całe życie 
wierfnym był zasadom, stanowiącym 
fundament porządku, sprawiedliwoś- 
ci i dobroci... 

Przypomniał tuż zaraz mówca 
kolejne etapy karjery pana barona, 
kładąc silniejszy nacisk na długo 
zajmowane przezeń stanowisko <in- 
tendanta», czyli administratora Owerniji 
(Auvergne) i Prowancji. 

— Posądzano pana — mówił de 
Flers — o mizantropję. Dziwiono 
się, że trwasz w kawalerskim stanie, 

Ostatnie wydania pism sowieckich 
w Mińsku, podają fakt zamordowa= 
nia „sielkora* gazety „Sierp*, wy: 
chodzącej w Mińsku. Samosądu do- 
konali mieszkańcy wsi Zurawliūce, 
Korešpondentem tym byt niejaki Jan 
Wesołowski, pozostający prócz tego 
na służbie mińskiego G. P,U. znany 
prowokator iagitator. Chłopi zniena- 
widzili go do tego stopnia, że posta- 
nowili zamordować, nie bacząc na 
kary jakie czekały ich za ten czyn. 

Z Ukrainy donoszą, że potwo- 
rzyły się tam specjalne oddziały do 
tępienia <sielkorów». Partyzanci ci 
cieszą się wielkim uznaniem wśród 
miejscowego włościaństwa i znajdu - 
ją wszelką w tym kierunku pomoc. 
W Penzie zakończył się niedawno 
proces przeciwko zabójcom <sieiko- 
Ta» gazety <Nowaja Dierewnia», Bu- 
zina, którego rozstrzelano. (K.) | 

Odkrycia w chińskim 
Turkiestanie. 

Szwedzki profesor Johu Gunnar Anders" 
son wygłosił w tych dniach w Sztokholimie 
ciekawy odczyt o badaniach w chińskim 
Turkiesianie, gdzie odnaleziono resztki 
przzdhistoryczaego narodu mongolskiego, 
pochodzącego z trzeciego tysięcolecia przed 
Chrystusem. Prof. Andersson, który zbadał 
około 100 grobów tego narodu, przywiózł 
z sobą do Europy obszerny zbiór napisów, 
klejnotów i wyrobów ceramicznych, które 
do pewnego stopnia wskazują na pokre- 
wieństwo z cywilizacją  mezopotamską i 
egipską. Odkrycie to potwierdziłoby teorję 
areheologów o istnieniu stosunków między 
Azją Środkową oraz krajami śródziemno- 
morskiemi w  najdawniejszej starożytności 
Ostateczne zdanie można będzie wypowie- 
dzieć dopiero po dokładnem zbadaniu zua- 
lezionego materjału. 

Gdzie jest najwięcej i 
gdzie najmniej kobiet. 

Niektóre pisma zagraniczne podały w 
tych dniach = statystykę o ości: ko. 
biet w różnych częściach świata. Największa 
ilość kobiet znajduje się w państwie mu 
rzyńskiem Uganda, albowiem przypada tam 
na i0u0 mężczyzn 1467 kobiet, Najmniej 
kobiet jest w państwach malajskich i na 
Alasce, gdzie na 1u00 mężczyza przypada 
tylko 389, względuie 391 kobiet, W poje* 
dyńczych częściach Świata jest następujący 
stosunek w Europie przypada na 10J0 
mężczyzu 1027 kobiet, w Afryce 1045, w 
Ameryce 964, w Azjl 961, a w Australji 
937 kobiet na 1000 mężczyzn. 

Nowa próba teatralna 
Mejercholda. 

Moskwa. (CEPS3). Znany rosyjski mo- 
dernista teatrainy. W. E, Mejerchold przygo- 
towuje inscenizację klasycznej sztuki Gribo- 
jedowa p. t. «Smutek skutkiem rozumu» 
(Gorie ot uma). W sprawie wystawienia 
scenicznego pertraktował już  Mejerchold z 
malarzem A, j. Gołowinem. Publiczność nie 
wątpi, że przygotowanie Mejercholda będzie 
tak samo sensacyjnem w ujęciu gry, jak w 
swoim czasie wystawienie sztuki Ostrowskie 
go p. t. <Las», 

  

Ogłoszenie. 
Poszukuje się lokalu, 
się z sali na 400 osób i 2ch pokoi, 
położonego w śródmieściu, zdatnego 
pod urząd, 

Oferty piśmienne składać w kan- 
celarji głównej Wileńskiego Urzędu 
kant ią * z nadpisem dla 

składającego 

  

Nie dla tego jednak było tak, że 
myślałbyś pan jak Bossuet, iż stan 
kawalerski wzoruje się na błogosła- 
wionym stanie aniołów. Nie. Wiedzia- 
łeś dobrze, że rodzina nie dałaby ci 
dokonać zamierzonego, filantropijne- 
go dzieła. A czyż nie był odruchem 
miłosierdzia pański zamiar poślubie- 
nia panny Rozatji de Constant, oso- 
by wysoce wykształconej lecz gar- 
batej i według  najwiarogodniejszej 
opinji, wyjątkowo swarliwej i niespo- 
kojnej? Projekt rozchwiał się. Panna 
de Constant zapomniała o panu za- 
wiązawszy gwałtowną koresponden- 
cję z Bernardin de _Saint-Pierre'em, 
i doprowadziwszy go do tego, że 
poprosił ją o przysłanie mu konter- 
fektu tudzież wiadomości szczegóło- 
wej ileby mogła mieć posagu. Posą- 
dzano wreszcie pana, że jako właś- 
ciciel dóbr wiejskich, byłeś arcysuro- 
wym dla poddanych, że byłeś w in- 
teresach skłonnym do  pieniactwa, 
—un peu processif,wyraził się elegan- 
cko de Fiers — że cisnąłeś bez mi- 
łosierdzia swoich wierzycieli... Protes- 
tujemy przeciwko takim insynuacjom... 
Czy mógłbyś inaczej zgromadzić 
fortunę — którą tak: idealnie rozpo- 
rządziłeś się. Nie lubiłeś wydawać. 
oto, zdaje się, tajemnica powiększe- 
nia aż do tego stopnia ojcowizny, 
że aż mogłeś w testamencie zadekla- 
rować posiadanie 238.000 funtów — 
podczas gdy faktycznie cała pańska 
tortuna dosięgała siedmiu miljonów. 
Co by był z pana za znakomity mi- 
nister skarbu! Jakież nieocenione u- 
sługi byłbyś oddał państwu, Napisa- 
łeś dziełko traktujące właśnie O mi-
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Eksport materiałów tar- 
tych a taryfy kolejowe. 

(Dokończenie: patrz Nr. 26 z dn. 
2—II 1926). 

Taryfy towarowe kolei polskich 

są różniczkowe tylko dla odległości 

do 600 kilometrów, dla odległości 

zaś większych różniczkowanie prawie 

ustaje i opłaty stają się mniej więcej 

proporcjonalne do przebytej odległo- 

ści. Taki układ taryf powoduje pew* 

ne podrożenie opłat za przewóz na 

odległościach wyżej 600 kilometrów. 

Nie jest jednak pewnem, czyždia Pol- 

ski, kraju, który nawet w tablicy ta* 

ryfowej nie posiada stawek dla odle- 

głości ponad 1200 kilometrów, fakty- 

cznie zaś nie zna prawie przewozów 

dalszych donad 800 kilometrów, ta- 

ka konstrukcja ogólna taryf jest isto- 

tnie piesłuszną i wadliwą. Trudno 

powiedzieć, w jakim stopniu przy 

naszej ogólnej dezorjentacji g0spo- 

darczej, przy wzajemnej nieznajomo- 

ści potrzeb i możliwości gospodar 

czych różnych dzielnic i nawet miej- 

scowości kraju, przy nieumieniu wy- 

najdywania dia siebie: najbliższych 

źródeł zaopatrzenia się i najbliższych 

rynków zbytu, —w jakim stopniu 

znaczna część odbywających się u 

nas przewozów na dalekie odległości 

jest uzasadniona gospodatczo 1 2а- 

sługuje na specjalne zniżki taryfowe 

szczególnie w obecnej tak tragicznej 

dla skarbu państwa chwili. W ten 

sposób zmiana ogólnej konstrukcji 

taryf dla odległości powyżej 600 klm. 

jest kwestją zawiłą, którą wymaga 

specjalnych mozolnych badań i któ: 

rej ze względu na poważny tlewiący 

w tem interes skarbu nie da się za- 

łatwić w dostatecznie szybkim tem- 

pie. 

W przeciwieństwie do tego kwe- 

stja ulg taryfowych dla Wileńszczyz= 

ny jest prostą i jasną dla każdego, 

kto chce dać sobie trochę trudu dla 

zaznajomienia się z jej sytuacją ko- 

munikacyjną i gospodarczą. Wystarczy 

spojrzeć na mapę Polski, ażeby prze- 

konać się, że żadna inna dzielnica nie 

jest tak upośledzona, jak Wileńszczyz- 

na, pod względem możliwości komu* 

nikacyjnych. Położona na najdalszym 

krańcu Rzeczypospolitej, wciśnięta 

klinem pomiędzy chiński mur granie 

z Rosją i Litwą, pozbawiona naiurai- 

nych dróg do Baltyku, najwięcej po- 

trzebuje doraźnej, natychmiastowej 

pomocy. Wszelkie względy na samo- 

wystarczalność kolei powinny w tym 

wypadku odejść na drugi plan i u- 

stąpić miejsca trosce o podniesienie 

stanu ekonomicznego naszej upośle- 

dzonej _ dzielnicy, tembardziej, że 

eweniualne jej podniesienie się eko- 

nomiczne spowodowałoby już w nie- 

dalekiej przyszłości znaczne przycho- 

dy dla skarbu państwa. Wreszcie, 

przyznanie ulg tylko Wileńszczyźnie 

dla rentowości kolei nie posiada tak 

wielkiego znaczenia, jak ogólna zmia- 

na taryfy. W ten sposób jasna i 

nagląca sprawa specjalnych ulg tary- 

fowych dia Wileńszczyzny posiada 

charakter wybitnie indywidualny i nie 
powinna być łączona z zawiłemi i 

spornemi sprawami natury ogólno- 

państwowej, których wyświetlenie i 

załatwienie wymaga długiego czasu. 
Sytuacja obecna Wileńszczyzny i 

jej przemysłu tartacznego  pozbawio- 
nego możności wywozu swych wy- 

robów, ma dużo cech wspólnych z 

sytuacją Górnego Śląska i jego prze- 
mysłu węglowego, wytworzoną przez 

wojnę celną polsko-niemiecką. Podo- 

bieństwo to powiększa ta okolicz= 
ność, iż na skutek tejże wojny Niem. 
cy uniemożliwiły prawie przywóz do 

siebie i nawet tranzyt obrobionych 

matetjałów drzewnych. 
W szeregu środków, przedsięwzię- 

tych przez rząd w celu utrzymania 

produkcji górnośląskiego przemysłu 

węglowego i ułatwienia mu przysto- 

sowania się do nowych rynków zby: 

tu i warunków komunikacyjnych, — 
obniżenie kosztów transportu węgla 

do portów odegrywało rolę pierwszo- 
rzędną. Celowi temu ma służyć prze- 
dewszystkiem budowa nowej linji ko- 

lejowej Bytom-Gdynia, a także wpro- 

wadzenie wyjątkowej ulgowej taryfy 

na wywóz węgla kamiennego, ustala" 

jącej przewoźne od wszystkich ła- 
downi i stacji kopalnianych węglo- 

wych do Gdańska i Gdyni w wyso- 

kości 7 złotych za tonnę. 

Analogiczna taryfa wyjątkowa po- 
winna być wprowadzona dla ekspor- 
tu wyrobów przemysłu tartacznego 

Wileńszczyzny: mianowicie, powinna 
być wprowadzona klauzula, iż prze» 

woźne za materjały tarte od wszyst- 

kich stacji Wileńszczyzny do Gdań- 
ska, Gdyni i wszystkich punktów 
granicznych nie powinno przekraczać 

pewnej zgóry określonej wysokości. 
Ta górna granica wysokości prze- 
woźnego, ze względu na obniżenie 

się ceny materjałów tartych w porów- 
naniu z przedwojenną i ze względu 
na to, iż przemysł tartaczny jest zu- 

pełnie nieczynny i dla uruchomienia 

go należy przynajmniej dia początku 
udzielić mu wydatnych ulg,—powin- 
na być ustalona niżej przedwojennych 

kosztów. przewozu do portu, które 
wynosiły, jak widzieliśmy wyżej, 185 
złotych od wagonu 15-tonnowego. 

Wydatków na przewóz powyżej 10 

złotych od tonny przemysł tartaczny 
Wileńszczyzny w obecnej chwili po- 

nosić w żadnym wypadku nie może 
i nie powinien. W myś! więc powyż- 

szej klauzuli, we wszystkich wypad- 

kach, gdy przewoźne za eksportowa- 

ny z Wileńszczyzny materjał tarty za 
odległość od stacji nadawczej w Wi- 

leńszczyźnie do Gdańska, Gdyni i 
wszystkich punktach granicznych, 
przewyższa 10 złotych za tonnę, wy- 

-sokość przewoźnego powinna być 

zredukowana do tych rozmiarów. 

Rozciągnięcie tej klauzuli oprócz 
Gdańska i Gdyni także na wszystkie 

punkty graniczne miałoby głównie 

na celu ułatwienie eksportu do Nie- 

miec, a także przez Rumunję (Con- 

stanca). N. K. 
Od Redakcji; — Zamieszczając artykuł 

pana N. K.—znawcy potrzeb naszego prze- 

mysłu tartacznego—o taryfach kolejowych w 
odniesieniu do tej dziedziny, która stanowi 
bodaj że najpoważniejszy dział naszego ży* 

cia gospodarczego _(przemysłowego)--musi- 
my się zastrzec, że poglądu Sz. autora co 
do nieaktualności poruszenia sprawy O 

spowodowaniu rewizji. dotychczasowej ta- 
ryfy nie uwzględniającej zasądy szróżniczko» 
wania dla towarów przesyłanych na odleg* 

OW © 

Przestępczość w Wilnie zamuam— DOM BANKOWY — 

BUNIMOWICZ 
BANK DEWIZOWY == 

w roku 1925, 

Władze policyjne Świeżo ukoń- 
czyły statystykę wypadków — prze- 
stępstw w roku 1925. Podajemy tu z 
niej szereg danych stanowiących ilu- 
strację życia w ubiegłym roku. Cyfry 
podane w nawiasach oznaczają prże- 
stępstwa wykryte. 

Największa iłość przekroczeń od- 
nosi się do przekroczeń przepisów 
administracyjnych, meldunkowych, 
sanitarnych i handlowych — jest ich 

łość ponad 600 klm.—nie podzielamy. Spra- 2844 
wie tej poświęcimy specjalny artykuł. 

Informacje. 
Absurdy obciążeń socjalnych. 

Pewna tabryka zatrudniała w pierwszem 
półroczu 1925 r, średnio 594 robotników, 
kiórzy przepracowali 630.014 godzin zwyk- 
łych i 16312 godzin nadliczbowych. Razem 
—654,226 godzin. Dokonane wypłaty za ro- 
bociznę i świadczenia wynosiły sumy nastę- 
pujące: 

Liczby 
ргиме 

Liczby 
absolutne 

Wypłata za faktycznie 
wykonaną pracę zł. 511.709.78 100,00 pr. 
wypłaty za urlopy „  41.224.82 8.05 pr. 
wypłata Kasie 

horych »  37.243.65 7.28 pr. 
wypłata na fund. 
bezrob. „ 761106 149 pr. 
wypłata na zakł. 
ubezp. od wyp, „ 895442 175 pr. 

Ogó'em zł. 606.745.13 118.57 pr, 
Średni zarobek netto robotników wszyst» 

kich kategoryj wraz z zapłatą za urlopy wy- 
nosił na godzinę faktycznie  przepracowaną 
84,26 groszy. Świadczenia socjalne, których 
koszt podnosi odpowiednio cenę towaru wy- 
niosły w tej fabryce 18.57 pr. kosztu robo- 
cizny. 
(„Przemysł metalowy”). 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.” Nr.8 z dn. 
26.1 1926: 

— Rozporządzenie M»ra Skarbu z dnia 
20.1 192. o wypuszczeniu serji ll premjowej 
pożyczki dolarowej (poz 54); 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
20,1 1926 o zmianie terminu przewidzianego 
м $23 1 30 rozporządzenia M-ra Skarbu z dn. 
27.V 1925 w sprawie regulowania obrotu de- 
wizami 1 walutami zagranicznemi oraz obro* 
tu pieniężnego z zagranicą (poz 55); 

— Rozporządzenie /A-1Ów Skaibu, Prze. 
mysłu 1 Handlu oraz Rolnictwa 1 DP. z dn, 
22.1 1926 o uzupełnieniu r-nia z dn, 16.1 1926 
w sprawie ustanowienia cła wywozowego od 
pszenicy (poz 56); 

— Rozporządzenie M-rów Skarbu, Prze- 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i DP. z dn. 
22.1 1926 w sprawie prolongowania terminów 
na uigową odprawę celną towarów (poz 57)3 

— Rozporządzenie M-ra Spraw Wojsko* 
wych z dnia 18.1 1926 w sprawie uzupełnie- 
nia r-nia z dnia 11.V 1922 do ustawy o obo* 
wiązku odstępowania zwierząt pociągowych 
iwozów na rzeez Vafisiwa (poz 58). 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.” Nr 9 z dn. 
30.1 1926: 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
9.1 1926 w sprawie uprawy tytoniu w r. 1926" 
(poz 61); 

— Rozporządzenie M-ta Skarbu z dnia 
221 1926 w sprawie dodatkowego cennika 
detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów 
tyiuniowych (poz 62); 3 

— Rozporządzenie M ra Skarbu z dnia 
25.1 19260 częściowej zmianie r-nia M-ra 
Skarbu z dnia 23,Xil 1925 o ustaleniu cen 
spizedażnych spirytusu i wódek monopolo» 
wych oraz dodatkowego opodatkowania „za- 
pasów (poz 63) 

— Rozporządzenie M-ra Przemysłu i 
Handlu z dn. 22.1 1926 w przedmiocie listów 
za dowodem doręczenia (poz 66); 

— Rozporządzenie Mera Przemysłu i 
Handlu z dnia 2611926 w sprawie częścio- 
wej zmiany zagranicznej taryfy telegiaficz- 
nej (poz 67); 

Z „Dziennika Ustaw Rz, P.” Nr 10 zdn. 
Lit 1926; 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu 2 dnia 
26.11 1926 o wprowadzeniu nowego formula+ 
rza deklaarcji celnej wywozowej (poz 68). 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
3 lutego 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 1,30 7,29 7,31 
Belgji 33,25 33,33 33,17 
Holandja 29310 — 293,83 29237 

Londyn 35.55 35.51 35.60 
Nowy-York 7.30 7.29 7.30 
Paryż 27,52 27,59 2746 
Praga 21.61 21,66 21,56 

nistrach finansów. już wówczas nie 
uszło pańskiej baczności, że niesz- 
częsny minister skarbu wciąż tylko 
trapi się i zabija się pracą i ma za- 

trutą całą rozkosz posiadania wła- 
dzy... 

* Usłanawiając nagrodę cnoty, Za- 
strzegłeś pan aby mowa okoliczno- 

ściowa nie trwała dłużej nad półkwa- 
dransa. Rozumiemy to dobrze. WÓów- 
czas, za pańskich czasów i długo 
jeszcze potem dawano jedną nagro- 
dę, tedy nie trudno było załatwić się 
z nią w ciągu jakich dziesięciu minut. 
Pomyśl pan jednak, że w roku bie- 
żącym rozdaliśmy 623 nagrody cnoty! 
Miałbym prawo mówić: przez 623 
półkwadranse. Postaram się wszelako 
nie skorzystać z przysługującego mi 
prawa... : 

My jesteśmy od tego aby robić 
cnocie reklamę. Niema w tem nicani 
złego ani zbytniego. Trzeba szeroko 
i głośno mówić o cnocie. Trzeba, 
aby się tak wyrazić: dobywać cnotę 
z ukrycia i siać pełnemi garściami 
wśród ludu i publiczności ziarno do- 
brych obyczajów. 

Pańska. fundacja pociągnęła ku 
cnocie niezliczoną ilość osobników. 
Jestem 106-tym z rzędu akademikiem, 
który dzieło pańskie wynosi pod nie= 
biosa. Po raz 106-ty osypujemy ciebie, 
panie baronie, kwiatami hołdu i sła- 
wy. A teraz,—d Гаппёе prochainel 
do zobaczenia się za rok o tej porze! 

Te wygłosiwszy powitanie, wyli- 
czał p. de Flers przez dobre pół go- 
dziny wszystkie i komu udzieiono 
nagrody. Imponujący korowód ludzi, 
których enotę dobyto na światło 

dzienne! Oto rodzina Chabć, mająca 
aż 16 dzieci (25.000 franków nagro- 
dy), najstarsza córka ma 17 lat, naj- 
młodszy chłopczyk sześć miesięcy; 
oto rodzina kapitana Pousset, której 
wszyscy członkowie brali jaknajwa- 
leczniejszy udział w wojnie, jeden 

padł, trzech ciężko rannych, pięciu z 

krzyżami Legji Honorowej; oto bo- 
haterska siostra miłosierdzia o której 
mówi de Flers ze szczerem, udziela- 

jącem się wzruszeniem; oto nagrodzo* 

ne przytułki i szpitale; Oto Kropla 

Mieka w Miilhuzie idealnie zorgani- 

zowana i funkcjonująca; Oto“ Oirzy- 
muje nagrodę instytucja o nazwie 
Wzajemną Pomoc Rodzin Francuskich; 
oto zakład dla sierot w Reims; oto 
pani Echaubard wyżywiająca z pracy 
rąk trzy swoje siostry, z których jed- 
na sparaliżowana i jedna warjatka 
Matce urnierającej przyrzekła, że ich 
nie opuści. Takimże wzorem cnoty 
rodzinnej jest paryżanka Emilja Pan- 
netier, a wzorem absolutnego pošwię- 
cenia się dla „swoich” jest nagro- 
dzona Germaine Lecamp. i t. d.i t d. 
O każdej z tych heroin potrafił de 
Flers mówić z wielkim blaskiem sło- 
wa, z głębokiem współczuciem, ze 
szczerym sentymentem, chwilami z 
rozrzewnieniem. 

Mówi się, mówi o cnocie... Choć 
raz do roku lecz z należnym respek- 
tem, i uroczyście i sypiąc hojnie na- 
grodami. 2 

Oto zaś i na tem miejscu w „Sło- 
wie* była mowa o cnocie. Raz przecie! 

Dlaczego zaś tak rzadko mowa 
jest wśród ludzi o cnocie a tak czę: 
sto o... paskudnych czynach, O wyk 

stępkach, ba, o zbrodniach?  Dlacze= 
go mniej, o wiele mniej interesują się 
ludzie pięknemi, szlachetnemi, pod- 
niosłemi czynami niż — pierwszym 
lepszym ktyminałem, bajeczną defrau- 
dacją, piramidalnem  szalbierstwem? 
Dlaczego? 
,, Dlatego, miły Boże, bo podobnie 
jak pjanista siadając do fortepjanu po- 
winien dobrze grać, obowiązkiem jego 
jest dobrze grać a nie fałszować, tak 
też i człowiek powinien być z natury 
rzeczy: uczciwym, miłosiernym, po- 
święcającym się, etc. jednem słowem, 
powinien być cnotliwym. To jego 
najświętszy obowiązek, Cnota jest tak 
rzeczą pospolitą (a przynajmniej po- 
Winna nią być w zasadziel) że... jak 
każda pospolita i naturalna rzecz, nie 
budzi żywszego zainteresowania. 
„Oto dlaczego nie mamy np. dzien- 

ników poświęconych wyłącznie... cno- 
cie, pięknym uczynkom, objawom wy- 
sokiej szlachetności, a przeciwnie ma- 
my ich sporo regėstrujących tylko 
wszelkie zbrodnie, zwyrodnienia, 0- 
szustwa, defraudacje. 

„ Przed „laty istniała metoda uczenia 
dzieci kaligrafji polegająca na pisaniu 
po wodnych znakach. Z wodnych 
zaś tych znaków były poukładane całe 
sentencje. Jedną z nich, wierszem 
wyrażoną, niech zamknę niniejsze 
rozważania i obserwacje. 

Cnota skarb wieczny, cnota klejnot 
dtogi. 

Tegoć nie wydrze nieprzyjaciel srogi, 
Nie spali ogień, nie zaleje woda— 
Nad wszystkiem zaś innem panuje 

przygoda. 
Czyż nie jest tak? ar 

cz. J. 

Kradzieże bez włamania 1358 
(853), uszkodzenia cielesne 387 (367) 
przestępstwa polityczne 14 -(13), 
bunt i opór władzy 72—(72), zakłó- 
cenie spokoju publicznego 2567, 
przemytnictwo 5, włóczęgostwo i że 
branina 318, fałszerstwo pieniędzy i 
papierów wartościowych 14—(10) ra- 

ing
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Niniejszym mamy zaszczyt podać do ogólnej wiadomości, iż sklep 
naczyń kuchennych i nar 

DOM 

zędzi rzemieślniczych p. f. 

Handl.-Przem* „S w I kai 

został przeniesiony z ulicy Mickiewicza Nr 7 do dawnego lokalu przy 
ul, Wileńskiej Nr 23 i mieści się łącznie ze sklepem spożywczym. 
1. Dział naczyń kuchennych zaopatrzony w wielki wy- 
bór naczyń aluminjowyci, emaljowanych, przedmiotów gospodarstwa domo- 
wego i tp. 2, Dział 
artykuły pierwszej potrzeby. 

bunek zwykły 6—(6), morderstwa ra- . 
bunkowe 7-—(6), podpalenia zbrodni- 
cze 2—(2), stręczenie do nierządu 6 
—(6), przestępstwa na tle seksual- 
nem 3—(2), spędzenie płodu 2—(1), 
kradzieże kolejowe 82—(46), kradzie- 
że kieszonkowe 281—(115), kradz. ko- 
ni 16—(6), kradzieże z włamaniem 
307—(137), kradz. bydła 4—[3], pa- 
serstwo 15—(12), potajemne gorzel- 
nictwo 11—(11), opilstwo 3193, bi- 
gamja 8. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
komenda m. Wilna, posiadająca etat 
niższych funkcjonarjuszy policji 669 
osób, z których prawie sto dwadzieś- 
cia osób pełni służbę jako urzędni- 
cy kancelaryjni oraz konwojenci aresz- 
towanych wysyłanych po za obręb 
miasta, to zestawienie tych dwóch po 
sobie postępujących cyfr da nam o- 
braz zadawalniający. . 

Z ogólnej liczby kradzieży — wy= 
kryto 57 proc. — co w porównaniu 
z przeszłorocznym stanem (czterdzieś 
ci kilka procent) stanowi znaczną 
poprawę, pomimo, że przeszłoroczny 
etat wynosił 820 osób, a nie jak o- 
becnie 669. : 

O podniesieniu się poziomu na- 
szej policji miejskiej — Świadczy też 
wymownie rubryka — lichwa, bo 
gdy w lutym rub. zameldowano za- 
ledwie o czterech „wypadkach nadu- 
żyć w lipcu mamy już tych wypad- 

spożywczy zaopatrzony we wszystkie 
Z poważaniem 

Dom Handl.-Przem. 

„ŚWIT: 
  

  

V Doroczna Szopka 

Akademicka 
czyli — Betlejki Wileńskie 

urządzana staraniem Koła Słuchaczy Wydz. Sztuk Pięknych U.S.B. 

Przedstawienia codziennie prócz czwartków od dnia 5-go lutego — 
piątku — w lokalu <Ogniska Akad.» — ul. Wielka 24. Początek punk: 
tualnie o goiz, 8-ej wiecz. Ceny biletów od 1 zł. do 5ciu zł. do nabycia 
na miejscu. Kasa zamawiań na następne przedstawienie czynna od godz. 

Tej wiecz. tamże. 

ków 32, w październiku 96,a w 
grudniu 246. 

Podczas gdy kradzieży zwykłych 
mieliśmy w styczniu r.ub. 146 w 
grudniu ilość ich spadła do  17-tu. 
Na podstawie całego szeregu zesta- 
wień, których dla braku miejsca nie 
możemy podać stwierdzić ;należy, nie 
bez przyjamności, że pomimo  ostre- 
go bezrobocia i załamania się „ekono* 
micznego jako warunków  sprzyjają- 
cych do rozwoju przestępczości — 
przestępczość ta dzięki energji policji 
m. Wilna maleje, a przynajmniej po: 
nosi zasłu żoną karę. [b] 

BOKU: GREKA CZBOAFZIE FROTRE SONAR RK DZA TEL TSS 

"KRONIKA 
CZWARTEK 

4 Dziś Wsch. sł, o g. 7 m.28 

Weroniki P.| Zach, sł. 0 g. 4 m 10 
Agaty p. m. 

URZĘDOWA. 
— [b] Orzeczenie komisji 

rozjemczej do spraw rolnych na 
pow. Oszmiański. W aniu" 30 
stycznia podpisane zostało orzeczenie 
nadzwyczajnej komisji rozjemczej do 
spraw rolnych na powiat  Osz- 
miański. $ 

W skład komisji weszli: okręgo* 
wy inspektor pracy p. Leszczyński 
(przewodniczący), sędzia Bąckiewicz, 
naczelnik wydziału rolnictwa i wete- 
rynatji p. Szaniawski oraz przedsta- 
wiciele obu stion. 

Orzeczenie to, regulujące warunki 
pracy i płacy ordynarjuszy folwarcz- 
nych, rzemieślników i stołowników 
rozciągnęło umowę zbiorową na rok 
służbowy 1925/26 z. Wileńskiej i na 
powiat, wprowadzając pewne zmiany 
i uzupełnienia. z 

Jednocześnie odroczono termin 
wypowiadania służby z 6-go na 15-ty 
stycznia. 

— (b) Odprawa komendantów 
posterunków ' policyjnych. 
dniu wczorajszym w komendzie po: 
licji na powiat Wil.-Trocki odbyła się 
odprawa wszystkich komendantów 
posterunków administracyjnych. 

Na odprawie obecnym był ko* 
mendant policjj wojewódzkiej p. 
Praszałowicz. 

W ubiegły poniedziałek odbyła 
się odprawa kormendantów kompa- 
nii granicznych. 

MIEJSKA. 
— (x) Wyjazd do Warszawy 

prezydenta m. Wilna. W dniu 
wczorajszym prezydent m. Wilna p. 
Bańkowski wyjechał na kilkudniowy 
pobyt do Warszawy w sprawach za- 
ciągnięcia pożyczki dla m. W:lna. 

— (0) Pogotowie ratunkowe 
w styczniu. W ubiegłym miesiącu 
pogotowie ratunkowe wzywane było 
310 razy z tego udzielono pomocy 
na miejscu w 144 wyp. 

Ostatnie dwa dni przyniosły 28 
wypadków. 

POCZTOWA. 

— (x) Zwiększenie ilości skrzy- 
nek pocztowych w obrębie m. 
Wilna. W celu udogodnienia pu- 
bliczności składania korespondencji 
zwiększono dotychczasową ilość 40 
skrzynek listowych w obrębie m. 
Wilna do80, przyczem wzięto pod uwa- 
gę potrzebę rozmieszczenia skrzynek 
na bardziej odległych krańcach mia- 
sta. Obecnie miasto jest podzielone 
na 3 rejony i opróżnianie skrzynek 
odbywa się trzy razy dziennie. Czas 
opróżniania skrzynek i kontrola pod 
terminem opróżniania wskazują tablicz- 
ki umieszczone na każdej skrzynce. 

— (x) W sprawie sumiennego 
spełniania obowiązków službo- 
wych przez urzędników. W osta- 
tnim czasie min. przemysłu i handlu 

p. Stanisław Osiecki wydał między 
innemi odezwę do personalu wil. 
dyrekcji poczt i.telegratów, w której 
podkreśla stwierdzone obniżenie się 
poczucia obowiązkowości wsród pra* 
cowników i wzywa do należytego i 
sumiennego spełniania obowiązków 
służbowych. Odezwa ta wyraża rów- 
nież konieczność należytego i oby- 
watelskiego traktowania 1 załatwiania 
ludności w sprawach urzędowych. 

— [x] Nieżyjący prenumerato- 
rzy gazet białoruskich. Wycho- 
dzące w Wilnie czasopisma biatoru- 
skie w poszukiwaniu prenumeratorów 
i dla wykazania władzom rzekomo 
znacznej ich poczytności zasypują 
pocztę całymi stosami egzemplarzy 
dla bezpłatnych prenumeratorów na 
prowincji. Większość tych egzempla- 
rzy, jak to wykazały już niejednokro- 
tnie dochodzenia, jest adresowana na- 
wet do osób, które od kilku lub kil- 
kunastu lat nie żyją. Rzecz oczywi- 
sta, że za doręczanie czasopisma nie: 
żyjącym  adresatom i innej bardzo 
licznej kategorji czytelników  czaso- 
pism białoruskich nie dobrowolnych 
prenumeratorów zaszczyconych przy- 
wilejem bezpłatnego otrzymywania 
gazet, poczta nie może w całej roz- 

W. ciągłości ponosić odpowiedzialności, 
W związku z tem, w celu uprze- 

dzenia zarzutu Szykanowania cza- 
sopism białoruskich, Wileńska dyrek- 
cja pocztowa wystąpiła do władz 
centralnych z wnioskiem o zaprowa- 
dzenie przymusu osobistego odbiera: 
nia z poczty gazet białoruskich przez 
adresatów zamieszkujących w poza- 
miejscowym okręgu doręczeń danego 
urzędu względnie agencj: pocztowej, 

— [x] W sprawie sprzedaży 
znaczków pocztowych. Wobec 
stwierdzonego wypadku pobierania 
przez prywatnych sprzedawców wy- 
robów tyioniowych przy Sprzedaży 
znaczków pocztowych ceny wyższej 
od normalnej, zwrócić należy uwagę 
ogółu, że sprzedaż znaczków poczto- 
wych po cenie wyższej jest zagrożo- 
na  odpowiedzialności karną  po- 
ciąga za sobą pozbawienie takiego 
sprzedawcy koncesji na sprzedaż wy- 
robów tytoniowych. W celu zapobie- 
żenia nieuczciwemu postępowaniu nie- 
których sprzedawców, społeczeństwo 
winno więc współdziałać z władzami 
of zgłaszając każdy wypa- 

el 
nym. 

KOLEJOWA 

— (x) Zmiany w rozkładzie 
jazdy pociągów. Z dniem 5 b. m. 
przestaną kursować -pociągi pośpiesz- 
ne Nr. Nr. 801 i 802 które dotąd 
kursowały między Warszawą, Brześ- 
ciem, Baranowiczami i Stolpcami, 
Wprowadzone zaś zosianą w tymże 
dniu pociągi pośpieszne Nr. Nr. 705 
— 706 na linjj Warszawa — Białys- 
tok — Wołkowysk — Sarny — Nie- 
chorowicze. 

Pociągi te kursować bęgą 3 razy 
w tygodniu a mianowicie: z War- 
szawy we wtorki piątki i niedziele, z 
Niechorowicz w poniedziałki, środy i 
piątki. 

tego rodzaju władzom 'policyj- 

— (x) Nominacja p. inż. Łagu- 
ny. : Dyrektor wydziału eksploatacyj- 
nego wileńskeij dyrekcji P. K. P. in- 
żynier Łaguna został z dniem 3 b. m. 
mianowany wiceprezesem wydziału 
technicznego tejże dyrekcji. 

SPRAWYYŻWZNANIOWE 
— (b) Powrót arcybiskupa 

Teodozjusza. W dniu wzzokajszili 
powrócił z Warszawy arcybiskup 
Teodozjusz. 
„ Na dworcu arcybiskupa  Teodoz- 
juszą witała delegacja składająca się 
z członków konsystorza,  semi- 
narjum duchownego i _ ducho- 
wieństwa. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE: 
— (b) Możliwość rozłamu w 

kole żydowskiem. W dniu wczoraj- 
szym sen. Rubinszteja i poseł d-r 
Wygodzki zawezwani zostali do War- 
szawy na specjalne posiedzenie ży- 
dowskiego koła sejmowego w spra- 
wie ustalenia stosunku koła do rządu 
pr. Skrzyńskiego. 

Dowiadujemy się w związku z 
tym, że pewna część posłów zwró- 
ciła się do rady riaczeinej sjonistycz- 

nej organizacji z pismem, w którym 
zapewniają, że jeżeli do marca nie 
zostanie zwołana krajowa konferencja 
organizacji * sjonistycznej zmuszeni 
będą wystąpić z koła sejmowego. 

Do grupy tej przyłączyć się ma 
grupa «hitahdut», 

OPIEKA SPOŁECZNA i PRACA 
— (b) Gmina żydowska a bez- 

robotni. Gmina żydowska powięk- 
szyła ilość porcji chleba, wydawanych 
bezrobotnym z 1000 do 1300. 

Jednocześnie z tym, p. Kahan 
przedstawiciej amerykańskiego towa- 
rzystwa J. О. C. zapewnił przedsta- 
wicieli dobroczynnych instytucji wi. 
leńskich, że Wilno otrzyma wkrótce 
pewną sumę celem polepszenia po- 
mocy dzieciom w szkołach. 

W _ związku z tym sieć kuchni 
przy szkołach żydowskich będzie 
rozszerzona. 

— [b] Podział zasiłków dla 
bezrobotnych, W dniu wczoraj- 
szym odbyło sią posiedzenie komisji 
repartycyjnej celem przeprowadzenia 
rozdziału pięciu tysięcy złotych prze- 
znaczonych jako zasiłki dia bezro- 
botnych umysłowo pracujących, 

Ogółem wpłynęło 215 podań o 
przyznanie zapomogi, 

— (b) Odroczenie terminu re- 
jestracji nietetnich. Ostateczny ter- 
min rejestracji nieletnich  zatrudnio- 
nych w przemyśle i handlu odroczo- 
ny został do dnia 10 b. m. 

Rejestracja  przeszłoroczna | nie 
zwalaia pracodawców od rejestrowa- 
nia nieletnich w roku bieżącym. 

AKADEMICKA. 

— Premjera „Szopki Akade. 
miekiej* jak już podawaliśmy od- 
będzie się w piątek dn. 5 lutego r.b, 
w lokału „Ogniska Akadem.* Począ- 
tek o godz. 8-ej punktualnie. Bilety 
do nabycia na miejscu. Następne 
przedstawienia codziennie _ prócz 
czwartków. 

—. Przedstawienie „Szopki* 
dla akademików. Staraniem Zarzą- 
du Bratniej Pomocy Młodzieży Aka- 
demickiej w dniu dzisiejszym  odbę- 
dzie się przedstawienie piątej „Szopki“ 
Akademickiej dla członków towarzyst- 
wa. Po przedstawieniu do godz. 1 w 
nocy mają być tańce. 

Wsięp tylko za okazaniem  legi- 
tymacji Bratniej Pomocy. Początek o 
godz. 8 wieczór. 

— Zarząd Koła Rolników 
U. S. B. w Wilnie, ogłasza iż w 
obecnym karnawale doroczny bal 
Koła Rolnikėw nie odbędzie się, 
ze względu na tragiczną Śmierć Ś p. 
kolegi Władysława Bądzkiewicza, jak 
również na ciężki kryzys przeżywany 

przez całe społeczeństwo, 

d 
V 
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Wystawa odbędzie się w sali 3 Kino Kameralne i Dziś nareszcie Wilnianie © Od r. 1843 istnieje arr TA 

aktacja chorych I ran. fuku „saperów o (ul. сс Polonia* Szean: IV Przykaza NIE Vilenkin «gotowa kroja pt. wk V aa 4 Wstęp dla wszystkich — płatny. 35 O onja ciowy w 10 aktach z fe- tarska 20. Lui abatila/EE je 

4 Olieerskiem Kasynie , Qamizóno: PZA a aria Ba ра Го е » + * 43: г l st ле tki o lim a was. ilm i d. ) wem odbędzie się posiedzenie Sekcji w roli MATKI pm IE ŻY la wasł SYNOWIE | CÓRKI to film dla- wasi lizny wediug žurnai — Reduia w teatrze na Pohulance w cenie od 50 gro- 
  Sanit. T. W. W., na którem ppłk.— jadalne, sypialne,? sa- 

ze
j gra dzisiaj po raz ósmy po dłuższej przer- Kino-Teatr Czarodziejka ekranu Wiera Chołodnaja, Osip Runicz i Maksimow w_12 akt. dramacie szy są do nabycia w 

  

: . ® lonowe i gabinetowe, lek. Bohuszewicz wygłosi referat wę dramat Wyspiańskiego „Wyzwolenie. 3 с° ® 5 : 66 Podczas seansów špiew romansėw,Kredensy, stoły, PRACOWNI 
i horych, rannych i Za- Jutro po raz dziewiąty komedja Żerom- 6 Nz 2 it szafy, łóżka i t. d, i p AE E SM zo. Uciekła mi przepióreczka». W so e 10S REŻ СЕН Wykwintne— Mocne aM$KI6 * < 5 - Za ži е 

gazowanych > s. botę powtórzenie «Fircyka w zalotach» ko- ” е 99 TERARIEACJ a LIU Niedrogo. ubiorów — Powszechne wykłady Uni- mędji stylowej Fr. Zabłockiego, zakończo- ; Sprzedaž na raty. 
wartek, dnia nej sceną operową Dominika Cimarosa Dziś będzie wyświetlany film w 7 aktach. Nad program: R Ofiarna 2—1. wersyteckie. We cz › j ą operową   

Miejski Kinematograf : ini i te». W niedzielę o godz: «Tygodnik aktualności : 4.go lutego 1226 roku o godzinie «ll matrimonio segre e a i 3 : otrzebny jest 

dj wieczorem w, Sal snededkch РУОр ои о Nieznośny Willy" Nr 499 odpowie sau ee. BRA CS 7 ronom zas Uniwersytetu zast. prof. dr. Iwo Bilety sprzedaje do przedednia każdego KULTURALNO OŚWIATOWY J) neńskiego, spalenie floty amerykafń- itał RR = Eh A! R wieku, 
Jaworski wygłosi odczyt p. t. „Ustrój przedstawienia biuro „Orbis* Mickiewicza SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5 Przygody urwisa. skiej, królestwo mody i t. d.) pitażem RAF człowiek solid- 

(we własnym domu) 
z dużą "przyszłością. 
Wiadomość w Biurze 
Reklamowem Garbar- 

ska 1 tel. 82, 

iowi е kiu 11 od 9—4.30 м dnie powszednie iod 
ŠrediiOMUECEU EKO, EA 10—12.30 w niedziele, oraz kasa Teatru od 

11—2 i od 5—8 w dniu przedstawienia. 
— Koncert:Wieczór «Przeglądu Ąr- 

tystycznego», który odbędzie się dzisiaj, 
we czwaitek, w Ah nio YĆ 

3 Przemysłowego przy ul. Mickiewicza 33-a o 

go Stowarzyszenia „Dowborczyków godz. Ró GE zdołał już wzbudzić 

niniejszym powiadamia, że akademja swoim doborowym programem wśród mi- 
dn. 7 lutego r.b. podczas uroczy łośmków sztuki żywe zainteresowanie. Ww 

mi grupy wschodniej Stow. Dow- koncercie biorą udział: znakomita špiewacz- 

gr. Amfiteatr i balkon 25 gr, ny, moralnie i mater- 
jalnie odpowiedzialny, 
z wielkim fachowym i 
życiowym doświadcze- 
niem, poszukuje od 
zaraz lub później po- 

KT znający się За 16 rządcy admini- 

państwa 
wykładów p. t. 
średnich”. Wstęp. 50 gr. 

dzieży 20 gr.* TS 

-- Akademja: Zarząd Wilenskie- 

KINO CZYNNE: od g. 4-ej do 11 m. 30 w. CENA BILETÓW: Parter 50 

g Cia с 

| „M. GORDON 

  

„Kultura wieków 
dla mło- 

  

    

na wszelkich Stratora  mająiku u 
pracach w za: Wdowy, małoletnich, 

kres leśnictwa wcho-!Ub administracji po* 
dzących, jak również ręczającej. Łaskawe 
na miernictwie i kan- Ofely nadesłać:  Wil- 

ul. Niemiecka 26 
  

ką operowa p. Marja Skowrońska, artysta b. 

    

    

borczyków, a: się W teatrów cesarskich p. tpm JEŻ Od 3go do 16-go lutego " celaji. _ Długoletnia 20 a: 272 
li miejskieį przy ul. Ostro- mane bosonożki pp. Aneta Rejzerówna ktyka. Dobre świa. St: Grabowskiego ul. he P- kiej Nr c IP t Nadzieja Radzinówna (tańce plastyczne). po raz pierwszy po wojnie datiyK. "Poszukuje Garbarska Nr 1 dla 

S Po koncercie cząrna kawa i tańce salonowe zajęcia. _ Wymagania |. Łuszczewskiego. 
BALE I ZABAWY. do g. 126j. o skromne. Łask: olerty sę ukuję 

la „Leśniczy w ar — Doroczna pe = WYPADKI | KRADZIEŻE ministracji „Słowa па ое НЕ 
organizowana To dh 6 śle: dnia goletniej dzierżawy palonej oku sotus: „— Pożar w, Parku „Letni TE. * a ‚ czym. W nocy na 3 b. m. skutkiem ‹ Л | nej ziemi, dobremi łą- szenia a: Zaca, nadmiernie rozpalonego pieca wy- MATERJAŁY Laja | Piótnie „A alkowski kami. Oterty 2 opisem (ul. Ad. Mickiewicz ы us u buchł pożar w jednym z budynków a kaać. szczegółowym i poda- 
oraz bilety wstępu u Viarzy zabawy wojskowych w Porubanku, należącym Kamgarny Ordynuje od 5 — 7. ĮI6M Warunkėw dzier: pp. gospodyń i gospodarzy zasawy 0 Parku Lotniczego. Budynek spło- 3-g0 maja 15. TE ROMA machu Dyrekcji Lasów państwo RS Szewjoty W.Z.P, Nr 48, PrOSzęc. Wilno biuro 
wk W. Pohulanka 24 pokój Nr. 1 nął doszczętnie.j, : + I 38. ogłoszeń St. Grabow- sz (w. oka akademickie _,Spaliła się również część rzeczy, Wełny - — skiepo ul. Carbarska I telefon 793) wstęp 3 zł, akademicki należących do zamieszkałych tam8.miu o wydzierżawienia dla Mieczysława Przy- 
2 zł. Początek o godz. 22-ej. Stroje rodzin podoficerskich. Ofiar w. lu- Jedwab D m. ziemski Pod- bysławskiego. 
wieczorowe. brzeź 326 dzies. 

— Bal włóczęgów. Dziś o godz Ziemi ornej 
  dziach nie było. Akcja ratunkowa a 

100 dz., 

Ostrobramska 3 m. 7. 
Wildszteja od 10 do 
2-ej godz, 

l Akademickiego Klubu  WI6czg- 

2 łącznie z Akadem. Legją Woj-  — (b) Przekroczenie granicy. 

skową. Bal urozmaica przebogały ko- W nocy na 1 b. m. policja graniczna 

tyljon. Salę dekoruje turma kwiatowa ZE Stan. ao prze- 

«, Pierwszej byłej kraczającego granicę z Litwy. 

EEE aa Tomie w Kureński w czasie pasa neutral- 

p. M. Hurczyn poczta 
i maj, Podbrzeź pow 
Wil.-Trockiz osobiście 
od dn. 10 bm. w Wil- 
nie, Bakszta 6, m. 6. Dr r od 

1 marca miesz- 

3 a > 
Е ORTEPIAN gabl- „BĘ 2 niowej była utrudniona z łąk 80 dz., pastwisk а0 

22е w aslomch Domu Olicera Pol“ d braku wody na miejscu i Talpi i lasu 141 'dz. Bliższe a: 
skiego (Mickiewicza 13) odbędzie się Dochodzenie w toku. NU (VI 000 nis |? wiadomości listownie: RSS: 

  

PRZETARG NA OBJEKTY WODNE ręczoną ;zosianie premja w i ° a a: __ kanie z 3:ch po- 
kie en kwiatów, In- nego _ był żołnierzem armji [polskiej w Województwie Wileńskiem. 0 Į 0 $ 1 p r | e paka m lab łe ЛЬ 

lokacji co do zaproszeń udziela Se- następnie wzięty został do niewoli, 3 s W. Smiałowska tjęgejn. "Oferty APN 
kretarjat Bratniej pomocy (ui, Wielka zaaklimatywował się w Litwie i do- Dnia 18 lutego 1926 roku o godz. 10-ej rano przylmaje od godz. szą się składać w Ad 
24) w godz. od 1—3 i od 7 do 9 piero teraz przyciśnięty represjami w lokalu Wydziału Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja do a US E mniędca i x „Stowa“ 
wiecz. Pizy wejściu obowiązują « za- uciekł do Polski. Wojewódzkiego w Wilnie (Wilno, plac Marji Magda- Robót Publicznych w Nowogródku niniejszem W.Z.P. Nr 63. * — Porwanie <sabinki». Szejna Su- roszenia. > chadowicz (Pokój 1) zamejdowała, iż dn. 1 

— Doroczna żabawa (taneczna bm. Jajaa Powiowiej zam. Zacisze 1 upro- 

Koła Przyrodników U.5.B. Odbędzie wadził 'jej 16 letnią córkę Dochę; która 

się 5 lutego o godz. 10-iej w lokalu opuszczając mieszkanie skradła 240 zł. go: 

Ogniska. Akademickiego, Wielka 24, towką I ha 300 zł. biżuterji. 

  

leny Nr. 2 pokój Nr. 27) odbędzie się przetarg na 
wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wod- 
nych, a m'anowicie: w powiecie Wileńsko-Trockim: 
grupa Nr. 11—jeziora Morki, Kotysz, Wojniak. W 
powiecie Święcianckim: grupa A — jezioro Świr 

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodów: 
1—platiormy marki „Ford“ na podwoziu o0so- 

bowem Nr. silnika 2784893 z ogumienien bez narzę- 
dzi; samochód wymaga kapitalnego remontu; 

2—sanitarnego mąrki „Ford* na podwoziu oso- 

  

ZS rzybłąkał się pies 
ф „D dn. 2 bm. wilk 

PokójĘ, gu.* 
biór zgłaszać się: Pió. 

DO WYNAJĘCIAramont 2 m. 4 od g, 
— Pożar. We wsi Horodyszcze gm. —jeziora: i ini i. Ładny, słoneczny, z 20 do 21. — (b) Katastrofa samochodo- ki -wyckiej wskutek nieostołnego he (wstęp), gr. “2 e mus nd Das i = je bowem Nr. silnika 2782755 z ogumieniem bez na- niekrępującem o Weje poz m 

wa. W dniu wczorajszym takSONIELT gzenia się z ogniem spłonęła kuźnia, dwa  WS/ĘPAMI Osób trzecich) gr. Jez. Niepuy, lejlis, rzędzi; samochód wymaga kapitalnego remontu; šciem, powóz cto- 
Nr. "48 w drodze z Wilna do N. Wi- chlewy i dach nad domem mieszkalnym na ligajtis, Balczuk, gr. 23—jez.: Końciażyno, Staszonki, 3—sanitarnego marki „Ford” na podwoziu oso- Ul. Rossa 10 mieszka- ria» pojedyńczy i 

szkodę e KC 6 
i a noże. Dnia im. o godz. о 

Przyczyną wypadku „była Ślizga- mieszkania Malki Kajsowej Girona 
wica dzięki której zarzuciło tylne ko- 3) przyszedł Stanisław Bukiel (ll Raduńska 
ła. Maszyna zderzyła się ze słupem 80) i napadł z nożem na znajdującego się 

ficznym. . Pasażerowie nie od- tam Ryszarda Staniszewskiego. Pomiędzy 
telegra cznym, wyżej wymienionymi wywiązała się bójka 
nieśli ran. na noże w czasie której obaj odnieśli rany, 

Szejnelis, gr. 24 — jez.: Wojuny, Krakinie, Wikszłaja, 
Zezulis, gr. 26 — jez; Szwenta, Wobulinis, gr. 27— 
jez. Bieżuwis, Szaminie, gr. 30 — jez.: Zabieliszki, 

„, Głuszak, Podmiadzino, gr. 33—jez.: Gołubino, Gło- 
dzianka; Końciarzyno. W powiecie Brasławskim: 
gr. 34—jez. Nowiato, gr. 37 — jez.: Snudy i Krewce, 

nie. Studnickich, Ko- ną parę sprzedam tanio. 
lońja Bankowa przed Wiadomość, Cielętnik, 
mostem murowanym. wijjią Podzamcze ini 
—————————— Iyrankiewicz g. 10-15. 

OBIADY kW gub. książ. wojsk., 
Z wyd. przez FKU 

r. ч 
bowem Nr. silnika 2764998 z ogumieniem bez na- wi. lejki uległ wypadko rzędzi; samochód wymaga Kania, remontu. 

Przetarg ma się odbyć w dniu 17 marca 1926r. 
w lokalu Starostwa w Baranowiczach (ul, Pocztowa) 
o godzinie 12-ej. ' 

Osoby życzące nabyć wymienione samochody 

  

   
      

     
     

RÓŻNE. Posotowie odwiozło koda u do Śr. 39—jez. Smołwa,:gr. 41 — jez.: Ostrowite, Plusy, winny złożyć przed przetargiem wadjum w sumie Prywatne bardzo -- Wilno oraz 

— (b) Wystawa gołębi pocz- sepliaia: žydowakiegos gr. 49—jez.: Obstra,+Podworne, (wstep), Wejkszy. 100 zł. do /Paūstwowego Zarządu Drogowego, smaczne 1 obfite A Wa 
— Amatorzy ciastek. Dnia 2 bm. zo- 

towych i rasowych. PO A stali zatrzymani na gorącym uczyaku kra- 
hodowli golębi „Czuwaj“ organizuje dzieży ciastek z cukierni przy ul, Šw.-Jaf- 
w okresie 4 — 7 b. m. wystawę go* skiej 3 Sora Grosman £(Żydowska 8) oraz 
łębi pocztowych i rasowych. Róża Kieler (W. Stefańska 33). 

TSS ATS PAS ION 

Z OSTATNIEJ CHWILI, 

W powiecie Postawskim: gr. 51—jez. Miastro (że 
wstępami osób trzecich). W powiecie Dzisnienskim 
gr. 47—jez.: Ozieryszcze, Łastowice. 

Wszelkich informacji dotyczących warunków 
przetargu udziela Inspektorat Majątków Państwowych 
Wydziału Rolnictwa i; Weterynarji od godz. 11 do 
13 codziennie oprócz dni świątecznych. 

3 dania. Mickiewi- 
cza 5 m. 10 (obok 
Banku Polskiego). 

Samochody można oglądać w dniu przetargu w 
godzinach 012 przed garażem Starostwa w Ba- 
ranowiczach, н в 

przez Komisarza Rzą- 
du w Wilnie na im. 
Jarosława  Tarasewl- 
cza, zam. przy ul. 

a bo's:ewickie i Podgórnej 18 m. 8, 
litewskie marki unieważnia się. |; 
pocztowe daję w 7%, kartę nadlicz- 

Za Wojewodę 
(-) Inż. E. Fryzendorf 
Dyrektor. zamian marki roz mai- bowych rekrutów 

  

  

  

  

° ° z = WRS: ri 1903 r., wyd. przez . 
przyczem z zadsze pKUJ—Wil a im. Strejk tram w ajarzy 0 Į ę H i Okazy daję po „ika, sd palce 

* : * a 
WARSZAWA, 3. Il. (żel. wł. Słowa), jutro ma się wypowiedzieć osta- 0 $ 1 e, kikadiesiąt znaczków jam: SR 

tećznie o sprawie strajku tramwajarzy rada miejska. Dzisiaj sprawę tę (na wybór). у 43, unieważnia się. 
rozważał magistrat. Polski Związek Zawodowy Stoi na stanowisku, że o 
ile magistrat przyjmie minimum żądań tramwajarzy jutro w południe tram- 
waje ruszą na miasto. Na jutro zrana zwołany zosłał wiec tramwajarzy 
w teatrze Powszechnym, na któryma ma zapaść uchwałą w sprawie dal- 

Dowiedzieć się w Ad- Zapisujcie się do L. 0. B. P. s:5iu żesz 
dy  maszynistki 

PTACTWA TAT ЭИЧА TEA 

Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja 
Robót Publicznych w Nowogródku niniejszem 
ogłasza ustny przetarg na sprzedaż sammochodu oso- 
bowego na 4 osoby marki „Ford“ Nr. silnika 3725961 lub kancelistki, 

  

stwo solidnej firmy na 
Wilno. Posiadam sze* 
rokie znajomości.Mogę 

о 22 ° KZ tąpić kogo w szej akcji. : z ogumieniem i narzędziami. Samochód wymaga o ST 4 ciągu kilku 
° ° 3. większej naprawy, miesięcy. Zgłoszenia Prezes międzynarodowej konfederacji A a LS Ni naa fab, Kilka tysięcy dobrych kslgžel pnie Żagze 

studentów. w lokalu Państwowego Zarządu Drogowego w Li- z różnych dziedzin = BE dzie (Słobódki 1) o godz. 12-ej. a a P rzyjmę 
PARYŻ 3 Il PAT. Prezes między- Podczas swego pobytu w Ameryce , Osoby życzące .nabyć wymieniony samochód P 1 y > = adatawicia: 

narodowej konfedercji studentów p. p. Baliński zwiedzi szereg miast a- _ winny żłożyć przed przetargiem wadjum w sumie Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie Л Jan Baliński Jundziłł wyjeżdża dziś merykańskich i wygłosi cykl odezy- 100 zł. do kasy Zarządu. 
do Stanów Zjednoczonych na zapro- tów informacyjnych o „Contederalion Sąmochód można oglądać w godzinach urzędo- 4 po cenach rzeczywiście niskich 

od 30 FZ A : * 3 $ gr. za tom : Z szenie L studentów amerykańskich. Internationale des Etudiants*, 3 wych w garażu przy Zarządzie w Lidzie. OKAZJĄ dla miłośników książek, bibjjotek a A: 

Rolnicy rozpoczęli orkę na Górnym Śląsku. > prywatnych i czytelń zawodowych osobistości. Łaskawe Za Wojewodę oferty proszę kierować 
: WARSZAWA, 3.11 (fel. wł. Słowa). Z Górnego Śląska doncszą: Korzystają: z (—) inż. Fryzendori ika Aa aks k k k ki k A A 0 Admin. „Stoma“ 

kilkodniowej pogody rolnicy rozpoczęii tutaj wiosenuą orkę. r pód. Przedstawiciele" 
Dyrektor. 

  

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA — + nia, Ale zwajcza go natychmiast, nie sza o wiele swoją doniosłością spra- damy *. Zaczyna się rozmowa o „czem Ale ja naprawdę nie pamiętam tych tam Panna Amelja patrzy za nim przez : DOBACZEWSKA. 
2) NIEDZIELA. 

Dawno, dawno rozegrał się ten 
cały dramat. W Stanowiszczach. Kwi- 
tły bzy i słowiki śpiewały. Z Peters- 
burga przyjeżdżało się na wakacje 
już w maju. Z początku szło wszystko 
tak cudnie, jak w czarodziejskiej baj- 
ce. Ale potem przyjechała kuzynka. 
Była ładniejsza i brała świat przebo* 
jem. Zwyciężyła. Oto tu stoi, obok 
niego. Oto jej olbrzymie oczy i olbrzy- 
mie jasne warkocze. Dawno, dawno 
wygasł żal, ulotniła się gorycz. 1 mo- 
gą spokojnie stać obok siebie ci dwo- 
je. Ten ból czasów minionych nie 
rwawi, tylko złotem i purpurą zna* 

czy jej szare zresztą i drobnych zda- 
rzeń i rzeczy pełne życie. 

Aż oto, po obiedzie, słyszy panna 
Amelja znajome kroki na korytarzu. 
Zrywa się. Tchu jej brak ze szczęścia. 
Otwierają się drzwi; staje w nich do- 
rodny mężczyzna z óśmioletnim chło- 
paczkiem za rękę. Panna Amelja obej» 
muje Michasia i całuje go serdecz- 
nie, tkliwie, co najmniej z dziesięć 
razy. Pocałunki jej klaszczą głośno i 
są jakieś wilgotne i ssące. Policzek 
Michasia, przytulony do zwiędłego 
policzka staruszki zapada, jak w źle 
nabitą puchową poduszkę. Michasiem 
wstrząsa leciuteńki dreszcz obrzydze- 

daje mu. prawie dotrzeć do šwiado- 
mości. Z niekłamaną w tej chwili ser- 
decznością tłumaczy się, że nie był 
tak dawno. Jureczek jest bardziej bez- 
pośredni. Bez ceremonji krzywi się i 
odpycha obcałowującą go babkę łok- 
ciem Potem chodzi po pokoju i za- 
gląda w każdy kąt. Może to czynić 
bezpiecznie. Pauny Estella i Leokadja 
są w tej chwili u solenizantki z babką. 

Michaś także rozgląda się po po- 
koju i siada ostrożnie na kulawym 
stołku. „Ależ zimno tu, u cioci", za- 
czyna nieopatrznie i urywa natych- 
miast, zmieszany. Po chwili zaczyna! 
niepewnie, że on by ż całej duszy 
ciotce w swoim domu rad... ale. ani 
marzyć tymczasem. W tych dwuch 
pokoikach. Żona i tak nieraz wyrzeka. 
Przyzwyczaiła się w domu do czegoś 
całkiem innego. Dwoje dzieci, ich 
dwoje, w jednym pokoju śpią wszyscy, 
w drugim jedzą i mają rodzaj  salo- 
niku. Nie sposób bez tego się obejść. 
Czasem ktoś przyjdzie. Nie są odlud- 
kami. 

Panna Amelja wie dobrze, że to 
wszystko racja. Michaś ma solidnie 
znoszone ubranie i znowu zeszło« 
roczne wytarte już palto, A Jureczek 
mocno wyrósł ze swojego paltocika 
i widać wyraźnie, że należy mu się 
nowe. „Dobrze, dobrze kochanie, nie 
nie tłómacz się, o czem innem poga- 

innem”, Panna Amelja wysila się jak 
może, by Michasia zainteresować, by 
się z nią nie znudził i nie poszedł 
znowu na długo. Dobiera starannie 
tematy, o politykę nawet zatrąca fi 
dumna jest z siebie bardzo, jakkol- 
wiek po ładnych ustach Michasia 
przewija się leciuchny uśmieszek poli- 
towania. Chwilami rozmowa urywa się 
na krócej lub dłużej. Wówczas panna 
Ameijakręci się na krześle i rozpaczli- 
wie, gorączkowo przerzuca w zmęczo- 
nej życiem głowie najprzeróżniejsze 
kwestje i zagadnienia niby kariki trudnej 
książki Oto zrozumialsza  karika. 
Panna Amelja rozjaśnia się i zaczyna 
o ciężkich warunkach. Michaś ožy- 
wia się na chwilę. Nawet zaczyna 
coś jakgdyby zwierzenia. Przechodzi 
na dolę urzędników państwowych 
w ogóle, a swoją własną specjalnie. 
Wspomina o stosunkach z przełożo- 
nymi. Utyskuje, krytykuje, oburza się, 
wpada w zapał, Panna Amelja jest 
w  siódmem niebie, ale... już daw= 
no straciła wątek Michasiowej pre- 
lekcji. Właściwie te wszystkie sto- 
sunki i powikłania są dia niej po- 
troszę bajką 0 Żelaznym Wilku, 
Od dwuch lat już siedzi w Schroni: 
sku, gdzie humor. pani. Romancewi- 
czowej jest sprawą ważniejszą, niż 
obalenie rządu, A ziąb w pokoju, lub 
jakość dzisiejszego obiadu przewyż- 

wę zabagnienia stosunków w admi- 
stracji. Ale stara się dotrzymać kroku 
Michasiowi, aż poczerwieniała z wy 
siłku. Byle się nie znudził, byle nie 
odszedł. Napróżno. Jakieś nieszczę- 
sne, nie na miejscu wstawione po: 
taknięcie psuje wszystko. Michaś ury- 
wa nagle w pół zdania, śmieje się 
sam z siebie i zaczyna pytać ciotecz- 
kę o zdrowie. Na miły Bóg. Toż za- 
pomniał zupełnie z kim mówi. 

Panna Amelja jest unicestwiona. 

„Ja się dobrze czuję, Michasieczku, 
czasem tylko kaszlę trochę. Ty mi 
jeszcze co o sobie opowiedz.* „Ależ 
cioteczko, tak dość długo durzyłem 
cioci głowę temi rzeczami." Panna 
Ameija.omal, że nie płacze. Tak, tak. 
Jest już stara. Umysł jej się zaćmił, 
nikt z nią teraz poważnie. porozma- 
wiać nie chce. Dawniej zabierała głos 
we wszystkich sprawach, ogół intere- 
sujących; tylko, że teraz tamte sprawy 
już nikogo nie interesują. Tymczasem 
Michaś podchodzi do komódki i og- 
ląda fotografje, „To Stanowiszcze. 
Poznajesz? Przecie chyba pamiętasz?* 
Michaś wybucha śmiechem. „Ciociu, 
skądże? Nie mogłem mieć wówczas 
nawet siedmiu lat. „Czy podobna? 
Tak, prawda. Ale mógłoyś pamiętać, 
Ja pamiętam tam siebie dokładnie od 
sześciu lat*. Michaś wzrusza niecierpli- 
wie ramionami. „Być może, być może. 

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

Stanowiszcz. Byłem taki mały, gdy 
je sprzedano. A pozatem nic mię tak 
dalece z niemi nie wiązało*. Na to 
bluźnierstwo krew ścina się w żyłach 
pannie Amelji. Patrzy na Michasia 
przerażona. „Rodzic* twoi tam się 
poznali, tam się pobrali. Tam przy- 
szedieš na świat. Matka twoja była 
ukochaną siostrzenicą mojej matki. 
Przyjeżdżaliście na wakacje, gdyś był 
maiefńiki, wszyscy «ię tak pieścili.....* 

Michaś słucha uprzejmie i patrzy 
jednem okiem na zegarek. Panna 
Amelja drętwieje, To krótkie, ukrad- 
kowe spojrzenie na zegarek —to znak, 
że zaraz pójdą. A dopiero czwarta i 
tyle jeszcze pustych, długich godzin 
do wieczora. Panna Amelja podnosi 
na siostrzeńca błagające oczy. Rozu- 
mie on dobrze wymowę tych oczu i 
robi mu się nijako. Ooiecał żonie, że 
wróci „piorunem* i pójdą do przyja- 
ciół, posiadających rówieśników Jur- 
ka i Maryni. Michaś chrząka kłopo- 
tliwie. Na szczęście wyręcza go Ju- 
rek. Podchodzi i ciągnie ojca za pal- 
to. „Tatusiu, a może już pójdziemy?" 
„Zaraz, synku, zaraz”, „Tatusiu, bo 
za późno będzie do: Witusia*. „Wi- 
dzi ciocia, obiecałem malcowi i nie 
chce darować swojego. To trudno, 
musimy uciekać. Innym razem z pew: 
nością na dłużej...* Już ich niema, 
Już poszli. 

okno. „Innym razem z pewnością na 
dłużej*,.. Tak, tak. 

Z poszarzałego nieba sypie się na 
świat gęsty,  drobniuchny popiół 
zmroku. To zmrok nadchodzi, wcze- 
sny zmrok jesienny. Przed szóstą nie 
wolno zapalać lampy, za dużo nafty 
by się wypaliło. A pani Romancewi- 
czowa wróciła; słychać jak urąga w 
kuchni, że „ktości już palił maszyn- 
ka*. | skąd ona to zarąz pozna? Z 
dyszkantem niewieścich głosów łączy 
się nosowy bas Józinego kawalera. 
Powietrze aż tutaj drży od tego gło- 
su. Panna Amelja wzdtyga się z ob- 
rzydzenia. Popiół zmroku zasypuje 
wszystkie kąty, zasnuwa fotografje. 
Już nie widać ukochanych twarzy. 
O szyby zaczyna dzwonić cichuchno 
deszcz jesienny, Zrazu nieśmiało, po- 
tem coraz głośniej. Puka, ni to wę- 
drowiec zmęczony, co chce się do- 
stać do zacisznego pokoju i szklanym 
płaczem błaga o zmiłowanie. Wiatr 
wzdycha raz po raz, a czasem załka 
żałośniej gdzieś na strychu. Szyby 
ślepną i już nie modremi oczami pa- 
trzą, ale czarnemi, pustemi oczodoła- 
mi. Bo okna zmarły i już nie są po- 
cieszycielami smutnych i samotnych, 
tylko upiornymi szpiegami, podgląda- 
jącemi chciwie każdy dreszcz bólu i 
trwogi na rozkaz złej, twardej nie- 
ubłaganej Mocy. D. N. 

Ё Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie”, Kwaszelna 23


