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Budžet w Senacie, 
Na wczorajszem posiedzeniu lzba 

przystąpiła do dalszej dyskusji ogól- 
nej nad budżetem. Ser. Banaszek 
(NPR! zauważa, że obecny rząd robi 
wszystko, aby nie zapomniano o prze- 
wrocie majowym. Widać to w me- 
chanicznych rugach urzędników i w 
tem, że rząd usiłuje rozbić społeczeń- 
stwo. Należy dokładnie zbadać pozy- 
cje budżetu, ażeby pieniądze  publi- 
czne nie szły tam, gdzie ich spole- 
czeńistwo mieć nie chce. Diatego klub 
NPR postawił wnioski o skreślenie 
niektórych pozycyj Sem. Hłasbach (Zj, 
Niem ) oświadcza, iż rząd ten, który 
nazwał się rządem: «wolnej ręki» nie 
miał odwagi zerwać ze starym syste: 
mem ucisku mniejszości narodowych. 
Klub.mówcy głosować będzie prze- 
ciw budżetowi. 

W dyskusji szczegółowej do któ- 
rej z kolei Izba przystąpił . sen, Szar- 
ski (Ck. N.) referując budżet Prezy- 
denia Rzeczypospolitej imieniem kor 
misji proponuje rezolucję : wzywającą 
rząd, do przedłożenia ustawy regulu- 
jącej uposażenie Prezydenta. Sen. 
Kasperowicz (Bezp.) omawiając bud- 
żet Sejmu i Senatu, stwierdza że wy» 
datki na parlament w Polsce w poró- 
wnaniu z wydatkami analogicznemi 
w innych państwach są niskie. Refe- 
rent dochodzi do przekonania, że Pol- 
ska zajmuje prawie ostatnie miejsce 
tak pod względem ogólnej sumy wy- 
datków, jak i pod względem .ebciąże« 
nia mieszkańców państwa. 

Sen. Makarewicz (ChD), .refero- 
wał budżet ministerstwa  sprawiedli- 
wości. Komisja wprowadziła pewne 

-. zmiany w kierunku podniesienia do- 
chodowości. Po przemówieniu wice- 
ministra sprawiedliwości Siennickiego, 
który odpowiadał referentowi na nie- 
które postawione przez niego, zarzuty 
dyskusję przerwano do godz. .4-ej 
po południu. 

przerwie w dalszcj dyskusji 
dyskusji nad budżetem ministerstwa. 
sprawiedliwości przemawiał sen. Ryne YN* gn. Oddziały Sun-Cz 
giel (Koło Żyd.) podkreślając że wy- 
śniar sprawiedliwości w sprawach cy- 
wilnych jest niesłychanie powoiny.. O 
ile chodzi o sprawy karne największe. 
zastrzeżenia budzi w mówcy sprawa 
aresztów prewencyjnych. . 

Sen. Posner (PPS) przedewszy- 
stkiem podnosi, że rada prawnicza 
przy Ministerstwie Sprawiedliwości * 
jest niezbędna i może tylko ułatwić 
pracę parlamentowi. Następnie, oma- 
wiając działalność naszych sądów, 
mówca wskazuje, że uposażenie sę- 
dziów jest zbyt niskie, a o wiele niż- 
sze, niż na zachodzie. Ten stan -rze- 
czy—zdaniem mówcy—dłużej trwać 
„mie może, gdyż powoduje on również 
i to, że sędziowie nie są dostatecz- 
nie przygotowani da pracy zawodo- 
wej, co znów podrywa do nich za- 
ufanie społeczeństwa. W końcu mów 
ca domaga Się przywrócenia nauki 
prawa w szkołach średnich i przy* 
wrócenia zaniechanego zwyczaju do- 
dawania do dziennika urzędowega 
arkuszy, zawierających teoretyczne 
rozprawy. Sen. Glogter (Ch. N.) do- 
wodzi, że w sądownictwie na pewne 
rzeczy pieniądze znałeść się muszą. 
Jest to także konieczność państwo- 
wa. Kończąc stwierdza, że społeczeń- 
stwo nasze nie docenia roli, jaką po- 
winna odegrywać w życiu państwo- 
wem prawo i sądownictwo. 

Sen, Jackowski (Z.LN.) zauważa, 
że Ministerstwo Sprawiedliwości jest 
czemś więcej, niż zwykłem  Minister- 
stwem, jest ono bowiem trzecią wła- 

dzą w państwie. U nas jednak robi- 
lp sie oszczędności na wymiarze spra- 

i 
* 
a Działy: p 

gy dziecinny, 
LJ 

wiedłiwości. Qmówiwszy sprawę złe- 
go uposażenia sędziów i fatalnych 
warunków ich pracy, mówca odpiera 
zarzuty, jakoby Żydzi byli upośledzeni 
w sądownictwie i adwokaturze oraz 
wnacj rezolucję, domagającą się od 
rządu wniesienia ustaw o kredytach 
na Ssądownietwo i o zmianie ustawy 

o uposażeniu sędziów i prokurato- 
rów. Pa końcowem przemówieniu 
sprawozdawcy sen. Makarewicza ob- 
rady przerwańo do jutra godz. 10 
min. 30 rano. Na porządku dzien- 
nym obrady nad budżetem  Minister- 
stwa Pracy i O. ‚ Ministerstwa 
Skarbu, oraz budżetem długów pań- 
stwowych, emerytur i zaopatrzeń. 

41%200500040000804000000000000400> 

se. Czytelnia JADWIGI MARKOWSKIEJ в 
Tatarska 22. 

Działy: polski, francuski, angielski, 
dia młodzieży i ostatnie 

nowości. 

| Rysownk „DUNCIO“ 
wykonuje wszelkiego rodzaju rysunki 
piórkiem 1 więglem, jakto: reklamy, 
winjety, ilustrację książek 1 t. p. 
rzeczy.  Dowiedzieć się można, 
kawiarnia.piekarmia <Udziałowa» róg 

Mickiewicza i Garbarskiej. 
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0 pożyczce polskiej w Ameryce. 
NOWY YORK, 3—]Il. Tel. wł. W nowojorskim „Timesie* ukazał się 

w dniu 26 lutego następujący artykuł: 
Pertraktacje o pożyczkę 100 milonów dolarów dla Polski prowadzone 

są na warunkach, które polegsją na połączeniu grupy Morgana i kilku 
innych poważnych instytucyj z Wall-Street we wspólnem przedsięwzięciu. 
Pożyczka ta największa z tego rodzaju zagranicznych operacyj finansowych 
pociągnie prawdopodobnie za sobą również nową metodę kontroli finan- 
sów państwa polskiego. 

Poseł polski w Waszyngtonie p. Ciechanowski i wiceprezes Banku 
Polskiego p. Młynarski przybyli tu niedawno, aby konferować w sprawie 
pożyczki, Porozumiewali się oni z,dyrektorami Gwaranty Trest Co, Bankers 
Trest Co, i innych instytucji, związanych z domem Morgana. Grupa pod 
przewodnictwem Blaryand Co, Chase Securities Corporation i in. dysku- 
tuje od pewnego czasu nad pożyczką dla Polski w związku z projektem 
elektryfikacji, zaś Harrimań and Co, oraz Marschal, Field, Glore, Ward 

and Co interesuje się również tą sprawą. 

Pozycja różnych przedsiębiorstw stucjujących program pożyczki jest 
mocna a plan, który się opracowuje przewiduje udział wszystkich w tym 
interesie. Sytuację maluje stopień konkurencji, która się ujawniła wśród 
amerykańskich domów bankowych w związku z emisją obligacyj zagra: 
nicznych, z których liczne podniosły się w ostatnich miesiącach do ceny 
rekordowej. Prócz tej pożyczki, jak można wnioskować, Federal Reserve 
Bank of New York udzieli Polsce kredytu, jako część programu  stabili- 
zacyjnego. Federal Reserve Bank w swoim czasie udzielił już kilku pań: 
stwom europejskim takich kredytów. : 

Sprawa polskiej pożyczki według opinji Wall-Stree związana jest z 
niedawną wizytą prezesa of England Montagu Morgana, który konferował 
z dyrektorem Federal Reserve Bank i innemi firmami nowojorskiemi. Gru- 
py angielskie pragną, aby Polska poddana była pewnego rodzaju kontroli 
finansowej z ramienia Ligi Narodów, jak to miało miejsce w Austrji, 
Węgrzech i innych państwach europejskich. 

Zdaje się, że angielskie grupy bankowe będą brały udział w po: 
życzce, nadając jej charakter międzynarodowy. Stosunki ekonomiczne i 
sytuacja finansowa Polski poprawiły się bardzo w ciągu ubiegłego roku. 
Nowa pożyczka pożądana jest zarówno dla dalszego rozwoju kraju, jak 
i dia wzmocnienia finansów państwowych. 

ET SSKGZE TOORA WERE WRAZ TTP ZOWO TOOK AZÓA TRY SAARE 

Odwrót wojsk Sun-Czan'Fanga 
SZANGHAJ, 3.111 PAT. Nadchodzą tu stale pociągi z wojskami + Szantun- 

uan-Fenga cofają się w dalszym ciągu. Znaczną część tych 
wojsk zdąża do Wu-Sung. Wiadomościom nadchodzącym z różnych stron Chin 
o starciu wojsk chińskich z wojskami angielskicmi w Szanghaju oficjalnie za- 
przeczono. 

Komuniści nawołują do strajku generalnego w Szanghaju. 
SZANGHAJ, 3.111 PAT. RY w dajszym ciągu usiłują wywołać tu 
powszechny oraz obalić istniejącą adm-nistrację koncesji międzynarodo- 

tak jak to miało miejsce w Hankou. Tutejsze władze są zdania, że w akcji 
Ubiegłej nocy rozlepiono tu ddez+y wzywające 

mdodzież w Szanghaju, u rzyłączyła się do chińskiej ligi młodzieży komu- 
nistyczneį. Odezwy nawołują pozatem do ogłoszenia strajku powszechnego 
oraz do zwołania konferencji w celu obrania rządu obywatelskiego. 

Zgon Arcybaszewa. 
WARSZAWA, 3 Ill. PAT. Dziś o godz. 4-ej w szpitalu woj- 

skowyrm przy ulicy Zakroczymskiej zmarł nieodzyskawszy przy- 
tomności znany pisarz rosyjski Michał Piotrowicz Arcybaszew 

sej e 
oxazują pomoc Rosjanie. 
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TANIO. — SOLIDNIE. — PRECYZYJNIE 

| Instalacje radjotechniczne kompletne | 

‚ najnowszych systemów—dla wszelkich potrzeb 
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  d Radjcaparsty— części skladowe—wszelkie akcesorja * materjały 

instalacyjne—krajowe i zagraniczne—zwyczajne 1 luksusowe, 

Demonstracje : objaśnienia na żądanie. 

Ceny i warunki konkurencyjne,   

Możliwość i konieczność współpracy 
Urzędowy komunikat o konferen- 

cji przedstawicieli drobnego rolnictwa, 

która miała miejsce przed kilku dnia- 
mi w Warszawie, stwierdza, że prze- 

bieg dyskusji uwidocznił możliwość 

uzyskania zgodności między stano- 

wiskiem większej własności ziemskiej 

a drobnej w różnych sprawach do- 

tyczących reformy rolnej i spółdziel- 
czosci rolniczej, a między innemi, i 

stworzenia jednolitej organizacji rol 

niczej. : 
Sprawę możliwości a zarazem ko- 

nieczności stworzenia współnego fron- 
'tu rolniczego celem obrony interesów 

rolnictwa wogóle a nie poszczegól- 

nych stanów, tu na naszym  wileń- 
skim gruncie poruszył poraz  pierw- 

szy, nie kto inny, jak dziennik nasz. 

Staraniem grona ludzi dobrej woli 
zgrupowanych dokoła „Słowa* do- 
szła do skutku w roku ubiegłym 

konferencja mająca na celu zbadanie, 

<czy świadomość strat ponoszonych 
przez rolnictwo z powodu rozbiež- 
ności, niezespolenia i nieuzgodnienia 

poczynań poszczególnych organizacyj 
rolniczych jest już tak wielka, by 

można było podjąć walkę z szkodli- 

wą pracą egoistycznych uimysłów, 

bazujących istnienie swych  stron* 

nictw na rozdmuchiwaniu stanowych 
przeciwieństw. Głos naszych gości z 
Pomorza, swiecących przykładem jak 

należy wspólny front,rolniczy;tworzyć i 

organizować, został wówczas wysłucha* 
ny w skupieniu i jakby w zawstydze- 

niu, gdy padły mocne słowa: ту о- 

pieramy nasz byt nie na smoczku 
rządowym lecz zrozumienia koniecz- 

ności państwowej i gospodarczej 
istnienia ścisłej kooperacji wszyst- 
kich organizacji rolniczych. 

Poczynione wysiłki nie poszły na 

marne. Dotąd rozmawiano w językach 

różnych, wzajemnie się nie rozumia- 

no. Po wymienionej konferencji w 

Wilnie znaleziono język wspólny. Po- 

dobno pertraktacje pomiędzy dwoma 

stronami, Towarzystwem Rolniczem a 
Związkiem Kółek i Organizacyj Rol- 
niczych dobiegają już końca. Już 

dzień jutrzejszy przyniesie pewną o 
tem wiadomość, bo oto na porządku 

dziennym odbywającego się obecnie 
Zjazdu delegatów Związku Kółek i 

Organizacyj rolniczych stoi sprawa 
utworzenia jednej organizacji rolni- 
czej na terenie województwa  Wileń- 
skiego przez połączenie Towarzystwa 

a Związku. 
Połączenie takie, a przynajmniej 

ścisła zespolona kooperacja, staje się 

obecnie koniecznością, a zarazem na- 

kazem chwili. Zlikwidowanie hurtków 

wzmocniło twór przedwyborczy p. 

posła Helmana — Związek drobnych 

rolników. Pan poseł już się nie oba- 

wia, że go huriki przelicytują w har 

słach — natomiast ma pewność, że 
sam przelicyiuje wszystkie iane or- 

ganizacje rolnicze skupiające dokała 

siebie drobną własność.  Przycno- 
dzi więc do drobnych  rołników 

i powiada: tworzę organizację 

rolniczą, która dbać będzie о роб- 

niesienie wydajności waszych  wart- 

sztatów rolnych, będzie bronić wa- 

szych interesów w walce z obszar- 

nikami, będzie wywalczać dla was zie- 

mię. Efekt już dziś jest widoczny i ci, 

co do hurików należeli i ci, których 

nie zadawala osiąganie  dobrybytu 

drogą długich, żmudnych prac nad 
udoskonaleniem swych gospodarstw 

a którzy—w innych normalniejszych 

okolicznościach, ludzie całkiem zresz- 

tą lojalni,--chcieliby dojść do łepszych 

warunków istnienia odrazu, jednem 

pociągnięciem, —ci garną się obecnie 

do Związku drobnych rolników. 

Przekleństwem naszej doby obec- 
nej jest właśnie łatwość z jaką moż- 
na pociągnąć za sobą tłumy, rzuca- 

jąc hasło walki i zdobycia czegoś 

przez wydarcie innemu. Stałe prze- 
ciwstawianie interesów własności więk= 

szej a drobnej spowodowało, że sze- 

roki ogół zatracił powoli rozumienie 
rolnictwa jako dziedziny gospodarczej, 
a zarazem utrwalał się w przeświad- 

czeniu, że tyle jest kategorji rolnictwa 
ile różnic może zachodzić w obsza» 
rze posiadanych gruntów. Przekleń- 
stwo to tak długo będzie wisieć nad 
nami i mścić się za podporządkowa- 

nie potrzeb rolnictwa intereeom  sta- 
nowym, jak długo trwać będzie roz- 
bieżność w działalności i wzajemne 
zwalczanie się organizacyj rolniczych, 

mających współny cel stworzenia 2 
rolnictwa motorowej siły ekonomicz- 

nej, a oddzielonych wzajemnie ana- 
chroniczną nieufnością. I tylko wów- 

czas, gdy powstanie jednolity a wspól- 

"ny front rolniczy, pasożyty gnieżdżą: 

ce się na organizmie rolniczym mu- 

szą zniknąć. 

* 

Dlaczego dziś właśnie powracamy 

do sprawy, którą już niejednokrotnie 
poruszaliśmy, a która zdawałoby się 

już nie wymaga dalszego wałkowa- 

nia? 

Czynimy to w przeświadczeniu, że 
aktualną ta sprawa pozostanie zawsze» 

dopóki, nie nastąpi ostateczne zre- 

alizowanie programu jednego frontu, 
czynimy zaś teraz — dla tego, że 

dziś właśnie rozpoczął obrady Zjazd 

delegatów jednej z dążących do po- 

łączenia organizacji: Związku Kółek 

Rolniczych, a jednocześnie dziś, w 
dniu „Kaziuha* roi się Wilno od rol- 

ników, którzy bądź w myśl tradycji, 
bącź przywożąc swe wyroby, zawitaii 

do naszego miąsta. 

Chcielibyśmy, by wyraźne i od- 
razu stanowcze stanowisko, jakie za- 

jgło „Słowo* w rozważanej sprawie 
znalazło oddźwięk w jaknajszerszych 
warstwach, by ustała wreszcie wzaje- 
mna sztucznie pobudzana nieufność, 
by przyszłości, rolnictwa nie widziano 

w okrojeniu stanu władania do tych 
lub innych norm, łecz w racjonaliza- 

cji gospodarki, ulepszeniu metod or- 

ganizacyjnych i zabezpieczeniu potrzeb 
gospodarczych i kulturalnych w rol- 

nictwie. 
Z. Harski. 
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Towarzystwo Ubezpieczeń į 

„Europa“ 
ka Akc. w Warszawie. 

Jedna z pierwszorzędnych 

placówek ubezpieezeniowych 4 
w Polsce. 

Rozszerzając swoją działalność na KRESACH WSCHODNICH poszukuje 
tachowych inspektorów 

Zgłoszenia kandydatów przyjm 

oraz dzielnych ajentów. 

uje Główna inspekcja: Twa 

w Wilnie przy uł. Królewskiej Nr 7 m. 6. 

dada ak, ab b bad b Baka kle 

Sejm i Rząd. 

Konfiskata „Słowa 

Komisarjat Rządu na m. Warszawę 
z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych skonfiskował wczoraj będące 
w obiegu egzemplarze <Słowa» z dnia 
1-go marca za artykuł p. t. <Realny pro- 
gram w sprawie litewskiej». Fakt ten 
przyjmujemy do wiadomości z prawdzi- 
wem przygnębieniem. Z jednej strony 
bowiem musimy słuchać jak na Litwie 
od Prezydenta Republiki do ostatniego 
szaulisa wszyscy prowadzą namiętną 
kampanię celem zagarnięcia Wilna, z 
drugiej zaś konfiskuje się jedyną gazetę 
polską, która ostrzej zareagowała na za- 
borcze przemówienie p. Waldemarasa, 

Zestawienie to mówi samo za siebie. 
Do omówienia faktu konfiskaty powró- 
cimy po wyjaśnieniu wszystkich szcze- 
gółów i motywów, które ją spowodo- 
wały. 

Obrady nad zmianą ordynacji 
wyborczej. 

WARSZA WA, 3.III, PAT. Sejmowa ko- 
misja konstytucyjna prowadziła dziś w dal- 
szym ciągu dyskusję (nad projektami zmian 
ordynacji wyborczej do sejmu. Pos. Popiel 
(NPR) oświadczył się za zmianą dotychcza- 
sowej ordynacji w kilku punktach, jakkol' 
wiek nie podziela stanowiska wnioskodaw- 
cy jest natomiast przeciwny negatywnemu 
stanowisku w sprawie ordynacji wyborczej. 
Pos. Kiernik (Piast) popierając wnioski swe- 
go klubu w tym przedmiocie zaznaczył, że 
żądanie jednomandatowych okręgów było 
postawione wraz z projektami zmiany kon- 
stytucji, skoro je i zmiana konstytucji nie 
poszła w tym kierunku, to dziś żądanie to 
musi 

Trzecie czytanie projektu usta- 
wy o gminie wiejskiej. 

„ WARSZAWA 3 lll PAT. szy ko- 
misja konstytucyjna zakończyła dziś popo- 
łudniu obrady w trzeciem czytaniu nad pro- 
jektem ustawy o gminie wiejskiej i cały 
p ten ostatecznie uchwaliła. Artykuły 

czych Sdesdtno zoeły da” apie Pio z 0 & je, 
komisji, która jutro ma rediocyć onej 
komisji sprawozdanie. łaśo również komi- 
sja będzie obradowała w trzeciem czytaniu 
o oiuynaCj. wybcitzej do gmin 

Czas letni w Polsce. 
Na posiedzeniu Rady Ministrów, dnia 

2-go b. m., p. Minister Bartei zapowiedział, 
że w jaknajbliższym czasie wniesie na Ra- 
dę Ministrów projekt rożporządzenia o wpro- 
as od 1 a. r. b. czasu letniezo 
na całym obszarze Rzeczypospolitej. Czas 
ten będzie ustalony według stonecznego ze- 
garś wschodnio-europej.kiego, różniącego 
się o godzinę od šrodkowc-europejskiego 
albo nawet według czasu kaukaskiego, róż. 
niącego się o dwie godziny. 

Baseny króla Salomona. 

JEROZOLIMA, 2.II1. PAT. Po wie« 
lu stuieciach znowu odbudowane zo- 
stały słynne baseny króla Salomona 
o pojemności 40 miijonów galonów 
wody. Z tej okazji oobyła się wielka 
uroczystość z udziałem wysokiego 
komisarza lorda Piumera. 
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OGŁOSZENIE. 
„Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wilnie podaja do wiadomości, iż w 
dniu 14 marca 1927 r. o godz. 12-ej 
w lokaiu Dyrekcji Lasów (W. Pohu- 
lanka 24) odbędzie się przetarg ustny 
i za pomocą ofert pisemnych na sprze- 
daż działek etatowych, według obli- 
czenia powierzchniowego, poszczegó|- 
nych drzew na połu i materjałów 
drzewnych w stanie wyrobionym w 
Nadleśnictwach: Trabskiem, Duaik - 
wiekiem, Ławaryskiem, Mostowskiem, 
Podbrodzkiem, Wileńskiem, Trockim, 
Stołpeckiem, Smorgońskiem, Niemen- 
czyńskiem, Różankowskiem, Lidzciem 
i inaych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, wa- 
runki przetargowe, szematy umów i 
ofert są do przejrzenia w godzinach 
urzędowych w D. Ł. P. w Wilnie, 
pokój Nr, 6. 

Dyrekcja Lasów Państw" 
w Wilnie.    



GRANICA 
Szukamy dla Ziem Wschodnich 

hasla, któreby przelicytowało—bolsze- 
wickie. Ale na to nie potrzeba filo- 
zofjj—wystarczy znajomość historji 
gospodarczego rozwoju ziem Litew- 
sko-białoruskich, jak w ciągu okresu 
czterechsetletnich rządów polskich, 
tak również studwudziestoletnich rzą- 
aów rosyjskich. Dla ludzi, szukają- 
cych oparcia w tradycji historycznej 
zeeną iest niezbiła prawda iż: granice 
wpływów polskich kończą się tam, 
gdzie zaczyna się wspólnotą czyli 
gminne władanie rosyjskie. 

Umysłowość chłopa z gub. Litew- 
sko-Białoruskich i chłopa rosyjskiego 
urebiały dwa odmienne systemy ko- 

stania z warsztatu pracy jakim jest 
ziemia. Chłop lit.-białoruski był uro- 
biony dziejowo na naszem historycz- 
nęm terytorjum, a na jego poglądy 
prawne wpływało prawodawstwo pol- 
skie, które za podstawę miało pojęcie 
osobistej własności na prawie rzym- 
skiem oparie. Chłop rosyjski wycho- 
wany był na prawodawstwie rosyj- 
skiem, w którem własność była nie- 
stalą i naruszalną. 
“Dia ludzi, mieszkających na ru- 
bisżach granicy 1772 r., różnicą po- 
między Mohylowskim z Mścisławskie- 
go, a—o miedzę chłopem Smolen- 
skim z Rosławskiego rzucała się w 
oczy. Chłopów tych, mianujących sie- 
bie do ostatniej chwili przed wojną 
jako pochodzących z Polski i Rosji 
zasadniczo różniła psychologja w uję- 
ciu poglądów gospodarczych. 

° Uwłaszczenie włościan w Rosji 
przeprowadzone zostało na dwuch 
różnych zasadach: "na zietniach Lit.- 
Biał. był nadział na chatę czyli rodzi- 
nę—w gub. Wielkorosyjskich ną du- 
szę. Każda z tych dwuch cdmiennych 
zasad brała swój początek w odmien- 
nem prawodawstwie przez wieki pa- 
nuącem w;Polsce 1 Rosji w czasach 
pańszczyźnianych. Na Ziemiach Lit. 
Biał. stosowano w pańszczyźnie Sy- 
stem chatni polegający na em, że 
gospodarz obowiązany byt z "fa, */a 
iub z jednej włoki obsługiwać pan- 
szcżyznę po dńi 4, 6 lub 8 w tygod* 
nil, latem zaś podczas zb orów | sių 
żyć iłoki od każdej. duszy robocze 
męskiej i kobiecej od 6—12 dni. Ro-* 
dzina za to posiadała grunt wieczy 
niej w raz nadanej ilości. 

W Rosji stosowano system  tiag- 
łowy, który polegał na, iem,. iż: za 
daną robotnikowi 1/4 włoki w. 17:ro- 
ku jego życia, ten ostatni obowiązany” 
był robić trzy drii w” tygodniu, a gdy 

  

WPŁYWÓW. 
ważany za jego, a nie za pańską 
własność. Wszystkie powinności wło' 
ścianina względem obywatela nie obli- 
czano według liczby stadeł (tiagły), 
ale według ilości, jakości i dogod- 
ności gruntu, składających osobne 
gospodarstwa lub chatę, na której 
czele stał odpowiedzialny gospodarz. 
Jeżeli rodzina była silną, gospodar- 
stwo szło dobrze i powinności dwor- 
skie odsługiwano własnemi siłami ro- p 
boczemi, jeżeli zaś — była słabą go- 
gospodarz przyjmował  parobkow 
włościan nie mających własnego do- 
mu zwanych kątnikami. lm chata 
więcej liczyła mężczyzn, tem iepszem 
było jej położenie, gdyż powinności 
pańszczyźniane zgoła przez to nie po- 
większały, lecz owszem stawały się 
lżejszemi przez połączenie sił a poza 
tem otwierała się im możność wy- 
szukania jeszcze na stronie zarobku, 

System rosyjski wydawał inne rezul- 
taty. Gdy przy systemie chatnim, gło- 
wę rodziny można było spotkać, oto- 
czonego dorosłymi wnukami, pracu- 
jącą z pomocą silnych synów z żo: 
nami nd pradziadowskiej niwie, ży- 
jących zgodnie i spełniających rolę 
ojca-goposdarza, już w systemie na- 
głowym tego objawu  solidarnošci 
nigdy się nie spotkało. Bo i na cóż 
mai brat młodszy znosić. powagę 
starszego, kiedy mógł bezkarnie dia 
prac swych fizycznych, bez żadnej 
osobistej szkody oddzielić się, aby 
na boku tworzyć początek nowej nie- 
zależnej od starszych osady gospo- 
darczejl? Wszak w pojedynkę musiał 
tę samą pańszczyznę odsługiwać jaką 
odsługiwał przedtem przy licznej ro- 
dzinie i jak ze starego gruntu z 
duszy trzy dni tak 1 na nowem 
miejscu tyleź odrabiał,; a w zysku 
myślał, żę miał niezależność i był u. 
siebie we własnym domu. Wtedy 

gdy przy chainim nieraz by się obej: 
rzał, nimby o roździalie pomyślał, bo 
nową tworząc osadę, iworzył nowe 
obowiązki, nową kiikudniową pańsz- 
czyznę, której nie miał siedząc przy 
rodzinie. Przy systemie podusznynr 
poczęły się tworzyć nowe chaty, licz- 
ba ich wzrastała, a dziedzic wierzył 
jeszcze, że 'przybywanie chat oznacza 
pomyśiość gospodarstwa i dobry Za- 
rząd. Zapomnieli i dziedzic i włościa* 
nin, że w sile rodziny tkwila ich potęga. 
Za:racono pamięć starego podania 
słowiańskiego, które powiadało, że 
rodzina wtedy może się rozdzielić po- 
myślnie i bez uszczerbku, kiedy o: 
krešioną liczbę członków tejże może 

żenił dni 6 wespół z żoną, a zabrać ze sobą na nową siedzibę. si 

55 roku życia. Po śmierci ziemię o: 
bierano, —° 

Przy systemie chatnim każdy ma- 
jątek obywatela składał się: 1).z go: 
spodarstwa pańskiego z dworem lub 
forwarkiem otoczony polami całkiem 

Liczbą tą była cyfra siedem i ztąd 
nazwa „siemji”. Nikła więc” wiara w” 
podania rodowe, w owe tajemnicze 

Siły, dzięki którym egzystują. rody 
historyczne. Rozdział chat następo- 
wał bez żadnych potrzeb dla włościan 

oddzielonemi Od włościańskich; 2) Z.jak tež dia rolnictwa, a najczęściej z 
miasteczek, wsi lub zaścianków Za: 
mieszkałych nie tylko przez włościan; 
aie też i przez.ludzi wolnych, a na- 
wet'i przez szlachtę. Każde miastecz- 
ko, każda wieś, każdy, zaścianek mial,. 
swoje ośobiste grunta, bynajmniej nię, 
łączące się z pańskiemj. ilość gruntu 
najczęściej wynosiła włokę (20 dzie = z rozprężeniem rodziny, 

prostej fantastycznej przyczyny. Ma 
się rozumieć, że i siła gospodarcza, 
dzieląc się :marnieć musiała i tam 
gdzie istniała silna niewzruszona klę: 
skami podstawa jedność |rodziny, na: 
czele której stał dziad = gospodarz, 
tworzyły się dwie - trzy <siemiejki», 

a za nią i 
sięcin) na każdy. dom - gospodarskis=Sjy gospodarczej gruntów, szły wszy» 
licząc w to siedzibę z ogrodem, pola 
orne i siaaożęcie. Te 20 dziesięcin 
składało jednostkę « zbiorową, . której 
czóści składowe nigdy się nie zmie- 

niały, a które drogą dziedzictwa 
przechodziły z pokolenia na pokole- 
nie, W gruncie rzeczy włościanie gu 
bernji litew.-biał. prowadzili gospo- 
darstwa czysto folwarczne, pojedyń: 
cze w zaściankach i zbiorowe po 
miasteczkach i wsiach. W ostatnim 

wypadku w oddzielnych trzech zbio- 

rowych' nolach. Każdy gospodarz 
miał Stoje stałe, nigdy nie zmienia- 
jące Się sznury. O wspólnem czyl! 
gminnem wlajaniu, jako też O coraz 
nowyłh podziałach gruntu, nie miano 
tam rajmniejszego wyobrażenia. Ma- 
jatek ruchomy chłopa zawsze był u- 
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Wrażenia teatralne 
Włodzimierza Perzyńskiego „Uśmiech 

: lośu", komedja 4 aktowa wystawiona 

w Teatrze Polskim. 

Przeszła przez scenę warszawskie- 

go Teauu Narodowego w aureoli nie- 

zrównanej, podobno, mistrzowskiej 

gry Jaracza w roli Siewskiego — @а 
Šiewski, zdeklarowany i bezrobotny 

inteligent, wyraźnie obciążony  dzie- 

dzicznem bogactwem dużej kultury 

j wysubtelnienego sumienia... to i 
wszystko w najnowszej sztuce Pe- 
rzyńskiego. Po za Siewskim są już 
tylko epizody malujące i domialowujące 
tę tragiczną postać a z nią razem 
filozoficzny, wcale głęboki problemat, 
czyli też jak np. zwięźle a trafnie wy” 

| aZYKZOA LDRATZ в ĖS s za 

" Md Administracji. 
ż Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

wnoszenie przedpłaty na. MARZEC 
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SE 

stkie klęski jak głód i t. p. 

W.spólny interes ekonomiczny jest. 
najpewniejszym kitem współdziałania 
politycznego. Ideologja społeczno-eko- 
nomiczna Ziem Wschodnich  djamet- 

ralnie Się różni od zasad komuni- 

"stycznych. Rząd i społeczeństwo, któ- › 

rzy te.prawdy zrozumieją, a w pręd- 

kim i energicznem tempie zastosują, 
mogą być pewni wygranej, , 

“| Michal Obiezierski. 

KUPIMY SZAFĘ 
używaną, dużą, na składanie gazet, 
S Gieiy S iniaistracij «Słowa». 
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prenumerat, tudzież 

Słowa P. K. O 

raził się Grzymała-Siedlecki: „zwy- 
cięzką niemoc spełnienia lajdactwa“. 

swoją drogą, ani wyborne roz- 
winięcie na scenie głębokiego proble« 
matu, ani jego aktualność .(Siewski, 
człowiek przedwojenny, idzie na dro 
w dzisiejszych czasach, nietylko а- 
tego, że nie umie pływać po takich 
fiuktach ale, że niepotrafiza cenę ka- 
wałka. chieba*i czystej koszuli znieść 
zabrukanego sumienia), ani sypiące 
sie jak z rogu obfitoćci powiedzenia 
4 la Wilde lub Shaw, wszystko to 
nie zdołało zamaskować faktu, że 
sztuka, rozpoczęta pierwszym aktem 
wręcz świztnym, słabnie od połowy 
akiu drugiego a ąkt czwarty ma — 
zgoła niepotrzębny. © 

Mogła by się śmiało skończyć na 
strzale danym w neuropatycznem naj- 

i 
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Przed sesją marcową w Genewie. 
Wyjazd Camberlaina. 

LONDYN, 3—li. Pat, Brytyjski minister spraw zagranicznych Cham- 
berlain wyjedzie stąd do Gznewy dnia 5 bm. jako główny delegat Wiel- 
kiej Brytanji na sesję Rady Ligi. 

Delegacja niemiecka, 

BERLIN, 3—lil. Pat. W skład delegacji niemieckiej na posiedzenie 
Rady Ligi wchodzą po za Stresemanem i Schubertem oraz dyrektorem 
Gausem i radcą Buelowem następujące osoby: radca tajny Zechlin, radca 
legacyjny Veugt, radca tajny Emon oraz radcy legacyjni, Boltze i Bold- 
ammer. 

Pierwsze wnioski. 

GENEWA, 3—lII. Pat. Dziś wpłynęły do sekretarjatu Ligr Narodów 
ze strony polskiej i niemieckiej wnioski o umieszczenie na porządku 
dziennym marcowej sesji Rądy sprawy nominacji prezesa trybunału arbitra- 
żowego, o którym mowi art. 304 traktatu Wersalskiego. W sprawie tej 
nie osiągnięto porozuminnia na drodze bezpośrednich rokowań. 

Prezydent Czakste umierający 
RYGA, 3III PAT. Stan zdrowia prezydenta Czakstego jest krytyczny. Dzia- 

łanie sercą stale słabnie. 

Zasypane miasteczko 
PARYŻ, 3,1i1 PAT. „Le Matin" donosi z Marsylji, że z powodu obsunięcia 

się gruntu zasypane zostało miasteczko Bisinchi na Korsyce liczące 600 miesz- 
kańców. lest wielu zabitych i rannych. 

Znowu prześladowanie szkolnictwa polskiegó 
Z Kowna donoszą: lnspektor szkół powszechnych Il rejonu pow. Olickie- 

go zamkną! przed kilkoma dniami kursy dla dorosłych przy polskiej szkole we 
wsi Biniuny pow. Olickiego. Decyzja ta wywołaną była przekonaniem, że kursy 
te są czynnikiem polonizującym ludność miejscową. 

Jednocześnie prawie komendant Kiejdan przy pomocy policji politycznej 
dokonał ścisłej rewizi w polskiej szkole Rozsochaci oraz bibljotece zamknię- 
tego oddzału „Pochodnią“ w Datnowie. Rewizja dała rezultat negatywny. 

Traktat sowiecko-turecki. 
ANGORA, 3.II1. PAT. Prowadzone od dłuższego czasu rokowania 

iurecko-sowieckie w sprawie zawarcia traktatu handlowego zakończyły 
się w dniu wczorajszym. Traktat zostanie Ssparafowany w najbliższych 
dniach. Osiągnięto zostało zupełne porozumienie co do wszystkich 
puaktėw. Doszło również do porozumienią, w' sprawie zawaryja traktatu 
osiedleńczego. 

„Rozbrojenie* Ameryki. 
WASZYNGTON. 3.11. Pat. Prezydent Coolidge podpisał ustawę, 

upoważniającą do otwarcia kredytów na cele przebudowy niektórych okrę- 
ex: wojennych, w celu dostoso+wania ich do' nowoczesnych potrzeb 
„echniki, 

Turniej szachowy o tytuł mistrza Polski. 
WARSZAWA, 3 lll. PAT. W dniu 20;kwietnia rozpocznie się w Łodzi turniel 

sząchowy o tytuł mistrza Polski na rok 1927. Protektorat nad turniejem raczył objąć p. 
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych Marszałek Piłsudski, przyczem 
zaofiarował nagrodę w sumie 2.000 złotych za najpiękniejszą partję. 

Tajny skłąd broni: w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 3-1l. PAT. Wskutek doniesienia pewnego majora policja stwierdziła 

że w dawnym arsenale wiedeńskim, który EA fabryką spółdzieiczą zawodo- 
wych organizacyj robotników znajduje się skład„broni.- Na żądanie ministra spraw -woj= 
skowych wkroczył wczoraj wieczorem do arseriału oddział wojska i skonfiskował ma. 
gazyny broni zawierające 1500 karabinów, rozłożonych ną szęści składowe, у 
4-1 -Dzienniki, p dniowedonos:4,-26 -miedaykoalicyjaa wojskowa komisja kontro 

na poczyniła kroki u rządu austrjąckiego w sprawie wykrycia składu broni. 

Jeszcze jedna. zbrodnia „Hramady''. 
Przed kilkoma dni”miwe wsi Kry- 

nówka pow. Nowogródzkiego doko- 
naro mordu na osobach Aksentego i 
Heleny Hłudków. 

Zamordowani zawsze odnosili się 
bardzo nieprzychylnie do działalności 
Hromady i na tym tle'pomiędzy ni 
mi a członkami. hurtków " Hromady 
było. cały «szereg. nieporozumień. dzy ani kosztowności, co potwierdza 
Władze śledcze prowadzące docho- tylko przypuszczenie władz śledczych, 

ZARZĄD RESTAURACJI 

- „Myśliwska” 
e zawiadamia, że poczynając od dnia dzisiejszego. 

podczas obiadów i kolacyj przygrywa nowosprowadzona 

„ orkiestra mandolinistów. 

ИАМ 

dzenie w tej sprawie skłonne są przy» 
puszczać, że mamy tu doczynienia z 
akcją terotystyczną hurtków. Hroma- 

przejawiających < @ i owdzie * swoją 
działalność terorystów mścicieli. Mór- 
derstwa dokonano siekierą, przyczem 
mordercy nie ruszali zupełaie pienię- 
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@ Wileńskie Biuro Komisowo.Bandlowe в 
ł Kaucjonowane w Ministerstwie Spraw Wewn. E 

i Mickiewicza 21, tel. 152, Ex 
a d ZAŁATWIA. Е 
a Lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. B 
a Kupna i sprzedaże domów, majątków ziemskich, 8 
a folwarków i ośrodków. в 
@ Dzierżawy majątków ziemskich i młynów. B 

Ogłoszenia i reklamy do wszystkich © sm. T 
*" Fachowe pisanie podań do wszelkich urzędów i а 

: instytucyj, 
Przepisywanie na maszynie. 

_„Zlecenia handlowo-przemysłówe i inne. a 
"sa "Szacowanie domów i majątków według obecnych cen 

    rynkowych. 
Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów a 

wstępnych, a również za zgłoszenia. į 

  

  

dy zlikwidowanych; już. de facto, ale: 

CENY NORMAŁNE < 

wyższem podnieceniu przez tragiczne- 
go potomka karmazynów do tryum- 
fującego chama. Bo wszystko, ca 
Siewski wyszedłszy z w ęzienia prawi 
do Ireny („..ja będę walczył o panią, 
o pani szczęście*) są to przecie puste 
frazesy, których publiczność słucha— 
około północy — albo całkiem roz- 
targniona lub wystarczająco _poiryto- 
"wana, że się ją trzyma -w teatrze na 
takiem bajdurzeniu. 

„Uśmiech losu*, po za pierwszym 
aktem zapowiadającym złote góry, 
nie należy bynajmniej pod względem 
techniki pisarskiej do najlepszych 
sztuk Perzyńskiego, jak np. „Lekko- 
myślna siostra'* lub „Aszantka”. $20- 
ro powtarzań się; paraleine dwa dja- 
logi-z trzeciego aktu, na tle dancingu, 
pustawe; trzeba akt łatać i ożywiać 

reżyserskiemi pomysłami, „wstawka- 
mi“. Co ząś do wielkiego odskoku 
między aktem pierwszym a następne- 
mi, to krytyka warszawska. jedno- 
myślnie wyraziła zdziwienie, że Pe- 
rzyński „dał wino najmocniejsze i 
najlepsze na samym wstępie do 
uczty”. 

U nas, w Teatrze Polskim, gra 
Siewskiego p. Malinowski — bardzo 
dobrze w akcie pierwszym atoli w 
aktach następnych o wielu mniej po- 
myślnie. Widywaliśmy utalentowane- 
go artystę w lepszych rolach. P. Pia- 
skowska, powojenna partnerka powa* 
fennego tryumfującego chama po- 
przestała na aperowaniu ,,zewnętrzne- 
mi warunkami“ do znacznego stopnia 
popychana na tę drogę przez Sa- 
mego  antora sztuki ale też i 

Z SĄDÓW. 
Smutny koniec wesołego żywota. 

Borys Suchow, b. oficer armji rosyjskiej 
w przeciągu czterech miesięcy 1925 roku, 
zamiast pracy zajął się przeprowadzeniem 
= afer i szantaży. 

aczęło się od tego, że mając w ręku 
podrobione zaśw:adczenie pobrał w hurto- 
wni tytoniowej przy ul. Mickiewicza towa- 
ru na sumę 456 złotycn. Następnie wyna- 
jął od Jana Gajduka dwa roweryi te sprze- 
dał. W firmie J. Nowicki kupił przy pomo- 
cy fałszywych weksli dwa ubiania. 

Wreszcie u swojej gospodyni skradł i 
sprzedał bucki sublokatora. Kombinacje te 
udawały się pomyślnie i dopiero przy reali- 
zowaniu podrobionego zaświadczenia w 
hurtowni tytoniowej przy ul. Niemieckiej 
powiaęła mu się noga. 

Sprytna subjektka zorjentowała się od- 
razu i zawezwala policjante, który amatora 
cudzego mienia aresztował. 

Zakończenie karjery Suchowa wypadło 
nader niekorzystnie, bowiem w dniu wczo- 
rajszym sąd okręgowy w Wilnie skazał go 
na łączną karę za wszystkie przestępstwa 
na osadzenie w więzieniu zamieniającem dom 
poprawy na przeciąg dwóch lat i czterech 
miesięcy zaliczając mu jednocześnie rok i 
cztery miesiące aresztu prewencyjnego. 

Rynki Wileńskie, 
— (n) Ceny w Wilnie x dnia 3 

marca rb. : 
Ziemiopłody: żyto loco Wiino 41.50 — 

42,50 zł za 100 klg., ówies 38—40, z 
mień browarowy 39 — 42, na kaszę — 
35, otręby żytnie 29 — 30, pszenne 30—31. 
ziernnfaki 8.50—10.00. Tendencja zwyżkowa. 
Henis oe Kosh 

pszenna amerykańska 90- w 
hurcie), 100 — 110 (w detalu) za 1 kg, i 
jowa 50 proc. % — 100, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—9%0), gryczana 
60—170, jęczmienna 55—60. 

pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc, 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za I A 

Kasza manna amerykańska 150 1 53 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
Doi ja Z erłowa 80—95, pęczak 
50-60, aglana 

Mięso wołowe 200 — 220 gr. za 1 kg, 
cielęce 110—150, baranie zag”: 20, wet 
PP schab 280—300, boczek 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmałec wieprzowy 

, sadło 380—400. 
Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, šmie- 

tana 220--230, twaróg 100 — 150 za 1 kg., 
ger twarogowy. 180 — masło nieso« 

* |one 700 — 750, sólone s 600, desero' 
we 780—800. : 

Jaja: 240—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

cebula 80-1.00, marchew 15—20 gr. za 1 kg., 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 15—20 gr, : 
za lkg., brukiew 15—20, ogórki kwasz. 
800—1000 gr. za 100 szt., groch 50—60 gr. 
за 1 kg., fasola 60—65 gr. za 1 kg., kapusta 
świeża 50—60 kwaszona 35 — 40, kalafiory 

200 mess jablka 60—120 1 kg wace: — „za 1 kg., gru- 
szki 10200 # 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w 
detalu) gr. za 1 kg. я 

Rybyi liny žywe 270 300, вн 7240-250 
za 1 kg., we 2: 
200—230, okonie 
—230; karasie żywe ' (brak), * śnięte” (brak), 
karpie żywe (brak), śnięte (brak), leszcze 
żywe 280-300, święte 240—260, sielawa 110— 
O 260-300, śni sedno 
sandacze , sumy 200—250, miętuzy 
120160 Ia 130-140, płocie 130—150, 

S rób. kury 300 — 700 zł. za estu ; kur — za sztukę, 
kaczki żywe 4,00 --8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 10,00—14,00, bite 7.00 — 11.00, zł, za 
sztukę, 

  

e zio 280, alle 220. 

Broszka się znalazła. 
Jak już podawaliśmy, weseły nastrój pa- 

nujący podczas Karnawału na Reducie Arty- 
stycznej został zamącony wypadkiem zagu- 
bienia broszki wysadzanej brylantami warto- 
ści paru tysięcy dolarów, stanowiącej wła- 
sność pani Staaisławowej Rzewuskiej. Paru- 
dniowe poszukiwania i anonsy umieszc one 
we wszystkich pismach wileńskica 
prowadziły do odnalezienia zguby. 

Najaiespodziewaniej w dniu wczoraj. 
szym urząd śledczy na m. Wilno został ро- 
wiadomiony przez jednego z właścicieli skle- 
pów jubilerskich przy ul. Wileńskiej, iż ja- 
cyś dwaj panowie proponowali mu nabycie 
broszki według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa właśnie tej, którą zagubiła pani Rzewuska. 
Policja wszczęła poszukiwania i już w krót- 
kim Czasie zdołano ustajić, że tymi panami 
są niejaki Michał Dobrowolski student U.S.B. 
zamieszkały przy UJ. Mosiowej Nr 17, oraz 
Eikert Władysław. 

Niezwłocznie do mieszkania Dobrowol- 
skiego wyruszył nadkom. Janczewski w to- 
warzystwie wywiadowcy urzędu śiedczego 
Masłowskiego, gdzie dokonano  szczegóło- 
wej rewizji. : 

Broszka została znaleziona i zwrócona 
właścicielce. Celem ustalenia szczegółów 
znalezienia broszki óraz ze względu na fakt 
stawianej propozycji jubilerowi przy ul. Wi- 
leńskiej. Dobrowolskiego policja przytrzyma- 
ła skierowując do sędziego śledczego II|-g0 
okręgu. W zeznaniu wsępnem Dobrowol- 
ski zćznał, iż broszkę znalazł naulicy przed 
Kasynem Oficerskiem przy ul. Mick ewicza, 
a do jubilera zwracał się jedynie przez cie- 
kawość celem ocenienia broszki i zwrócenia 
jej następnie prawej. właściciejce. 

GIEŁDA. 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

3 marca 1247 : 

Dewixy ! waiuty 
Tran: Śprx. Kupno. 

Dolśty | 8,92 804 8.90 
Holandja 359,15 360,05 _ 358,25 
Londyn 43 52 43 63 43.41 
Nowy-Yort 89% 897 8.93 
Paryż 35,08 35,17 34,99 
Praza 26 57 26,63 26,51 
Szwaicarja 17250 17293 17207 
Stokhol m 239,65 240,25 239,05 
Wiedeń 126.28 126,59 _ 126.97 
Włochy 39.25 39,35 39,15 

Papiery Procentowe 

5 pr. „ki 59 
Dolarbwia 46, 16,50. 4625 
Požyczka kolejowa 101.50 100,50 
4,5 proc. listy zast. ziems. zł. 52,40 52,30. 
4 proc. ziemstie złotowe 46.— 
8 proc. warszawskie złotowe 75,— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 3 marca 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,91*/4 8,91. 
Czeki i wpłaty, 

Beriin 2,121/4 

Ruble 
Złoto. 

4,72 4,71. 
Listy zastawne. 

Wil/B. Z zi, 100 41.8042, — 
8 proc. dol. Wil. B.Z. 1 d. 7,13 7,11 

SAP GOOROROLNRG 

'Dnia 4, 5 i 6 marca r. b. 

| GWSTAGA 

| 
   przy „składzie 

ZygmuntaNagrodzkiego 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

  

Przefarz. 
Dyrekcja P. K. P. nioiejszem ogłasza 

октев!е, ой 1 kwietnia 1927 r. do 31 grudnia 1927 r, robót o char: 
przetącg nięograniczony na. wykonanie w 

terze konsćrwacyj* 
nym i drobnych robót nowych w obrębie Oddziałów Drogowych w Wilnie, Królew- 
szczyźnie, Grodnie, Białymstoku, Lidzie, Wołkowysku, Brześciu i Baranowiczach hub 

norm robocizny i cen dniówki robotnika lub rzemieślnika, ustalonych w Dyrekcji i z 

a) Ziemne, studniarskie i brukarskie. 
b) Cłesielskie i stoiarskie. 
€) Murarskie, betonowe i zduńskie. 
d) Malarskie i szklarskie. 
e) Dekarskie, kowalskie i ślusarskie. 
f) Mostowe. 

j — м poszczególnych rejonach Oddziałów, według cen jednostkowych obliczonych w/g 

i 4 materjałów kolejowych. Powyższy przetarg dotyczy nastpęujących grup robót: 

W ofercie należy wskazać ogólną wysokość procentówej * zniżki od'cen obliczo- 
nych według wyżej podanego sposobu obliczania. 

Do oferty winno być dołączone: 
1) Swiadectwo przemysłowe. 
2) Pisemna deklaracja, że warunki ogólne wykonania robót i przepisy technicz- 

ne są ubiegającemu się o roboty znane. 
3) Kwit'Kasy Głównej Dyrekcji na wpłacenie wadjumm w wysokości po 200 żł. 

za każdą poszczególną grupę robót na każdym z Oddziałów pzewa lub części Od- 
działu, lub też kwit kasy pocztowej stwierdzający wysłanie do 
owyższej kwoty wadjum. 
аы Оіегіг‚ nie odpowiadające jednemu z 

targu nwzględniane nie będą. 

asy Głównej Dyrekcji 

powyżej wymienionych warunków prze- 

W razie nieutrzymania Się na przetargu wadjum zostanie zwrócone, 
Oferty winny być złożone do godz. li-tej dnia 28 marca 1927 r. w Prezydjum 

Dyrekcji (Wilno, RR 2) do specjalnej skrynki lub też w biurach Naczelników 
Oddziałów Drogowych w ilnie, Królewszczyźnie, Grodnie, Białymstoku, Lidzie, Woł- 
kowysku, Brześciu i Baranowiczach. Wysokość procentowej zniżki może być wskazana 
oddzielnie dia węzła większego lub kilka węzłów, oddzielnie dla stacji mniejszych tub 
przestrzeni, 

Oferty winny być w zapięczętowanych lakiem kopertach z nadpisem, 

WYDZIAŁ DROGOWY. 

«Oferta na roboty według cen jednostkowych w obrębie Oddziału Drogowego 

  

polegając na tem, że gdy Się „ze- 
wnętrzne warunki* ma tak wysoce 
interesujące, powinno to albo może 
w zupełności wystarczyć. Bardziej do 
serca wzięła swoję rolę (żona chama) 
p. Perzanowska lecz też nie zdobyła 
się na nic uderzającego. P. Rychłow- 
ski (Kozłowski, w którego strzela bo- 
hater sztuki) pomimo młodzieńczego, 
tym razem, wygłądu wciąż zapadał 
w przyrodzone swoje inionacje gło- 
su, a mimikę miał, jak zawsze, za 
mało mówiącą. P. Wołłejko miał łatwe 
zadanie i poszedł spokojnie po linji 
najmniejszego oporu; p. Pillati milur+ 
ko ożywiła dancingowy kabaret. Gra- 
no wogóle starannie według staran- 
nych wskazówek starannej reżyserji. 
Nie osiągnięto jednak wybiiniejszego 
sukcesu. 

Dyrekcja K. P. Wilno. 

  

Jest jednak pewność, że sama cie- 
kawość poznania najnowszego utwo- 
ru scenicznego autora może najlep- 
szej polskiej powieści powojennej 
(„Raz w życiu*), sztukę spoważniałe- 
go Perzyńskiego — będzie dla pu- 
bliczności naszej dostateczną podnie- 
tą do zapewnienia „Uśmiechowi , lo- 
su*'całego szeregu kasowych wie 
czotów. Dyrekcja wystawiając ten 
bardzo: interesujący utwór zrobiła 
swofć: „Uśmiech losu" "znaczymy ma 
repsrtuarze Teatru Polskiego odświęt- 
nem czerwonem podkreśleniem. 

Cz. Jankowski. 

DIE 

nie do- * 

narzędzi rolniczych. 3. 

060507 

«
P
 
r
r
"
 
A
 

S
 

Н
Е
 
ЗЕ

Н 
KE
: 

m
o
l
i
o
 

 



SŁ OWO 

Przegląd wysiłków podniesieniu stanu drobnego rolnictwa. 
Dzień 4-go marca ściąga do Wil- 

na rzesze rolników a rynek Łukiski 

staje się wówczas jakby wystawą 
eksponatów przemysłu ludowego Zi 
wyrobów rolnictwa. Przegląd takiej 

samorzutnej, od dołu organizowanej 

wystawy byłby bardzo pouczający. 

gdybyśmy mogli porównawczo zesta- 

wić poszczególne lata, ściśle precyzo- 

wać kierunki rozwojowe przemysłu 
ludowego i zbadać jego stan nie w 
pojęciu oderwanem lecz w całokształ- 

cie tych warunków, które stanowią 

o przyszłości rolnictwa. 

Gdy mowa o rolnictwie, przed 
oczyma naszemi wyrasta. nieodzownie 

postać włościanina i ziemianina, utoż- 

samiających pojęcie mniejszej a więk- 
szej własności. Tak zwykliśmy temi 
kategorjami myśleć, tak przesiąk nięc 
jesteśmy zdaniem o rzekomej nie da- 

jącej się usunąć rozbieżności intere- 

sów stanu posiadania, że często tra- 

cimy wprost zrozumienie co to jest 

rolnictwo. 
Złożyło się na to dużo przyczyn. 

Rozbieżność interesów, zaležnie od 
stanu posiadania, została zafiksowana 
w drodze ustawodawczej. Niemasz 

niemal komisji, do której nie byliby 
powoływani—o ile ustawa przewiduje 
reprezentację rolnictwa — przedstawi- 

ciele koniecznie mniejszej a większej 

własności. Reforma rolna przez usta- 
nowienie przymusowego wywłaszcze- 
nia nadała fikcyjnej rozbieżności for- 
my konkretne rzeczywistości.. 

Na innem miejscu dzisiejszego 

„Slowa“, mianowicie w artykule wstęp” 

nym, wskazuję na konieczność wałki 
z tem wypaczonem pojęciem rolnict- 
wa, Dość już tej wody na młyn po: 
szukiwaczy mandatów poselskich. I 
drobna własność winna nareszcie zro- 
zumieć, że nie wspólny front  posia- 

daczy drobnych gospodarstw, lecz 

wspólny front rolniczy jest środkiem 

zapewniającym irolnictwu przyszłość, 
rolnikom —dobrobyt, że nie ilością 

hektarów posiadanej ziemi mierzy się 

wydajnoćć rolnictwa, lecz ilością pracy, 
zmysłem organizacyjnym i wiedzą 

włożoną w ziemię. 

Nie wynika stąd bynajmniej byśmy 
chcieli wogóle wyeliminować z nasze- 

go rozumowania pojęcie większej a 

mniejszej własności—nie chcemy tyl- 
ko by to pojęcie zasłaniało właściwe 
znaczenie i treść rolnictwa. 

Kierunki rozwojowe mniejszej a 
większej własności nie [są identyczne* 
Kraj wybitnie rolniczy zainteresowany 
jest w tem, by tak jednej jak drugiej 
własności zapewniony był maksimum 
watunków sprzyjających podniesieniu 

rolnictwa. Nieraz już miałem możność 

wykazywania na łamach „Słowa”*—na 
podstawie danych (statystycznych—że 

Wileńszczyzna po. względem produ- 
kcji rolniczej nie jest samowystarczal - 
na i zmuszona jest sprowadzać zboże 
z zewnątrz. Podniesienie stanu  го!- 

nictwa oznacza dla nas uniezależnie- 

nie się ekonomiczne, wzrost dcbroby- 

tu, zwiększenie zdolności płatniczej, 
Przestaniemy stanowić pozycję ujem- 
ną w budżęcie państwowym, czyli 
wzmocnimy się państwowo. 

Drobna własność (do 50 ha) zaj- 

muje około 50 proc. ogólnego stanu 

posiadania. Siłą rzeczy, z powodu 
niskiego naogół poziomu kulturalnego 
i wszechwładnej rutyny—nie posiada 
dostatecznie sprzyjających warunków 

do rozwoju. Te warunki należy *two- 
rzyć. Do tego dąży cały szereg dzia- 

  

łających na naszym terenie instytucyj 

i organizacyj o charakterze rolniczym 
i społeczno oświatowym. 

Dziś, nawiązując do dnia 4-go 

marca, dnia  samorzutnej wystawy 

drobnego .rolnictwa, poruszamy tę 

sprawę by przez przegląd warunków 
obecnych rozwoju drobnego rolnictwa 
i rewję poczynań i prac* poszczegól- 

nych organiżacyj zdążających do pod- 

niesienia stanu drobnego rolnictwa, 

móc sobie zdać sprawę nie tylko z tego 

co uczyniono dotychczas w tym kie» 

runku lecz i co uczynić należy. 
Trzy zasadnicze czynniki stanowią 

o możliwościach rozwojowych w roł- 
nietwie: kapitał, wiedza fachowa, 
stan oświaty. 

O kapitał w rolnictwie dziś coraz 
trudniej. Dla banków ten klijent, w 

warunkach obecnych, jest najbardziej 
pożądany, który ma możność obró- 
cenia pożyczonym kapitałem 'w .moż- 
liwie krótkim czasie, a więc kupiec 

i przemysłowiec. Zgoła inny nie- 
stety, powiada dr. A. Rząd, prezes 

zarządu Banku T-w Spółdzielczych, 

stosunek banku musi być względem 

najpoważniejszej dziedziny naszego 
życia gospodarczego, względem rol- 
nictwa, Tu najczęściej — nawet w 

dziale przemysłu rolnego — obrót 
gospodarki odbywa się powoli,$zasad- 
niczo raz do roku. Nie zależy on od 
woli człowieka, lecz od czynników 

atmosferycznych, klimatycznych, nie- 
obliczalnych, działających dowolnie. 
Przeznaczenie kredytu w rolnictwie 
zgoła inne. Tu nie idzie o odnowie- 
nie składu towarowego, tu potrzebna 

najczęściej odbudowa jakiejś części 
aparatu wykonawczego, odbu- 

dowa, КЮга może zwróci  na- 

kład nawet z poważnym zyskiem, 

ale za rok, może za dwa: l wtedy 

dopiero może nastąpić regulacja dłu: 
gu i zwrot kapitału. Dziś takiego 
kapitału, złożonego na rok, na dwa 

— banki nie posiadają. 
Na tym tle działalność Banku 

Polskiego i instytucyj drobnego kre- 

dytu i spółdzielczych, nabiera pierw- 

szorzędnego znaczenia. Sireszczamy 
ja poniżej w postaci szeregu infor: 
macyj i wywiadów. 3 

Wiedza fachowa. — Ten drugi 
czynnik decydujący 0 rozwoju rol. 
nictwa dotychczas był nie tyle zapo- 
znawany,:co nienależycie traktowany, a 

to skutkiem niezespolenia, nieskoor- 

ii i a i O w IE Я 

1 dziodalnošei instytucyj kredytowych i spółdzielczych. 
Loiqzek Reizyjny Po 

Wywiad z kierownikiem oddz. wil. 

W dniu 1 stycznia r. b. na tere- 
nie obu województw działało 96 kas 
Stefczyka, 16 spółdzielni  rolniczo- 
handlowych i 10 spółdzielai mieczar- 
skich, 

Kasy Stefczyka razem zrzeszały 
24336 członków w tem okolo 852 
rolników. 

Porównując stan kas (na 1 stycz- 
nia 1926 r.), które sporządziły bilanse 
i sprawozdania za 1925 rok, ze sta- 
nem na 1 stycznia rb., wynika, że w 
kasach tychże wzrosły: wkłady o 100 
proc., fundusze własne o 77 proc, 
obce o 83 proc.,liczba członków o 
62 proc. Ogółem kasy obu woje- 
wództw posiadały: funduszów włas- 
nych zł 561562 , wkładów zł. 150 453, 
długów zł. 1514422, fundusz obro- 
towy zł. 2607918 i wydanych požy- 
czek członkom na zł. 2078145. 

Dla spółdzielni rolniczo handlo: 
wych rok 1926 przyniósł pewną po: 
prawę, jednakże nie w tym stopniu, 
aby można było rozwój tych Spół- 
dzielni uważać już za nie budzący 
obaw. Przyczyny kryzysu Spółdzielni 
rolniczo handlowych tkwią głównie w 
niskiej kulturze rolnej naszych Ziem. 
Następnie spółdzielnie rolniczo han- 
dlowe. zaliczają «się do tego typu 
spółdzielni rolniczych, które pod wzglę- 
dem prowadzenia są najtrudniejsze. 
wymagają one dużego przygotowa- 
nia fachowego od kierownika — od 

Iskich Spółdzielni Roln. 
Z R.P.S.R p A. Kokocińskim. 

spółdzielni rolniczo - handlowych 
zmniejszył się w ogólnej sumie o 28 
proc. i wynosił 3745000: zł. Biorąc 
poszczególnie — obroty większości 
spółdzielni zwiększyły się od 50—100 
JW r. ub. bardzo pomyślnie roz- 

wijaly się spółdzielnie mleczarskie, 
zajmu,ąc w dostawie masła do zwią- 
zku spółdzielni mleczarskich i jaj- 
czarskich w Wilnie już poważne sta 
nowisko. Ruch w kierunkuzakla 
dania nowych  Spółdzielnij Мие- 
czarskich jest obecnie w niektórych 
okolicach bardzo duży. Należy się 
spodziewać, że w rb. w stosunku do 
ubiegłego —liczba mleczarni zwiększy 
sie kilkakrotnie i że najpėžaiej w 
1928 roku mleczarnie obu naszych 
województw nie tylko pokryją spoży- 
cie miejscowe, ale już pozostanie 
nadwyżka do wywozu, jeżeli już nie 
zagranicę, to w każdym razie do 
Zachodnich Województw. | . 

Wspomniane wyżej spółdzielnię 
rolnicze pod względem  patronackim 
podlegają okręgowi wiłeńskiemu Zwią- 
źku rewizyjnego polskich spółdzielni 
rolniczych (Wilno, Jagiellońska 3). 

Rolę central gospodarczych dla 
tychże samych spółdzielni spełniają: 
Centrała spółdzielni rolniczo-hanalo- 
wych w Wilnie (A. Mickiewicza 19), 
Związek spółdzielni mleczarskich i jaj: 
czarskich oddział w Wilnie (Kcńska 
18) oraz Centralna kasa spółek rolni- 

członków zaś zarządu i rad nadzor« czych oddział w Wilnie (Jagielloń- 
czych dużego wyrobienia społeczne- 
go i poczucia obowiązkowości i od- 
powiedzialności za działalność repre- 
zentowanej spółdzielni. Niestety— pod 
tym względem jak wskazuje dotych- 
czasowa praca spółdzielni rolniczo- 
handlowych, brak w nas jeszcze ta- 
kiego poczucia. 

W stosunku od 1925 roku obrót 

Bank Zolgzku Spółek Zarobkowych. 
rozmowa z p. Dyrektorem Feliksem Wodzinowskim, 

— Skąd powstał, panie Dyrektorze, 
Bank Związku Spółek Zarobkowych—pylam 
p. Dyr. Feliksa Wodzinowskiego. 

— Stworzyły Bank Zw. Spółek Zarob- 
kowych spółdzielnie poznańskie w r. 1881. 
Zamierzono stworzyć bank, któryby mógł 
pełnić poniekąd rolę patronatu nad spółdziel- 

niami. Rozwijały się również już podówczas 

w Poznańskiem banki ludowe. 

— Jakież są zadania banku i jego stosu- 

nek do spółdzielczości. 
— Pragniemy tanim kredytem zognisko- 

wać u siebie nietylko rolników. Niemało 
operacji przeprowadzają u nas sfery kupiec- 
kie i rzemieślnicze. Uważamy, że szczegól- 
niejszą należy otoczyć opieką przedewszyst- 
kiem prowincję. Prowincja musi być dobrze 
obsłużona. Naszem zadaniem jest dążenie 
do obniżenia stopy procentowej, oczywiście 
dokonać tego można tylko bardzo powoli, w 
drodze ewolucji. : 

Bank nasz jest również pośrednikiem w 
operacjach rzemieślniczych. Tak więc Bank 
Zwiąrku Spółek Zarobkowych udziela gwa- 
rancji za kredyty, pochodzące z P. K. O. 

Muszę zauważyć, że np. niebawem rze” 
mieślnicy miejscowi dostaną 100 tys. zł. pod 
naszą gwarancją. z 

Uważam — ciągnie dyr. Wodzinowski— 

uważam spółdzielczość bezspornie za jedną 
z najważniejszych podstaw naszego Życia 

gospodarczego. Z każdym kwartałem, nawet 

z każdym miesiącem rozwijają się coraz 
bardziej i mnożą na terenie Wileńszczyzny 
Spółdzielnie i to zarówno pod względem 
intęnsywnośc: pracy jak i pożyczek. 

— (zy wszelako spółdzielnie nie pono- 
szą Srai? 

— W ostatnich czasach sytuacja o tyle 
się PoPrawiła, że naogół spółdzielnie nie 
ponosz4 strat, Chyba z nielicznymi wyjąt- 
kami. 

Obectję pragniemy również, żeby spół- 
dzielnie mtgły zastępować oddziały naszego 
banku. NiE tyjko nie chcemy konkurować 
ze spółdzielniami, ale — przeciwnie — po- 

pieramy je. Za pośrednictwem banku spół- 
dzielnie doskonale spełniać mogą swoje 
swoje zadani:, zmniejszając tem samem 
koszty handlowe otwierania nowych od- 
działów bankowych. ` 

| Сетшш'з_штеіп_і 
Rolniczo-Handlodych. 

— Działalność nasza skierowana 
obecnie głównie w kierunku zaopa- 
trzenia ludności w nasiona tudzież 
w rmawozy sztuczne. 

Szczególniej na nasiona mamy w 
ostatnim czasie dużą ilość zamówień. 

Z powodu niedoboru tegoroczne- 
go żyta, sprowadzamy znaczne ilości 
żyta konsumpcyjnego z Lubelszczyz- 
ny, z Suwalszczyzny, a nawet z woj. 
Nowogródzkiego. W podobnych dzie- 
dzinach pracy działają obok naszej 
jeszcze 2 instytucje tj. „Spółdzielnia 
Rolnicza Kresowego Związku Zie- 
mian* i „Syndykat rolniczy w  Wil- 
nie“, : + 

Obecnie spodziewamy się jeszcze 
większych zamówień na nawozy sztucz- 

ne i na nasiona, a to z uwagi na 
zbliżający się przednówek. 

Mamy już na składzie przygoto- 
waną pewną ilość nasion seradeli i 
koniczyny białej i czerwonej. 

Spodziewamy się poważniejszych 
zamówień na owies. 

Kredyty rządowe i komunalne otrzy- 
mujemy przez Bank Polski. 

Dodać muszę, że obok centrali 
nasiona sprowadzają również sejmik . 

ska 3). 
Członkami wymienionych central 

mogą być wyłącznie spółdzielnie. 
Związek rewizyjny _ polskich 

spółdzielni rolniczych, jak również 
wymienione  cenirale gospodarcze, 
wchodzą w skład zjednoczenia zwią- 
zków spółdzielni rolniczych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Warszawie, do 
którego należą wszystkie związki re- 
wizyjne i centrale gospodarcze spół- 
dzielni rolniczych, działających na te- 
renie wszystkicn dzielnic Polski. 

Wecług danych statystycznych, 
na 1 stycznia 1925 r. Zjednoczenie w 
swych spółdzielniach zrzeszało około 
400,000 członków. " 

Związkowi rewizyjnemu polskich 
spółdzielni rolniczych, którego oddzia- 
łem w Wilnie jest okręg wileński, w 
końcu stycznia rb. podlegało: 
Kas Spółdzielczych, t. zw Stefczyka 605 
Spółdzielni Rolniczo- Handlowych 84 

„ Mtyrarsko-Piekarskich 3 
» 'Аіі‚\іесппш‹:й s sia 

szczelniczyc. 
Central > 5 

Razem 1011 

Centralna Rasa Spółek Rolniczych. 
Co mówi o jej działalności Dyrektor Oddziału wileńskiego 

p. Zygmunt Rewkowski. 

— Na wstępie zaznaczę panu, że 
organizacja nasza ma charakter czysto 
rolniczy, czem różni się od innych 
podobnych instytucyj w Wilnie. | 

Posiadamy dwa związki rewizyjne: 
1) to „Polski Związek Rewizyjny”, po- 
zostający pod patronatem ks. Adam- 
skiego i rozwijający się głównie w 
Poznańskiem, 2) — „Związek Rewizyj- 
ny Polskich Spółdzielni Rolniczych*, 
któremu patronuje Warszawa, С. К. 
S. R. powstała we Lwowie, poczem 
centrala jej przeniesiona została do 
Krakowa i wreszcie do Warszawy. 
Ciekawe ślady tego pochodzenia 
znaleść można w statucie, gdzie w 
$ 17 czytamy: 

«Na podstawie uchwały Sejmu  Króle- 
stwa Galicji i Lodomerji z Wielsiem Księ- 
stwem Krakowskiem z d. 26 września 1907 
r. ustanowiony został Krajowy zakład kre- 
dytowy, jako samoistna osoba prawna zo 
fliimą: «Krajowa Centralna Kasa dla spółek 
rolniczych we Lwowie», po rusku <Krajewa 
Centraina Kasa dia Spitok rilnyczych u 
Lwowi». Firma ta zmieniona dekretem Nacz. 
Państwa z d. 8 lutego 191) r. na <Central- 
na Kasa Spółek Rolniczych». Zadaniem jej 
jest 

а) popieranie działalności i rozwcju rol-, 
niczych stowarzyszeń spółdzielczych przez 
udzielanie im dogodnego kredytu, pośredni- 
czenie między niemi w zużytkowaniu nad- 
wyżek fandnszów obrotowych i załatwianie 
dla nich interesów pieniężoych i bankowych; 

b) współdziąłanie w odbudowie drob- 
nych gospodarstw rolnych 1 warsztatów 
drobno-przemysłowych zniszczonych, uszko- 
dzonych lub zaniedbanych wskutek wojny; 

©) zapobieganie spekulacyjnemu obroto- 
wi ziemią oraz ułatwianie tworzenia Żywo- 
tnych gospzdarstw rolniczych 1 p>siępowych 
warsztatów drobno-p'zemysłowych. 

d) przeprowadzanie parcelacji gruntów 
sposobem komisowym zgodnie z zadaniami 
wskazanemi wyżej ad b) i c) w _ łączności 
z działalnością Urzęiów . Ziemskich i przy 
pomocy, o ile możności, Spółek parcelacyj- 
nych (ziemskich) tworzcnych z nabywców 
ziemi, 

$ 4, W tym celu jest Centralna Kasa u- 
prawniona podejmować następujące Czyn* 
neści: 

1. z ograniczeniem do stowarzyszeń, 
spółek i instytucji, należących do Centralnej 
Kasy lub do członków tychże stowarzyszeń, 
spółek i instytucyj: ZAK Е 

a) udzielać gotówkowych pożyczek skry- 
ptowych i kredytów w rachunkach bieżą-. 
cych; AR Ё 

b) eskontować i reeskontować weksle; | 
c) udzielać zaliczek por otówko- 

wych na zastaw papierów wartościowych, 
towarów lub na inne zastawy ruchome; | 

2. bez ograniczenia do ezłonków: © 
a) przyjmować wkłady na rachunek ble- 

żący, na książeczki, na rachunki czekowe 4 
grzekazowe; AE » 

b) kupować i spieniężać papiery warto- 
ściowe i kupony oraz waluty obce na ra- 
chunek własny, jakoteż pośredniczyć w tych 

  

  

    

ROLNICY! 
Kupując nawozy sztuczne, pamiętajcie, że najlep- 

szym i dotąd niezastąpionym nawozem azotowym 

"pod wszelkie rośliny uprawne, a zwłaszcza pod buraki 

cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można po najniższych cenach w firmie: 

Barański, Barcikowski i 5-ka 
Warszawa, ul. Zgoda 1, Telefon 131—62, 101-—37. 

interesach. 

zj: 

    
  

  

3 RSA prze: 

Dziś dążymy — ciągnie dyr. Rew- 
kowski — do tego, żeby każda gmi- 
na miała swoje kasy. Dotychczas 
na terenie województw wileńskiego i 
nowogródzkiego mamy 110 kas. Pro- 
wadzimy banki z ograniczoną odpo" 
wiedzialnością, nałomiast kasy — z 
nieograniczoną odpowiedzi alnością. 

Jesteśmy instytucją nawpół rządo« 
wą. Wkłady swoja mają u nas Rząd 
Polski i dawny sejm galicyjski. Za 
wkłady te odpowiada Rząd. 

Korzystamy z dość znacznych kre- 
dytów, które pozwalają nam udzielać 
tanich pożyczek. Mamy już urucho- 
mione 4 miijony w oprocentowaniu b. 
małem, bo zaledwie 5 proc. rocznie. 
Jako zabezpieczenie bierzemy skrypty 
dłużne i weksle. 

Przewiduję, że obroty nasze w ro* 
ku bieżącym zwiększą się w czwór- 
nasób, tak jak w dwójnasób zwięk- 
szyły się w roku ubiegłym, w po- 
równaniu z r. 1925. - 

ank Rolny. 
Pomoc kredytowa Państwowego drugle — padając poniżej 

Banku Rolnego (oddział w Wilnie) 
dla ludności rolniczej Wileńszczyzny 
udzielana jest bądź bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem Spółdzielni. 
Na porządku dziennym jest sprawa 
udzielania kredytów za pośrednictwem 
wydziałów powiatowych sejmików. 
sq Kredyt udzielany bezpośrednio 
przez B. R. jest następujący: a) kre- 
ayt długoterminowy w listach zasta- 
wnych dla nabywców parcel przy par- 
celacji prywatnej, przez instytucje 
upoważnione, i parcelacji rządowej 
oraz inwestycyjny dla spłaty krótko- 
terminowych zobowiązań  dłużny. 
dla posiadaczy obszarów  ziemskici 
nieprzekraczających norm  podstawo- 
wego władania, przewidzianego w 
ustawie a wykonaniu reformy rolnej 

z-dn. 28 grudnia 1925 r. b) kredyi 
z t. zw. funduszów administrowanych 
przez B. R., a mianowicie pożyczki 
na odbudowę zniszczonych przez 
wojnę budynków, pożyczki osadnicze, 
pożyczki dla uczęstników komasacji, 
pożyczki dla mleczarni spółdzielczych 
i hodowlane i kredyły  ineljoracyjne; 
c) kredyt krótkoterminowy — na ole- 
jarnie, zakup makuch i otręb, zakup 
siemienia lnianego oraz handel włó- 
knem Inianem, zakup drzewek owo- 
ćowych dla drobnych rolników i kre- 

„dyt ńa organizacje mleczarń. 
‚° Jak widzimy z powyższego wyli- 
czenia, jest to kredyt, z którego prze- 

ważnie korzysta drobne rolnictwo. 

Przptaczamy tu kilka cyfr orjentacyj- 

nych Boczyająe a 1088 b. R wydał ° j mw w- e 

pre przeszło 1100 na sumę około 
'50000 zł., osadnikom cywilnym — 781 na 
sumę przeszło 517.000 zł. dla komasujących 
się około 630.000 zi, 
EN udzielane przez B. R. za 
pośrednictwem spółdzielni są nastę - 

    

p pujące: a) normalne kredyty spółdziel-- 
cze, udzielane spółdzielniom kredyto- 
wym dla zasilenia tychże w fundusze 
obrotowe, b) kredyty siewne (w roku 
ubiegłym 1.540.000, w roku bieżą- 
cym — na wiosenną akcję siewną — 
1.000.000 zł.) i c) kredyty nawozowe. 
_Z każdym rokiem Bank Rolny co- 

raz więcej rozszerza swą działalność, 
przyczynialąc się wybitnie, przez do- 
starczenie środków i ułatwienia kredy- 
towe, do podniesienia stanu ro'nictwa 
i w pierwszym rzędzie drobnej wła- 

sności. 

EZEBUMA5ER ARKA 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

EEENABAUWA ZA 

_ robienia społecznego, 

Związków Spėldzieic 

dynowania działalności organizacy 
rolniczych powołanych do krzewienia 
wiedzy fachowej i wskazywania rol- 
nikowi dróg prowadzących do racjo- 
nalizacji gospodarki Nim powstaną 
ludowe zawodowe szkoły rolnicze 
przewidywane w programie rządowym 
po 2 (męska i żeńska! w każdym po- 
wiecie — tem bardziej wskazanem 
jest, by prace organizacyj rolniczych 
były uzgodnione. Konieczność, że tak 
powiem, komasacji tych organizacyj 

jest zresztą rozumianą obecnie przez 

większość i przypuszczać należy, że 

niezadługo, idąc za przykładem po- 

morskich  organizacyj rolniczych, 
przejdziemy do porządku dziennego 
nad tem co nas dzieliło, budując 
przyszłość na tem co nas dzieliło, b.1- 

dując przyszłość na tem co wszyst 
kich rolników łączy. 

Ani kapitał, ani wiedza fachowa 
nie zdolne będą do podniesienia rol- 
nictwa do poziomu właściwego, o ile 
rolnik pozostanie analfabetą i bez wy- 

o ile w dal- 
szym ciągu odegrywać będzie, skut- 
kiem swego zacofania i braku kultu- 

ry. rolę pionka w posunięciach żeru- 
jących na demagogji stronnictw. B 
rządowi rosyjskiemu zależało na tem 
by rolnik nasz był ciemny, niewy- 
kształcony. W interesie Państwa Pol- 
skiego leży wychowanie rolnika — 
obywatela, świadomego swych celów | 
i obowiązków. Niezbędną jest jednak 
również komasacja organizacyj dzia- 
łających na polu oświatowem i w 
każdym razie przynajmniej uzgodnie- 
nie ich działalności. 

Podając poniżej garść  wla- 
domości, obrazujących stan  rze- 
czy w odniesieniu do wyżej му ° 
mienionych trzech zasadniczych czyn- 
ników, zastrzec się musimy co do 
dwuch kwestji: po pierwsze nie ne- 

gujemy bynajmniej znaczenia szeregu 
innych czynników stanowiących © 
kierunkach rozwojowych w drobnem 
rolnictwie, — nie mówimy o nich 

tylko dlatego, że trudno w krótkim 

artykule (dziennikarskim ująć  cało- 
kształt stosunków szczegółowo; po_ 

materjał - 

informacyjny, nie rościmy  pretensyj, 
że jest on wyczerpujący. "Odwrotnie 
świadomi jesteśmy, że nie obejmuje 
on wszystkich organizacyj działają- 
cych w rolnictwie. Brak miejsca zmu+ 
sza nas ograniczyć się narazie do też 
go co podajemy, odkładając inny ma- 
tejał na później. | : 

Zygmunt Harski. 
SECSSS A IELNS —- оОНЕ 

2e Zolyzku Spółdz. Polsk. - 
wywiąd z p. Wincentym Rakowskim,“ 
kierownikiem oddziału wileńskiego. - 

— Jaka jest działalność Zw. Spółdzielni 
Polskich, pytamy p. W. Rakowskiego, -kie- 
rownika wileńskiego oddziału Zw. Spółdziel-- 
nl Polskich. ‚ 

— Nadewszystko, instytucja nasza zrze- 
Sza banki ludowe, obejmuje spółdziefczość 
wszechstanową, zarówno kupi jak i 
rzemiosł czy rolnictwa. Opieramy się przy- - 
tem wyłącznie na samopomocy: na wała: 
łach i wkładach. 7 . 

Związek nasz wchodzi w skład unji 
| „ która stanowi 

jedno z najpoważniejszych zrzeszeń w Pol- 
sce. : 

    
   

   

    

   

Mimo niewątpliwego pauperyzmu Kre- 
sów Wschodnich, llošė kapltatów 1 wkładów 
zwiększa się u nas coraz bardziej, Niepo- 
myślnie może przedstawiał sią ostatni okres. 
wiosenny, a to z powodu niedi у 
pogłosek o dalszym spadku! złotego. Wsze- 
lako przełom ten minąt i dziś wróciliśmy 
do normy. 3 ; 

Należy podkreślić wszechstronność  na-. 
szej iustytucji, chociaż ostatnio przeważają 
liczebnie rolnicy. W spółdzielnisch naszych 
mamy dziś około 70 proc. rolników. | 

, początku stycznia bieżącego roku 
zorganizowany został przez Wileński Oddział 
Związku Spółdzielni Polskich Wydział Mie- 
czarski. ` 

Oddział Związku Spółdzielni Polskich 
w Wilnie prowadzi pracę społeczno instruk* ' 
torską i A w dziedzinie spółdzielczo- 
ści od roku 1 

Dotąd praca poś ną była organizo- 
waniu i Nrimacniana mzpólikiezośe kredy 
iowej jako podstawy ruchu spółdzielczego w 
innych dziedzinach, a zwłaszcza rolnictwie. 

Obecnem zadaniem Zw. jest, wo- 
bec żywiołowego powstawania spółdzielni 
mleczarsk ch, zapewniających rolnikom zrze- | 
szonym duże dochody i podniesienie cało- 
kształtu gospodarstwa rożnego, dać pomoć. 
tachową, techniczną i gospodarczą powstają- 
cym istniejącym spółdzielniom mleczarskim, 

Ponieważ kraj nasz pod względem kul- 
tury rolnej stoi bardzo nisko, mleczarzy przy- 
gotowanych z dostateczną praktyką prawie 
niema wolnych, przeto fachową techniczną 
pomoc instruktorską stawimy jako naczelne 
zadanie naszej instytucji. 

Racjonalny przerób nabiału i doskonał 
wyrób produktu (masła) tylko może opłacić 
włożone w atginbacis meRdIKA! koszty i 
= oczekiwane korzy! zrzeszonym zo 
om. 8 

Pracę nasz Wydział Mleczarski prowa: 
dzi w porozumieniu Ścisłem z działającemi 
na terenie województw Wileńskiego i No 
wogródzkięgo organizacjami rolniczemi,j aby 
praca gospodarcza szła równolegle z ošwla- 
owo-kulturainą,
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2 dzintulnosci organizacji rolniczych I hultu.-oswiatowych 
Z tych w pierwszym rzędzie wy- 

mienić należy Wileńskie Towarzystwa 

Rolnicze i Związek Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczych Ziemi Wiłeńskiej. 

Towarzystwo Rolnicze istnieje od 
roku 1899, dąžy do zespolenia usilo- 

wań i prac rolników (niezależnie od 
stanu posiadania) w. kierunku podnie- 
sienia stanu gospodarstw rolnych 

oraz przemysłu z rolnictwem związa« 

nego. ; 
Związek Kółęk Rolniczych dąży do 

tegoż celu, mając jako bazę, o;era- 
cyjną wyłącznie drobne rolnictwo, 

Powstał w roku 1919. 
Działalncść obu organizacyj jest 

tak powszechnie znana, że wydaje się 
zbędnem ponownie przytacząć cyfry 
i materjały, świadczące o wydajnej 

pracy tych instytucyj w zakresie pod- 
niesienia stanu rolnictwa. Da tego 
też, licząc się również z brakiem miej: 

sca, ograniczamy się do informacyj o 

innych organizacjach, o działalności 
których dotychczas nie mieliśmy moż- 
ności zakomunikowania czytelnikowi, 

tembardziej, że wrócić będziemy mu: 

Ssieli do zakresu i treści działalności 
tak T-wa jak Związku wobec odby- 

wającego się obecnie Zjazdu delega- 

tów Związku. : 

Przy tej sposobności, skoro już 
mowa o pracach w zakresie podnie- 
sienia stanu rolnictwa drobnego, nie 
można przemilczeć o działalności i 
zdmierzeniach powiatowych związków 

komunalnych. Stanowić to będzie te- 
mat specjalnego artykulu, który nie- 

bawem umieścimy. 

T.wo popierania prze= 
umysłu ludowego. 

Rozmowa z p. Prezesem Władysta: 
wem Lichtarowiczem. 

Towarzystwo nasze — mówi nam 
profesor Lichtarowicz — istnieje od 
1925 r., a więc od niedawna. 

©О zadaniach świadczy już sama 
nazwa naszego Towarzystwa. 

Obecna praca koncentrowana jest 
głównie na popieraniu tkactwa ludo- 
wego. Niemniejszą uwagę zwróciliśmy 
również na garncarstwo, które stara- 
my się podnieść w kraju. Wysłaliśmy 
ostatnio do Warszawy na kursy do- 
kształcające dwuch naszych najlep- 
„szych aan a z nich ma już 
swoją pracownię. Stanie się ona nie- 
bawem warsztatem pracy i miejscem 
nauki dla innych. 

Dużo  usiłowań wkładamy dla 
podniesienia: przemysłu  tkackiego. 
Instruktorzy w tej dziedzinie przemy- 
słu ludowego nauczają już w nas'ę- 
pujących punktach: w Bieniakoniach, 
w Kirjanowcach (pow. Lidzki) tudzież 
w Słonimie. 

Posiadamy również oddział  w 
Oszmianie, gdzie miejscowe starost- 
wo przy udziale pieniężnym naszego 
Towarzystwa zorganizowało kilka 
warsztatów pracy w powiecie. 

Braliśmy między innemi udział w 
wystawach powiatowych — dotąd w 
Słonimie i w Dereczynie. 

Przygotowujemy się do wzięcia u- 
działu w Targach Poznań skich, w ma- 
ju r. b. Oirzymaliśmy stamtąd zapro- 
szenie przez delegata targów, który 
bawił w Wilnie. 

— Co panowie zamierzają głów- 
nie wystawić? 

— Glównie liczymy na eksponaty 
tkactwa. 

Muszę dodać, że sprawa prze: 
mysłu ludowego ma w Polske orga- 
nizację jednolitą. Zarządza nią mini* 
sterstwo przemysłu i handlu, 

* W ministerstwie tem działa Komi- 
tet przemysłu ludowego, do którego 

"należą poszczególne : towarzystwa: 
warszawskie, lwowskie, pom, rskie i 
wileńskie. : 

W ciągu 1926 roku weszło do ko- 
mitetu T-wo poleskie, które podów- 
czas powstało. : 

Komitet przemysłu ludowego pra- 
cuje pod opieką i z poparciem mini- 
sterstwa, zadanie jego określić można 
raczej jako teoretyczne. 

Według planu ustalonego przez 
komitet pracują następujące organi- 

zacje: ‚ 
- 1) T-wo popierania przemysłu lu 
dowego, które nosi charakter oświa- 
towy (zadania instruktorskie we wszyst- 
kich dziedzinach wymienio1ego prze- 
mysłu). Do Towarzystwa na'eży inicja- 

+ywa tworzenia organizacji pomocni- 
czych,'jak to placówek hand'owych, 
spółdzielni i t. p. 

2) Organizacje neukowe (w Wil- 
nie utworzona na. terenie U. S. B.). 

3) Związki wytwórcze. 
Tych związków dotąd nie mamy. 

Nie wiadomo też, kiedy zostaną zor- 
ganizowane. Trudności w utworzeniu 
związków są w tem, że dotychczas 
pracują w dziedzinie przemys u ludo- 
wego przeważnie kobiety. Pracy iej 
oddają się one dorywczo, w chwilach 
wolnych od zajęć, co uniemożliwia a 
a przynajmnej utrudnia stworzenie 
związku. 

Działalność P. Macie- 
rzy Szk. w Wilnie, 
— Działalność P. M. Szkolnej 

obejmuje całe województwo wileńskie 
i dwa powiaty woj. nowogródzkiego, 
a mianowicie: wołożyński i lidzki. 

W. cbecnej chwili  zorganizo- 
wane są 54 koła, które prowadzą ży. 
wotną pracę na wskazanym terenie. 

Działalne ść tę można podzielić na- 
stępująco: 1) Szkolnictwo powszechne. 
Posiadamy 34 szkoły powszechne, 2) 
Wychowanie przedszkolne Prowadzi- 
my: ochronki dzienne w Oikienikach, 
w. Wilnie i organizujemy trzecią 
achronkę w O:zmianie. 3) Wychowa- 
nie pozaszkolne. W tym dziale crga- 
nizujemy kursy wieczorowe dla doro* 
słych. Jeden kurs -prowadzony jest 
w Wilnie, na który uczęszcza do 250 
asób. Utrzymanie tej szkcły kosztuje 
400 zł. miesięcznie. Drugą podobną 
szkolę otworzono w Nowowilejce. Na 
kurs ten uczęszcza zgórą 100 csób, 
Utrzymanie jego kosztuje około 200 
zł. miesięcznie, oprócz tego istnieje 
takiż kurs w Radoszkowiczach. 

Pozatem istnieja 8 kursów wieczo- 
rowych wiejskich. 

Każde Koło Macierzy posiada da- 
lej bib'jotekę. Są bibljoteki wiejskie 
i miejskie. : 

Oto cyfry, które mówią o korzy- 
staniu z bibljotek: 

W Wilnie Koło bibijofeczne im. T. Za- 
na posiada 9200 tomów (liczba wypożyczań 
wyniosła w ub. rosu 49.90). 

Przy centraji naszej wypożyczalnia ma 
5000 tomów (wypożyczeń w r. ub. było 
10000). Koło im. H. Sienkiewicza w Wilnie 
—3 000 tomów (wypożyczeń 6.000). Koło na 
Antokolu w Wilnie—1.600 tomów (-yp 2у- 
czeń 4.500). Koło nu Zarzeczu w Wilnie — 
1.300 tomów (wypożyczeń 3.000). Koło im. 
T. Kościuszki w Wilnie—1.200 tomów (wy- 
pożyczeń 1.500). 

Niedawno Koło im. E. Dmochow- 
skiej wyslało na prowircję bibljotecz- 
kę, złożoną z 3 600 tomów. 

Koła miasteczkowe mają bib jote- 
ki, sięgające nierzadko 1800 tomów 
(do takich Kół nałeżą Głębokie, Dz: 
sna i inn.) 

Zazaaczyć trzeba, że bibljoteki, 
przeznaczone dla wsi mają specjalny 
charakter, dostosowany do potrzeb, 
a pizzto traktują głównie zagadnienia 
gospodarcze z dziedziny uprawy roli, 
ogrodnictwa i t. p. 

P. M. Szkolna prowadzi Domy 
Ludcwe miejskie i wiejskie. Pierwsze 
mają dotychczas charakter wyłącznie 
oświatowy. W wiejskich Domach 
Ludowych obok akcji oświatowej 
jest prowadzona akcja społeczno-go* 
Spodarcza, 

W Wilnie Domów Ludowych jest 
4. Na prowincji są w nast. miejsc.: 
Dzisna, Glębokie, Krašne (nowowybu- 
dowany) Radoszkowicze, Wazgily, Du- 
niłowicze, Postawy (nowowybudowa- 
ny), Horodziłowo, Oborek wreszcie 
Graużyszki. Wyliczyłem jedynie Do: 
my Ludowe większe. Ostatnio rozpo* 
częta została budówa racjonalnego 
Domu Ludowego w Mołodecznie. 

W Domach Ludowych mieszczą 
się bibljoteki i czytelnie pism. O_by- 
wają się w nich koncerty i zabawy 
towarzyskie. 

Własnych gmachów, w których 
mieszczą się Domy Ludowe, Macierz 
Szkolna posiada zaledwie dwa. 

Macierz Szkolna prowadzi nastę- 
pujące szkoły: 1. Seminarjum żeńskie 
w Wilnie. 2 Szkoły zawodowe kroju 
i szycia w Nowowilejce, w pow. Dzi- 
śnieńskim, w powiecie Wolożyńskim 
iw Zabrzeziu. Prowadzi też bursy 
(w Święcianach — bursa żeńska, w 
Duniłowiczach — męska). Przy stąpiono 
do zorganizowania bursy dla średniej 
szkoły państwowej w Dziśnie. 

Działalacść ta wymaga funduszów 
i to niemałych. Główną podstawę fi- 
nansową stanowi zbiórka majowa, 
urządzana — jak wiadomo—w dniu 
3-im maja. 

W r. 1924 zbiórka ta dała ogól- 
nego przychodu zł. 22.27686 W ro- 
ku 1925 zł. 32 903.64. : 

W tymże roku składki członkow- 
skie przyniosły zł. 579.50, cfiary zł. 
1 026,06, zapomogi społeczne zł 38 300 
opłaty od czytelników  bibljotek 24. 

822.50, ze sprzedaży las zł 16 387.90, 
procentów z rachuaków w bankach 
zł 81402 

Stanisław Białas " 
członek Zarządu Rady Opiekuńczej 

resowej. 

  

Prace w Związku Sto- 
warz. Młodzieży Polsk. 

o Związku SMP. kilka informacyj. 

Praca w Domach Ludowych R.0.K. 
„Epoka* organ blisko stojący rzą- historycznej, krajoznawczej i rolniczo- 416 osób w wieku od 15 do 26 lat, 

du umieścił niedawno wstepny arty. gospodarczej wygłoszono 17. W tem pod kierownictwem nauczyciela miej- 
ku! pod tytułem «Domy Ludowe», 2 z przezroczami, na których uczęst= scowej szkoły powszechnej. 

Już w swoim czasie podawaliśmy co Świadczy,. iż znaczenie «domów» niczyło ogółem 1064 osoby. 
w Polsce coraz poważniej jest trakto- 2) Obchodów, historycznych łącz- 2136 tomów o 

mał 4) Bibljoteka własna wypożyczyła 
treści historyczno- 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć wane. Tymczasem u nas na Wileńsz- nie z kościelarmi odbyło się 6: po- naukowo - beletrystycznej. 
niektóre z nich—co ważniejsze...1 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
skupiają w swoich szeregach mło- 
dzież pozaszkolną w wieku od łat 15 
do 24. Należy dodać, że osob1o 
skupia się młodzież żeńską, osobno 
męską. Psychika obu płci, jest tak 
różną, zainteresowania tak odmienne, 
że doprawdy zbyteczne uzasadniać 
ten podział, Zresztą na Zachodzie (ten 
przykład coś mówi!) najpoważniejsze 
stowarzyszenia młodzieży właśnie tak 
oddzielnie pracują: 

O:óż młodzież pozaszkolna u nas 
w Polsce, jest może najbardziej za 
pomnianym elementem przez starsze 
społeczeństwo, | 

Nasze szkolnictwo powszechne do 
niedawna j:szcze nie odpowiądało 
nejbardziej palącym potrzebom życia 
Dlatego nie dziw, że obecnie bardzo 
duży procent młodzieży rzemieślni- 
czej w miastach, a rolnej po wsiach 
jest tak co do kultury niski, że gra- 
niczy wprost z analfabetyzmem. A 
tymczasem wiek tej młodzieży, jej 
fachowe zajęcia, brak wreszcie jakie- 
gokolwiek kierunku — oddalają ją 
coraz bardziej od książki, od oświaty, 
od życia społecznego, tworząc nowe 

  

Franciszek Kafarski Sckretąrz Jen e- 
ralny Zw. Stow. Młodzieży Polskiej. 

wciąż szeregi warstwy ciemnej, upo: 
śledzonej 
obywatelsko! Jeżeli się tym procesom 
cofania się, rozkładu w czas nie za- 
pobiegnie — jak będzie wyglądała 
przyszłość tej części społeczeństwa? 

Otóż ten stan rzeczy mógłby na- 
dzć kujturałno oświatowej akcji sto- 
warzyszeń znaczenie doprawdy pierw- 
szorzędne, gdyby ta akcja opierała się 
o zasady trwałe i głębokie. A właś- 
nie ideologja Stowarzyszeń streszcza 
się w słowach: «..dążymy do wszech- 
stronnego wychowania młodzieży w 
duchu katolickim i polskim na dob- 
rych obywateli kraju». 

‚ l tak: wszechstronność każe u- 
względnić wszelkie dziedziny wycho- 
wania, a więc religję, etykę, naukę 
obywatelską, oświatę, wychowanie fi- 
zyczne, zawodowe, życie organizacyj- 
ne, towarzyskie etc. W tzn sposób 
zaspakaja się najbardziej żywotne po- 
trzeby młodzieży, w ten <posób roz- 
wiązuje się kwestję jej przyszłości, jej 
roli społecznej w przyszłych pracach 
narodu. Duch katolicki i polski, k'ó- 
rym działalność Stowarzysz ń jest 
przepojona, stanowi, można to šmia- 
ło powiedzieć, — ich rajwiększą siłę. - 
i atut. Wszelkie prace pozytywne i 
twórcze (a takiemi jest całokształt 
prac w Stowa:zyszeniach) musi oży- 
wiać jakaś wielka idea. Prace S.M.P. 
ożywia idea katolicyzmu i polskości. 
Tej nie zastąpią żadne hasła materja- 
listyczne «żołądkowe> choć najbar- 
dziej powabne, bo one zawsze zabi- 
jają resztkę uczuć szłachetniejszych w 
duszy. To jasne! Walkę ze złem i z 
ciemnotą skutecznie prowadzić można 
jedynie znakiem krzyża. Za Nim po- 
stępuje miłość. To, nie frazesy i nie 
komunały, to prawda i żadne epitety 
w rodzaju «bogoojczyźniany» nie 
zdolają zaciemnić jej blasku, zmniej- 
szyć jej wartoś.i. Oaa swoje zrobi. 

Już zwykłym logiczaym wywodem 
z powyższego będzie następny. po- 
słulat stowarzyszeń — apartyjność, 
Z jakichkolwiek bądź wystąpień i prac 
stowarzyszeniowych, partyjncść wy- 
klucza się zasadniczo i programowo. 
Zjawienie się tego. czynnika, w istocie 
swej przeciwnego naczelnej ideologii, 
-nie da się pomyśleć. Partyjność 

wlecze za sobą nienawiść, Swary, 
kłótnie, rozłam i. przyniosłaby całej 
robocie jedynie szkodę. Jednak u nas, 
w Polsce, zbyt często doszukują się 
partji tam właśnie, gdzie jej niema. 
Wyraźny dowód chorej psychiki w 
społeczeństwie. D'atego nie dziw, że 
niektóre odłamy tego społ. (może za- 
niepokojone?) gwałtem usiłują przy- 
czepić Stowarzyszeniom partyjną ety- 
kietkę Szkodliwe to usiłowania i calej 
państwowości szkodę przynoszą, a 
w takim razie zapytajmy: w imię cze- 
go są powtarzane? — 

Całej powyższej działalności mło- 

i jakże mało wyrobionej Q 

czyź ie, w dzielnicy najbardziej wy- wsftania Listopadowe i Styczniowe, 

  

Seena teatralna w Domu Ludowym w Mosarzu. 

magającej należytego  „postawienia* 
„domów*, zbyt częs'o napotyka się 
jeszcze wielką w tym względzie igno- 
rancję inteligencji. Po 120 letniej go- 
spodarce rząłów rosyjskich zwróco- 
no nam kraj o ludności stojącej na 
bardzo niskim poziomie gospodar- 
czym i kulturalnym, z jedynemi ośrod- 
kami kulturalnemi jakiemi są dwory, 
co słanowiąc w. całości organizm 
jednoboki, nie odpowiada wymaga 
niom nowoczesnego państwa, Dziś 
obok dworów stają do pracy z dnien' 
każdym zwiększające się szeregi inte- 
ligencji wiejskiej z pośród nauczy- 
cielstwa i młodzieży kcńczącej szkoły 
powszechne. Skupienie tych sil, 
natchnienie ich myślą państwowo- 
twórczą, wskazanie drogi i sposobów 
zwiększenia środków  materjalnych a 
przez to samo kulturalnych, jest za 
daniem „Domów Ludowych“, 

Jeżeli dzitń „Św. Kazimierza” na. 
leży uważać jako doroczne święto 

„ drobnego przemysłu i rolnictwa, jeże- 
li „Słowo” uważa za wskazene wy- 
dać numer poświęcony  rewji gospo- 
darczej wsi Wil: ńskiej, 
Się obejść bez zademonstrowania 
pracy w domach ludowych. Bierzemy 
dla przykładu „dom“ w  Mosarzu, 
najstarszy z domów ludowych Rady 

piekuńczej Kresowej, by na mocy 
rocznego sprawozdania z działalności 
zobrazować na czem polega praca 
podobnych placówek. Sprawa się 
przedstawia w nastęoujący sposób: 

1) Odczytów bezpłatnych o treści 

to nie możeż 

Konstytucji 3 Maja, Zwycięstwa pod 
Wa'szawą nad bolszewikimi, ogło- 
szenia niepodległości Polski, św. St. 
Kostki. W powyższych obchodach 
oprócz członków miejscowego „Doa- 
mu* ROK czynny brali udzial przed- 
stawiciele „Domu* w Piskunach, szkół 
powszechnych Łużki, Sautki, Józefo: 

Г 

я 
ч 

5) Czytelnia gazet czynna codzien- 
niekod 14-ej do 21-ej. Systematycznie 
odbywają się czytania gazet zbiorowe. 

6) Przedstawień amatorskich ode- 
grano przez własną sekcję teatralną 
łącznie z wieczornicami. i tanecznemi 
zabawami 46, w tem 12 płatnych zaś 
bezpłatnych 34. Ogókm uczęstniczyło 
10546 osób —człorków i gości. 

7) Po za tem odbywały się bez- 
płatne gry i zabawy na własnym placu 
sportowym z używalnością przy'ządów 
gimnastycznych t. j. kołowrotu, huś- 
tawtk, sęków, przeskoków. barjer, 
drążków podciągowych i drabir. Ilości 
osób trudno było skontrolować, gdyż 
zabawy i ćwiczenia gimnastyczne cd- 
bywały się w kałdej porze dnia przez 
łetnie miesiące. Liczba: z: bawiającej 
się młodzieży zwykle  przekrat zała 
jość znajdujących się przyrząców 
gimnastyczny ch, 3 

„ A) W „Domu Ludowym“ grupo- 
wały się: „Koło Mlodziežy“, Komenda 
Ochotniczej Straży Ogniowej, Kółko 
Rolnicze, Przysposobienie wojskowe. 
W chwili obecnej organizuje się Mle- 
czarnia Spółdzielcza. 

B) S'an liczebny członków czyn- 
nych i wspólczujących „Domu Ludc- 
wego* wynosi 186 osób. Składka 
członkowska dla członków czynnych 

  

Zespół amatotski po przedstawieniu. 

wo, Urzędn. gminy Łuckiej, miejsco: 
wa Komenda Ochotniczej Straży 
Ogniowej, Koło Młodzieży, Kółko 
Rolnicze i okoliczna ludność wsi i 
folwarków. ы 

3) Kursów - dokształcających  od- 
było się 46, uczęstniczyło ogółem 

  

dzież nie mogłaby prowadzić sama, 
bez pewnego kierunku i pomocy 
starszego społecz ństwa. To oczy” 
wiste. Dlatego Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej pozostają w ciągłym 
i ścisłym kontakcie z tak zwanemi 

patronatami, w skład których i wcho- 
dzą właśnie osoby ze starszego spo* 
łeczeństwa. Zadaniem patronatów jest 
ogólna opieka i czuwanie nad linją 
rozwoju prac wewnętrznych, kierow- 
nictwo oświatowe, wychowawcze etc. 
Powiedziałem opieka i czuwanie, 
bo właściwą robotę spełnia 
samo stowarzyszenie i jego 
zarząd. Inicjatywę do poszczególnych 
poczynań wnoszą głównie członkowie, 
rządzą sie sami, sami nabierają pędu 
wnosząc w życie organizacyjne pier- 
wiastek młodości i energji. Patrcnat 
ogranicza się do rozumnego sterowa- 
nia, wybiera kierunek i strzeże od 
od wykolejenia się. W 
tworzy się idaalna współpraca mło- 
dych, którzy wnoszą siłę i entuzjazm 
ze starymi, którzy wnoszą doświad- 
czenie i radę. Idealna współpraca, 
k'óra niewątpliwie przyczyni się do 
posunięcia narodu na drodze postępu 
o szczebeł wyżej. 

Jeżeli mowa o Wileńskim  Związ: 
ku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, 
należałoby wspomnieć o jego ostat 
nich pracach. Jak wiadomo, teren 
Związku Wileńskiego zajmuje bardzo 
rozległe tereny, po których wszędzie 
rozsiane są Stowarzyszenia. 

Dlatego w celu ułatwienia prac 
administracyjnych centrali w Wilnie, 
zaczął związek tworzyć w poszcze 

ten sposób” 
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gó'nych powiatach Okregi. Ich zada- 
niem będzie nadanie całości związku 
sprężystych i mocnych form organi: 
zacyjnych, kontrolowanie działalności 
poszczególnych stowarzyszeń, urzą- 
dzanie zjazdów i kursów lokalnych 
etc. Jednak z braku odpowiednich 
funduszów w centra'i Wileńskiej, pod- 
stawy finansowe takich Okręgów 
muszą się opierać na samowystarczal- 
ności. W tym to celu przy Okręgąch 
twcrzą się wszędzie koła przyjaciół 
młodzieży. Oprócz niesienia pomocy 
materjalnej koła te zajmą się już to 
pracą oświatową w samych stowarzy- 
szeniach, już to — przygotowawczą 
tam, gdzie jeszcze filema Sstowarzy- 
szeń : 

Projekta te uda się zrealizować 
na'uralnie jedynie przy pomocy i o- 
fiarności Starszego społeczeństwa. 
B:z zainteresowania z tej strony cała 
sprawa o tak doniosłem znaczeniu 
wych wawczem —ucierpi dotkliwie, 

Dia ugtuntowania ściślejszej łą- 
czności pomiędzy druchra'ni i druha 
mi (tak się nazywają członkowie 
S. M. P.). — Związek Wileński w;- 
daje co miesiąc czasop'smo dla mło- 
dzieży pozaszkolnej «Brzask», utrzy- 
mane na dość wysokin poziomie i 
ze wszechmiar goćne poparcia zt 
strony społeczników. Zapisanie się 
na listę prenumeratorów (tylko 3 zł. 
60 gr. — rocznie) poprze finansowo 
wydawnictwo, a tem samem zapewni 
możność rozwoju, | 

Centrala Związku i Redakcja Brze- 
sku mieszczą sę przy ul. Zamko- 
wej 8. 

wynosi 25 gr. mi. sięcznie. 
1) „Dom” posia*a własną smycz- 

kową orkies'rę składającą się z 12 
osób znajdujących się pod kierow- 
nictwem kierownika Urzę”u Poczto- 
wego w Mosarzu. 

2) Stałą scenę z 2-ma zmianami 
dekoracji i kurtynę. 

3) Plac sportowy na którym znaj- 
dują się przyrządy gimnastyczne. Plac 
wysadzony wokoło drzewami. 

4) B:bljotekę i czytelnię z nzstę- 
pującemi pismami: «Strażnica», «Siew>, 
«Ruch ludowy» «Tygodnik Rolniczy» 

- «Przegląd pożarniczy », «Ziemia Wiień- 
Ska», «Wieś Polska», «Słowc», <Dzien- 
nik Wiłeński»,, <Kurjer Wileński». 

Urządzenie «domu» w lokalu wy- 
najętym kosztowało 3315 zł., na co zło- 
żyły się zapomoga R.O.K. w.!/s części 
pozatem cf.arność miejscowego Spo- 
łecz: ństwa częściowo w gotówce czę- 
šciowo w  matetjałach budow!anych. 

„Epoka*, podając statystykę do- 
mów Ludowych w Polsce popełnia 
błąd podając na Wileńszcz.ź ie licz- 
bę 5-ciu. Jidna Rada O iekuńcza 
Kresowa posiada 20 domów w nastę- 
pujących miejscowościach: pow Po- 
stawski; Mosarz, Łużki, Sautki; Panfi- 
łowszczyzna, Miadzioł,  Wołkołata; 
pow. Wilejski: Daniuszcw, Spiahlica, 
Wojstom, Cielaki, Miłucie, L -ka-ze i 
Ilja; pow. Święciański Łyntupy, Gór- 
nica, Lodosi>, Komaje; pow.  Moło- 
deczański: Raków; pow. Os.miański: 
Soły; pow, Dziśnierski. Olębokie. 

Zaznaczyć należy fakt wysoce cha: 
rakterystyczny, iż w miejscowe ściach 

  

Michał Obiezierski 
v:ce-prezes Rady Opiekuńczej Kresowej 

gdzie domy ludowe ROK powstały 
przed rokiem, robota <hurtków» nie 
miała powodzenia, Własne «domy» i 
praca w organizacjach skupiająca 
się w mich 'na tyle zaabsorbowały 
e1ergję i uwagę ludności, iż ani cza- 
su, ani chęci nie miano na <zagra- 
niczne» nowinki. Michał Obiezierski,



Pierwsze wi 
Tak zwany „Kaziuk*—czyli dzień 

św. Kazimierza w połączeniu 
rocznym, wielkim kiermaszem val jar- 
markiem—jest nietylko naszem świę- 
tem krajowem;! jest zarazem, pełnem 
swoistego charakteru świętem  tutej- 
szem przedwiosennem, lub, * jeśli kto 
woli, pierwszem naszem świętem wio- 
sennem. i 

Bo jakże! Przecie stoi nasz uko- 
chany Kaziuk, jakby, rozkraczywszy 
się, na przełomie między kcńczącą 
się zimą a rozpoczynającą s'ę wiosną. 
Stoi jedną nogą w Śniegu a drugą w 

  

Już 2 marca czynione były przygotowaia do kiermaszu. 

błocie. Najczęściej: obiema nogami w gdy ani śladu zadrzewienia na nimi: 
błocie po kostki. Taki , chwat i zuch 
nasz Kazjuk! Choć go'po pas w błocie 
unurzaj,—ani dba! : 

Bo jakże: Ci to Wilja ot, lada 
dzień, lada godzina nie „puści*? Cała 
jakby podniosła się na powitanie Ka- 
ziuka. Coś tam ją pod łodemi jakby 
rozpiera. Do Kaziuka chce... | 

Ty, Kaziuku, przej”ź się tylko 
wzdłuż Wilji od św. Piotra na Anto- 
kolu do św. Jakuba na Łukiszkach, 

i Wilję nabrzmiałą pokrop Iedziutko 
trochę już ciepłym dezdżykiem... a 
lód rozsadzi i krami popłynie, pyr- 
chając jak bydełko, gdy wyrwie się z 
cbory po raz pierwszy wiosną na 
ugorową paszę: 

Tylko, że „żywiołki* puścimy na 
pole dopiero aż „na św. Jerzy“. A 
Wilja to wyrwie się nam o wiele, wie- 
le wcześniej—w objęcia Niemna. Byle 
nadszedł Kaziuk i dorocznego aktu czy 
cudu rozpętania Wilji dokonał. 

Bywaj Kaziukul Jak masz się! Da- 

ty cały nie pokazywał się nam, 
* ‚ 

оеп 

З & ОМ 
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przed laty... Kaziuka '„obchodzić" bę- 

  

z do- wno my ciehie nie widzieli. Przez rok dzie! 

ji = įJeszcze przecie taniej „obchodzi 
się* bsczka od ręki robiona, stolik 
wykonany domową stolarską robotą, 

lle lat istnieje „Kaziuk*, tyle ist-,„necka, baleja, hładysz ręcznej roboty 
nieje jego opisów—to znaczy istnieje, 
ich bez liku. 

Opisywano, malowano, fotografo- 
wano łów specyficznie wileński epi- 
zod miejskiego życia, ów rys obycza- 
jowy, odwieczne mający tradycje. Przed 
laty, przed wielu laty odbywał się „Ka- 
ziuk* na płacu Katedralnym, wówczas 

  

Fot. «Słowa». 

nie było. Na placu Katedralnym trwał 
„Kaziuk* akurat trzy dni. Oromadzi 
się wilją św. Kazimierza, w całej 
swej okazałości przeżywał rojnie i 
gwarnie dzień 4-go marca i nazajutrz 
dopiero późaym wieczorem rozježdža- 
ły się na wszystkie, świat strony wo- 
zy, wózki, kałamaszki, drabinki albo 
całkiem puste, po wyprzedaniu wszyst- 
kiego co „na kiermasz* Kaziukowy 
przywiozły, z dalekich nicraz okolic, 
albo wlokły z powrotem ris sprzeda- 
ne—przedewszystkiem — rozmaite wy- 
roby z drzewa oraz domowe, wiej- 
skie płótna i przeróżne tkaniny) | 

Mało tego, mało wracało pod wio- 
skową strzechę. Mało i obecnie wra- 
ca. Mąszyna jeszcze nie potrafiła cał- 
kiem zastąpić ludzkiej ręki, Może kie- 
dyś to nastąpi, może... "W każdym 
razie nie za żywota tego pokolenia a 
nawet jednego i drugiego pokolenia 
—starych i młodych — co dziś, jak 

Z działalności Związku 
Młodzieży Wiejskiej. 

(z rozmowy z Prezesem Władysławem 
Kamińskim). 

— Działalność panów? Cele? Ilość Kó- 
łek?. Sposób rozmieszczenia ich w powia- 
tach? Wyniki pracy?.. — oto pytania, jakie 
postawiliśmy na wstępie naszej rozmowy z 
prezesem Zw. Młcdzieży Wiejskiej, p. Wła- 
dysławem Kamiń:kim, 

Pan Kamiński pośpieszył nam z uprzej- 
memi wyjaśnieniami, ; 

— Na I styczeū b. r. Związek nasz li: 
czył 57 Kół Młodzieży prowincjonalnej, 

— Działalność Zw. Młodzieży Wiejskiej 
dzielimy na następujące Częśc 

„ Prowadzimy akcję oświatową. W tej 
dzledzinie naszej pracy urządzamy odczyty, 
pogadanki, prowadzimy bibijoteki, organizu- 
jemy świetlice, obchody narodowe it.d.1t.d, 

2. W dziale drugim mamy na uwadze 

  

Kazimierz Girdwoyf. 
Kazimierz Qirdwoyń, jako ucze- 

stnik powstania styczniowego, został 
zesłany do S'epów Kirgiskich nad 
Uralem w gub. Orenburgskiej, i po 
długich tułaczkach na wschodzie i 
zachodzie Europy, powrócił do ziemi 
ojczystej Należał on do tego pokole- 
nia, które w młodości swej z orężem 
w. ręku walczyło o  niepodległnść 
Ojczyzny, a przed samym zgonem 
doczekało się jej Zmartwychwstania. 
Pochodził on ze starej szlachty żmudz- 
kiej (herbu Jastrzębiec) zdawna o- 
siadłej w powiecie Telszewskim. Oj- 
ciec jego Michał, ożeniony z Julją z 
Palczewskich, nie mieszkał w swym 
majątku Dowbory, ale przeniósł się 
do Wilna. Tutaj dnia 26 września 
1842 roku urodził się Kazimierz Gird- 
woyń. Lata dziecinne spędził wśród 
atmo fery rodzinnej, przepojonej szcze- 
ro-palskim duchem, a późaiej w pry- 
watnym pensjonacie oraz. w gimnaz- 
jum, znajdującem się w murach uni- 
wersyteckich. W siedemnastym roku 
życia ojciec odwiózł go do Petersbur- 
ga do Szkoły inżynierów wojennych. 
W stolicy carskiej przebywało wów- 
czas—szczególnia w'szkołach wojsko- 
wych — dużo. Polaków, dlatego też 
wychow:ńrom tych zakładów nietyl- 
ko nie groziło wynarodowienie, ale 
przeciwnie: uczucie patrjotyczne, wy- 
wiezione z domu wzmagało się i 
hzrtowało. Wśród nauki i ćwiczeń 
obozowych młodzi ż poznawała lite- 
raturę narodową, szczególnie emigra- 
cyjną, pochłaniała pisma historyczne 
i wojskowe Mochnackiego. Od roku 
1861 dochodziły coraz częściej nad 
Newę odgłosy pieśni narodowych, 
śpiewanych nad Wisłą, / Bugiem, 
Niemnem i Wilją. Uczniowie szkoły 
wojskowej, kształceni na przyszłych 
inżynierów, gorąco oddawali się stud- 

kwestję urządzania teatrów ludowych. Oto 
schemat tej działalności, sporządzony na 
podstawie sprawozdania 16-tu kółek (nie 
mozę panu—niestety — podać całokształtu 
"pracy wszystkich kółek, z braku danych). 

W ciągu ub. roku owe 16 kółek: odby- 
ły zebrań zarządu 123; zebrań ogólnych — 
147; sekcyj teatraloych zorganizowano 14; 
przedstawień teatralnych było 88; wieczornic 
t. j. zabaw, połączonych z grami towsrzys: 
kiemi również było 88; chórów—6; orkie- 
stry 2; straży ogniowych—3; zespołów gi- 
mnastycznych —4. : ы 

„3. Dział trzeci ma na oku przysposo- 
bienie wojskowe i ro:wój spor u, 

4. Czwarty dział —to prace członków. 
W dziaje tym zńajduje się praca nad pod- 
niesieniem przemysłu ludowego w pierw- 
szym rzędzie, Między innemi odbyła się 
ostatnia w naszym lokalu (30 stycz. b. r.) 
wystawa obok zjazdu walnego. Na wysta- 
w'e tej eksponowaliśmy wyroby ludowe. 
Instruktor nasz objeżóża całe Województwo 
i na miejscu udziela rad i wskazówek. - 

jom, przygotowywali się do egzami- 
nów osłatecznych, a jednocześnie о- 
czekiwali hasła wyruszenia do po- 
wstania. Ścisły kontakt pomiędzy 
Rządem Narodowym, a uczniami 
szkół wojskowych oddawna już zo- 
stał nawiązany. Zwierzchność szkolna 
widząc wzorowych uczniów pilnie 
pracujących, nie podejrzewała, że 
właśnie najlepsi z nich opuszczą 
mury szkolne, by walczyć z Rosją. 

Nadeszła wreszcie z niepokojem 
oczekiwana chwiła. Daia 13 kwietnia 
1863 r. trzech wychoweńców z  naj- 
starszej klasy, w czasie zdawania o- 
statecznych egzaminów: Kazimie! z 
Girdwoyń, Bolesław  Downarowicz i 
O.ton Machwic wyszli ze szko- 
ły, aby się udać do powstania. Za 
pośrednictwem jednego z. ofice- 
rów Akademji Inżynierów otrzymali 
polecenie udania się do Inflant Pol- 
skich w celu organizowania powsta- 
nia, w powiatach Rzeżyckim i Dyna- 
burskim, Uorani jako oficerowie ro- 
syjscy, zaopatrzeni w paszporty  fał- 
szywe udali się do miejsca przezna- 
czenia. Było to przedsięwzięcie bar- 
dzo trudne. Po wielu latach w swych 
własnoręcznych pamiętnikach tak się 
wyraził o tem G:rdwoyń: „Gdy potem 
zastanawialiśmy się nad tem, widzie- 
liśmy, jak ta kwesta była brana po 
dziecinnemu, My, uczniowie zakła iu 

zamkniętego, bez doświadczenia ży: 
ciowego mieliśmy polecone organizo- 
wanie powstania, w okolicy zupełaie 
obcej, gdzie nikogo nie znaliśmy. 
Warunki pracy były tem trudniejsze, 
że miejscowa ludność, podburzona 
przez rząd rosyjski zajęła bardzo wro- 
gie stanowisko względem powstańców. 
Zrazu jako cficerowie rosyjscy w 
mundurach znajdowali posłuch wśród 
chłopstwa. Wkrótce jednakże wzbu- 
dzili podejrzenie swem zachowaniem. 
Wszyscy trzej zostali pojmani przez 

*sprawunków. Bardzo to 

niż ta sama necułka, ten sam zydel. 
w fabryce, maszynowo wykonany, 
Albo rip. płótno zarówno całkiem сг- 
dynarne jak całkiem cienkie... Może 
nie tak piękne i gładziutkie jak ma- 
szynowe, lecz jakże o wiele mocniej- 
sze, trwalsze od maszynowegol 
% kPrawda, szybciej i wygodniej jedzie 
się już dziś... samochodem; lecz wciąż 
j szczefjazda końmi tańsza i — bez- 
pieczniejsza u. nas w kraju. Wciąż się 
jeszcze czeka na Kaziukowy kiermasz 
z kupieniem wszelkich drewnianych 
naczyń i sprzętów domowych. 

1— Kupi się na Kaziukal 
BR A i okazja jakże miła” do obejścia 
Kaziuka! Trzeba to i owo kupić. A 
choćby tylko przekonać się: gdzie ce- 
ny niższe—w sklepach miejskich czy u 
kiermaszowych chłopów i bab? Skrzęt- 
na gospodyni. wie po nad to kiedy 

' kupować. Dwcjaka jest metoda za- 
sadnicza. System pierwszy polega na 
przyłapaniu woza wiejskiego w mo- 

- | mencie kiedy na plac Łukiski przy- 
bywa. Chłop, co przywozi z dalekiej 
jakiejś parafji swoje beczki, necki, 
łyżki, kaduszki, jeszcze nie zorjento- 
wał się'w cenach; niebardzo wie „ile 
prosić”. Ol'niewa się go dając mu... 
połowę ceny obiegowej. Profit wielki: 
sprzedać przywieziony towar tuż za: 
raz, Nie trzeba wystawać na placu, 
nieraz pod deszczem ze śniegiem, 
Można wcześniej wrócić do domu; 
ma się czas dla zrobienia w mieście 

tentujące. 
Chłop radzi się z babą. Początkowo 
słuchać nawet nie chce. Aż go i 
zmogłol Woli przedać taniej a szyb: 
ko, System wręcz przeciwny „polega 
na kupowaniu wówczas gdy ci, co 
nie zdążyli lub nie umieli, lub nie 
mieli szczęścia wysprzedać do cna 
przywiezionego towaru zabierają się 
wieźć go z powrotem do domu lub 
już wiozą. Humor zawiedzionego 
kupca paskudny; nieche mu się 
„taszczyć* kaduszek, balej, necek z 
powrotem nicraz o mil trzy, cztery i 
więcej. Miał spore wydatki a spo- 
dziewanego grosza nie zgarnął. Trze- 
ba chwytać w lot... moment psycho- 
łogiczny. Markotny, zawiedziony gc- 
spodarz-kupiec jest ogromnie wrażli- 
wy ma zaproponowaną mu „w ostat- 
niej chwili" ranzakcję. Odda swój 
towar za połowę, za Ćwierć ceny byle 
go.z powrotem do domu nie tasz+ В 
czyć, gdzie leżeć ma aż do pszyszło« 
toezziego Kaziuka, 

Polityka to się zowie Kaziukowa. 
Lecz z dobra połowa ludzi mie- 

szących błoto godzinami całemi na 
Łukiskim placu, „obchodzi* Kaziuka 
nie w żadnym utylitarnym cełu, jeno 
dla miłej a godziwej zabawy i roz- 
rywki Na pamięć każdy mniej więcej 
wie co zastanie „na Kaziuku* i zo- 
baczy. A jednak... czy to wszystko 
przewidzieć można! Zawsze ciekawość 
Zresztą popatrzyć przyjemnie na ster- 
ty pierników, na pęki kwiatów sztucz-. 
nych, papierowych, na „garnitury“ 
mebli, na płótna, chustki etc. etc. 
Rozmaiteść. A czy to nie rozrywka 
przednia obchodzić Kaziuka w kom 

chłopów, w nieludzki sposób skrępo- 
wani i osadzeni w okolicznym dworze. 
Pijany tłum pastwił się i znęcał nad 
powstańcami, grożąc im spaleniem 
żywcem lub inną powolną Śmiercią 
wśród męczarni. Nadejście oddziału 
regularnego wojska wyzwóliło ich z 
rąk Łotyszów. Teraz Girdwoynia wraz 
z towarzyszami przewieziono zrazu do 
powiatowego miasta Rzeżycy, a na- 
stępnie osadzono w twierdzy w Dy- 
naburgu. Rozpoczęło się zwykłe ży* 
cie więźniów przeplatane badaniem 
Komisji Śledczej, Zrazu Girdwoyń nie 
przyznawał się do niczego i ukrywał 
swoje prawdziwe nazwisko. Niebawem 
jednakże do Dynaburga przyszla wiado- 
mość o ucieczce trzech uczniów 
ze Szkoły wojskowych inżynierów, 
miał przyjechać oficer, który znał 
wszystkich wychowańców. Dalsze 
zapieranie się nie miało ce'u, Gir- 
dwoyń zrzucił maskę, powiedział swe 
nazwisko i cel przybycia do Inflent. 
Jednakże w swych zeznaniach oszczę- 
dzał innych. Nie ujawniał nazwiska 
oficera z Akademii Inżynierów, któ- 
ry go zawiadomił o decyzji Rządu 
Narodowego. Sąd wojenny zrazu 
skazał Grdwoynia za zdradę na 
rozstrzelanie, potem jednakże z 
powodu niepełnoletności zamienicn > 
karę śmierci na bezterminowe wygna- 
nie do Orenburgskich linjowych ba- 
taljonów karnych, z pozbawieniem 
wszystkich praw stanu. Na miejsce 
wygrania pociągnął Girdwoyń zwy- 
kłym szlaklem powstańczym przez 
Petersburg, Moskwę, Nižnij Nowgo- 
rod i Razań. Uciążliwa droga, wśró1 
przestępców politycznych i krymina'* 

nych, upokorzeń i niewygód ciągnęła 
się bardzo długo. Po przybyciu do 
Orenburga zostaje odesłany do Orska, 
stanicy kozackiej, znajdującej się po 
drugiej — azjatyckiej stronie Uralu. 
Pierwsze lata, pomimo trudnych wa- 

O 

ne swięfo. 
panji? Oprócz statecznych całych ro- 
dzin, ałbo małżeństw, pełno zawsze 
na Kaziuku dziewcząt i kawalerów. 
Kawalerowie fundują pierniki, obwa- 
rzanki, inne, różne specyały. W po- 
wrocie zajrzy się do karuzeli... Ani 
się spostrzegło jak upłynęło godzin 
dwie, trzy. Pchało się naprzód, pcha- 
ło... Haniebnie się powalało. Ale się 
Kaziuka obeszło. To grunt. Raz do 
roku Kaziuk! Zupełnie jak Wielkanoc, 
Boże Narodzenie, albo imieniny. 

Zresztą jest coś, co na Kaziuka 
formalnie pcha. Wolno myśłeć, że to 
jakiś powisw—wiosenny. Coś pod- 
nieca, coś podjudza, coś ciągnie na 
ulicę, pod otwarte niebo. Czy to zdz- 
wało się, że na drzewie u chodnika 
ptuszka zaświergotała? A dzień jak 
podłużał! Godzina piąta a jeszcze 
Światło! Jak tu wracać do domu, do 
lampy, pod piec? Chodzisz, chodzisz 
po Kaziuku i oderwać się nie mo- 
żesz. Dopiero gdy ściemnieje tak, że 
patrzysz i nic nie widzisz—niema cc! 
Wracać trzeba. : ` 

s t 

Dużą Kaziuka okrasę stanowią 
gęsto na sprzedaż powystawiane do- 
niczkiu nas się mówi: wazony i 
wazoniki=z kwiatami i przeróżnemi, 
niewyszukanemi fiancami pokojowemi. — 
Taka flanca w pokoju—czyż nie mi- 
ła rzecz? Podlewasz, opiekujesz się 2 
oni ci się wywdzięczą tak bujną zie” 
lenią, tak piękaemi kwialuszkami. 

Z kupieniem nie trzeba czekać na 
kiermasz Świętojański albo « Piotra i 
Pawła. Już Kaziuk, .co może o tej 
porze pokazuje. Glówna rzecz «jasyn - 
ty» i <azaleje», co tem milsze, że 
pierwsze kwiaty. . A 

Ta zieloność iu i owdzie po Ka- 
ziukowych straganach też j pachnie 

  

Kaźmierz na <Kaziuku». 
wiosną, Gdy wiosna wczesna, to na- 
wet pączki wierzby z «kotkami» kupić 
można. Wstawia się gałązki do bu- 
telki z wodą i stawia na ae (Na 
Wielkanoc z owej wierzby Kaziuko- 
wej ma się, bywa, śliczną dła palmy 
jakby kość pacierzową do  owinięcia 
kwiatami, albo w ładnym, wysokim 
kubku stawia się bujnie rozpuszczoną 
wierzbę Kaziukową na stole ze świę- 
conem, tuż przy baranku. 

Baranka gipsowego z czerwoną 
z krzyżem chorągiewką można już 

runków, nie były zbył uciążliwe. Gird- 
woyń został pisarzem ' wojskowym. 
dawał lekcje dzieciom swoich do- 
wódców, urozmaicał czas polowaniem 
na niezwykle obfitą „tam zwierzynę. 
Od roku 1865 naczelnikiem kraju. 
Orenburskiego został były generał- 

Kryžanowsk į, gubernator wileński V 
który zażądał, aby Polacy byli uży- 
wani wyłącznie do służby frontowej, 
Od tego czasu rozpoczęło się życie 
ciężkie, urozmaicone podróżami w 
okropnych nieraz warunkach z Orska 
do Orenburga. Dopiero w 1867 r. 
zostaje Girdwoyń przeniesiony do 
„Czystopola pod Kazaniem. Po dł1- 
giej tułaczce w gub. Kazańskiej wsku 
tek energicznych zabiegów matki u- 
daje mu się powrócić do Wilna w 
r. 1869. Przez lat kilka mieszka na 
Żmudzi, a w r. 1872 wyjeżdża za- 
granicę i wstępuje do Akademii Rul- 
niczej w Proszkowie na Górnym 
sku. W czasie poby'u w Akademji— 
opracowuje wydaje po polsku „hla* 
syfikację roli" *) przedstawioną gra- 
ficznie, która zyskała uznanie i pole- 
cenie profesorów Akademji i wydana 
w języku niemieckim w Proszkowie 
w r. 1874, ; : 2 

Po ukończen'u Akademji udaje się 
na dalsze studja do Niemiec i B=leji, 
Do kraju powraca w roku 1876 į 
osiada w Warszawie. Jako iażynier 
kulury rolnej oddaje się pracom mel- 
joracyjnym. W uznaniu swych zasług 
otrzymuje złoty medal na Wystawie 
Towarzystwa Rolniczego w Warsza- 
wie oraz Wielki Srebrny medal na 
Wystawie rolniczej w Szawlach. W 
roku 1888 kupuje dom w Trokach i 
tutaj osiada, wyjeżdżając często na 
roboty meljoracyj rolniczych. Podczas | 

*) Klasyfikacija roli według. A. Thar'a. 
Koppe'go i Settegast'a. Obrazowo przedsta- 
wił Kazimierz Girdwoyń, uczeń Akademji 
Rolniczej w Proszkowie, na Śląsku Górnym, 

tak jest. 

Šią- 

Jego Excellencja Ksiądz Biskup Sufragan KAZIMIERZ 
MICHALKIEWICZ. obchodzi w dniu dzisiejszym 
: " święto swego Patrona 

    
    

ZAPEWNIAJĄ: 

też na Kaziuku kupić. 
Jak się rzekło: kto na Kaziuka 

idzie, to jakby ku wiośnie szedł. 
Dopiero się zaczął Wielki Post— 

a już w duszach ludzkich kiełkuje 
„Alleluja", 1 dobrze, szczęśliwie, że 

O święty Patronie nasz, Kazi: 
mierzu królewiczu z Jagiellonów bło-- 
gosławionej krwil W dniu _ dzisiej- 
szym, czci Twej poświęconym, pierw- 

  

wojny w r. 1915 przenosi się zrazu 
do powiatu Dziśnieńskiego, a potem 
do Moskwy, skąd, po stracie uko- 
chanej żony Bronisławy z Lobzinów, 
przejeżdża na Ukrainę do Czernicho: 
wa. Tutaj przeżywa wszystkie okrop- 
ności rewolucji bolszewickiej i załed- 
wie w 1921 roku wraca do Zmar- 
twychwstałej Ojczyzny, do rodzinego 
Wilna. Na mocy dekretu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z dnia 22 listo: 
pada 1923 r. zostaje uznany, jako 
Weteraa-oficer powstania 1863 r., a 
na podstawie rozporządzenia Prczy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 2 maja 
1924 r. zostaje mianowany Kawalerem 
Orderu Odrodzenia Polski. | 

Przeżycia Wielkiej Wojny i rewo- 
lucji bolszewickiej podcinają jegó da- 
wne żelazne zdrowie, które pozwoliło 
mu w młodości przebyć przeszło 6-cio 
letnie ciężkie wygnanie. „. 3 

Po pówrocie do kraju z Bolsze« 
wji w 1921 r. zdrowie jego stale po- 
PACSZA SIĘ 755, 

12 września 1926 r., w 63-cią to- 
cznicę udania się do oawstania 63-ciego 
roku — umiera w Trokach na rękach 
Swych ukochanych dzieci i zostaje 
pochowany na cmentarzu parafjalnym 
w Trokach z oddaniem należnych Mu 
honorów wojskowych. Przy zwłokach 
jego stała warta honorowa. Na cmen- 
tarz odprowadzila Go kompanja woj- 
ska polskiego, która Go' pożegnała 
salwą karabinową. Cześć Jego šwie- 
tłanej pamięci. е Z 

- Podczas pobytu swego w Czerni- 
chowie w r. 1917 napisał Kazimierz 
Girdwoyń <Pamiętnik z roku powsta- 
nia 1863 i sześciu i pół lat wygnania 
do r. 1869». | SE 

„Pamiętnik teo, jako rękopis, znaj- 
dujący się w rękach rodziny . posiada 
wiele cennych wiadomości do historji 
powstania, 

Aczkolwiek powstał on dopiero   

  

a. RAB x s 

jest już do nabycia 
Chwilowo są w sprzedaży we wszystkich pierwszo- 

rzędnych skiepach nast. gatunki: : 

Nr 22 CREAM-MILK (Czekolada śmietankowa) 
Nr 44 BLUE-GOLD (Czekolada wyborowa, gorzka) 
Nr 88 FAMILY (Czekolada wyborowa półgorzka) . 
Nr 99 NOISETTE (Czekolada orzechowa) - ; 

Trwale powodzenie wyrobom naszym 

— Kierownictwo wytrawnych fachowców europejskich, 
Produkcja przy użyciu najnowszych maszyn, 
Najlepsze i najświeższe surowce, 
-М гогоме warunki higieniczne. 

kkk As мыы i i _ 

'szem drgnieniem wiosennem porus: 

młodości głęboko wryły się w-pami 

"zjednoczonej, wolnej i niepodległ 

    

   

    

    

                

    

     

                          

   

  

   

    

   

    

   
   

    

    

       

  

w ziemi naszej najpłodniejsze so 
życiodajne, aby, gdy słońce ją ro. 
grzeje, najpiękniejsze i najbujniejs 
wydała z siebie plony, a wystygł 
serca nasze odśwież ciepłym prze 
wiośnia powiewem i śłoneczno: 
wzajemnej miłości racz w nich na 
w najpochmurniejszy czas ss 

  

    
   

     
    
    

   

      
   

     

   

   

    
    

w pięćdziesiątą czwartą rocznicę w 
ruszenia Girdwoynia do powstania 
13 kwietnia 1917 r. napisany jest b: 
dzo żywo. Wrażenia z dzieciństw. 

Autora. Ż pamiętników poznaje 
dokładnie życie rodziny polskiej 
Wilaie w połowie X!X stulecia. B. 
dzo wiele cennych wiadomości prz 
nosi pamiętnik o Polakach w r 
syjskich szkołach oficerskich. 
kłady naukowe « w Petersburgu 
przeddzień powstania styczniowej 
odegrały bardzo ważną rolę, z ni 
wychodzili — najdzielniejsi  przyw 
cy ruchu narodowego na „Lit 
dla tego też. poznanie tego środo 
ska posiada duże znaczenie dla 
zumienia _ przebiegu. powsta 
Wreszcie z pamiętnika. zapoznaje 
się z. niedolą naszych wygnańców 
stepach kirgiskich, opisy Ówczesn: 
zwyczajów odznaczają się ży 
i barwnością. Pamiętnik pisany 
prosto, bez sztucznej afektacji. 
czuć w nim nienawiści nawet 
wrogów, przeciwnie Autor stara 
oddać sprawiedliwość nawet. swi 
p'zeciwnikom i podnosi ich zalety. 

W zakcńczeniu swych pamię 
ków w dniu 28 maja 1917 r. Q 
woyń pisze, że pamiętnik swój sk! 
lił na miejscu nowego wygnania, „ 
re daj Bože, by jak najprędzej 
skcńczyło z urzeczywistnieniem idi 
życia Polaka t. j. posiadaniem Po 

      
     

    
   

    

    

       

  

    

    
   
    

    

    

    
   

     

   

   

Zrealizowania tej idei, której był wi 
ny przez całe życie, danem Mu 
doczekać się na kilka lat przed śm 
cią. Pamiętniki Jego ze względu 
swoją wartość historyczną i ni 
wą powinny jak najprędzej zna 
wydawcę. 

K. Chodyniecki, 
Profesor Uniwersytetu Stefana Ba!



Nasza polic 
Z wileńskim oddziałem policji kon: 

nej mieliśmy nieraz sposobność za: 
poznać się w ciągu roku ubiegłego. 
On to rozpędził tłum elementów wy- 
wrotowych w dniu 1-go maja i za- 
pobiegł następnie krwawej bójce, ja- 
ka omal nie przybrała większych roz- 
miarów na placu Katedralnym. Widzie« 
liśmy tę szarżę z okien redakcji. W 
pełne zdenerwowania ogólnego dni 
majowe nie dopuścił do wielkich ma- 
nifestaejj różnych szumowin, które 
zamierzały wywołać rozruchy na uli- 
cach Wielkiej, Zamkowej i Placu Ka- 
tedralnym. On to wreszcie, ten dziel- 
ny oddział, pokrzyżował nieraz zbrod- 
nicze plany „Hramady*, niedopusz- 
czając do prowokacji na placu Łukis- 
kim, koło więzienia i t. d. 

Dzielnie wygląda ten oddział, gdy 
tak dzwoniąc kopytami po bruku 
miejskim szarżuje z golemi szablami. 
Chłop w chłopa, koń w konia, —niema 
co gadać. 
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Cztery lata w szaiie. 
<Daily Telegraph» drukuje od pewnego 

Czasu niezmie:nie ciekawy cykl wspomnień 
czasów wojny, pod tytułem <Bajki wojen- 

le». Są to istotnie fantastyczne opowieści o 
ych przygodach, które przeżywali niektórzy 
dzie w okresie wielkiej wojny. 

Pewien kawalerzysta ansielski Patryk 
jowler, jest bohaterem jednej z takich <ba- 
k», która dla niego byla jednak gorzką 

zeczywistością. Fowler spędził cztery lata 
dużej szafie w domu Chłopa francuskie - 
w pobliżu Caubraix w samym środka 

kupacji niemieckiej. Dom zachował się do 
zisiejszego dnia, cała jest owa szafa, żyje 
ównież ta odważna kobieta, która 20 sty- 
ania 1915 roku ukryła u siebie Fowlera i 
imo, iż niemieccy żołnierze mieszkali w 

jej domu, zdołała ocalić człowieka, z którym 
awet nie potrafiła się porozumieć. 

Patryk Fowler w sierpn.u 1914 roku po 
itwie pod Chateau znalazł się w rejonie 
ił niemieckich. Fowler nie chciał poddzć 
fę i w przeciągu kilku miesięcy dzięki ty- 
iącznym wybiegom i nieraz nie>rawdopo- 
lobnym przygodom ukrywał się przed niem- 
ami, 15 stycznia 1915 roku znalazł się w 
obližu wioski Berrie i cudem uniknął вро\- 
ania się z nieprzyjacielskim pairolującym 
trolującym oddziałem. Siary chłop trancu- 

ki ukrył go w stogu siana, a gdy nadeszła 
oc spora go do domku wdowy Gau- 
ert. Ta schowała anglika w szafie... w któ- 
lej pozostał aż do k fica wojny. 

Kryjówka została wybraria bardzo szczę- 

  

   
   
    

  

    

    
   

    
       

  

    

   

       
    

  

    

    

  

    

   

    

     
   

    

   

EON DAUDET. 

» KREW WŚRÓD NOCY. 
Wobec pytającego spojrzenia Cla- 

Jsse'a, który tracić się już zaczął po 
d tych zawikłanych intryg, Julja 
ażała za stosowne wyjaśnić: 
— Tulja jest kochanką Gantau- 

va, a Elodja — Estancelina. Czy 
entuje się pan? 
= Tak. Nie zerwałaś jeszcze ze 
ym Brabantem? A więc, w twoim 
asnym interesie radzę ci, byś go 
porzucała przynajmniej w obecnej 

wili, gdyż nigdy więcej niż teraz 
potrzebowaliśmy solidarnego po- 

cią przeciw Maufreowi i całej jego 
e, Czy rozumiesz mnie? 
Julja skinęła prześliczną główką. 
a ona kobietą rozumną, przyzwy- 
joną do pojmowania w lot pół- 
wek i aluzyj, 
— Twój Brabant jest bardzo sil- 
nie wypuści żywym tego, kogo 

stanie do swych łap? 
— Nikt nie może się z nim rów- 
pod tym wzglęiem — odrzekla 
nie Julja. Może obalić byka, chwy- 

€ go za rogi. Podnosi mnie jedną 
a, nad swą głową. Może nieść na 
ieniu armatę. I Gantaume i Estan- 
n muszą mu uledz. 

— Nie chodzi fu o- nich. Mogą 
również być pomocni. 

— Mówią o jakimś Cordionie, 
torze, który opętał Desarnauda i 
nę Goneret — ciągnęła Julja, sta- 
je się znaleźć, kogo Clavisse uwa- 
za „zbytecznego" i chciał się po- 

6. Jest też Jan Vetu, właściciel ko* 
który węszy za nami, lecz jest to 
częga i głuptas, z którym nie na- 

się liczyć. 
— Poczekaj-no, dojdziemy do 
ystkiego kolejno. Jak stoi sprawa 
aszym spadkiem? 
Twarz Julji pociemniala. Byla to 
rna plama w jej życiu. 
— Nie rozumiemy nic tutaj, nie 

y nic wyjaśnić adwokatom. 
obno adwokat panny Celestyny 

.   

Panie szofer! za prędko pan jedzie. 

MAE TNS ATI TAS I TTK UT ABB PIKASO IEA 

Oddział ten wchodzi w skład 
t. zw. «Rezerwy policji pieszej i kon- 
nej», dowodzonej przez zdolnego ofi- 
cera, podkomisarza Hołówkę, brata 
zmarłego lekarza. Od dłuższego cza: 
su dziwny jakiś pech ten oddział prze- 
śladował. Niepodobna było dobrać od- 
powiedniego dowódcę. Począwszy od 
podkomisarza Jankowskiego zbiegłego 
do Kowna, aż do aspiranta Saleckiego 
zwołnionego z art 116, żaden z do- 
wódców nie pozostawił po sobie do- 
brego imienia. Dopiero przed rokiem, 
Komisarz Rządu na m. Wilno, Ś. p. 
Kazimierz Wimbor, upatrzył był na 
nowego dowódcę b komendanta IV 
kompanji policji granicznej, aspiranta 
Wiktora Bibiłło. Już to trzeba przy- 
znać Ś. p. Wimborowi, że ludzi do- 
bierać sobie umiał i tym razem wy- 
bór padł na człowieka pod każdym 
względem odpowiedniego stawianym 
mu wymaganiom. On to też dopro- 
wadził oddział do należytego stanu. 

fot. «Słowa». 

śliwie. W kuchni stała wielka szafa, jakie 
spotyka się często na wsi francuskiej. W 
szafie przechowywano talerze, statki kuchea- 
ne z jednej strony, z drugiej odzież i bie- 
liznę. W tej drugiej części nieprzewidziane- 
go apartamentu ukrył się Fowier. W  tyl- 
nej ścianie szafy wywiercono dziurę dla 
dopływu powietrza. Całe dnie i noce spę- 
dzał Fowler w szafie, p'zyzwycił się do 
spania w siedzącej, a nawet stojącej pozycji 
i tylko w wyjąskowych razach, kiedy wdo- 
wa Ganbert miała zupełną pewność, iż nikt 
nie nadejdzie, kawalerzysta wyłaził z szafy 
i <prostował» swój tułów, złożony jak scy- 
zoryk. Cztery lata trwało takie życie. Niem- 
cy mieszkali w tym samym domu, nieje- 
dnokrotnie zdawało stę, że kryjówka zosta- 

nie już za chwilę zdemaskowa :a. Niechybna 
śmierć groziła zarówno wdow.e Gaubert, 
60-letniej matce trzeca synów w wojsku 
francuskiem i 23-letniemu angielsciemu ka- 
walerzyście, którego los zaprowadził do tej 
niezwykłej kryjówki. Wreszcie przed samym 
zawarciem rozejmu angielska armja. powoli 
zdobywając tereny pó!nocnej Francji, wkro: 
Czyła do wioski i uwolniła Fowiera. 

Wdowa Gaubeit została nagrodzona 
angielskim krzyżem zasługi wojskowej, któ- 
ry więczył jej specjalny wysłannik. Pułk w 
k'órym służył Fowler wyznaczył jej doży- 
wotną rentę. Fowler wraz z delegacją przy- 
był aby odwiedzić swą wybawczynię w ro- 
cznicę uwolnienia... Tyle nagrody za ocale- 
nie jednego, obcego Żołnierza... 

Ale trzech synów, poległych na polach 
walk, nic nie zdułą wrócić wdowie Gaubert, 

$ 

„ Rezerwa policji pieszeį i konnej 
jest swojego rodzaju jednostką bojo- 
wą, jesti tym taranem, © który się 
zawsze rozbijają pierwsze próby wy: 
wołania nieporządków przez elementy 
antypaństwowe czynione. Policja kon- 
na pełni pozatem różnorodne czyn- 
ności. Jej to jest obowiązkiem częścio- 
we normowanie ruchu ulicznego i to 
w najtrudniejszych wypadkach, mia- 
nowicie walka z za szybką jazdą sa 
mochodów, doglądanie ruchu na ryn- 
ku, ładowności fur i t. d. Często widzi- 
my jak pędzi taki jeźdeiecw zawody z 
niesumiennym szoferem taksometru, 
aż go w końcu przyłapie. Pozatem 
stałe objazdy dzienne i nocne. Poli- 
cjanci kawalerowie stale są skoszaro- 
wani. Żonatym przysługuje prawo 
mieszkania prywatnie, 
£UBWchodzimy do koszar i stajen 
przy ui. Żeligowskiego. Wszędzie pa- 
nuje wzorowy porządek, czysto, schlud- 
nie. Konie ładnie utrzymane, wiszą 
siodła systemu niemieckiego. Policjant 
konny musi być lepiej ćwiczony i 
wszechstronniej Prócz powszechnych, 
bardzo urozmaiconych funkcji poli- 
cyjnych, ma do czynienie z koniem, 
karabinem, szabią 1 t. d. 

Częste też przechodzi ćwiczenia, 
ua wzór naszej kawalerj,  Znać 
musi szyk konny, dos<onalić się w 
rąbce szablą i uczyć prócz tego ko- 
nia. 

Da specjalnej nauki należy umie- 
jętność  „płazowania”*, to znaczy u- 
derzania z konia płazem szabii, Bez 
tej umiejętności nie może iść do 
szarży w tłum, gdyż jak, wiadomo 
najtrudniejszym to jest wlašaie о- 
bowiązkiem policjanta, zachowanie 
podczas walki zimnej krwi, taktu 
i niedopuszczenia do —jakiegokol- 
wiek krwi rozlewu, podczas gdy 
inicjatorzy każdej ruchawki antypań- 
stwowej starają się taki rozlew krwi 
sprowokować: Ludzi w takim wypad: 
ku trzeba mieć dobranych, stanow- 
nowczych, energicznych i rozumnych 
zarazem. — Takim jest niewątpliwie 
st, post, Ignacy Bratko, pełniący fum* 
kcję wachmistrza w oddziale, niejak ) 
„prawa ręka* komendanta Bibiłło, Za 
porządkiem koszar, stajni, ludzi, a też 
posterunki i objazdy kontroluje st. 
przodownik Dowgiałło, policjant spo- 
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a konna. 

kojny i dobry. 
Narzekania wśród policjantów nie 

słychać. 
— Atl wiadoma rzecz—uposaże- 

nie to nieco szwankuje, służba nie 
łatwa, ale jakoś się rady daje, choć 
życie tylko skromne prowadzić można, 
nad wyraz skromnie. 

O niebezpieczeństwie ani wspomnę, 
Bagatelal—Co, do szarży? — My z o- 
chotą, jak tylko trzeba. Czasem to i 
złość weźmie na tych różnych komu- 
mistów, ale co robić: rąbać nie wolno. 

W każdym jednak razie ten 
nasz, wiłeński oddział konny to wiel- 
ki postrach na wszelkiego rodzaju 
elementy wywrotowe. 1—maja spać 
możemy spokojnie. 
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iSprawa rozwoju strzelnictwa i szermierki, 
a 

5 FW Nr. 30 „Slowa* z dn. 30 sty- 
cznia r. b. umieszczony jest artykuł 
p. barona Konrada Landsberga p. t. 
„Uczmy się strzelać". Uwagi-w nim 
zawarte mają na celu zachęcić naszą 
młodzież do rozwoju strzelnictwa w 
Polsce, jako jednego ze środków po: 
mocniczych, lecz bardzo ważnych, 
do obrony Kraju, a więc do utrzy- 
mania niepodległości naszej Ojczyzny. 

Drogą do tego jest wyrobienie w 
sobie pewnego oka, spokoju, zręcz- 
ności, równowagi, szybkiej decyzji i 
wykonania czynu. zahartowania ner- 
wów — czynników nieodzownych na 
wojnie. 

Do powyższego dodam, że po- 
krewne sztuce strzelania, lecz dalej 
idące myślistwo, jako sport, udosko- 
nalający fizyczną stronę człowieka i, 
wskutek bliskiego zetknięcia się z 
pięknem natury, uszlachetniający jego 
duchową stronę, — wymaga tych sa- 
mych czynników — ale w walce ze 
zwierzem; prócz tego, powinno ono 
być nauką subordynacji rozkazom do- 
wódcy oraz ostrożnego zachowania 
się przy ewentualnem trópieniu nie- 
przyjaciela na wojnie i podczas reko- 
nesansów. Przypomnijmy sobie tylko 
słyszane z ust Ojców naszych czy 
Dziadów opowiadania o chlubnych, 
lecz uciążliwych przygodach naszych 
oddziałów partyzanckich powstania 
1863 roku, a zrozumiemy przezornie, 
że może znowu kiedyś nastać czas, 
który powinien nas wszystkich zna- 
leźć całkowicie przygotowanych! 

Mając w pamięci, że przyszłość 
Kraju jest w młodzieży, że rozwój 
sportów wogóle, a w szczególności 
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Nie udało się na kiermaszu! 

zapowiedział iż testament Gonereta jonach i trzymaj mocno w garści będę twym protektorem i przyjacie- 
będzie zakwestjonowany. Nikt więc 
nie chce nam pożyczyć ani grosza. 
Cóż za potwór ta Goneret! Oto je- 
szcze jedna kreatura, którą by się 
chciało widzieć na dnie Saony. 

Lecz Clavisse pozostawał niewzru- 
szony, spokój jego intrygował Julję. 
Poco ją wzywał? 

— Nie mogę zmusić ich, by od- 
dali to, co się wam należy, lecz bę- 
dę wpływał na przyśpieszenie tej 
sprawy. W każdym razie, z chwilą 
gdy śledztwo Desarnauda zostanie za- 
kończone, a na was nie będą ciążyć 
żadne podejrzenia, nic nie będzie sta- 
ło na przeszkodzie do uzyskania na- 
leżnych wam sum. Zostaniesz spad- 
kobierczynią trzech miljonów franków. 

— A wtedy porzucę mego gbura 
i wychodzę zamąż, może nawet za 
pana, — zakończyła Jułja przybierając 
rozkoszną pozę. 

— Oho, nie tak prędko, panienkol 
Nie wybieraj się jeszcze. Nie należy, 
w żadnym razie, nie można, mówię 
to w waszym interesie, a mam na- 
dzieję, że mi ufasz, nie należy rzucać 
Brabanta, zanim nie będzie on w twych 
rękach, tak jak ty jesteś w moich, 

To mówiąc Clavisse, siedzący na- 
przeciw Julji, ujął jej okrągłe ramię 
nagłe i ścisnął je mocno brudną i 
dużą swą dłonią. Nie myślał o dro- 
biazgach, dawał do zrozumienia, że 
sprawę ię uważał za bardzo ważną. 

Piękna dziewczyna, która znała oby- 
czaje policji, słachała ze zdwojoną 
uwagą._Ogniki tańczyły w jej gorącem 
spojrzeniu. 

— Gdybyś porzuciła Brabanta, 
który cię kocha i jest do szaleństwa 
zazdrosny o ciebie, a który wie rów- 
nie dużo, jak ty, byłoby to zgubą 
dla ciebie, —czy rozumiesz mnie? — i 
utratą spadku. Nic nie powstrzyma 
tego człowieka, nawet groźby „ojca Cla: 
visse* nawet areszt prewencyjny, Mu- 
sielilbyśmy pozbywać się go używając 
sposobów ostatecznych. Lecz nie o 
pozbyciu się jego myślę teraz, Więc 
zbierz odwagę, pomyśl o twych mil: 

swego Brabanta. 
— W jaki sposób? 
Zwyczajem właściwym dla swego 

fachu, szef bespieczeństwa nachylił 
się do ucha pięknej kobiety i szepnął 
dwa słowa, z których jedrio oznaczało 
imię własne. 

— Cóż za gapa ze mnie—pomy- 
ślała Julja Loisei, — powinnam była 
domyśleć się odrazul 

emniemniej była zdumiona i prze- 
rażona. Nigdy jeszcze rozkaz tak trud- 
ny nie był wydany tak (cynicznie. 
Lecz nie było możności cofaąć się. 

— Nie trzeba zadawać sobie py- 
tania, czy jest to możliwe — dodał 
Ciavisse. 

Musi być wykonane, i to jaknaj- 
prędzej. Trzeba, wiesz, co to znaczy! 

— Tak przed nową zapowiedzianą 
publikacją w Pince-sans-Rire? | 

— Naturalnie. Będą podejrzewać 
iż jest to wynikiem artykułu. Lecz nie 
będą mogli niczego się dowiedzieć, 
nie odkryją—nic! Zrestą poszukiwać 
nawet nie będą, skoro... : 

Miał na myśli: „skoro to ja właś- 
nie mam poszukiwać”, — lecz uznał 
za zbyteczne to podkreślenie, Julja 
myślała już o sposobach wykonania 
rozkazu: 

— Jakże mmm namówić Brabanta? 
— Piękna dziewczyna ma sto 

sposobów doprowadzenia kochanka 
do stanu niepoczytalności. Nie wspo- 
minaj o swym projekcie nikomu, 
durz głowę swemu  Brabantowi. 
Przestrasza go perspektywa _ zade- 
nuncjowania was wszystkich przez 
tego szantażystę. Przedstaw mu nie: 
bezpieczeństwo, które grozi wam od 
niego, od jego pisma; powiedz, iż 
spadek może się dzięki niemu ulotnić, 
unosząc ze sobą samochód i życie 
beztroskie, które się wam uśmiecha, 
Jesteś sprytną dziewczyną, muszę ci 
to przyznać—dodał, wybuchając śmie- 
chem, przy którym ukazywał całą 
swą paszczę drapieżną,—udawały ci 
się sprawki o wiele trudniejsze .. Od 
tej chwili możesz liczyć na to, że 

lem pewnym, a może potem mężem, 
który nie dopuści byś się kiedy po* 
śliznęła. Znając nasze sprawy, wiesz 
dobrze, że taki, jak ja, człowiek, któ- 
rcgo nie zgniotła rewizja, nie będzie 
nigdy pognębiony. Ten, kto mnie ma 
zwyciężyć nie urodził się jeszcze. 

Julja nie słuchała tych przechwa- 
łek, zajętą była bowiem układaniem 
planu, naszkicowanego przez Clavis- 
se'a. Julja byla mściwa. Nienawiść 
jej do Cavalcata trwała od dnia, gdy 
zaczepił ją, powracającą z apteki 
Laudrivanta (było to jeszcze za ży- 
cia Gonereta) ze środkiem nasennym, 
dał jej do zrozumienia, już wówczas, 
że zna jej stosunki z policją i zażą- 
dał zwrotu długu tysiąca franków, na 
które weksel podpisała w małej ka- 
wiarence, bez wiedzy starego Gone- 
reta, a którego termin wypłaty przy- 
padał w tym tygodniu. Na wspom: 
nienie to gorąca krew  zalewała jej 
policzki. Z drugiej zaś strony, spra- 
wa ta była bardzo zawikłana, termin 
wykonania krótki, a Brabant nastro- 
jony burzliwie. Lecz zagrożony spa- 
dek nie dopuścił do długich wahań. 

— Sprawa jest zdecydowana, — 
rzekła wstając. W razie, gdyby się 
nie udało, dam panu znać, jeśli zaś 
wszystko dobrze pójdzie, znajdzie 
pan w gazecie wśród drobnych ogło- 
szeń, nasz zwykły podpis La Balme 
26. 27. 

— Teraz chodzi o to, żebyś wy- 
szła stąd niepostrzeżenie. Na rogu 
ulicy stoi dwuch policjantów, zagwiż- 
dżę na nich. Ody wejdą do mego 
gabinetu, wybiegniesz prędko. 

Program został wypełniony ściśle, 
dzięki czemu dwaj policjanci nie do- 
wiedzieli się kim była owa piękna 
nieznajoma, która weszła do mieszka: 
nia ich szefa. 

Julja powróciła do La Pocholle 
zamyśiona. Djabeł, który jej służył 
już nieraz, zrobił tak, iz weszła do 
pałacu, w chwili gdy wszyscy jej to- 
warzysze zajęci byli odczytywaniem 
wzmianki, przygotowanej do następ" 

nego numeru Pince—sand—Rire, zre- 
dagowanej w następujący sposób: 

„Dowiadujemy się, że dzięki rewi- 
zji, dokonanej u wyższego funkcjona- 
rjusza policji (o czem wspominaliśmy 
w poprzednim numerze) wykryć uda- 
ło się imiona tych kobiet i mężczyzn, 
z pośród służby z La Pocholle, któ- 
rzy oddawali usługi owemu wysokie- 
mu funkcjonarjuszowi policji. Fakt 
ten, w połączeniu z oryginalnym te- 
stamentem nieboszczyka O nereta, 
który pozostawił trzy miljony swej 
„house Keeper”, jak mówią nasi so* 
jusznicy i przyjaciele— jest bardzo 
zastanawiający i może skierować 
śledztwo na zupełnie nowe tory. 
Prócz tego mówi się o uwolnieniu 
p. Marcina Tressana. Przepraszamy 
go szczerze, że opierając się na 
oficjalnych komunikatach, obwinialiś- 
my go na początku tej sprawy*. 

Najwidoczniej Cavaicat żądał znacz- 
nej sumy, wzamian za niewydruko- 
wanie tego artykułu, który mógł istot- 
nie pociągnąć perais skutki dla 
służby z La Pacholle. Е 

— Cóż ża łotr! — mruknął Estan: 
celin, gładząc serdecznie małą rączkę 
Tulji, opartej na jego ramieniu —Ech, 
niech ukażą się te bazgroty. Nie bę- 
dzie to miało znaczenia. 

Gantaume i Brabant zamienili po- 
rozumiewawcze spojrzenia: 

— Nie zgadzam się z panem, — 
rzekł kucharz,—Mogą stąd wypłynąć 
ogromne nieprzyjemności dla nas. Po- 
dobno Cavalcat jest znowu w do- 
brych stosunkach z Loyassatem. 

— Niema najmniejszych wątpliwo» 
ści — wmieszała się Julja zdejmując 
nowy kapelusz i poprawiając puszy- 
ste swe włosy. Zbyt bezpodstawią 
jest nasza nadzieja, że Cavalcat nie 
ma znaczenia poza Lugdunem. Jest 
to żmija, lecz żmija znająca się na 
rzeczy i mająca duże stosunki. Za: 
miast zrywać z nim, należy zaprosić 
go na obiad do Gustawa i tam za- 
wrzeć umowę. 

— Będzie to dobrze kosztowałol— 
zauważyła Elodja. 

Sztuki strzelania, a również i szer: 
mierki, jako nauk przygotowawczych, 
pomocniczych do sztuki wojennej, do 
ewentualnej obrony Ojczyzny, — jest 
pierwszorzędnej wagi państwowej, 
powtórzę za p. Landsbergiem: „Ucz- 
my się strzelać, organizujmy strzel: 
nice“ i dodam jeszcze od siebie, 
uczmy się władać bronią białą, uczmy 
sią fechtunku. 

Praktycznie, mojem zdaniem, rzecz 
przedstawiałaby się w sposób  nastę' 
pujący: Inicjatywę pobudzenia mło- 
dzieży do zakładania strzelnic, nauki 
strzelania i fech'unku powinnyby 
wziąć na siebie stowarzyszenia mło- 
dzieży, np. Związek Stowarzyszeń 
Polskiej Młodzieży pozaszkolnej, na 
czele którego na Kresach Wschodnich 
stoi młody, energiczny i dzielny X. 
Franciszek Kafarski, sekretarz jeneral- 
ny Związku. Związek ten, zcentralizo* 
wujący bardzo liczny szereg narodowo 
usposobionych członków poszczegól- 
nych stowarzyszeń, rozrzuconych po 
całej Rzeczypospolitej (w samej Wi- 
leńszczyźnie jest ich 88 od Hpółtora 
roku istnienia Związku) jest organi- 
zacją apolityczną, przez co narówni 
z kilkoma innymi Związkami jest u- 
poważniony przez M. S. Wojsk. do 
prowadzenia prac Przysposobienia 
Wojskowego. 

Stąd jasno wynika, że interesują- 
ca nas sprawa nauki strzelania i strzel- 
nic przy dobrych chęciach i solidnej 
organizacji, a zwłaszcza przy  życzii: 
wem stanowisku odpowiednich PKU., 
może być pomyślnie załatwiona bez 
wielkich trudności. 

Z listu X. Arcybiskupa  Jałbrzy- 
kowskiego do X Kafarskiego, opu- 
blikowanego w poprawnie wydanym 
lutowym numerze miesięcznika dla 
młodzieży pozaszkolnej p. t. «Brzask» 
sądzić należy, że wszelka patryotycz: 
na praca i moralnie zdrowa rozryw- 
ka młodzieży pólskiej, do czego roz- 
wój sportów zaliczam, znajdzie opie- 
kę u naszego duchowieństwa katolic- 
kiego, licznie przyjmującego udział w 
patronowaniu towarzyszeń = Mio 
dzieży. i 

Mam również przekonanie, że i nasz 
wojewoda wileński p. W. Raczkiewicz, 
wraz z władzami cywilnemi, pomni 
ewentualnej potrzeby obrony bliskich 
granic Państwa, okażą swoją gorącą 
pomoc w organizacji strzełnie. 

Przy poparciu wyżej wspomnianych 
trzech czynników t. į. władz wojsko- 
wych, duchownych i cywilnych znaj- 
dą się i pieniądze, gdyż ofiarne na- 
sze społeczeństwo w zrozumieniu wa- 
źności zadania drobnymi datkami lub 
czynną pracą i rozmaitemi ulatwienia- 
mi do przeprowadzenia tej akcji do- 
omoże. Posiadam np. dane, że do- 
rze znany w Wilnie skład broni 

„Spółka Łowiecka” skłonny byłby do 
starczać stowarzyszeniom młodzieży 
tanią lecz-dobrą broń do strzelnic 
czy fechtunku na warunkach wyjątko- 
wo ulgowych. 

Wreszcie podkreślić muszę, że i 
młodzież akademicka, zwłaszcza kor- 
poracyjna, gdzie nauka szermierki jest 
obowiązkowa, może z pożytkiem przy- 
łożyć swą pomocną rekę w chwilach 
wolnych od zajęć. Adam Epstein 
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— Mniej jednak, niż utrata na- 
szych pieniędzy! 

Gantaume i Tulja Moneuse sły- 
sząc tę propozycję z ust mšciwej Julji, 
zrozumiełi, że kryje się w tem jakaś 
tajemnica. Gorąco więc poparli pro- 
jekt uczty, której celem miała być ugo- 
da z Cavalcatem. 

— А ty, Honorjuszu, —co myślisz 
o tem? 

Lokaj zły. wzrok utkwił w jednym 
punkcie, poczem zwrócił się ku Esten- 
celinowi i oświadczył, głosem  przy- 
tłumionym: 

— Jestem również za zgodą z 
Cavalcatem,—lecz mamy wśród nas 
wykształconego jegomościa, psycho- 
loga, który nie jest bydlęciem, jak my. 
wszyscy. Chciałbym wiedzieć jakie 
jest jego zdanie. 

— Dyplomacja genewska wzywa 
do pokoju i porozumienia wrogów— 
zdecydował ten, do którego tak gór- 
nie zwrócił się lokaj.—Zrobiłem swo: 
ją uwagę i oświadczam, że zgadzam 
się ze wszystkiem, co będziecie uwa- 
żali za stosowne uczynić. 

— A więc, wszyscy się zgadzają, — 
zauważył Gantaume. — Posyłam za* 

oszenie na najbliższy czwartek. Lecz 
epiej jest nie korzystać z poczty, 
kto zaniesie zaproszenie? 

— Jal-odezwal się głós preten- 
sjonalny Marjusza, który wcisnął się, 
jak kot pomiędzy dysputujących i 
wysłuchiwał ich słów z przejęciem. 

— Co ty tu robisz, gluptasiel..— 
zawołał Gantaume zrywając się. 

— Słucham arkanów i sybille,,. 
Dramat w La Pocholle pomieszał 

mu do reszty zmysły, Wiedział tylko, 
że był spadkobiercą znacznej sumy i 
obiecywał wszystkim przyjęcie do 
współki, organizującej ogrody mecha: 
niczne, przy pomocy ulepszonych ap<- 
ratów. Pomimo  warjacji jego, mie- 
szkańcy La Pochotle unikali móvie- 
nia przy nim o swych sprawach. 

DIG



W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

Ś. P, Gabriela 
odbędzie się dnia 5 marca b. r. o 
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£ jpostrzeżenia meteorologiczne Zakłe”* 

a | Meteorologji U. S. B. 

| z dnia. 3—III 1927 r. 
iśnienie 

fednie | = 
31 Jemperatura : ka w TE 2 
, fpad za do- 
sw m, 

Fiat 5 
s! b ący j Południowy. 

€ 9 U « ag i: Pochmurno. Gęsta mgła. 
žimum za dobę — 0. Tendencja baro- 

‚ Flryczne spadek ciśnienia. 
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1 MĄTEK : 

i. Dziś Wsch, sł. o g. 6 m. 17 

2 Г'“тіц'"- Zach. st. o g. 17 m. 18 
о) а 
224 |Adrį a. 
— — 

URZĘDOWA 

— (4) Dziś urzędujemy od1po- 
. racji przypadającego w dniu 

"Alsieiszym święta „lokalnego, św. Ka- 
ier |, na mocy, zezwolenia, władz 

ni tracyjnych „ wszystkie urzędy 
Istw >we - czynne. będą dopiero od 
zin. 1 popołudniu. 

) | —«) Posiedzenie komisji ;0- 
tajto"y lasów. Jutro odbędzie się 

th 

  

   

    

   

   

    

   
   
   

    

isji ochrony lasów. Komisja rcz+ 

trzy kilkanaście spraw wynikłych z 
*jeprzestrzegania przepisów -re- 

lują ych sprawę wyrębu lasów. 

® 

— (t) Lustracjacarchiwam miej- 
Z okazji zakończenia akcji 

% idowania. mieszkańców. . zarzą, 

ne zostało przeprowadzenie „ lust- 
ji; chiwum miejskiego celem wy-. 
nie ia ilości josób  uchyłających 

c. obowiązku  przemeldowania 
© ównocześnie w sprawie tej, wy- 

So: ane zostało „pismo do komen: 
miasta. policji, państwowej o; po- 

  

bai 

* gy „cie doodpowiedzialności wszyste 

w fh *ych, którym. udowodnione „zo- 

Małor uchylanie: się, od obowiązku 
i Aero *|dowania "się: * 

| 8-7 Zarz, Kasy Chorych m.-Wil- 
r. posiedzeniu w dn. 28 lutego 

s M „ałatwił m. in. następujące зрга- 
ły. powiększył kredyt na niezbędne 

d< xi administracyjne... (zastępstwo 
pon: h i uriopowanych pracowników) 
ną arobnę inwestycje gospodarcze: 
mówił sorawy związane z _powsta-- 
em Okręgowego Związku Kas Cho- 

Ach w wilnie i uchwalił delegować 

% Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 
% Warszawie Członków. A. Zasztowta 
d-ra Izaaka Rafesa w sprawie zmnieje 
enia wysokości składek na rzecz 

| Įymienioaego _ Związku: wyznaczył 
v  jedyt na opłacenie kosztów utrzyma: 
‹ № Stacji Opieki nad, matką i dziec- 

liem do dnia 1 lipca b.r. z tem, że 
Ir 
' charakterze pracowników  czaso- 

Wych; wobec małej frekwencji chorych 
kzychodni K. (Chi na Antokolu a, w 
wiązku-z tem; wysokich-- kosztów. 

+, łorady lekarskiej zamkąć jąJod dnia 
gl aja b.r. i przystąpić do erganiza- 
© H*rzychodni w dzielnicy Nowego 
„| Zabudowania i Nowego Miasta; za- 
| Wierdził upracowany , przez Komisję 

Melinrnarz budżetu ria pierwsze pół- 
%cze ».r. wybrał specjalną Komisję w 

i lv opracowania, projektu reform, 
: (łóreby zagwarantowały pomoc ' le- 

į ską ogółowi ubezpieczonych z 7a» 

с e waniem równowagi budżetowej i 

UV rzeniem realnego funduszu zapa- 

go w wysokości, przewidzianej 

wą; propozycję obwodowego Fun: 

u Bezrobocia przyjęcia czynności 
zekucyjnych załatwił odmownie, 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

>= Prof. Divćky w Wilnie W 
Sobotę rano przyjeżdża do Wilna 
Prof. Adijan  Diyżky celem wygłosze- 

‚ е tegoż. dnia. odczytu. .pt. „Rola 
gier w renesansie polskimi, Urbi 

4u|*. Buda, KrakóW* o godz. Ó-ej w 
+ Sali Śniadeckich, odczyt urozmaiceny 
‹ będzie przezrocząmi. 

Prof. Diveky jest zasłużonym  orę- 

  

ы 

   

  

Л 

downikiemiw sprawie zbliżenia wzajem- , 
lego Połski i Węgier i autorem sze- 

S5ou dzieł w tym kierunku. Nie 

! * 'pimy. osoba prelegenta i trešė od- 

+ Zytu ściągnie również liczne zastępy 

Tak przed laty dwoma, gdy prof. Diyeky 

P". sdstawit uroczą postač wielkiego liry” 
J ka Wegier Petófiego, który w r. 1849 

' poległ na polu chwały, jako adjutant 
ki Bema. 

" *— (t) Akądemiekie wykłady 
rolnicze w Wilnie. W dniach od 
2—6 kwietnia rb. odbędą się Aka- 
demickie wykłady rolnicze w Wilnie 
urządzone staraniem wileńskiego Od- 
działu Towarzystwa popierania Pol- 
Skiej nauki rolnictwa i leśnictwa oraz 
W leńskiego Towarzystwa Rolniczego 
i zw. Kółek i Organizacyj Rolniczych 
zi .mi Wileńskiej. : 

Wyklady te zaznajomią słuchaczy z 

. 

w kościele parafjalnym w Wielkich Solecznikach, i Św. jakóba w Wilnie, 
godz. 9 m, 30 rano nabożeństwo 

żałobne, o którem zawiadamiają 

„KRONIKA 

Urzędzie wojewódzkim posiedzenie *- 

MIEJSKA, P 

sonel tej Stacji pozostanie nadal 

SŁ 

— Niedzielny poranek M. Saleckie- 
go w <Reducie». W niedzielę og. 12 m. 30 

p. wystąpi z koncęriem w <«Reducie> zna- 
omity tenor liryczny Opery Warszawskiej 
Mieczysław Salecki 

W programie arje z oper i pieśni, 
Bilety nabywać można w biurze <Orbis». 
— 4ty Wieczór Kameralny, „organi- 

zowany przez Konsetwatorjum  Wileńskie, 
odbędzie się w sobotę d. 5-90 marca w Sali 
gimnazjum im. A. Mickiewicza (ul. Domini- 
kańska 3) o g. 7.30 w. 2 

Program poświęcony będzie twórczości 
$. Beethovena z okazji 100-ej rocznicy zgo- 
nu genjainego kompozytora. Liczni miłośnicy 
muzyki kameralnej usłyszą: kwartet Bmycz- 
kowy, trio fortepianowe, sonatę skzypcową 
PA ME > biorą E PE 

RA В + +. K. Pliszko-Ranuszewicz (fortep.), . Led: 

najnowszemi zdobyczami nauki: rolni, chowska, H. SawawA! r Bajlsztajn 

czej w zakresie odczynu gleb i wap* (skrzypce), F. Tchósz (wiolonczela), M. Sal- 

nowania, uprawy i ulepszania łąk i g (sitówia). Ser pak Pro. e 

pastwisk, genetyki w zastosowaniu Gzefowicz. Bilety do nabycia w sekretarja- 

do hodowli zwierząt domowych, hy- cis Konserwatorjum (pl. Orzeszkowej 9) 

pas ое . od g. 4—7w. 
gjeny zwierząt, żywienia i hodowli L Widma» Moniuszki na scenie 

bydła, trzody i kani. 3 «Lutni». Jedno. z. arcydzieł. St... Moniuszki 

Ponadto ostatni dzień wykładów ma Posta „na | tle „piafasestejąyćh 
i i „ «Dziadów» Mickiewicza, wystawione będzi 

poświęcony będzie Sprawam = zakrę w wykonaniu koncertowem w niedzielę, d. 

su organizacji gospodarstw i sprawie 6 b, m. og. I2 m. 30 w poł. przez Wil. 

nauczania rolnictwa w szkołach niż- Towarzystwo MuzyCzne a. ; 

szych, šrednich/i wyžszych & uwzględ- | zie to pewnego rodzeju ' wzoowie- 

jeg: i c _ niem, gdyż dzieło to w Wilaie od dłuższego 
= potrzeb województw wschod- (asy E ayak Aka 

Jako prelegenci na powyższe-wy- 
kłady zapewnili. swój przyjazd -pierw= 

W wykonaniu biorą udział; Chór mie- 

szany <Lutnis pod kierunkiem p. J. Lešniew- 

szorzędne siły z Warszawy, Krakowa, 

Lwowa (Dubian) i Poznania. 

skiego, "oraz znani soliści śpiewacy: p. Z. 

Piejewska (sopian) i p. S. Benoni (baryton). 
Przepiękne dzieło więc otrzyma godne 

siebie onacawaie wokalne. ała 

— Kwesta uliczna. W dniu 6 marca Bilety do nabycia w kasie sali <Lutnia» 

r. b. odbędzie się kwesta uliczna na schro- Od g. II r. do 9 w. bez przerwy. 

nisko dia Gzieci polskich T-wa «Caritas». Ceny od 30 gr. 

— Nadzw. Walne Zebranie czł. T-wa 
Opieki nad Zwierz., jak było. poprzednia. 

ogłoszono, odbędzie ię 5 marca r. b. w lo- 

kalu przy ul. Sierakowskiego Nr 25—174 

Olszewskiego 

Żona, Syn i Wychowanek. 

— Karol Szymanowski w Wilnie. 

Dowiadujemy się, że w najbliższym. czasie. 
staraniem wileńskiego Związku Literatów 

— Dziś Kwesta doroczna na Dom 
Wychowawczy: dla sierot im. Józefa Piłsud- 

skiego— pomóżmy biednym dzieciom! 

odbędzie się.Koncert kompozytorski najwy- 
bitniejszego współczesnego twórcy muzycz- 

"TEATR i MUZYKA, 

— «Uśmiech losu» w Teatrze Ро!» 

nego w Polsce, Karola Szymanowskiego. 
Kompozytor ten, świeżo powołany ną sta- 

nowisko dyrektora  Konserwatorjum  war- 

szawskiego, przybędzie do Wilną..po raz 
pierwszy i przyjmie osobisty udział'w kon- 

skim». <Uśmiech losu» — komedja Wł. Pe- 

+zyfisklego, na premjerze dożnała przyjęcia 

"wprost eniiizjastycznego, oklaskom nie było 
końca," wróżyć więc można tej świetnej ko- 

medji powodzenie jolatkawe ma naszej sce- 

cercie. Spodziewany jest zarazem przyjazd 
znskomitej skrzypaczki Ireny Dubiskiej,  któ- 
ra wykona dzieła skrzypcowe Szymanow- 

skiego, uznane w Europie za czołowe utwo- 
ry muzyki nowoczesnej. Koncert powyższy 

zapowiada się jako wielkie święto dla 
wszystkich miłośników muzyki. 

nie. Dziś i jutro <Uśmiech losu», 
— Popołudniówki w Teatrze Bol. RADIO. 

skim. W sobotę o g. 5-ej pp. grana je At 

0 Cenačh Giajoltawycić od 15 gr. w włelia — Pregram stacji warszawskiej. 

xsiężna i chłopiec hotelowy» —komedja Sa- 15.00—15.25. Komunikaty: gospodarczy 

woira; w niedzielę zaś o g. 3.m. 30 pp. —. meteorologiczny. 
15.30—16.30. Stacją nieczynna.  ; 
16.30—17.45. Komumikat harcerski. 
16.45—17.40. Program dla dzieci. 

malownicza <Płomienna noc»—Lengyelą. |! 
Poranek <Lutni». W niedzielę nad- , 

chodz: %0 g. 12 m.30 pp. odbędzie się 
poranek Wil. dT ówanystya muzycznego <Lu- 17.40—18.40. Koncert. 

jtnia». | £) Koncert popoludniowyi kamerainy. Wy- 
„konawcy: .-Gabryela.. Jabłońska... (skrzypce), 
Zofja nw ge i 

rof. Je Leteldy (fort. ;i ;aki . 
# 184071600. Wozmaltdśći 

19.00—19.25. Odczyt p. t. <Połów 
pstrąga i lipienia ma: sztuczną muchę — 

wygł. Dr. Jan Lankau (dział <Sport i wy- 

chowanie fizyczae»). ё 2 i 
19.30—19.45 Komunikat rolniczy. 2 
19.46—20.15. Przerwa. Przypušzczalnie 

komunikaty. 

Program wypełnią <Widma»—Moninsżki. 
z udziałem zespołów chóralnych >oraz_Soli+ 
stów Z, Plejewskiej i S. Benoniego, Dyry- 
guje J. Leśniewski. : 

— <Reduta> na Pohulance. <Maska- 
rada na poddaszu». Dziś po raz drugi o 
g. S-ej w. scherzo karnawałowe: Ivo Vojno- 
vic'a «Maskarada na poddaszu» w tłomaącze- 
niu M. Szczepańskiej. у 

Ceny miejsc od 20 K : ! 
„Jutre i pojutrze <Maskarada na podda- 
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Fon Szopka Aikademicia w dniu 3, 4, :5, 6, 1, 8 1 9 
marca b. r. 0 godz. 8 m. 
wiecz. w Ognisku Akademickim 

ul. Wielka 24. Ceny miejsc od 50 gr. w górę. 

15 

  

Dziś będzie wy- 

Miejski Kinematograf i 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

  Anons: «CZARNY _«NIOŁ». 

„Przemytnik z czarnego wąwozu* 
dramat w 9-ciu aktach. W roli tytułowej Bessi Love. 
domu» komedja w 2-ch aktach. Ostatni seans o godz. 10. W poczekalniach koncerty 
Radjo. Ur uesira pod dyrekcja Kapelmistrza p. W. Szczepańskiezo 
niedzielę i święta od godz. 2 m 30, w spboty od godz.'3 m. 30 i inne dnie od godz. 
4 m. 30. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 g:. Początek 
dzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz. 4 i inne; dnie o: rodz, Ś-tej. 

Nad program „<Ja chcę do 

Kasa czynna: w 

seansów: w nie- 
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Kiuo- H li 66 UWAGA. Razem 15 aktów. Podwójn r . 1) <TAJEMMiCA J ADWOKAT: 
Teatr 3, ez | dramat salonowy w 8 akt. i inetie Maddie i in'a i pay Hip al. Wileńska 38, | humorem komedja <HAREM. MĘŻÓW: 7 akt, berustan: zmiechu w rol. gl. bebe Daniela i 

< Diana Kane. Seansy od goiz. 4-ej. 

a i lg ka т DOKTÓF | 

KO KURS f|0. ZELDOWICZ 
Magistrat m. Nowogródk:; ł konk d NE, MOCZOPEĆ. agi . Nowogi a ogłasza konkurs na posadę inżyniera miejskiego, ? : 

Z uposaženiem wedlug Vill stopnia służbowego płac urzędników adidas 1-18 od A og goi w. 
proc. dodatkiem komunalnym. Niezależnie od tego, inżynier otrzymywać będzie. do- IGS32 BH | 
datkowe wynagrodzenie od wykonywanych nowych inwestycyj miejskich. DOKT ÓR 

Kandydaci reflektujący na, powyższe stanowisko winni posiadać ukończone $ Zeldowiczowa 
wyższe studja architektoniczne na jednym z zakładów polskich, względnie zagranicz- | KOBIECE, WENE 
nych oraz praktykę gospodark samorządowej. c] RYCZNE: i thor. 

‚ ‚ Ро podania należy dołączyć: 1) własnoręcznie napisane curriculum vitae i “| DROG MOCZ, 
odpisy: dyplomu, zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, metryki uro- sł pri? 2 od 46 
dzewia, dowodu stwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, oraz zaświad- Р ER 

= czenie stwierdzające znajomość gospodarki miejskiej z poprzedniej pracy. ew Ę 31 
: Oferty należy składać na ręce Burmistrza m; Nowogrodka, w terminie do POK + 

dnia 15 marca 1927 r. Oferty nieuwzględnione, pozostaną bez odpowiedzi. "WiSmiete: k 
Ы - % aiowska 

«(—) A. Czechowicz przyjmuje od godz. 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje. 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K: DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

WRÓŻKA 

  

cia, od: godz. 

Państwowa Szkoła 
Rzemieślniczo.Przemysłowa w Lidzię 

ZAKUPI deski stolarskie bezwzględnie suche l 

zdrowe w następującej ilości: desek sostowych: 13 m|m—2 m. 

zb.; 19 mjm.—2 m. zb; 25 m]jm.—4 m. zb.; 31 m|m.—3 m, zb. 

58 mfm.—3 m. zb.; 50-m|m,—2 m. zb.; 63 1 75 mjm.—1 m. zb.; 
desek dębowych 13 mm i 19 mįm.—l m. zb.; 25 i 50 m|m.— 

1 m. zb.; desek klonowych 75 m|m.—3 m. zb. Oferty z Ipo- 

daniem cen loco wagon. stacja załadowania kolei normalno- 

torowych przyjmuje się do 15-g0 marca b, r.: 

Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa, 
Lida, Suwalska 58. Dyrektor. 

  
ems w 

usa 
   

   
    

        

i 8 Burmistrz m. Nowogrėdka. 

SEVNNA 
- CHIROMĄNTKA 

prawnuczka  Lenorman, która 
© wróżyła Napoleonowi: Przepowiada 
»przyszłość, sądowe sprawy, o miłości 

i ted. wyzdrówiała; odnawia przyję: 

"ul. Młynowa 21 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie 

  

Kapitały na oprocentowanie 
w kaźdej sumie 
pod "zabezpieczenie 
również POŻYCZKI ZAŁATWIAMY 
„szybko i dogodnie Dom H.-K. 
BO Gdańska 6, 1 piętro tel. 9-05 

93 

    

mig RU KARNIA I 
WYDAWNICTWO * 

‚ ‘!”П.Ё%З?(! ы 
ы =: Kwaszelnia 235 

  

    

    й 46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Choroby « zębów, - 

lanowe korony. 

10 zrana do 8.ej wiecz., 

na schody i 
na lewo, 

raty. 

6. Wolfson 
ożne, | m 

Dr. 
lokujemy solidnie" | 

rzeczowe, jak 

Lekarz-Dentysta 
7 MARYA 1 3PTOq 7 

х 
Т 

   
    
        

    

"kom t ucz: 

    

|OCZO- 
ciowe i skórne, ul. 
ileńska 7, tel. 1067. 

do 19. Mickiewicza 

Dr.Cz. KONECZNY. 

chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Bore 

(Mickiewicza ° 11 — &° 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i ną 

— 

  

„Ožyūska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Piombowanie i tusi“ 

anie zębów bez bólu. 
Poreiatowe i złote 

ony. Sztuczne zęby. | 
_Wojskowym, urzędni- | 

r iczącym sie 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. | 

SZU>. i 208% Transmisja koncertu zUpwii. HERZ CZENIE wow, ь Ki sa=:=Wydz.=Zidr, Nr 3. 

Z Z ——>— 7 ” ga Bom łszel-. а 

ANA OK I AÓRĘ = . poznanczyk, 32 lata, kawa- © kie roboty w za“ "i ————— | 

e. UWADŽE SOLENIZANTOW w d. 4 marca = Agronom ler, wykształcony * rolnik, и :":Ь :":'_"“" . Ёекгоіо;\. 

w Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocow. hodowca i organizator szuka z powodu parce- anas B „| Ogłoszenia, 
; i Wytwórnia ul, Piłsudskiego 2. ; = || dacji stanowiska. Pierwszorzędne Świadectwa. „E | BE *" Różne 

Sklep Detaliczny ul. Wileńska 36, tel. 886 5 ь Smiglelski, Jarocin Pozn. й та "pz | | Reklamy 

aa leca dl ców wyb Wina Kraj Й ómi. i: pił | Е gi na bardzo dogod- 

Ep kM — ®— a auddwada | 
w asortyment trunków, ba! i atesów. = а$ + т sia A ‚ ы zalą 

т — 8302006606 660606 840608869 | 1.14? 
my DOM KOMISOWY ZLECEN —2 sp. 6608 8 REKLAMOWE 

: A, # „ Grabowskie, 

IGNACEGO BERGERA. „ ы JsQ1 Po a Žinios 
a 5    

              

   

  

    
    

WARSZAWA, JASNA Nr. 22. 

aży, zamianie majątków, domów, willi, placów: 
fabryk i t. p' 

Ńabywa i odstępuje sumy hipoteczne przedwojenne i przeprowadza regulacje 
takowych dla dłużników i wierzycieli. 

ё „Lokuje sumy hipoteczne na wysokie oproceniowan e. 

Obecnie posiada w Warszawie kilka wysoko rentujących 

: się domėw korzystnie do sprzedania 

Informuje we wszystkich'sprawach w Gądach, urzędach 

państwowych, komunalnych oraz  hipotekach, przyczem 

© przyjazd zainteresowanych do Warszawy źbyteczny. 
а 
© Udziela gwarancji hipoteoznych dia monopoli. 

Przyjmuje domy w Warszawie w -administracię, wypłacając kómorne zgóry. 

pośredniczy przy kupnie, sprzed 
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| proczka mechaniczna: 
nagrodzona 

ZŁOTEM! MEDALAM | 
na wystawach: 
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„ *MIESZKANIE i JEGO KULTURA Gy 

oraz 

„WYNALAZKÓW 
w Warszawie. 

Praktyczna, -Oszczędna." Najlepsza, - Najtańsza. 
lekko, dając 90 proc, oszczędności pracy, mydła i paliwa; e 

nie RE bielizny i rąk, pierze do 100 klg. na godzinę jak najgrub- 
szej, tak i najdelikatniejszej wszełkiej tkaniny. 

„ Kosztuje © 60 proc. taniej. od zagranicznych pralek. 

W UŻYCIU w licznych zakładach  praczkarskich, szpitalach, Kotefach, 

restauracjach, internatach, sanatorjach, żłobkach i oddziałach wojskowych 

APROBOWANA przez Dyrekcję Zdrowia przy Min, Spr. Wewnętrznych 

oraz przez Ministerstwó Spraw Wojskowych. ( 

Oferty i demonstracje na żądanie. 

A 

Pracu 
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Dom P.-H. W. MALINOWSKI inžynier 
spółka z ogr. odpowiedziałnością. 

Wilno, ulica Wileńska Nr 23. — Telefon Nr 3—10. 

Adres telegraficzny: „WUMA — WILNO*. 
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ŠPaistwowy Zaklad“ Zdr 

е 
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Dojazd: Stacja kolejowa Kielce, skąd automobilami do 

000000 088600 
Tow. 

ё 

‚ @ВЕРЕ 88
82
68
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w POZNANIU 

Poleca na rok bieżący swojego wyrobu, 

SIE WNIKI RZĘDOWE „POLONIA* z aparatami wysiewnymi 
typu oiederslebena, dające największe oszczędności ziarna wysiew- 
nego i obfitsze zbiory. 

DŁUTOWY SPULCHNIACZ PODGLEBIA (gł;bosze) nieoce- 
nione przy plantacjach buraków. * 9 

° — СБАВ!\Е КОММЕ „1ЮЕАЁ“ automatyczne typu amerykan:kiego, 
pfacują w tysiącach sztuk na calym cbszarze Rzeczypospol ieį. 

__ . GARNITURY. PAROWE _.MŁOCARNIANE, jedyny "wyrób Kra- 
jowy, skutecznie wałczące z dotychczasowym importem zagranicztym, 
coraz więcej zdobywające uznanie odbiorców przez wysokie zalety 
konstrukcyjne i stałe techniczne udoskonalenie. 

„  STERTNIKI (elewatory) do słomy do powyższych garniturów, o 
łańcuchach typu angielskiego. 

URZĄDZENIA CUKROWNI, GORZELNI, REKTYFiKACJI 
KROCHMALNI i t. p. ; 

Przedstawicielstwo: Inžynier JAN GUMOWSKI, Wilno, 
ul. Mostowa 3. 

Telefon 271. Katalogi i oferty na żądanie. 
(TTT STS NET S TIT TTT OPADA PIREZ OPG 

ojowy 

  

Akc. H. CEGIELSKI | ( 

     tel 82 * 

motorowy w 
Wilnie sprze- 

dam, z powodu 
wyjazdu tanio i na 

— + 

w cen- 

„miasta -do sprzedania 
IDowiedzieć ' się Mo- 
„Btowa 27 m. 6. 

  

  

       

G ® 5 I я sa SI . I | 2 > rs a. i. p z : 

ER e etz a S ziemi Kieleckiej. arp kcyj Trancus- 

patentowanych maszyfedó prania syst. T. PODOSKIEGO. ©G- sofa SZ 

eo „B šui 4 | — GA 
Н o O i Sezony letnie od 1 maja do 31 października. mz 

$ Г! ĮLėžka 
„Marysia D Kąpiele siarczano-słone i mułowe, wodolecznictwo, leczenie Š Materace, 

elektrycznością, leczenie Światłem, kąpiele słoneczne; © Otomany 
+ 

najtaniej nabyć 

możną. „w. D.H. 

H. Sikorski sza 
. Zawalna Nr30 

zakładu. 

  

„Ge 

wieszczenić. 
- Magistrat m. Wilna podzje do 

ogólnej iwiadomości, że we wtorek 

dnia 22 marca o godz. 12-ej w po- 

nie przy zaułku Boltupskim w 

domu Nr. 20 odbędzie sprzedaż 

drogą licytacji całego taboru aseni- 

dogodnych warunka: 
Lwowska 7-2. „. 

„de. Młyn elek= 
tryczny 

ŁY N walcowo- 

trum >> 

zacyjnego. miejskiego, składającego się ' : 

z koni, hermetycznych beczek, pomp, 

wozów, sań, szmelcu żelaznego i in- 

nych rzeczy. « 
Ogiądać powyższy tabor można 

codziennie ed dnia 18.1I1. 1927 r. od 

godz. 9 do 4 popołudniu. 

Magistrat m. WILNA. 

„dr 4404 
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$—-,ME BE —$ + 
% Łóżka angiejskie fabryki «Konrad, 
+ Eipwaetarąjnae i Ska» T-wo Akc. w: 
3 arszawie, meblę gięte, fabr. <Tho- $, 

neta», otomany, materace, kredensy, 
4 stoły, kszesła, szafy, garnitury sało: $ 
$ nowe, meble biurowe i t. p. poleca 

+ 
į 

  

D.'H. F. Mieszkowski 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23,4 
tel. 2—99. Na prowincję wysyłamy 

towary za zaliczeniem. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowa kore- 

'spondencyjne — prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 

+ 

  

czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafi, pisania na maszy- 
nach. Po ukończeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! $ 

korespondencji 

    

_ Majtońsze źródło 
na sezon wiosenny 
Wyroby wełniane na kostjamy 

damskie i męskie. 
Jedwabie i artykuły sezonowe 

i 
- 
$ Kazimierz Rutkowski 
į J. Domagala 

Wilno, Wielka 47. 

9
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warzyw i kwiatów, [ucernę, koniezy- FB ny, trawy i wszejkie inne polne.Fą 
gy Rozmaite preparaty chemiczne prze-m 
B ciw wszelkim szkodnikom roślinnym KB 

łyko i sznury kokosowe polecą 

EAleksander SzyfterM 
„ 5pecjalny skład nasion m 

Poznań, Wielka 11. BR 
Cennik nasion na rok 1927 wysytam al 

na życzenie bezpłatnie, [ В 

  

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca oświa- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś zjej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6 do 8. 

| Galit Kosnelprzny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u- 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W, Z. P. Nr 1, Wilno, dn. 301 r. 1926 

RADJO solidny sprzęt radjo © 
amaiorski. 

Kompletne instalacje Zz nowo- 
czesnych odbiorników. 1 

CENY NISKIE. 
4 Bezplaine porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 

j Wileńskie Biuro Radjotechniczne * 
+ Mickiewicza 23. Tel. 405, : 

    

    

  

      

  
NA RATY, $       

     
   

  

   

  

| Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najle 1 па 
wydatniejszą farbą A ay 

i celów malarskich. 
Odznaczona na PA w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędze do nabycia. 

4064446636646606656060096040000403 

® Po wycofaniu się od I stycznia 1927 r. 
4 ze spółki <Bławat Wileński» otwo- 

Tzyliśmy przy ul. Wileńskiej Nr 33 
własny sklep płótna i towarów 

bławatnych pod firmą 

* 
° Н 
: 
: 
° . 

:  ). Dubicka i S-ka 
2 obecnie przystąpiliśmy do lkwidacyj. 
į nej wyprzedaży wszystkich towa- 
2 rów wiełnianych po cenie kosztu. 

Polecamy się łaskaw jamięci 
Szanownej Klientelt > 

* J. Dubicka i J. Januszewski. 
NZRZANKANRNENNNRNANNSNENNUNU 

Zginął pies + 
+ 
4 Suka 10-cio miesięczna. Maść czarna 

+ 
+ 

podpalana na piersiach i łapach. 
Wzrost średni, wysmukła. Nogi 
wyjątkowo długie | cienkie. Łaskawy 

4 znalazea zechce psa przyprowadzić 
4 lub dać o nim znać, za wynagrodze. 
4 niem — Antokol — Holendernia 6 
4 Luboński, lub do adm. <Słowa». 

W. księgarni 
W. MAKOWSKIEGO 
otworzoną została 

KOLEKTURA Loterji 
Państwowej p. t. 

A kowskiiSp. 
ul. Ś. Jańska Nr 11 
Bilety do 1 kl. są już 

do nabycia. 
  

Gotówkę 
ulokujemy w 

każdej sumie u 
poważnych osób 

na zabezpieczenie 
hipoteczne 

Wileńskie Biuro 
Komisowo: Handło- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiew:cza 21, 

tel. 152:     
wieżo  odremonto- 
wane mieszkanie 

z 5 pokoi odstąpię za 
zwrotem kosztów 

remontu, 
Kalwaryjska 16 m. 2. 

DOM 
murowany w 

dobrym punkcie z 
ogródkiem _sprze- 
damy za 1.700 do- 

larów 

Wilefskie Biuro 
Komisowo Handło- 
we (kauojonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152 

    

    

  

  

OŚRODEK 
większego majątku 
z rzeką, z miejscem 
na duży młyn 

wodny, z cegielnią, 
z dużym ogrodem 
owocowym, z ładną 
siedzibą sprzedamy 
za 7.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul, Mickiewicza 21, 

tel. 152,     
kofńicn maja 

lub w począ- 
tku czerwca 

1926 roku wydane 
przez BRONISŁAWA 
WASŁAASKIEGO 

enie na imi 
ADOLFA CZYKUN: 
w sprawie obsadzenia 
prtez niego stano- 
wiska Agenta Poczto- 
wego w Wilefskiej 
Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafu, z dniem 1-go 

marca 1927 roku 
unieważnia się. 

Bronisław Wasilewski 

2 DOMY 
murowane i 2 domy 
drewniane z dużym 
ogrodem owoco- 
wym, ziemią włas= 
ną 800 sążni, w 
dobrym punkcie, 

sprzedamy 
niedrogo 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handio- 
we . _ Mickie- 
wicza 21, tel. 152. |   

озхокце  wspėl+ 
nika z kapitałem 
1.000 zł. do 

interesu w pełnym 
biegu. Dow. w biurze 
ogłoszeń S. Jutana, 

Niemiecka 4. 
  

przedaje się w 
majątku Bujwi: 

- dziszkach gener. 
Buturlinowej 5 kl. od 
Wilna klacz 4 lat, 
rosła, nie ujeżdzona, 
1/2 krwi angielskiej. 
Bllższe wiadomości: 

Zwierzyniec, 
u). Grodzka Nr 2 m. 2 
    

GINAŁ PIESEK 
czarny foxterjer, 
żółte łapki, ogon 

i uszy obcięte. Žna- 
lazcy wynagrodzenie" 
Ukrywanie  scigać 
będę sądownie. 

Mickiewicza 44 m. 2. 

  

Siemienia 
lnianego  poszu- 

kujemy dla stałej 
dostawy 2 — 3 

wagony miesięcznie 
na b, dogodnych 

warunkach 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul. Miekiewicza 21, 

tel. 152, 

gubiono książkę 
Z wojskową 

Nr 248/45 rocz. 
1 wyd. przez P. K. 
U. Święciany na imię 
Stanisława Hałyno 

wsi Wasiliszki 
gm. Plussy. 

gubiono książkę 
Z wojskową a. 

przez P. K, U. 
Wilno, rocznik 1900, 

na imię Alfonsa 
Gryszkiewicza zam, w 
Wilnie, Chełmska 49, 

Do sprzedania 

LEI Aue 

  

   

            

     

  

  

Za 2.500 | 
dolarów dwa domy 
drewniane, Piac 

| około 15.0 sążni 
kw. nadający się 
na ogrodnictwo, 
Sprzedamy na 
wygodne spłaty 

Załatwiamy 
szybko 1 dogodnie 
tranzakcje: Kupno 
1 sprzedaż nieru- 

ohomości, lokaty 
kapitałów, pożyczki 

pod solidne 
zabezpieczenia 

Dom H.-K. Wileńskie Biuro 

„ZACHĘTA: Komisowo Handlo- 
Gdańska 6 we kancjonowane 

Tet. 9—05. ul. Mickiewicza 21,     tel. 152. 
  

ml. Antokolska 74—8, 
Dąbrowski. 

  

lokujemy każdą 
sumę _ pieniężną 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo. | 

  

Solidnie | 

we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tel, 152. 
  

  

Rejestr Hmdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 16.1. 1927 r. pod Nr, 5740 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1—5740. Firma: Szmukler Chaja. Sie- 
dziba w Iwju, pow. Lidzkim Przedmiot — skiep go- 
towego ubrania. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
cielka — Szmukler Chaja, zam. tamże. 4372—Vi 
  

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wiłnie w dn. 16.11. 1927 r. pod Nr. 5739 wciąg: 
nięto: 

R. H. A. 1 —5789. Firma: Swirska Sora. Sie- 
dziba w Michaliszkach, pow. Wileńsko-Trockim. Przed« 
miot — sklep spożywczy i skór. Firma istnieje od 
1925 roku. Właścicielka—Swirska Sora, pie tamże. 

4373—VI 

Do Rejestru Handtowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 16.l. 1927 r. pod Nr. 5742 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5742 Firma: Szud Ester Siedziba 
w Krzywiczach, pow. Wiłejskim. Przedmiot — sklep 
spożywczy i bławatny, Firma istnieje od 1926 roku, 
Właściciei—Szud Ester, zam. tamże.  4370—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr: 
w Wilnie w dn. 16 Ii 1927 r. pod Nr. 5741 wciągnięto: 

R. H. A. 1—5741, Firma: Bloch Szyszka. Siedziba 
w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep manufaktury, 
Firma istnieje od 1890 roku. Wiaściciel—Błoch Szyszka, 
ząm. tamże. 4371—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
pa w dniu 16—1I1 1927 r. pod Nr. 5738 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5738 Firma: Swirski Owsiej. Sie. 
dziba w. Michaliszkach, pow. Wileńska - Trockim. 
Przeamiot—sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel—Swirsk; Owsiej, zam. tamże. 

" 4374—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18—11 1927 r. pod Nr. 5752 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. —5752. Firma: Ginzburg Josiel. Sie- 
dziba w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spo- 
žywczy i galanterji. Firma istnieje od 191g roku. Wła- 
ściciel—Ginzburg Josiel, zam. tamże. 4375—V1 

Do Rejestru Handlowego Dział ądu Qkr. 
w Wilnie w dn. 14.11 1927 roku pod Nr. 5703 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5703. Firma: Wysocki Jan. Siedzi- 
ba w Bieniakoniach, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep 
spożywczy, galanterji i towarów  łokciowych. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel—Wysocki Jan, zam. 
tamże. 4360—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—il 1927 ręku pod Nr. 5765. wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5765. Firma: Girszowicz Sora. Sie- 
dziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—skłep spo- 
żywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właścicielka— 

irszowicz Sora, zam. tamże. 4378—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18—II 1927 r. pod Nr. 5763 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5763. Firma: Cyderowicz Fejga. 
Siedziba w Bielicy, pow. Lidzkim. Przedmiot — sklep 
żelaza. Firma istnieje od 1900 roku. Właścicielka — 
Cyderowicz Fejga, zam. tamże. 4379—Vi 

De Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 18—1 1927 r. pod Nr. 5762 wciąg- 
nięto: 

R H. A. |. — 5762 Firma: Cukierman Brocha. 
Siedziba w  Lebiedziowie, pow. Mołodeczańskim. 
Przedmiot—herbaciarnia z zakąskami, Firma _ istnieje 
od 1920 roku. Właścicieika—Cukierman Brocha, zam. 
tamże. 4380 — VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18.4 1927 roku pod Nr. 5761 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. L—5761. Firma: Ange! Hinda, Siedziba 
w Iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spożywczy i 
galanterji. Firma istnieje od 1891 roku. Właścicielka— 
Angel Hinda, zam. tamże. 4381 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 18.1. 1927 roku pod Nr. 5760 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. I.—5760. Firma: Andruszkiewicz  Ale- 
ksander. Siedziba w Bielicy, pow. Lidzkim. Przed- 
miot—sklep win i wódek. Firma istnieje od 1923 ro- 
ku, Właściciel Andruszkiewicz seo zam. tamże. 

82—VI 

Do Rejestru Handiowego Dziai A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18—1! 1927 r. pod Nr. 5759 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. I. — 5707. Firma: Zandberg Tobjasz. 
Siedziba w Wilnie, uł. Zawalna 51. Przedmiot—sklep 
skór i uprzęży roboczej. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel— Zandberg Tobjasz, zam. przy ul. Zawai- 
nej 66. 4383— Vi. 

Do Rejestru Haadtowego Dział A Sądu Okr. 
w Šakė w da. 18—i1 1027 r. pod Nr. 5758 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5758, Firma: Wajner Rywa. Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. Werkowska 24, Przedmiot — sklep 
Spożywczy. Firma stnieje od 1926 roku. Właściciel- 
ka—Wajner Rywa, zam. tamże. 4384 —VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn. 18—]l 1927 r. pod Nr. 5657 wcią- 
gnięto: 

R. H. A. 1.—5657. Firma: Taubes Michel. Sie- 
dziba w Postawach. —Przedmiot—sklep spożywczy, 
bakalji, gałanterji i tytuniowy. Firma istnieje ad 1925 
roku, Wlašciciei-Taubes Michel, zam. tamże 4385—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18.11 1927 roku pod Nr. 5766 wcią- 

ięto: 
s R. H. A: 11—5766 Firma: Goldszmit Alte. Sie- 
dziba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot--sklep spo- 
żywczy i żelaza. Fuma istnieje od 1926 roku, Właści- 
ciel—Goldszmiit Alte, zam tamże, 4388—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 18—ll 1927 r. pod Nr. 5756 wcią- 
nięto: 

R R. H. A. |.—5756. Firma: Sagałowicz Szaja. 
Stedziba—w iwju, pow. Lidzkim. Przedmiot herba- 
ciarnia. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel—Sa- 
gałowicz Szaja, zam. tamże. 4386 — VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn.18—1Il 1927 roku pod Nr. 5767 wciąg= 
nięto: 

R. H. A.l.—5767. Firma: Feder łzaak. Siedziba 
w lIwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep manufaktury 
i gazet. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel—Fe- 
der Izaak, zam. tamże. 4387—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 19—il 1927 roku pod Nr. 5778 

« wciągnięta: 
R. H. A. 1.—5778. „Oszerowski Calko“ w Iwju, 

pow. Lidzkim — piwiarnia, Firma istnieje od 1910 
roku. Właścicieł — Oszerowski Calko, ek 

4419—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 19. M. 1927 r. pod Nr. 5771 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. l. — 5771. „Kac Sora* w Iwju pow. 
Lidzkim, sklep spożywczy i kelonjainy.IFirma istnieje 
od 1926 roku. Właścicielka — Kac Sora, zam, 
tamże. 4412—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąru Okr. w 
Wilnie w dn. 19. 1. 1927 r. pod Nr. 5772 wciąg: 
nięto: 

R. H. A. I. — 5772. „Kopytnik Jankiel w Ró- 
žance pow. Lidzkim, sklep spożywczy, kolonialny i 
garnków. Firma istnieje od 1897 roku. Właściciel 
Kopytnicki Jankiel, zam. tamże 4413—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 1911 1927 roku pod Nr. 5773 wciąg- 
nięto: 

R. H, A. I. —5773. „Koszczer Bejla* м Iwju, 
pow. Lidzkim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1927 roku. Właścicielka — Koszczer Bejia, zam. 
tamże. r 4414—VI 
  

Do Rejesiru Haadiowego Dział A Sądu Osr. w 
Wilnie w dniu 19—i1 1927 roku pod Nr. 5774 wcią- 
gnięto: 

R. H A. l. 5774, — „Lewin Bencjan* w Lebie- 
dziowie, pow. Moełodeczańskim — sklep drobnych 
towarów i galanterji. Firma: istnieje od 1920 roku, 
Właściciel — Lewin Bencjan, zam tamże. 4415—V|. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Są'u Okr. 
w Wilnie w dniu 19—li. 1927 r. pod Nr. 5775 wcią- 
gnięto: 

R. H. A 1.—5775. „Lidzki Dawid w Iwju, pow. 
Lidzkim — skłep lnu, siemienia i skór. Firma istnie- 
je od 1923 roku. Właściciel — Lidzki Dawid, zam, 
tamże. 4416—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 14—1II 1927 r. pod Nr. 5711 wciąg- 

nięto: ю 

R. H. A. 1. — 5711. Firma: „Merduch i Josif 
Szpilkowscy S ka*. Przedmiot — sklep siemienia Inia- 
nego. Siedziba — Lida ul. Sadowa 20. Firma istnieje 
od 1918 reku. Wspólnicy zam. w Lidzie przy ul. Sa+ 
dowej 20: Morduch Szpilkowski i Josif „Szpilkowski, 
Spółka firmowa, przyobleczona w umowę pisemną w 
dniu 27 stycznia 1927 r. i zawarta na czas nieokreś- 
lony. Zarząd spółki stanowią obaj wspólnicy i tylko 
obaj łącznie uprawnieni są podpisywać w imieniu 
spółki. 4398—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dniu 14 i! 1927 roku pod Nr. 5712 wciąg- 

nięto: * 
R. H. A. I.—5712. Firma: „Odlewnia želaza Bra- 

ci l. i E. Szapiro w Lidzie S-ka firmowa. Przedmiot 
— odlewnia żelaza i narzędzi rolniczych. Siedziba — 
Lida ul. Suwalska 132. Firma istnieje od 1900 roku. 
Wspólnicy zam. w Lidzie, ul. Suwalska 132: Jakób 
Szapiro i Eber Szapiro. Spółka firmowa, zawarta na 
mocy umowy z dnia 6 listopada 1912 r. na czas do 
6 listopada 1942 r. Zarząd należy do obu wspólni- 
ków i tylko obaj wspólnicy łącznie mają prawa pod- 
pisu za snółkę. ) 4401—VI 

—Do Rejestu Handtowego Dział A Są4cu Okr. 
w Wilnie w dniu 14—11 1927 roku pod Nr. 5705 
wciągnięto: 

R H. A.—5705 Firma: „Dostawa* Naum Kal- 
ler i S-ka", Przedmiot—dostawa rozmaitych produk- 
tów dla 10 Baonu K.O.P. Siedziba Krasne nad U:szą. 
Firma jstni:je ed 25 stycznia 1927 roku. Spółnicy: 
lzaak Lipszyc i Naum Kalłer, zam. w Wilejce, Fran- 
ciszek Staszkiewicz i Hirsz Kac zam. w Kraśnem 
r/Uszą. Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z 
dnia 26 stycznia 1927 r. po dzień 1 lutego 1928 r. z 
prawem automatycznego przedłużania na dalsze ter- 
miny. Zarząd spółki należy do wszy*ikich czterech 
wspólników i tyłka wszyscy czterej łącznie są upraw- 
nieni do podpisyw+nia za spółkę, 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 18—II. 1927 r. pod Nr. 5755 wciąg- 
nięto: 

R. H. A. 1.—5755. Firma: Mojżesz Goldin i 
Abram Podolski S-ka. „Przedmiot — sklep galanterji. 
Siedziba—Lida, ul. Suwalska 4. Firma istnieje od 
1920 r. Wsnólnicy zam. w Lidzie przy ul. Suwalskiej 
4: Mojżesz Giłdin i Abram Podolski. Spółka firmowa 
przyobleczona w umowę pisemną w dniu 13 stycznia 
1927 r. na czas nieokreślony. W imieniu spółki są 
uprawnieni do podpisu obaj wspólnicy pęk 

"Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 18—|i 1927 pod Nr. 5750 wcią- 
gnięto: 

R. H A. 1.—5750, Firma: Sklep jubilerski i ze- 
garków Sz. Ginstling i M. Podzelwer S-ka". Przed- 
miot—sklep jubilerski i zegarków. Siedziba— Wilno, 
ul. Niemiecka 37. Firma istnieje od 5 stycznia 1927 
r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Szłoma Ginstling—przy 
ul. Wielkiej 28 i Mojżesz Podze'wer —przy u'. Bakszta 
4. Spółka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 
5 stycznia 1927 r. na okres trzechletni z prawem 
automatycznego przedłużenia na dalsze trzechietnle 
okresy, o ile którenkolwiek ze wspólników nie zgłosi 
pisemnego żądania o rozwiązaniu spółki na trzy 
miesiące przed upływem terminu. Zarząd spółki na ° 
leży do obydwóch wspólników i tylko obaj łącznie 
uprawnieni są do podpisywania za spółkę pod stemp- 
lem firmowym wszelkich dokumentów, jak to: umów, 
weksli, indosów, czeków, zobowiązań i innych aktów, 
Plenipotencje do prowadzenia spraw sądowych spółki 
podpisuje $zloma Ginstling pod on a 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 19 Il. 1927 reku pod Nr. 5776 
wciągnięto: : 

В. Н. А. 1. — 5776. «<Mowszowicz Fruma» 
w Iwju, pow. Lidzkim — sklep spožywcay. Firma 
istnieje od 1926 raku. Właścicielka -— Mowszowicz 
Fruma, zam. tamże. 4417—VI 

Do Rejestru Hindiowego Dział A Sądu Okr. 

w Wiinie w dniu 19—I1 1927 roku pód Nr. 5777 
iągnięto: ; 

= RM A. I. — 5777. <Niegniewicki Josiel> w 

Bielicy, pow. Lidzkim — sklep skór. Firma istnieje 

od 1923 roku. Właściciel — Niegniewicki Josiel, zam, 

tamże. 4418—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sąou Osę. 
w Wilnie w dniu 19—il 1927 roku pod Nr. 574: 
wciągnięto: 

R. H. A. 1.—5779. «Płotkin Hinda»e w  Lebie* 
dziowie. pow. Mołodeczańskim — sklep łokciowy i 
bakalji oruz drobnych towarów. Firma istnieje od 
1907 roku. Właściciel! — Płotkin Hinda, zam. tamże. 

4420—VI 

Do Rejestru Hanalowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 19—li. 1927r. pod Nr. 5780 wciąg- 
nigio:R. H. A. I.—5780. «Reznicki Izaak» w Lebie- 
dziowie, pow Mołodeczańskim skład apteczny. Firma 
istnieje od 1924 roku. Właściciel — Reznicki Izaak, 
zam. tamże. [ 4421—VI 

Do Rejestru Handlowego Dziat A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 18— ii. 1927 roku pod Nr. 3917 wcią— 
gnięto: wpis dodatkowy: 

  

  

R. H. A.ll.—3917. Firma: S, J. Jewelowski. Sie- | 
dziba Oudziału z Wilna ul. Mickiewicza 37 przenie— 
sioną została do Jaszun, pow. Wileńsko-Trockiego.. 
Na miejsce Fritza Bejmanna na Kierownika Oddziału 
został powołany Pauł Grau. 4404— VI 

Do Rejestu Haudiowego Dział A. Sąau Okr, 
w Wilnie w aniu 16 М. 1927 r. pod. Nr. 1048 wcią- 
guięto wpis dodatkowy: 2 ` 

„H. A. Il. — 1048. Firma: Mesnik Jonus. Fir-- 
ma: Mesnik Jonus sklep farb w A = 3. 

Do Rejesiru Handiowego Dział A. Sądu Okr. 
w Wiinie w dniu 16—li 1927 r. pod Nr. 2412 wcią- 
nięto wpis dodatkowy: ; 

= R. FH. A. Il.—2412. Firma: Rygiel Hirsz. Przede- 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 

jestru. 4406—VI 

Do Rejestru Handiowego Dział B Sąau Okr. w 

Wilnie w dn. 17—li. 1927 r. pod Nr. 334 wciąg- 

R H. B. I. — 334. Firma: „Biuro Techniczno-- 

Budowlane „Topor“ Inžynier Architekt Stefan Zwo- 

łański i Bonifacy Trachniewicz — spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością*. Przedmiot — prowadzenie: 

robót budowlanych sprzedaż i dostawa mate Jałów 

budowlanych Siedziba— Wilno, ul. Zawalna 7. Firma. 

istnieje od 12 lutego 1927 r. Kapitał zakładowy 5.000- 

zł. podzielonych na 50 udziałów po 100 zł. każdy 

całkowicie wpłacony. Zarządcami spółki są zamieszka- 

iw Wilnie: Stefan Zwołanowski przy ul. Ostrobram- 

jej 15 i Bomifacy Trachniewicz — przy ul. Wielkiej 

pz Wagnera. Rachunki, kwity, weksie, żyra weksli,. 

czeki, oferty, umowy, plenipoteacje i wszelkie inne 

zobowiązania zawierane w imieniu spółki podpisują 

łącznie obaj zarządcy pod stemplem firmowym. Spół- 

ka z ograniczoną odpowiedziałnością, zawarta na mo- 

cy aktu zeznanego w dniu 12 lutego 1927 r. za Nr. 

1216 przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem 

w Wilnie na przeciąg jednego roku, z prawem auto- 

matycznego przedłużania z roku na rok. 4407 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. 

w Wilnie "a 18—1I. 1927 r. pod Nr. 273 wciąg- 

nięto wpis dodatkowy: 

* R.H. B. II.—278. is <Agrumaria» spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ы Aleksander Pos wystąpił z Zarządu a na jego 

miejsce powołano Nisona Wałka, zam. w Wilnie 

przy ul. Miijonowej Nr. 19. 4408—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 18—II. 1927 r. pod Nr. 5768 wciąg- 

ięto: Z 

°° R. H. A. 1.—5768. Firma: Flejszer s Siedziba 

Bielicy, pow. Lidzkim. Przedmiot—skiep mięsa. 

Firma Kiołeje od 1927 roku. Właściciel—Flejszer 

Icek, zarm. tamże. 4409 —VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr 

w winie w 18—II. 1927 r. pod Nr. 5769 wciąg-- 

i t : 
: 2 

tm R. H. A. I.—5769. Firma: Jokow Jenta. Siedzi-- 

ba w lwju, pow. Lidzkim. Przedmiot—sklep spożyw: 

czy i żelazny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

—Jokow Jenta, zam. tamże, 4410—VI 

Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 

w winie w 19—1l. 1927 r. pod Nr.5770 wciąg- 

nięto:R. H. A. 1—5770. „Josielewicz Sora* w Bielicy, 

pow. Lidzkim, sklep żelazny. Firma istnieje od 1885 

roku. Wlašcicielka— Josielewicz Sora, ROR 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sąau Okr. 

w Wilnie u 18 Il. 1927 r. pod Nr. 5749 wcią- 

R H. A. 1—5749. Firma: Młyn walcowy „Auto- 

mat", M. Sztejaberg, Z. Sztejaberg, Benjamin Lande, 

M. Trocki, A. Mechanik, R. Polaczek i D. Polaczek, 

S-ka. Przedwiot—eksploatacja młyna parowego. Sie- 

dziba—Lida, ul. Suwalska 113. Firma istnieje od 1923 

roku. wspólnicy zam. w Lidzie: Mejer Sztejnberg, 

Zalman Sztejoberg, Benjamin Lande, Dawid Polaczek, 

Rubin Polaczek, Morduch Trocki Bi 2 pm: 

irmowa, zawarta na mocy umowy i 

AA 1023 mka na czas nieokreślony. Zarząd spółki 

należy do Dawida Polaczka i „Benjamina Lande, 

którzy łącznie z Alterem Mechanikiem są uprawnieni 

do podpisywania za spółkę. 4402—Vi 

4 stru Handlowego Dział A Sądu Okr. 

w wii dh 18—!\ 1927 r. pod Nr. 5754 wcią 

e" H. A. 1.—5754 Firma: Zakłady Przemysłowe 

E Hurwicz i Syn i L. Kronik S-ka w Lidzie, „Przed- 

miot— tartak parowy. Siedziba—Lida zbieg ulic Leg- 

jonowej i !| Dworcowej Nr. 2 Firma istnieje si 5 

stycznia 1927 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie: Eljasz 

Hurwicz i Izaak Hurwicz—przy uł. Suwalskiej Nr. 70 

i Lejba Kronik—przy ul, Sadowej Nr. 19. S ółka fir- 

mowa, zawarta na mocy umowy z dnia 5 stycznia 

1927 r. na czas nieokreślony. Żarząd całem  przed- 

siębiorstwem należy wyłącznie da Eljasza Hurwicza i 

w tym celu władny on jest bez udziału pozostalyc 

wspólników sporządzać w imieniu spółki akty ing 

wy hipoteczne, notarjalne i prywatne, POW i Bie 

nipotencje, weksle i Inne zobowiązania, a: 5Ца 

rowce i przedmioty urządzenia tartaku, Sprzedawać 

takowe, otrzymywać wszelkie należne spółce sumy 

pieniężne z instytucji państwowych i prywatnych z u-. 

rzędów pocztowych i od osób prywatnych, kwitować 

z odbioru takowych, podpisywać i otrzymywać wszel- 

ką korespondencję zwykłą, poleconą, aa i tele- 

graficzną. 4399—VI 
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