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Е rozpoczyna swe przedstawienia w lokalu „Ogniska* Akademickiego (ul. Wielka 24) od soboty dn. 11 b. m. 439 

(derwa Wileńskiego Bezpart. Bok Współpracy 1 Rzadem. 
"Obywatele! 

„ W całej Polsce, jak długa i szeroka, tworzą się z czynników, pragnących swemu Państwu dobra — 
Komitety Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego. 

W całej Polsce padają zapory stawiane przez niezrażonych niczem. bezceremonjalnych partyjników na 
drodze konsolidacji całego społeczeństwa w jeden wielki obóz wyborczy, którego celem jest uzdrowienie sto= 
sunków w Państwie i praca dla jego rozkwitu i potęgi. ; 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI, Syn Ziemi Wileńskiej, przewodzi narodowi naszemu nie od dzisiaj. Jego 
czyny i Jego wysiłek dały nam Niepodległość, dały nam granice, którym przeciwstawiali się nietylko wrogo- 
wie, ale i przyjaciele, ale i tchórzliwe własne czynniki, stanowiące niestety większość naszego Parlamentu. 

O Wilno musiał walczyć i Wilno w r. 1919 i 1920 wbrew opinji większości Sejmu, wbrew partjom 
tchórzostwem przesiąkłym i obawiającym się ryzyka własnego czynu, zdobywać. z 

Jemu, MARSZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU, zawdzięczamy też rozpoczęte uzdrowienie w Państwie 
stosunków, zabagnionych przez naszych dotychczasowych sejmowych suwerenów. 

, Dzień po dniu od chwili majowego przewrotu Rzeczpospolita gospodarczo się wzmaga. Podnosi się 
z ruiny przemysł, dźwigać się zaczyna rolnictwo, zmniejsza się bezrobocie, gdyż stopniowo uruchamiają się 
zamarłe warsztaty i otwierają się zagraniczne kredyty, o których marzyć nie było można poprzednio. 

an Gdzież jest to źródło poprawy? Na czem polega przewaga rządów obecnych nad wszystkiemi poprzed- 
niemi? Polega ona przedewszystkiem na skutecznem opieraniu się partyjnictwu z lewa i z prawa— 
opieraniu się na podstawie uzyskanych pod groźbą rozwiązania Sejmu pełnomocnictwach oraz na usu- 
a= = wtrącania się do rządzenia niebezpiecznych czynników, jakich skupiskiem stał się nasz Sejm 
i Sena 

: Pełnomocnictwa te jednak wygasają z chwilą powołania nowego Sejmu, który będzie też upraw- 
niony do zmiany Konstytucji. Wybory obecne zdecydowąć przeto z jednej strony mają o losąch naszej 
Konstytucji, z drugiej — o tem, kto będzie Polską rządził. 

Nie dziwcie się więc obywatele, że przeciwnicy Marszałka Piłsudskiego zbierają swe wszystkie siły, 
aby raz jeszcze się odegrać, aby jeszcze spróbować się zmierzyć, że używają wypróbowanych: swych środków 
kłamstwa i demagogii. 

Na nic się to jednak nie zda. Społeczeństwo nasze rozumie, że musi w tych wyborach dać odjówiedź, czy woli 
rządy MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, czy też to, co robiły partje polityczne przed majem 1926 roku i odpowiedzi tel 
jesteśmy pewni. Ё 

Odpowiedź nasza, mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, musi być bardziej kategoryczna niż innych tere- 
nów Rzeczypospolitej ge względu na niebezpieczeństwa wynikające z geograficznego położenia naszego kraju 
oraz odrębność tutejszych stosunków, które wymagają rozumnej, zdecydowanej państwowej polityki w dziedzi- 
nie gospodarczego i politycznego życia. 

Ciasna szowinistyczna polityka przeciwników MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO wpłynęła tu na wzmożenie zgubnych 
dla Państwa narodowościowych .szowinizmów i na zmniejszenie przez to odporności ziemi naszej na akcję wrogich sąsiadów 

: Ciężki stan gospodarczy kraju stale zapoznawany przez dotychczasowe Sejmy odporność tę osła: 
biał z rokiem każdym i zachęcał ościenne państwa do prowadzenia planowej akcji zmierzającej w swych 
skutkach do oderwania go od Polski. 

W warunkach, jakie panowały przed majem 1926 r. Rzeczpospolita nie była w stanie nietylko działać 
skutecznie w celu zabezpieczenia możliwych warunków bytowania ludności polskiej zamieszkałej za kordonami, 
nietylko nie mogła uzyskać dla obywateli pochodzących z za kordonów odszkodowań i rewindykacyj mienia, 
ale stopniowo musiała iść na zgubne i przeczące suwerenności państwa . ustępstwa. 

Rzeczpospolita musi zmierzać do mocarstwowego stanowiska w Europie, jeżeli ma się wogóle utrzymać, a stano- 
wisko to może zapewnić silny i niezależny od partyjnego krętactwa Rząd. 

Takim pierwszym rządem właśnie jest rząd MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
Zrozumcie jednak, że MARSZAŁEK PIŁSUDSKI nie może być wiecznie źródłem energji Narodu. 

Nazajutrz po majowym przewrocie, uzasadniając dlaczego nie ogłosił dyktatury — powiedział: „ Zrobi- 
łem to dlatego, żeby odzwyczajono się u nas w Polsce zwalać wszystko na jednego człowieka bez 
dania codziennej, solidnej pracy wielkiej ilości ludzi*. с 

Tę „solidną, codzienną pracę* przedewszystkiem ma wykonać nasz Parlament, nasz Sejm i Senat. 
Wybory obecne mają zdecydować, czy ta „codzienna i solidna praca* w myśl założeń Wielkiego Polski 

Budowniczego będzie Państwo nasze dźwigała na wyżyny postępu i rozwoju, czy też odwrotnie różnego typu 
krętacze mają być politykami Polski i polityczną myśl Polski prowadzić na manowce. 

Wojewódzki Wileński Komitet 
Bloku Współpracy z Rządem. 
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Wczoraj Wojewódzki Wileński Komi» 

tet Bloku Współpracy z Rządem wydał do 
ludności odezwę, wyjaśniającą stosunek do 
wyborów tych grup politycznych, gospo- 

darczych i społecznych tego jedynego obozu, 
który stoi na stanowisku Współpracy z 

Rządem Marszałka Piłsudskiego. Odezwa 

ta, w odróżnieniu od odezw wydawanych 

przez poszczególne partje, nacechowana 
jest wielkim umiarem i spokojem.Niema w 
niej niezdrowego „reklamiarstwa“, naszpi- 

kowanego superlatywami natury społeczno” 

politycznej, jakiemi karmi wyborców bezlik 

ubiegających się o mandaty poselskie par- 

tyj, niema w niej szumnych, nigdy nierea- 
lizowanych haseł, niema wreszcie zabójczej 
demagogji, tego codziennego niestrawnego 

karmu, jakim się tak niemiłosiernie sza- 

fuje w czasie akcji wyborczej. 

Natomiast jest w niej pozytywne i pokry- 
wające się w zupełności z istotnym stanem 

rzeczy. stwierdzenie, że „w całej Polsce padają 

zapory, stawiane przez niezrażonych niczem 

bezceremonjalnych partyjników na drodze 

konsolidacji—nie partyj, nie grup i -klaso- 

wych interesów — a całego społeczeństwa 

w jeden wielki obóz wyborczy, którego ce- 

lem jest uzdrowienie stosunków w Pań- 

stwie i praca dla jego rozkwitu i potęgi” 

z chwilą uję.ia steru rządu przez Marszał: 

ka Piłsudskiego, „Rzeczpospolita gospo- 

darczo się wzmaga, podnosi się z ruiny 

przemysł” dźwigać się zaczyna rolnictwo, 

zmniejsza się bezrobocie, gdyż stopniowo 

uruchamiają się zamarłe warsztaty i oiwie- 
rają się zagraniczne kredyty, o których 

marzyć nie było można poprzednio", 

| Jest w miej dalej stwierdzenie, że rząd 

Marszałka Piłsudskiego wprowadził w tu- 
tejsze stosunki daleko idące odprężenie, 

odparowując skutecznie akcję wschodniego 

sąsiada zmierzającego do oderwania kraju 

naszego Od całości Rzeczypospolitej, że 

wreszcie utrwaliło się nasze mocarstwowe 

„państwem sezonowem”, a staliśmy się 

czynnikiem stałym poważnym, z którym 

świat liczyć się musi. To fakty, które wi- 

doczne są dla każdego obywatela i którę 

pożyczki długoterminowe są lub 

stanowisko wobec świata przestaliśmy być 
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nie wymagają żadnego omówienia. Wystar= 

czy pobieżny rzut oka na Polskę dzisiejszą 

i porównanie jej z Polską Grabskich, Wi- 
tosów i Korfantych, aby się przekonać, że 

tak jest istotnie. 

To wszystko było jednak możliwe je- 
dynie dlatego, że rząd Marszałka Piłsud- 
skiego zaopatrzony został w rzetelne wy- 

muszone na suwerenach pełnomocnictwa, 
dające mu pełną niezależność od jakiejkol- 
wiek ingerencji destrukcyjnych czynników, 

„jakich—skupiskiem stał się nasz, dodaj- 
my od siebie, niezdrowy, bo zgangrenowa- 

ny moralnie—Sejm i Senat". Pełnomocni- 
ctwa te jednak gasną z chwilą ukonstytuo- 

wania się nowych władz ustawodawczych. 

Nowe władze ustawodawcze mogą te 
pełnomocnictwa przedłużyć, ale mogą je 
też cofnąć. Przedłużą je przez sam fakt 

przeprowadzenia zdrowego rozgraniczenia 
kompetencyj władzy ustąwodawczej i wy- 
konawczej, gdy Sejm będzie miał oblicze na- 
prawdę odpowiadające istotnym  tenden- 

cjom, nurtującym wśród społeczeństwa, 

gdy wejdą dań ludzie, którzy przedewszyst- 
kiem dobro państwa będą mieli na oku, 

gdy „zawodowi'** politykierzy, zawołani de- 

magodzy polityczni, „„geszefciarze*', handlu- 
jący Polską i duszą narodu, zostaną odsu- 

nięci od jakiegokolwiek wpływu na bieg | 

spraw państwowych. 

Czołowi kandydaci wysunięci w na- 
szych okręgach przez Bezpartyjny Blok 

współpracy z Rządem jak p. p. mec. Wi- 

śold Abramowicz, dyr. Kazimierz Okulicz, 

maj.Marjan Kościałkowski, mec. Mieczysław 

Raczkiewicz wreszcie p. Taurogiński nie 

mają w sobie nic z tego szkodiiwego typu 

Witosów, Korfantych, Dymowskich jaki 

górował w rozwiązanym Sejmie, są tego ty- 
pu jaknajżywszem zaprzeczeniem. 

Dają też oni i tylko oni społeczeń- 
stwu pełną gwarancję, że z chwilą wejścia 
do Sejmu i Senatu nietylko stworzą pe- 
wne postulaty do kontynuowania przez 
rząd Marszałka Piłsudskiego dzieła rozbu- 

dowy Polski, ale że w tej rozbudowie 

wezmą żywy udział, lit,   
(GONGOWGENGONWGOWCONGONGA0GONGONGONGONGOWGONTOWGE 

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego. 
fine do wiadomości, że dłużnikom Banku, których 10 ab 

będą do dnia 1. VII. 1929 r. hipo- 
, tecznie zabezpieczone, i którzy od 1. I. 1925 r. do 1. V. r. b. wpla- 
cą conajmniej równowartość sześciu rat, 
na lat pięć wszystkie zaległości ze spłatą ich półrocznemi ratami, 
poczynając od dnia 30 czerwca r. b., i z doliczeniem 6% w stosunku rocznym 437 

rozterminowane zostaną 

vSONGOUGOWGOWGOWGHZNGYWCHANGONGOWGOWGHWGEWGOWTOWGEHHY 

węglowego 
(Telefonem od wlasnego 

Dowiadujemy się, iž w dniu 11 b. m. 

wicieli Polski i 
Niemiec. 

Na tej naradzie w myšl porozumie- 
nia z roku ubieglego zainteresowane stro- 
ny mają omówić i ustalić warunki zbytu 
węgla polskiego na rynki zagraniczne. W 
związku z tem prawdopodobnie już 13 b. 
m. odbędzie się w Berlinie posiedzenie ko- 
misji węglowej złożonej z przedstawiciel: 
obu delegacyj do rokowań o traktat han- 

Prymas Hlond 
WUERZBURG. 8.11. Pat. Wczoraj 

wieczorem przybył tu Prymas Polski ks. 
kardynał Hlond. W dekorowanych salonach 

przemysłu węglowego 

)) dworca witali dostojnego gościa biskup 
miejscowy wraz z kapitułą, delegacje mło- 
dzieży ze sztandarami i orkiestra oraz bar- 
dzo licznie zebrana publiczność, 

Narada polskiego przedstawiciela przemysiu 
w Berlinie. 

korespondenta s Warszawy). 

dlowy. Posiedzenie to poświęcone będzie 
odbędzie się w Berlinie narada  przedsta- | ustaleniu warunków zbytu węgla polskiego 

na podstawie opinji sfer zainteresowanych. 
W tych dniach wyjeżdża z Warszawy 

do Berlina przewodniczący komisji węglo- 
wej dyr. Cybulski. 

Niewykluczone jest, iż w posiedzeniu 
komisji węglowej weźmie udział przewod* 
niczący delegacji niemieckiej do rokowań 
o traktat handlowy z Polską p. Hermes, 
który bawi obecnie w sprawach prywat- 
nych w Berlinie. 

w Wuerzburgu. 
Miejscowy biskup wydaje na cześć ks. 

kardynała Hlonda przyjęcie, wieczorem zaś 
odbędzie się uroczyste powitanie w zakła- 
dzie oo. salezjanów z udziałem biskupa, 
duchowieństwa, przedstawicieli władz, mia- 
sta, prasy i społeczeństwa. Jutro rano ks. 
kardynał wyjeżdża do Trewiru i Kolonii. 

  

  

TANIE, SMACZNE, ZDROWE 

Wina krajowe 
WŁADYSŁAW OSMOŁOWSKI, 

Wilno, Kazimierzowski zauł. Nr. 9. 
Żądać wszędzie, 416-4     
  

lakład Położniczo-Ginekologiczny 
Karnickiego, Dobrzańskiego, Erdmanowej, 
Aleja Róż Nr. 9, róg Małej Pohulanki, tel. 
Nr. 1404 (w lecznicy d-ra Dembowskiego( 

|przyśmuje chore na eperacje i porody. 412-3 

 



2. 

Kasa Chorych a de- 
magogja „Słowa! 

Trzeba oddać „Słowu* sprawiedli- 
wość, że nieraz występowało śmiało prze- 
ciwko demagogji i nieprzyzwoitej reklamie. 

To mię tembardziej upoważnia do 
zarzucenia mu niekonsekwencji. 

Widzimy nie po raz pierwszy, że gdy 
chodzi o powieszenie chociażby małego 

pieska na „Kasie Chorych", znajdzie się 
w „Słowie” kącik dla demagogji, a w ostat- 
nim artykuliku „Kasa Chorych protestuje” 

(Nr 30) jednocześnie mieści się nieprzy- 
zwoita reklama. 

Tu demagogja krzyczy stylem Cyce- 
rona zwalczającego Katylinę: 

„Pytamy, gdzie w Kasie Chorych wysta- 
wiane L.) lekospisy? Gdzie pacjent może 
sprawdzić, czy słusznie mu się wstrzymuje 
wydanie takiego czy innego przepisanego 
przez lekarza medykamentu z przyczyny, że 
„nie figuruje w lekospisie*, 

Maleńkie fachowe wyjaśnienie niefa- 
chowemu pogromcy Kasy i obroficy uci- 

śnionych: : 
Żadna szanująca się lecznica ani le- 

karz nie „wystawia* żadnych lekospisów 
ani środków technicznych, jakiemi się po- 
sługuje. Według naszych przepisów urzędo- 
wych najlżejsza wzmianka o tych środkach 
w ogłoszeniu lekarskiem jest surowo 
wzbroniona, jako nieprzyzwoita reklama. 

To ze stanowiska farmako - prawne- 
go. Ze stanowiska celowości protest wy- 
gląda jeszcze niedorzeczniej: „Śłowo* tyle 
razy domagało się w artykułach redakcyj- 

nych odebrania analfabetom głosu przy 
wszelkich wyborach, chociaż autor ich 
wie bardzo dobrze że wśród najszkodliw- 
szych partyjników i macherów, jak w okre- 

sie przedwyborczym tak w samym Sejmie 
nie brakło nam profesorów, z pełnymi ty- 
tułami, a i teraz w kampanii prorządowej 
musi liczyć na to, że te rzesze prostaczków 
potrafią odróżnić tych, co pracowali i ro- 
bili, od tych, co tylko gadali i obiecywali. 

Pocóż jednak zawracać ubezpieczo- 
nym głowę grzebaniem się w łacińskich 
lekospisach? 

Czy ogół przechodni ma wybierać i 
sprawdzać materjał na most, po którym 
chodził? Czy nie bezpieczniej zdać to cał- 
kowicie na inżyniera, który ten most bu- 
duje w granicach kosztorysu. Podkreślam 
to—w granicach kosztorysu. 

Ale od czasów Stańczyka wiadómo, 
że u nas w sprawach leczenia mądry jest 
każdy, chociażby tej zawiłej sztuki nigdy 
się nie uczył. Niech żyje i ta piękna tra- 
dycjal Niech się szerzy w masach naj- 
szerszych za pośrednictwem „Słowa*. 

Czyż to nie demagogja? 
„Przypuśćmy, że lekarz kasowy, którego 

„ukarano”—jest prcšjačų Przypuśćmy, że 
ma wyjątkowe zaufanie do jakiegoś środka .. 
Pytamy, czy w takim wypadku wskazanem 
jest cdmawianie lekarstwa — — —* 
Jak przypuszczać, to przypuszczać! 

Przypuśćmy, że w jednym z na- 
stępnych numerów przeczytamy: „Ur. P. 

(przypuśćmy psychjatra), chociaż mieszka 

niezbyt daleko od kasy (w nawiasie adres) 
cieszy się taką wziętością, że nie ma czasu 
na zapoznanie się z regulaminem iostytu- 
cji, w której przygodnie pracuje. 

* Prawem dla niego jest tylko dobro 
-. chorego. Ma wyjątkowe zaufanie do pew- 

nej zagranicznej lecznicy psychiatrycznej, 

niestety, znacznie droższej od wszystkich 

krajowych. Skierował tam kasowego pac- 
jenta. Pacjent pojechał, wyzdrowiał i przy” 
słał Kasie rachunek do uregulowania. Za- 
rząd Kasy „postawił kwestię biurokratycz- 
nie": Ponieważ obowiązuje go ustawowo 
zapewnienie ubezpieczonym lecznictwś szpi- 

talrego tylko według najniższej taryfy, ure- 

gulowania rachunku odmówił. Dr. P. wy- 

jął potrzebną sumę z własnej kieszeni, i 
zapłacił. ` 

Przypuśćmy, że jesteśmy jednym z 
niezamożnych ubezpieczonych, że od tei 

lektóry, czy z innych przyczyn zamąciło 

się nam w głowie, czujemy, że gonimy 

resztkami przytomności. Tych resztek wy” 

starczy, żeby poleceć jak w dym pod wska- 

zany adres. 
Wróćmy do rzeczywistości: adresu 

jeszcze brak, ala i bez niego od pierwszej 
wzmianki, przez omawiany artykulik pole- 
miczny wkraczamy w dziedzinę naiwnej, 
niezgrabnie zaraskowanej, ale zakazanej 
przez prawo i dobre obyczaje lekarskie, 
nieprzyzwoitej reklamy na tle tolerowanej 
przez prawo demagogji. 

N. Czarnocki, lekarz-niepsychjatra. 

404 ра Balko. 
Przyczyna dymisji gen. Radinschia. 

RYGA, 8 II. (Pat). Jak donoszą dzien- 
niki socjaliści zamierzają domagać się 
przeprowadzenia ankiety parlamentarnej w 
sprawie porucznika lksche, aresztowanego 
za rozsiewanie wśród oficerów pogłosek o 
zamachu stanu w przeddzień ratyfikacj, 
łotewsko-rosyjskiego traktatu handlowego 
W szeregu rozmów przeprowadzonych z 
prezesem Rady Ministrów i ministrem 
Wojny przywódcy frakcji socjalistycznej u- 
siłowali wymóc dymisję głównodowodzą- 
cego armji łotewskiej gen. Radinscha, któ- 
ry zdaniem ich starał się o zatuszowanie 
tej sprawy. Partje prawicowe stanowczo 
odrzucają żądanie socjalistów, chociaż gen. 
Radinsch z powodu choroby, wymagającej 
dłuższego odpoczynku nie pełni obecnie 

  

   

  

   

» 
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* z polskiemi ośrodkami uniwersyteckiem i, 

-przyczem dodał;że-zwróciłą jegoiwagę wielka uprzejmość, z įzką podejmowano go 

wszędzie. Minister Dobrūcki przyrzekł zająć się sprawą szkolnictwa litewskiego na 

Wileńszczyźnie. : 

Na zapytanie, jak się przedstawia działalność Uniwersyłetu Kowieńskiego w od- 

niesieniu do literatur słowiańskich, prof. Birżyszka oświadczył: „Mamy specjalną katedrę 

literatów słowiańskich. Literaturę polską wykłada dziekan naszego wydziału filozoficz- 

nego Kreve-Mickiewicz, który jest również literatem*. Co do szkolnictwa, oświadczył 

prof. Birżyszka, że Litws_posiada 50 szkół średnich, z czego 10 hebrajskich i żydow- 

skich oraz 3 polskie. 
Wkońcu a zapytanie, jak zapatruje się na Sprawę zbliżenia polsko-litewskiego 

i kwestję, czy fządowi Waldemarasa nie grozi załamanie, prof. Biržyszka odpowiedział: 

„Jakkolwiek opozycja domaga się istotnie może pewnej rekonstrukcji obecnego gabi- 

netu, to jednak wiadomości o ciągłych spiskach na Litwie wydają się przesadzone. 

Weszliśmy teraz w okres stabilizacji i konsolidacji wewnętrznej. Co do zbliżenia pol- 

sko-litewskiego konieczna jest cierpliwość. Optymistą można być, ale tylko na dalszą 

metę. W każdym razie zauważyłem w czasie mej podróży chęć nawiązania intelektu- 

alno-kulturalnych stosunków między Polską a Litwą, i w tym względzie będę się starał 

o ile możności być pomocnym". 

Nota polska do Litwy zostanie wysłana 
w b. tygodniu. 

(Telefonem od własnego korespondenta £ Warszawy). 

Wczoraj wieczorem min. Zaleski przylęty był przez Marszałka Piłsudskiego, któremu 

przedstawił przygotowaną odpowiedź rządu polskiego na ostatnią notę Waldemarasa. Jak się 

dowiadujemy, odpowiedź polska po zatwierdzeniu jej przez szefa r.ądu zostanie jeszcze w bie- 

żącym tygodniu wysłana do Kowna. 

O miejsce rokowań polsko-sowieckich. 
(Telefonam ed własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj minister spraw zagranicznych Zaleski przyjął przed południem na dłuż- 

szej konferencji posła sowieckiego w Warszawie p. Bogomołowa. 

Przedmiotem konferencji było ustalenie terminu i miejsca rokowań polsko-S0- 

wieckich. 
: 

Oświadczenie wice-ministra Spraw Wewnętrz- 

nych Łotwy Wierzbickiego. 
RYGA, 8.11 (Ate). Wice-min'ster Spraw Wewnętrznych poseł mniejszości polskiej na 

Łotwie Wierzbicki, będzie prowadził w Min'sterstvie Spraw Wewn. sprawy paszportowe, pod- 

daństwa i pobytu cudzoziemców. Oświadczył on, iż znajduje się w rządzie nie jako przedstawi- 

ciel raniejszości narodowych na Łotwie. Misję przedstawiciela maiejszości w rządzie pos. Wierz- 

bicki uważa za wielką zdobycz, gdyż stworzony został w ten sposób precedens, z którym będą 

się musiały liczyć wszystkie następne rządy Łotwy. 

B. poseł Thugutt wraca do „Wyzwolenia*. 

(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

Wbrew pogłoskom prasy warszawskiej, jakoby b. przywódca „Wyzwolenia* pos. Thugutt miał 

wstąpić do P. P. S., dowiadujemy się, iż p. Thugutt w dniu wczorajszym zgłosił akces do „Wyzwo- 

lenia". P. Thugutt powraca więc do swego obozu po przeszło dwóch latach, 

Ujęcie dezertera i szpiega. 
Onegdaj na odcinku granicy polsko- j polskiego udał się do Litwy Kow., a obe- 

litewskiej naprzeciw Hołmy-Wolmera pa- | cnie przybył na teren Polski prawdopodo- 

trole K.Ó.P. ujęły dezertera X p. piechoty | bnie w celach wywiadowczych dla litew- 

Halrysa Józefa, który po ucieczce ż wojska I skiego Sztabu Generalnego. 

Katastrofa kolejowa. 
MOSKWA, 8.11. (Pat.) Między Moskwą a Kurskiem nastąpiło zderzenie się dwóch pociągów 

pasażerskich. jeden z podróżnych zabity, 11 rannych. 

° iodomości polityczne. 
Dziś w godzinach południowych wi- 

cepremjer prof. Bartel przyjął w pałacu 

Rady Ministrów na dłuższej audjencji sze- 
fa francuskiej misji wojskowej gen. Char- 

py, który w dniach najbliższych wyjeżdża 

z Polski udając się do Francji. (Pat) 

  

  

Mordy kapiurowe czarnej Reichswekry. 
BERLIN, 841. Pat. W miejscowości 

Greisenhagen na Pomorzu policja wykryła 

wskutęk anonimowego doniesienia morder- 

stwo, które według wszelkich poszlak po- 

zostaje w związku z tajnemi mordami ka- 

pturowemi czarnej Reichswehry. Władze 

na podstawie doniesienia od pewnego ro- 

botnika wykryły w podanem miejscu trupa 

„ NR zamordowanego przez członków formacji 

monarchistycznej  Rosbacha robotnika 

Schmidta. Aresztowano cały szereg Osób, 

które w swoim czasie brały czynny udział 

czarnej Reichswehrze. 

4 

“ira Podiariu Rezerwy. 
x RE 2 ŻE (eh S 

gl6wny Ogolnego Związku Podoficerow“| ) 
ZM gwi oz % Meksykańskie stosuneczki, 

nikuje, że doroczny walny zjazd delegatów | + MEKSYK. 8. 2. (Pat). Rewolucjoniści 

a a. I > > Kasitowali zniszczyć w niedzielę w pobliżu 

ona przedstawicieli pO-| Guadalajara pociąg pasażerski. Wskutek 
szczególnych okręgów i kół. wybuchu dynamitu zniszczeniu uległ tylko 

d „ Samolot, t - 

0 Rugfy przeciwko traktatowi Kan |lucjonstów.: Wojska” tedealne zabły w ©- 
ilwemu 1 Polską, kolicach Guadalajara 14 bandytów. 

BERLIN. 8. II. (Pat), „Vossische Zig." Lol Loniyn—Aostralja. 

moe AA minister sprawie- ——u——— 
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2]::132‹: к.:;%:‘-д':п{;'::,::іі:т" e wujący RA z Londynu do Australji, odleciał stąd 

Rzeszy, które wręczyło mu rezolucje uch- AR 
” 

liwy kowieńskiej 
godz. 

walone na odbytym niedawno kg | 

r. Karwialis obrany prezesem 

Landsbundu. Rezolucje te zawierają między 

innemi punkt, domagający się niezawiera- 

Centralnego Komitetu Partji Chrz. 
Demokratycznej. 

nia traktatu handlowego z Polską. Odpo- 

wiedź udzielona przez wicekanclerza dele- 

Contralny Komitet Partji Chrz. De- 

mokratycznej obrał ma ostatniem posie- 

gacji Landsbundu dotychczas nie zost 
jeszcze ogłoszona. 

Rząd praski dąży do stabilizacji obszarów 
pogranicznych. dzeniu dr. owa seta a 

stronnictwa zamiast ks. Krupowiczusa, któ- 

BERLIN, 8.Il. (Pat). Rząd pruski nie-| ry zę stanowiska tego ustąpił. Dr. Karwia- 
zależnie od akcji pomocy dla Prus Wschod- | |is ma przewodzić komitetowi partji do 

zwołania wszechlitewskiej konferencji stron- 

nictwa. Jak dowiadujemy się, Centralny 
mich rozpoczął w szerokim zakresie akcję 
stabilizacyjną na, rzecz obszarów granicz- 

Komitet Partji Chrz. Demokratycznej zale- 

cił byłemu przywódcy stronnictwa dr. Bis- 
nych przedewszystkiem Śląska niemiec- 

trasowi, powrócić do Litwy. Dziś żona 
kiego. : 

Komisja główna sejmu pruskiego u- 

Bistrasa udaje się do swego współmałżon- 
wie, iż wkrótce sprowadzi go do 

      

   

    

  

   

chwaliła wyasygnować dodatkowo do bud- 

żetu za rek 1927 kwotę 10 miljonów ma- 

rek ma Qbszary wschodnie i zachodnie z 
czego 1 miljonów przeznaczono na obsza- 
ry wschodnie. Jednocześnie uchwalono 
wzaiewiś do budżetu tegorocznego taką sa- 
mą kwotę. ; 

Rokowania w sprawie podziała długów 
przedwojennych. 

WIEDEŃ, 8.II (Pat.). W najbliższych dniach 
rGzpocząć się tu mają rokowania w sprawie roz- 
działu długów przedwojennych pomiędzy poszcze- 

gólne państwa sukoesyjne. Będzie to ostatnia we- 

    

    
   

  

owi ministrowie na Litwie. 

Prezydent Republiki Litewskiej pod- 
pisał akt mianujący Aleksandra Żylińskie- 
go ministrem Sprawiedliwości, a dotych- 

czasowego prezesa Ministerstwa Komuni- 
kacji inż. St. Czurlonisa ministrem Komu- 

nikacji. 
    już swych funkcyj. 

  
Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczną! 
wnętrzna narada państw sukcesyjnych, zainicjo- 
wana przez komisję odszkodowawczą po Odro- 
czeniu paryskiej konżerencji listopadowej.   

1 
      

   

  

   

* 7 

  

Odezwa wlašcicieli drobnych nie- 
ruchomošci za rządem. 

Wzdana dzisiaj barwna odezwa Związ- 

ku Właścicieli Drobnych Nieruchomości 

wzywa właścicieli nieruchomości i _ dzier- 

żawców gruntów do głosowania na listę 

Nr. 1, przypominając, że w najcięższych 

czasach okupacji i nawały bolszewickiej 

drobni właściciele nie opuścili Wilna, po- 

magali Marszsłkowi Piłsudskiemu w wy- 

zwoleniu miasta. „jesteśmy przekonani, 

powiadz, odezwa, że Ten, który Polskę 
wybawił potrafi ją kierować i nie dopu- 

ścić do jej upadku”. 

Protest Oddziału Wil. Związku 
Kupców Żydowskich. 

Onegdaj na posiedzeniu Oddziału Wil. 
Związku Kupców Żydowski,h omawiana 
była sprawa kandydatury członka Zarządu 

Główn. Zw. Kupców Wiślickiego na liście 

wyborczej „Żydowskiego Bloku Narodo- 
wego". 

W rezultacie obrad został wysłany do 
Warszawy protest, skierowany do Centrali 

Związku Kupców Żyd. Oddział Wileński 
Związku Kupców protestuje przeciwko fi- 

gurowaniu na liście „Bloku Żydowskiego 
Narodowego" członka Centrali Zw. Kupc., 

którzy na terenie Wilna uchwalili, jak wia- 

Narodowych”. 

Odezwa Komitetu Wyborczego 
Tatarów. 

Komitet Wyborczy Tatarów Rzeczy- 

pospolitej Polskiej wydał odezwę do Tata- 

rów, w której podkreśla, że rząd polski 
odnosi się do nich jaknajlepiej i źe tu na 
Ziemiach Wschodnich winni stać na stra- 
ży interesów przybranej Ojczyzny Polski. 
Tatarzy będą głosowali na listę Nr. 1, na 
której są nazwiska ludzi kierujących się 
wyłącznie dobrem ogółu, do którego zmie- 
rza obecny rząd Marszałka Piłsudskiego. 

Dzielnica „Nowe Zabudowania“ 
za Bezp. Biokiem Współpracy z 

Rządem. 

W dniu 7. Il. b. r. odbyło się zebra- 

nie przedwyborcze obywateli tut. dzielnicy 

w lokalu Komitetu dzielnicowego przy ul. 

Legionów 44. Po zajęciu miejsc przez 

prezydjum zebrania, zabrał głos p. Roman 

Rubczak. który przedstawił ogólną sytua- 

cję w państwie, zasługi Wodza Narodu J. 

Piłsudskiego dla Ojczyzny i w dowcipny 

sposób scharakteryzował naszych przeciw- 

ników. Zebrani wynieśli decyzję, która mó- 

wi iż wszyscy mieszkańcy pójdą do urny 

wyborczej z listą Nr. 1. Zebraniu przewod- 

niczył p. M. Markiel prezes Komitetu. 

Co słychać w „Odrodzeniu*? 
Prezes „Odrodzenia* mec. Stefan 

Mickiewicz twierdzi kategorycznie, że nie 

ma na celu zwalczania listy Nr. 1, zwal- 

cza zaś „Wyzwolenie" i P. P. S. i Blok 

Mniejszości Narodowych,gdzie rabin i ksiądz 
razem idą. 

„Odrodzenie" liczy nazwycięstwo w O- 
kręgu święciańskim i lidzkim, w nadziei, że 
zostanie poparte przez Litwinów i Białoru- 
sinów. 

Dnia 6go b. m. odbyła się w lo- 
kalu prywatnym mec.Mickiewicza w Wilnie 
przy ul. Jagiellońskiej 9, konferencja z kil- 
ku powiatów, na której ustalono kierunek 

pracy. 
„Odrodzenie" jest pewne zwycięstwa 

kontem „Wyzwolenia*, które leży dziś w 
gruzach. 

W najbliższym czasie ukażą się Odez- 
wy tego stronnictwa w języku polskim, li- 
tewskim i białoruskim. 

Stwierdzić mimo to trzeba, iż „Odro» 
dzenie“nie ma już realnych podstaw istnie- 
nia. (V). 

Na Wilczej Łapie, 
Dn. 8 b. m. przy udziale około 100 

osób, odbyło się zebranie komitetu dziel- 
nicowego га Wilczej Łapie. Zebranie zagaił 
prezes p. Michał Markul, który cieszy się 
dużemi wpływami jako jeden z czołowych 
działaczy na terenie Związku Właśc. Drobn. 
Nieruchom. Zebrani po wysłuchaniu prze- 
mówień przedstawicieli bloku postanowili 
poprzeć gorąco akcję bloku. (у) 

— Wyjaśnienie. Wobec sprzecznych pogło- 
sek, kursujących w związku ze zgłoszeniem w 
okręgu lidzkim listy kandydatów do Sejmu pod 
nazwą „Lokane* Źrzeszenie dla obrony intere- 
sów włościańsko-robotniczych z czołowym kan- 
dydatem Franciszkiem Świderskim, —Zarząd Wo- 
jewódzki Partji Precy w Wilnie wyjaśnia, że se- 
kretarz Zarządu Wojewódzkiego i delegat „Zirzą- 
du Głównego Partji Pracy p. Franciszek Świder- 
ski, spółdzielca i publicysta, do Sejmu nie kan- 
dyduje i z powyższem „Lokalnem Zrzeszeniem“ 
nie ma nic wspólnego. 

Na prowincji. 
Inwalidzi wojenni za Bezpartyjnym 
Blokiem Współpracy z Rządem. 

Związek Inwalidów Wojennych na 
Wołyniu postanowił przyłączyć się do akcji 
wyborczej prowadzonej przez Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem. 

Agiiując za poparciem Bloku prorzą- 
dowego Wojewódzki Związek Inwalidów 
na Wołyniu oprócz ogólnych haseł wybor- 
czych Bezpartyjnego Bloku wysuwa do- 
datkowo następujące hasła wyborcze: 1) 
wprowadzenie w życie rozporządzenia p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie re- 
wizji koncesyj na sprzedaż artykułów mo- 
nopolowych na rzecz inwalidów; 2) przy-   znanie praw inwalidów wojennych tym o- 

domo, przystąpić do „Bloku Mniejszości | cy 

wałtwawić „6 do mę. była m . : WL W 

Wiadomości przedwyborcze 
sobom, które dotychczas prrw tych nie 
posiadają; 3) udzielenie inwalidom wojen- 

nym ulgowych warunków przy zakupie 
przez nich ziemi na podstawie ustawy o 
reformie rolnej i o udzielenie im materja- 
łów budowlanych na ulgowych warun- 
kach. (iw) 

Osadnicy wołyńscy za Bezpartyj- 
nym Blokiem Współpracy z Rzą- 

dem. 

Przed paroma dniami odbył się w 
Rówrem zjazd osadników z okręgu wołyń- 
skiego, na którym dokonano wyborów 
nowego zarządu Oraz Omawiano kwestje 
związane z nadchodzącemi wyborami do 
Sejmu i Senatu. 

W tej ostatniej sprawie jednogłośnie 
postanowiono poprzeć Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem. (jw) 

Akcja bloku współpracy w Moło- 
deczańskiem. 

W gminie bienickiej na zebraniu przed- 
wyborczem B. B. W. Rz. przemawiali na 
temat współpracy z Rządem miejscowy 
wójt Przezdomski i inni. Uchwalono glo- 
sować na listę Nr 1. We wsi Redźki zor- 
ganizował się Komitet B. B. W. Rz. z 
Wierzbickim Leonem jako przewodniczą- 

m. 
Wielki wiec pod gołem niebem odbył 

się na rynku w Lebiedziewie w dniu 6 b.m. 
staraniem Partji Pracy. Dzień targowy 
zgromadził włościan z Lebiedziewa, z gmi- 
ny bienickiej, grodeckiej i połoczańskiej. 
Przemawiał nauczyciel Antosewicz z Mar- 
kowa, uzasad iając konieczność głosowania 
na listę Nr 1, i popierania Rządu Marszał- 
ka Piłsudskiego. Duże wrażenie na wło- 
ścian wywario przemówienie Bolesława 
Dębskiego w języku białoruskim. Dowo- 
dem, iż argun.enty mówcy trafiły do prze- 
konania zebranych były częste okrzyki po- 
takujące „Prawda, prawda*. Mówca pod- 
kreślił, że premjer Marszałek Piłsudski dba 
w pierwszym rzędzie o lud włościański, a 
przedewszystkiem małorolny. Przemawiali 
jeszcze inni mówcy—przedstawiciele drob- 
nych rolników, cieszący się popularnością 
wśród włościan. Zebranie to wywarło na 
włościan bardzo duży wpływ. 

W dniu 6 b. m. odbyło się posiedze- 
nie rady gminnej w Połaczanach. Zebrani 
z wójtem Piotrowiczem na czele wypowie- 
dzieli się za współpracą z Rządem i za li- 
stą Nr 1, wznosząc okrzyki na cześć Rzą- 
du i Marszałka Piłsudskiego. Powyższe wia- 
domości są znamienne, gdyż pochodzą z 
gmin, które były dotychczas skomunizo* 
wane. 

wilejskiego. 
Pojawiła się również odezwa przed- 

stawicieli wsi i miast powiatu  wilejskiego, 
która podkreśla, że kto dba o swój własny 
i ogólny dobrobyt, o rozkwit Rzeczypos- 

> winien głosować jedynie na listę 
r. 16 

Podbrodzie za współpracą z B. B. 
Współpr. z Rz. 

W dniu 8 lutego odbył się w Pod- 
brodziu wielki wiec zorganizowany przez 
Komitet Bezp. Bloku Wsp. z Rządem. Lud- 

ność okazała dla Bloku wielkie zaintereso- 
wanie i stawiła się w liczbie 1 tys. osób. 
Po przemówieniach mówców delegowanych 
przez Okr. Biuro Wybor. zeb'ani bez żad- 
nej dyskusji ani opozycji opowiedzieli się 
za listą B. B. W. z R. Nr. 1. 

Gmina_niemenczyńska za współ- 
pracą z rządem. 

Dn. 6 b. m. odbyło się w Niemenczy- 
nie zebranie organizacyjne Bezpart. B'oku 
Współpracy z Rządem. Został zorganizo- 
wany Komitet Wyborczy, w skład którego 
weszli Sokołowski Konst., wójt gm., Barto- 
szewicz Ant. i p. Czop. 

Bezdany za Blokiem Współpracy 
z Rządem. 

Dn. 6 b. m. odbyło się w Bezdanach 
zebranie przedwyborcze, zorganizowane z 
ramienia B. Bloku Współpracy z Rządem 
przez p. Salwińskiego Wincentego. Na ze- 
braniu obecni opowiedzieli sią za współ- 
pracą z rządem Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 

Aresztowanie agenta komunistycz- 
" mego w Święcianach. 
Na wiecu w dniu 8-go lutego b. r. w 

Święcianach wystąpił przeciw rządowi b. 
enpechowiec niejaki Karwacki, wzywając 
ludność do głosowania naNr. 13 (lista ko- 
munistyczna). 

Ludność rzuciła się na agenta komu- 
nistycznego tak, że policji ledwo udało się 
go z rąk wzburzonych obywateli wyrwać. 
Karwacki został aresztowany. Oczekiwana 
jest dalsza likwidacja. 

Głos sołtysów gminy szumskiej. 
Dnia 4 b. m. sołtysi gromad gminy 

szumskiej uchwalili jednogłośnie wszcząć 
energiczną akcję na rzecz B. B. W. z Rz. 
Przewodniczącym założonego komitetu 

samorządowy p. Szafran. 

Krewo za współpracą z rządem. 
W dniu 5 b. m. ra wiecu B. B. W. 

z Rz. w Krewie zebranych było około 300 
osób. Uchwalono popierać Blick Współ: 
pracy z Rządem. Przemawiał Dąbrowski i   inni. 

Przedstawiciele wsi i miast pow. 

gminnego jest znany działacz społeczny i 
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Nr 31 (1078) 

PRZEGLĄD BAŁTYCKI 
stawki w łatach od jednego kilograma ŁOTWA. 

  

Handel zbożem i ziemiopłodami na Łotwie. 
Podajemy poniżej nieco wiadomości 

z handlu zbożem i ziemiopłodami na Łot- 
wie, zaczerpniętych z raportów naszej pla- 
cówki konsularnej w Rydze i niewątpliwie 
mogących zainteresować nasze sfery ku- 
pieckie. 

Przez cały okres 1919—1926 r. Łotwa 

Dane odnośne przywozu 

zbiorów sprowadzać z zagranicy znaczną 
ilość zboża i ziemiopłodów. Zaznaczyć przy- 
tem należy, że wewnętrzna roczna konsump- 
cja zboża wynosi na jedną osobę przecięt- 
nie 190 kilogramów z czego 138 kg. żyta 

Ii 52 kg. pszenicy. 

|zbiorów ze względu na niedostateczność 

  

w latach ostatnich są następujące: 

  

  

  

  

“41921 12  miljn. kg. zboża 
„ 1922 27 в : » „ 1923 81 S : 
» 1924 124 » » » 
„ 1925 134,2 a » ” „ 1926 10292 $ . 

Dokładne dane co do importu zboża na Łotwę w roku 1926 są „ następujące: 8 

Žyto Pszenica 
tonn łat tonn łat 

z Polski 9 328 1.288.172 89 22831 
„ Gdańska 1.863 402.858 225 18.013 

Razem . 11.191 1.691.030 314 Е 100.844 

z Niemiec*) 8.071 1.751.726 9692 3.417.524 
„Danji 6811 1.402.438 15 266 5.429 067 
„ Rosji 22.026 5.392.938 2.286 121.474 
w Litwy 1.134 272.913 80 26 193 
„U.S. A. 2.763 643 581 13.140 4.418.986 

Razem z 
in. krajami 51.997 11.155.026 42.530 14.795.303 

Owies Jęczmień 
tonn łat tonn łat 

z Polski 359 44.644 567 18.654 
„ Qdańska 619 130.272 1625 361.424 

Razem .. 978 174.916 2.192 440.078 
z Niemiec 1.217 267.441 155 31415 
„ Danji 17 5.488 413 115.381 
„ Rosji 2.990 589.369 — — 
„Litwy 192 159.807 144 30.185 
ogółem z : 
inn. krajami 9.005 1:203.721 3.105 619.494 

Eksport zaś zboża (jęczmień i owies) 
z Łotwy był nieznaczny — na sumę ogól- 
ną 667 tys, łatów; krajami przeznaczenia 
były Niemcy i Litwa. 

Nie mogąc konkurować na rynku 
miejscowym ze zbożem za ranicznem, im- 

rtowanem po cenie przeciętnie o 20—25 
bolai niższej od kosztów produkcji miej- 
scowej (syndykat młynarzy łotewskich za- 
warł z Wniesztorgiem umowę o kupnie 
przez Syndykat w Rosji Sowieckiej 48.000 
tonn po cenie 39,30 dolara-za tonnę z do- 
stawą do Rygi, miejscowi zaś rolnicy żą- 
dali 42—46 dolarów za tonnę) producenci 
rolni zwrócili się do rządu z żądaniem u- 
stanowienia cła ochronnego na zboże. 

Żądanie to wywołało wielkie protesty 
ze strony większości społeczeństwa lotew- 
skiego, nie mogącego się pogodzić z wpro- 
wadzeniem nowego podatku pośredniego, 
obciążającego konsumenta. Większość pra- 
sy łotewskiej zajęła wybitnie wrogie wzglę- 
dem żądań rolników stanowisko, wykazu- 
jąc, iż głównym powodem drożyzny zboża 
krajowego jest nieracjonalna gospodarka 
rolna (skutki zbyt obcesowo przeprowadzo- 
nej reformy rolnej) i że kryzys w rolnictwie 
może być zażegnany inną, niż przez wpro- 
wadzenie ceł ochronnych drogą, mianowi- 
cie przez zwrócenie większej uwagi na in- 

  

ne gałęzi produkcji rolnej, przedewszystkiem 
więc hodowlę bydła, gospodarstwo mleczne 
i uprawę Inu, w których to dziedzinach, 
konkurencja zagraniczna dla Łotwy niebez- 
pieczną nie jest. 

Mójeastco Skarbu wystąpiło do Ga- 
binetu Ministrów z kompromisowym pro- 
jektem wprowadzenia ruchomego cła, któ- 
re byłoby wyznaczane jedynie na Okres, 
kiedy cena zboża krajowego przewyższa 
cenę zboża importowanego, w wysokości 
różnicy pomiędzy cenami zboża miejscowe- 
$0 i zagranicznego; w razie dojścia cen do 
równowagi — cło zostałoby uchylone. 

Ze względu jednak na to, iż w mię 
dzyczasie komisje finansowa i przemysło- 
wo-handlowa Sejmu łotewskiego przystąpi- 
ły do ogólnej rewizji stawek obowiązującej 
na Łotwie taryfy celnej oraz ze względu 
na to, iż podczas debatów w komisji nad 
cłem na zboże wyjaśniło się, iż sprawa 
wprowadzenia cła na zboże niema widoków 
powodzenia w Sejmie, Ministerstwo Skar- 
bu wycofało swój projekt i cło na zboże 
wprowadzone nie zostało. 

W projekcie nowej taryfy celnej, któ- 
rej wprowadzenie w życie w związku z per- 
traktacjami w sprawie łotewsko-estońskiej 
unji celnej zostało odłożone, sławki celne 
na zboże są następujące:   

*) Imporiowane z Niemiec żyto, pochi ce przeważnie z Ameryki, względnie innych krajów, zje AO w ikon od Sodas i stąd figuruje jako niemieckie. 

DERCOS DZE IIS A A II I ISI T I PES 

Karnawał na Uniwersytecie, 
Dowcipna, choć nieco złośna wzmian- 

ka w Nr. 29 (1076), „Kurjera Wileńskiego" 
о згорсе „naukowej* w seminarjum histo- 
rycznem USB. porusza zagadnienie nie- 
zwykle poważne i aktualne, nad którem 
zastanowić się powinni nietylko akademicy 
lecz i szerszy ogół. Przecież każdy, kto 
chociażby przypadkowo zachodził do gma- 
chu uniwersyteckiego, gdzie się mieszczą 
seminarja humanistyczna, mógł podziwiać 
wielki afisz na tablicy ogłoszeń koła histo- 
ryków: „Szopka!! Szopkal! Dziś 4 lutego... 
w lokalu Seminarjum _ Historycznego... 
Wszyscy są mile widziani!'l.. A więc w 
seminarjum, w tem senctuarium, gdzie się 
rzuca semina wiedzy do młodych dusz, ue 
stawiano budę szopkową i kazano lalkom, 
wyobrażającym kierowników seminarjum— 
profesorów, fikać koziołki i płasko dow- 
cipkować .. Takiemu „misterjum” - ze zdzi- 
wieniem przyglądały się ponure książki 
z niezliczonych półek otaczających sale... 

Ano, trudno; karnawall. 
Któżby zaprzeczył jszlachetności zdro- 

wego śmiechu?.. Któżby nie cieszył się z 
humoru młodzieży? Któż wreszcie nie śpie- 
szy rok rocznie na przedstawienia prze- 
dowcipnej Szopki Axademickiej w Ognisku? 

Ale potrzebny jest umiar: przecież pu- 
sty śmiech w salach, gdzie się zwykle mówi 
głosem przyciszonym i chodzi się na pa- 
luszkach, — znieważa sędziwą dostojność 
prastarych murów Akademji  Batorowej; 
występowanie pod firmą koła naukowego 
rzuca ponury cień na poziom naukowy i 
ogólno-kulturalny naszej młodzieży. 

Z tą naukowością akademików dzieje 
się istotnie niedobrze. Pomifimy opowia- 
dania o posiedzeniach pewnego Koła nau- 
kowego, na których prezes przebiera się za 
baletnicę i tańczy wobec licznie zgroma- 
dzonych członków, przejrzymy tylko urzę- 
dowe sprawozdanie z działalności dwunastu 
kół naukowych, umieszczone w ostatnim 
numerze „Almae Matris Vilnensis". „Koło 
Prawników zostało ponownie (sic!) powo- 
łane do życia"... A więc odbyła się galwa- 
nizacja trupa?.. „Koło Medyków. Pomimo 
starań nie została uruchomiona sekcja nau- 
kowa wobec braku zrozumienia przez człon- 
ków jej znaczenia”. A więc członkowie ko- 
ła naukowego nawet nie rozumieją znacze- 
nia nauki?|.. „Koło Słuchaczy Wydz. Sztuk 
Pięknych po długim okresie wegetacji wra- 
ca do życia. (znów trup wskrzeszony!) Ce- 
lem organizacji jest samopomoc koleżeń- 
ska“, (sic!) Koło to jest szczere: zagadnie- 
nia naukowe nie należą wcale do progra- 
mu jego działalności; nieco wykrętniej oś- 
wiadcza Koło Rolników, iż „posiada cha- 
rakter naukowo towarzyski". Koto Etnolo- 
gów z dumą wymienia referaty naukowe, 
wygłoszone przez... profesorów i stwierdza, 
że „w roku bieżącym w dalszym ciągu roz- 
wija się praca samopomocowa*... Romani- 
ści „mają na celu poznanie kultury naro- 
dów romańskich" w sposób bliżej nieokre- 
ślony, Filolodzy (już nie koło nawet, lecz 
kółko) tłumaczą wspólnie Laktancjusza. Za- 
rząd Koła Matematyczno-Fizycznego „bo- 
rykał się z szeregiem trudności—praca jego 
skierowała się głównie w kierunku wznie- 
sienia podstaw finansowych". T-wo Far- 
maceutyczne „Lechja* wykazało dość in- 
tensywną działalność we wszystkich sek- 

  

    
  

КОВЕ 

obowiązująca Тагу!а projektowana 
obecnie taryfa konwencjonsina zwykła 

zboże (prócz osobno 
wymien) bez cła bez cła 0,02 pszenica 0,07 0,06 0,1 żyto bez cła bez cła 0,03 

W roku 1926 sprowadzono też doj roku 1925. 
Łotwy 11.192.493 kilogramów nasion róż- 
nych na sumę ogólną 5 689,457 łatów (w 

WILENSKI 

18.156.258 kg. za 8.966.712 
łatów) w tem: 

  

nasiona koniczyny i tymotki 849.141 kg. 1.377.379 łat. 
„ roślin ogrodniczych 65618 ,, 215.328 „ 
» konopi 38858 „ 14.631 „ 
” selekcyjne 192.310 , 349.509 „ 
>> 188 8226.610 „ 2.980.924 „ 
„ maku 143565 16.978 „ 
» Slonecznika 299.318 „ 118.246 „ 
” różne 1.506 282 „ 616.462 „ 

11.192.493 kg. 5.689.457 łat. 
Krajami, z których Łotwa importo- 

wała nasiona w roku 1926 były następu- 
jące: Litwa — 40%, Niemcy — 25%, An- glia—10%, Polska—7%, Rosja—5%, Danja— 
3%. Litwa wywozi do Łotwy nasiona koni- 
czynji Inu, Niemcy, Anglja i Polska na- 
stona koniczyny, lnu, selekcyjne i różne 

FINLANDJA. 

  

Przemysł Finlandji. 
(Dokończenie). 

Przemysł cukrowniczy pracował nor- 
malnie i zwiększył nawet swą wytwórczość. | bi 
W czterech istniejących rafinerjach, tworzą- 
= jedno towarzystwo „Fiński Cukier* 
(Тё!6, Vaasa, Lahti i Kotkasockerbruck) 
wyprodukowano w 1926 r, z otrzymanego 
surowca 41.800 tonn rafinady, w porówna- 
niu z 39.750 tonn w roku 1925. Towarzy- 
stwo „Fiński Cukier* pracuje, przetwarza- 
jąc sprowadzony wyłącznie z zagranicy 
(Czechosłowacja, Polska) cukier nierafi- 
nowany. 

Jedyna istniejąca cukrownia „Salo“ 
korzysta z włoskiej produkcji buraczanej, 
nie posiadając rafinerji cukrowej. Wypro- 
dukowała ona 3.635 tonn cukru Surowego, 
w roku 1926, w porównaniu z 2.049 tenn 
w roku 1925. Jak już zaznaczałem przy- 
wóz cukru surowego | użytkowego był w 
roku 1926 znacznie mniejszy z powodu 
nienormalnie wysokiego przywozu tego ar 
tykułu w grudniu roku 1925, w związku z 
przewidywanem, a potem i dokonanem pod- 
niesieniem cła wwozowego z początkiem 
roku 1926. 

Przemysł cukierniczy, dla którego 1925 
rok był bardzo pomyślny, napotkał w la" 
tach następnych na duże trudności w umie- 
szczeniu swej produkcji, co wpłynęło na 
jej znaczne ograniczenie. Powodem stało 
się wprowadzenie w r. 1926 wewnętrznej 
akcyzy na wyroby cukiernicze. Zanotować 
należy, że ta nowa forma opodatkowania 
zawiodła pokładane nadzieje, dając skarbo- 
wi finladzkiemu zamiast przewidywanych 
dwadzieścia, tylko jedenaście miljonów 
marek fińskich. 

W przemyśle budowlanym specjalne 
pomyślne konjunktury towarzyszyły pro- 
dukcji cementu. Dzięki intensywnej akcji 
budowlanej produkcja cementu osiągnęła 
w przybliżeniu 1.200,000 beczek, w po- 
równaniu z 860 tys. beczek w roku po- 
przednim. Ta produkcja jednak zupełnie 
nie pokryła zapotrzebowania krajowego, co 
wyraziło się w ilości 47.300 tonn sprowa+ 
dzonego w roku 1926 cementu (w r. 1925 
sprowadzono jedynie 15 tys. tonn). Ten 
intensywny import z zagranicy nie ulega 
zmianie mimo rozszerzenia zakresu pra 
i produkcji dwóch istniejących fabryk kra- 

cjach z wyjątkiem... naukowej, która „opra- 
cowała ankietę, mającą na celu danie moż- 
ności wypowiedzenia się studentom farma- 
cji o sobie, studjach i farmacji". 

Tak wygląda akademicka naukowość w 
świetle sprawozdań, sporządzonych przez 
zarządy kół naukowych i umieszczonych 
w organie Zrzeszenia Kół Naukowych! 

l oto jeszcze jedna naukowa organi- 
zacja akademicka: Zrzeszenie Kół Nauko- 
wych, instytucja najwyższa, instytucja kie- 
rowniczą. O tej organizacji krążą anegdot- 
ki. Podobno zarządy podają się tam do 
dymisji eo miesiąc, a nawet częściej, na 
zebraniach dochodzi ledwie nie do bójek; 
to, co się uchwala na jednem posiedzeniu, 
anuluje się na drugiem, aby na trzeciem 
znów zostać uchwalonem | tak w kółko. 
Cóż tak roznamiętnia przedstawicieli aka- 
demickich naukowców, którzy w swych or- 
ganizacjach często nawet „nie rozumieją 
znaczenia nauki”?.. Dwie są sprawy, dające 
niewyczerpany materjał do „naukowych* 
obrad Zrzeszenia: statut i podział pieniędzy 
pomiędzy Koła. Nad statutem pracuje Zrze- 
szenie już trzeci rok: wiadomo przecież, że 
dobry statut otworzy Sezam, że nagle pow- 
stanie wielki ruch naukowy, zjawią się re- 
feraty, życie w kołach popłynie wartkim 
prądem... Więc trzeci rok biedacy pocą się 
nad tym statutem, który będzie zwiastunem 
jakiejś cudownej eryl.. Wciąż coś dodają, 
odejmują, zmieniają... Bądźmy spokojni: 
zrodzi się arcydzieło!.. Ale kiedy?—mniej- 
sza, przecież i bezstatutowe Zrzeszenie po- 
siada w sobie wiele energji, która szczegól- 
ne zastosowanie ma od sprawy drugiej, 
jeszcze bardziej naukowej — do zagadnień 
finansowych, 

cy | przedwojennych, przyjmując pod uwagę 

inne, Danja — selekcyjne i Rosja — ko- 
niczyny, słonecznika i różne. 

Import nasion w roku 1926 w po” 
równaniu z rokiem poprzednim znacznie 

się zmniejszył; prawie wdwójnasób, naprzy- 
kład, zmniejszył się import nasion Inu i 
słonecznika. 

owych, łożących duże inwestycje na roz- 
udowę rodzimego przemysłu cementowe- 

go. Cement pochodzenia finlandzkiego Wy- 
rabiany przez firmę „Pargas“ jest pierw- 
szorzędnej jakości i wysokość cen na 
produkt pochodzenia zagranicznego nie do- 
chodzi nigdy do poziomu cen za wyroby 
tejże fabryki. Cement zagraniczny ofiaro- 
wany jest w Finlandji hurtownikom po ce- 
nie 75 — 90 marek fińskich za beczkę 
(180 kg.), krajowy zaś po 90 — 105 mar. 
fińskich. Z importowanych cementów naj- 
większem powodzeniem cieszy się cement 
estoński, który dzięki wyjątkowemu trakta- 
towi handlowemu pomiędzy Finlandją a 
Estonją, korzysta z cła ulgowego w kwocie 
2,40 mar. fińsk. od 100 kg. Od cementu 
zaś, pochodzącego z innych państw  pobie- 
rane jest cło wwozowe w kwocie3 mar. 
fińsk. od 100 kg. 

Przemysł szklanny Finlandji zatrudnia 
w 24 hutach i fabrykach 2.085 robotników 
i wartość całej produkcji brutto tego prze- 
mysłu może być obliczona na około 80 
milj. mar. fińskich. Niektóre działy tego | fińsk 
przemysłu zaspakajają wewnętrzne potrze- 
by Finlandji i w ostatnich czasach nawet 
rozwinął się dość 
nych artykułów. Dotyczy to w pierwszym 
rzędzie szkła kryształowego i butelek zwy” 
czajnych kierowanych do Danii, Szwecji, 
Anglji i Południowej Ameryki. 

Finlandja importuje również duże iloś- 

poważny eksport psw- | kt   ci wyrobów szklannych. Największy popyt 

Tonn 
r. 1925 

Superfosfatu 26.172 
fosfatów surowych 13 555 

saletry 6.812 
mączki kostnej 14.328 
nawozów potasowych 24.917 
tomasó wki 14.317 

Przewidywać należy, że konsumpcja 
nawozów sztucznych w Finlandji będzie 
się jeszcze rozwijać, gdyż otrzymywane 
rezultaty są zadowalające, zresztą zanoto- 
waą należy, że cena produktów rolnych w 
Finlandji wzrosła stosunkowo do czasów 

obecną wartość zdewaluowanej marki fiń- 

Senat Akademicki w szlachetnej tro- 
sce O rozwój nauki na naszej uczelni i pra- 
gūąc przyjść z pomocą akademikom, zor- 
ganizowanym pod znakiem nauki, udziela 
rocznie kilku tysięcy złotych — гарото- 
gi dla kół naukowych. Ponieważ istnieje 
centrala kół, przeto gotówka bywa przeka- 
zywana wprost do Zrzeszenia, które już się 
zajmuje podziałem... 

Jaki przebieg mają „naukowe* posie- 
dzenia Zrzeszenia, jakie powstają dyskusje, 
jakie nieoczekiwane wyłaniają się wnioski— 
lepiej nie mówić o tem. Dość tylko za- 
znaczyć, iż Zrzeszenie, nie mające najmniej- 
szego autorytetu wśród akademików i nie 
zdolne do nadania jakiegokolwiek kierunku 
naukowego w kołach, używających nauki 
tylko za płaszczyk. ustaliło bardzo prostą, 
lecz niesłychanie niesprawiedliwą metodę 
podziału sum, przyznawanych przez Senat: 
oto pieniądze dziełą się na równe części 
podług ilości kółl.. A więc koło, liczące 
dziesięciu członków otrzymuje tyle, co koło 
sześćdziesiąt razy liczniejsze, koło napraw- 
dę naukowe nte ma żadnych przywilejów 
w porównaniu z kołem samopomocowem, 
noszącem tylko nazwę naukowego. A więc 
szlachetny gest Senatu pozostaje tylko ge- 
stem: pieniądze bardzo rzadko idą na cele 
naukowe, bo tej nauki w kołach prawie 
niema wcale; koła pseudo-naukowe korzy- 
stają z pomocy niewiadomo jak i poco, 
koła, pracujące rzetelne, są stanowczo 
krzywdzone, gdyż pomoc ta jest niedosta- 
teczna. 

Trzeba skończyć z tą sytuację! Nie 
dość dowcipnej krytyki kół naukowych na     „czwartkach* w Ognisku, niech młodzież 
zabierze głos stanowczy, niech wejrzy w 
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fachowego z odpowiednimi środkami do sprze- 
daży samochodów, traktorów rolniczych, moto- 
rów przemysłowych, poszukuje a ep 
francuska fabryka samochodów na Wilno i okoli- 
cę. Zgłoszenia z referencjami: MARTIN, hotel 
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daje się zauważyć na szkło szybowe, po” 
czem płyty szklane, szkło zwykłe, stołowe, 

` 

zbytkowne i lustra. Konkurencja zagranicz+ | 
na, zwłaszcza odnośnie szkła szybowego, 
jest przygniatająca. Import szkła szybowe” 
go i lustrzanego wzrósł w roku 1926 do 
2,541 tonn (w roku 1925 przywieziono 
1.252 tonn, 

Na pierwszem miejscu z pośród do- 
stawców stoją Niemcy, następnie Belgja, 
Czechosłowacja, Danja i Szwecja. Produk- 
cja sżkła stołowego nie jest zagrożona w 
tym stopniu. Konkurencja i sytuacja tej 
gałęzi przemysłu jest zadowalająca. Stawki 
celne na szkło szybowe i lustrzane zostały 
z dniem 1-go stycznia roku 1926 zmienio- 
ne i obecnie stanowią przy długości i Sze- 
rokości maksimum 135 cm. — 90 peni ża 
1 kilogram; przy 135—245 cm.—1.20 mar. 

„1 powyżej 245 cm.—1.60 mar. fińsk. 
Rząd finlandzki założył przed laty fa- 

brykę superfostatów w _ Wilmanstrandzie, 
Óra pracuje wyłącznie dla rynku wewnę- 

trznego. Pomimo znacznego wzrostu z ro- 
kiem każdym produkcji tej fabryki, Finlan- 
dja zmuszona jest sprowadzać większe 
ilości nawozów sztucznych z zagranicy. 

> ten ujęty w niżej podanym zesta- 
enia: 

Tys. marek. fińskich 
r. 1926 r. 1925 r. 1926 
55.980 19.643 38.922 
17.655 . 1,048 9.225 
13.446 13.901 24.844 
19.502 18.876 19.228 
35.225 16.743 28.175 
20.375 1.586 11.162 

skiej, w przybliżeniu w 15 razy; cena zaś 
nawozóz sztucznych z większyła się w tym 
czasie zaledwie w 8 lub też 9 razy. Wyni- 
ka stąd realna korzyść szerszego zastoso* 
wania nawozów sztucznych w rolnictwie 
Finlandji. ACRE 

'-————————————————5—-—————5550 5555 A II 

stosunki Senat, niech nawet przemówią 
laicy, których tak nieopatrznie wprowadzają 
do seminarjów na... szopki! .. 

Nikt nie zechce ganić młodzieńczego 
śmiechu, ale niech on nie brzmi tam, gdzie 
obowiązuje pomaga i skupienie, nikt nie 
będzie potępiał wysiłków samopomocowych 
lub godziwych rozrywek towarzystkich, ale 
niech to się odbywa nie pod sztandarem 
nauki! Nie chcemy blagi, dość tego jest 
naokoło nas, w życiu naszem „starszego 
społeczeństwa*|... Pragniemy, aby młodzież 
nasza reprezentowała przedewszystkiem 
prawość i szczerość, żeby nie okłamywała 
ani nas, ani siebiel 

Jeżeli Senat zmusi koła do pracy ; 
naukowej lub pozbawi je prawa mianowa- 
nia się naukowemi, ježeli zlikwiduje źródło 
zamętu, blagi i fałszu—Zrzeszenie Kół Na- 
ukowych, jeżeli zechce łaskawie wspierać 
tylko naukowe wysiłki akademików, zrze- 
szonych w kołach naprawdę naukowych — 
wszyscy odetchną swobodniej!... 

Wówczas godność członka akademic- 
kiego koła naukowego będzie wielkim za- 
Szczytem, wówczas koła te będą miały 
przed sobą jasną przyszłość, skupiając 
element najbardziej twórczy i wówczas 
wreszcie potrafią studenci wesoło się 
bawić, nie nadużywając wzniosłych haseł, 
rozhukany zaś karnawał nie będzie się 
wdzierał do świętych murów czcigodne 
naszej Wazechnicy, założonej i kierowanej 
przez ludzi mocnych, dążących do wycho- 
wania ludzi również mocnych!... 

n, z, 
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ycie gospodarcze. 
Postępy rolnictwa w r. 1927. 

Przed kilkoma dnismi w M'nisterstw'e | pęd rolników do organizowania się w celu 

Rolnictwa odbyła się konferencja prasowa, 

podczas której p. minister Niezabitowski 
charakteryzował w sposób następujący roz 
wój rolnictwa w Polsce w przeciągu 1927 r. 

„Szeroka opinja społeczna słusznie 
nazywa r. 1927 rokiem postępu gospodar- 
czego Polski. Dla rolnictwa rok ten szcze 
gólnie jest doniosły nietylko ze wzg'ędu 
na dokonane postępy, lecz również na 
utrwelające się wśród cgółu zrozumienie 
znaczenia rolnictwa i wpływu jego na ca- 
łość zagadnień gospodzrczych naszego 
kraju. 

Pomimo tego, że ubiegły rok nie mo 
że być zaliczony do szczególnie urodzej- 
nych, był on w porównaniu z po- 
przedniemi latami korzystniejszy dla rol- 
nicwa dzięki stabilizacji cen ziemiopłodów 
oraz dzięki intensywn'ejszej pomocy kredy 
towej ze strony państwa. | jedno i drugiej 
umożliwiło rolnictwu daleko szersze, niż w 
łatach poprzednich, zaopatrzenie się w środki 
produkcji, jax nawozy sztuczne, inwentarz 
żywy i martwy, organizowanie mleczarni 
spółdzielczych i t. p., co że swej strony 
oddziałało niewątpliwe dodatnio na pro- 
dukcję. Poprawa konjunktury sprawiła, że 
rolnik mógł sobie pozwolić na kupno arty- 

kułów przemysłowych, przedtem dla nie- 
go zupełnie niedostępnych skutriem nie- 
korzysinego stosunku cen. Stąd też w 
znacznej mierze pochodzi ogólny rozwój 

gospodarczy Polski w tym czasie produk- 

cji przemysłowej i pomyślaego kształtowa- 
nia się dochodów skarbowych. 

Rok 1927 można nazwać rokiem 
przełomowym dla rolnictwa w naszych sto- 

sunkach powojennych. Tempo rozwoju po- 
szczególnych działów rolnictwa, jakie się 
ujawniło w ciągu zeszłego roku, wskazuje 
na olbrzymie siły twórcze narodu polskie- 

go. na wyjątkowe zamiłowanie i zdolność 
pracy na r<li, które przy pierwszych 

sprzyjających warunkach pobudzone zostały 
do czynu i dają gwarancję pomyślnej przy- 
szłości. Spożycie nawozów sztucznych w 
omawianym roku wzrosło w stosunku O 
konsumcji z lat 1924—1026jo 210%, 1207/o, 
124 proc.; w cyfrach absolutnych w 1926 

_ spożyto 681.000 tonn, a w r. 1927—840.000 
tonn. llość mleczarń z 424 w 1925 r.i 
595 w 1926 r. wzrosła do 800 w 1927 r., 
czyli prawie o 100 proc., w ciągu dwóch 
lat. przyczem cały szereg nowych mieczarń 
w dalszym ciągu jest w stadjam pow- 
stawania, W związku z rozwojen. mleczar- 
stwa notujemy wzrost eksportu o c-a 700 
proc. w ciągu półtora roku; tak samo ek- 
sport jaj wzrósł w tym okresie do 170 
milį o przeszło 250 -proc., wysuwająć Pol- 
skę na pierwsze miejsce wśród krajów, 
wywożących ten artykuł. Wywóz trzody 
chlewnej podniósł się o przeszło 100 proc. 
Wywóz mięsa również w ciągu tego roku 
doznał poprawy. Tak znaczny postęp w 
hodowli wymaga szczególnej pieczy Rządu 
w zakresie organizacji zbytu. Pierwszym 
krokiem do standaryzacji eksportu nabiało- 
wego jest świeżo wydane rozporządzenie 
„O państwowych ocenach masła i serów" 
wraz z przepisami wykonawczemi, 

Towerzyszący mleczarstwu rozwój ho- 
_ dowli trzody skłonił Ministerstwo Rolnictwa 

do sfinansowania budowy trzech nowoc: 
nych bekoniarni w Dębicy, Chodorowie | 
Wałkowysku, które zaczną funkcjonować z 
wiosną bieżącego roku, 

W bezpośrednim związku z rozwo- 
jem hodowli stoi wzrost kultury ziemi i 

- produkcji roślincej. Wspomnieliśmy po- 
pizednio o spożyciu nawozów sztucznych, 
nie mniej wydatnie wzrosło zapotrzebowa- 
nie narzędzi i maszyn rolniczych, w związ- 
ku z czem notowano znaczne ożywienie 
w tycc działach przemysłu | handlu. 

Stabilizacja cen ziemiopłodów była 
przyczyną powiększenia obszaru  zasie- 
wów w 1927 r. o 250.000 ha, w czem po- 

- wierzchnia pod pszenicę wzrosła o 3.3 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego Fa 
ten stwierdza, że zasadniczym ika, 
intensyfikacji rolnictwa, zagospodarowania 
nieużytków i wyzyskania ziemi drogą rac- 
jonalizacji płodozmiazów jest przedewszyst- 
kiem możność stosowania pomocniczych 
środków produkcji, dostępnych dla rolnika 
jedynie przy opłacalności produkcji ziemio- 
płodów i przy istnieniu kredytu. 

Tak samo wielki krok naprzód moż- 
na stwierdzić w innych dziedzinach życia 
rolniczego. Twcrzenie się spółek wodnych 
celem meljoracji gruntów przybrało wprost 
żywiołowy charskter. Do końca 1925 r. 
powstało 68 spółek wodnych, a w 1927 r. 

"249. Dział ten, niezmiernego znaczenia go- 
spodarczego, wymaga szczególnej uwagi 
Rządu i każe szukać nowych form p 
tycznego rozwiązania. Na pierwsze miejsce 
wysuwa się postulat ujednostajnienia akcji, 
rozbitej dotąd między trzy Ministerstwa: 
Robót Publicznych, Reform Rolnych i Rol- 
nictwa. Ten niefortunny spadek po uprzed- 
nich rządach winien być corychlej usunię- 
ty i naprawiony. Sprawy meljoracji, wyma- 
gające planowej pracy i jednolitej akcji, 
włany być skoncentrowane w powołanym 
do tego organie Min. Rolnictwa. Wielką 
rolę w przyśpieszeniu prac meljoracyjnych 
odegrać muszą samorządy, 

Celem przygotowania szerszej akcji 
odwodnienia Polesia, założona została sta- 
cja došwladczalna w Sarnach, której zada- 
niem jest badanie naukowe torfowisk. Wy- 
miki dotychczasowych prac dały pozytywne 
rezultaty, pobudzające okoliczną ludność 
do zawiążywania spółek wodnych. 

Wskazać również należy na wielki |P: 

rozwiązywania na drodze wspólnej akcji 
ierwszorzędnych zagadnień gospodarczych. 

Zakładanie stawów rybnych, sadów i 
chmielników, tworzenie kooperatyw, kółek 
kontroli obór, itp., wywołało stale rosnące 
zapotrzebowanie personelu instruktorskie- 
go, wyspecjalizowanego w poszczególnych 
działach. 

R. ub. jest niezmiernie doniosły ze 
względu na ostateczne opanowanie zarazy 
płucnej bydła rogatego. 

Tak samo. wielki postęp osiągnięty 
został w tłumieniu innych zaraz, zwłaszcza 
pryszczycy i różycy Świń. s 

Opanowanie zaraźiiwych chorób zwie* 
rzęcych dał» nietylko bezpośrednie korzy- 

Ści rolnictwu, umożliwiając racjoneliy ro: 

zwój hodowli, lecz również było nieodzow- 

nym czynnikiem normalnych stosunków 
handlowych z zagranicą. 

Jednym z poważniejszych rezultatów 
w zakresie prac Ministerstwa w ciągu oztat- 

nich 20-tu miesięcy jest usprawnienie gc- 
spodarki leśnej. Nowa ustawa leśna dała 
wreszcie jednolite podstawy prawne na te- 
renie całego państwa i uprościła stosunek 
władz do społeczeństwa. Lasy państwowe 
wykazały się w r. 1927 rekordowym wyni 
kiem. Dochody lasów państwowych z 1 ha, 
wynoszące przed wojną średnio 15 zł., 
przewyžszaly już tę normę, mimo, że Šred- 
nia cena drewna utrzymywała się na po- 
ziomie nie wyższym Od przedwojennego. 
W r. 1927 dochód netto z lasów państwo” 
wych w ciągu pierwszych 9 miesięcy reku 
budżetowego dał przeszło 80 miljonów, 
podczas, gdy w ciągu całego r. 1925 zale- 
dwie 36 milj. Tak samo akcja zalesiania 
została znacznie usprawniona. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzplitej o 
prawie łowieckiem, wprowadzające jednoli- 
te zasady gospodarki na całym terenie pań- 
stwa, przyczyni się do podniesienia zanie- 
dbanego dotąd zwierzostanu, który może 
być poważniejszem źródłem dochodu". 

KRONIKA RRAJOWA. 
— Stan sadownictwa w woj. no- 

wogródzkiem. Województwo Nowogródz- 
kie posiada łącznie 4944 właścicieli mniej- 
szych i większych sadów. 

Na terenie województwa ogółem jest 
208.070 drzew owocowych, które łącznie 
dają rocznie, według obliczeń inżyniera 
Kresrewskiego, 104.439 4. owocu Oraz 
9.975 q. pestkowych. 

— Wystawa poleska. W ubiegłym 
tygodniu odbyło się w Brześciu nad Bugiem 
w lokalu Poleskiego Towarzystwa Rolni- 
czego, zebranie organizacyjne komitetu 
Wystawy Poleskiej, która ma się odbyć 
w dn. 22, 23 i 24 września b.r. 3 

Zebranie, w którem uczestniczyli licz 
ni przedstawiciele miejscowego rolnictwa, 
jak również instytucyj rządowych, odbyło 
się pod przewodnictwem prezesa Rady 
T-wa Rolniczego, p. A. Bobińskiego. 

W wyniku debat zostały wyłonione 

podkomisje organizacyjne, propagandowe 
i finansowe. Postanowiono zaprosić na 
protektora Wystawy ministra rolnictwp, 

d-ra Niezabytowskiego, a na honorowega 

prezesa p. Krahelskiego, wojewodę poles- 

kiego. Celem wystawy będzie zobrazowanie 

całokształtu dorobku kulturalnego Polesia. 
Niezależnie od prac nad Wystawą 

Poleską, nowy zorganizowany komitet po- 
stanowił objąć inicjatywę Powszechnej Wy- 

at Krajowej w Poznaniu na okręg Po- 
esia. 

Z CAŁEJ POLSKI. 

= — Ulgowe kredyty dla drobnego 
rolnictwa na Wołyniu. Województwo wo- 

łyńskie uzyskało z Państwowego Banku 
Rolnego nowy kredyt ulgowy, w kwocie 

250 tys. zł. na pomoc dla drobnych rolni- 

ków. Podział tej kwoty dokonany będzie 

między kasy pożyczkowo oszczędnościowe 

powiatowe i gminne. Wypłatę sum, przy- 
znanych poszczególnym kasom, uskuteczniać 
będzie oddział Państwowego Banku Rol- 
nego w Łucku. > 

Kredyt otrzymają przedewszystkiem 
te kasy, które działają w okolicach, do- 
oz. niedawnemi klęskami żywioło- 
wemi. 
  

Giełda wileńska z dn. 8. Il. b. r. 

Banknoty. Dolary St. Zjedn. „8862 
Czeki i wptaty Londyn 43,50—43,43 
Ruble złote 4,12—4,71—   
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Z krainy słońca. 

Wielkie upały w krajach pcodbiegunowych sprawiają, że z braku 

wody ogromne przestrzenie zamieniają się na pustynne wydma 

piaszczyste, sięgające nieraz tysięcy kilometrów. Małe jednak źró- 

dełko potrafi dać życie nawet takim oto olbrzymom. 

  

W dniach 5 i 6 b. m. odbyły się na 
wzgórzach Belmontu pierwsze w bieżącym 
sezonie zawody narciarskie zorganizowane 
przez ośrodek w. f. Wilno łącznie z ośrod- 
kiem narciarskim i A. Z. S em. 

Większość konkurencyj odbyła się w 

dniu 5 b. m. w malowniczej kotlinie Bel- 
montu przystrojonej barwnie przez organi- 
zatorów. 

Do zawodów zgłosiło się. zgórą 70 
zawodników, uczestniczyło zaś 66. 

Z towerzystw sportowych -<reprezen- 
towany był wcale licznie A. Z. S$. wileń- 
ski, który na polu narciarstwa położył już 
niemałe zasługi. Żałować doprawdy tylko 

należy, że poza A. Z. S-em w innych to* 
warzystwach o narciarstwie wcale się nie 
myśli. 

Godnym podkreślenia jest udział w 
zawodach policjantów, którzy po skończe- 
niu odbywającego się obecnie kursu nar- 

ciarskiego zasilą szeregi sekcji narciarskiej 

bardzo już u nas żywotnego Policyjnego 

Klubu Sportowego. : 

Z wojskowych narciarzy ws26łzawod- 
niczyli uczestnicy kursów narciarskich (ofi- 
cerskiego i podoficerskiego). 

Udział młodzieży szkolnej w zawo- 
dach nie był tak liczny jakby się tego na- 
leżało spodziewać. 

Tylko nieliczne szkoły wysłały swo- 
ich zawodaików (gimn. Lelewela, Mickie- 
wicza, C-ackiego i Z. Augusta) i to w 
nieznacznej ilości, a szkoda, gdyż narcia- 
rze szkolni okazali się nacgół nieźle do 
zawodów przygotowanymi. 

Z pań startowały tylko uczenice 
gimn. Orzeszkowej i szkoły handlowej w 
liczbie 4-ech. Zastanawiał brak zawodni 
częk A. Z. S-u, które z niewiadomych 
przyczyn absentowały się. 

Wyniki techniczne były następujące: 

Pierwszy dzień zawodów. 

1) Bieg sztafetowy 3X4 kim. Star- 
towały 4 zespoły (A. Z. S., ufic. kurs 
parc., podof. kurs narc. i pol. kurs narc.) 

1) Sztafeta A. Z. S. (Kohutek, Nie- 
ciecki J. i Nieciecki P.) w czasie 1 g. 12,35 
2) Sztafeta podof. kursu narc. 1 g. 30,45. 

3) Ształeta ofic. kursu narc. w czasie 
1 g. 42,02. 

2) Bieg 3 klm. uczenie. 
4 zawodniczki: 

1) Olechnowiczówna. (gimn. Orzesz- 

kowej) w czasie 30'. 2) Rogieniewiczówna 
(szk. handlowa) w czasie 3352. 3) Cyra- 
nowska (szk. handlowa) 33 59. 

3) Bieg 5 klm. młodzieży szkoluej: 
Startowało 9 zawodników z gimn. Mickie- 
wicza, Lelewela, Z. Augustai T. Czackiego. 

1) Ciechanowicz (gimn. Lelewela) 
24,30. 2) Hermanowicz (gimn. Czackiego) 
25. 3) Miecznikowski (gimn. Lelewela) 26,06 

4) Bieg 5 klm. początkujących: Star- 
towało 18 zawodników z A. Z. S-u, ofic 
kursu narc., podof. kursu narc. i polic. 
kursu narc. 

1) St. post. Szczępański (polic. kurs 
narc.) w czasie 32,26. 2) Jarociński (gimn. 
Lelewela) w czasie 35,54. 3) Post. Cichoń" 
ski (pol. kurs narc.) w czasie 35,59. 

5) Konkursowa jazda sztuczna. Star= 
osa? = zawodników z ofic. kursu narc. 
IA. Z. S. 

1) Dowbór (A. Z. 8.) nota 62. 2) 
or. IKarszniewicz (6 p. p. Le8.) nota 52, 

3) Kohutek (A. Z. S.) nota 43. 

6) Bieg chłopców do lat 14. Starto- 
wało 12. 

1) Pokulczynicz. 2) Kowalewski. 3) 

Harasimczuk. 

Startowały   8% L. Z, Państw. B. Rolnego (zł. 100) 93.— Dolaruka E dai 060 i 006915 
Listy zastawne Tow, Kred. m. Wilna 63,— 
Listy zastawne Wii. Baaku Ziemsk.  62,00—61,80 
Akcje Wileńskiego B-ku Ziemsk. 151,— 
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SPORT. 

Z zawodów narciarskich w Wilnie. 

1) Hermanowicz (gimn. Czackiego) 

nota 16,04. 2) Ciechanowicz (gimn. Lele- 

wela) nota 14,62. 3) Rio (gimn. M ckie- 

wicza) nota 14,53. 4) Nieciecki P. (A.Z.S.) 

nota 14,37. 
8) Skikjoring (jazda za koniem). 

Startowały 3 zespoły. 1) Zespół ciic. kur- 

su narc. w czasie 1,53. 2) Zespół podof. 

kursu narc. 3) Zespół A. Z. 5. 

Drugi dzień zawodów. 

Bieg 10 kim. wojskowy z obciąże- 

niem. Startowało 11 zawodników z kur- 

su ofic., podof. i policyjnego. Biėg ukoń- 
czyli wszyscy. 

1) St. post. Skoruk (poli:. kurs nare.) 
1 h 10, 2) sierž. Salwa (podof. kurs. r arc.) 
1h 13 3) ppor. Ostrowski (ofic. kurs 
narc.) 1 h. 13,26. 

Bieg 18 klm. senjorów został unie- 
ważniony z powodu zmylenia przez zawo- 
dników trasy (nie wyznaczonej należycie. 

Bieg ten odbył tylko jeden zawodnik 
policjant Mincewicz w czasie 1 h 41“. 

„ Uwagi ogólne o zawodach. 

Pierwszy dzień zawodów, które zgro= 
madziły wcale liczną publiczność, wypadł 
pod każdym względem imponująco. Za- 
równo strona zewnętrzna, jak teź i Spor- 
towa i organizacyjna stały na wysokości 
zadania. Zawody rozpoczęły się z wyjąt- 
kową,jak na nasze stosunki, punktualnoś- 
cią (o godz. 11) i zakończyły się we właś- 
ciwym czasie. 

Jsżeli chodzi o charakterystykę za- 
wodnisów, to podkreślić należy doskonały 
wyczyn sztafety A. Z. S., która przybyła 
do mety w bardzo: dobrej formie, ponadto 
względnie niezłe wyniki młodzieży zaiów- 
no w biegu, jak i w skokach, aczkolwiek 
te ostatnie są u nas jeszcze naogół mało 
opanowane z powodu niekorzystnych wa- 
runków technicznych (brak należycie przy 
stosowanej skoczni i instruktorów). 

Nie ulega wątpliwości, że na więk- 
Szej i lepszej skoczni i przy dłuższym tre- 
ningu wyniki te znacznie by się poprawiły. 

W biegu początkujących nieźle się 
spisali policjanci z kursu policyjnego. W 

konkursowej jeździe sztucznej wyróżaił się 
p. Niemczynowicz (coprawda nie sklasyfi- 

kowany z powodu niewykonania 2 ewolu- 
cyj) i p. DowLór. 

Bardzo efektownie wypadła jazda za 

koniem (skikjóring), która przyniosła wal- 

ne zwycęstwo zespołom wojskowym. 
Mile uderzyło obecnych wprowadze- 

nie, jako oddzielnego punktu zawodów kie- 
gu małych 14 letnich chłopców, którzy 
uczestniczyli w specjalnej konkurencji (dys- 
tans 200 mir.) na własnych (skonstruowa- 
nych przez siebie nartach). 

Z zawodników, którzy startowali w 

drugim dniu zawodów (w biegu 10 klm.) 
wyróżnił się dodatnio st. post. Skoruk. 

Zainteresowanie zawodami, zwłaszcza 
w pierwszym dniu, było wcale duże. Mimo 

dość znacznej odległości od centrum mia- 

sta, publiczności przybyło sporo. Wśród 

obecnych zauważyliśmy wojewodę p. Racz- 
kiewicza, gen. Popowicza, prezydenta mia- 

sta p. Folejewskiego, kuratora p. Pogo- 
rzelskiego, inspektora Praszałowicza i wielu 
innych. 

Funcje sędziów na zawodach pełnili: 
Kpt. Kawalec (naczelnik zawodów), 

kpt. Maćkowski i por. Rzymek (sędziowie 
główni), starterzy: p-r. Fijałkowski i por. 
"Śchlichtinger, sędziowie czasu: prof. Kem- 

pisty, por. Szlichtinger por. Lubicz-Nycz, 

sędziowie skoków: kpt. Maćkowski, por. 

Rzymek, por. Nycz, por. Fijałkowski, sę- 
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dziowie jazdy sztucznej: por. Rzymek, por* 
Fijałkowski, por. Nycz, mierzący długość 
skoków: por. Pawłowicz i p. Niemczyno- 
wicz, sekretarz p. Grabowiecki. 

W dniu 6. II. r. b. odbyło się rozda- 

nie licznych icennych nagród, oliarowanych 

przez Wojewódzki Komitet W. F. i P. W., 

Ośrodek w. f, cśrodek narciarski, k-dta 

woj. policji p. Praszałowicza, d-cę 19 d. p. 

pułk. S. G. Kasprzyckiego, d-cę 1 Dyw. 

Piech. Leg.. Kuratorjum Szkolne i Dom 

Sportowy Dincesa. 
Po krótkiem przemówieniu do zawod- 

ników, jakie wygłosił kpt. Kawalec, wręczył 
nagrody zwycięzczyniom i zwycięzcom 
prof. U. S. B. Kemp'sty jako członek ko- 
mitetu honorowego zawodów. 

Zawody cel swój propagandowy speł- 
niły w zupełności. 

(i 
  

( # (czasopism. 

„Alma potrzeba. 
W Anglii, gdy kto chce się dowie- 

dzieć szczegółów o jakiej znanej osobisto- 
Ści, sięga do rocznika zatytułowanego Who 
is who? (Kto jest kto?) i znajduje nie tylko 
adres, ale cały szereg biograficznych szcze- 
gółów. 

Rocznik ten wychodzi od 1849 go 
roku—i w 50-m roku swego istnienia miał 
skromną objętość 1000 stronic formatu 
małej 12-i, W 75-m roku (1923) książka 
urosła do 3000 str. większego formatu, 
i zawierała przeszło 15000 krótkich bio- 
grafij. 

Taki podręcznik jest istotną potrzebą 
w życiu współczesnem, ale nawet Francja 
nic podobnego nie posiada. Trzeba było 
jednak wielu lat ustawicznego doskonalenia 
dzieła tego, aby doszło do stanu obecnego. 
Uznanie tej potrzeby w ciągu 80 lat w an- 
gielskiem społeczeństwie pozwoliło na ko- 
sitowną organizację niezbędną, aby wiaro* 
godność danych zapewnić. 

Więc popieranie takiej inicjatywy, je- 
Śli raz zostanie powzięta, jest jedynym 
środkiem wiodącym do udoskonalenia 
przedsięwzięcia. U nas jedyną próbą czegoś 
podobnego jest „Woreyd Almanach". Sam 
tytuł niezrozumiały, brak adresu redakcji i 
„odpowiedzialnego wydawcy na kartce tytu- 
łowej, oszpecenie wydawnictwa ogłoszenia: 
mi, które dużo miejsce zajmują, to są bra- 
ki, które łatwo usunąć można w dalszych 
corocznych wydaniach. 

Gorzej gdy się trafiają adresy osób 
zgoła nieistniejących, jak np. Karol Luto- 
sławski, który w rzeczywistości nazywa się 
Lutostański. Ale takich błędów jest niewie- 
le i, przeglądając duży tom, znalazłem po- 
prawne adresy wszystkich moich znajomych. 

Tylko wydawcy nie wyjaśniają, czem 
się kierowali w wyborze adresów. Znajdu- 
jemy przeważnie urzędników państwowych 
na różnych stanowiskach i wielu ziemian, 
ale nie wiadomo, czem się kierowano w 
wyborze tych ostatnich, gdyż niepodobna 
w tak małym tomie objętości mało co wię- 
kszej niż 400 str. zmieścić prócz wszyst- 
kich urzędników, oficerów armji i mary- 
narki, przemysłowców jeszcze wszystkich 
ziemian. 

Brak jest w liście alfabetycznej na- 
zwisk literackich, np. Zofji Kossak-Szczuc- 
kiej, Elżbiety Dorożyńskiej, Izabelli Luto- 
sławskiej, Stefanji Posadzowej i wielu in- 

nych. Trzebaby na przyszłość postarać się 
od wydawców 0 adresy literatów i arty- 
stów, którzy nie zajmują żadnego urzędo- 
wego stanowiska, 

Usterki wspomniane, zauważone przy 
pierwszem pobieźnem przeglądaniu tej bez- 
względnie pożytecznej książki, nie odejmują 
wartości licznym wiarogodnym informa" 
cjom, które ona zawiera. 

Mamy tu kilkanaście tysięcy adresów 
ladzi z całej Polski, nadto listę organizacyj 
stowarzyszeń i klubów, władze państwowe 
i kościelne, placówki zagraniczne, sieć urzę- 
oów konsularaych polskich zagranicą, kor- 
pus dyplomatyczny w Warszawie. 

Byłoby wielce pożądane zamienić nie- 

zrozumiałą nazwę Woreyd na jasne okre- 

ślenie treści, np. rocznik adresów, lub księ- 

ga zdresowa —usunąć zupełnie ogłoszenia 
(gdyż taka książka powinna stać na prenu- 
meracie) i znacznie ograniczyć ilość adre- 
sów, a zato dać więcej danych o poszcze” 

gólnych osobach, na wzór angielskiego 
rocznika. 

Książka informacyjna, jeśli chce so- 

bie pczyskać powszechne uznanie, powinna 

przedewszystkiem dbać o wiarogodność in- 

formacji, a nie o zadowolenie próżności 
tych, co najchętniej swój adres podają. 

Kto ma jakiś istotnie ważny cel, po- 

winien wszystkie swoje siły skupić na tym 

celu. Ważnym celem jest podanie informa- 

cji o takich osobach, których adres może 

być potrzebny. Ubocznym celem jest zysk 

z ogłoszeń. Ten uboczny cel szkodzi pierw- 

szemu, i osłabia zaufanie czytelnika. Miej- 
my nadzieję, że jeśli rocznik 1928 y będzie 
miał zasłużone powodzenie, następny rocz- 

nik pozbędzie się balastu, a powiększy 

ilość materjału naprawdę ciekawego. 
Prof. W. Lutosławski. | 
  

DOKTORZY 

Rujalski, Qbiezierski i Waszkiewicz 
lokują położnice i chore z cierpieniami 

kobiecemi w Zakładzie Położniczym 
ul. W. Pohulanka Nr. 31.  173-1 

$lne lotnictwo połęga państwał 
Zapisujcie się na członków L.O.P.P, 
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Wieści i obrazki z kraju. 

* stronnie wyjaśnił przedstawiciel Kółek Spół- 

" trzębski 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA 
— Zjazd rolniczo-gospodarczy pow. 

dziśnieńskiego. W dniu 6 lutego 1928 ro- 
ku w sali sejmiku powiatowego odbył się 
zjazd rolniczo-gospodarczy powiatu -dziś- 
nieńskiego zwołany przez nowego starostę 
p. M. Jankowskiego. Na zjazd przybyli 
przedstawiciele Kółek Relaiczych, Kas 
Stefczyka, Kas Spółdzielczych Gminnych, 
Spółdzielni Rolnik i innych. 

Na zjeździe rozpatrywano wszelkie po- 
trzeby i bolączki życia gospodarczego po- 
wiatu oraz uchwalono cały szereg wnio- 
sków, dotyczących polepszenia kultury rolnej. 

Dość obszernie omawiano sprawę 
kredytów siewnych na 1928 rok, oraz roz- 
wój spółdzielczości na Wileńszczyźnie, któ- 
rą to sprawę bardzo obszernie i wszech- 

dzielczych z Wilna p. Kokociński. Podczas 
omawiania planu gospodarczego powiatu, 
poruszano sprawy meljoracyjne, drogowe, 
przetworów |Inianych, hodowlane it. p. 
Dość żywą dyskusję wywołał referat p. a- 
gronoma Łapera, na temat glebostanu po- 
wiatu dziśnieńskiego. Pan Oktawjan Jas- 

śród wielu spraw poruszył rów- 
nież opłakany stan naszej gospodarki ryb- 
nej, pozostającej bez żadnej opieki praw- 
nej. Inspektor ubezpieczeń referował spra- 
wę konieczności organizacji kółek ubez- 
pieczeniowych inwentarza żywego od cho- 
rób i wypadków. Kółka te mogłyby powsta- 
wać przy mleczarniach i kółkach rolniczych. 
Referowana była również sprawa ubezpie- 
czeń gradowych i ruchomości rolnych. 

W wolnych wnioskach p. Jastrzębski 
podniósł sprawę organizacji wytwórni wy- 
robów cementowych dla budowy domów 
ogniotrwałych, w którym to celu poczynił 
już pewne kroki w uzyskaniu potrzebnych 
maszyn i kredytów od Powszechnego Za- 
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Wilnie. 
P. inspektor ubezpieczeń proponował przed 
nadejściem maszyn i rozdzieleniem ich na 
powiecie — naprzód urządzić kilkutygod- 
niowe kursy budownictwa ogaiotrwałego w 
Głębokiem. Pan starosta bardzo szczegó- 
łowo interesował się każdą omawianą 
sprawą, zaznaczając, bardzo słusznie, — iż 
prace swoją oprze nie na papierowej, lecz 
na czynnej pracy oraz pragnie przedewszy- 
stkiem współpracować z organizacjami spo- 
łecznemi powiatu i właśnie w tym celu zo- 
stał zwołany pierwszy zjazd rolniczo - go- 
spodarczy. 

Oświadczenie p. starosty Jankowskie- 
go obecni przyjęli z wielkim entuzjazmem, 
wyrażając w imieniu zebranych przez usta 
p. Kołłątaja serdeczne podziękowanie p. 
staroście za zaufanie,jakiem darzył organi- 
zacje społeczne powiatu. 

Podczas obrad zjazd jednogłośnie u- 
chwalił wysłać hołdownicze depesze do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Pana 
Marszałka Piłsudskie, 

Depesze wysłał arosta za pośred- 
nictwem p. wojewody Raczkiewieza. 

Po zakończeniu obrad zjazdu p. 
Jastrzębski w tejże sali urządził zebranie 
przedstawicieli kółek rolniczych. Należy 
przyznać, iż nowy p. starosta Marjan Jan- 
kowski bardzo umiejętnie i energicznie 
rozpoczął swą pracę na powiecie, czem 
odrazu zjednał sobie ogólne zaufanie u 
podwładnych i przychylność ludności. d. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. “ 

— Z życia cechów w Molodecznie. 
Mołodeczno pod jednym względem wyprze- 
dza znacznie inne ośrodki powiatowe na- 
szego kraju. Posiada ono na swym terenie 
znakomicie rozwijające się organizacje 
związków cechowych, które skupiają wszyst- 
kich rzemieślników okolicznych, pracując 
wydatnie nad podniesieniem stanu gospo- 
darczego tego najmłodszego z naszych .po- 
wiatów. 3 

Pod koniec ubiegł. miesiąca odbyło 
się bardzo interesujące posiedzenie związ- 
ków cechowych, o czem z braku miejsca 
w „Kurjerze Wileńskim" dopiero dziś do- 
nosimy. 

Zagaił zebranie i przewodniczył obra- 

który poinformował obecnych o wyzwole- 
niu 23 mistrzów i podmistrzów. 

Należy wspomnieć nawiasem, iż do 
związku należą cechy: 1) szewców i cho- 
lewkarzy, 2) krawców, 3) stolarzy, cieśli i 
murarzy Oraz 4) piekarzy, rzeźników i wę- 
dliniarzy. 

Po omówieniu szeregu spraw bieżą- 
cych na tymże zebraniu m. in. uchwalono: 
wszcząć energiczne starania o oddanie 
przez władze wojskowe prac budowlanych 
Związkowi Cechów oraz o pożyczkę w ce- 
lu dalszego prowadzenia prac budowlanych 
w Helenowie koło Mołodeczna. 

Na tymże zebraniu uchwalono jedno- 
myślnie przystąpić do B.B. W. z Rz. i po- 
pierać wszelkimi możliwymiżśrodkami listę 
Nr. 1-y. 

Podobnie zdecydowane stanowisko za- 
jęło Stowarzyszenie Kupców Polskich w 
Mołodecznie, które jaknajściślej współdzia- 
ła z organizacją cechów, 

W końcu musimy podkreślić, iż na te- 
renie tych wzorowych organizacyį absolut- 
nie żadnych wpływów nie posiadała i nie 
posiada chadecja, o co oczywiście niejed- 
nokrotnie ubiegali się politycy stojący bli- 
sko „Dziennika Wil.* z p. Piotrem Kowna- 
ckim na czele. Organizacje te współdziała- 
ją najściślej od szeregu miesięcy z grupami 
prorządowenii. Wasz. 

KRONIKA STOŁPECKA. 

— Z pogranicza. Nasze wschodnie 
granice przechodziły różne systemy ochro- 
ny, nim trafiły w żelazne ręce dobrze 
zorganizowanego K. O. P-u który położył 
kres wszystkim napadom bandyckim. 

Bandy nie dające spokoju naszym о- 
bywatelom na „Kresach*,były organizowane 
przez Z. S. R. R. częściowo z osób, któ- 
re opuściły teren Polski, udając się do Ro- 
sji, częściowo z obywateli rosyjskich. Na 
czele takiej bandy stawał zwykle przywód- 
ca, znający dobrze taren, gdzie ma być do- 
konany napad, Wszyscy członkowie bandy 
zmuszeni byli kończyć specjalny kurs dy- 
wersyjny, gdzie ich szkolono w pobliżu 
Mińska, Mohylewa i Witebska. 

Otóż wyćwiczona banda, uzbrojona 
od stóp do głowy, przekraczała granicę ra- 
bując mienie naszych obywateli, pozosta- 
wiając po sobie cały szereg morderstw ja- 
ko pamiątkę swoich krwawych wizyt. Na 
koniec skończyły się napady, a położył 
temu kres Korpus Ochrony Pogranicza. 

Jedną z placówek najczęściej nawie- 
dzaną przez bandytów zajął 8 Baon KOP., 
wybierając za siedzibę m. Stołpce. Przy- 
gnębiona przez częste napady ludność z ra- 
dością spotkała żołnierza KÓP—, oddając 
się całkowicie pod jego opiekę, kładąc na 
niego ostatnią nadzieję zabezpieczenia im 
spokoju i dania możności systematycznej 
pracy. 

I nie zawiodła nadzieja obywateli na- 
szych, którzy dziś tylko wspominają o 
krwawych napadach. 

Z chwilą, gdy objął dowództwo 8 ba- 
onu KOP. major Henryk Borowik ludność 
całkowicie uspokoiła się, widząc człowieka 
energicznego i stanowczego, wierząc Świę- 
cie, iż pod jego opieką nic zagraża im 
najmniejsze niebezpieczeństwo. 

I otóż słychać niejednokrotnie roz- 
mowę ludności, która podziwia niewyczer- 
pany zapas siły jaką pokłada major Bo- 
rowik nad pracą bezpieczeństwa na swoim 
odcinku. Napady ustały—pozostało tylko 
oczyścić teren od elementów szkodliwych 
dla państwa. I tu major Borowik przy po- 
mocy energicznego i znającego dobrze 
służbę porucznika wywiadowczego Dzie- 
wałtowskiego Gintowta, rozpoczął pracę 
na swoim terenie. Por. Dziewałtowski u- 
miejętnie kierując swoimi ludźmi, poświę- 
cając niejedną niewyspaną noc, wykrywa 
cały Szereg Organizacyj szpiegowskich 
przemytnictwo kokainą i inne sprawy, O- 
statnio wykryta afera szpiegowska podkie- 
rownictwem por.  Dziewałtowskiego, w 
pow. nieswieskim ma  charakterystyczne 
znaczenie, gdyż został w niej poszlakowa- 
ny wybitny działacz polityczny, który u- 
trzymywał kontakt ze szpiegami Sowiecki- 
mi, nadając im wiadomości o ruchu poli-   dom prezes organizacji p.Stan. Nagrebecki, 

Śledztwo w sprawie tajemnicz 

tycznym i zawodowym. 

    

ego mordu peł- 
nomocnika listy wyborczej nr, 15. 

Onegdaj na terenie fortów na Ro- 
się w stronę Grybiszek nieznani sprawcy 
dokonali ohydnego mordu niejakiego Izra- 
ela Nota Szwargojca, pełnomocnika listy 
wyborczej Jedności Robotniczo-Włościań- 
skiej (komunistów) noszącej kolejny nr. 13. 

Szczegółami mordu zajęły się władze 
sądowo-lekarskie. 

W dniu wczorajszym dokonana sekcja 
zwłok i oględziny miejsca, w którem Szwar- 
gojc został zamordowany pozwoliły ustalić, 
iż morderstwa dokonano na tle politycznem. 

Początkowe przypuszczenie morder* 
stwa w celach rabunkowych odpadło, wo- 

bec znalezienia w kieszeni zamordowanego 
pieniędzy, które zostały zupełnie nie- 
tknięte. 

Stwierdzono również, że morderstwa 
dokozano 0 godz. I ej w nocy, gdyż pa- 
dający od godz. 1-ej Śnieg cienką warstwą 
zupełnie nienaruszoną- przykrył zwłoki 
Szwargojca. Mordu dokonano w bestjalski 
sposób, odcinając ofiarze uszy, wargi. Twarz 
i głowa zostały ohydnie zeszpecone. W 
rezultacie dochodzenia władze aresztowały 
2 osoby. Szczegóły trzymane są narazie w 
tajemnicy. 

Wybuch schronu z amunicją. 
Dnia 7 b. m. © godz. 9.30 rano na 

moście rzeki Mereczanki w miejscu, gdzie 
się znajdował schron z podkładów, wraz 
z inwentarzem i amunicją, stanowiącą wła- 
sność strażnicy K. O. P. wybuchł z niewy- 
jaśnionych dotąd powodów pożar. 

Skutki pożaru były fatalne. Objęty 
płomieniami schron z amunicją w jednej   chwili spłonął, a niebawem wyleciały w po- 

wietrze materjały wybuchowe, znajdujące 
się w składzie. Naboje wybuchały raz po 
razu, uniemożliwiając jakąkolwiek akcję 
ratunkową. 

Tylko dzięki przypadkowi ofiar w lu- 
dziach nie było. W związku z pożarem i 
eksplozją amunicji wdrożono dochodzenie 
celem ujęcia sprawców pożaru. 

—н 

* 

Dziś: Apolonji P. M. 
Jutro: Scholastyki, 

Wschód słońca—g. 7 m. 15 
Zachód ь g.15 m. 52 

KOŚCIELNA 
— Rocznica koronacji papieża Piusa XI. 

W niedzielę o godz. l-ej popoł. w lokalu Domu 
Katolickiego (Metropolitalna 1) odbędzie się uro- 
czysta akademja w celu uczczenia 6-ej rocznicy 
koronacji papieża Piusa XI-go (s) 

URZĘDOWA 

— Komisarz rządu na m. Wilno przypo- 
mina zarządom stowarzyszeń, działających na te- 
renie m. Wilna, iż winne one w myśl art. 25 rozp. 
Kom. Gen. Ziem Wsch. z dnią 25.1X—1919 r. o 
stowarzyszeniach i związkach, powiadamiać nie- 
zwłocznie Komisarjat Rządu o wszelkich zmianach 
w składzie zarządu, o otwarciu oddziału, o zli- 
kwidowaniu stowarzyszenia, względnie oddziału. 

Zarządy stowarzyszeń, które nie zastoso- 
wały się do pomienionego rozporządzenia, winne 
nadesłać odnośne zawiadomienie w nieprzekra- 
czalnym terminie do dnia 20 lutego 1928 r. pod 
rygorem pociągnięcią ich do odpowiedzialności 
sądowej. 

MIEJSKA. 

— Sprawą budowy nowej rzeźni miej- 
skiej. W dniu wczorajszym na zaproszenie Ma- 
gistratu m. Wilna przybył do Wilna przedstawi- 
ciel katowickiej firmy „Frohlich*, który jako 
rzeczoznawca obejrzał istniejącą obecnie rzeźnię 
miejską i ma wydać opinię w sprawie projekto- 
wanej przez Magistrat budowy, nowej rzeźni 
miejskiej. (s) : : 

‚ — Stan zdrowotny Wilna. Sekcja Zdrowia 
Magistratu na terenie m. Wilna w przeciągu ty- 
godnia ubiegłego zanotowała następującą ilość 
zasłabnięć na choroby zakaźne: 

Tyfus brzuszny—2; tyfus nieokreślony — 1; 
płonica — 5 (zmarło 1); błonica—2 (zmarło 1); 
ospówka—1; odra—47 (zmarło 1); krztusiec — 8; 
PZ A — 7, gruźlica 18 (zmarło 1); 
jaglica—1; zausznica—12; grypa—2. — 
ж Razem zanotowano foż wypadki zasłabnięć 
na choroby zakaźne, z czego 4 zakończyły się 
wynikiem śmiertelnym. (s) 

ADMINISTRĄCYJNA. 

— Delegacja kupców żydowskich u komi- 
sarza rządu, W związku z aomaganiem się ze 
strony liizktórych kupców żydowskich zezwolenia 
od władz na prowadzenie handlu przez niektóre 
kategorje sklepów do godziny II w nocy, oraz 
z wadi z pogłozkar» (Ż władze pod niektóre- 
mi warunkami zgodziły danie takiego zewo- 
lenia, w dniu wczorajszym %dała się do komisa- 
rza rządu p. lszory delegacja Zxiązku Kupców 
sekcji wód sodowych z prośbą o ztzwolenie na 
handel nocny w sklepach z wodą sodowĄ.. 

„_ Komisarz rządu zasadniczo na danie zeŁKQ-| 
lenia na handel do godziny 11 w nocy zgodził się 
i zaproponował delegacji złożenie opracowanego 
projektu, btóryby wskazywał zakres handlu ilość 
sklepów, które by ten handel miały prowadzić 
i typ, oraz postawił za warunek aby w sklepach, 
któreby ewentualnie takie zezwolenie otrzymały 
usunięto towary, których sprzedaż jest zezwolona 
tylko do godziny 7-ej wieczorem. 

— Legitymacje uczniowskie są dokumenta- 
mi wystarczającemi dla stwierdzenia tożsamości, 
W związku z częstymi wypaakami kwestjonowa- 
nia przez poszczególnych funkcjonarjuszy policji 
państwowej ;legitymacyj, lub książeczek uczniow- 
skich i studenckich jako dokumentów wystarcza- 
jących dla ustalenia tożsamości osoby—Komenda 
Główna Poiicji Państwowej, poleciła. wszystkim 
komendautom P.P. pouczyć podwładnych sobie 
funkcjonarjuszy, iż prawomocne legitymacje ucz- 
niowskie i studenckie są ao: doku- 
mentami dla stwierdzenia tożsamości. 

wiu% | 4, WOJSKOWA 
‚ „,— Otwarcie szkoły podoficerskiej w Ol- 

kienikach. W tych dniach zostata otwarta w Ol- 
kienikach szkoła podoficerów 6 Brygady K. O. P. 

Na uroczystości otwarcia szkoły obecny 
był d-ca 6-ej Brygady p. pułkownik Górski. 

‚ — Zarządzenie władz wojskowych. W 
związku z kilkakrotnemi wypadkami zatrucia się 
żołnierzy konserwami—władze wojskowe wydały 
ostatnio zarządzenie, by konserwy dostarczane 
do użytku garnizonu wileńskiego były uprzednio 
badane przez specjainą komisję saniarno-lekarską, 

— Dodatkowa komisja poborowa. W nad- 
chodzący poniedziałek 13 b. m. w lokalu przy ul. 
Bazyljańskiej 2 urzędować będzie dodatkowa 
komisja poborowa dla wszystkich tych mężczyzn 
stale zamieszkałych na terenie rm. Wilna, którzy 
z jakichkolwiek bądź powodów nie stawili się 
we właściwym czasie na komisję przeglądową. 

Identyczna. komisja, : przeglądowo-lekarska 
w tym samym gmachu urzędować będzie we wto- 
rek 14 b, m. dla mężczyzn stale zamieszkałych 
na terenie powiatu wileńsko-trockiego. (5). 

SPRAWY PRASOWE 
‚ — Konfiskaty. W dniu wczorajszym Urząd 

Komisarza Rządu na m. Wilno, na podstawie art. 
129 K.K., dokonał konfiskaty nakładu czasopisma 
białoruskiego „Siła Pracy* z dnia 8 b. m, za 
wydrukowanie artykułu wstępnego pod tyt. „Wy- 
borczy marsz*. 

Z tych samych względów skoniiskowano w 
dniu wczorajszym przedwyborczą propagandową 
odezwę, wydaną przez hromadowców, w której 
zachęcano do głosowania na listę Ni. 18, oraz 
jednodniówkę w języku żydowskim. (s) 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wykłady powszechne. . W dniu dzisiej- 
szym odbędzie się wykład prof. Stanisława Koś- 
ciałkowskiego p.t. „Zatrata i wznowienie koro- 
ny“. Będzie to trzeci wykład z cyklu „Polska za 
Piastów*. Wstęp 50 groszy, dla uczącej się mło- 
dzieży 20 gr. Początek o godzinie 7 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Czwartek*, 

Czwartek 

lutego.     

ё Dziś 0 godz. 8 wiecz. w 
Ognisku dalszy ciąg i zakończenie dyskusji o 
korporacjach, oraz, dawno zapowiadana, dyskusja 
o „Słowie Akademickiem* z referatem kol. J. Šwię- 
cickiego. Dla akademikėw wstęp wolny, 

— Nowe pismo. Ukazał się w s 
murach uniwersyteckich dwutygodniowy. a „Odrodzenia*, drukowany we Lwowie p.t. „Świat akademicki". Jedną z cech tego pisma jest prze- bijający w nieim szowinizm, w stosunki nietylko do Żydów, ale i innych narodowości. — Nr. 1 „Studienckaj Dumki*. W dniu wczorajszym ukazał się Nr. | oddawna zapowie- dzianego miesięcznika białoruskiego „Studienckaja Dumka*, organ studentów-Bjałorusinów w Wilnie. 

„Numer ten rozpoczyną rok 4 wydawnictwą „Studienckaj Dumki*, które w roku 1927 zostało 
z braku środkow materjalnych przerwane. 

„Studienckaja Dumka* wychodziła z przer-   wami lat 3, jednakże ogójn = noal tylko ""ogaomokal w la ilość numerów wy: 

KRONIKA. 
— Wiec. Drugi wiec studentów sympatyków 

Bloku Współpracy z Rządem odbędzie się w so- 
botę dnia 11 b. m. o godz. 4 pp. w lokalu Bloku 
(Mickiewicza 9). 

‚  — „Szopka Akademicka", Jak się dowia- 
dujemy, w nadchodzącą sobotę w lokalu „Ogniska 
Akademickiego" (ul. Wielka 24) odbędzie się daw- 
no już zapowiadana premjera „Szopki Akadem'c- 
kiej*. Jest to już VII zrzędu „Szopka”, jaką ob- 
darzają słuchacze Wydziału Sztuk Pięknych U. S. 
B. gród wileński. 

Okazuje się, iż w bieżącym roku szopkarze 
zmienili zupełnie tekst t. zw. „części tradycyjnej”: 
wprowadzając cały szereg nowych, nieznanych 
dotychczas w Wilnie, kolend; tak zw. „część He- 
rodowa* również otrzymała nową szatę i zmie- 
nioną treść. : Ž 

Co zaś do części aktualnej, to tu oczekuje 
Wilno cały szereg n'espodzianek. Szopkarze nie 
chcą zdradzać, jakie lalki będą wystawione. Bądź 
co bądź, dyskretnie zapewniano nas — że bardzo 
mała liczba osób została nieuwieczniona i Skry- 
tykowana w „Szopce“. - : 

Wszystkie znane w Wilenku naszem plotki 
i ploteczki, wszystkie przywary tych lub innych 
osób, z pośród bardziej znanych w Wilnie, — 
wszystko to będzie widoczne w figurynce lalki i 
słyszane w słowach, jakie lalka ta będzie wypo- 
wiadała, a ma podobno ona sama prawdę o so- 
bie mówić. 

— Nauczycielski kurs instruktorów P. W. 
iW.F. jak wiadomo w połowie b. m. urucho- 
miony zostanie przy D. O. K. Ill. Grodno kurs 
instruktorów P. W. iW. F. specjalnie dla nauczy- 
cieli szkół publicznych powszechnych, którzy w 
związku z ostatnim okólnikiem władz szkolnych 
mają czynny brać udział w pracach wychowania 
fizycznego przy poszczególnych rejonach W. F.i 
P. W. Na kurs ten zostaną, jak się dowiadujemy, 
wydelegowani po 2-ch nauczyciele z każdego 
powiatu. 

— Okólnik Ministerstwa Wyzn.. Rel. i 
Oświecenia Publicznego o wycieczkach szkol- 
nych. W związku z nadchodzącym okresem wio- 
sennym, Ministerstwo Wyzn. Rel. i Oświecenia 
Publicznego wydało okólnik do poszczególnych 
Kuratorjów Szkolnych polecający wpływanie na 
dyrekcje poszczególnych szkół w kieruaku wyko- 
rzystania okresu wiosennego na urządzanie wy- 
cieczek szkolnych. k S 

Okėlnik zaleca możliwie jaknajczęstrze u- 
rządzanie wycieczek bądź przez całe szkoły bądź 
też przez poszczególne klasy, jednak w tych 
granicach, aby to wpłynęło najbardziej dodatnio 
na naukę szkolną. ю 

Wycieczki te mają stale pozostawać pod   bezpośrednią opieką nauczycieli. Okólnik zaleca 
dalej, aby wycieczki szkolne urządzane były w 
różnych kierunkach i możliwie do miejsc naj- 
bardziej odległych od miasta, 

Ministerstwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. ma 
się porozumieć z włądzami kolejowemi w spra- 
wie udzielania szkołom możliwie jaknajwiększych 
ulg przy przydzielaniu wagonów kolejowych dla 
wycieczek oraz omówić sprawę biletów ulgowych. 

ocz : Z POLICJi. 

— sawśgka zdrowotności w oddziałach 
i komendach P. Pr$omenda główna P. P. pole- 
ciła pod:egłym sobie odfdałom przesyłać dokład- 
ne dane statystyczne z dzietkny stanu zdrowot- 

nego poszczególnych oddzi m wane © 

ed „. 

    

wynikami in- Zarządzenie jest zw jęz s któ 

  

  spekcyj komend powiatowych P. P., 
rych stwierdzono, iż dział ten w 
prowadzony jest nietowaa 

  

— Nowy naczelnik urzędu 
Wilno 1. Onegdaj na mocy decyzj prezesa 
leńskiej Dyrekcji Pocztowej inżyn, Żółtowskiego, 
kierownictwo urzędu pocztowego Wilno 1 (ulica 
Wielka) objął dotychczasowy zastępca naczelnika 
tegoż urzędu p. Juljan Giecewicz. (s) 

2E ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Nadzwyczajne walne zebranie Zw. 
Legjonistów Polskich. Zarząd Związku Legjoni- 
stów w Wilnie zawiadamia, iż w lokalu Związku 
Strzeleckiego przy ul. Dominikańskiej Nr. 13 w 
dniu 12 lutego o godz. 4-ej ppoł. odbędzie się 
nądzwyczajne walne zebranie Związku z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2. Wybory komisji rewizyjnej. 
3. Wybory sądu koleżeńskiego. 
4. Sprawa poświęcenia sztandaru i obchodu 

ku „czci komendanta w dniu 19 marca i zjazdu 
legjonistów z Okr. Wileńskiego w Wilnie. 

5. Wolne wnioski, 
‚ — O legalizację statutu. Onegdaj kierow- 

nictwo istniejącego od kilku lat chóru „Haria“ 
zwróciło się do władz administracyjaych z proś- 
bą o zalegalizowanie statutu stowarzyszenia. Chór 
ten ma na celu szerzenie wśród młodzieży wie- 
dzy muzycznej i zamiłowania do śpiewu chóral- 
nego jak świeckiego tak i kościelnego przez 
śpiewy w czasie nabożeństw, obchody patrjoty- 
czne i występy publiczne. 

Chór pozostaje pod kierownictwem p. Ka- 
tarzyny Romusiewicz. (s) 

— Wileńskie Koło Związku Bibliotekarzy 
Polskich. Dnia 10 lutego 1928 r. (piątek) o godz. 
8 (ósmej) wieczorem odbędzie się w Uniwersy- 
teckiej Bibijotece Publicznej 45 zebranie człon- 
ków, na którem kierownik Bibljoteki Miejskiej w 
Białymstoku p. Mikołaj Dzikowski wygłosi Od- 
czyt p. t.: „Systemy wypożyczania w bibljotekach 
publicznych”. i 

Poprzedzi zebranie uzupełniający wybór jed- 
nego członka zarządu. Goście mile widziani. 

— Związek Robotników Drzewnych działa 
w Nowych Werkach. Jak się dowiadujemy na 
dzień 12 b. m. zostało zapowiedziane zebranie 
robotników przemysłu drzewnego w Nowo-Wer- 
kach, zwołane przez Związek Robotników Prze- 
mysłu Drzewnego, który jak wiadomo pozostaje 
pod wpływami P, P. S. lewicy. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wstrzymanie emigracji do Argentyny. 
Do urzędu emigracyjnego w Wilnie nadeszła wia- 
domość, iż Główny Urząd Emigracyjny polecił 
wstrzymać ruch emigracyjny polski do Argentyny. 
Poselstwo Polskie w Buenos Aires zakomuniko- 
wało, że na miejscowym rynku pracy znajduje 
się zgórą 2.000 emigrantów polskich, którzy po- 
zostają bez zajęcia. W związku z tym zostało 
wstrzymane wydawanie zaświadczeń na paszporty 
emigracyjne, a także wydawanie wiz wyjazdowych. 
Ruch „emigracyjny wstrzymany został aż do chwi- 
li zmiany warunków na argentyńskim rynku pracy, 

Zaświadczenia na paszporty emigracyjne 
otrzymywać będą tylko osoby, które wykażą się 
imiennem wezwaniem 0d krewnych, lub znajo- 
mych w Argentynie, poświadczone przez tamtej- 
szy Konsulat Polski, lub też osoby jadące do 
swych rodzin. 

NADESŁANE. 

‚ ‚ — Doroczna zabawa leśna. Przypominamy, 
że jutre. dnia 10 lutego, w Kasynie Garnizo no- 
wem odbędzie się doroczna karnawałowa zabawa 
leśna. Na zabawie przygrywać będą 2 orkiestry.   Obowiązują stroje wieczorowe. Wstęp 5 złotych, 
skaćem.—3 zł, 385 

  

Oiwarcie oddziału Banku Rolnego w Pińsku 
Postanowienie z dnia 20 stycznia 

otwarcia oddziału Banku Rolnego w Piń- 
sku z kompetencją terytorjalną na całe wo- 
jewództwo  poleskie doznało niezwykle 
szybkiej realizacji. Ze względu na wagę 
jaką przywiązuje rząd do gospodarczego 
poparcia Kresów Wschodnich oddział bę- 
dzie czynny nieodwołalnie od 1 marca bir. 
i będzie posiadał specjalne z znaczenie dla 
miejscowej laćn=ści ze względu na złe wa: 
runki komunikacyjne, które uniemożliwiały 
jej należyte załatwianie spraw pożyczko* 
wych w oddziale łuckim, do którego nale- 
,żało dotychczas województwo poleskie. 

Otwarty oddział poza ogólnem udo” 
stępnieniem kredytu dla dużej liczby drob- 
nych rolników wpłynie na możność roz- 
prowadzenia na Polesiu w szerszym zakre- 
sie pożyczek na odbudowę gospodarstw 
zniszczonych przez wojnę. (Pat). 

ZE ADA i D WC 

Z POGRANICZA. 

— Znowu wysiedlenia. Onegdaj władze Ii- 
tewskie w rejonie Niemenczyna wysiedliły z gra- 
nic Litwy pod zarzutem antypaństwowej działal- 
ności niejakiego Aleksandra Iwańskiego wraz z 
żoną i córką. 

Na tym samym odcinku władze litewskie 
wysiedliły 15 letnią dziewczynkę niejaką W. Ta- 
szkównę. (s) 

— Wysiedlenie do Litwy. Onegdaj na od- 
cinku granicy polsko-litewskiej w pow. wileńsko- 
trockim dokonano wysiedlenia do Litwy uciążli- 
wych cudzoziemców Banke Hana, Izaaka, Izraela 
1 Szlomę. в = 3 

Wysiedlonych przyjęły władze litewskie. 
— Ujęcie przemytników. Na odcinku Fili- 

pów żołnierze K. O. P-u w chwili usiłowania 
przekroczenia granicy polskiej zatrzymali kilku 
przemytników, przy których znalcziono 40 litrów 
spirytusu. (s) 

— Ujęcie niebezpiecznego bandyty i prze- 
mytnika. jak już przed paru dniami podawaliśmy, 
w rejonie Niemenczyna banda przemytników zło= 
żona z 4 osób usiłowała przemycić przez granicę 
litewską większy transport bydła rogatego. Na 
interwencję patrolujących granicę żołnierzy K. O. 
P-u, przemytnicy odpowiedzieli strzałami z kara- 
binów. Po krótkiej walce przemytnicy uciekli na 
stronę litewską. | Zw: ; 

Obecnie, jak się dowiadujemy przez pla- 
cówkę K. O. P-u aresztowany został jeden z u- 
czestników tej bandy niejaki Aleksander Gutow= 
ski, który, jak ustaliło wstępne dochodzenie, jest 
poszukiwanym przez organa policyjne bandyta i 
męża wśród miejscowej ludności przemytni- 

iem. 
Gutowskiego pod silną eskortą odtran- 

sportowano do wilna, gdzie osadzony został w 
więzieniu Łukiskiem. (s) 

Teatr i muzyka. 
‚ — „Reduta* na Pohułance. Dziś o godz: 

20-ej sztuka St. Żeromskiego „Sułkowski*. 
— Jutro piątek „Sułkowski*. - 
— Sobota o godz. 20. min. 30 „Sulkowski“. 
— Teatr Polski sala „Lutnia”. Dziś raz 

jeden tylko grana będzie świetna komedja Molnara   
         

       

  

Złodziej i jego mecenas". 
| — Jutrzejsza premjera. „Krój*. Cailieveta 

    

  

jest utworem satyryczny. po 
'ancu którę d em szych; to też, c 

   
    

    

  

      A W „Królu* po raz DIETYSZY w W e wy- 
stąpi nowopozyskany artysta teatrów warszaw- | 
skich Marjan Lenk. й : 

— Przedstawienie jubileuszowe dyr. Francisz- 
ka Rychłowskiego. Komitet jubileuszowy dyr. F. 
Rychiowskiego ma zaszczyt podać do ogólnej 
wiadomości, że pozostałe bilety na przedstawienie 
uroczyste w dniu 20 b. m. „Konstytuci” В. Сог- 
czyńskiego można zamawiać w administracji Tea- 
ru Polskiego Mickiewicza 6. 

Z powodu dużego zapotrzebowania na bi- 
lety z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i innych 
miast, pierwsze cztery rzędy krzeseł zostały za- 
rezerwowane dla gości zamiejscowych. 

— Wileńskie T-wo Filnarmoniczne w Re- 
ducie na Pohulance. W sobotę dn. 1l b. m. © 
jodz. 6 wiecz. oraz poniedziałek 13 b. m. © godz. 
m. 15 wiecz. odbędą się dwa recitale skrzypco- 

we jednego z najwybitniejszych skrzypków Jaro- 
sława Kucjana. * 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis* Mickie= 
wicza 11. - 

  

Budujcie sami | 
swoje aparaty! - 

Poradnia przy Staromiejskim Radjoklu- 
bie, Warszawa, Stare Miasto 38, poleca 
w tym celu nieocenioną książkę 

W. Szczęsnego p. t.: 

„Jak sobie samemu zbudować 
radjoodbiornik kryształkowy 

i wzmacniącz do niego*. 
Odbiór na kryształ stacyj zagranicz- 

nych—cena 2 zł. 

Żądać wszędzie. Kto nadeśle należność 
do Poradni, za przesyłkę nie płaci. 436 

    

RUCH STRZELECKI. 
Z ruchu strzeleckiego w Rudziszkach. 

W dniu 5 b. m. odbyło się z inicja- 
tywy oddziału Związku Surzeleckiego przed- 
stawienie amatorskie, na którem wystawio- 
na została sztuka sceniczna „W górę serca”. 
Przedstawienie zorganizowane przez ru- 
dziskiego „Strzelca” cieszyło się niezwy- 
kłem powodzeniem, a salę wypełniła po 
brzegi nietylko okoliczna ludność poiska, 
ale litewska i żydowska. | 

Reżyserował sztukę posterunkowy P.P. 
Komendy Policji w Rudziszkach p. Toma- 
szewski. 

Wyjazd Inspektora Zw. Strzeleckiego. 
Inspektor Związku Strzeleckiego oby- 

watel Dąbrowski Kazimierz wyjechał w 
sprawach służbowych do Warszawy. Za-   stępować go będzie obyw. Trzaską—Po- 
k ūski, 

     

     



LPA 
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| Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fsla 435 mtr. 
CZWARTEK 9 lutego. 

16.40. Komunikat harcerski. 

16.55. „Dzieci dla dzieci" I podwieczorek „przed 

> babuni“. Wykonawcy dzieci od 

11.20. Transmisja z Warszawy: „Wśród książek”. 

17.45. Audycja literacka „Sędziowie“ tragedja Sta- 

nisława Wyspiańskiego w wyk. zespołu Reduty. 

c 

Od dnia 9 do 14-go lutego 

19 25. Sygnał 
19.35. Ko 

znania. 

Miejski Kinematograt 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

MUSZKIETEROWIE). W rolac 

W poczekalni koncerty radjo. Orki 
godz. 3 m. 30. 

no-Teatr | PD Z! Ś! Najnowsze arcysensacyjne arcydzieło! 
olśniewająca, 

y 

Sułtana* w filmie w/g znanej 

Baron Cygański. 
dotąd przepych wystawy! Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

HELIN" sa r. Lya Mara *° 
5:98 

ul. Wileńska 38. 

19.00. Gazetka radjowa. 

krajobrazie rodzianym* 

„Ziemia Wileńska" wygłosi Jan Bułhak. 

20.30. Transmisja koncertu wieczornego # 

Na zakończenie: Komunikat P. A. Т. 

16.40. Chwilka litewska. 
16.55. „Planet w 

wem, Odczyt Z 

17.15. Skrzynka pocztowa ef ya kier. progr. 

P. R. w Wilnie Witold Hu 

b. r. włącznie będzie 

„12 djamentów' 

Początek seansów o godz. 4-€j. 
Następny program „BE 

KAU R EEK W 

Kontorowicza. 

odczyt z działu | 19.00. Gazetka radjowa. 
19.25. Sygnał 

Po- | 19.35. „O współczesnych 
nia pogody” odczyt 

czasu i rozmaitości. 

PIATEK tO Tai Na zakończenie: Komunii 

gospodarstwie rolnem i ogrodo- 
działu „Ogrodnictwo*. 

  

ewicz. 
— Tragiczne skut 

  

wyświetlany monumentalny dramat. 

6 Dramat w 12 aktach, osnuty na tle fragmen- 

e tów powieści Aleksandra Dumas'a (TRZEJ 

h głównych: DOUGLAS FAIRBANKS, Barbara la 

Marr, Margueritte de la Motte i Adolf Menjou. 

iestr. od dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 

Non ca Biletów: paiter 80 gr., balkon 40 groszy. 

RODZINY". 

Rozkoszna, czarująca, urocza, na- 

pełna niewysłowionego czaru „ТепсегКа 

operetki j. Strausa 

W rol. gł. Vivian Gibson, Ern. Verebes, W. Die- 

terle i inni. Oszałamiający, niebywały, nie» ke 
4 

        

   

  

   

    

    

  

kamgarny, szewiot 

    

  
nieznane kosmetyczne nowości, 

Ostatnie eleksir na loki i fale, utrwalając 
ondulację, gwarantowane, paitentowane aparat 
samomasażu twarzy i całego ciała. najrozmaitSzę 

   
      

  

   

   

  

    

| uszczuplające. Ostatnie modele. Žądaicig-$67 
: 

bezpłatnych 
wawie ilustrowanych prospęktóc” 402 6 

ва оО аВ. Gdańska 131.         
   

    
   

   

2030SZCZ,   
    

   

    

   
   

  

— mf pik? 

Wszystk    ie stany 
młodzi, starzy — w inieście i na wsi czytają 

„KURJER WILEŃSKI", dlatego 

REKLAMA 
w „Kurjerze Wileńskim” jest najlepszą i najtańszą. | 

Fachowo redaguje i załatwia wszelkie reklamy | 
   

    

    

   

     i ogłoszenia 

Biuro „ADMINISTRACJA“ 
Wilno, ul. Wielka Nr. 56, tel. 14—38. 

(nad Notarjuszem Bohuszewiczem). 
   
   

     

    

80 lat istnienia firmy 

„M. GORDON“ 

Wielka jubileuszowa 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru | 

MATERJAŁY 

GENY WYJĄTKOW 

   

   

  

   
   

  

        

ul. Niemiecka 26. = 

damskie i męskie 

„zimowe i letnie 

y, wełna, jedwab 

o NISKIE.“ 

  

  

     
L 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św. IGNACEGO 3. WILNO. 

Tsietom Sr 0-53 

Wykonuje wszelkie roboty drukarszie 

i łatrofłgatorskie oxybke 1 dokisdzie. 

     
  

    
     

  

     

   

   
    

       
   

CZĄSOPISKA, 
| 

KSIĘGI PACHUNKOWE, 
JĄŻKI I BROSZURY 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWA I ILUSTRACYJNA 

CENY NISKIE, й 
WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

17.45. Koncert popoł. orkiestry pod dyr. prof. Al. 

czasu i rozmaitości. 

20.15. Transmisja koncertu symfonicznego z Fil- 

harmonii Warszawskiej. 

fa wileńskim bruku. 

|LDomków | w 

"r. KAKA 
o a NE i SKÓRA Pozyimaje 

WIL SKA 11, ю о 

| telefon 640. NMikjeniora 4. Tel. 190. 

W. Z. P. Nr 13 — 

AKUSZERKĄ 

LENSKA 

Chaimem  Getler i Chaimem 
sprzeczka” 

  

metodach przepowiada- w dźiśni PrZYTOJA% ką i dobywszy noży, wszczęli walkę 
zultat nadmiernego 

przeciwnika, 
bruk. Sprowa 
zło rannego do szpitala żydowskiego, 

dzo, iż stan jego jest b. ciężki 

katy P. A. T. 

ki sprzeczki. Wczoraj w | dzono w więzieniu. 

         

  

EA 
3 

Tow. Akc. w Lipsku. 

tajwiększa w Europie iabryka patrów | maszyn 

WARSZAWA 
ul. Sienna Nr. 1, telef. 186-37 Aleje Koś 

dziś w Wilnie 

  

      

„Wileńska Pomoc Szkolna* 
Wilno, ul. Wileńska 38, tel. 941. 

Wytwórnia i 

nicznych poleca wagi apteczne, 

Dostawa lamp kwarcowych 

Zmiana stezykawek „Record“. 

      

     
d r. 1843 istnieje 

ilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadainė, sypialne, salonowe i 

gabinetowe, kredensy, stoły, 
szaty, łóżka itd. 

Wykwintne—Mocne— 
Niedrogo. 

Sprzedaż ma raty. szo 

Dr. KENIGSRERG 
CHOROBY WENERYCZ- 

na przedmieściach poszuku- 

jemy do kupna za gotówkę. 

Dom H./K. „ZACHĘTA", 
Gdańska 6, telef, TR   

powrócił. 
Choroby weneryczne 

"Palę sę mówi 
w dolarach, złotych i rub- 

lach złotych przyjmujemy 

na wysokie oprocentowa- 

arja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

nie, zabezpieczone złotem, w. Zdr. Nr3093 6347 

klejnotami i srebrem Pia ina pz= 

: LOMBARD dó wynajęcia. Reperacja I 

se zane adr SBiekupia strojenie. UI. Mickiewicza 

12, tel. 14-10. 323-0 24—9. Estko, 435 

godzinach rannych na ul. W. Stetańskiej pomiędzy 
Mamzer wynikła 

Poróżnieni niezadowolili się słowną utarcz- 

„nadi temperamentu 'p.p. Chaimów 

"był więcej niż tragiczny, ugodzony bowiem, przez 

Chaim Getler brocząc krwią padł na 

dzone pogotowie ratunkowe odwio- 
gdzie stwier- 

Krewkiego Mamzera aresztowano i osa- 

NANZNZNZNZNZNZNZANZNA NOANANZNZNZNANA 

RCHN ER С° 

Przedstawiclelstwo i Sklady Fabryczne. 

Biuro Techniczne i Sklad Maszyn 

Bracia GOLDLUST 
Ł 

Współwłaściciel p. E. GOLDLUST pozostaje 

hotel „Europejski*, pok. 47. Przyjmuje interesantów od 4—19p. 

składnica urządzeń szkolnych i laboratoryj- 

nych przyrządów fizycznych, aparatów i części radjotech- 

laboratoryjne i osobowe. 

D-ra Bacha i Jesionka. ŚĆ 
348 1 

— Morderstwo. Z rana przy fortach Rossa 

znaleziono trupa zamordowanego Nata Izraela 

Szwargojca zam. przy ul. 2-ej Szklanej 5, z zawo- 

du szteper. Sprawa ma podłoże międzypartyjne. 

— Podrzutki. W klatce schodowej domu 

Nr. 8, przy ul. Kalwaryjskiej, znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej w wieku około 6 tygodni, którego 

umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— W bramie domu Nr. 27, przy ul. Wingry, 

znaleziono podrzutxa płci męskiej w wieku około 

10 dni, którego przesłano do przytułku Dzieciąt- 

ka Jezus. 

wręcz. Re- 

  

NANZNZNZNZNZNZNENAA 
‚ ° ze 

Wyaje ii pokój 
mały umeblowany z wszyst- 

kiemi wygodami, elektrycz- 
nością dla samotnego. 

Pańska 4 m.5, blisko 

j więzienia. 375-1 
W > 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. Cymbler 
Choroby: weneryczne i 
skórne. Elektroterapja, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12, róg Tatar- 
skiej 10—2 i 4—7. 6345 

- Majątki 
ziemskie w dużym wyborze 

posiadamy do sprzedaży. 

Dom H/K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6 — telef R 

do obróbki drzewa. 

  

ÓD 
ciuszki 32, telef. 994 

      

  

  
      | Krawcowa 

przyjmuje wszelkie obstalunki 

na płaszcze, suknie, ubra- 

nia dziecinne, bieliznę B 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

Tamże potrzebna dziew- 
czynka do naski. 

“ zakład Opł?czno- 
„Egipto okulistyczay, 0& 
eng w Wileśsz 19, wł 

3.0 s Qikleniccy, no, ulica 

Wielka 65, Wielki wybór fato- 

gralicamyeh przyborów. Wy. 

daje okulary a racestach Ka- 
gz Chorych 

„Ėptyt-Rabla“ Ms kia 
zadoź, w 1840 r. ul. Domini- 

tańzka 17 tałat. 10-58. 

  

$klep „„Okazja* 
Wilno, ul. św Jańska 8. 

Kupno i sprzedaż: M EBLE, 

DYWANY, ANTYKI, Lombardo- 

we kwity i rozmaite rzeczy. 

Szacunek rzeczy bezpłatnie. Dia 
kupna seca wyjeżdżam na 

prowincję. Zawiadam A L 

  

  

Ogłaszajcie się 

w „ujrzę Wileńskim , 

   
   

    

e е 
# т 

Epidemja wypadków w wodzie. 

— He ma pani dzieci? 
— Nie wiem, bo poszły się właśnie kąpać... 

  

Czy zapisałeś się na członka 

i DE Pr 

  

  

Przy zakupach prosimy 
TREATS EASA 

  

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBĄCZEWSKA. 
44) 

Kamienica za Ostrą: bramą. 
Andrzej przystanął u cmentarnej bramy i po- 

uwolił tamtym odjechać. Nie mógł już dłużej wytrzy- 

mać grobowej atmosfery. Starego Pana było mu 

strasznie żai, ale chciał wrócić do życia, jaknajprę- 

dzej, za wszelką cenę, Chciał zobaczyć się zaraz, 

jaknajprędzej z Henrysiem Wojszwiłłą, dowiedzieć 

się, co robiła Marychna przez te ostatnie dwa ty- 

godnie od zerwania do wczoraj. Nie wiedział o niej 

nie, a tego, że się ścięła na egzaminie domyślał się 

tylko. Czyżby inaczej przyjmowała posadę na wsi? 

Andrzej umówił się z żydem o furmankę na 

kolej i pojechał natychmiast, by zdążyć na wieczor- 

ny pociąg. Trzęsąc się na drabince po wyboistym 

gościńcu rozmyślał sobie, czy Zaraz wziąć od Hen- 

rysia ades Marychny, czy zaczekać jeszcze. I Zdecy- 

dował, że uczyni to w październiku, po zdaniu ostat- 

nich egzaminów. 

A Marychna, o tej samej prawie godzinie, wy- 

siadała na zatraconej głuchej stacyjce. Stała na pe- 

ronie w towarzystwie trojga rozhukanych dziatek 

i korpulentnej damy, która mówiła jej co dwa Słowa: 

„kochanieńka” i co chwila dawała potrzymać coraz to 

inne tekturowe pudełko, związane bylejakim Sznur- 

kiem. : 

Był pierwszy sierpień i pierwszy zimny dzień   
Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99, Czynne od godz. 

Administrator przyjmuje 

powoływać się 

u schyłku lata. Zza mgły deszczowej, rozwieszonej 

nad szerokiemi polami, wychylały się żytnie rżyska. 

Kałamaszka, w której Marychnę umieszczono z dwoj- 

giem młodszych pupilów, mknęła raźno zabłoconą 

drogą wślad powozu samych państwa. Marychna cho- 

dziła sennemi oczami po tych rżyskach i myślała 

o tem, że jest już starą, że nie radosnego w życiu 

jej nie czeka, że jest żytnim kłosem, pozostawionym 

w polu we żniwa. Zdawało jej się, że tkwi na pustem 

rżysku samotna i zapomniana, a wiatr, co polami 

hula i plewy od ziarn odmiata, opowiada jej na ucho 

o jej własnej nicości. 

Tymczasem zatętniało na drodze i nadjechał 

dziarski młodzieniec na kasztanku. Przed powozem 

samych państwa uchylił zgrabnie czapeczki i zrównał 

się z kałamaszką. 

Dzieci zawołały nań po imieniu, nazywając Ka- 

ziem, i zaraz poczęły opowiadać, kto jest Marychna 

i poco do nich jedzie. Marychna, po makowemu czer- 

wona, siedziała, jak na cenzurowanem. Ów Kazio 

popatrywał na nią z ukosa, a potem zatoczył koniem 

tak, że najechał nieledwie bryczkę od strony Ma- 

rychny i przedstawił się bardzo szarmancko. 

Ale gdy chcieli podać sobie ręce — koń szar- 

pnął się w bok i rodzielił splatające się już palce. 

„Kazio“ począł na nowo ustawiać konia; nie udało im 

się jeszcze dwa razy. W końcu chłopak uchwycił wy- 

mykającą się wciąż rękę dziewczyny i zawołał tri- 

umfująco: : 
— No, nareszcie panią mam | 

9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 

od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się о4 9 — oł. i 7 PP 

WST NESENIAI © RE 

Bpoł. "Redaktor działu zaa a о L r od 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 

Spojrzeli sobie w oczy i roześmieli się wesoło 

i swobodnie, a tak ciepło i serdecznie, jakoby się 

oddawna znali. 

W tej samej chwili zza szarych chmur wymknął 

się blady, zmęczony walką, ale zwycięztwem radosny 

promień słoneczny. I upadł Marychnie prosto w- oczy 

i zapalił w żrenicach śliczne złote iskierki. Podniosła 

twarz ku szparze w chmurach i podzieliła się z no- 

wozdobytym towarzyszem wesołą nowiną. 

— Słońce! 

— A słońce, — przytwierdził energicznie Ka- 

zio. — I bardzo pani ślicznie w tym słonecznym pro- 

mieniu. 8 

Potem zapowiedział dzieciom, że jutro przyje- 

dzie i pognał dalej na swoim kasztanku. 

Słoneczny promień znikł znowu w kłębowisku 

chmur, ale na dnie oczu Marychny pozostały złote 

iskierki. Spojrzała na dzieci i nie wydały się jej ta- 

kie hałaśliwe i nieznośne, jak w pierwszej chwili. 

Rozpoczęła z niemi rozmowę i w godzinę po- 

tem dojechali na miejsce przeznaczenia w najlepszej 

przyjaźni. Pani Aleksandra siedziała na kanapie w Jo- 

achimowio z oczami wlepionemi w czarną szybę 

i myślała o'tem, jak zimno i niewygodnie musi być 

w taką pogodę Ignaleńkowi w mogile. 

A obok niej siedział pan Konstanty, wzdychał 

współczująco i myślał o tem, jak też długo zabawi 

gąsiadka? i czy wiele czasu zabierze zajęcie się jej 

sprawami? Bo to od poniedziałku wartoby zacząć 

jęczmienne żniwo.   
— 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80. 50 

dz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i 

Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 

* 

W kamienicy za Ostrą Bramą sierpień prze- 

szedł cicho i spokojnie. Pani Aleksandra chodziła 

w żałobie blada i chuda, świata niewidząc, jak cień 

z niczem na ziemi niezwiązany. 

Mówiono, że ją zabiorą do siebie jacyś krewni, 

jakiś siostrzeniec, który tymczasem przyjeżdżał prze-- 

ciętnie raz na tydzień. Pomagał staruszcze sprzeda | 

wać Michałowszczyznę, o której ona już nigdy więcej 

słyszeć nie chciała; załatwiał także w jej imieniu spra- 

wy, tyczące śledztwa sądowego, bo pani Aleksandra | 

nie zawsze rozumiała, 0 co ją pytają. 

Zresztą władze nie nie wykryły. Podejrzenia 

i wewnętrzne przekonania tych i owych nie były do- 

wodami. Żybul siedział nadal w Michałowszczyźnie. 

i kaucję za syna zapłacił. Wincuk przyjechał do ojca. 

i pomagał mu gospodarzyć, oczekując swojej sprawy. 

Jedno tylko twierdzili zgodnie sąsiedzi: że ой) 

czasu tajemniczego zabójstwa Starego Pana, Żybuł 

jeszeze bardziej sponurzał. Irytował в0 śmiech ludzi, 

gnębił synową i nie chciał nigdy wyjść z domu po 

zachodzie słońca. Ale to wszystko nie było jeszcze 

dowodem. O Marychnie jakoś słuch zaginął. Nie od- 

zywała się zupełnie. Raz jeden napisała do pani Ale- 

ksandry i dopiero pierwszego września, do Anetki 

Wojszwiłłowej, odsyłając jej pieniądze. List był po: 

godny i serdeczny i zawierał masę szczegółów O ży: 

ciu na wsi i ani jednego pytania. 

(O. d. n.)   
L ‚ Вскор!збм Redakcja nie zwraca 
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