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BAZ 
Szerokie horyzonty, 

Sytuacja polityczna międzynarodo- 
wa uległa w ciągu ostatniej ćwierci 
minionego roku nie rzucającym się w 
oczy, tem niemniej jednak, pod nie: 
jednym względem, gruntownym zmia» 
nom. 

Jakiż jest w pierwszym miesiącu 
rozpoczynającego się roku wzajemny 
do siebie Stosunek mocarstw? Pan 
Jules Sauerwein, niewątpliwie dziś 
„najpotęźniejszy* dziennikarz w pra- 
sie. wszechświatowej, redaktor naczel- 
ny paryskiego dziennika  „Matin“, 
interwiėwer najwpływowszych mężów 

sianu, korespondent po nad to — w 

wolnych chwilach — największych i 
najpoważniejszych organów  opinji 

publicznej świata, rozpoczął właśnie 
serję przygodnych artykułów wsięp- 
nych w wiedeńskiej „Neue Freie 

Presse*, zapowiadając, że od czasu:da 

czasu będzie dawał exposć / ogólnej 

sytuacji politycznej w Europie. Otóż 

sam p. Sauerwein, , dla którego; ga- 
binety. najpotężniejszych dyplomatów 
tajemnic nie mają stwierdza fakt, że 

„wiele zmieniło się w stosunku do 

siebie mocarstw od chwili — proszę 
posłuchać! — kiedy on, p. Sauerwein, 
wracając z Genewy do Paryża jadł 
śniadanie z p. Briandem w jego Sa- 
lonowym wagonie a dniem. 16-tym 
grudnia kiedy on, p. Sauerwein, jadł 

śniadanie z p. Stresemannem w po- 

ciągu Genewa— Berlin. Od, września 
_ do połowy.grudnia a potem do po- 

łowy b. miesiąca... co za zmiany za- 

szły na politycznej szachownicy euro- 

pejskiej! Od ntomentu kiedy wygłosił 
Briand w Genewie swoją . kapitalną 

mowę pokojową do chwili, kiedy 
tenże. Briand zgodził się 18 stycznia 

ze swymi ministerjainymi kolegami, 
że... nie irzeba się spieszyć z ewa- 

_guowaniem prowiucyj. Nadreńskich. 
Podczas historycznych rozmów 

swoich w Thoiry doszli byli Briand i 

Stresemann do o Stre- 

seman wyraził nadzieję, że możę, ewa- 

kuacja prowineyi Nadreńskich będzie 

mogła nastąpić... wcześniej niż bylo 

postanowione. Na to Briand: Tak, 

tak... paragrat 430-ty Traktatu Wer- 

sałskiego otwiera w tym kierunku 

wcale nawet wyraźne perspektywy. 

Rzecz była prawie ułożona. Mogła 
być ałoli zrealizowana jedynie przy 
pomocy francusko-niemieckiej pożycz- 
ki zaciągniętej w Stanach Zjednoczo- 

nych. Tymczasem Stany Zjednoczone 

weświadczyły, że nie dadzą ani grosza, 

ponieważ parlament francuski dotąd 

„nie ratyfikował umowy, co do spo- 

sobu i formy: spłacenia przez Francję 

Ameryce długów wojennych. To usu- 

nęło wszelki grunt z pod tak poważ- 

nie wyglądających rozmów w Thoiry. 

Wszystkie układy w łeb wzięły. „Tho- 

iry“ jest już dziś pustym dźwiękiem. 

Następnie, prasa niemiecka (oso- 
bliwie wielkie jej organy niektóre), 
najniepotrzebniej w świecie jęły po 
Thoiry domagać się natarczywie (wy- 
rażająu Się t1ywjalnie: nachalnie) co- 
rychiejszego dokenania ewakuacji. 

Wołano: «Mamy ewakuację przyrze- 

czoną! (w Thoiry)e albo „Duch Lo- 

carna nakazuje wycofać wojska aljanc- 

kie z prowincyj Nadreńskich!*. Wszyst- 
ko to mocno poirytowało opinję PU- 

bliczną francuską. Opinja publiczna 

a za nią prasa francuska jęła ostro 
napadać na Brianda. Niemądrze po- 
stąpił dając, choćby szb rosa „przy* 
rzeczenia* Stresemannowi, lekkomyśl- 

nie postąpił. Niemcom — pisano—nie 

wolno dawać nawet małego palca, bo 
zaraz chwytają za całą rękę. Apetyty 

ich i pretensje rosną z dnia na dzień. 
. Niemożna Niemcom czynić najmniej- 
szych koncesyj. Jakiż był rezultat tej 
całej gry, tego jakby zatargu między 
obiema opinjami publicznemi? Byt 

ten, że gruchnęło po Francji hasło: 
Czekać! Nie śpieszyć się! — Czekać 
-.do kiedy? Nie śpieszyć Się.. jak 

„dalece? Wyrażając się bez ogródek: 
sprawa stanęła na martwym punkcie 
1 stoi. 

Przejdźmy do usadowienia się 
Włoch na południu jJugosławji, na 
albańskiem terytorjum. Pisaliśmy już 
swego czasu obszernie w «Słowie» O 
całokształcie gry politycznej Włoch 
na wybrzeżach Adrjatyku. Włochy 
wyraźnie pragną Adrjatyk opanować 
Równowaga na półwyspie Bałkańskim 
zachwiana. Jugosławja, mocno zanie- 
„Pokojona, Zaczyna mieć na widoku 
aljans z Bułgarją, Sytuację zaostrzyła 
jeszcze bardziej zapowiedziana podróż 
hr. Bethiena do Rzymu dla zawarcia 
tam, jak słychać, traktatu węgiersko- 
włoskiego. Polityka 
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Nowy gabinet Rzeszy 
BERLIN, 29 1. Pat, Biuro Wolfa ogłasza następujący komunikat 

Hindenburg zatwierdził dotychczasowego kancierza dr. Marxa na stano- 
wisko kanclerza Rzeszy, a na jego wniosek zamianował gabinet w nastę* 
pującym składzie: 

Sprawy zagraniczne—Streseman (niem. partja lud.), praca — Brauns 
(centrum), Reichswehra — Gesler (bezpart.), gospodarstwo — Curtius 
(niem. lud.), finanse — Kochler (centrum), aprowizacja — Schiele (niem. 
nar.), komunikacja — Koch (niem. nar.), poczt Schaetzel (bawarska p.lud), 

Kierownictwo Ministerstwa terenów okupowanych powierzył prezydent 

Hindenburg Marxowi. Ze względu na nieukończone rokowania nominację 

ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych odroczył Hindenburg do 

poniedziałku. 
PARYŻ, 29. |. Pat. Dzienniki stwierdzają jednogłośnie, że skład 

nowego gabinetu niemieckiego świadczy, iż gabinet ten będzie jaknajbar- 
dziej reakcyjny ze wszystkich gabinetów od chwili ukończenia wojny. 

Sensacje „Der Jung= Deutscher", 
BERLIN, 28—i. Pat. Rewelacje «Der Jung-Dsutscher» w sprawie fał- 

szowania protokułów konspiracyjnych przebierają rozmiary interesującej 
ałery politycznej. 

Organ Mahrauna oglasza nazwisko rzekomego fałszerza, przedstawi- 
ciela organizacji Konsul i Frontbanneru, którego podpis umieszczony jest 
również na reprodukowanym przez dziennik falsyfikacie, Osobnik ten nie- 
jaki dr. Hans Schreck, według własnych zeznań był w czasie wielkiej 
wojny światowej szpiegiem niemieckiego sztabu generalnego. Z przytoczo- 
nych dziś przez „Der Jung-Dzutscher'* i «Berliner Tageblat» szczegółów 
wynika że u Schrecka, którego aresztowano w grudniu „roku ubiegłego 
pod zarzutem fałszowania dokumentów politycznych, znałeziono : znaczną 
ilość fałszywych dokumentów pieczęci wojskowych oraz osławione dzieło 
p. t: «Problem der Landesferteidigung», traktujące o mobilizacji Reichs- 
wehry. i Qrenzschuetzu i konszachtach Reichswehry z bojówkami pra- 

wicowemi. 
«Berliner Tageblatt> zapewnia, że ze wspomnianej publikacji: korzy- 

stają skwapliwie radykalni pacyfiści niemieccy i poiski sztab generalny, 
oraz, że w marcu 1926 roku delegacja polska w Genewie posługiwała się 
tem dziełem, jako głównym. argumeniem przeciwko Niemcom. —Schreck 
podobno przyznał się do Kolportowania falsyfikatów, zaprzecza jednak, iż 

sam był ich autorem. Naczelna prokuratorja Rzeszy wydelegowała вр®- 
cjalnego sędziego sledczego do prowadzenia w tej sprawie dochedzeń, 

owiiicy związku młodoniemieckiego «Jungde> wyrażają przypuszczenie, 
że za Schreckiem ukrywają się fanatyczni wrogowie: polityki porozumienia 
niemiecko-francuskiego, którzy w.swojem zaślepieniu za wszelką cenę i 
chociażby w przymierzu z Sowietami dążyli do rozpętania zawieruchy 
wojennej, aby w ten sposób obalić republikę niemiecką i uniemożliwić 

przeprowadzenie programu polityki Locarna. 

Pomyślny wyrok dla Niemiec. 

BERLIN, 29 I. PAT. Dziś o 4-ej popołudniu zapadł wyrok między- 

narodowego sądu rozjemczego w Hadze w sprawie sporu między rządem 

Rzeszy a komisją odszkodowawczą w sprawie odszkodowań dia obywa- 

teli niemieckich zagranicą. Rozstrzygnięcie „wypadło dla Niemiec nięko- 

rzystnie. Sąd rozjemczy orzekł, że raty reparacyjne, płacone przez Niemcy 

nie obejmują odszkodowań, które Rzesza niemiecka w myśl traktatu Wersal- 
skiego obowiązana jest wypłacać obywatelom niemieckim zagranicą 

z tytułu konfiskaty ich własności w czasie wojny przez państwa sojusz- 

nicze. 

Deklaracja Ameryki wobec Chin, 
WASZYNGTON, 28.1, PAT. Sekreiarz stanu złożył wczoraj deklara- 

cję w sprawie polityki względem Chin, zaznaczając między innemi co na- 
stępuje: 

" Rząd amerykański gotów był i jest obecnie zrzec się uprawnień ka- 
pitułacyjnych orsz kontroli ce!łnej. Frudność leży jednak w tem, iż niewia- 

domo z kim obecnie pertraktować i kto reprezentuje Chiny. Rząd amery- 

kański od roku 1912 zachowywał ścisłą neutralność w stosunku do wal- 
czących ze sobą obozów, oraz okazywał niezmienną / życzłiwość narodowi 

chinskierūu pragnąc utrzymania pokojowych stosunków «wewnętrznych w 

Chinach i ich niezawisłości ufny, że naród chiński zapewni ochronę ży- 
cia i mienia w czasie konfliktów Amerykanom, nie ponoszącym odpowie- 

dzialności za te konflikty. W razie gdyby władze chińskie nie zdołały za- 

pewnić tej ochrony, wówczas oczywiście podstawowym obowiązkiem Sta- 
nów Zjednoczonych jest bronić życia i mienia swych obywateli. 

Oprocentowanie w P. K. O. 
WARSZAWA, 29—1. Pat. Zgodnie z uchwałą powziętą na ostalniem 

posiedzeniu rady zawiadowczej Pocztowa Kasa Oszczędności będzie pła- 
ciła od wkładów zwyczajnych wpłacanych na książeczkach 7 proc. od 
wkładów zaś zwaloryzowanych t. j. wpłacanych w dolarach lub innych 
walutach zagranicznych — 5 proc. rocznie. 

UE TS INTA T T K TE LIE SI NEAR 

Klubu Szlacheckiego, Mickiewicsa 19, o go 

Komunikat dzinie 4 pp. odbędzie się Walne Zebranie 
.. członków Organizacji Zachowawczej Pracy 

Polskiej Organizacji Zacho- Państwowej, na którem Zarząd Główny bę- 

wawczej Pracy Państwowej, dzie referował o dokonanych pracach orga” 

We środę dnia 2 lutego r. b. w Sali tycznej. 

O, НН НОНОНЕН ЕСО 

Wloch nis sprzyja bynajmniej porozu- k t. Oprócz bardzo pilne „šito 

mieniu ze e " aa rozwoju wypadków w Chinach 

Angija i Stany Zjednoczone są oprócz konieczności wysłania pod 

całkiem zaabsorbowane tem, co się 

dzieje w Chinach. Na nic innego nie 
mają oni uwagi ani czasu. Muszą 

wszystkie swoje wytężyć siły dła ur 

waików, muszą Stany Zjednoczone 

baczyć aby swojej dotychczasowej 

hegemonji na międzymorzu Panam- 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów nieząmówionych nie zwraca. 

nizacyjnych, jak również o sytuacji poli-- 

Szanhaj wcale pokaźnej liczby krążo-* 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemiaz 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

za tekstem 10 
oraz z prowi 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

80 

NIEŚWIEŻ — ui, Ratuszowa | .. 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO  ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul. Ryńek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 
ŚWIR, — ui. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej . 
go: Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
ncji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia eyfrowe i tabelowe 0 25 proo, drożej. 

W n—ch świątecznyci 

na rzeez niezamożnej młodzieży średnich zakładów naukowych w Wilnie odbędzie się 
w dńiaeh od 2 — 7 lutego b. r. w lokalu firmy Braei Jabikowskich. Szczegóły w. afiszach, 

Centrala Opiek Szkolnych Srednich Zakładów Naukowych w Wilnie. 

" Powracamy jeszcze raz do Hro- 
mady, gdyż likwidacja spisku  posel- 
sko-komunistyczaego musi być, zda- 
niem naszem, punktem wyjścia dla 
rozwiązania tak zw. zagadnienia bia- 
łoruskiego. Polityka. poprzednich rzą- 
dów w stosunku de Białorusinów 0- 
barczona fatalną sukcesją traktatu 

ryskiego, prowadzona od wypadku 
do wypadku, terenu dla rozwiązania 
zagadnienia białoruskiego nietylko 

nie przygotowała, lecz odwrotnie za- 

bagniła, stwarzając szereg trudności 
które przed 6 laty nie istniały, Dość 
wymienić nieudałe próby osadnictwa 
wojskowego, zaniedbanie gospodar- 
cze Ziem Wschodnich, politykę szy- 
kan administracyjnych, oraz próby 

tworzenia orjentacji polsko-bialorus- 
kiej, posługując się przytem figurami 
marnej wartości moralnej, 

Wszystko to wytwórzyło przepaść 
pomiędzy nieliczną inteligencją biało- 
ruską i młodzieżą, która w odrodzo- 

nej Polsce nie mogła znaleźć ciepła 

oświaty, a szukać jej musiała zagra- 
nicą, w Czechach, gdzie karmiono 
ją wszystkiem co wrogie jest państwu 

polskiemu i polskości, Ale pozostały 
masy, masy ludu białoruskiego ciem- 
ne, w których świadomość narodowa 

dopiero budzić się zaczyna, Oczywi- 

sta, żć tu również pozostawiła ślady 

działalność orgańizacyj białoruskich, 
wykorzystujących skwapliwie błędy na- 
szej polityki na Ziemiach  Wschod- 
mich, lecz ślady te nie są tak zmacz- 

ne, uby je racjonalnym, energicznie 
przeprowadzonym programem, opar- 
tym o rzeczywiste warunki, zatrzęć 
nie było možūa. 

Droga do celu prowadzić winna 

mie z góry w dół, jak bylo dotych- 
czas, a odwrotnie od dołu w górę. 
Od szerokich mas ludu tutejszego, 
nie od nielicznych grup inteligencji 
białoruskiej do ludu. 

Istniejące obecnie organizacje po- 

lityczne białoruskie składają się z 

jednostek, które niemal na palcach 

można wyliczyć. Większość z nich 

stracona jest dla nas całkowicie, 
pod zbyt silny bowiem wpływ wpad- 

ła czynników zewnętrzych. Fo trzeba 
sobie jasno uświadomić. 

Likwidacja spisku Hromady właś- 
nie oczyszcza teren; otwiera pole do 

działania. Usunięcie jednostek które 

mie zawahały się pójść na żołd obce- 

go państwa, a które brały udział w 

pracy kuliuralnej Białorusinów, na 
zdrowie tylko tej pracy wyjdzie. Je- 
dnostki te zbyt silne wyciskały pięt- 
no poli yczne na robocie kulturalnej 
która bynajmniej wielkich rezultatów 
nie osiągnęła. A nie osiągnęła dlatego 

przedewszystkiem,żebrak: w obózie bia- 

łoruskim ludzi, brak inteligencji do kie- 
rowania robotą kulturalną. Wystarczy 

wileńskie Biūro Komisodo - Handlode 

Z elementarzem w ręku. 
wziąść do ręki spis białoruskich 

organizacyj politycznych i kułturał- 
nych a najlepiej się o tem przekona- 
my. Oto naprzykład Białoruski Ko- 
mitet Narodowy, rzekomo organizacja 
poradpartyjna a w gruncie rzeczy 

podporządkowana wpływowi *Hroma- 
dy: na czele jej stoi Jan Sawicki, w 

skład zaś wchodzą Łuckiewicz, Ta- 
raszkiewicz, Wołoszyn, Rak, Ostrow- 

ski oraz zdaje się Jaremicz i ks. Stan- 
kiewicz. T-wo Szkoły białoruskiej, 
Ostrowski, Własow, Taraszkiewicz, 

Trepka, Rak: Michajłowski, Akińczyc, 
Białoruskie Towarzystwo Wydawni- 
cze Ostrowski, Łuckiewicz, Trepka, 

Białoruska Włościańska Rob. Hro 
mada Taraszkiewicz, Rak, Miotła, 

Wołoszyn, Akińczyc. Instytut Gospo- 
darki i kultury ks. Stankiewicz, pos- 
Rogula, Jaremicz. 

Najwyražaiejszy brak ludzi, wszyst- 

ko te same nazwiska. 

Rozległy się niedawno głosy w 
obronie aresztowanych posłów, że 

biorąc pieniądze z kas ościennego 

państwa obracali je nie tylko na wrogą rew 
propagandę lecz i na elementarz bia- 

łoruski. A no zobaczmy jak się ma 

rzecz z elementarzem? Katalog Bialo- 
ruskiej księgarni będzie chyba naj- 

miarodajniejszem źródłem. tW dziale 
podręczników szkolnych cyfra wydaw- 

nictw wynosi, 58 z tego 30 ) wydanych 

po roku 1919 reszta zaś przed wojną, 
lub w Kownie, Rydze czy Mińsku. 
Wydawnictw wyprzedanych zalędwie 8. 
W dziale poezji i powieści — 62 z 

tego po roku 1919 wydano 30, przed 
wojną 27, reszta zaś w Kownie i Ry- 
dze. Wyprzedano 22. W dziale kry- 
tyka literacka i narodowo-społeczna— 
47, po r. 1919 16, (w tem przemó- 

wienia posłów w Sejmie, tłumaczenia 

traktatówgw Wersalu i w Rydze, Kon- 

stytucji” polskiej i t. p.). W Rydze, 
Mińsku, Berlinie i Pradze 10, przed 

wojną 3, wyprzedano 12. 

Nadmienić trzeba, iż jakieś 80 proc. 

wszystkich wydawnictw stanowią drob- 

ne broszurki po 10—30 kart. 

Jak widzimy dorobek kulturalny 

w ciągu 6 lat ostatnich nie jest tak 

įmponujący,į jak O tem Z lamow na 

sżej prasy lewicowo-demokraiycznej 

można się dowiedzieć. Twierdzenie 
zatem, że ruch białoruski ma u po- 
dłoża wątłe podwaliny kulturalne jest 
najzupełniej uzasadnione. Że ruch 
kulturalny białoruski jest w powija- 

kacli, że rozwój jego postęptije bar- 
dzo powoli nie jest bynajmniej dzie- 
łem polityki pólskiej, w znacznym 
stopniu winni są sami Bałorusini, a 

przedewszystkiem ci działacze, którzy 

rzucili się w wir polityki wkładając 

w nią wszystkie swe siły. Trzeźwiej 

myślący Białorusini nieraz dawali wy- 

raz trosce, że polityka hamuje postęp 

(KAUCJONOWANE 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Urachomiło specjalny dział zleceń na Warszawę, które załatwia terminowu za niską 

opłatą, oszczędzając przez to klijentom swym kosztów, związanych z podróżą 

Sprawy wymagające ujęcia i obrony prawnej załatwiane są przez znanego adwokata w Warszawie osobiście. 

W szczególności załatwiamy we wszystkich urzędach państwowych, instytucjach prywatnych, orga- 

oraz pobytem w Warszawie; 

nizacjach, firmach, bankach i t. р.: 
1) Reklamowania i przynaglenia zalegających spraw. 

2) Otrzymywanie szczegółowych wyjaśnień, informacji i odpowiedzi na podania, 

3) Dopilnowywanie i obrona spraw i interesów naszych klejntów. 

4) Składanie podań i wszczynanie nowych Spraw. 

     

     

Sejm i Rząd. 

Afera posła Wojewódzkiego. 
WARSZAWA, 29 I. (tel wł. Słowa). 

Kuluary sejmowe są nij jeszcze pod 
wrażeniem afery posła Wojewódzkiego: 
W dniu dzisieiszym pos. Wojewódzki 
wystosował do Marszałka Rataja list 
następujący: i 

„Panie, Marszałku, ponieważ skład 
sądu marszałkowskiego wyznaczonego. przea 
Pana,. jest tego. rodzaju (mam na myśii 
posłów Puniatowskiego i Daszyńskiego), że 
nie daje mi najmniejszej gwarancji bez- 
stronncści, proszę Pąua Marszałka o zmianę 
jego. Pos. Daszyński i Poniatowski należy 
do stronnictw, które są w _ jaknajwybitniej- 
szym stopniu zadngażowano w wajce poli- 

tycznej z Niezależną Partją Chłopską. Po- 
nadto (jak mi jest bezpośrednio wiadome) 
posłowie ci należą do obozu najściślejszego 

Piłsudczyków, z którego to właśnie obozm 
podjęto ze mną, jako byłym Piłsudczykiem, 
walkę naiohydniejszemi metodami*'. 

Sąd Marszałkowski obradował dziś 
pzez cały dzień. Według informacyj z 
6ł sejmowych Marszałek Rataj nie 

wziął pod uwagę listu pos. Wojewódz- 
kiego i wobec cego zmiana w składzie 
sądu nie zajdzie. Wyrok Sądu niewątpli- 
wie będzie potępiający, dopiero potem 
Ministerstwo sprawiedliwości wystąpi 
do Sejmu z wnioskiem o wydanie pos. 
Wojewódzkiego wytaczając mu proces. 

W danin dzisiejszym ukazał się list 
frakcji komunistycznej, który nazywa 

e o iej -działałno- 
ści posła Wojewódzkiego bandytyzmiem 
politycznym i twierdzi, że jest to ze- 
msta pilsudczykėw za to, że pos. Woje- 
wódzki przejrzawszy <f«szystowskie» za- 
miary piłsudczyków nie chciał się im 
podporządkować. Ta robota— piszą komu- 
miści—niezdoła zachwiać zaufania mas 
chłopskich do pos. Wojewódzkiego je- 
dnego z najofiarniejszych wodzów Nie- 
zależnej Partji Całopskiej. 

Oświadczenie komunistów potwier- 
dza że gy w. pracował wszech- 
stronmie, udzielał informacyj tk. zw. de- 
fensywie a jednocześnie goriiwie wysłu- 
giwał się komunistom. 

Dzierżawy majątku 
większego poszusuje od zaraz inży* 
niec— rolnik w woj. Wiieńskiem lub 

Nowogródzkiem. 
Zgłoszenia listowne lub osobiste, 

Wilno Kanarskiego 3, tel. 946. 

kulturalny, 
Jakież stąd wnioski? Przedewszyst- | 

kiem jasnem się staje, że ruch biało- 

ruski jako ruch narodowy, aspiracje 

kulturalne Białorusinów nie stanowią 

niebezpieczeństwa, trzeba tylko ująć 
je w łożysko polskie, a nie pchać w 
objęcia Mińska. Ważniejszą natomiast 

jest rzeczą niezwłoczne usunięcie tych 

warunków,'dzięki którym robota Hro- 
mady miała takie powodzenie. W czę- 
ści praca została wykonana, spiskow* 

cy Są unieszkodliwieni, pozostaje aru- 

ga część: poprawa stosunków gospo- 
darczych na Kresach oraz praca spo- 
łeczna polska nie nacechowana du- 
chem nacjonalizmu polskiego, praca 

państwowców polskich nie zrażająca 

szowinizmem tych co są inne] naro- 

dowości lecz czują się obywatelami 
wolnej Polski. 

Sz. 

zażalenia, skargi i t. p. 

trzymania swego dotychczasowego 
stanowiska ma % zw. Dalekim 
Wschodzie. Anglja dla osłony swoich 
handlowych placówek w Chinach 
wysyła na wody chińskie całą eskadrę 

wojenną złożoną z 57 statków. Urok 

Anglji na Dalekim Wschodzie musi 
być—uratowanym. Za wszelką cenę! 

«wschodnia» Siany Zjednoczone mają jeszcze inny 

skiem nie utracić, Dla Stanów Zjedno- 

czonych może najważniejszym dziś 

punktem na ziemskim globie jest Ni- 

karagua—gdzie ma być budowany 
nowy kanał łączący oba oceany, ka- 

nał, co ma Panamski kanał zaka- 

sowač. 
Oto główne ogniska obecnej sytu» 

acji politycznej wszechświatowej. 

5) Wszelkie sprawy sądowe: 
6) Wszelkie sprawy handlowe. 

Polecone sprawy załatwiane będą szybko i dokladnie. E 

W najbliższym czasie również przyjmować będziemy zlecenia do wszystkich większych miast Polski: 

Właściciel Biura STANISŁAW RZEWUSKI: 

L Aki NTT al i a i a 
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O STUDJUM ROLNICZE W WILNIE, 
Wywiad z prezesem K. Wagnerem. 

Jak pisaliśmy w N-rze Słowa z 
dn. 21 b. m., wyjechali podówczas 
do Warszawy pp. Karol Wagner, 
Ruszczyc i Chudzyński, jako prezy: 
djum Rady Wileńskiego Towarzystwa 
Rołniczego. 

Panowie ci złożyli rządowi me- 
'morjał Rady w sprawie likwidacji 
studjum rolniczego w U. S. B. 

W tej sprawie, niezwłocznie po 
powrocie prezydjum z Warszawy, 
zwróciliśmy się do pana K. Wagne- 
ra po informacje i wynik podróży 
warszawskiej. 

Niestety, mimo. skrzętnych poszu- 
kiwań, p. Wagnera jużeśmy w Wilnie 
nie znałeźli. 

Wyjechał do majątku swojego, So- 
* lecznik. 

Dopiero późnym wieczorem uda- 
ło nam się skomunikować telefonicz- 
nie z p. Wagnerem, który udzielił 
nam następujących wyjaśnień. 

— Trafiliśmy do Warszawy bar- 
dzo niepomyślnis, gdyż wszyscy tmi- 
nistrowie byli zajęci uroczystościami 
wręczenia piuski kardynalskiej X. 
Lauri emu. 

Dlatego mogliśmy się widzieć wy- 
łącznie z dyrektorami departamentów. 

W Ministerstwie O. i W. R. p. 
Buszkowski, dyr. departamentu o- 
świadczył nam, źe nieprawdziwe są 
wiadomości, jakoby Rząd cofnął kre- 
dyty na Studjum Rolnicze w Wilnie. 
Wice-premjer Bartel wypowiedział 
się jedynie przeciwko celowości istnie- 

nia omawianego Studjum. Kredyty 
na Siudjum rolnicze są przez Sejm 
uchwalone i cofane nie były. 

— Jakież są projekty, panie pre- 

zesie, w Warszawie co do wznowie- 
nia studjum? 

— Słyszałem w Warszawie m. in. 

6 projekcie zastąpienia studjum rol- 

niczego w Wilnie przez założenie 
wyższego typu szkoły średniej na 
wzór podobnej szkoły w Bydgoszczy 
(przeniesionej obecnie do Cieszyna), 

— Jakież są, panie prezesie, efek- 
tywne rezultaty wyjazdu panów? 

— W każdym razie mamy obieca- 

ne, że Rząd nie zostawi nas bez po- 

mocy materjalnej. jeżeliby więc nie 

udało się zachować status quo t. į. 

  

Na dogodnych warunkach 

natychmiast DO SPRZEDANIA 
ist, od 1898 r. w Wilnie 

przedsiębiorstwo * fabryczne 
dobrze prosperujące z całem  inwen- 

tarzem. Fylad. w Blurze Ogłoszeń 
S$. Jutana, ul. Niemiecka 4. 

  

wyższego Studjum Rolniczego, to 
jednak możemy liczyć ma poparcie 
Rządu przy założeniu szkoły śred- 
niej tego typu. 

— Do kogo jeszcze zwracali się 
panowie w Warszawie? 

— Byliśmy u Marszałka Piłsud- 
skiego, którego jednak nie zastaliśmy. 

Rozmawialiśmy natomiast z mjr. 

zaznajomiony z omawianą 
Studjum Rolniczego. 

Mir. Prystor oświadczył nam, że 
Marszałek popiera nasze stanowisko 
zachowania w dalszym ciągu Stu- 
djum Rolniczego, 

W. dalszym ciągu naszego pobytu 
w Warszawie porobiliśmy kroki w 
Ministerstwie Rolnictwa, gdzie rów- 
nież obiecano nam poparcie. 

Wczoraj byliśmy też u Wojewody 
Raczkiewicza. I z tej strony możemy 
spodziewać się poparcia. 

Naszem zdaniem należałoby bez- 
względnie i za wszelką cenę dążyć do 
zachowania Studjum Rolniczego—nie 
mówiąc bowiem o mniejszej warto+ 
ściowości szkoły średniej, o założeniu 
której jest mowa — szkoła taka by- 
łaby bez porówanianie kosztowniejsza, 

BOSCH 

=== 

Ochrona murów Trockich. 
Urząd Wojewódzki w Wilnie zalega- 
lizował nowe T-wo, mające na celu 
ochronę ruia zamku w Trokach. Na 
zebraniu organizacyjnem, które od- 
było się w jesieni 1926 r. w Tro- 
kach, powołany został w drodze wy* 
borów Zarząd, w skład którego 
weszły następujące osoby: Prezes— 

sprawą 

SŁ OW O 

Dyskusja budżetowa 
w Sejmie, 

Budżet Min: Oświaty i Min. 
Sprawiedliwości. 

W dniu wczorajszym Izba Posel- 
ska przeprowadziła w dalszym ciągu 
dyskusję szczegółową nad budżetem 
Min. Oświaty i Min Sprawiedliwości. 

sprawie budżetu Min. 

Rogula (klub biał.), który 
się podwyższenia dotacji ma cerkiew 

Ie Ošwiaty 
Prystorem, ktėry rowniež dobrze jest PrZemawiali poslowie Kormecki (ZLN) 

domagał 

Drugi, niedoszły zamach g Kownie. 
Niepokojące wieści o sytuacji na Litwie. 

    

    "Ofe; ad na Litwie, za ą owany przez ostatni putsch grudniowy, 
nie ustaje. Całe społeczeństwo wysace jest zaniepokojone sytuacją która 
w każdej chwili grozi nowemi komplikacjami, wybuchem nowej rewolucji, 

prawosławną oraz pos. Krajczyrski Zwłaszcza sytuacja Polaków jest groźna, z przyczyn aż nadto wiadomych. 

(Zj. Niem.). Wiadomości o prawdziwej sytuacji na Litwie, docierają poza granice z 
Następnie pos. _ wielką trudnością gdyż prześladowania, drakońska cenzura prasy i t. @, 

ei Por. kozy szpiegowanię na każdym kroku nie pozwala na rozpowszechnianie wieś. 
ci, o których mieszkańcy Kowna zaledwie sobie na ucho ośmielają się. 

wolenie) referował budżet Min. Spra- 
wiedliwości zaznaczając iż 100.000 zł. 
na Radę  Prawniczą skrešlono ze 
względów zasadniczych. W odpowie: 
dzi na wywody referenta zabrał głos 
podsekretarz stanu w Min, Spr. Car 
przemawiając za utrzymaniem  skce- 
ślońej przez komisję pozycji na utrzy- 
manie Rady Prawniczej. Na wytwo- 
rzenie obecnego naszego ustawodaw- 
stwa złożył się szereg czynników 
różnicujących, które sprawiają, iż nie- 
słychanie pilną jest rzeczą ustalić 
chcćby tekst ustawy, która ma obo- ! 
wiązywać. Do rozpoznania projektów 
ustawodawczych pod kątem widzenia 
zgodności z Konstytucją i obowiązu- 
jacemi ustawami oraz techniki usta- 
wodawczej powołana jest Rada Praw 
nicza jako ciało opinjodawcze wolne 
od tendencji politycznej, Jeżeli jednak 
Sejm przychyli się do wniosku ko- 
misji i przeznaczy kwotę 60.000 na 
prace ustawodawcze, to zdaniem 
mówcy, należy przynajmniej wyposa- 
żyć ministra w większą swobodę dy- 
sponowania tą kwotą, ażeby mógł 
pewne poszczególne zagadnienia usta 
wodawcze powierzać wybitaym spe- 

kpt. K. S. Broniewicz Leopold, vice- cjalistom za specjalne honorarja, 
prezes major i D-ca 22 Baonu K. O. Z kolei przemawiał pos. Somer- 

szeptać. 
Jak wiadomo, ostatnio aresztowano w Kownie członków redakcji 

„faszystowskiej" gazety, na czele której stał osławiony Grigalunas-Głowac- 
kis, Wszelkie oświetlenia tego faktu cenzura skreśliła. Mimo wszystko 
naszemu korespomdentowi ryskiemu, po dłuższych staraniach udało się 
zdobyć informacje, o wielkim, nowym spisku, który mia; wtrącić 
Litwę w stan wojny domowej. Sensacyjne te szczegóły. doryczą jaka- 
by tajnej organizacji monarchistycznej. 

Jak się okazało zamach był przygotowany na wielką skalę. Wyzna- 
czony był na 17 stycznia, t. j. na datę, kiedy dokonano zamachu w 
grudniu. Na 
i „bohater“ 

Według znalezionych podczas rewizji 
ny był materjalnie przez niemieckic organizacje monarchistyczne. 

czele spisku stał d-ca szaulisów Klimajtis, major Tomkus 
przewrotu poprzedniego pułk. Grigalunas -Głowackis. 

Dwaj pierwsi zostałi aresztowani, zaś trzeciemu udało się zbiec— 
dokumentów, cały zamach popiera- 

Prócz 
tego, podczas rewizji w mieszkaniu Tomkusa, znaleziono 1/2 mi- 
ijona litów w walucie zagranicznej i szczegółowo opracowany 
pian zamachu. 

Plan ten przewidywał, iż w nocy na 17 stycznia wybuchnąć ma po- 
wstanie 1 pułku huzarów pod d-ctwem Klimajtisa. 
wojska, na czele z organizatorami zamachu, 
państwa, wszystkich ministrów, wodza arraji 

Zbuntowane oddziały 
aresztować mieli prezydenta 
gen. Żukowskiego, szefa 

sztabu generalnego Daukantosa, szereg niższych oficerów sziabu i leade- 
rów poszczególnych grup palitycznyh, 

Oczywiście — miały być zaraz zajęte gmachy państwowe i banki. 
Bogaci wszyscy misli być obłożeni kontrybucją, która wynosić miała we- 
dług obliczeń 5 000 000 И, 

Po opanowaniu sytuacji, ogłoszona być miała dyktatura 
wojenna. Na dyktatora upatrzono Grigalunasa-Glowackiego, 

P. Budrewicz Wacław, Skarbnik — stein (Koło Żyd.) podnosząc konie- Który ze swej strony władzę iniał oddać w ręce króla. Jedna- tuakidr Tok: Aubkujos AE“ Gods unifikacji ) pot osios kże kandydat na tron litewski nie był przewidziany. 
dysiaw, sekretarz — kpt. Kozłowski i adwokackiego. Wielką filipikĘ przę-  seazmsumawuwswsnemoso moza seo SREB GARE ZŁO - 
Wincenty, kustosz—julja Rutkowska ciwko Ministerstwu Sprawiedliwości szkodliws dla wymiaru sprawiedli- pacewicza, kióry stwierdził jednomyśt- 
kierowniczka Seminarjum Żeńskiego, wygłosił pos. Pragier (PPS), który wości. D d { dła się ność tkich st i $ 
ks, dziekan Klemens Maiukiewicz i już swego czasu za nietaktowne wy- ta inta e ei z: S dotyeiiniiai Kas aktais 

  

  „Lodzie) 2 Baėdadu“   

Hassan Karaimski Firkowicz. Do Ko- 
misji Rewizyjnej powołano pp. A. Ła- 
kowicza, Nowickiego — kierownika 
urzędu pocztowego i inż. Kozłow- 
skiego. 

Zarząd T-wa projektuje przystą- 
pić niezwłocznie do zbiórki składek 
i ofiar, Oraż szerzenia propagandy 
na rzecz ochrony zaniedbanych wiele 
ce ruin w drodze odezw i odczytów 
w samych Trokach, oraz w Wilnie, 
Osoby interesuiące się sprawą ochro- wpływa brak dostatecznej liczby eta- 
ny ruin trockich, proszone są zgła: tów sędziowskich i zakaz przesiedla- 
szać się w Wilnie do Prezesa T-wa nia się adwokatów do innej dzielnicy. 

Subocz 17, Mówca zgłasza wniosek o wstawienie 
'w Trokach zaś do wice-prezesa T-wa, do budżeiu 100.000 złotych na.odno- 
względnie do którego z członków wiennie ksiąg gruntowych, zniszczo- 

kpt. L. Broniewicza—ul. 

Zarządu. 
  

  

Jaką wybrać wirówkę, 
Opinje bezstronne. Patrz strona 3-cia. 
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stąpienia był przywoływany do 
rządku. Mowa wczorajsza więcej za- 
wierała niedowcipnych dowcipów niż 
rzeczowej krytyki W końcu przemó- 
wienia pos. Pragier oświadczył, że 
P.P.S. nie ma zaufania ani do mini 
stra Meysztowicza ani do rządu w 
którym zasiada. 

Pos. Matakiewicz. (KI. Kat.-Lud.) 
podkreśla, iż na powolny i nieczawsze 
poprawny wymiar Sprawiedliwości 

nych przez wojnę. 
Pos Malinowski (Wyzw.) domaga 

się równomiernego traktowania przez 
sądownictwo i prokuratorję ludrości 
ubogiej i zamożnej, pozatem wystę- 
puje przeciw tendencjom do usunię: 
tia ławników, co byłoby jego zdaniem 
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Potl bladem Litoy niebem 
Pewnego rana, latem roku ubieg« 

łego, zaanonsowała mi służąca wizytę 

jakiejś pani w starszym wieku. Za 
chwilę siedziała przedemną w fotelu— 

pani Mauclere z Paryża. 
Była to matka autora „Sous le 

ciel pale de Lithuanie*. Sprowadziła 
ja. do mnie niespodziewana a nie miła 

przygoda. Przybyli oboje z synem, w 

dodatku niedomagającym, z Kowna 

do Wilna via Ryga. Stanęli w hotelu 

St. George. Przemieszkałi dni ze dwa 

i oto chcieliby wyjechać z powrotem 
na Litwę... . : 

— Paūstw:—spytalem—wojažują 
en touriste po krajach tak dalekich 
od paryskich buiwarów czy też spec- 
jalna jaka sprawa zawiodła ich aż do 

Kowna? 
— Nie o to chodzi—odparła pani 

M. Rzecz w tem, że paszportów, 

przesłanych do policji, niechcą nam 

wydać z powrotem. Podobno nie mo- 
żemy wracać na Litwę... jest jakieś 

fataine imbroglio. Nic a nic nie rozu- 
miemy. Powiedziano nam, że pan je- 

den może nam dopomódz, Syn mój 
jest literatem; pan jest podobno pre- 
zesem Stowarzyszenia pisarzy  tutej- 

szych. Kolegą po fachu mego syna. 
Słowem, oto jestem—i niech nas pan 
na litość Boską poratujel 5 

Uspokoiłem zatrwožoną damę. Po- 
prosiłem aby wróciła w najlepszej 
myśli do hotelu gdzie będę za jaką 
godzinę—| pojechałem do najzacniej- 
szego, najkochańszego pana Kazi- 
mierza Wimbora, komisarza rządu na 
m. Wilno. 

Rzecz się wyjaśniła w ten sens, że 
p. Jean Mauclere i jego matka mieli 
paszporty na przejazd przez Polskę a 
bynajmniej nie upoważniające ich do 
powrotu na Litwę. Inwitowano ich 
tedy, najgrzeczniej zresztą w Świecie, 
aby kontynuowali dalej swoją podróż... 
do Francji. Co w zamiarze pana i 
pani Maucjbre nie leżało. Udało mi 
się przemówić do miejako wrodzonej 
uprzejmości właóz polskich dla cu 
dzcziemców. We dwadzieście cztery 

    

godziny potem mieli państwo Mauc- 
ere swoje paszporty poddane od- 
nośnej rewizji tak, iż nic nie stało na 
przeszkodzie powrotowi ich do Kow 
na, gdzie zresztą mieli cały swój 
ipodróżny bagaż. Była to — jak się 
rzekło — wycieczka do Wilna „Z 
Kowna. 

Skorzystałem z  mimowolnego, 
dłuższego niż zamierzał, pobytu p. 
Маис!еге w Wilnie aby i ze swej 
strony z miastem naszem go zAgo- 
znać. Byłby wyjechał z Wilna zetknąw- 
szy się (jak czytamy w jego książce 
na stronicy 103 i 104) jedynie z bi- 
skupem Mafulewiczem, księdzem szam- 
belanem Wiskontem i d-rem Basano- 
wiczem *). Przedewszystkiem tedy, 
oprócz tego, com mógł sam dorzucić 
do orjentowania się francuskiego pi- 
sarza w stosunkach teraźniejszych i 
tradycjach Wiina, postarałem się go 
niezwłocznie zetknąć z taką skarbnicą 
wszelkich o Wilnie wiadomości jak 
Ferdynand Ruszczyc. A i z prof. Lu- 
tosławskim przebiesiadował p. Mauc- 
lere nie jedną chwilę. Nawet notuje 
w swej książce (str. 128) usłyszane 
z ust prof. Lutosławskiego słowa: 

— Europa uspokoi się tylko wów- 
czas gdy potężna Polska panowanie 
swe rozciągnie od Bałtyku po morze 
Czarne. 

Pref. Lutosławski—robi uwagę p. 
Mauclóre — ma pogłądy polityczne 
wcale... wcale osobliwe—trės particu+ 
liers. 

Osobliwe, nie osobliwe lecz wia- 
domości o Wilna przeszłości i teraź* 
mniejszości miał p. Mauc'ćre pewne i 
na eaocznych dokumentach oparte. 
Jeżeli przeto w książce swej ani jed- 
nem słowem nie zaznacza polskości 
Wilna zarówno w przeszłości jak w 
teraźniejszości, jeżeli przemilcza do- 
słownie na każdym kroku wszystko 
ta, co polska ręka lub polska głowa, 
i polskie serce dokonały tuw Wiinie, 
kładąc na jego murach i na charak: 
terze miasta niezatarte swoje piętno, 
rzucające się w aczy—ta przyjść trze- 
  

*) Rzecz charakterystycma, że p. Mau- 
clere pisze nazwiska dr. Basanowicza i ks. 
Wiskonta: Basanawicius i Viscontas a ks. 

biskupa— Matulewicz. 

Pracownia Roentgenologiczna D-ra LEONA SUŁĘKOWSKIEGO 
przy Poradni Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów. 

Wilno, Garbarska 3 m. 17, iel. 658. Czynna codziennie od 5—7 p, p. < 

ba do wniosku, že książka p. Mau- 
clćre'a nie jest odbiciem wrażeń lecz 
jest narzędziem fendencji aż nadio 
dobrze nam znanej, 

Jak  najordynarniejsze szydło z 
worka tak z książki p. Maucićrea 
wyłazi litewska nacjonalistyczna pro- 
paganda na zagranicę. Mimowolna 
czy rozmyślna? Szczera czy... jaka 
inna? 

Zagranicę można, i owszem, brać 
na takie publikacja. Nas—oczywišcie 
—nie brać na tego rodzaju jakoby 
„naiwności” cudzoziemca, rzekoma 
nic a nic nie wiedzącego gdzie raki 
zimują, gdzie kozy gnano i gdzie 
piesek pogrzebany. Qui djable donc 
gu'on trompe ici? Tout le monde est 
dans le secretl Nie także powiada 
reverendissime Bazyli w „Cyruiiku 
Sewilskim*? Kogo tu się u licha o- 
kłamuje? Gdy wszyscy wiedzą, o co 
chodzil A p. Maucićte niechybnie 
dobrze „Cyrulika Sewilskiego* zna, 

Czyliż to p. Mauciere niewie do- 
skonale, że nikt "w Wilnie — nawet 
sam dr' Basanowicz—nie nazywa gó- 
ry Zamkowej górą... Giedymina? Nad- 
mieniło się już raz, że zaraz z dwor" 
ca kolejowego wziął p. Mauclóre pod 
swe opiekuńcze skrzydła turysty przy” 
jaciel niejaki pan V. W: Paryżu stu- 
djował na uniwersytecie prawo; stąd 
znajomość i przyjaźń; obecnie pan V. 
stale w Wilnie przebywa? Ktoby to 
mógł być? Czyliżby to pan V. pou- 
czył p. Maucióre'a, że góra Z чтКо- 
wa zwie się górą Giedymina? La 
collinć de Gediminas|! Któżby pod 
tem iscie karnawałowem przebraniem 
poznał naszą poczciwą górę Zam- 
kowal 

Tenże nieoceniony psn V. nietylko 
przekonał p. Maucióre'a, że Wilno, 
upada pod wzgiędem ekonomicznym, 
że handel w Wilnie całkiem zamiera 
z racji odcięcia Wilna od Kowna. 
Pan V. poinformował p. Maucičre'a, 
że ludność Wilna spadła w ciągu 
sześciu lał z 250.000 na 150.000 (co 
też test mocno nieścisłe) par suite 
de la situation delicate que cree Van- 
nexion polonaise—z tej_racji, że Wil- 

PO- nistra Meysztowicza stosunki te nie ci ministra i 
uzdrowią się i minister ten powinien 
jaknajprędzej ustąpić. 

# Pos. Harusewicz (ZLN) przemó- 
wienie swe poświęcił sprawom per- 
sonalnym i oświadczył, że rząd ni- 
czem innem się nie zajmuje, jak tyl- 
ko personaljami. 

Pos. Bitner (Ch. D) zwracaj uwa- 
gę ażeby zarówno w szkołach śred- 
nich jak i w wyższych oddziałach 
szkoły powszechnej nauka prawa 
miała odpowiednią ilość godzin wy- 
kładowych. Minister Sprawiedliwości 
powiniea w tej sprawie wywrzeć na- 
cisk na Min. Oświaty. 

Pos. Pankratz (Zj. Niem.) uskarża 
się na nadmierność procesów wyta- 
czanych gazetom niemieckim za naj- 
błahsze sprawy. Kłub mówcy głoso- 
wać będzie przeciw budżetowi Mini- 
sterstwa Sprawiedliwošci. 

Pos. Brodacki (Piast) oświadcza, 
że sądy przeciągają sprawy wbrew 
przepisom, a nikt za to sędziów nie 
pociąga do  odpowiedzialności. Do: 
maga się przywrócenia pomocy praw- 
nej dia ludności najuboższej i wyda- 
nia taksy notarjalnej. 

Po przemowie sprawozdawcy Ły- 

  

nej ocenie dotychczasowej działalnoś 
wyraził nadzieję, że ta 

jednomylśność jest pierwszym |kro: 
kiem do poprawy stosunków, —posie- 
dzenie zamknięto. Następne odbędzie 
się we czwartek dnia 3 lutego o godz. 
3 po południu. Na porządku dzien. P 
nym sprawa wydania aresztowanych 
posłów, ustawa o pobsrze rekruta i 
dalsza rozprawa budżetowa. 

aa AA E AEA 

Od Administracji. 

Sensącyjne rewelacje w sprawie organizacji „mónarchistycznejć, 

p specjalnego korespondenta „Słowa”). 

c 

Ryga, 28-go stycznia ' 
" U aresztowanego Tomkuza znale- 

ziono list niemieckiej erganizacji me- 
narchistycznej, w którym ta obiecy- 
wała nadesłać broń i amunicję. Jed- 
nocześnie w ręce policji wpadł Spis 
osób, które miały być aresztowa- 
ne. oddane pod sąd wojenny i 
rozstrzelane. Znajdujemy w nim 
mnóstwo nazwisk polskich. 

Cała organizacja wydana została w 
ręce władz, przez oficera Babelisa. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
specjalna komisja. Wędług ostatnich 
wiadomości dokonano w Kownie 
masowych aresztów wśród oficerów 
i innych osobistości podejrzanych o 
udział w organizacji. 

Wszyscy stanąć mają przed 
sądem wojennym. Wielu grozi 
kara śmierci. 

Z SĄDÓW. 
Kara śmierci za rozbój. 

W ubiegły piątek w Postawach, zasia- 
dał Sąd doraźny w składzie w.-prezesa Są- 
du Okręgowego w Wilnie. p. A. Owsianko 
w asystencji sędziów Kontowtta i Muroszko. 

Przed groźnem obliczem Sądu stanął 
19-to letni mieszkaniec wsi Borowki pow. 
Postawskiego H. Kejzik. 

„. W dniu 21 grudnia r. ub. kupiec Jan- 
kiel Kurycki sprzedał na jarmarku krowę i 
otrzymawszy ra nią 100 zł. pojechał do w 
mu. W pobliżu wsi Męczeniaty do Kuryc- 
kiego podszedł Kejzik i poprosił podwieść 
go kawąłek. 

Po pewnym czasie, kiedy  Kurycki 
zdrzemnął się, Kejzik uderzył go siekierą w 
głowę i zrabowawszy pieniądze i dokumen- 
ty zbiegł. 

edztwo prowadzone przez władze po- 
Jicyjne domyśliło się na mocy posiadanego 
materjału, że zabójstwa dokonał Kejzik. Po 
tygodniu złapano go na stacji Postawy w 
momencie, kiedy siadał on do pociągu idą- 
cego do Wilna. 

, Podczas śledztwa wstępnego przyznał 
się on do pop'łnienia mordu. Przewód są- 
dowy ustalił niezbicie motywy zbrodni. Po 
naradzie Sąd wyniósł wyrok skazujący Kej- 
zika ną pozbawienie praw stanu i karę šmier- 
ci przez rozstrzelanie. 

Obrona odwołała się do Pana Prezyden- 
ta, który korzystając z przysługującego mu 
rawa łaski wziął pod uwagę młodociany 

wiek skazanego I zamienił mu karę śmierci 
na bezierminowe ciężkie więzienie. 

Oskarżał w tej sprawie podprokurator 
Zaniewski, protokułował sekretarz I Wydz. 
yarnego Sądu Okręgowego p. Brzozowski. 
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no należy do Polski a nie do Republiki 
Litewskiej. 

Dla p. Mauclčre'a bylo i pozosta- 
ło Wilno Pancienne mėtropole lithua- 
nienne, dawną stolicą litewską, oku: 
powarą gwałtem przez Polaków i 
przez nich teraz niemniej „nachalnis* 
polonizowaną. 

Nadaremnie Ruszczyc oprowadzał 
p. Mauciare'a po uniwersytecię. O 
polskości uniwersytetu wileńskiego w 
książce p. Maucičrė'a ani słowa. Ko- 
ścioły wileńskie są dla niego bardzo 
pięknemi okazami baroku... litewskie- 
go, du barque lithuanien. Pac, fun- 
dator kościoła św. Piotra i Pawła był 
tylko i jedynie grand chancelier de 
Lithuanie, magnatem litewskim, który 
mógł sobie pozwolić na tak wspania- 
łą fundację. Antokol figuruje w ksiąž- 
ce p. Maucidre'a jako le faubourg 
Antakalnis... Po drodze z miasta do 
kościoła św, Piotra i Pawła spotyka 
p. Mauelare — osobliwym jakimś tra- 
feml, — mnóstwo wiejskich dziewcząt 
otuionych w dużych chustkach, boso, 
ze skarele na główie, mnóstwo „dziew- 
cząt litewskich*, — z któremi mia- 
łem już sposobność spoufaiić się (w 
Kowieńskich stronach). | 

P. Maucióre i jego mieodstępny 
towarzysz pan V. przejeżdżają mimo 
pomnika Mickiewicza za  "Wilją. 
Mauciż'e nazywa go po prostu mon- 
siruainym w przesadnym  moderniz- 
mie, jest jakby przerażony... 

Pan V. uśmiecha się sardonicznie 
i objaśnia: 

— To wielki Mickiewicz w inter- 
pretacji artysty polskiego, skrajnego 
modernisty. | 

Niedopowiedziane lecz przejrzyste: 
Tak wykoszławił wielkiego Mickiewi- 
cza rzeźbiarz polski. Artysta litewski 
hol hol jakie byłby stworzył arcy- 
dzieło! 

Obrazy w katedrze wileńskiej ma* 
lował Smuglevicius; paa V. prowadzi 
pana Mauciere wprost do grobu w. 
księcia Vitautasa; św. Kazimierz był 
oczywiście świętym Litwinzm a że 
ród Jagiellonów na polskiw: panował 
tronie.... lepiej nie waporainać. Mocno 
zalnteresował w. Mauclėre'a monastyr 
św. Ducha. Obsjrzał go bardzo do- 

kładnie, z braciszkami zakonnymi 
tamtejszymi rozmawiał... _ Niemniej 
czasu i interesowania się poświęcił 
wileńskiej dzielnicy żydowskiej... P. 
Mauciare zwiedził litewski przytułsk 
dia sierot. Tam mu pokazywano kra- 
jowe, litewskie, wyroby | ludowe... 
jeszcze piękniejsze i oryginalaiejsze 
niż te, które p. Mauciere ogiądał w 
stronach Kowieńskich, dans la pro- 
vince de Kaunas. 

— Pokażę panu — ofiarował się 
uprzejmie paa V. — jeden ze starych 
naszych wileńskich pałaców, pałac 
książąt Radziwiłłów. 

I poprowadził gościa z Paryża na 
uiicę Ludwisarską (**) 

Tam — pisze w swym przewod- 
niku prof. Kłos — w głębi dziedziń* 
ca nowoczesnego domu dogorywa 
smutna rudera wspaniałego niegdyś 
pałacu Janusza Radziwiłła.. bezna- 
dziejnie smutno wyglądająca jak zbru- 
kasy strzęp delji magnackiej. 

Ale zawsze magnackiej! 

To też gdy p. Mauclere wyraził 
zdziwienie, że polscy magnaci dają 
swoim byłym rezydencjom  pozosta- 
wać w takiem zaniedbaniu, żachnął się 
pan V. i zawołał: 

— Polacy? „Radziwillowie mają 
p. być Polakami? Źie ktoś musiał pana 

' poinformować. 

ł pośpieszył poinformować — le- 
piej. Ho! Janusz i Bogusław Radzi- 
wiłłowie usiłowali przecie zrzucić z 
Litwy jarzmo polskiel—takh W roku 
1655+4ym 4 Kedalniat 'proklamowali 
niepadiegłość Litwy licząc na pomoc 
Szwedów. No, i czy trzeba lepszego 
dowodu, że Radziwilłowie nigdy nie 
byli Polakami? Byli i są Litwinami, 
to litewski magmacki ród. Tak jest i 
niema o czem gadać. 3 

A np. Verkai tuż pod Wilnem? 
Teraz dopiero kupił je pewien Polak 
z okolic Warszawy przybyły. Pierw- 

szy raz, jak z tego widać, w poiskie 
dostały się ręce te magnackie dobra 
litewskie i ten wspaniały palac, okaz 

**) Rue des Fondeurs-de-Bronze. 
dziemy w książce p. auclere'a: 
Marche-a-la Viande 
Pieds-nus. 

Znaj- 
rue da 

i rue  des-Gens-aux- 

litewskiej starodawnej kultury i litew-. 
skiej wielkopańskości ... W Tri“ 
nopolisie p. Mauciere też był. Słu- 
chat jak dziatwa przyiulkowa špiewa- 
ła po litewsku dajny litewskie... Dzi- 
wił się, że nie zadźwięczała une kan- 
kles, rodzaj prymitywnej, trójkątnej— 
pisze—gitary, przy dźwiękach której 
tańczyli nięgdyś ojcowie tej oto dzia- - 
twy... P. Mauclere znowu czuł się 
naįkompletniej na Litwie. 

Nie mogło mu to jednak wystar- 
czyć. Lo rychlej—oirzymawszy moż- 
ność po temu — pośpieszył wrócić. 
a Kaunas, gdzie—powiada—miałem 
wrażenie, żem wrócił do siebie... W 
hotęju kowieńskim można mieć 
«Temps» i „L'iilustration“... Ach! Z. 
jakąż się radością je wital «Temps», 
„Lilllustration“—i Kaunas. | 

W Kownie miano właśnie otwo- 
rzyć wystawę „narodową*. P. Mau-* 
ciere śpieszył na nią. 

Był w Kłajpedzie. 
należące do niedawna jeszcze du* 

Choiseul'a— „który się ekspatrjowal“. 
Był w Połądze.. A wszystko w towa- 
rzystwie rieodłącznego przyjaciela, 
pana T... Potem w Kownie osiatnia 
jeszcze pogawędka Z p. ministrem 
spraw zagranicznych  Carneckisem. 
Gdy rozmowa zeszła na temat sto 
sunku Republiki Litewskiej do Nis 
miec, jego Excellencja—pisze p. Mau 
ciėrė — zamilkł, а ja uszanowałemń 
jego milczenie. ы | 

Odjazdu uderzyła godzina. ё 
A gdy pociąg nuszył i jęły zi 

szybą wagonowego przedziału ucie 
kać coraz szybciej, coraz szybciej fi 
tewskiej wsi krajoorazy—myślał sobi 
p. Mauc'ćre: O Litwini! jeżeli uda m 
się zapoznać Francję i zagranicę 
ludu waszego emergją niepožytą i 
czarującemi waszemi przymiotami nii 
darmo, choć przez czas krótki przeby! 
wałem pod bladem Litwy niebem. 

Pamu Maucićre'owi — udało sit 
Zadanie swoje spełnił, 

SIE 
cz 2 

Ogłądał las;'*



  

    

GDZIE TO, GDZIE 
Walka z 
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„ telegram donosił o znalezieniu 
"wiska niedźwiedzia. 

służy jako odpowiedź na wezwanie o 
wypowiedzeniu się P. B. Grzymały 
Przecławskiego w jego artykule „Spra- 
wa Aktualna", 

Teraz, gdy Redakcja „Słowa” u- 
przejmie udzieliła nam miejsca na ła- 
mach swego pisma, zjawia się moż- 
ność dla nas „myśliwych łatwiejszego 
porozumienia się i dzielenia się z 
resztą współbraci w Św. Hubercie 
naszemi radościami, których niestety 
jest tak niewiele, i naszemi czysto 10- 
wieckiemi troskami, których jest aż 
zawiele, żeby im mogły poradzić po- 
jedyńcze jednostki, czy to w osobie 
władz, czy też prywatnych osób. W 
Wileńszczyźnie jest znakomicie uła- 
twiona współpraca społeczeństwa ź 
władzami (ja mówię tylko o łowiec- 
twie) a to dzięki powołaniu do życia 
przed paru laty instytucji Inspektorów 
prawidłowego łowiectwa. Każdy z my- 
šliwych siedzący w. najgłębszym ką- 
cie ma możność skomunikowania się 
z Inspektorem łowiectwa swego po- 
wiatu, ewentualnie z jego pomocni- 
kiem w gminie i o kaźdym wypadku 
kłusownictwa, wnykarstwa, lub rabun- 
kowego polowania powiadomić swe- 
go Inspsktora, by ten w odpowiedni 
sposób reagował wobec władz. Każ- 
dy niezawodnie wie, co oznaczają ter- 
miny kłusownictwa i wnykarstwa, lecz 
co oznacza rabunkowe polowanie nie- 
stety większość myśliwych nie zdaje 
sobie sprawy. Rabunkowe polowanie 
jest to tępienie młodej niewyrośniętej 
zwierzyny np.: połowanie na nielotne 
kaczki, czy też na „pomyka* na zają- 

Piękne trofea p. 

  

kłusownictwem i stano 
ce, w jakim to wypadku wybijają się 
wyłącznie samice, nie mówiąc juź o 
polowaniu z. podjazdu w czasie od- 
wilży—kiedy to biedna samica pozwa= 
la zbliżyć się do siebie na kilka kro- 
ków, samiec zaś zawczasu przezornie 
wynosi się i tylko w wyjątkowych wy- 
padkach staje się łupem takiego my 
śliwego. Zrozumiałemi są dla każde- 
go skutki takiego wybijania samic i 
tem się w znacznym stopniu tłoma- 
czy znikoma ilość zajęcy w naszym 
kraju. Kto widział jak blisko można 
podjechać do zgłodniałych kuropatw 
sankami, ten niezawodnie zgodzi się 
ze mną, że strzelanie kuropaiw z chwi- 
lą wypadnięcia śniegu powinno być 
uważane za rabunkowe polowanie. 
Jest jeszcze jeden niedopuszczalny 
system tępienia zwierzyny polegający 
na tem, że się codziennie uprawia 
polowanie czy to na «pomyka», czy 
też z goficzemi regularnie zanim nie 
wybije się co do nogi zwierzynę w 
najbliższej okolicy — takim myśliwym 
bezwzględnie nie należy wydawać kart 
łowieckich, bo przecie mieszkamy nie 
w tajdze syberyjskiej, gdzie sobie moż- 
na pozwolić na coś podobnego, lecz 
na kresach gdzie zwierzostan nie wy- 
nosi jeszcze 50 prac. przedwojenne- 
go w stosunku szczególnie do zaję- 
cy, które najczęściej padają ofiarami 
wyżej wspomnianych amatorów polo- 
wania, Gdy każdy prawdziwy myśli- 
wy zrozumie jaką szkodę wyrządzają 
poczciwi kmiotkowie, wałęsający się 
całemi miesiącami późną jesienią i w 
zimie ze swemi zdawałoby się nie- 
s”kodliwemi narzędziami mordu, wo- 
bec naszych nowoczesnych strzelb, a 
będzie odpowiednio reagował u swe- 
go Inspektora, wówczas można 

Witolda Wagnera. 

Dzik. 
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Polowanie na 

Krótki, niewprawnie redagowany 
lego: 

W jednej chwili 
byłem gotów do drogi, a na drugi 
dzień niósł pociąg mnie i mego star- 
szego brata przez Dynaburg i Rzeży- 
cę do małej stacyjki, położonej wśród 
dużych lasów północhej Smolef- 
szczyzny. Spotkał nas na kolei miej- 
scowy osacznik, rosły chłop zakutany 
w futro, w uszałej czapce ze skórki 
bielaka, w olbrzymich walonkach. 

Oczywiście, że pierwsze było spra- 
wozdanie o otropionym niedźwiedziu. 
Znaleziono go przypadkowo. Był to 
tak zwany „szatun*, czyli niedźwiedź 
płoszony parokrotnie z legowiska, 
który więcej tego roku nie zapadł w 
sen zimowy, a włóczył się i tylko po 
dobrej uczcie czasowo zalegał, by 
niebawem znowu powstać i szukać 
żeru. : 

W danym wypadku w swej ostat- 
niej wędrówce napadł łosia, zadarl go 
i zjadł — a po tak obfitym i smacz- 
nym obiedzie, położył się o kilkadzie- 
siąt kroków od szczątków ofiary. 
Na ślady tego leśnego dramatu na- 
trafił osacznik i obszedł niedźwiedzia 
„Ww krugu* to jest w kole, mającem 
2500 kroków w obwodzie. 

Wspaniałą sanną, parą dobrze 
wybieganych koni, zaprzężonych w 
szydło, prędko przejechaliśmy  kilka- 
dziesiąt wiorst, dzielących stację od 
mieszkania naszego woźnicy. 

W schludnej chacie oczekiwała 
'rosla młoda dziewczyna, córka osacz- 
nika o typowo rosyjskich rysach. 
Nieodzowny samowar szumiał na 
stole, zastawionym  konfiturami i 
i plastrami miodu. Nadzwyczajna 
uprzejmość cechowała naszych go- 
spodarzy: to też po długiem „czaje: 
pitju* dopiero pomyśleliśmy o spo- 
czynku, 

O pierwszym świcie, w towarzy- 
stwie kilkunastu naganki wyruszyliśmy 
do lasu. U brzegu rzeki stanowiącej do- 
pływ Dzisny, zatrzymały się sanie. 
Od legowiska dzieliło nas jeszcze 
kilka kilometrów, które, ze. względu 
na głębokie śniegi, trzeba bylo przejść 
na nartach, Połując niejednokrotnie w 
Rosji, nauczyliśmy się obaj poslugi- 

„wać nartami, z prawdziwą więc przy- 
jemnością stanąlem na nich, ciesząc 
się z urozmaicenia, które wnosiło za- 
stosowanie tego miłego, zimowego 
sportu, 

Przez olbrzymią mszarę, niewątpli- 

niedźwiedzia. 

wie miejsce pięknych wiosennych to- 
ków głuszcowych, posuwał się nasz 
orszak w kierunku widniejącego w 
dali wysokiego lasu. Przeczucia mnie 
nie myliły, liczne ślady i jamki w 
śniegu na naszej drodze stanowiły 
oczywisty dowód obecności wielkiej 
liczby królewskich ptaków. Około 
południa dotarliśmy do Ściany stare- 
go boru. Legowisko było już niedale- 
ko. W celu zbadania miejscowości 
oraz obrania stanowisk, obeszliśmy 
ostęp naokoło. 

W dwóch punktach ślady osacz- 
nika przecinały tropy niedźwiedzia. 
W jednym źwierz wszedł do ostępu, 
a w drugim dał klucza. Oczywiście, 
że stanęliśmy ma tych śladach, ja na 
wchodowym, a brat mój na kluczu, 
Dalej naokoło ustawiliśmy huczków, 
polecaję im krzyczeć, lecz nie scho- 
dzić z miejsca. By ruszyć niedźwie- 
dzia miał wejść osacznik do ostępu 
z przeciwległej strony. 

Zupełna cisza panowała w głu- 
chym lesie, żadnego ruchu, najmniej- 
szego śladu życia. W chłodnym 
uścisku zimy spał las skuty mrozem, 
spowity głębokim śnieżnym całunem. 

Ostatni raz skontrolowałem broń 
i zamarłem w oczekiwaniu. Zaledwie 
przebrzmiał strzał osacznika i roz- 
legły się glosy naganki, gdy ujrzałem 
o półtorasta kroków przed sobą 
wstającego z barłogu niedźwiedzia, 
Nie odrazu jednak žwierz ruszy!— 
czas jakiś, obracając duży kosmaty 
łeb, wsłuchiwał się w głosy ludzkie 
najwyraźniej, układając plan ucieczki. 
Dał trzy susy w stronę mego brała 
i znów stanął, pornyślał chwilę i za- 
wrócił wprost na moje stanowisko. 
Trzymając źwierza na muszce, do- 

puszczałem go bliżej. Niedźwiedź 
szedl lekkim galopem i już w na- 
stępnym susie zamierzałem posłać 
mu kulę, gdy stanął, uniósł głowę i 
znów uważnie słuchał. Dzieliła nas 
przestrzeń około dwudziestu kroków, 
ale uniemożliwiała strzał gruba osika, 
zakrywająca komorę i część głowy 
źwierza, Cudny był zasłuchany czarny 
niedźwiedz na tle iskrzącego się šnie- 
gu, oświetlony skośnym promieniem 
zimowego słońca. Ruszył... Jeden 
sus, a w następnym przemówił mój 
sztucer; gładko położył się włos na 
źwierzu, przychmyliły się uszy i z 
głośnem marmotaniem, śród którego 
wyraźnie rozróżniało się sylabę «me- 
me», zwrócił się w moją stronę. Wi- 

  

  

  

  MYŚLIWSKIE. 
będzie się spodziewać, że zając sta- 
nie się pospolitą zwierzyną, nie zaś 
rzadkością jaką jest dziś. Że nie 
przesadzam łatwo się przekonać w każ- 
dym dniu targowym. Targi są zawa- 
lone zajęcami, Niewtajemniczony go 
tów myśleć, że kraj nasz obfituje w 
zające, lecz kronika polowań Wileń- 
skiego T-wa Myśliwskiego mówi zu- 
pełnie co innego. Były zbiorowe po- 
lowania na których na kilka strzelb 
zabito jednego zająca; polując po do- 
skonałych terenach, gdzie jeszcze w 
roku ubiegłym padało 10—12 zajęcy 
na jednem polowaniu, w tym roku 
padało 3—5. To się dzieje na tere-- 
nach—gdzie zawdzięczając wyjątko- 
wej energji powiatowego Inspektora 
Prawidłowego Łowiectwa na powiat 
Wileūsko-Trocki p. J. Szwengrube- 
na—klusownictwo zrėdukowane jest 
do minimum, a cóż można mówić o 
takich terenach, których nie dosięga 
opieka Inspektorów łowiectwa. To są 
właśnie wypadki, gdzie jest ze wszech 
miar wskazana ingerencja pp. Inspek- 
torów łowiectwa. Wszystkim takim 
myśliwym, którzy uważają, że można 
strzelać zwierzynę w czasie przez 
prawo dozwolonym, chociażby były 
okoliczności łagodzące dla zwierzyny, 
jak późne lęgi, odwilże i głębokie 
śniegi, z natury rzeczy robiące zwie- 
rzynę bardziej dostępną do tępienia, 
wszystkich tych panów należy unie- 
szkodliwić - przez pozbawienie kart 
łowieckich. Do tej kategorji należy 
zaliczyć również i osoby uprawiające 
polowanie dla zysku, bo dla miłego 
grosza taki myśliwy nie waha się 

- przekraczać terminy ochronne. Co się 
ześ tyczy osób uprawiających polo- 
wanie dzień w dzień, to tacy amato: 
rowie Są nieliczni i z pewnością są 
znani pp. powiatowym Inspektorom 
Łowieciwa, od tych panów trzeba 
wymagać wykazania się z posiadania 
"minimum 3000—5000 ha terenów ło- 
wieckich, a jeszcze lepiej nie dawać 
kart łowieckich. Nie małą winę pono- 
siw danym wypadku i nasze Zie- 
miaństwo nie interesujące się łowiect- 
wem, które chętnie wydaje każdemu 
proszącemu pozwolenie na prawo po- 
lowania na swoich terenach, upraw- 
niające do otrzymania karty łowiec- 
kiej. Podobno w Oszmiańskim po- 
wiecie są wypadki, gdzie przez pew- 
nego ziemianina pozwolenia wydawa- 
ne są dziesiątkami. Niestety podpis 
tego pana widziałem na protokule ze- 

brania organizacyjnego Towarzystwa 
Myśliwskiego w Solach. Gdzie jest 
tu logika? jedną ręką wydaje się po- 
zwolenie kilkudziesięciu osobom na 
prawo polowania  (klusowania) w 
swoim względnie niewielkim majątku, 
drugą zaś ręką podpisuje się proto- 
kuł organizacyjnego zebrania T-wa, 
które na swym sztandarze między 
innemi hasłami ma wypisane: walka 
z kłusownictwem, hodowla zwierzyny, 
racjonalne polowanie i t. p. Zaiste 
tak może robić tylko ten, który lubi 
zwierzynę. . na półmisku, 

Tu właśnie otwiera się wdzięczne 
pole dla Inspektorów łowiectwa, bo 
swoją decyzją mogą powstrzymać 
wydanie karty łowieckiej niepowo- 
lanym osobnikom, nie posiadającym 
zaś—odebrać przy pomocy władz 
administracyjnych nieprawnie posia-. 
daną broń. 

Świetne rezultaty może dać akcja 
ogółu myśliwych w sprawie ujawnie- 

  

nia kłusowników wobec Inspektorów 
Łowiectwa, Okólnikiem ostatnim, re- 
gulującym stosunek Starostwa do In- 
spektorów Łowiectwa, p. Wojewoda 
wyjaśnia, iż opinja Inspektora w spra- 
wie wydania karty łowieckiej jest Šci- 
śle poufna, a więc Inspektor Łowiec- 
twa nie będzie narażony nadal na te 
przykrości, jakie jeszcze niedawno 
był zmuszony znosić t. į. nachodze- 
nie jego domu przez wszystkich tych, 
których dotknęła jego nieprzychylna 
opinja i wysłuchiwanie gróźb, złorze- 
czeń e t. c.; bo obecnie władze nie 
będą potrzebowały wyjaśniać powo- 
dów odmowy w wydaniu karty ło- 
wieckiej, a przez to samo Inspektor 
pozostaje na uboczu. Niedoceniać 
tej obawy nie można biorąc pod 
uwagę, że byle kowal potrafi skon- 
struować w zamian odebranej broni 
coś innego mało różniącego się od 
poprzedniego narzędzia, a ogólne 
rozbestwienie powojenne na wsi, nie 
pozwala lnspektorom Łowiectwa lekce- 
ważyć te wyroki śmierci, które na 
nich wydają rozwścieczeni kłusowni- 
cy. Łączmy się więc bracia myśliwi 
dla zwalczania tej strasznej plagi kłu- 
sownictwa! Teraz właśnie odpowiedni 
czas powiadamiać swego powiatowe- 
go Inspektora o wszystkich znanych 
kłusownikach, lecz gołosłowne oświad- 
czenie, że p. X. jest kłusownikiem 
nie jest dostateczne, "bezwzględnie 
trzeba przytoczyć parę faktów ewen- 
tualnie powołać się na świadków, by 
Inspektor Łowiectwa wiedział, iż cho- 
dzi tu o dobro łowiectwa nie zaś o 
załatwienie prywatnych porachunków. 
Wileńskie Towarzystwo Myśliwskie 
ostatnie lata wydzierżawiając włościań- 
skie tereny dla celów  połowania 
wprowadza pewną innowację w na- 
szych stosunkach, płacąc od _ ubitej 
zwierzyny wedle taksy i w ten spo- 
sób włościanie są zainteresowani, by 
osoby nie powołane nie uprawiały 
polowania i pastuszkowie nie nisz- 
czyli gniazd i młodej zwierzyny. 

Mnie się zdaje, że w taki sposób 
najłatwiej uda się zwyciężyć kłuso- 
wnictwo, bo kto zna chciwość na- 
szego poczciwego kmiotka, ten dos- 
konale zrozumie, iż nie pozwoli on 
nikomu polować bezpłatnie, skoro 
może na tem zarobić parę złotych. 

Dwuletnia praktyka dowiodła, że 
opłata za takie tereny wynosi mniej 
więcej około dwuch złotych za 100 
ha, przy normalnej ilości polowań, 
czyli, że w porównaniu do opłat po- 
bieranych przez Dyrekcję Lasów Pań- 
stwowych (25 zł. od 100 ha) jest 
dostępną nawet dla osób niezamo- 
żnych. Wydzierżawiając zaś tereny 
zgóry za umówioną cenę włościanie 
wcale nie są zainteresowani w obro- 
nie zwierzostanu i trudno od nich 
wymagać by pilnowali terenu od kłu- 
sownikow. | 

Kłusownik zaś, który będzie musiał 
płacić pewną sumę od ubitej zwierzyny, 
łatwo dojdzie do przekonania, iż znacz 
nie dogodniej będzie mieć własne te- 
reny, niż być prześladowanym stale 
dla kilku złotych na cudzych terenach. 
Dla nikogo z nas nie zrobi wielkiej 
różnicy w budżecie naszym  wydzier- 
żawienie terenów kilku wiosek za 
opłatą od ubitej zwierzyny, ale ko- 
rzyść, którą przyniesiemy łowiectwu 

będzie ogromna, bo skoro tylko są- 

siednie wioski się dowiedzą, iż za 

ubitą zwierzynę można  pobie- 

ZAGRAŁY TRĄBKI 
wisko Inspektorów Łowiectwa. 
rać opłatę, z pewnością nie pozwolą 
swoim współobywatelom, ani tembare 
dziej obcym bezpłatnie wykonywać 
polowanie. ; 

A gdyby tak i ziemiaństwo ze- 
chciało namyśleć się nad tym sposo- 
bem wydzierżawiania polowań, z pew- 
nością po upływie 5—6 lat mogłoby 
otrzymywać tenuty 10-cio krotnie wyż- 
sze, niż w roku pierwszym. Nie zrobi 
się to oczywiście w ciągu roku, czy 
nawet trzech, lecz niezawodnie po 
upływie 10 lat, ilość osób bezkarnie 
polujących na terenach należących do 
niewiadomych właścicieli, zmniejszy 
się znakomicie, a tem samem zwig- 
kszy się ilość zwierzyny. 

O doszczętnem wytępieniu kłu- 
sownictwa byłoby utopją marzyć, bo 
jeżeli weźmiemy przykłady takich 
Państw przedwojennych jak Austrja i 
Niemcy, gdzie kłusownictwo bylo 
prześladowane i karane z całą bez- 
względnością kilkuletniem więzieniem 
i uprawnieniem straży leśnej do strze- 
Jania kłusowników przy najmniejszym 
oporze, to jednakże takowe nie zo- 
stało zwalczone. 

Cóż możemy mówić o zwalczanin 
kłusownictwa w naszych warunkach? 
Kto je będzie zwalczał? Kto zajrzy na 
włościańskie tereny i zapyta myśliwe- 
go jakim prawem tu się znajduje? 
Oczywiście żaden policjant tego nie 
zrobi, bo mu na tem nic absolutnie 
nie zależy, Policja nawet na dworcach 
nie interesuje się sprawdzać u myśli- 
wych pozwoleń na broń i kart ło- 
wieckich. Rynki nie są kontrolowane 
przez nikogo i. we wszystkich prawie 
restauracjach można dostać obecnie 
kuropatwy, Robota ogromna, nie- 
wdzięczna leży odłogiem i czeka no- 

Piękne trofea p. 

  

wego. ustawodawstwa, ale i to mało 
pomoże. Możliwe, że nowa ustawa 
łowiecka, na wzór austrjackiej będzie 
wymagała, żeby każda ubita sztuka 
zwierzyny miała dowód pochodzenia, 
lecz ileż to zwierzyny nie trafia na 
miejskie rynki i jest konńsumowaną 
na wsi, szczególniej teraz, gdy skórka 
zająca kosztuje około 6 zł, To też 
każdy chłop posiadający byle strzelbę 
stara się upolować jeżeli nie można 
wiewiórki, za którą płacą jeszcze dro- 
żej, chociażby zająca. A co mówić 
o gajowych, szczególnie rządowych 
w tych leśnictwach, gdzie leśniczy 
nie jest myśliwym. Słyszałem o jed- 
nym rządowym gajowym, który na 
terenach dzierżawionych przez Kolejo- 
we T-wo Łowieckie do Świąt zabił 
kilkanaście zajęcy i skórki tych zajęcy 
przehandlował na harmonję, a czy to 
do końca marca nie utlucze jeszcze 
dwa razy tyle i nie kupi sobie radjo— 

„kto zagwarantuje? : 
Za mało nas prawidłowych my: 

śliwych, by moglibyśmy zwalczać kłue 
sownictwo w otwartem polu, Za rzad- 
ko wyjeżdżamy na polowanła i po- 
lujemy najczęściej wtedy, gdy wszyscy 
świętują. Dła tego zaś, by kłusow- 
nictwo zredukować do minimum, za: 
kładajmy T.wa Łowieckie i łączmy 
się we wspólnym wysiłku walki. z 
kłusownictwem, drogą uświadamiania 
szerszego ogółu ziemiaństwa i wło- 
ścian o wartości zwierzyny, wydzier- 
żawiając 'tereny i płacąc od ubitej 
sztuki. Pomagajmy Inspektorom Ło- 
wiectwa w ich niewdzięcznej pracy 
i pamiętajmy, że w jedności siła, a 
nasze zwycięstwo, tó tylko kwestja 
czasu. 3 

Dr. Czesław Koneczny. 

Witolda Wagnera 

Polowanie w Wiazyniu. 
W gościnnych ścianach starego 

dworu Wiazynia podejmowali pań- 
stwo Leonostwo Gieczewiczowie w 
dniu 18 i 19 b. m. liczne grono my- 
śliwych, zaproszonych na łowy. 

Polowano na wilki. W dzikim 
ośnieżonym ostępie  oczekiwaliśmy 
upragnionego czujnego zwierza. W 
zwartym lesie, mrożący przenikliwy 
wiatr, szalejącej na polach zamieci, 
przebiegał po wierzchach drzew, nie 
sięgając swym zimnym podmuchem 
do gąszczy, kryjących w sobie my- 
śliwych. Żajęczalo tylko czasem ko- 
łysane wichrem drzewo i poszum 
boru biegł dalej przez puszczę. Nie- 
bawem z poswistęm wichury uchwyci- 
ło ucho miłe tony myśliwskiego ro- 
gu. Gon się zaczął. Grzmiały już 
liczne strzały gajowych, dosłyszalnym 
się stawał przytłumiony głos hucz- 
ków. Na linjj panowało wciąż jeszcze 
naprężone wyczekiwanie, Skierowane 
do miotu dubeltówki i sztucery wy- 
glądały chwili by zionąć śmiercionoś- 
nym pociskiem, a wilki były pewne, 
za chwilę muszą paść strzały. 

Mądre zwierzęta, zrozumiawszy 
widocznie, że zarządzono na nie po- 
lowanie, a może i dosłyszawszy za- 
chodzących na stanowiska myśliwych, 
skierowały się początkowo na skrzy 
dła, skąd przezornie zawieszone Наг 

dząc że szarżuje, by go drugą kulą 
w miejscu powstrzymać, dopuszcza- 
łem jeszcze bliżej. Przedziełała nas 
duża kłoda, którą, by dojść do mnie, 
musiał niedźwiedź przeskoczyć, a na 
to już zbrakło mu siły i gdy uniósł 
przednie łapy, opierając je na zwa- 
lonem drzewie, w odsłoniętą w ten 
moment pierś, ugodziła śmiertelna 
kula, zachwiał się, opuścił głowę i 
runął martwy. 

_ Zwierz był duży i wyjątkowo 
piękny, Pokrywał go czarny włos o 
srebrzystym połysku na szyi i grzywie. 
Uwiązawszy to moje trofsum do dłu- 
giego drągu i obejrzawszy leżące w 
pobliżu szczątki zjedzonego losia, 
miejsce śmiertelnych zapasów dwóch 
potentatów puszczy, a widomy znak 
surowych praw przyrody, opuściliśm, 
dziewiczy ostęp. : 

Požegnawszy naszych gošcinnych 
gospodarzy, by zdążyć na pośpieszny 
pociąg, wyjechaliśmy wieczorem. Nie- 
bawem powstała zadymka, śnieg za- 
czął padać ©gromnymi płatkami i 
wkrótce zamiótł drogi. Zapytany 

"nad któremi widniał wielki 

woźnica, czy jest pewny kierunku, 
najwidoczniej zdradzał obawę zabłą- 
dzenia; nakazywała więc ostrożność 
zatrzymać się i przenocować, 
. Dowiedziawszy się, iż w pobliżu 
jest kiasztor Ordynek, który ma na- 
wet gościnne pokoje i chętnie przy- 
chodzi podróżnym z pomocą, poleci- 
liśmy konie skierować do jego mu- 
rów. Niedługo stanęliśmy u szerokich 
wrót w wysokiej kamiennej ścianie, 

czarny 
prawosławny Krzyż. Woźnica nasz 
pociągnął za druciany dzwonek, a po 
chwili usłyszeliśmy skrzypienie šnie- 
gu pod nogami odźwiernego i jego 
gruby tubalny głos. Długo musieliś- 
my się legitymować kto jesteśmy, 
skąd i dokąd jedziemy. W końcu 
skrzypnęły w zardzewiałych zawiasach 
masywne wrota i olbrzymiego wzrostu 
mnich, z czarną ;brodą do pasa, stanął 
przed nami. Wjechaliśmy do obszerne- 
go podwórka. Ulokowawszy w dużym 
składzie sanie z niedźwiedziem, na 
widok którego zbiegła się liczna brać, 
"przeprowadzani przez mnichów, zna- 

leźliśmy się w izbach, *przeznaczo- 
nych dla podróżnych. Usługiwał nam 
starzec z długą, śnieżnobiałą brodą. 

Najwidoczniej klasztor dobrze był 
zaopatrzony w spożywcze produkty 
i w różne smakołyki. Dano nam na 
kolację doskonałe, wędzone ryby, 
marynowane grzyby, plastry miodu „i 
do nieodzownej herbaty kilka gatun- 
ków konfitur; nie było tylko w  kla- 
sztorze wódki. Żaden z zakonników, 
pomimo naszych zapraszań, nie przy- 
jał udziału w przekąsce, ani zechciał 
wypić kieliszka naszej starki. Poże- 
gnawszy nas uprzejmie, udali się na 
spoczynek, pozostawiając do uslug 
owego starca z siwą brodą. Gdy 
i ten odszedł, zamykając za sobą ma- 
sywne drzwi i usłyszeliśmy zasuwanie 
rygla za drugiemi drzwiami od @ш- 
giego korytarza, pomimo wóli ogarnęło 
nas uczucie zupełnego odcięcia od 
świata i zdania się na łaskę i nie- 
łaskę tajemniczych mnichów. Zrobiło 
się nam niewyraźnie i zaczęliśmy ża- 
łować, żeśmy tu zajechali. Brat mój 
nawet na wszelki wypadek obejrzał 

dry, zawróciły je z powrotem. 
Pierwszą padła duża stara wilczye 

ca, ugodzona w komorę celnym 
strzałem pana Gościckiego, b. mini- 
stra rolnictwa i D. P., druga zaś z 
ręki pana Stanisława Dunina. Pozo- 
stałe dwie sztuki, usłyszawszy przęd 
sobą strzały zawróciły do miotu i 
uszły z życiem. 

O zapadającym zmroku wyszliśmy 
z ostępu. Przy dużem ognisku ocze- 
kiwała myśliwych wyśmienita przeką- 

'ska, przywieziona ze dworu. Wesoło 
przy kieliszkach opowiadano odnie- 
sione wrażenia łowieckie, wypytywa- 
no szczęśliwych bohaterów dnia o 
szczegóły ich pięknych strzałów. 

Długi szereg sań już przy świetle 
księżyca wiózł nas z powrotem do 
dworu, a nieustająca zamieć przy 
kilkunasto stopniowym mrozie przy- 
naglała do pośpiechu. 

Z iście staropolską gościnnością 
przyjmowali państwo Gieczewiczowie 
swych gości z panem Wojewodą Wła- 
dysławem Raczkiewiczem na czele. 
Serdeczne przemówienia i gęste toa- 
sty długo nie milkły na sali, a u każ- 
dego z uczestników pozostały nieza- 
tarte wspomnienia spędzonych chwil 
w gościnnych ścianach starego pol- 
skiego dworu i jszczera wdzięczność 
dla Obojga Szanownych Gospodarstwa ` 
za doznane myśliwskie rozkosze. 

rewolwer i radził mnie mój trzymać 
blisko przy sobie. Oczywiście, że 
płonne to były i niczem nieuzasad- 
nione obawy, wywołane tylko nie 
zwykłem dla nas otoczeniem, dziala- 
jącem na nerwy i psychikę. 

O czwartej godziniej z rana obu- 
dził nas dzwon, zwołujący mnichów 
na modlitwę, a wkrótce zjawił się 
i nasz białobrody i zaczął sprzątać. 
O świcie pożegnaliśmy braciszków, | 
którzy, ku wielkiemu naszemu zdzį- 
wieniu, nie przyjęli od nas zapłaty za 

nocleg, ani za poczęstunek i wogóle, 
niczego nie żądając, žyczyli nam 
szczęśliwej drogi. Ujęci tą niezwykłą 
gościnnością i tem więcej zażenowani 
naszemi brzydkiemi podejrzeniami, zo-. 
stawiwszy hojną ofiarę na biednych, 
odjechaliśmy na kolej 

Bolesław więtorzecki 
ye. 

   



KURIER GOSPODARCZY UCZMY SIĘ 
Spott strzelecki i doskonalenie się 

w sztuce strzelania stanowią niewąt- 
pliwie podstawę w przygotowaniu 
wojskowem, to też nie można ich nie 
uważać za jeden z ważniejszych czyn- 
ników utrzymania niepodległej egzy- 
stencji państwa. 

Zbędnem jest dowodzenie, że 
społeczeństwo, w którem młodzież 
uprawia sport strzelecki, jest dałeko 
lepiej przygotowane do obrony pań- 
stwa, aniżeli społeczeństwo, którego 
młodzież dopiero w szeregach armji 
zapoznaje się z bronią palną. 

A niema bodaj kraju, w którym 
tak mało interesowanoby się strzel- 
nictwem, jak w Polsce, pomimo, iż 
mamy ze wszystkich stron sąsiadów 
niemile widzących naszą niepodleg- 
łość, uprawiających sport strzelecki 
na szeroką skalę, urządzających pra- 
wie w każdem mieście i miasteczku 
strzelnicy dla ogólnego użytku. 

Bez porównania jest większem za- 
interesowanie się naszej akademickiej 
młodzieży footbalem, tenisem e. c. t., 
niż sztuką strzelania. 

Pisząc te słowa przypominam so- 
bie sierpień 1920 roku, gdy dowo- 
dziłem zapasową baterją ciężkiej arty- 
lerji w Modlinie. Przysłano mi wów- 
czas z Warsząwy około 300 studen- 
tów ochotników celem przeprowa- 
dzenia ćwiczeń. wstępnych i wyjazdu 
z nimi na front. 

Wróg był już pod Modlinem i nie 
czas było zaznajamiać młodzież z 
artylerją, rozdałem więc posiadane 
karabiny, przystępując do szybkiego 

| zaznajomienia z tą bronią. Jakież by- 
ło moje zdziwienie, zaledwie kilku- 
dziesięciu umiało strzelać, dla reszty 
tak dalece karabin był obcy, że nie 
mogło być mowy o nauczeniu wła« 
dania nim w ciągu kilku dni, zmu- 
szony więc byłem większą część mło- 
dzieży jako zbędny balast odesłać do 
Warszawy, występując tylko z gar- 
stką za mury Modlina—nieprzyjaciel 
nie czekał. 3 

Niech ten przykład posłuży prze- 
strogą dla naszej . młodzieży i będzie 
dowodem, jak każda jednostka, gdy 
włada bronią palną, może byč požy- 
teczną dla obrony kraju, w razie 
przeciwnym stanowiąc materjał nie do 

k 

A 

STRZELAĆ. 
użytku, - 

Traktując strzelnictwo jako Sport, 
muszę zaznaczyć, że strzelanie do 
celu nie jest pustą zabawą, nie czczą 
pukaniną: jest to szkoła zręczności, 
Szybkiej decyzji i sprawności ruchów 
podporządkowanych woli. Strzelanie 
wogóle, a zwłaszcza strzelanie do ce- 
lu kulą obok dobrego pewnego oka, 
wymaga spokoju, zdrowych mięśni i 
równowagi nerwów. 

Te czynniki razem wzięte spra- 
wiają, że niemal jednocześnie z wra- 
żeniem otrzymanem przez oko, musi 
iść nakaz z mózgu do mięśni ręki, a: 
by między wrażeniem, a  pociągnię- 
ciem za cyngieł upłynęło minimum 
CZASU. = 

Sprawne i szybkie funkcjonowanie 
całości organizmu, stanowi o wartoś- 
ci strzelca. Każdy przeciętny strzelec, 
strzelając do tarczy chwyta moment, 
w którym muszka zakrywa centrum i 
gdy strzał następuje w przeciągu jed- 
nej dziesiątej sekundy od pokrycia 
tarczy przez muszkę kuła trafia w 
centrum, czyli, że nakaz wysłany z 
mózgu do mięśni palca został dosta- 
tecznie szybko oddany i wykonany. 
Przytaczam tu zdanie słynnego strzel- 

Kronika myśliwska. 

Dnia 16 i 17 stycznia br. odbyło 
się polowanie na wilki i rysie w 
dobrach Obodowce p. Mieczysława 
Bohdanowicza z udziałem myśliwych 
przybyłych zb. Kongresówki, Poznań- 
skiego, oraz z sąsiedztwa w liczbie 
około 40 strzelb. 

Zabito jednego rysia i 
wilka. 

Dnia 23 stycznia br. odbyło się 
polowanie na zające w Landwarowie 
dobrach hr. Tyszkiewicza w 10 strzelb; 
zabiło 9 zajęcy i lisa, Głęboki śnieg 
utrudniał prowadzenie naganki, czem 
należy tłomaczyć słabe rezultaty polo* 
wania. Zwierzostan z każdym rokiem 
poprawia się, zawdzięczając energicz- 
nej walce administratora dóbr p. Pa- 
welo z wnykarstwem i kłusownict- 
wam. 

Dnia 23 stycznia br. odbyło się 
polowanie na zające w dobrach Gu- 
dełki p. Witolda Wagnera w 8 strzelb; 
zabito 21 zajęcy i 1 lisa. 

W dniu 9 stycznia odbyło się do- 
ca-sportsmena Johnsona z jego stu-eroczne polowanie w maj. Wace p. 
djum „Tir national”: „Zahartowanie 
nerwów i zdolność ich opanowania, 
są to cnoty, które tylko strzelnictwo 
wyrabia”. 

Należy też wspomnieć o ścisłym 
stosunku strzeleckiego sportu do 
myśliwstwa. 

Dobry sportsmen strzelec może 
nie być myśliwym, ale myśliwy mu- 
si być dobrym strzelcem. 

Wiemy jak wielką satysfakcję dzje 
celny strzał do wszelkiej zwierzyny, 
oraz jakiem niebezpieczeństwem gro- 
zi pudło na polowaniu do grubego 
zwierza. Nie mówiąc już о łowach 
afrykańskich na lwy, bawoły, e, c. t. 
nawet źle strzelony odyniec w  na- 
szych kniejach może pokaleczyć nie- 
fortunnego myśliwego. 

Zestawiając powyższe, raz jeszcze 
powtarzam... uczmy się strzelać, or- 
ganizujmy strzelnicy, dajmy możność 
młodzieży naszej znaleść miłą i poży- 
teczną rozrywkę, a przyszłe pokole- 
nie to oceni. Konrad Landsberg. 

W. Łęskiego. W 8 strzelb zabito 8 
zajęcy i 1-go jarząbka. Po polowaniu 
goście byli podejmowali obiadem 
przez p. J. Kuklińskiego, plenipotenta 
nieobecaego gospodarza, z iście 
stąropolską gościnnością. 

W dniu 22-go stycznia odbyło 
się polowanie na wilki w maj. Ko- 
złowo p. W. Łęskiego przy udziale 
8 myśliwych. Z powodu braku po- 
nowy wilki otropić się nie udało, 
lecz serdeczne powitanie we dworze, 
zatarło wrażenia nieudanego polo- 
wania, wyjeżdżający zaś goście dłu- 
go będą pamiętali gościnne przyjęcie 
jakie zgotował p. inżynier ]. Kukliń- 
ski plenipotent p. W Łęskiego. 
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Jerzy Dąbrowski 
Styczeń wileński 1919 r. *) 

Zagadnienie jskoszarowania i pro- 

wadzenia regularnych ćwiczeń wszy- 

stkich zwerbowanych ochotników nie 

zostało rozwiązane ostatecznie. Stanął 

temu na przeszkodzie brak czasu. 

„Nikt nie przypuszczał bowiem, że 

* odwrót armji niemieckiej będzie tak 

Szybki i że w pierwszych już dniach 

stycznia trzeba będzie rozrzucić 

tyraljerę ochotników na Pośpieszce 

i Antokolu 

W połowie grudnia Sztab Samo- 

obrony wysyła do Mejszagoły, Szume 

ska oraz jeszcze kilku punktów dro- 

bne oddziały pod dowództwem ofice- 

rów. Miały one za zadanie prowadzić 

werbunek i ćwiczenia, a jednocześnie 

utrzymywać w subordynacji chłopstwo, 
które rozagitowane przez wysłanników 

- bolszewickich usiłowało grabić i nisz- 
czyć dwory, 

Im bliżej były Święta Bożego Na- 
rodzenia, tem wyraźniej dawały się 
w Wilnie odczuwać podmuchy 2Ы» 
żającej się nawałnicy od Wschodu. 
Działalność komunistów z ulicy Wro- 
niej, jawna zupelnie, z przedmieść 

*) Patrz Nr, Słowa 9 i 10 z dn. 13.1 
i 14.1. 1927. ;   

sławy fabryk: «Defourny Sevrin», «Francotta», 

. Białostockie, Nowogródzkie i Poleskie AMun. 9 

Skład Broni i Amunicji 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 11. 

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO ZNANEJ w POLSCE FIRMY SE: 

„J. SOSNOWSKI w WARSZAWIE* 
na specjalne zamówienie której wykonano: broń śrutową i kulową światowej 

Otrzymano nowy transport, duży wybór: 
Sztucery dubeltowe, sztucery pojedyńcze i sztucerki: «Nowotny», «Defourny Sevrin», «Mauser», Francotta i inne, 

Docisk” 
najlepsze obecnie, wyrobu maszynowego, jedyne całkowicie w Kraju wykonane 
a przeto najtańsze z kap. Givelot, śrut hart., proch bezdymny Rotivell. 

- Własne wargziaty rigznikarskie i rymarskie przy składzie, 
Dla Towarzystw i Kółek myśliwskich specjalny RABAT. 

Zakł. 

ZPPA 

Zwierzyńca i Sołtaniszek, gdzie się 
dotychczas kryła, przenosi się do 

śródmieścia. Wiece, tak zwane wów- 
czas „meetyngi*, odbywają się regu- 
larnie w kilku salach. Organizacja bo- 
jówek komunistycznych również po- 
stępuje naprzód” i niebawem przed 

gmachem na ulicy Wroniej ujrzeć 

można było przechadzającego się tam 
i z powrotem wartownika z karabinem 
i czerwonym gałgankiem, przypiętym 

do klapy obdartego kubraka. 
Agitacja komunistyczna najwięk- 

szem cieszyła się powodzeniem wśród 
żydów. Audytorjum na wiecach skła* 
dało się przeważnie z wyrostków ży- 
dowskich, egzaltujących się żydówek, 
trochę mętów społecznych oraz nie-- 
wielu żołnierzy niemieckich, których 
obecność dodawała odwagi przema- 
wiającym agitatorom. Mówcy w wy- 
šwiechtanych uniformach studentów 
rosyjskich lub kurtkach skórzanych 
wyglądem swym również przypomi- 
nali żydów. Demagogja święciła try- 
umfy. 

Poza propagandą na wiecach, gę- 
sto rozrzucano odezwy komunistyczne 
i kolportowano pismo p. t. „Komu- 
nista*, drukowane w kilku językach: 
polskim, rosyjskim i żargonie. 

Czynnikiem niezmiernie sprzyjają- 
cym działalności komunistów było 
odcięcie Wilna od świata, od wiado- 

<Forgeron», <Lepage>» i inne. 

fabryka i skład 
broni 

9 Sp. Akc. w 

Warszawie. 
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mości z Warszawy. Sytuacja taka na- 
dawałaźsię doskonałe do szerzenia 
najrozmaitszych fantastycznych bredni* 
które miały ten efekt, że podniecaly 
itak już gorączkowy stan ludności 
w mieście, 

„Napięcie uczuć patryjotycznych w 
Wilnie wzrastało w miarę, jak szeregi 
Samoobrony wypełniały się ochotni: 
kami. Szczególne uznanie należy się 
wilniankom. I starsza i młodsza ge- 
neracja prześcigały się, aby działać 
coś dla Samoobrony. Najwatniejszą 
rzeczą były zbliżające się Święta Bo- 
żego Narodzenia i konieczność zor- 
ganizowania jakiejkolwiek gwiazdki 
dla ochotników. Zakrzątnięto się raź- 
nie dookoła zbiórki darów. Panie wi- 
leńskie z ofiarnością, godną najwięk- 
szego podziwu, dzieliły się swemi 
skromnemi zapasami artyhułów $ро- 
żywczych z Samoobroną, „pozostając 
same często bez szczypty mąki w 
zapasie na przyszłość, która zaryso- 
wywała się bardzo niepewnie. 

Mimo tego zapału, ogarniającego 
całe społeczeństwo, gwiazdka w 1918 r. 
nie była wesoła. Niepewność co bę- 
dzie dalej, czy potrafimy dać należytą 
odprawę bolszewikom, o których. 
wciąż krążyły wyolbrzymione wiado- 
mc šci, nieuspasabiała do zbytniej we- 
sołości—troska malowała się na twa 
rzach. Pocieszano się coprawda na- 

jednego 

datų 

Hodowla owiec 
z punktu widzenia konieczności 

państwowych. 

W gospodarstwie społecznem wel= d 
na i kożuchy są niemal niezastąpio- 
ne. Zapotrzebowanie na odzież wel- 
nianą wynosi 0,5 klg. przędzy rocznie 
na osobę, co odpowiada 1.5 klg. weł- 
ny niemytej. Na 28 miljonów nasze- 
go Państwa czyni to 42 milj. klg. 
rocznej strzyży. Ażeby taką ilość weł- 
ny co rok zebrać, musielibyśmy po- 
siadać co najmniej 12 milj. owiec 
dla produkcji sainej przędzy. Oprócz 
tego, zważywszy nasz ostrzejszy kli- 
mat i potrzeby naszej ludności wiej- 
skiej, trzeba byłoby jeszcze 6 — 8 
milj. owiec na kożuchy. Razem więc 
potrzeby całego Państwa wynoszą 
około 18 milj. sztuk owiec. 

Tymczasem według danych staty: 
stycznych, w r. 1921 Polska posia- 
dała zaledwie 2178000 owiec (bez 
Górnego Śląska oraz terenu b. Li- 
twy. Środkowej). 

Przeprowadzond przez Towarzy- 
stwo Hodowców Owiec w Toruniu 
świeża statystyka w porównaniu z 
rokiem 1925 a 1921 r. w  poszcze- 
gólnych województwach przedstawia 
się jak następuje: 
  

  

Województwo Rok 1921 Rok 1925 

Warszawskie 115.552 60.000 
Łódzkie 109.738 73.194 
Kieleckie 103.700 76.143 
Lubelskie 119.256 117.300 
Poznańsk'e 324.171 162.000 
Pomorskie 297.624 235.073 
Krakowskie 70.818 53.590 
Lwowskie 54.350 62.723 
Białostockie 277.031 381.153 
Wileńskie 154.546 203.300 
Nowogródzkie 153.172 166.587 
Poleskie 136.048 216.031 
Wołyńskie 98.604 100.000 
Stanisławowskie 117.438 150.058 

Tarnopolskie 38.448 70.464 
Śląskie 1.720 1.720 

Razem:  2.178.416 2.135.336 

Jakkolwiek powyższa statystyka, 
wykazująca 2.135336 sztuk owiec, z 
powodu braku urzędowych danych z 
czterech województw nie jest zupeł- 
nie ściśłą, w każdym bądź razie jest 
bliska prawdy. Przypuszczać należy, 
że istotna liczba owiec obecnie jest 
jeszcze niższą, gdyż dalsza redukcja 
postępuje i dość wskazać na dobra 
Strzeleckie, gdzie z liczby 1930  ma- 
cior, z powodu parcelacji, pozostało 
zaledwie obecnie około 300 sztuk. 

Na 100 mieszkańców, wypada 
więc około 8 sztuk owiec, gdy w 
państwach innych zachodu jak n. p. 
w Anglji 51, w Francji 24, w Belgji 
25, w Danji 16 sztuk. S 

O tem, byśmy mogli kiedykolwiek 
dojść do pełnej samowystarczalności 
pod względem produkcji wełny i ko- 
żuchów — myśleć nie możemy. Bo 
chociaż tak klimat, głeba jak i ro- 
Ślinneść sprzyjają u nas hodowli о- 
wiec, nietylko pod względem pro- 
dukcji wyborowej czesanki, wyborowej 
wełny zgrzebniej, a nawet ostrzejszy 
nasz klimat sprzyja hodowli owiec 
futerkowych i kożuchowych, jednak 
inne warunki ekonomiczne stoją na 
przeszkodzie pełnemu rozwojowi ho- 
dowli owiec. Przedewszystkiem ho- 
dowla owiec wymaga specjalnych 
warunków pastwiskowych, których 
niestety w Polsce niema. Jako pa- 
stwiska użytkowane są przeważnie 
użytki rolne, Pozatem ostoją hodowli 
owiec w Państwie Polskiem była i jest 
wyłącznie własność większa, wśród 
drobnych rolników rozwinięta jest 
hodowla tylko tam, gdzie istnieją ser- 
wituty na obszarach dworskich, jak 
n. p. w Lub:lszczyźnie, gdzie w po- 
wiatach Janowskim, Biłgorajskim i Za- 
moyskim widzimy po wsiach stada 
owiec, które korzystają z lasów Ordy- 
nacji Zamoyskich, a w tych zaś miej- 
scowościach gdzie serwitutów niema, — 
niema też i rozwiniętej hodowli owiec. 

Z statystyki powyższej podanej 
widzimy pewien przyrost Owiec w 

dzieją: a nuż nadejdą Wojska Polskie 
z Warszawy, które podobno są już 
w Łapach. Osoby, przybywające do 
Wilna z Grodna lub Białegostoku, 
twierdziły, że oddziały te maszerują 
i tylko patrzeć, jak zawitają u nas w 
Wilnie. Rychło jednak złudzenia zo- 
stały rozwiane... : 

Po świętach Samoobrona, widząc 
coraz szybszy odwrót armji niemiec- 
kiej, zarządziła koncentrację swych 
oddziałów. Trzeba zaznaczyć, że 
Niemcy w tym czasie wycofali się 
prawie z miasta, zachowując sobie 
jedynie Dworzec kolejowy, rejon о- 
becnej Dyrekcji Kolei, oraz warszta- 
ty artyleryjskie na Rossie, gdzie znaj- 
dowało się sporo sprzętu wojen- 
nego. 

Siły Samoobrony wynosiły, w 
przybliżeniu oczywiście, dwa tysiące 
ludzi w oddziałach piechoty i 200 
jeźdźców, jako tako uzbrojonych, lecz 
z bardzo nieznacznym zapasem amu- 
nicji i karabinów maszynowych. 

Najlepiej ze wszystkich oddziałów, 
wskutek wczesnego ;,skoszarowania i 
znacznej ilości dowborczyków, którzy 
znali zapach prochu i bywali w róż: 
nych opresjach wojennych, przedsta- 
wiał się oddział rtm. Dąbrowskiego, 
nazwany początkowo 1-szym pułkiem 
ulanów Wileńskich, a później, po o- 
puszczeniu Wilna, przemianowany na 

województwach wschodnich,  nato- 
miast kapitalny ubytek w wojewódz- 
twach zachodnich. Ten ubytek w wo- 
jewództwach zachodnich  niezaprze- 
czenie przypisać należy dwom powo- 
om, a mianowicie: obecny ciężki 

kryzys jaki przechodzi ziemiaństwo 
nasze zmusza do dążenia prowadze: 
nia gospodarstw / м kierunku wybit- 
niejszej produkcji roślinnej, kosztem 
produkcji zwierzęcej, jako mniej o- 
płacającej się w naszych warunkach. 
Na tej reformie gospodarstw ucier- 
piała w pierwszym rzędzie hodowla 
owiec, która bądź co bądź wymaga 
przystosowania całości gospodar- 
stwa do siebie, a tem samem 
krępuje swobodę ruchu w gospo: 
darstwie. Pozatem z powodu bra- 
ku zbytu na mięso skopowe, sta- 
nowi ona jedno z mniej opłacających 
hodowli. Jako drugi powód, stwierdzić 
należy, że jest nim reforma rolna, 
która wchodząc w życie  niweczy 
np. hodowlę owiec cienkorunnych, która 
to hodowla bezwątpienia zninąć musi, 
gdyż wymaga specjalnych warunków 
życiowych, a pozatem nie może być 
hodowlą małostkową bo stado owiec 
cienkorunnych, znajdujące się w 
rękach jednego właściciela, nie może 
być mniej złożone jak z 150 sztuk 
macior (przy racjonalnej hodowli wełny). 

Ubytek owiec w 1925 r. w wo- 
jswództwach zachodnich do 350000 
sztuk, niezaprzecznie trzeba zapisać 
na zło owcy cienkorunnych, gdyż w 
tych tylko województwach owca 
cienkorunna po wojnie pozostała na 
razie zachowana, wówczas gdy na 
wschodzie Państwa, poczynając już 
od województwa Lubelskiego owca 
cienkorunna doszczętnie niemal wygi* 
nęła. 

Dla pokrycia zapotrzebowania na 
wełnę czesankową trzeba nam posia- 
dać 500000 sztuk owiec cienkorun- 
nych, brak nam zatem 200000. Mu- 
szę wyraźnie zaznaczyć, że o ile sfe- 
ry decydujące nie wnikną w powyższe 
sprawy, i nie zabezpieczą majątkom 
posiadającym owce, — dostatecznego 
stanu posiadania—grożą nam niepo- 
«wetowane straty w postaci zaniku 
hodowli owiec. 

Na Kresach Wschodnich, które 
przed wojną posiadały znacznie 
większe stada owiec, dziś tych się nie 
widzi. Spusztoszenia wojenne, jakim 
te części Państwa naszego uległy w 
czasie wojny, niemówiąc już o samem 
wyginięciu owcy cienkorunnej, ode- 
grały tu rolę decydującą. Niewatpli- 
wie jednak i obawa przed reformą 
rolną wpływa tu na mniejsze zainte- 
resowanie się hodowlą owiec. 

A przecież, jeżeli gdzie, to główny 
nacisk na hodowlę owiec powinien 
być położony w województwach 
wschodnich i tam gdzie z powodu 
zniszczenia nie może być zapro- 
wadzońna owca cienkorunna, powinny 
powstawać stada owiec ras krajowych, 
gdyż wełna zgrzebna nam bardzo po- 
trzebna. Chociaż liczymy 1.900.000 
tych owiec wśród drobnych rolników, 
jednak wełna z tych owiec przeważ-- 
nie zużywa się na miejscowe potrze- 
by, lub na potrzeby przemysłu ludo- 
wego tak, że w handlu wełny tej się 
prawie nie spotyka. Najlepszym do- 
wodem jest to, że gdy w roku zesz- 
łym firma Allarto w Łodzi zażądała 
od Towarzystwa Hodowców Owiec 
dostarczenia 50.000 kg. tych wełn, 
nie można było pomimo usilnych sta: 
rań przyjąć ofertę. į 

Reasumując zatem to co wyżej 
powiedziałem, uważam i twierdzę 
stanowczo, że o ile sfery decydujące 
nie wezmą pod opiekę hodowli o- 
wiec, a z drugiej strony ziemiaństwo 
nasze nie pójdzie Rządowi na rękę, 
nie możemy myśleć, by najniezbęd- 
niejsze potrzeby naszego Państwa 
były zabezpieczone. 

L. Starnawski, 

  

Dywizjon Jazdy Wileńskiej rtm. Dąb- 
rowskiego. Oddział rtm. Dąbrowskie- 
go podzielony był na dwa szwadro- 
ny, na czele pierwszego, o ile mię 
pamięć hie myli, w Wilnie stał por. 
Zaborski, mając jako młodszych 
oficerów por. Masłowskiego, Borow- 
skiego i Fiedorowicza, na czele dru- 
giego por. Chądzyński z subalternami 
por. W. Stankiewiczem, por. K. 
Bohdanowiczem i pchor. Konopką. . 

Dwa te szwadrony stanowiły póź- 
niej jądro sławnego oddziału Dąb- 
rowskiego. ° 

Kogo tam nie było. Kwiat mło- 
dzieży ziemiańskiej, która ofiarnie po- 
zostawiła swe rodziny i domy, wyda: 
ne często na pastwę zgrai bolszewic- 

kiej, dążąc do szeregów wojska, aby 
walczyć o Niepodległość Ojczyzny. 
Ułani Dąbrowskiego pełni humoru 
i brawury, pobrzękując szablą i oste 
rogami, z pewną wyższością spoglą- 
dali na ochotników z piechoty. Nic 
dziwnego—każdy z nich czuł w sobie 
cząstkę spuścizny historycznej kawa- 
lerzysty polskiego. A reminiscencje z 
historji i literatury robiły również 
swoje... 

Ale wróćmy do wypadków. 
Tuż przed Nowym Rokiem rtm. 

Dąbrowski wyjechał z jednym, zdaje 
się pierwszym, szwadronem do No- 
wej Wilejki, W Nowej Wilejce, wo- 

INFORMACJE. 

Plan parcelacyjny na rok 1928. 

W numerze 6-tym Dziennika U- 
staw Rzeczypospolitej Polskiej ogło- 
szone zostało Rozp. Rady Ministrów 
z dn. i stycznia "i roku o ustale- 
niu planu arcelacyjnego na rok 
1928-my. Е 2 

Na terenie województw wschod- 
nich rozporządzenie obejmuje nastę- 
pujące obszary: 

1) Z gruntów państwowych i Pań- 
stwowego Banku Rolnego: 

Z Okręgu Ziemskiego  Wileńksie- 
go 13000 ha, z Okręgu Ziemskiego 
Grodzieńskiego 7.500 ha, z Okręgu 
Ziemskiego Brzeskiego 8.000 ha, z 
Okręgu Ziemskiego Łuckiego 4.000 ha. 

2) Z gruntów prywatnych: 

Z Okręgu Ziemskiego Wileńskie- 
go 10700 ha, z Okręgu Ziemskiego 
Grodzieńskiego 6.200 ha, z Okręgu 
Ziemskiego Brzeskiego 2.100 ha, z 
Okręgu Ziemsk. Łuckiego 10.400 ha. 

W sprawie państwowej po- 
mocy kredytowej przy scala- 

niu gruntów. 

Ministerstwa Reform Rolnych wy- 
dało rozporządzenie regulujące spra- 
wę udzielania państwowej pomocy 
kredytowej przy scalaniu gruntów. 

Pomoc ta wydawana jest na: 1) 
przeniesienie budowli na scalone 
dzłałki lub wzniesienie nowych zabu- 
dowań. 

2) przeprowadzenie wskazanych 
przez urzędy ziemskie meljoracji rol- 
nych. (Odwadnianie, nawadnianie, Ка!- 
czunek i t. p.) 

3) nabycie dzialek celem powięk- 
szenia karłowatych gospodarstw. Na- 
bywać w tych wypadkach można je- 
dynie od innych uczestników scala- - 
nia, którzy. przenoszą się na naby- 
wane przez się gdzieindziej osady z 

parcelacji, 8 
Pomoc udzielona będzie w formie 

pożyczek w gotówce, przyczem sto- 
pa procentowa obliczona zostanie w 
stosunku 4 od sta. 

Procenty płatne są z dołu z dn. 
1.IX każdego roku. 

Pożyczki nie mogą przekraczać: 
na przeniesienie budowli lub wznie- 
sienie nowych sumy 1200 zł., na ro- 
boty meljoracyjne — 600: zl. (t). 

Zabezpieczenie zastawu na 
ruchomościach. 

Na żądanie licznych kół zaintere- 
sowanych Ministerjum Skarbu, dążąc 
do ulatwienia stosunków  kredyto- 
wych, szczególniej z zagranicą, zde- 
cydowało się podjąć inicjatywę wpro- 
wadzenia nieznanej u nas instytucji 
kredytu, zabeźpieczonego zastawem 
ria rzeczy ruchomej, pozostającej w 
posiadaniu dłużnika. Odnośny pro- 
jekt, opracowany przez adwokata Wł. 
Józefa Szatensztejna, został już roze- 
słany organizacjom gospo darczym dla 
wydania opinii. 

Projekt ten przewiduje możność 
zaciągania pożyczek zabezpieczonych 
zastawem, pozostającym w rękach 
dłużnika przez przedsiębiorstwa handlo* 
we, których obroty osiągną pewne 
minimalne kwoty, przyczem wierzy: 
telności takie winny ulec ujawnieniu 
w rejestrze firmowym dłużnika. Spe- 
cjalne przepisy przewidują możliwość 
ustanowienie prawa zastawu na rzeczy 
zbiorowej (składzie towarów), jak 
również daje możliwość dłużnikowi, z 
odpowiedniem zabezpieczeniem, praw 
wierzyciela dysponowania zastawionym 
towarem dla przeróbki, względnie dla 
odprzedaży. i 

Ostateczne ustalenie szczegółów 
nowego projektu, przewidywane jest 
po uzyskaniu opinji sfer zaintereso- 
wanych, a więc w m-cu lutym rb. 

bec dość znacznego -skupienia ele- 
mentu robotniczego, akcja komuni- 
styczna była szczególnie ożywiona, 
chodziło zatem o małą demonstrację 
wojskową, która wprowadziłaby pew- 

„ną równowagę wśród ludności tego 
miasteczka i zapędy komunistyczne 
nieco zahamowała. Zamiast jednak 
spotkania komunistów, oddział rtm. 
Dąbrowskiego natknął się na kawa- 
lerję niemiecką. Były to resztki arjer- 
gardy niemieckiej. Niemcy spostrzegi- 
szy zbrojny oddział, zatrzymali się w 
pewnej odległości i wysłali parlamen- 
tarjuszy. Przybyło « dwóch oficerów 
niemieckich, którzy zaproponowali od- 
działowi polskiemu rozbrojenie. Pro: 
pozycja była nieoczekiwana, lecz 
również nieoczekiwaną i bardzo wy- 
mowną otrzymali odpowiedź. Oto 
rtm. Dąbrowski energicznym ruchem 
wyciągnął parabellum i oświadczył, że 
o ile Niemcy nie wierzą, iż broń ta 
posiada haboje, mogą się o tem 
przekonać. Ta zdecydowana odpo: 
wiedź wywołałą konsternację u Niem- 
ców, przekonanych dotychczas o 
swej sile, zawrócili więc czemprę- 
dzej konie ; skierowali się drogą ©- 
kólną do Wilna. 

K. Ostyk. 

(D, C. N.) 

^



Nowe ustawy i rozporządzenia, 

Z Oziennika Ustaw Rz. P.» Nr 5, z dnia 
20 stycznia 1927 r.: 

— Rozporządzenie Rady Ministrėw 2 
dn. 10 stycznia 1927 w sprawie wcielenia 

"A Głównego Urzędu Likwidacyjnego do Mini- 
* stersiwa Skarbu (pos. 27); 

— Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dn. 22 X 1926 w sprawie 
wykonania art, 3-go rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 31 VIil 1926 
Q zabezpieczeniu podaży przedmiotów po- 
*szechnego użytku (poz. 29). 

£ Dziennika Ustaw Rz. PP.» Mr 6, z dnia 
26 stycznia 1927 r.: 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 5 stycznia 1927 r..o ustałeniu planu 
parcelacyjnego na rok 1928 (poz. 34); 

— Rozpoiządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 15 siyczcią 1927 r. o rejestracji imien- 
nych pokwitowań iustytucyj kredyiowych 

"Oraz innych instytucyj państwowych i pry- 
watnych na zdeponowane listy zastawne b. 

pomara rosyjskica banków , ziemskich 
etersburske- lulskiego, Moskiewskiego,  Ki- 

„jowskiego i Pcławssiego oraz obligacje b. 
, wytomirskiego Miejskiego Towarzystwa Kre- 
, dytowego (ooż. 35); : 

! — Rozporządzenie  Ministra | Reform 
Roinych z an. 14 styczuja 1927 wydane w 
porozumieniu z Min'suem Skarbu 0 pań- 
stwowej POZO. «redytowej przy acalaciu 
gruntów (poz. 36). 

Dalsza poprawa złotego. 

Sprawozdanie Bantu Polskiego za dru- 
gą dekadę wykazuje w dalszym ciągu po- 
prawę ztotogo. = 

Zapas walut powiększył się o 4,6 miij. 
złotych w złocie i osiągnął 171,2 milj. zło- 
tych w złocie. 

Wzrost zapasu wałut przy jednoczesnem 
zmniejszeniu się obiegu banknotów, wywo- 
 łanem wielkim wzrostem sum na rachun- 

| ĮNIEDZIELA 
Ч o Dziś 

|] Mae P. 
| jutro 

| 4 Piotra N. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
| Meteorologji 0. 5. В. 

' z dnia 29—1 1927 r. 

    

  

Wsch, tl, © g. 7 m, 22 

Zach. sł. o g. 16 m. 15, 

kach ! żyrowych, powiększył pokrycie zło- 
tego. 

Pokrycie złotego osiągnęło dn. 20 stycznia 
— 53,02 procent. 

Z poszczególnych pozycji bilansu Ban- 
ku Polskiego ważniejsze przedstawiają się, 
jak ca i 

Portfel wekslowy powiększył się o 4,1 
milj. złotych, osiągając sumę 315,5 miljona 
ztotych, Rachunki reportowe zmniejszyły się 
o 800 tysięcy zł. i wynoszą 28,4 milį. zt. 

Dług państwa pozostał bez zmiany — 
21 mijjonów złotych. 

Po stronie biernej obieg banknotów 
zmniejszył się o 15,3 miljonów zł.i osiągnął 
539,3 miij. zł. 

Rachunki żyrowe wyniosły 178,2 mil: 
jonów złotych powiększając saldo w stosun- 
ku do pierwszej dekady o 18,5 milj. zt. 

Stała poprawa interesów Banku Pol- 
skiego i stały wzrost pokrycia złotego jest 
głównym powodem zwyżki naszzj waluty 
na rynkach zagranicznych i mocnej pozycji 
wewuątrz kraju. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

29 stycznia 18997 +. 
Bewizy | waluty 

Franz sSpru. Kupna. 

Dolary | 8,92 8,94 8,90 
Londyn 43.54 43,43 43.59 
Nowy-Yat 806 8.97 8,93 
Paryż 35,36 35,45 35,27 
Praga 26,57 26,63 26,51 
Szwaisarja 17260 17330 172,17 

Papiery Procentowe 

8 proc. pożyczka konw. — 97 — 
Pożyczka dolarowa 49.50 == 
Pożyczka kolejowa 94— — — 
5 p pożycz. konw  51,— 49,50 51,50 
4. proc. listy zast 
ziemskie złotowe 41,75 4235 
5 ? oc warsz. złotowe 5025 50,50 

4. proc. warsz. złotowe 47, — — 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 26.— 
8 proc, warsz.  6— —. 

NIKA 
wieniem dla nieopłacenia w oznaczo- 
nych terminach odnośnych rat podat- 
kowych. 

— (x) Podwyższeni: opłat ryn- 
kowych i na rzeźni miejskiej. W 
myśl ostatniej uchwały Rady  Miej- 
skiej Magistrat m. Wilna (wydział 
rzeźni i rynków), zwiększył opłaty 
rzeźniowe i rynkowe mniejwięcej o 

SŁOW O 

Poświęcenie fabryki 

W dniu wczorajszym odbyło się 
uroczyste poświęcenia fabryki tytu- 
niowej w Wilnie w nowowybudowa- 
nym lokalu przy ulicy Makowej 17. 
Na uroczystości byłi obecni przedsta- 
wiciele władz państwowych z vice- 
wojewodą p. Malinowskim na czele'i 
samorządowych z prezydentem mia- 
sta p. Bańkowskim, oraz jego Eksc. 

tytoniowej w Wilnie, 
biskup Bandurski, : 

Z Warszawy przybyli na akt ро- 
święcenia naczelny dyrektor Mono- 
połów Państwowych p. Kazimierz 
Ostrowski-Bełza, naczelnik wydziału 
fabryczuego p. Aleksander Lewicki 
oraz naczelnik wydziału rewizyjnego 
p. Stanisław Fabela. 

Sprawa o mury po-Bazyljańskie. 
Sąd Nałwyższy wyrokiem swym, 

ogłoszonym dnia 28 stycznia r. b., 
6ddali! skargę kasacyjną Konsystorza 
prawosławnego w Wilnie w sprawie 
wytoczonej przez ten Konsystorz 
przeciwko skarbowi Państwa o prawo 

własności do posesji tak zwanej po- 
Bazyljańskiej przy ul, Ostrobramskiej. 

Interesy skarbu Państwa popierał 
w Sądzie Najwyższym radca proku- 
ratorji generalnej p. Mieczysław Obie- 
zierski. 

Rodzinyare stowanych posłów białoruskich proszą 
o widzenie się, 

Rodziny posłów białoruskich osa- 
dzonych w więzieniu na Łukiszkach 
zwróciły się do władz prokuratorskich 
z prośbą o zezwolenie na. widzenie 
się z aresztowanymi. ; 

Władze prokuratorskie oświadczy: 
ły, że z racji toczącego Się nadal 
śledztwa, na razię prawo na widzenie 
się nie może być udzielone. 

Wyrok Senatu Akademickiego 
w Sprawie medyków:żydów uległ złagodzenia. 

Swego czasu, w wyniku rezolucji, 
wyniesionej na zębraniu studentów 
medyków, a protrsiującej przeciwko 
zatządzeniom władz akademickich w 
sprawie desiarczania truców żydow- 
skich do prosektorjum U. S. B. od- 
było się posiedzenie Senatu Akade- 
mickiego, który uchwalił usunąć z 
Uniwersytetu przewodniczącego ze- 
brania studentów—Sztulmana na 3 
lata oraz studenta Jaaowskiego na 
rok. 

Ooscni: delegacja zarządu żydow- 
skiej bratniej pomecy zwróciła się 

ponownie z prośbą o rozpatrzenie 
tej sprawy, opierając się na tem, że 
swego czasu prof. Orłowski, zastę- 
pując rektora zapowiedział delegacji 
studentów żydów, że wyrok Senatu 
ulegnie jeszcze rewizji. 

Onegdaj odbyło się posiedzenie 
Senatu, na którem uchwalono złago- 
dzić karę o jedną trzecią. W myśl 
nowej decyzji Sztulman pozbawiony 
zostaje prawa uczęszczania na uni- 
wersytet na przeciąg 2 lat, a Janow- 
ski — dwóch trymestrów. 

Nowi dyrektorzy Banku białoruskiego. 
Bank białoruski, pomimo braku na miejsce aresztowanego w związku 

szeregu ksiąg znajdujących się obec- 
nig w ręku urzędu prokuratorskiego, 
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ČK O IO T EO TS 

Do : 

Pana Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, uł, Zawalna Nr 11-a. 

Nabyta u Sz. Pama przed wojną wirówka <DIABOLO» 
Nr I pomimo wieloletniego używania zostaje w najzupełniej 
dobrym stanie. W porównaniu do wirówek z licznymi 
talerzykami wirówka «DIABOLO» jest wprost maszyną 
idealną, doskonale oddzieja śmietankę i łatwą do utrzymania 

w porządku i czystości nawet przez wcale nieinteligentną obsłu- 
gę czego przy innych mechanizmach osięgnąć nie można. 

Dn. 30 Grudnia 1926 r. K. J. Poniatowski. 
Zarząd Dóbr Jaszczów poczta Milejów, 

z. Lubelska. 

Korzystaj. 1 dwóch lat z wirówki <DIABOLO» Nr 1 
z całą przyjemnością zaznaczyć mogę, że jest niezrównanej 
konstrukcji i nadzwyczajnej dobroci. jest przytem tak ła- 
twą i prostą w obsłudze, że każda gospodyni bez żadnej zna- 
jomości mechanizmu może ją rozbierać i składać. Śmietankę 
oddziela od mleka doskonale. Godna jest jak najszerszego 
rozpowszechnienia. w. Żyliński» 

Dn. 9 Stycznia 1927 r. 
maj. Żrebiszki poczta Oszmiana Dworzec. 

W odpowiedzi .na zapytanie Sz. Pana z przyjemnością 
komunikuję, że nabyta w składzie Pańskim wirówka <DIABO- 
LO> w przeciągu 6-ciu lat pracuja u mnie doskonale bez żad- 
nych zmian części ssładowych i remontu. Bardzo dobrze od- 
dziela śmietankę nawet przy niskiej temperaturze mle- 
ka, łatwa do obsługi, smarów zaś używa ilość minimalną. 

Oskar Wińcza 
Prezes Zw. Ziemian w Postawach. 

Dn. 16 stycznia 1927 r. 
m. Mieczysławów poczta Postawy. 
  

Kupiona u Pana przed rokiem wirówka <DIABOLO» 
Nr 1-C przez rot pracy wykazała że technika jej stoi ma wy- 
sokim poziomie doskonałości: 1) konstrukcja prosta i prak- 
tyczna, 2) mechanizn trwały i cały schowany w postumencie, 
3) łatwa do rozbiórki, mycia i czyszczenia, 4) dokładnie od- 
dziela śmietankę. Wirówki «<DIABOLO» śmiało polecam nowo- 
organizującym się spółdzielniom inleczarskim. 

A Wtasow 
Dn. 3 Stycznia 1927 r. Senator. 
Migėwka poczta Radoszkowicze. 

W Kwietniu r. ub. nabyłem u Sz. Pana wirówkę <DIA- 
BOLO» Nr 1 za którą serdecznie Mu dziękuję, bowiem pra- 
cuje bez zarzutu. Oddziela śmietankę doszczętnie, bardzo ła- 
twa w obsłudze i, co bardzo ważne, prostej konstrukcji. Wi- 
rówka jest skombinowana z masielnicą (masłobójką) która 
bardzo dobrze zbija masło. 

Tadeusz Erdman. 
maj Naborowszczyzna poczta Iwieniec 

pow. Wołożyński. 

Przed wojną nabyłem u Sz. Pana wirówkę <DIABOLO» z likwidacją hurtków Hromady dy- 
rektora Ostrowskiego, dyrekcję skla- 

Nr O która 10 lat pracowała u mnie bez najmniejszej repera- 
cji. Ponieważ z czasem wskutek zwiększenia się ilości mleka, 

  

  

| Ciśn 50 proc. opłat dotychczasowych. funkcjonuje zadal. dającą się z trzech osób. Są to bia- okazała się za małą, więc w r. 1923 nabyłen u Sz. Pana wię- 
| śreźjie. S | 102 e (x) ae Bio w Rada nadzorcza banku powołała, łorusini: Bindziuk, Sawicki i Zumoria. kszą—Nr 1, która, jak i poprzednia, pracuje doskonale. W ku- 
er. оя linie czynne przez całą dobę ku. U e. "wd ski <DIABOLO> za pilkos me / Tem*eratur: х А 2 - ini i i icii с ku. Uważam wirówki « » za najpraktyczniejsze. „femseratura | _ pc Jak wiadomo przedsiębiorstwa ben- Kto jutro powinien zgłosić się do komisji prze ае S aa, 

B zynowe (stacje berzynowe) w Wilnie meldunkowych. maj. Sitkowce poczta Ostryna. 
KO ny | brak były dotąd ograniczone co do go- i 
| bi dzin handlu. Do I Komisarjatu, właściciele [ub rząd- . _ Do IV Komisarjatu, ul.: Obozowa Nr Posyłam podziękowanie Panu za maszynę <DIASOLO» 

T й : я Ostatni iedzeni Rady 9 domów przy ul. Szopena 4, 6i 8, W. Ste- 28, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60. Nr 0. Bardzo jest prastyczna i dobra, jestem zadowolony i 
SI jący Południowo-zachodni. jaijakiej "ud ada - go Toa tańska 26 (Czyli Szopena 10). у Do V Komisarjatu, ui. z a. Zi tie kę sale) wa zdrowia, po ieina w 

J ` i L D i Li Śni . 44, 46, , 52, 54, 56, 62, kowa O andiu i niech Pan miljo ch m sprzedaje. 
Ъ w agi: Półpochmurno. Minimum o II Komisarjatu, ul.: Sniegowy zauł. A Sa raj 2 ja o. edi е Bi ai Gia a ny aszyn Sp. 

przedsiębiorstwa nie ograniczać go- Nr 5, 7, 9, 10, 11. 
Do Ill Komisarjatu ul.: W. Pohulan- włącznie. o 

Wobec czego leż stacje benzyno- Ka Ne. 27, 29, 3i-a, M. Pohulanka Nr. 19, Komisja przy! VI komisarjacie w dniu 

we w Wilnie będą mogły być сгуппе °° tym nie przemeldowywuje. (t) 

w przeciągu całej doby. EDTA TIA DSS RIO NIKE TATTO REIKIA A LOT RA 

w kinie miejskim dla szkół powsz zhnych, 
oraz od godz. 17—22 w sali gimnazjum J. 
Lelewela dla młodzieży szkolnej. й 

Po raz ostatni wkaże się film Olimpij- 

bę —20C. Maximum za dobę 3. Izydor Jankowski. 
| Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. ; Posolcze poczta Olkieniki. 

: Jestem bardzo zadowolony że jako stary i przezorny 
ziemianin mogę PE podziękowanie za kupioną u Sz. Pana 
wirówkę <DIAGOLO». Przy pięciostopniowym systemie sta- 
wię jej pełną piątkę. Op'ócz wszystkich zalet ma ona i tę 
zaletę, iż prosta wiejska dziewczyna z łatwością poznaje ją, 
rozbiera, czyści, składa i t. d. Szczerze polecam ją wszyst- 
kim chcącym mieć prawdziwie dobrą wirówkę. - 

Dn. 31 Grudnia 1926 r. Włodzimierz Czajkin. 
maj Cholchło poczta Chołchlo 

pow. Mołodeczański. 

dzinami handlu. 
  

KOŚCIELNA 

| — (t) Nabożeństwo żałobne za 
 dusżę ś. p. arcybiskupa Matule- 
- wicdkc*"Z pówodu śmierci Aruybis- 
kupa Matulewicza, b. Biskupa Wi- 
leńskiego a ostatnio Delegata Stoli- 

SZKOLNA. Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie: 
ы go w Wilnie odbędzie się organiza- 

° — Pierwszy. miedzyszkolny cyjne zebranie „Komitetu ' Uczczenia 
Konktys Artystyczny. Czntraia O- Pamięci Kazimierza Wimbora*. lnicja- ski na ekranie w dniu 2 li b. r. w sali Snia- 
piek Szkolnych, pragnąc mieć zdob- torami lego zebrania są: mecenas deckich USB. gdzie odbędą się |2 seanse od 

cy Apostolskiej na Republikę Litew: ne afisze na organizowany „Bazar“, Witold Abramowicz, p. Łazarz Kruk, godz. miej z oz ae 
ską, w dniu wczorajszym o godz, 10 konkurs. prezes gminy żydowskiej, p. Stani- niącji powoli bd o : 
tano odbyło się w Bazylice Archika- Do apelu wezwaao. 11 zakładów sław Niekrasz, Radca Urzędu Woje- jerwsze seanse w kinie kolejowym, w 

tedrainej pontyfikalne nabożeństwo naukowych. i wódzkiego, prof. Stanislaw Pigoń, sali gimnazjum Lelewela, oraz w sali aa: 
żałobne, celebrowane przez j. E. _ Komisja Artystyczna złożena z Rektor U.S.B., Sędzia Jan Piłsudski, deckich Paris kadais ao ot 
Metropolitę Wileńskiego Arcybiskupa attystów-malarzy prof.  Ruszczyca, Prezes Gminy Staroobrzędowców p. "4 ema: у pjady 

Romualda Jałbrzykowskiego w obec- Kuleszy i St. Jarockiego, po razpa- Arsenjusz Pimonow, Raday m. Wilna ZABAWY. 

ności j. jskupa Bandurskiego i trzeniu prac nadesłanych na konkurs, jnżynier Łazarz Szpito, inż. Saul Troc. _ — Związek Podoficerów Rezerwy 
› * ie lic duchowieństwa. 

W odpowiedzi na zapytanie Sz. Pana komunikuję, że 
nabyta w składzie Pańskim wirówka <DIABOLO» Nr 1 pra- 
cuje bez zarzutu. Biorąc pod uwagę wysokie jej pod każ- 
dym względem zalety uważam, że zasługuje na aknaj- 
szersze rozpowszechnienie. 

Dn. 23 Grudnia 1926 r. Inż. Karol Klukowski. 
maj Haraburdzis>ki. 
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W odpowiedzi na pismo Sz. Para w sprawie kupionej u w dniu l-go futego b.r. w sali Krejngla 

Na nabożeństwie tym obecny 
ył Wojewoda Wileński Wł. Racz- 
iewicz w towarzystwie Kierownika 
dddziału Wyznań p. Piotrowicza 

/ lraż p. o. Komisarz Rządu na m. 
|. Kilno p. J. Strzemiūski. 

_ URZĘDOWA, 
“5 — Inspekcja Komisarjatu Rzą 
l W dniu wczorajszym 29 b. m* 
Wojewoda Wileński p. Władysław 
Raczkiewicz w godzinach między 12 

przyznała nagrody: nagrodę |-ą Jano- ki j prezes Macierzy Szkolnej dr. 
wi Minkiewiczowi, ucz. kt. Villa gim. Witold Węsławski. Na zebranie ini- 
im- „Kr. Zyg. Augusta; nagrodę II cjątorzy zapraszają 
Mieczysławowi Cesulowi, ucz. kl. 
gimn. im. Ad. Mickiewicza; nagrodę różnicy narodowości i wyznań, 

przedstawicieli 
1 iastytucyj, organizacyj i zrzeszeń bez 

któ- 
Jil Kazimierzowi Stankiewiczowi, ucz. rym pamięć zmarłego jest drogą. 

kl. VIll gimn. im. ]. Lelewela; nagrodę 
łV Antoniemu Czerniewskiemu, ucz. 
kl. Villa gimn. im. Kr. Zyg. Augusta; 
nagrodę V Józefowi Klottowi, ucz. ki, 
VIII gimn. im. J. Lelewela; nagrodę 
VI Leonowi Dobrzyńskiemu, ucz. kl 

(Ludwisarska 4) urządza wielką zabawę 
taneczną na rzecz bezrobotnych członków 
Związku. Zarówno cel jak i nader urozmai- 
Cony program zabawy (nagrody za tańce, 
loterja; konkurs piękności ėtc. etc.) nie wąt- 
pimy ściągną liczne rzesze Wiinian zawsze 
tak chęinie śpieszących z pomiocą swoim by* 

— (o) Zjazd pracowników ва- 
morządowych. Zarząd koła pracow- 
ników samorządu powiatowego i 
gminnego pow. Wileńsko-Trockiego 
na ostainiem swem posiedzeniu po- 

* stanowił zwołać w najbliższym czasie 

łym obrońcom. 

Niego przed 1. rokiem wirówki <DIABOLO» Nr 1 mam za- 
szczyt zakomunikować iż takowa całkowicie edpowiada 
wszelkim wymaganiom Od dnia nabycia dotychczas tunk- 
cjonvje bez przerwy dwa razy dziennie (przy niewykwalifikowa- 
nej obsłudze) i żadna część zmienianą nie była. Przy prawi- 
dłowej ilości obrotów oddziela śmietankę idealnie, przytem 
łatwą jest do mycia i składania. Biorąc pod uwagę wszystkie 
zalety maszyny składam podziękowanie za radę nabycia ta- 

— Zabawa podchorążych artylerji. 
Dnia 1 Iutego r.b. odbędzie się w salach 
klubu inteligencji pracującej (Micziewicza 17) 
zabawa organizowana przez szkołę Podcho- 
rążych rezerwy artyleji O. K. III, 

Zaproszenia otrzymać można w szkole 

kowej. 

Dn. 28 Grudnia 1926 r. 
smaj. Rudka poczta Duniłowicze 

Jan Dłużniewski. 

Ciąg dalszy nastąpi. 
podchorążych artylerji (ul. Kościuszki, ko- УЮ gimn. im. J. Lelewela. 
szary 1 p.a. p. Leg,)- 

dokonał inspekcji Komisarjatu : 
Odznaczenie pochwalne otrzymali: Rządu na m. Wilno, 

ciągu prawie godzinnej swej 

bytności p. Wojewoda odbył dłuższą 
„konferecję z Kierownikiem  Komisa- 

| Žiedų zastępcą Komisarza p. 
Strzemińskii, oraz: z poszczególnymi 

| tefėrentami, 
MW konfereneji p. Wojewoda po- 

! 
1 

zjazd pracowników samorządowych 
: : z całego województwa Wileńskiego 

Odznaczenie | Łukaszewiczówna, Ucz. ła omówienia najaktuałniejszych 

ki. Vil T And El. p osz spraw samorządu i pracowniczych. 
OSY że PISM Ma — Powszechne wykłady uni- — Bal kostjumowy ze m. J. Strauss'a <Baron cygański» z W. Hendri- 

‚ gimn. im. J. Le ; nas wersyteckie. W niedzielę, dnia30-go udziałem Reduty na obozy letnie chėwną w roli Safti i FH. Millerem w roli 
czenie Ill Z. Okuniewiczówna, ucz. : Е d:ie sie dnia 1-go tytutowej. stycznia 1927 roku o godz. 7-xj wie- dla harcerzy odbędzie SIĘ B na jadącego furmanką traktem Lidzkim w rzemysłowo-handiowej н so Ceny miejsc od 30 gr, 

> E  Bjcchowskiej. OXE| czorem w Sali Śniadeckich Prof, Dr. lutego 1927 r. 4 an (ul. Mi. — Z Teatru Polskiego. «Albatros». stronę Wilną włościanina Juljana Koma- 
a "Ak d r2eciwalkoho. Štefan Giaser wygłosi odczyt p. t. Nowego kiubu oficerskiego „ M- Najnowsza komedja M. Pijaikowskiego <Al- rowskiego wiozącego 3 zabiłe wieprze na 4 
— Akademja p +, „Wojna a przestępczość”. ckiewicza 13). Kostjumy nie obowią- batros» na tematy aktualne, a posiadająca kilometrze od stacji Jaszuny napadli trzej 

lowa. Da. 1 lviego 0 godz. Ó-ej p.p. * W: <P sa zują, lecz bardzo pożądane. wieje humoru i zabawnych powikłań, grana uzbrojeni osobnicy. jeden z napas ników va- 
w sali Śniadeckich U.S.B odbędzie =» a SDA ad znaka dla pp. gospodarzy we- będzie po raz ostętni na przedsiawieuiu tychmiast po zatrzymaniu furmanki i zba- 

` A I 2 я danu jej zawartości strzelił 'w oszołomio- się Akądemja przeciwałkoholowa Z Przyjaciół Naut. W niedzielę 30 bi i Bies 7 CCM PE : 0 
a - 6 m. o dług projektu prof. Ruszczyca. Bile — Jutrzejsza premjera. Premjerę ju nego właściciela fury. Kula biła - 

porządkiem następującym: godz. 1l—tej w Seminarjum Histor. (Zam- g proj P J Jeż psa oh . a WRO T R 2 > M- ty można nabywawać U 8 Ospo* trzejszą krotochwili amerykańskiej Coope  rowskiemu żołąd:k i wyszła o dwa palca 
1. Prof. St. W ładyczko. Alkoho- RPO posiedzenie Wydzia- Ga których Vista została: sclacwi Meine Walter Hackett <Poięga ARN. od kości pacierzowej. Ciężko rannego "Ko. : . Ргг. : : „ki z " 8 asi go B 

zB ko R ona, O tak Porządek dzienny zawiera; 1) sprawy Na w pismach z ania 29. |. 1927 r. ŚTiało można mązwać wieczorem śmiechu, rma.owssiego, sprawcy napadu wyrzucili z 

. ‚ ® ziwillowicz, a Sia й 2 Е bowiem auiorom przedewszystkiem chodziło wozu, poczem jusiedłszy na furę szybko 
В 5 administracyjne, 2) referat prot. 0. $. В. Pieniądze za bilet; odsyłać należy do o wywołanie Siekta wesołości powszechnej. odjechali. я 5 

zwanem piciu umiarkowanem. Bossowskiegu p. t. — Wpływ sądownictwa skarbnika Zarządu Harcerstwa p. inž. Sądząc z odgłosów prasy warszawskiej, gdzie W godzinę po dokonanym napadzie na : 

— «Baron cygański». Dziś, punktualnie NIKA TOWARZYSKA. į 

B o g. 3.30 pp. opera komiczna w 3-ch aktach Ohydne morderstwo 

na trakcie Lidzkim. 
W dciu 28 bm w godz, między 17 a 18 

tuszył szereg spraw 1 bolączek pra- 
CGiników Urzędu Komisarza Rzadu, 
0. z dokładnie omówił z referentami 
„Kwestję ścisłego stosowania ostan.ie- 

| go Gkólnika wydanego przez pana 
* Ministra Spraw Wewnętrznych co 
/ 46 sprawności urzędowania, 

| Po dokonaniu inspekcji o godz. 
1 pp. p. Wojewoda opuścił urząd 

Kamisarjatu udając się do gmachu 3. Prof. I. Szmurło. Alkohol a polubownego biskupów na helienizację pra- R GOW d adresem ul. ta krotochwila (Teatr Letni) jest graną ©- miejsce wypadku przybyła policja wraz z 
: li wa rzymskiego. Зна М. OŁWACOWEKIEO „pod  a6rese m“ becnię, autorzy w zupełności. cel osiągnęli, psem policyjnym. Juljaa Komarowski stał 

NAPYROOWA: pubis, — Odczyt <Próby odkrycia bieguna Wileńska 44 a, biuro Szopa i Zim- gdyż Watawa oddawna nie pamięta tak mieszkaniec wsi Lesie gminy dziśsieńskiej ©» — (1) Subsydja rządowe dla 
Dogorzelców i inwaldów. Na 
wniosek Wojewody Wileńskiego Mi- . 

4. Ks. Prof. St. Milkowski. Alko- ocnego» wygłosi p. Jan Jankowski, w merman. Bilety akademickie w cenie Świetnie napisanej krotochwiti. 
holizm a psychika ludzka. niedzielę dnia 30 stycznia o godz. 6 wiecz. 2 z;, przy wejściu za okazaniem le- 

5. Dr. St. Brokowski, Alkoholizm w Domu Ludowym F. M. S. pray Białym oj, macyj. 
i ё zaułku 8—2. Odczyt ilustrowany będzie prze- a młodzież szkolna. Wsięp wolny. a. asian 

., pow. Oszmiańsk ego tyiko słów perę zdołał 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś udzielić wyjaśnień, gdyż z AE upływu 

og. 4ej pp. po raz ostatni w sezonie gra- krwi i ciężkiej rany postrzałowej zmart. 
RÓŻNE a będzie Aa S amerykańska Energicznie śledztwo dało wyniki pozy- 

ъ Я Ę | i * «Tajemnica powodzenia», tywne i już w 24 godziny po wypadku 
W przeciągu GORACO ‚ — Film olimpijski na ekranie. Od — Od redakcji. Z powodu nawa- — Dzisiejszy poranek pieśni i tań a wszyscy sprawcy u, poż 2 paserem 

dy trzeźwości” (1—7 II 1927) odbę- dnia 31 I do dnia 2 li b. r. włącznie wy- cji. Z po ; w Teatrze Polskim. Jak było do pizewidze- niejakim Wierszyłowiczem ŻZenobjuszem z0- 
dą się w szkołach, w domach - ludo- świetlona zostanie w Wilnie w celach pio- łu materjału, recenzja z „Lekkomyślnej mia, dzisiejszy poranek pieśni i tańca w Te- stali ujęci. 

wych i w wojsku odczyty i poga- Pagandowych druga serja filmu Olimpijskie" -Sjostry* Perzyńskiego do dzisiejsze- 2pij atrze Polskira świetnej spiewaczki Elzy Eg- + Przebieg śledztwa i pościgu przedstawia 

danki o szkodliwości aikoholu. ryżu, Viil Wszechšwlatowa Olimpjada W SQ numeru mie weszła. Ukaże Się dal oraz uroczych tancerek siós Korze- się nasiępująco: Na drugi dzeń 29 bm. ra- 

— „Śluby Panieńskie" w gi- + 
niewskich wywołał żywe zainteresowanis i Talsai i i 

Program tego pięknego filmu, który zdo- W numerze wtorkowym. y a a anis no w halach miejskich jakiś osobnik propo- 

mnazjum jm. Ad. Mickiewicza. 
: tem bardziej że program jest niezwykle nował šw.nin: niezwykle niskich cenach 

łał już obudzić Żywe zainieiesowanie w — Jaselka. W niedzielę: dn. 30 .barwny i urozmaicony. „co BuGzio Podejięscja wśród kupców 

We wtorek dnia 1-go lutego i we szerokich sferach naszego miasta składa 16 ; 
środę dnia 2-.go *luiego roku bież. 

nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej 
Wyasygnowało niektórym mieszkań- 
£om pogorzelcom powiatu Wileńsko- 
„Trockiego złotych 500, T-wu Ochro« 
/%y kobiet zł. 500 i T-wu Sokół zł. 

| nd Niezależnie od tego M. P. i O. 

A Н 

p. asyguowało zwykłą subwencję 
mięgjęczną na styczeń dla schronisk 

Sirokas 2 oraz na dom inwalidy Ё j b. m. o godz. 12 m. 30 zostaną W Początek o g. 12-ej m. 30 pp. Ceny mięsnych, którzy o powyższem powiadomi 
ów z gi- lejennego zł. 800. z szeregu nąder ciekawych obrazów # & Į AS T "miejsc cd 20 gr. do 2 zi. Urząd śledczy. Tajemniczego osobnika 

gantycznej walki sportowejzwszystkich naro- Sali Miejskiej o©degrane raz jeszcze —E. MŚwiat w Wilnić.Świ ciąg Ek“ alija aieido lė Jest wie kllakoodk 0 
. ZĄŻ Ё й + ; i i : : xa- 

1 MIEJSKA w a Eni im. Ad. Mickiewi- sa Świata, jaka się ACE r. 1924 w PER cad oce nk Bo m Bukaresztańskiej 'E. Massi- rany za kradzieże Juljan Baranowski. Wzię: 
i cza (Domirikań RE _. stadjonie sportowym w Colombes. im. Tad. Czackiego Jasełka, ni, obecnie owacyjnie przyjmowany w ope- ty w krzyżowy ogień zapytań Baranowski! 

sprawie nakazów ( eks, 3-8) kit.uczcze a rze i Filharmonji w Warszawie, raz tyjko zeznał, iż mięso Świńskie polzcił mu sprze- : 3 2 : й Pizez ekran przesuną się sceny Z ZAWO- d ieni były się już w niu 50-cio letniej rocznicy śmierci dów lekko-atlei S a A bszych ludzi 3 prze stawienia odbyły się | 

A. Fredry dwa zespoły uczniów te- świata, jak Padalok Nari, najsiawniejszych przepełnionej po brzegi sali gimna- 

goż gimnazjum pod reżyserją arty- skoczków jak Hubbard, pizepiękae obrazki zjum im. Leiewela, 
stów «Reduty» odegrają komedję * Qiimpjady zimowej w Chamonix, gry tu" 

«Śluby Panieńskie». chowe, oraz ciekawe momenty z popisów 
'Czysty zysk przeznaczono na Bra- ZE 

jeden poprowadzi w Wilnie w dniu Z.lutęgo dać Wierszyżowicz Zenobjusz właściciel do- 
o g.l2 m.30 pp. koncert symfoniczny. mu przy ul. Wąwozy. Naiychiniast wywia: 
Niezmiernie bogaty program mieści między dowcy urzędu śledczego udali się do mie- 
innemi V-ą symfonję Beethovena, rzadko szanią Wierszyłowicza. który znowu wska: 

TEATR i MUZYKA. bardzo produkowaną, oraz świetnego rumuf- zał na rzegomego dostawcę świniny Przy- 
ф ы skiego muzyka Enesco utwór <roema Ro- jemskiego Jana zawodowego złodzieja. 

! A й г Na dodatek wyświetlona zostanie 2 ak- — Reduta naęPohulance. «< Lekko- mana», która przez końcowy hymn narodo- Przyjemski przyznał się do udziału w oby- 
tuią Pomoc gimnazjum im. Ad. Mic- towa komedja sportowa. - o... fyślna siostra». Dziś o g. 8-ej w. 4 akto- wy ma znamiona oficjalnej reprezentacji dnej zbrodni dokonasej na trakcie Lidzkim 
kiewicza w Wilnie. Film będzie wyświefiony w pomiedzia* wą komedja Wi, Perayńskiego p. t <Lekko- kraju, : A wspólnie z Baranowskim i Janem Kryłasem 

łek dn. 31 | od godz. 11—13 i Od „godz. myślna siostra» w premjerowej obsadzie z Zainteresowanie olbrzymie, Ceny miejsc których ujęto. | 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 13—16 w knie miejs*'m dla wojska i 8z€r- udziałem: J. Solskiej, W. Osterwiny, J- Kos- od 50 gr. Ž kC: Jak wyjaśniło śledztwo sprawcą strzalu 

szej publiczaošci. : sowskiej, J. Osterwy, Z. Chmiclewskiego, E. — Teatr «<Kakadus. Dziś w niedzielę okazał się właściwy kierownik bandyciiej 
— Ku czci ś Kazimierza Tegoż dnia od godz. 17—22 w kinie Glińskiego i R. Łacińskiego. 30-go stycznia ostatni dzień programu. Co- wyprawy Juljan Baranowski. Wszyscy zs- 

Wirab. Dzi - p. kolejowym koło dwoscą osobowego dla Ceny miejsc od 50 gr. я dziennie dwa przedstawienia o godz. T19 trzymaciz catym Cynizmem przyśnali się da 
mbora. Dziś 30 b, m. 0 godz. wszystkch. : W poniedziatek, 31 bm. <Lękkomyślna wiecz. Ceny miejsc od 75 gr. Szczegóły w doxonanego przestępstwa. Slasą Oni przed 

1 m. 30 popełudniu w Wielkiej Sali We wtorek dnia 1 il od godz. 12—15  wiostra». programach. Ž sądem doraźnym. 

{ 

RÓW 
Platncych  rozesłarych przez 

(Magistrat. Magistrat m. Wilna w 
dniu wczorajszym wydał ogłoszenie, 
jw którem podaje do p.blicznej wia- 
domości, że nakazy płatnicze na po- 
datek od iokali na rok 1927 zostały 

, już zde 
soby, które przypadkowo nie 

Ctrzymały tych nakazów winne ZWiÓ- 
| 6© 5% do Magistratu (pokój 34) dia 

| Olrzymania odpisów, aibowiem  wy- 
Packowe nieotrzymanie nakazów płat. 
niczych nie może służyć usprawiedii-



Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dąbrowskiego 5. 

е Кн | 

   
   

Ulubiony 
piosenkarz 

  

    

  

Codziennie dwa przedstawieni 

  

CBNA BILETÓW: 

     

  

  

Dziś w niedzielę 30 styemia OStatni dzień pęoczawu Ni 5. 
KAROL HANUSZ 

ia o godz. 7 i 9 wieczorem. Ceny miejsc od 75 gr. 
Szczegóły [w programach. 

Dziś będą wyświetlany, film: 
3 66 

„Zmierzch czerwonych bogów 
i Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. 

Ostatni seans o godz. 10. Or*iestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

i 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30 SA CZYNNA; w niedzieję i bwięta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, g 

T SEANSÓW: V niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty © godz. 4-tej w inne dnie o godz. Śrtej. 

wystąpi z całkowitą 
zmianą repertuaru. 

Biaror + chniczno - Handlowe 

| © J KRUŻOŁEK iA.ANTONOWICZ 
) Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. | 
Alos tel. RAE ma ė 

leca po'cenach iabrycznych ar 
£ PC i materjały. budowlane. › 

35 CEZ PNE DOBA ЬАВЕа ф 

  — 
OŚRODEK 

majątku ziemskiego 
175 ha, Ornej 100, 
łąk około ha, 
reszta las. Pałac 
12 pokojowy. Duży 
odgród owocowy. 
Staw zarybiony. 

Doskonały komplet 
$ 

  

dramat w 10-cin 
„aktach. 

Wytwórnię 
sprzedam, 30. sztuk warsztatów i 

budynków gospo- 
darczyčh. blisko 

Wilna sprzedamy 

wszystkie inne niezbędne przyrządy niedrogo 
za zł. 6.500. Urządzenie nowe. Dom Handł.'Kom. 

Bięńkowski, Poznań, Kolejowa 38 ZACHĘTA" 
  

Gdańska 6, tel. 9.05   

ME   

E E:D-0O К л“ © 
arszawie. meble 

  

  

$ Kino-Teatr Dziś na ekranie: Najwybitn, arcydzieło sezonu p. t.2 72 
— я 2. ° ._e 

2 slios““ KE Milostki Arystokracji Rosyjskiej“ dramat w 10 ski. 
$ „He 10S "z życia caiskiej Rosji lat ostatnich z udziałem premjowanej piękności LEE PARRY, 

oc 1 ina, dramatyczna aktorka, recytatorka i tancerka, słynna w Polscei 

e "* Wileńska 38, Na scenie: Pazanicy: NINKA WILIŃSKA oraz LUNA NAŁĘCZ. | 

Ф DZIŚ. Dawno oczękiwany szlagier sezonu 1927 r. 

Kino-Teatr Ф Ztota serja produkcji polskiej! Każdy musi ujrzećl Pieśń miłości! Cały świat o tem mówil 

"12 

„Polonia“ 
ul. A. Mickiewicza 22, 

„TRĘDOWATA" 
W rolach głównych gwiazda 

Rzecz zi i majątkach klut 
ok LAR RealizaC) 

Rzadka okazja! 
współczesny dramat salonowy w 12 aktąch 

według słynnej powieści HELENY MNISZ. 

ekranu JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN, 2 ordynacji Michorowskich, Słodkowcach, Qłębowicząch i w 
cja i $eżysecjat Bdward Pueharski i Józef Węgrzyn. 

Bilety honorowe nie ważne. Początek o 3 p. p, ost. seans 10.15. Specjalny układ muzyczny. 

Łóżka angielskie fabryki «Konrad, 
arnuszkiewicz i Ska» T:-wo Akc. w 

neta», otomany, materace, kredensy, 
stoły, kszesła, szafy, garnitury salo* 
nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

D.-H. F. Mieszkowski 
Wilno, ul, Ad. Mickiewicza Nr. 23, 
tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy 

i towary za zaliczeniem. 

  

M. Wilenkin 
i S.ka 

5 z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r, 
Fabryka i skład 

RS 
jdałne, sypialne, sa- 
= wablaky, łóżka 

gięte, fabr. <Tho" 

  

  

WNY. 
wydatniejszą     

  

  

Nauczyciel Tańców 

SZRAJBMAŃ 
Wileńska 20. 

Udziela lekci najnowszych tańców 

Tango, boston, charieston, blues inne. 
Warunki b. dcgcdne. Zspisy na lekcje codziennie. 

  

Agronom 
poznańczyk, 32 jata, kawaler, wykształcony rolnik, 

i 

hodowca i organizator szuka z powodu parcelacji 
jeee Fierwszorzędne świadectwa. 

Smigielski, Jarocin Pozn.     
  

KASZLESZ. 
EE 
MASZ BÓLE GARDŁA 

  

  

LEŚNIK: 
jat średnich. Katolik, żonatv, z małą rodziną, były nad- 
leśniczy lasów państwowych, wszechstronnie teoretycz: 
nie i praktycznie w leśnictwie i tartacznictwie wy- 
kształcopy, energiczny, pracowity i uczciwy władający 
językami: polskim, litewskim, niemieckim i rosyjskim 
będący obecnie w eksploatzcji leśnej "w Hajnówce 
przyjmie od każdego czasu stałą posadę nadlešnego lub 
leśniczego za skromnem wynagrodzeniem. Łaskawe 
zgłoszenia do «Słowa» Wilno, ul. Adama Mickiewicza 

Nr 4. dla Leśnika. 

NOTETET TICOTT TĄ ZA) 

„KOWALSKINA 
; 2 USUWA NAJSILNIEJSZE © ; 

LTS SN "Gu = 
р 2 FABRYKA CHEMICZNOFARMACEUTYCZNĄ . 

I AE P. KOWALSKI wass z 

           

      
      
   
       

+
 

> 
© 

  

PIANINA, FORTEPIANY 
1 FISHARMONIE tbrycznych 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

   

LEON DAUDET. 

15) *RREW WŚRÓD NOCY, 
£3 Po upływie godziny, kj zo- Ci x Ra gdybyś zasto: 

4 do małej pocze- sował się do mej rady. 
a с L — Zapóźńo, przyjacielu, —zawołał 

азза!а, gdyż Salon był zajęty przez energicznie. szantażysta, uśmiechając 

innych. interesantów. Przez nieuwagę się złośliwie, — obrażony zostałem 
widocznie, burmistrz pozostawił na wczoraj w „La Pocholle*, przeż tego 

kominku otwartą kopertę, zawierającą osła Reverchota, w chwili, gdy przy- 

czek na sto funtów sterlingów, oraz szedłem po informację,. co jest zu- 

kartkę, pisaną do jednej z jego ma- pełnie przyjęte w naszym fachu. Sta- 
łych przyjaciółek, której adres wid- rą Goneret była również .grubjańską, 

‘ та na kopercie. Treść kartki była chcąc podtrzymać swego [podtatusia- 
następująca: „Kochanie, dziś wieczór łego kochanka.. 

žliwt — Jakto, po; 

kalni, przylegającej do gabinetu Loy- 

niemożliwe. Dó jutra więc — w na- 

funtach sierlingach. Oto sto, na po- daję słowol.. 

" czątek., Dobranoc. Jakób: 

Z powodu LIKWIDACJI wyprzedzję | 

  

  

a opalowy i 

O «||| Węgiel c= ur: e ^ jony 

Nh RC w zamkniętą ch plombowanych wozach 
л Z y najnižsze, | 

Odbiorniki kompie ne ZĘŚCI SKŁADOWE. M. Deul Wam 20, 
"E . Wilno, 

Ani Elektrit' Wileńska 24 Okręgowy Urząd Ziemski 
R7djo techniczne „, _ Tel. Nr 1038. w Grodnie posiada wolne 

  

  

dtałusiałego kochan- 

szem słodkiem gniazdku. Bądź spo- kal. CÓż za kłamstwo? = Panna Go- 
kojną, będziesz miała wszystko w neret — i kochanek! Ależ oszalaleš, 

— Co wiem, to wiem. Stosunek 

   
     

  

stanowiska: 1— inspektora Ziem- 
skiego, 2—Podkomisarzy Ziemskich 

i kilka stanowisk mierniczych. 

Osoby, posiadające odpowiednie | 
wykształcenie fachowe (wyższe, 
względnie średnie), reflektujące na 
powyższe stanowiska winny nadsy- 

     
    
© Kompletne instalacje z nowo- 

CENY NISKIE 

% Mickiewicza 23. Tel. 405, $ 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 1 naj. 

farbą 
i celów malarskich. 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjolanie złotemi medalami. 

niklowane (1 angiel- 
skie, kredensy, stoły, 
szafy, biurka, krzesła 

dębowe i td. 
do — bielizny Dogodne warunki i na 

raty. 

Lokujemy 
najdogodniej sumy     

© 
@ 

© 
© 

  

czesnych odbiorników. 

Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 

, Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

    
  łeć podania do O. U. Z. w Grodhie, 

        

   

     
    
  

    

     
       

wraz z dokumentami osobistemi, 5 : я 8 
oraz wskazač nazwiska i adresy 2-ch | O Firma R M 0 h | o 
osób, na referencje których mogą 5 © 8 
się powołać. O o (—) M. Misacki о- Zamkowa 8. O 

wlz, Kierownik O. U. Z. o : ь o 
> p aa wozaso „p LYMEO 10. dni © 

NALSKUTECZNEJSZYK ŠRODAIEM UŠMIERIAJĄ AŚ 9 wyprzedaż wyrobów wełnianych © 

REUMATYZ! LA > 8 z ustępstwem do 8 
ŁAMANIA BOLEGŁOWYGZĘBÓW Zi o 4 9 
JEST WYPRÓBOWANY 09 LATŻO Ag, | ŻŹL 2 305 a 

| BAGRODZONY o o 
MEDALAMI 

NOWOOTWORZONA 

Zaki SL Gzytelnia. i Wypożyczalnia. 
WYTWÓRNIA: GLÓMICY SKŁAD TSEŁKOWY KS:IĄ ŻEK. 
APTEKA MIKOLASCHA Duży wybór nowości polskich    Lwów. 

Wydź. Zdr. Nr. 88. 

RUTYNOWANY ROLNIK 
lat 34, żonaty, jedno aziecko, Po- 
znaficzyk pragnie zmienić posadę. 
Najchętniej na Kresach od 1 kwietnia 
1927 r. Posiada wykształcenie średnie, 
znajomość w  gospodatstwie tak 

‚ praktyczną jak teoretyczną, 
Pięć lat prakiyki w majątkach pro 
wadzonych intensywnie w Poznań: 
skiem i na Pomorzu. Zna się na 
hodowli bydła, oraz na wszelkiej 
książkowości gospodarczej. Posiada 
dobie świadectwa oraz rekomendacje. 

i francuskich. 

Wileńska 31 parter. 
Czynna od ll:ej do 6:ej wiecz, 

i Ginekolcgiczno- 
Lekarskie fotele ios, 
Szafy do narzędzi, umywalnie, stoliki 
iš i ЧЕ :1:11 poleca najtaniej 
abryka mebli 
szpitajnych R se p t a 
Warszawa, nl. Okopowa 61, 

telefon Nr 85—79, 
Na żądanie kataiogi i kosztorysy. 
Najnowsze konstukcje. 

  Łaskawe oferty uprasza kierować: 

| 12 
; 

” ka, wejście frontowe. poszukuje 

pieniężne na 
4 T PSE KE Sagi <Miihibach» PIANINO oprocentowanie 
sn NA RATY, prawie nowe koncer- DŹHEKIcZach 
z i He gta» 
: RADJO solidny sprzęt radjo O dow] Gia BEE 

amatorski. tel. 9 — 05. UI. Szpitalna 14 m. 16 
  

gubione dowód (ORTBPIAN o 7 
osobisty i legity- oktaw w dobrym 
mację na imię stanie z dobrym 

tonem sprzedam za Wacława Możejko, 
800 zł. z powodu unieważnia się, 

  

  

wyjazdu. 
a UI. Sawicz 11 m. 6. 

Pokój ——- $ BYLA 
do wynajęcia, elektry. NAUCZYCIELKA 

odpowied» 
niej posady, może 
złożyć też kaucję. 

Mostowa 16 m. 44. 
  

  

Zgłoszenia do adm. 
kC «Słowa» pod. lit, M. 

GG poczukuje 

em * Lwowska SO) pre, а: » а kiego. Posiada 
1—12 od 10—11. rekemendacje i świa. 

Akaszerka dectwa. Zna dobrze 
Wi Smiałowska „*"chnię, ul. Jakóba 

przyjmuje od godz, 9 
do 19. Mickiewicza   

    

46 m. 6 2 
WZP. Nr 63 Po sr 

słoneczny 
>: umeblowany. 

DOKTÓŁ { elektryczne oświetlenie 
l ZELDOWICZ wejście niekrępujące, 

* z «całodziennem b. 
chor,.WENERYCZ- | dobrem utrzymaniem, 
NE, MOCZOPŁC. | 2 minuty od Łukiszek. 

SKÓRNE: Ul. Jakuba  Jasińskie- 
od 10-1, od 5-8 w, go 7 m. 1. 

OKTĆ tenografji _ wyucza 
DOKTÓR darmo listownie. 

S.Zeldowiczowa | 7 Redatcja . Steno- 
е grafa Polskiego 

ONE ® MAN Warszawa Szzycia 12 

DROG MOCZ, 
prz. 122 iod 46 
ui.Mickiewicza 24 

tel. 277 

w. Zdr. Nr. 31, 

Oddaję 
obrazy 

ZA DRZEWO 
Adres w Redakcji 

<Słowa» 

Udziętę 
jyczkę hipotecz- 

= 1000 dolarów 

  

Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Micziewicza 21, 

przez 
Wileńskie Biuro 

| tel. 152: | 
  

Do wynajęcia 
pokój umebjowany z 
elektrycznością i opa- 
łem. Wejścieniekrępu- 
jące. Adres w Redako 

  

Jasińskiego 17 m, 5. 

  

Rejestr Handlowy, 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 

L 

1 

w Wilnie w dn. 20—1 1927 1, pod Nr. 5274 wcię-i 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5274 Firma: Winiacki Samuel. Sie- ; dziba w Lidzie, ul. Suwalska 46. Przedmiot — skies 
spożywczy, kolonialny i tytuniowy. Firma istnieje oc 
1921 roku. Właścicieł—Winicki Samuel, zam, w Li 
dzie, przy ul. Suwalskiej 74 

3805 —\! 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu: Okr. 
w. Wilnie w dniu 20—i 1927 r. pod Nr. 5273 wciąg- 
nięto: 

R. H. A I. —5273 Firmą: Tenenbaum Chaja+ 
Leja. Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 3. Przedmiot — 
sklep spożywczo—koionjalay. Firma istnieje od 1927 
roku. Właścicielka — Tenenbaum  Chaja-Leja, .zam, 
tamże. 3806 —VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 
wciągnięto: 

R. H. A. I. 5272 Firma: Tatarski Abram. Siedzi: 
ba w Lidzie, ui. Krzywa 11. Przedmiot—sklep galan: 
terji, Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel — Tatar: 
ski Abram, zam. w Lidzie przy ul. Policyjnej 11. 

3807—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Qkr. w 
Wilnie w dniu 20 — i 1927 r. pod Nr, 5271 wciąg: 
nięto:; 

R. H. A. 1.—5271 Firma: Szlomowicz lzaak. Sie 
dziba w Lidzie, ul. Suwałska 21. Przedmiot — sklep 
galanterji. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel — 
Szlomowicz lzaak, zam. w Lidzie przy ul.. Komercyj 
nej 8. 3808—VI | 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
Wilnie w dn. 20—I 1927 r. pod Nr. 5270 wciągnięto 

R. H A.1.—5270 Firma: Szapiro Liba. Siedziba 
w Lidzie, ul. Zamkowa 20. Przedmiot—sklep obwa, 

W łaścicielki rzanków. Firma istnieje od 1914 roku. 
Szapiro Liba zam. tamże 3809 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. v 
Wilnie w. dn. 20—! 1927 r. pod Nr. 5269 wciągnięta 

R. H. A. 1.—5269. Firma: Szapiro Miaachim 
Siedziba w Łuczaju, pow. Postawskiego. Przedmiot-- 
sklep spożywczy, bakalji, gaianterji, tytuniowy i nafty 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel-—Szapiro Mi 
nachim, zam. tamże. 
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NIC 
Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu O” m 

w Wilnie w dn. 20—1 1927 r. 
gnięto: 

ba w Lidzie, ul. Suwalska 29.Przedmiot — 

pod nr. 5268 wcem$l 

R. H. A. I.—5268 Firma: Staniecka Leja. Sie! sto: 
p 

lanterji. Firma istnieje od 1926 roku. ak. ! 
\ © Staniecka Leja, zam. tamże. \ 

3811—VI | 
= 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Oki“ 
w. Wilnie w dn. 20—1 1927 r. pod Nr. 5267 wcią 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5267. Firma: Słabocki Jakób, Sie 
dziba w Lidzie ul. Krzywa 5. Przedniiot—sklep wyrg 
bów żelaznych. Firma istnieje od 1923 roku. , Wi2 
ściciel —, Słabocki Jakób, zam. tamże. SĘ 

3812—VI 

Gotówkę ZREDUKOWANY URZĘDNIK, lokujemy DT który posiada żonę i troje drobnych nając od S00 zł. || dzieci prosi o jakąkolwiek prac. 
na  najpewniejsze Prosi też o łaskawe dopomoienie mi gwarancje u osób wetjanie (drzewo, chieb i t. p.) О2 

    

  Cichelski Piotr Maj. Święte, poczta 
Plesewo, pow. Grudziądz (Pomorze). 

UJ LE | 
RUSSYANA: + 

Pierwszorzędne wykonanie. 

DOM dochodowy w Wilnie, 60 
pokoi, woda. elektrycz- 

ność, aby, przy domu ogród owo- 
cowy 4.000 mir kw. wyjątkowo 
NIEDROGO do SPRZEDANIA. Wią- 
domość: W. Stefańska 17 m, 2, od 
9— 12 zrana, zapytać p. inżyniera 

lub listowuie. 

  

P Aa 
AI 28 

iCHRYPKI DUSZNOŚCI 

ROLNIK RUTYNOWANY 
poszukuje posady na samodzielnego 
od 1 kwietnia, lub lipca. Na samot- 
nego, wszechstronnie obeznany z 
uprawą rol:, nawozami sztucznemi, 
hodowią inwentarza, lat średnich 
energiczny, jestem na posadzie w wzo* 
rowem. gospodarstwie samodzielnie 
prowadzę. Wiadomość; Podbrodzie 

      [7 (wemicznó- o 
any [A SU LTA w «<Rolniku> Kowalczyk. 
  

  

assat, tonem, jak zwykle, nader u- niał żartobliwy i blagierski akcent, z cze ; 
przejmym,—wezwałem cię, by prosić, jakim przemawiał, Loyassat odczuł oburzenia. Miał ocho'ę spoliczkować sprawie było równomierne  poświę- 
abyś jaknajmniej wspominał w swej groźbę, kryjącą się w jego głowie, i wyrzucić tego wstretnego szanta- ceniu, jakiem jest nie pisanie o spra- 
gazetce o sprawie Gonereta. Byłbym mając jednak zupełnie spokojne su- żystę. Przewidywał jednak całą serję wie Gonereta. Chciałbym wiedzieć w 

proś jakie pociągnęłoby za so- natomiast czy słyszał pan, drogi 
ą tego rodzaju bezpośrednie, wyła- bracie, historję, którą opowiadają o 

gu biurka zapytał; „Co chce pan dowanie nerwów, spróbował więc in- Ariannie? Arianna, było to imię, a 
nego sposobu: „Niech pan będzie raczej pseudonim, kobiety do której 

Nie mówił juž „ty“, gdyž uważał, bardziej przewidującym, panie Caval- zaadresowany był list ze stu funtami. 
są cat, Potrzebuje pan wielkiej toleran- Słysząc te słowa, burmistrz przypom- 

wstrętne, wobec człowieka, który jest cji, rozumie pan dobrze, że jedno niał sobie swą nieuwagę i, pozosta- 
moje słowo może uniemożliwić panu wiając w gabinecie szantażystę, wy- 

— Nic ponadto, co powiedziałem. pracę, (rozumiem tu pracę pana,jako biegł do. poczekalni, gdzie znalazł 
Nic mnie nie zmusza do podlegania dziennikarza)., Ja żaś. muszę mieć kopertę i czek, lecz niestety, bez |- 

próśb pa- możność zajmowania się w spokoju stu. Gdy z zaciśniętemi pięściami ро- 
sprawami miejskiemi, nie tracąc ener- wrócił do gabinetu, nie zastał 

ii na bezplodne kłótnie. Na 'hónor już Cavalcata, 
yassata, obiecuję panu silne po- 

niłem go przed nowym sądem o oszu- parcie, jeśli nie. będzie pan zbyt mój, który ten łotr ma w kieszeni, 
Szczegółowo komentować sprawę Go- który ukradł, nie jest tak bardzo 

Cavalcat z całym spokojem zdjął nereta i poprzestanie na niezbędnych kompromitujący. A jednak cóż za 
Cavalcat, nie namyślając się dlu- p. Goneret j Reverchota, będący do- monokl i, wycierając go chusteczką, notatkach, utrzymanych w granicach bezczelność? Biedna Celestyna Go- Ё, пК 

neret jest dokuczliwa, gdybym do- 

— Czy jest pan 
zapomniał pan, że 

'stwo? 

mienie, w kwestjach pienieżnych, przy- 
ją! wyzwanie i, kładąc fajkę na brze- 

przez to powiedzieć?” 

że wszelkie poufalsze 

wyraźnie nieuczciwym. 

rozkazom, słuchania rad i 
na burmistrza— posła. 

zwroty 

tego pewny, czy 
niedawno  osło* 

go, ukrył list ten do kieszeni, stara- tąd tajnym przysmakiem nielicznych zdawał się mówić: A czy pan, ze najwęższych.* 
jąc się jednocześnie zapamiętać do- wtajemniczonych, będzie jutro aneg- swej strony zapomniał, iż usługa ta 
brze adres i nazwisko, kopertę zaś dotką głośną w całym Lugdunie, Zo- była jedynie kontrusługą, za dotrzy- tę usługę? 
j czek: pozostawił na miejscu. Za baczą, co znaczy wojna ze mną. Mam manie dyskrecji co do pańskich ta-. 
chwilę wchodził do gabinetu, gdzie już teczkę z wiadomościami o domu jemnic prywatnych". Istotnie Caval- Pan rozumie? 
Loyassat zapalał spokojnie fajkę, Lu- Goneretów, dokompletuję ją nieza- cat dowiedział się, za pośrednictwem 
dzie ci kolegowali niegdyś, pisząc do długo. Ludzie ci od dziesięciu lat nie Sauteniera i 
Lwa Demokratycznego, byli więc po zasilają skarbu podatkami od swej 
imieniu i pcufaie uoerzali się wza olbrzymiej fortuny. Czy pan nie na- 
jemnie po kolanie przy każdej okazji, leżał do tego spisku? rozdmuchane przez 

drugiego 
Clavisse'a, o paru nic nie znaczących tena, 
zajściach z życia Loyassata,. które, - 

inspektora 

Była to sprawą 
prasę, mogłyby 

Poseł poczerwienał ze złości i 

— Źrewanźuję się, zamykając oczy. 

— Nie rozumiem. ! 4 
— W sprawie dotyczącej Balle- panno Sylwio z panem prokuratorem 

Do Rejestru Handłowego Dzał 
w Wilnie w dn. 20—1 1927 r. 
gnięto: 

pod 

R. H. A. I.—5266 Firma: Strelecki Szloma, Sie-. 
dziba w Lidzie, ul. Rynek 12 Przedmiot—sklep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1903 roku. 
Strelecki Szłoma (Szołam) zam. w Lidzie przy u). Ja+ 
rosławskiej 6. 

odpowiedzialnych 1 VII 2. b.r.nie mam posad įdujsi Šš Kao A nędzy, wszystko Kwai 
me i 

Komisowo-Handio: siróyażnia rog 1 e oda, Henryk 8. z 

ui. Mickiewicza . 3 tel. iż , Aatokol, ul Leia 12 m. 3. 

A. Sądu Okr. Cios w głowę, 
nr. 5266 wcią- 

, Przed dwoma dniami, . wieczóremi 
mieszkania Zofji Sawko, zam. przy ul. | 
„mieckiej 11 przyszła niejaksś Ludwika C 
kiewicz, kobieta lekkich obyczajów. 

W wyniku pogawędki powstała s: 2 
ka, która stopniowo zamieniła się w 
obeig. Gorący temperament Chaikiewiczół 
doprowadził do tego, że w przystępie s 
schwyciła leżącą około pieca siekierę | 

Wlašciciel — 

3813—VI. 
  

Do Rejestru Handlowego Dzia: A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 19—1. 1927 r. pod Nr. 5249 wciąg- 
nięto: 

R. H. A, 1— 5249 Firma: Lew Efroim. Siedziba 
Przedmiot—sprzedaż w Lidzie ul. Rynek 87. 

rów. Firma istnieje od 1875 roku. 
Efroim, zam. w Lidzie przy u'. Suwalskiej 87. 

— Jakiż będzie rewanż pana, za myślał się celu jej wizyty, nie był- 
bym ją przyjmował. Tyle kłopotów. 

Podszedł do telefonu: „Hallo! Tu- 
taj burmistrz Loyassat we własnej o- 
sobie, proszę mnie 

Republiki". 
o oszustwo, w 

— Jestem zwyciężony. Zresztą list 

Lubiany był ogólnie, 
której Cawalcat był poważnie skom- przejmemu obejściu, to też momen- stkiem 

rzyła nią w głowę gospodynię mieszzf 
Polała się krew. Poszkodowana 2% 

łała o pomoc. Zbiegłi się są iedzi i o 
władnili awanturnicę. › 

Zawezwaną pizez sąsiadów policja 
resztowała Chotkiewiczównę. Pogotowie 
tunkowe odwiozło Sawko @0 szpitala 
Jakóba. Stan zdrowia jej iest b. ciężki. 

Chotkiewiczówna odpowiadać 
przed sądem za ciężkie uszkodzenie ©) 

& 

sma- 
Właściciel Lew 

;3814—VI 
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— Nie widzę by poparcie w tej Maufre? — Poznaję pański głos. Ć 
nowego w La Pocholle?* 

— Właśnie dokonano sekcji zw 
obecności Reverchota. Nie wył 

to jednak nic nowego. Rany i złat 
nie kości, od uderzenia, skonsta 
wano już pierwiej. Lecz mamy 1 
która może nas doprowadzić do ct. 

— Tem lepiej, tem lepiej, V. 
pan, wyszła stąd przed chwilą wst! 
na osobistość, którą pan zna, КК 
Reverchot wypędził wczoraj, :ady! 

šwistkiem brukowym. — Doinys': A 

  

nier. Pirggiesie mi 
domu? Dziękuję. 
ra Loyassat domyślał się trochę, 

se'a i Sauteniera z szantażystą 

jaką odegrywali w polieji julja 14 
sel i Qantaume. Podejrzewał, iż ist! 
ją jakieś ciemne intrygi pomiędzy @ 
licją a służbą wielkich bogaczy, | 

połączyć droga 

dzięki 

  

duum które kieruje tutaj pes udał 

E 
nici jakieś niewidzialne lączyly Cie: Ę 

3 

-' 

  

pr 
or 
so 
IZ) 
0 1 

wc 
do 

„8 
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pan, o kim mówię? Nie wyma ytisiųi 
tam jednak nazwisk. Czy zechce ri m inf 

przesłać natychmiast, podjąwsz į (+ 
odpowiedniego urzędu wszystk -'% 3 
ki, wszystkie koniecznie, dot 148 
tego indywiduum. Słucham? +: ugdė 

je dziś wieczór. 8 
i 

al 

valcatem, lecz nie zmal zupelnie т # 
się 
wic 
gro 
ska 

U- zastanawiał się jednak nad tem wa 
kan 

— Pesłuchaj no, mały—zaczął Loy- Bezczelność tego człowieka osła- mu zaszkodzić. promitowany, talnie uzyskał połączenie: „To pan 2 
„Mo. 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. Odpowieaziainy Z Ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukamia «Wydawnictwo Wileński» Kwaszelna 23 adc


