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Nauka odczytana z liczników, 
Od czasu wydania pierwszego 

dekretu prasowego nie było takiej 

burzy po dziennikach w Warszawie, 

jak teraz z okazji: liczników. Zesta- 

wienie tych dwuch «trzęsień ziemi» 

jest bardzo pouczające. 

Byliśmy jedyną gazetą w całej 
Polsce, która z całym entuzjazmem 
broniła dekretu prasowego. Dla nas 

było to «na krawędzi». Dziennikarze 

polscy godzili się na zasadę silnej 
władzy, byle tylko nie zwracała się 

przeciw nim samym. Wykazywaliśmy 
tu niekonsekwencję, brak logiki. Dła 
nas sprawa dekretu prasowego byla 

Sprawą wychowania narodu. Silna 

władza musi trzymać w karbach opi- 
nję. 

Liczniki miały swoich obrońców, 

p. minister Miedziński w tej sprawie 
miał swoich adwokatów. — Ale nie- 
słusznie. Pan Miedziński jest nam 

sympatyczny ze względu na swoje 
wystąpienia w sprawie ustawy o na- 

czelnych władzach wojsk. na komisji 
sejmowej. Ale p. Miedziński popeł- 

nił wielki błąd, kapitałny błąd. Pan 

Miedziński także chciał być silną wła- 

dzą, nie liczyć się z nastrojami całego 
społeczeństwa, opinji powszechnej, 

* chciał w sprawie liczników postawić 

na swojem, chciał być, jednym sło- 

wem Piłsudskim w formacie, aparatu 
telefonicznego, Napoleonem od dru- 
tów warszawśkich. Lecz p. Miedziń- 
ski zapomniał o jednem. Oto można 

oburzyć na siebie dziennikarzy, lub 

inny zawód, można rzucić rękawicę 

jednej, dwum, trzem, wreszcie wszyst- 

kim partjom. Ale prawdziwie silna 

władza nigdy nie będzie męczyła 

/ każdego obywatela, tylko dlatego, 
/ aby pokazać swą władzę. Pan Mie- 

dziński niestety w calem „swojem po- 

stępowaniu przypomina trochę nie- 
doświadczonego plutonowego, który 

po otrzymaniu plutonu, chce jaknaj- 

prędzej pokazać swą władzę i każe 

plutonowi wypełniać jakiś swój kaprys. 
Tak rządzić nie można. Napoleon 

poprowadził ludzi do Moskwy i Fran- 
cuzi go słuchali, Ci sami Francuzi by 
go nie słuchali, gdyby np. rozkazał im 
przechodząc przez mosty Sekwany 
podnosić iewą rękę do góry, lub 
przez ulice skakać ma jednej nodze. 

D kret prasowy była to kwestja 
politycznego wychowania narodu. Li- 
czniki to mała, nieznośna dokucz- 

łiwość narzucona każdemu z obywa- 

„teli, Już stary Wojski mówił, że war- 
to się wadzić i strzelać dla odyńca 

lub niedźwiedzia, lecz wstyd z powo- 
du zająca. A znamy powstania, które 

się rozpoczęły © cło na herbatę, lub 

podwyżkę cen na cygara. 

Pan Miedziński z powodu wójny 
o liczniki udzielił prasie dwa wywia* 

dy. Potwierdzają one tylko nasze 
przypuszczenie, że p. Miedziński je- 

szcze się nie umie z władzą silną 

obchodzić. To silny, lecz delikatny 
instrument ta władza silna.” Pierwszy 
wywiad p.  Miedzińskiego miał 
za tło tryłogję sienkiewiczowską. Pan 

* minister mówił o Zagłobie etc. niby 

z powodu wojny szwedzkiej (Spółka 
telefoniczna w Warszawie to kapitał 
szwedzki). Teraz znów w Epoce p. mini- 
ster mówi o„moichlicznikach*, znowuż 
jak generał o „swoich regimentach”. 

Nie wiem, czy te wywiady będą się 
publiczności podobać. Wojna o' licz: 
niki ośmiesza obie strony-—Q bywate- 

ła Warszawy, który płaci co chwila 
20 groszy i klnie z tego powodu co 

DY niemiara, bo czuje się ośmieszony 
| tem, że się stosuje do kaprysu mini- 

stra, i tego ministra co na swoim 

/liczniku siedzi, jak na pryncypjalnej 
„ kobyle. : Cat, 
TI => 5 S 
Wycieczka prasy polskiej do 

Czechostowacji. 
W odpowiedzi na zeszłoroczną 

Wycieczkę dziennikarzy czechosłowac- 
kich do Polski, odbędzie się z inicja- 
tywy dziennikarzy czechosłowackich 
wycieczka przedstawicieli prasy pol- 
5 Ej do Czechosłowacji, w czasie od 
—18 maja, W wycieczce weźmie 

udział 24 osób. W programie wyciecz- 
l przewidziane jest zwiedzenie waż- 

niejszych ośrodków przemysłowych, 

Dalsze losy Rowieńszczyzny. 
„Die Welt wird alt und wieder neu* 

Z Kowna donoszą: W związku z rozwiązaniem Sejmu sprawozdawca 
„Idische Stimme *zwrócił się z szeregiem zapytań do Premjera Woldemarasa, 

— Sejm został rozwiązany, cóż będzie dalej? —zagadnął korespondent. 
— Świat staje się starym i zaów młodym (Die Welt wird alt und 

wieder neu), odpowiedział na to Premjer po niemiecku. 
Zatem Premjer objaśnił korespondenta, iż kwestja nowych wyborów 

do Sejmu załeży od wielu warunków. Rząd zamierza przeprowadzić wiele 
nowych reform w dziedzinie praw zasadniczych i samorządu i dokonać 
tych planów, które Premjer wyłuszczył w swej deklaracji. Lewica sejmowa 
wypowiedziała się przeciwko deklaracji Obecnie zabierze głos naród bądź 
w drodze wyborów do sejmu, bądź w inny Sposób. 

Zapytany czy wybory odbędą się jeszcze w tym roku, Premjer ode 
powiedział, że nic pewnego w tym względzie orzec nie może. 

W dalszym toku wywiadu Premjer zaprzeczył pogłoskom 6 grun- 
townej reorganizacji gabinetu. „Możliwe są tylko nieznaczne zmiany w 
składzie personalnym rządu. Premjer na stanowisku swem pozostanie. 
Wiele wagi w tym względzie Premjer przywiązuje do wystąpienia pos. 
Skipitisa, który wystąpił w imieniu swej Partji Gospodarzy, wyrażając ga- 
binetowi wotum nieufności. Znamiennem jest, iż Skipitis przemawiał nie- 
tylko w sprawie Pajanisa, 
nio aprobował. Możliwem jest, iż wśród prawicy są również malkonienci, 
atoli urzędowo Premjer o tem nie jest poinformowany, wiadome mu są 
jedynie pogłoski, jakie szerzy prasa, 

Możliwem jest, zaznaczył wreszcie Premjer w końcu wywiadu, że 
wytworzy się taka sytuacja, iż wypadnie zmienić ordynację wyborczą, ale 
narazie przedwcześnie o tem mówić. 

Co mówi konstytucja kowieńska? 
„Lietuvos Żinios” zamieszcza następującą uwagę: 
Podług $52 konstytucji wybory do nowego Sejmu powinny się od- 

być nie później jak po 60 dniach od dnia rozwiązania Sejmu. A $10 usta- 
wy o wyborach do Sejmu głosi, że «Prezydent Republiki ogłasza „dzień 
wyborów uważając aby od chwili rozwiązania upłynęło nie więcej niż dwa 
miesiące». Ponieważ dwa miesiące równają się 60 dniom, więc na mocy 
S52 konstyrucji i $10 ustawy o wyborach do Sejmu, dzień wyborów na- 
leży ogłosić w dniu ogłoszenia aktu o rozwiązaniu ostatniego Sejmu. 

Dosłowne brzmienie tych $$ jest: 
Prezydent Republiki ma prawo rozwiązania Sejmu. 5. 
Wybory do nowego Sejmu powinny się odbyć nie później jak po 60 dniach od 

dnia rozwiązania Sejmu. Kadencja Nowego Sejmu zaczyna się od dnia wyborów. 
(Dziennik Urzędowy Nr 100). В 

Ustawa wyborów do Sejmu. $ 10. Prezydent Republiki ogłasza dzień wyborów 
bacząc aby czas przedwyborczy był nie krótszy niż dwa miesiące. 

L L ir ri CCA 

| Zamarcie Małej Ententy. 
PARVŽ, 15. IV. PAT. P. Bracke w „Populaire* omawia ostatnią mo- 

wę Benesza w komisji spraw zagranicznych czechosłowackiej Izby posłów, 
przyczem zaznacza, że Oznacza ona koniec, a w każdym razie zamarcie 
Małej Ententy w przyszłości. Odpowiedziainość za to spada na Włochy, 
które przy poparciu Апр!! doprowadziły do wywołania rozdźwięku po- 
między poszczególnetni jej członkami. Autor obawia się, że na Węgrzech 
przywrócona zostanie monarchja i wyraża ubolewanie, że w traktacie wło- 
sko-wągierskim nie wzięto pod uwagę Ligi Narodów. wosków 

Jugosławja zapewnia o pokojowości, 
WIEDEŃ, 15 4. PAT. „Neue freie Presse” zamieszcza następujące 

oświadczenie posła Jugosławii 
bardziej stanowczo mogę zapewnić, że o mobilizacji, jako też i o powo» 
łaniu oficerów rezerwy w Jugosławii niema mowy. Wszystkie tego rodzaju 
pogłoski są fałszywe. Zamiłowanie do pokoju w naszem państwie jes? 
w całym świecie dostatecznie znane. 

Nie mamy innego życzenia, jak żyć w pokoju i przyczyniać się z 
wszystkich sił do umocnienia pokoju w całej Europie. Gdyby jednak 
z jakiejkołwiek strony ujawniło się dążenie do naruszenia żywotnych inte- 
resów naszego państwa, wówczas bylibyśmy zmuszeni i my bronić naszych 
interesów, jak każde państwo, które czuje się pokrzywdzonem. Powtarzam 
raz jeszcze stanowczo, że pragniemy pokoju. Jesteśmy zadowoleni, że 
opinja publiczna świata uznaje nasze szczęre tendencje pokojowe. 

Jugosławja zwróci się o ochronę do Ligi Narodów. 
BIAŁOGRÓD, 15—iV. PAT. Rząd jugosłowiański otrzymał od rządu 

włoskiego oficjalne zawiadomienie, że Włochy uważają traktat zawamy w 
Tiranie za wewnętrzną sprawę albańsko-włoską, która nie dotyczy żadną 
miarą interesów Jugosławii. Z tego powodu sprawa tego traktaiu nie mo- 
że być postawiona na porządku dziennym bezpośrednich rokowań jugo- 
słowiańsko-włoskich. Rząd włoski ogłosił w dziennikach rzymskich komu- 
nikat, utrzymany w tym duchu, Jugosławja uważa ten krok Włoch za 
obraźliwy dla niej. Jugosławji nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się o 
ochronę do Ligi Narodów. Jest możliwem, że tego rodzaju prośba Jugo- 
slawji o interwencję wysłana będzie już w najbliższych dniach do Rady 
Ligi Narodów. - 

Włochy pozostają w Lidze Narodów. 
WIEDEŃ, 15. IV. Pat. W tutejszych kołach dyplomatycznych oświad- 

czają, że pogłoski, jakoby Włochy zamierzały wystąpić z Ligi Narodów 
są pozbawione podstawy. Koła te zapewniają, że przeciwnie Włochy trwają 
nadal przy idei Ligi Narodów. 

  

ELL 

4 Polityka zagraniczna Finlandji. 
HELSINGFORS 15-1V, PAT. Na odbywającym się kongresie раг 

konserwatywnej b. minister spraw zagranicznym Śetaelae w swej wielkiej 
mowie o polityce zagranicznej Finlandji, powiedział co następuje: Powin- 
niśmy pracować w kierunku stworzenia przedmurza Europy Wsch=-dhiej i 
wspólnego frontu kultury zachodniej, poczynając od Skandynawji i Finlan: 
dji poprzez peństwa bałtyckie i Polskę. Mówiąc o pakcie o nieagresji 
Setaelie powiedział: Jasnem jest, że traktat o neagresjj może posiadać 
ważność tylko wówczas, gdy wszystkie państwa sąsiadujące z Rosją zawrą 
podobne traktaty. Z tego powodu powinniśmy utrzymywać kontakt i poro- 
zumiewać się z tem: państwami, Pertraktacje z Rosją dotychczas nie dały 
odpowiedniej bazy do doprowadzenia rokowań do skutku i wobec tego 
zostały one przerwane i nie mogą zostać wznowione, dopóki nie zostaną 
znalezione trwałe podstawy do prowadzenia takich pertraktacyj. Pertrakta- 
cje Rosji z Estonją i Łotwą prowadzone .w międzyczasie nie dają wiele 
nadziei na znalezienie takiej trwałej podstawy. 

/  Q następcę p. Lukaschka. 
KATOWICE, 15—IV. PAT. Jak donosi tutejszy „K tolik Polski” 

sprawa następcy dr. Lukaschka na stanowisku członka komisji mieszan:] 
nie została jeszcze załatwiona. Kandydatura p. van Housena, wysuwana 
przez niemieckie koła oficjalne wraz z  Voiksbundem spotkała się, jak 
pisze „Katolik Polski* z poważnemi zastrzeżeniami ze strony polskiej, 
Bliskie stosunki, jakie łączyły dr. Lukaschka z p. van Housenem wskazują 
aż nadto wyraźnie, że dążyłby on do tych samych celów i stosowałby te 
same metody co dr. Lukaschek. Jedną z najważniejszych przeszkód do 
objęcia stanowiska tego przez p. van Housena jest to że jako Westfal- 
czyk jest on całkowicie obcy duchem 
górnośłąskiemu, 

W sprzedaży detalicznej cena ojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uispzezona ryczałtem. 

Redskcja rękopisów niezamócwionych nie zwraca. 
  

lecz również co do polityki rządu, którą uprzed- 

w Wiedniu cr. Milana Milojevica: Jak naj- > 

i światopoglądem społeczeństwu 

Trumna na skrzydłach aeroplanu. 
Republika francuska zażąda od 

państewka niemieckiej Austrji wyda- 
nia zwłok Napoleona Franciszka Ka- 
rola Józefa Bonaparte, króla Rzym- 
skiego, znanego pod imieniem księcia 

Reichstadt, syna Wielkiego Napoleona. 
Z kościoła Kapucynów, gdzie spoczy- 
wa Orlątko obok swego dziadka Ce: 

загга Franciszka i swej matki hrabi- 
ny Neiperg, przedtem arcyksiężniczki 
austryjackiej i Cesarzowej Francu- 
zów, do kościoła Inwalidów w Pary- 
żu przewiezie go lotnik Pelletier 
d'Oisy. W dzień słoneczny mieszkań- 
cy miasta świata, mieszkańcy tego 
centrum nerwów całego globu, ujrzą 

aeroplan z trumną biednego chłopca 

zmarłego . na suchoty w Schónbrunnie, 

biednego chłopca, Włocha po ojcu, 
Habsburga po matce, a Francuza o 
najjaśniejszem nazwisku z wyroków 

historji. 

Niel to nie złoty orzeł się porwał 

ze Sztandaru Napoleońskiego i nie 

on w Swym dziobie odnosi Francji 
najserdeczniejszą relikwię po jej wiel- 
kim Wodzu. Lecz Francuzom współ- 
czesnym gdy patrzeć będą w stalo- 
wego ptaka XX wieku, —wydawać się 

będzie, że za tem śmiercionośnem narzę" 

dziem ostatniejwojny, że za tym ostat- 

nim ordynansem cesarza Napoleona 
powstaje wielka łuna krwi, ognia i 
pożaru całej Europy. 

* 

Pomiędzy monarchizmem a ceza- 

ryzmem jest przepaść. Monarchizm 
legitymny opiera się na idei prawa i 

moralności,—cezaryzm na kulcie jed- 

ności. Bonapartyzm był cezaryzmem, 

dopóki po Śmierci Napoleona III nie 

otworzył kwestji dynastyczne). 

Polscy monarchiści nie mogą się 

powołać na legitymną dynastję. O 

księdzie dziejów Polski powiedzieć 
można, że ją przystrajają jako winje- 

ty dwie dziewczęce główki. Królewna 
Wanda na karcie pierwszej, królewna 

saska, którą Sejm Wielki ustawą 3 
Maja uznaje za Infantkę — na karcie 
ostatniej, 

Tak chciały losy. 
Ruch monarchiczny w Polsce po- 

wstaje żywiołowo, wzmacnia się co- 
dzień, przerasta ponad głowy swoich 
kierowników. Spotkany został drwina- 
mi, jak każda: zresztą wielka idea. 

Drwiny zeszły już z pola walki. Oka- 
zały się niezdatne, niezdarne, Teraz 
nastąpiła już druga faza. Zwalczanie 
monarchizmu przez Gszczerstwa i in- 

synuacje. Rozpoczął ją Robotnik przed 
kilku dniami. Przetrwamy i ją iakże, 

i z równą łatwością. Gdy pisałem 
swój pierwszy artykuł © idei monar- 
chicznej w r. 1921-ym pisałem o pust- 

  
_ genezę, 

'rów. Sam Napoleon, gdy 

ce idei, którą zapełnić należy ideą 

monarchji, jako wyrazu tęsknoty do 
mocarstwa polskiego. 1 to, że naród 

odzyskawszy wolność, chce resztę z 

Polski odzyskać, chce odzyskać jej 
wielkość, jej wspaniałość, jej majesta- 
tyczność leży w żelaznej konsekwencji 

wypadków. Zbyt długo marząc o nie- 
podległości wmadlaliśmy się w złociste 
kupuły nad grobami Piastów i Jagiel- 

lonów w katedrze Wawelskiej. Racjona- 
lizm, zmysł, przebiegłość, kalkulacja 
ludzka wykańcza szczegóły w obrotach 
historji, tworzy historję' pomimo wszy-_ 

stko—sentyment. I właśnie ta potęga 

sentymentu wyniosła ideję monar- 

chiczną polską na powierzchnię rze- 
czywistości, z mdlejących akordów 
marzeń polskich, które już zamierały 
przed r. 1914-ym zrobiła siłę realną 

siłę polityczną rosnącą z dnia na 
dzień. : 

Książe Reichstadtu, którego tru- 

mna zawiśnie niebawem nad Wied- 

niem a potem upadnie obok trumny 
Wielkiego Ojca był w r. 1830 kandy- 
datem na króla polskiego. Napoleona 
kochała Polska tą rzewną miłością, 
jaką odtrącona kobieta kocha Swego 
silnego i pięknego kochanka, Był to 
bohater wielki, silny, lecz cudzy, Jego 
nazwisko pozostało nazwiskiem dyna- 
stycznem w Europie, tak samo zresz- 
tą jak wszystkie inne dynastje najstar- 
Sze, wszystkie mają  cezarystyczną 

wszystkie rozpoczynają 1516 

od jakiegoś bohatera. Czasami boha- 
terska dynastja tworzy państwo samo 

jak nasi Jagiellonowie stworzyli pań- 
stwo: Wielkie Księstwo Litewskie. 

Współczesność nie zna bohate- 
żył, był 

ośmieszany. Trzeba mieć i odwagę i 

siłę umysłu by wskazać na kógoś ze 

współczesnych i powiedzieć o nim: 
„oto ten na przyszłych kartach 

historji oceniony będzie: jako  je- 

den z największych”. 
Czytelnicy zechcą wybaczyć pa- 

tos słów powyższych nie nadający 

się może do artykułu wstępnego w 

dzienniku politycznym. Ale oto roz- 

marzyła nas myśl o tym aeroplanie 

z trumną, za którym poszybuje przez 

całą Europę myśl, że realność rzeczy 

wielkich jest równie prawdziwą jak 

realizm rzeczy małych. I tytułem 

wielkiego jutrzejszego święta poruszy: 
liśmy te tematy tak odświętne. 

Ё Cat. 

BERGSIATANEYSZENCJ SKORE REG OSZK VIENAS 

Zgon Feliksa Peria 
WARSZAWA, 15-IV (żel.wł.Słowa) 

W dniu dzisiejszym zmarł długoletni 
redaktor Robotnika pos. na Sejm Fe- 
liks Perl. 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g. 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji © 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej. 

W n—ch świąteczny: 

  

Sejm i Rząd. 
Pożyczka zagraniczne, 

WARSZAWA, 15.V.(żel,wł, Słowa) 
Przed paru dniami w «Kujerze War- 
szawskim» ukazał się artykuł pióra 
b. premjera i min. skarbu p. Włady- 
sława Grabskiego w sprawie pożycz- 
ki zagranicznej. W artykule tym p. 

z wystąpił z ostrzeżeniem iż 
pieniądze przeznaczone na pożyczkę 
zagraniczną dla Polski pochodzą ze 
źródeł niemieckich i że zaciągnięcie 
jej odda Polskę na pastwę kapitału i 
i polityki niemieckiej. Zainterpelowa- 
ny w tej sprawie przez dziennikarzy 
min. Czechowicz oświadczył: 

Z wielką przykrością i ubolewa- 
niem muszę stwierdzić, że artykuły 
p. Grabskiego o pertraktacjąch po- 
życzkowych zawierają szereg niedo- 
rzecznych insynuacji, zaczerpniętych 
z wszelkiego rodzaju artykułów pra 
sowych, za które rząd nie może prze- 
cież brać odpowiezialności. W związ- 
ku z ostatnim artykułem oświadczam 
że nigdy” żadnych pertraktacji z 
Niemcami w sprawie pożyczki dla 
Polski nie prowadzono i nigdy nie 
było mowy o udziale Niemców w ta- 
kiej pożyczce, a tembardziej o repte 
zentacji niemieckiego kapitału w Ban- 
ku Polskim. Taki warunek nie był też 
nigdy wysuwany przez bankierów a= 
merykańskich, prowadzących roko- 
wania. Obecnie jest mowa wyłącznie 
o obserwatorze amerykańskim i nie 
jest przewidywany zupełnie żaden 
przedstawlciel sfer bankowych innych 
innych państw. Dziwi mnie bardzo, 
że „. Wł. Grabski daje wiarę wszel- 
kim najdziwaczniejszym pogłoskom 
i opiera na nich swoje zarzuty pod 
adresem rządu. 

W sprawie fartykułów p. Włady- 
sława ; Grabskiego udzielił również 
obszernego wywiadu jednemu z pism 
krakowskich vice-premjer Bartel. Pan 
Bartei zaznaczył, że wbrew twierdze- 
niom p. Grabskiego rząd oddawna 
posiada swój plan finansowy wypra- 
cowany latem i zimą ubieglego roku. 
Podstawą zasadniczą tego pianu jest 
Zasada utrzymania za wszelką cenę 
równowagi budżetowej a następnie 
oparcie naszej waluty na niewzruszo-_ 
nych podstawach. A 

Na pylanie, czy jest zamierzona 
ustawowa stabilizacja złotego i na 
jakim poziomie, p. vice-premjer o- 
świadczył: Ustawowa stabilizacja na 
poziomie zbliżonym do kursu obecne- 
go, jest koniecznością dla zdobycia 
znaczniejszych kredytów  zagranicz- 
nych na dogodnych warunkach, chwiej- 
ność waluty odstrasza bowiem wie- 
rzycieli zagranicznych i hamuje wzrost 
oszczędności wewnątrz kraju. Usta. 
wowa stabilizacja wymaga įaknaj- 
większej ostrożności i po za šrodka- 
mi, które wymieniłem winna, być nadto 
zabezpieczona pomóc kredytowa in- 
nych banków emisyjnych oraz za: 
pewniony dalszy dopływ kapitałów 
zagranicznych na cele gospodarcze. 

W. dalszej rozmowie wicepremier 
Bartel porusza propagowany przez 
p. Władysława Grabskiego powrót 
do parytetu 5,18 podkreślając: Uwa- 
żam iż przywrócenie tego parytetu za 
rzecz niemożliwą. Pójście tą drogą 
spowodowałoby wzrost cen, wyrażo- 
nych w walucie złotej i stanowiłoby 
premję dla importu, utrudniałoby na« 
tomiast eksport i uniemożliwiłoby — 
o ileby oapowiedni proces trwał, jak 
twierdzi p. Grabski, przez szereg lat 
— odbudowę kredytu długotermino- 
wego. Proszę się postawić w roli 
dłużnika, zaciągającego pożyczkę w 
złotych obiegowych z perspektywą 
spłaty tej pożyczki po kilku latach w 
złotych pełnowartościowych. Jest rze- 
czą znamienną, że p. Władysław 
Grabski jest w danym wypadku cal- 
kowicie odosobniony, i że opinja pu: 
biiczna jest zgodna ' co do niemożli- 
wości przywrócenia parytetu. 

Na zakończenie vice-premjer Bar. 
tei wyraził ujemną opinję o pożycz- 
kach zagranicznych zaciągniętych przez 
p. Grabskiego. Były one bardzo dro- 
gie i zabezpieczono je niemal całko- 
witem mieniem Polski. 

Sledztwo w sprawie broszury 
p. Tennenbauma. 

WARSZAWA, 15. IV. Pat, Wice- 
prezes Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego p. Stefan Ossowski zwrócił się 
pisemnie do prezesa Rady Ministrów 
z prośbą © wdrożenie dochodzenia 
z powodu broszury p. Tennenbauma 
pod tyt. Skomercjałizowana racja sta- 
nu. Pismo p. Ossowskiego przekaza- 
ne zostało p. ministrowi skarbu, któ- 
ry zaprosił do zbadania sprawy ko 
misję złożoną z prof. Wróblewskiego 
Prezesa N. I. K. P. p. Bukowskiego, 
prezesa Prokuratorji Generalnej, i p. 
prof. Makowskiego, b. ministra spra” 
wiedliwości.



Ofeńzywi wojsk północh. Ostrzymana, 
LONDYN, 15—IV. Pat. Według doniesień z Szanghaju ofenzywa 

wojsk północnych podobno zatrzymana została przez gen. Czan-Kai- 
Szeka. Odziały armii północnej, które przekroczyły rzekę Vang-Tse miały 

być cofnięte na drugi brzeg. Po rozwiązaniu związków komunistycznych 

w Szanghaju, Gen. Czang-Kai-Szek zamierza utworzyć nowy rząd umiar- 
kowany. Rokowania w sprawie utworzenia tego rządu nie są jeszcze 
ukończone. 

PARYŻ, 15 IV. PAT. „Le Matin” donosi z Szanghaju, że wojska po- 
łudniowe zajęły Peng-Pu. Według „Chicago Tribune* wojska gen. Czang- 
Kai-Szeka odzyskały Pu-Kou. 

Czan Kai Szek ogłoszony zdrajcą rewolucji. 
MOSKWA. 15.IV. PAT. Międzynarodówka komunistyczna ogłasza 

odezwę nazywającą gen. Czang-Kai-Szeka zdrajcą rewolucji chińskiej i 
sojusznikiem imperjalistów, oraz wzywającą robotników wszystkich krajów 
2 przeszkodzenia wszelkiemi sposobami transportom broni i wojska do 

hin. 

Odpowiedź ministra Czena. 
HANKAU, 15 IV. PAT. Agencja Reutera donosi, że minister spraw 

zagranicznych rządu kantońskiego Czen wystosował do pięciu mocarstw 

odpowiedzi na ich jednobrzmiące noty. W odpowiedziach tych minister 

Czen proponuje zwołanie międzynarodowej komisji, celem przeprowadzenia 

dochodzeń w sprawie wydarzeń w Nankinie. Ponadto w odpowiedziach | 

przesłanych Anglji i Stanom Zjednoczonym, Czen podkreślił, że wojenne 

okręty angielskie i amerykańskie bombardowały Nankin, który nie był 

zdolny do obrony. ; 

Hankou, 15.iV, PAT. Agencja Reutera poduje następujące dalsze 

szczegóły, dotyczące odpowiedzi kantońskiego ministra spraw  zagranicz- 

nych Czena na notę pięciu mocarstw. W odpowiedziach do Francji i Aug* 

lji Czea przypomina bombardowanie bezbronnego Szaman, co jak się 

zdaje odnosi się do strzelaniny, jaka tam miała miejsce w 1925 roku. 

Kantoński minister spraw zagranicznych oświadcza, że wydarzenia podob- 

ne do tych, jakie miały miejsce w Hankinie będą się. powtarzały dopóty, 

dopóki będą istniały niesprawiedliwe traktaty. W końcu dodaje on, że rząd 
kantoński nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za wypadki w 
Nankinie. 

ASS i S T ITT V R AOC BOPLA II 

Wyrok sądów czeskich. 
PRAGA, 15 IV*. PAT. Wczoraj zakończył się długotrwały proses;o 

nadużycia popełnione na szkodę skarbu polskiego przy konwersji austro- 

węgierskich pożyczek wojennych. Wyrokiem krajowego sądu w Pradze 

skazany został dyrektor Franciszek Groh na trzy lata więzienia, Wiktor 

Dostal—na trzy miesiące, natomiast główny oskarżony Szalda, gwałtownie 

atakowany przez prasę nacjonalistyczną wskutek przynależności swej do 

stronnictwa narodowosocjalistycznego zostal zwolniony od winy i kary. 

Incydent nad Dniestrem. 
BUKARESZT, 15.1V, PAT. Pisma podają jako sensację wiadomość o 

ataku bolszewików nad Dniestrem na granicy rumuńskiej. W rzeczywistoś: 

ci miał tam miejsce drobny incydent, a mianowicie w nocy z 5 na 6 

kwietnia żołnierze rosyjskiej straży pogranicznej dali kilkanaście strzałów 

karabinowych w kierunku miasteczka Soroca, jednakże kule nie dosięgły 

wybrzeża rumuńskiego. O fakcie tym została powiadomiona specjalna ko- 

misja mieszana w celu przeprowadzenia śledztwa. 

Echa sprawy filmu antypolskiego. 
PRAGA, 15 4, PAT. O proteście rządu polskiego w Berlinie z ро- 

wodu antypolskiego filmu górnośląskiego, wyświetlanego w Niemczech 

pisze „Narodni Politika”: Nie potrzeba przypominać, że nasza republika ; 

podziela stanowisko Polski oraz potępia podobne wybryki nienawiści na- 

rodowej, nie przynoszącej pożytku Niemcom, ani pokojowi, za którym 

tęsknią wszystk e poważne czynniki mające dziś ważniejsze troski, niż 

szczucie przeciwko poszczególnym narodom. 

Trzęsienie ziemi. 
MENDOZA, 15 4, PAT. Skutkiem ostatniego trzęsienia ziemi 16 osób 

zostało zabitych, a 50 odniosło rany. ; 

Wygrane książeczki premjowe P. K. O. 
WARSZĄWA, 15—1V. Pat. Dnia 15 kwietnia r.b. odbyło się w pocztowej 

kasie oszczędności czwarte losowanie książeczek premjowanych, wkładów o- 

szczędnościowych w obecności rejenta p. Kurmana, przedstawiciela ministerstwa 

skarbu p. Horbatowskiego oraz komisji złożonej z trzech przedstawicieli 

P.K.O. Wylosowano dwadzieścia książeczek premjowych, których numery są 
następujące: 1514, 612', 21419, 20035, 13149, 3156, 9324, 21531, 566, 10383, 118, 10744, 

18784, 1084, 5831, 19675, 18024, 20246, 20352 i 2258. ; 

KAPELUS 

Literatura i Sztuka. 
0 © miejsce wiecznego spoczynku 

J. Słowackiego. Zarząd Polskiego Klubu 
Literackiego, uczęstnicząc gorąco w uznaniu 
całego społeczeństwa dla postanowienia Rzą- 
du, aby przewieść zwłcki, do kraju, jest jed- 
nocześnie zmuszony wyrazić głębokie ubole- 
wanie, że literaci polscy zostali pominięci 
przy rozstrzyganiu sprawy w której przede- 
wszystkiem głos mieć powinni. Uważając, że 
zapadłe już decyzje nie odpowiadeją temu 
kultowi dla Juljusza Słowackiego, któremu 
Naród Polski chciałby dać wyraz, i że mogą 
spowodować _ odnowienie / pożałowania 
odnych sporów, Zarząd Polskiego Klubu 
iterackiego przyłącza się do żądania zgru- 

powanych w straży Piśmiennictwa Polskie- 
go najświetniejszych pisarzy, aby zwłoki 
J. Słowackiego spoczęły w Stolicy Państwa 
Polskiego, której walk i bohaterstwa był nej- 
płomienaiejszym poetą. — Prezes w zastęp- 
stwie J. Kaden Bandrowski, Pierwszy sekre- 
tarz jenerslny, Jan Lechoń, Kazimierz Wie- 

, rzyński. Janusz Herlaice, Żofja Nałkowska, 
* Stefan Krzywoszewski, 5. Kołaczkowski, W. 
Horzyca. 

w Dyr. Szyfman zawiadomił magistrat 
m. Łodzi, że łódzki teatr będzie prowadził 
lko do i-go września r. b. Nie dłużej. 

Oyjście na przechadzkę. 
" Nieco pierwszych wrażeń po „dłu- 

giej w Wilnie niebytności. 

Z najżywszą zawsze przyjemno- 

ścią jeżdżę z Inturek do Wilna. 
Pomimo, iż spokój domowego za- 

cisza nadewszystke cenię, pomimo 
wydatków, które pociąga za sobą 
każde ruszenie się z domu, nad czem, 
niestety, zbyt jeszcze mało zwraca 
się uwagi w dzisiejszych ciężkich 

czasach — przyznam się: lubię ską- 

pać się w ożywczej atmosferze wielko- 
miejskiej a nawet gorączkowe życie 

wileńskie, porywającem kipiące tętnem, 

niepozbawione jest dla mnie dużego 
uroku. 

. Niestety! Paskudna wiosna tego- 
roczna nie sprzyja ekskursjom końmi, 
choćby w bryczce najbardziej wytrzy* 
małej na zapadanie pa osie na popsu- 
tych z kretesem groblach. W dodatku, 
kwiecień miesiąc na dworże, a tu, że 
użyję słów poety: 

” Zdziebełką trawki niema na murawie 
I zesziuroczne wciąż jadamy szczawie, 

Chłód jakiś nieznośny dobiera się 
do żywego ciała przez futro, nawet 
przez gruby włóczkowy kaftanik, bez 

Nowośc: wydawnicze. 
— Tadeusz Zieliński: <Hellenizm a 

Judaizm». Część |-sza. Str. 302. Wydawnic- 
two Mortkowicza. Warszawa 1927. 

Jest to tom trzeci «Religij Świata an- 
tycznego» dzieła profesora uniwersytetu war- 
szawskiego, wszechświatowej sławy badacza 
starożytnego świata. O tej nowej jego pra- 
cy zdamy niebawem obszerniejszą relację. 

— Stefanja Heymanowa: <Valentino 
w życiu i pracowni». Str. 64. Bibljoteczka 
Sa orósogia Towarzystwa <Rój>». 

Ktoby tej książeczki nie miał. ochoty 
przeczytać? * 

— Agot Gjems-Selmer: «Nad dale- 
kim. cichym fjordem.. Wydawnictwo 
Mortkowicza. 1927, z cyklu «Dobre książki 
dla młodzieży». 

— Jerzy Ostrowski; <Żywa szkoła». 
Zarys organizacyjny i metodycznv przyszłej 
szkoły średniej. Str. 268. Warszawa. Gebeth- 
ner i Wolff. 1927. 

Nowa ta praca znanego powlešciopisa- 
rza i pedagoga zawiera drogowskazy do 
wzajemnego porozumienia się wychowaw- 
ców w dziedzinie reformy szkolnictwa. Au-. 
tor nie zwraca się jednak wyłącznie. do za- 
wodowych pedsgogów, lecz także do rodzi- 
ców, polityków, działaczy społecznych, do 
całego myślącego ogółu. ! 
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peNrysra l. Feldsztejn 
przeprowadził się z ul. Wielkiej 
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A Wszystkim Swoim Klijentom 

: Wesolego Alleluja! 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
Wilno, Garbarska 1 Tel. 82 

   
      

były, 

    

zawiadamia, 
iż z dniem I maja 

p 
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którego nigdy i nigdzie z Inturek nie nie grzeczni. 
puszczam się w drogę... 

Było jednak dla mnie pewną ulgą 
usłyszeć dosłownie od każdego spot- 
kanego w Wilnie znajomego, że i wy 
tu, moi drodzy, mieliście ostatniemi 
czasy pogodę pod psem tudzież chło- 
dy i zimne wiatry, jakich najstarsi 
ludzie o tej porze roku vie pamiętają. 

Nie zdążyłem wysiąść przed ho- 
telem Hana (zajmuję w nim pokój, 
w którym stawał jeszcze nieboszczyk 
mój dziad, jak świadczy jego własno- 
ręczny napis ma uszaku: „Z tego po- 
koju wyjechałem na ślub do Misjo- 
narzy. Daj, Panie Boże, szczęśliwy!) 
— nie zdążyłem jeszcze wygramolić 
się z bryczki, kiedy przeleciał ktoś 
chodnikiem, mnie mimo nosa, wyma- 
chując kapeluszem i wołając: 

‚ — Jaksiemas! Jaksiemasz! Bardzo 
dziś zimnol. 

Jeszczem się nie obejrzał — już 
go nie było. 

Co prawda, mógł mi coś ciekaw- 
szego powiedzieć. Tak mu było pilno 
oznajmić mnie, na pestkę  zziębnięte- 
mu, że zimno jest! Ale — zawsze to 
wiełka uprzejmość ze strony tego pa- 
na, widocznie dobrego mego  znajo* 
mego. Wszyscy oni w Wilnie ogrom- 

Zaraz po pierwszem wyjściu na 
miasto zauważyłem wielki postęp w 
usuwaniu specyficznych cech przed- 
wojennych czasów. Spotykający się 
przechodnie nie witali siebie, tak nam 
dobrze znanem, Chrystos woskresl 
lecz mówili sobie: „Będziemy mieli 
nową Radę Miejskąl* i uściskali się 
z namaszczeniem a radośnie łypiąc 
oczami, jak przystało na zwiastunów 
Dobrej Nowiny. \ 

Dawniej bywało: co spotkasz zna- 
jomego o tej porze, przed samą Wiel- 
kanocą, to ściska i woła: 

— Alleluja! Allelujal 
A teraz... doprawdy, aż subjekcja 

powiedzieć, zamiast «Alleluja» krzy- 
czy ci nad uchem: «Będziemy mieli 
nową Radę Miejską!» Najmodniejszy 
to teraz w Wilnie sposób witania się. 

Jeden tylko mój stary przyjaciel 
Hopko, któregom zastał klepiącego 
biedę ciężką na posadzie agenta za- 
kładu pogrzebowego, zamiast trady- 
cyjnej allelujki przywitał mnie takiemi 
słowy, że aż mi się serce ścisnęło, 

— Wielki Dzieńl--powiedział, jak- 
by pieprz gryząc—Wielki Dzieńl Ja 
sam palmą święconą  wyściobałem 
żonę i dzieci powtarzając „Za tydzień 

Kobieta zmienną 
W jednym jedynym kierunku nie zmienia nigdy zdania 

„FASCIMATA krem i mydło 
są i będą z najlepszych najlepsze. 

- DRZEAEG LECA Ed ka AKG AZSZCOSESSEECIEREEEZ! 

E Bank Handlooų o Garszaie s ue 
ODDZIAŁ w WILNIE 

b. r. mieścić się 
będzie przy 

Zasyła Serdeczne Życzenia 

Biuro Reklamowe 
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ul. Mickiewicza 17 
vis » a - vis hotelu Georges'a. 

   

  

—Wielki Dzieńl*« A tu tymczasem 
mamy tylko wielką noc. Oj, noc, noc... 

Do żywego mnie dotknęło to 
krakanie. Ale zarazem żal mi się zro” 
biło biedaka. Tedy rzekłem. | 

— Ty, Hopko, stetryczałeś i ro- 
zumu ci nie przybyło latając po 
mieście w poszukiwaniu nieboszczy- 
ków... Chadź na kolację do... a do- 
kąd wy w Wilnie chodzicie teraz na 
kolację? Rozerwiesz się. Przestaniesz 
stękač i melancholizowač. 

Lecz Hopko potrząsł głową, 
— Nie wychodzę wieczorami z 

domu— rzekł. : 
Zdziwiłem się. On na to: 

‚ — Nie mogę. Na wyjście z domu 
i powrót mnie pozwalają mi moje 
środki. Policz. O dziesiątej stróż za- 
myka bramę. Lokator pragnący wyjść 
o tej porze ma miasto musi opłacić 
się stróżowi za to, że otworzy mu 
bramę. lle trzeba dac?  Dwadzieście 
groszy. Dobrze. A gdy wracasz, ile 
trzeba dać panu dozorcy za otworze- 
nie bramy? Dasz: trzydzieści groszy. 
Każde wyjście z domu po 10-ej ko- 
Sztuje mię 50 groszy, pół złotego. 
Czy ja mogę sobie pozwolić? 

— W samej rzeczy—rzekłem—jest 
to haracz. Kto z racji swego zawodu 

* Ideał nad ideaty 

„ŚT BERNARD. 
Śmietankowa gorzka - 
najlepsza dla turystów I sportowców, | 
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Przepisywanie na maszynie. 
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lub służby, albo pracy musi co dzień 
wracać do domu po dziesiątej płaci 
z dobrych złotych 9 do 10-ciu na 
miesiąc za samą możność wracania 
na noc do rodzonego łóżka. Niema 
w tem najmniejszego sensu, ale, ko- 
chany Hopko, pod znakiem przecie 
irracjonalizmu stoi caly świat, stoi 
całe życie ludzkie. ' 

Zawiozłem ciotce Rozpędowskiej 
dwie kopy jaj. Prezent z  Inturek, 
Krobka wyleciała z bryczki na grobli 
ale wysypało się tylko trochę pilo- 
win. 4 

„Ciotka Rozpędowska pocałowała 
mnie w głowę. Okazało się jednak, 
że święconego robić nie będzie. 
„| — Jaktol—zagołałem. A pamięta 
ciocia te ogromnć, a jak puch, babki 
ukraińskie, któremi zajadaliśmy się w 
Otugierach? A też przepyszna babka 
pstynetowa inaczej! KŻ 

— Babkę petynetową inaczej — 
rzekła ciocia Rozpędowska .z niekła- 
maną melancholją w głosie —pieklam 
ostatni raz na Wielkanoc roku 1902 
„„nie—1903-g0. Nie pamiętasz kiedy 
była Wielkanoc w roku 1903-cim? 

'Nie mogłem sobie przypomnieć. 
Ciocia Rozpędowska weszła w 

GATUNKACH + 

- ORANGE 
a. idealna 

pomarańczowa 

Mileńskie Biuro KomisoWo-HONUIOGO.asosowax» 
Mickiewicza 21, tel. 152, 

Lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. 
Kupno i sprzedaż domów, majątków ziemskich, folwarków 

Dzierżawy majątków ziemskich i młynów. 
Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism. 4 
Fachowe pisanie podań do wszystkich urzędów i instytucji. Ф® 

VELMA 
najlepsza 
deserowa 
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Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych. + 

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia. * 
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Z dniem 19=go b. m. SKLEP OBUWIA 

zostaje PRZENIESIONY 
do powiększonego lokalu 

przy ul. WILEŃSKIEJ 34. 

skład Komitetu Koronacji Matki Bo- 
skiej i długo mi opowiadała о gotu- 
jacej się uroczystości. Musiałem so- 
Jennie obiecać, że przyjadę. Potem 
złożyłem na ręce cioci pewną kwotkę 
na rzecz Macierzy Szkolnej; wpisa- 
łem się na listę kładek na pomnik 
Mickiewicza; zapisałem się do Lopu, 
do Towarzystwa Przeciwgruźliczego, 
do Miłośników Gazów Trujacych, 
do Przyjaciół Instruktorek Tkackich i 
nabyłem dwa żetony: jeden na prawo 
polowania na jemiełuszki, drugi ju- 
bileuszowy koronacyjny Władysława 
IV-go. 

Kiedym już miał żegnać się, stu“ 
„žąca zaanonsowała redaktora mającej 
zaraz po. Świętach ukazać Się nowej 
gazety. 3 я 

— Korzystam z okazji — rzekl, 
witając się ze mną — aby czcigod- 
nego przedstawiciela naszego  zie- 
miaństwa zainterpełować do ankiety, 
którą w pierwszym numerze ogłasza- 
my. Gdzie, zdaniem szan. pana mają 
spocząć sprowadzone da ojczyzny 
prochy Słowackiego? 

Powiedziałem tylko tyle, że, codo 
pugrzebania ich na Wawslu żadnych 

*0992+++900++00999+7% 

BE Ai ss A k i E ` 
NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA! 

Żądajcie wszędzie! 

PIWO browaru „DOJLIDY* 
: ks. LUBOMIRSKIEGO 

Szczególniej polecamy nowy wyższy gatunek piwa 

m. LUKSUSOWE” 
kióry się wyróżnia przyjemnym stnakiem i aromate 

Od 20 butelek dostarczamy do domu. Ohstalnaki odė a 
Wilno. ul. Lelewela 1/3 (róg Wileńskiej 48) tel. 460. 

iii k i i k k 

WAŽNE DLA POSZU KUJĄCYCH 
DLUGOTERMINOWYCH POŽYCZEK 

Gilefskie Biuro Komisoco-Hantilodde auejonowano 
i Mickiewicza 21, tel. 152. : 

załatwia natychmiast i dogodnie przez swe przedstawicielstwo 
w Warszawie LOKATĘ LISTÓW ZASTAWNYCH BĄNKU 

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. 
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IEMIA Oszmiańska, wraz ze sta- 
rodawną swoją stolicą Oszmiar 
ną, ma za sobą sędziwą i do- 

stojną przeszłość, Teraźniejszość prze- 
żywa, aby się tak wyrazić, przeło- 
mową. A przyszłość...wzręku Boga 

Samo pojęcie Oszmiańszczyzna, w 
odwiecznem rozumieniu — zaciera się. 
Szeroko i daleko sięgała owa Oszmiań- 
szczyzna zredukowana dziś administra- 
cyjnie do powojennego, teraźniejszego 
„powiatu Oszmiańskiego obejmującego 
zaledwie tylko część niedużą owej słyn- 
nej niegdyś na całą Polskę Oszmiań- 
szczyzny o wielkim blasku odwiecz- 
nych tradycyj. 

Oszmiańszczyzna!... A toć przecie 
stanowiła ona tak rozległe niegdyś. te- 
rytorjum, że uchwałą Sejmu Czterolet- 
niego rozdzielono ją w 1791 r. na dwa 
powiaty, na. Oszmiański i Zawilejski, 
przemianowany w 1843-cim na Świę- 
ciąński"'), a połowa już tylko Ziemi 
Oszmiańskiej, sam powiat Oszmiański, 
jeszcze 1914-ym roku miał obszaru 
6.885 kwadr. kilometrów czyli większy 
obszar niż niejedno udzielne księstew- 
ko niemieckie. Dziś ma powiat Osz- 
miański zaledwie 2.272 kw. kilometrów 
obszaru i półowę ludności , przedwo- 
jennego Oszmiańskiego powiatu. Od- 
cięto od niego całą połać wschodnią 
Wołożyńską z jednej strony, całą po- 
łać Trabsko-Geranońską, południową, 
z drugiej strony, przyłączając one do 
nomgnimo jog) województwa Nowo- 
gródzkiego... Poobcinany starodawny 
powiat. Oszmiański jest już dziś tylko 
cieniem odwiecznej Oszmiańszczyzny. 
Utracił najprzedniejsze swoje ziemie, 
jak np. puszczę Nalibocką, najpiękniej- 
sze okolice, najbardziej 'pamiątkowe 
miejscowości... Skurczył się, zmarniał, 
— zubożał. 

Może to tylko czasowe  przyćmie- 
nie, Esej gaśnięcio? Może z tego, pozo 
stałego już tylko jądra dawnej Osz- 
miańszczyzny wytryśnie nowa jakaś, 
może wspanialsza niż kiedy, era dla 
tej historycznej ziemi? Może » jakiś 
wielki a wytrwały wysiłek nowych władz 
społem z nowym rzutem energji oby- 
watelskiej dźwigną stary lecz jary, ma- 
ły lecz dzielny powiat Oszmiański na 
świecznik wśród otaczających go po- 
wiatów?... Może... Lecz chyba przecie 
nie utworzono z gmin i parafij, odcię- 
tych od przedwojennegd powiatu Osz- 
miańskiego, nowych powojennych po- 
wiatów, jak Wołożyński i Mołodeczań- 
ski, poto aby miały jaśnieć tylko... no 
wemi urzędami, nowym ustrojem władz 
administracyjnych, nową, nieznaną do- 
tąd światu lokalną biurokracją woło- 

żyńską i mołodeczańską? Chyba one, 
te dwie już teraz wyemancypowane la 
torośle oszmiańskie, nie dadzą siebie 
w niczem ubiedz—swojej macierzy? 

Daj, Panie Boże! 

* 

„ Nie będzie rzeczą zbyt hazardowną 
powiedzieć — raczej przypomnieć że 

ało która dzielnica przedrozbiorowej 
Rzeczypospolitej może wykazać się ty- 
ioma historycznemi faktami, zaszłemi 
na jej terytorjum, jak właśnie Oszmiań- 
szczyzna. Oczywiście... nie spłynęło na 
Polskę z oszmiańskich stron np. świat- 
ło Wiary Chrystusowej. Ten zaszczyt 
musi na wieki wieczne pozostać przy 
ziemiach, po których stąpał Wojciech 
Święty, i gdzie czeska książniczka pierw- 
szemu z naszych królewskich Piastów 
otworzyła oczy na Objawienie Zbawi- 
ciela świata... Lecz nikt i nic nie od- 
bierze Ziemi Oszmiańskiej zaszczytu, 
że wydała z siebie cały szereg wieko- 
pomnych dla dziejów narodu. naszego 

1) Obecny powiat Święciański jest właś 
ciwie mówląc, dawną repartycją sądową Mia- 
dziolską stąrodawnego powiatu Oszmiańskie- 
go, jest odwieczną ziemią Oszmiańską. Łatwo 
to zresztą poznać po siedzącej do dziś dnia 
w powiecie Święciańskim, w sporej liczbie, 
najrdzenniejszej oszmiańskiej szlachcie. Mamy 
tam np. Chomińskich, ród starodawny 0sZ- 
miański dziś w święciańskim Olszewie mają- 
cy swoją siedzibę, a którzy od niepamiętnych 
czasów urzędy powiatowe oszmiańskie stale 
piastowali, grając w Oszmiańszczyznie „nie- 

„ małoważną rolę, ! 
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NA OSZMIAŃSKIEJ ZIEMI. 
DAWNIEJ I DZIŚ. 

* 

wydarzeń tudzież ludzi, którzy do dze- 
jów tych niejeden promyk dodali. 

Oto jakby zacierał się w pamięci 
ludzkiej fakt, albo za mało jest pod- 
kreślany np. w szkolnem nauczaniu, 
że przecie niegdzieindziej tylko w Kre- 
wie, na rdzennie Oszmiańskiej ziemi, 
stanęła, olbrzymiej wagi nietylko dla 
Polski lecz i dla całej Europy: unja 
królestwa Jadwigi z wielkiem księst- 
wem Jagiełły, inaczej połączenie się 
w jedno państwo Polski i Litwy. 

Do Krewa przecie, gdzie rezydował 
Jagiełło, pan niepodzielny i suweren 
całej Litwy, przybyli wysłannicy kra- 
kowscy: Włodek z Ogrodzieńca cześ- 
nik krakowski, Mikołaj Bogorja kasz- 
telan zawichostski, Krystyn z Ostrowa 
i inni dygnitarze, pełnomocnicy sąsied- 

  

- Mapka przedwojennego powiatu Oszmiańskiego. 

niego państwa; w Krewie przecie, w 
wilję Wniebowzięcia N. Maryi Panny 
1385-go roku, podczas wielkiej uro- 
czystości dworskiej podpisał Jagiełło 
wraz z braćmi swymi Witoldem, Skir- 
kiełłą, Korybutem i Langweniem akt, 
w którym zobowiązał się w zamian za 
otrzymanie ręki królowej ZR. zie- 
mie swoje wszystkie zarówno litewskie 
jak ruskie na wieczne czasy do Pań- 
stwa Polskiego przyłączyć, wyraźnie 
„przyłączyć* — ferras suas Litbua- 
niae et Russiae Coronae Regni Po- 
loniae perpetuo applicare. 

To, co nastąpiło potem, chrzest 
Jagiełły, apostolstwo katolickie na Lit- 
wie, układy polskich i litewskich moż- 
nowładców w Horodle, ostateczne zla- 
nie się obu państw w 1569-tym, cały 
łańcuch wypadków i czynów aż do 
mowy Sapiehy w katedrze św. Jana 
w Warszawie w dniu 3 maja 1791 r., 
aż do bitwy z regularnem wojskiem 
rosyjskiem pod Szawlami — wszystko 
to było już tylko wynikiem i następ- 
Stwem owego faktu dziejowego, który 
miał miejsce na zamku w Krewie, na 
ziemi Oszmiańskiej. 
‚ A trzy lata przedtem, czyliż nie w 
tem samem Krewie został powalony 
w podziemiach baszty narożnej zamku 
—do dziś dnia stojącej ruiną —Kiejstut, 
istny symbol starej Litwy pogańskiej, 
aby po jego trupie mogła Litwa wejść 
na nowy zakręt dziejowy? | 

Jeśli zaś powiem, że Ziemia Osz- 
miańska dała Polsce Jagiellonów, znaj- 
dą się niewątpliwie tacy, co przez 
grzeczność uśmiechną się i oczy przy- 
mrużą nie dając wiary takim słowom. 
A tymczasem było przecież tak, że 
król Władysław Jagiełło, nie docze- 

Zwaliska zamku w Krewie. 

  

kawszy potomstwa z trzech żon, ujrzał 
najgorętsze swe życzenia spełnione 
dopiero w czwartem małżeństwie za- 
wartem z księżniczką Holszańską, Soń- 
ką vel Zofją. Algimuntowiczami zwa- 
no ów ród książąt litewskich, mają- 
cych gniazdo swoje w - Holsżanach, 
o wiorst kilkanaście od Oszmiany. 
Owóż synowie Władysława Jagiełły 
byli po matce najrodowitszymi Osz- 
miańczukami a królowa Sońka z osz- 
miańskich książąt Holszańskich była— 
matką Jagiellonów. Oszmiańska krew 
płynęła w żyłach Zygmunta Augusta... 
A Barbara Radziwiłłówna, jedna z naj- 
cudniejszych, najromantyczniejszych po- 
staci niewieścich na tronie, gdzież jeśli 
nie w Oszmiańszczyźnie spędziła krót- 
ke, co prawda, lata swego pożycia z 

pierwszym mężem wojewodą nowo 
gródzkim Stanisławem _ Gasztoldem, 
magnatem o niepospolitym blasku u- 
mysłu i wielkich serca przymiotach? 
Gdzieżby jeśli nie w Gieranonach? !) 

Znakomity Andrzej 'Wolan herbu 
Lis, wielki pisarz i polityk, filar kal- 
wińskiej wiary na Litwie, potężny prze- 
ciwnik Skargi, przebył znaczną część 
życia i rozstał się ze światem w ogsz- 
miańskich Bijuciszkach, pod Borunami, 
otrzymanych w darze od możnego pro- 
tektora, Radz.wiłła brata królowej Bar 
bary. Był czas, że Bijuciszki znane 
były — w Europie. Do Bijuciszek w 
odwiedziny do autora „De libertate 
politica" i dzieł wielkiej eruducji teolo- 
gicznej, przyjeżdżali na najpoważniej- 
sze narady najtęższe głowy kalwińskie 
z całej Europy; w Bijuciszkach, „pod 
strzechą" Wolana, gościł w 1587-ym 
poseł umyślny cesarza niemieckiego; 
z Bijuciszek wzywali Wolana do boku 
swego królowie polscy Zygmunt Au 
gust i Batory.. Gdzie ślad w pamięci 
ludzk ej tego wszystkiego? Ą na biju- 
pa ziemi gdzie ślad grobu Wo- 
ana 

w Murowanej Oszmianie leży po- 
grzebany dziedzic tej okazałej niegdyś 
majętności, mąż wytwornej w naukach 
biegłości, a zarazem wojak znakomity, 
marszałek wielki liiewski Krzysztof Do- 
rohostajski, autor „Hippiki* dzieła w 
swoim czasie zażywającego szerokiej po- 
pularności. Ojciec jego założył w Mu- 
rowanej Oszmianie drukarnię jedną z 
najczynniejszych u nas w XVil-ym w. 
Główne np.: dzieło Salinarjusza „Ce- 
zura“ tłoczone były w Murowanej 
Oszmianie. Zaś niemniej słynną i do- 
niosłą była druga wielka drukarnia na 
ziemi oszmiańskiej założona w Łosku 
Fundatorem jej był sławny mąż, 

Jan Kiszka krajczy litewski głowa li- 
tewskich arjanów, pan na czterystu 
majątkach i siedemdziesięciu  mia- 
stach '). Drukarnia łoska wydała np., 
między innemi przekład Biblji Budne- 
go, ten tak ważny przyczynek do roz- 
woju mowy polskiej, przekład dzieła 
Frycza Modrzewskiego „O poprawie 
Rzeczypospolitej” i wiele innych. Istnia- 

1) Gieranony, niegdyś Gasztoldowe, prze- 
szedłszy, z daru cesarzo4ej Katarzyny Il w 
posiadanie kanclerza Bezborodki i jego po- 
tomków, potem kolejno Pusłowskich, Samu- 
ela Wołłka i Korwin-Milewskich, są obecnie 
oczywiście srodze terytorjalnie zeszczuplałe, 
własnością p. Szymona Meysztowicza, kuzyną 

„ ministra, 

*) Mówiąc nawiasem od magnackiego ro- 
du Kiszków, którzy w połowie XVII-go wie- 
ku wygaśli, wzięli wianem przeważną część 
dóbr swoich ziemskich Radziwiłłowie. 

ła do roku 1587-go. Siedzieli zaś przed- 
tem jeszcze na Łosku kniaziowie Łos- 
cy z pnia Olgierdowego. Do dziś dnia 
znajdziemy 'tam „horodyszcze“, na 
którem zamek ich się wznosił... 

Też dawne, dawne dzieje. 
Mamy przecie wiadomości o istnie- 

niu i kniaziów Wołożyńskich. W kro- 
nice Bychowca zanotowane jest, że 
wieść o zamordowaniu wielkiego księ- 
cia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza 
doszła do Wołożyna gdy tam prze- 
bywał namiestnik smoleński Sakowicz 
w gościn'e u kniaziów Wołożyńskich. 
Lecz ani za Gasztoldów, ani za Radzi- 
wiłłów, ani za Słuszków, ani za Dón 
hoffów, ani za Czartoryskich (bo i w 
ich posiadaniu był kolejno Wołożyn) 
nie był Wołożyn wielkopańską rezy- 
dencją. Dopi<ro pierwszy z Tyszkiewi- 
czów dziedzic Wołożyna, nabytego w 
1803 cim od Czartoryskich, starosta 
wielatycki, niesłychanie bogaty Józef 
hr. Tyszkiewicz z linji Łohojskiej ery* 
gował pałac okazały, dotąd istniejący. 
Pochowany tam leży w kościele Wo- 
łożyńskim własnej fundacji, gdzie też 
i wielu Tyszkiewiczów spoczywają pro- 
chy. W Wołożynie istniała rozgłośna 
szkoła (akademja) rabinów i małame- 
dów, prowadzona w duchu surowej 
prawowierności. Akademja ta żydow- 
ska liczyła kilkuset uczniów, a przy- 
bywali' do niej na wyższe studja żydzi 
nietylko np. z Anglji lub Austrji lecz 
nawet z Syrji i Egiptu: 

Nie była to przeto żadna wyłącz- 
nie „osobliwošė“ jak, nie przymierza- 
jąc, akademja smorgońska księcia Ka 
rola Radziwiłła Panie Kochanku, gdzie 
jak wiadomo, tylko niedźwiedzi uczo- 
no zarówno wdzięczne wykonywać „tań- 

‚ се“ solowe na tylnich nogach jak na- 
Nie żadna: wet chodzić w zaprzęgu. 

to legenda, że książę Panie Kochanku, 
raz uniesiony fantazją  niebylejaką, 
wjechał na zamek w Nieświeżu w sa- 
niach ciągnionych przez : cztery ułożo- 
ne, czy raczej ujeżdżone niedżwiedzie 
po alei wjazdowej grubo usypanej so- 
lą. Oczywiście była to księcia na Nie- 
świeżu fantazja smorgońska czyli też 
i oszmiańska zarazem. Ale—szukaćże 
po calutkim świecie fantazji takiej! 

Smorgoniami to ludzie sobie gębę 
wycierają po całej Polsce i co otwo- 
rzą usta, to wylatują z nich: jeżeli nie 
„akademja* to obwarzanki. A Smor- 
gonie była to przecie, przed wiekami, . 
wspaniała rezydencja nielada rodu 
Deszpotów z Bratoszyna Zenowiczów 
a;ze Smorgoń to, w wiele lat potem, 
wyruszyło z magnackiego dworu Karo 
la hr. Przeździeckiego 320 kawalerzy- 
stów wyekwipowanych jego sumptem, 
pod komendą Zienkowicza, spieszących 
do Oszmiany, aby stanąć tam na cze- 
le powstania 1831-go roku, — o tem 
nikt nie pamięta. Nikt o Karolu Przeź- 
dzieckim nie wspomni, a był to prze- 
cie obywatel kraju i patrjota, któremu 
się hołd potomnych należy... 

Że zaś raz poraz pisząc o dawnej 
Oszmiańszczyźnie wciąż traf amy pió-. 
remna nazwiska wielkich rodów szla- 
checkich, czyjaż to może być wina? 
Z pewnością nie tego, którega pióro 
tylko posuwa się mechanicznie i ucz- 
ciwie po linji historycznej. Tak!—nie: 
ma na to rady. Przez dziesiątki, przez 
setki lat rej wodzili wśród gęstej jak 
mrowie szlachty, dosłownie zasiewa- 
jącej Ziemię Oszmiańską, dziedzice 
rozległych  latyfundjów mający w 
żyłach nietylko jaknajbardziej riebie- 
ską, lecz magnacką krew. Qdziebądź 
obrócić się pamięcią i wspomnienia- 
mi, wszędzie się natrafi w dalszej lub 

„bliższej przeszłości: to na Radziwiłłów 
aktorat (przez radziwiłłowskie włada- 
nie przeszła bez przesady, chyba po 
Iowa Oszmiańszczyzny), to na Sapie- 
hów, to na wygasłe wielkie rody Mon- 
widów, K'szków, Gasztoldów, Doroho- 
stajskich, Ościków, to na Ogińskich, 
to na Paców, na Przeździeckich, na 
Chreptowiczów, nie wspominając o 
Ważyńskich, Sulistrowskich, Wańkowi- 
czach, Chomińskich etc. 

Aby nie brakło np. 
znajdziemy ich dziedzictwo w oszmiań: 
skiem Iwiu. Dobra Iwiejskie Tomasza 
hr. Zamoyskiego miały przed wojną 
obszaru bez mała jedenaście tysięcy 
dziesięcin, z których było pod lasem 
prawie pół siódma tysiąca. A otrzymał 
Iwie ojciec hr. Tymasza, August hr. 
Zamoyski, wianem po Tyzenhauzie, 
bracie znakomitego ornitologa Konstan- 
tego Tyzenhauza, właściciela Postaw. 
Tak przechodziły niemal wszystkie 
większe ziemskie fortuny oszmiańskie 
z rąk do rąk, jeżeli nie kasztelańskich, 
to wojewodzińskich, a w każdym razie 
wielkopańskich. 2 

Pod nawą kościoła we wspomnia- 
nych już przed tem Holszanach spo- 
czywa w sarkofagu podkanclerzy Pa- 
weł Sapieha, pod którego dziedzictwem 
przeżyły magnackie dobra holszańskie 
najświetniejsze swoje czasy. Wniosła 
Holszany w dom Sapiehów ostatnia 
księżniczka Holszańska Olena synowica 
ostatniego z Algimuntowiczów, biskupa 

Zamoyskich, | 

wileńskiego Pawła „z książąt litewskich *, 
jak go zwano. Dawno to było, około 
roku 1525-go. Р : 

Sapieżyńskiego trzypiętrowego zam- 
ku w Holszanach, jednej z najwspa- 
nialszej budowli na Litwie, nie zdołali 
zrujnować Szwedzi. Jeszcze w połowie 
ubiegłego stulecia był zamieszkany. 
Dziś pozostał tylko jeden z węgłów 
dolnego piętra jakby wpuszczony w 
dom mieszkalny p.p. Jagminów obec- 
nych Holszan właścicieli. Podkancle- 
rzy litewski Paweł Sapieha wzniósł 
kościół i klasztów Franciszkanów w 
Holszanach. Na sarkofagu w kościele 
holszańskim spoczywają obok figury 
podkanclerzego figury trzech jego żon, 
których atoli zwłoki gdzieindziej są 
pogrzebane. Z bibljoteki poklasztornej 
pozostałe wpaniałe wolumina łacińskich 
i włoskich ksiąg można było oglądać 
jeszcze na krótko przed wojną. W 
1650 roku rozpadła się, jak kamień 
ugodzony młotem, holszańska fortuna 
ziemska Sapiehów. Cząstkę już jej tyl- 
ko, obszerny majątek Holszany, nabył 
od Korsaka Rosjanin Garbaniow; dziś 
jest w posiadaniu jego wnuka. 

W Zalesiu mamy b. rezydencję 
Michała Kleofasa księcia z Kozielska 
Ogińskiego, co wcale niepoślednie 
miejsce zajmował na przełomie z cza- 
sów przed- i porozbiorowych Polski, 
w odmęcie niepowszednich zaiste wy- 
darzeń. Targowicka „Wolna Generalna 
Konfederacja Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego“ zasekwestrowala mu wszy- 
stkie dobra, które złupiono i spusto- 
szono. Niewiele co pomogło przystą- 
pienie do Konfederacji samego, srodze 
pokrzywdzonego właściciela Zalesia. 
Jeździł w misji poselskiej do Hagi z 
ramienia Konfederacji. dy atoli wy- 

powstanie buchło Kościuszkowskie, 
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przystał b. podskarbi litewski do rewo- 
lucji, co prędko zjednało mu umysły 
i serca. Zamianowany naczelnikiem 
oddziału strzelców, na których wye- 
kwipowanie nie szczędził trudu i pie- 
niędzy, nie żaden wojak, chlubny w 
całej insurekcii wziął udział. Niepo- 
wiodło mu się tylko w wyprawie na 
Mlńsk. Pó ostatecznym upadku Rze- 

-czypospolitej, emigruje i jako pełno- 
mocnik zgromadzonych w Paryżu pa- 
trjotów posłuje w Konstantynopolu 
podczas gdy władze rosyjskie konfi- 
skują mu za udział w insurekcji Koś- 
ciuszkowskiej wszystkie dobra. Posła- 
niec zaufany przywozi mu dwa tysiące 

  

dukatów, ostatni gotowy fundusz, któ- 
ry pozostał magnatowi, mającemu 2 
miljony złotych rocznego dochodu. 
Znana jest rola Ogińskiego w 1812-m 
roku, jego „orjentacja rosyjska". Zosta- 
je senatorem Państwa Rosyjskiego, 0- 
sobistością niemało znaczącą u dworu 
cesarza Aleksandra — a w 1815 tym 
znużony życiem czynnem i barzliwem, 
a w znacznej mierze zniechęcony i 
rozczarowany, usuwa się zupełnie z . 
szerszej widowni i osiada na stałe w 
ustroniu wiejskiem, w Zalesiu. 

' 

  

Antoni Edward Odyniec. 

Przepyszna to byla rezydencja. 
Zwierzyniec, ogród „botaniczny*, pa- 
łac okazały, oranżerje, trebhauzy, ma- 
lownicze kjoski, romantyczne „świąty- 
nie“... Aleksander Chodźko napisał 
długi wiersz wzorowany na „Zofjów- 
ce“ Trebeckiego i „Pulawach“ Woro- 
nicza; wysławiający oszmiańskie Za- 
lesie. * ‚ 

Ludno bylo i wesolo w one czasy 
w Zalesiu. Dworzanie, rezydenci, feld- 
jegrzy książęcy latający do Petersbur- 
ga. Zalesie było również niemałoważ- 
nem ogniskiem spraw publicznych, lecz 
też i sztuki piękne były gorliwie kul- 
tywowane. Sam książę był zapalonym 
muzykiem—i kompozytorem. W Zale- 
siu powstały słynne na całą Polskę 
polonezy Ogińskiego. W Zalesiu też 
była napisana spora część niemniej 
chyba znanych „Pamiętników*. Szko- 
ły książę fundował, hojnie wspierał 
młodzież uniwersytecką, był głównym 
współzałożycielem wileńskiej Dobro- 
bzynności. 

Koniec? Nie. Bynajmniej. 
Jeśli wspomnieć Bołtup, o wiorst 

ze dwanaście od Oszmiany, wnet sta- 
nie przed oczyma Jędrzej Śniadecki. 
On to nabytą od Wereszczaki posia- 
dłość ziemską oszmiańską podźwignął 
po ostatecznej niemal ruinie, którą jej 
zadał rok 1812-ty i do wzorowego 
stanu gospodarczego doprowadził. Sam 
zaś butor „Teorji jestestw organicz- 
nych* leży pochowany na «cmentarzu 
w Horodnikach pod Oszmianą. 

Aby zaś i szczypty wielkiego na- 
szego Romantyzmu Ziemi Oszmiań- 
skiej nie brakło, mamy w Giejstunach 
miejsce urodzenia Antoniego Edwarda 
Odyńca. N.e przebywał w nich atoli 

'osobišcie poeta, druh Mickiewicza, 
puszczając Giejstuny w dzierżawę, naj- 
chętniej krewnym dalekim. 

Niebraknie też OOszmiańszczyznie 
znakomitego artysty-plastyka. W Boh- 
danowie w okolicy Holszan stoi ko- 

lebka Ferdynanda Ruszczyca (właści- 
wie należy pisać: Rószczyc nie Rusz- 
czyc), gdzie on też obecnie z niemałą 
gorliwością gospodarzy. Oszmiańczuk 
to prawy i prawowierny, choć Rusz- 
czycowie dopiero w 1836 na Ziemię 
Oszmiańską z b. województwa Brze- 
skiego, z nad Bugu, przybyli. 

Boruny i Zahorze komuż nie przy- 
wiodą na myśl, osobliwie inteligento- 
wi ze stron tutejszych, rzewnego opo- 
wiadania Ignacego Chodźki o Boruń- 
skich szkołach, o Boruńskich majów- 
kach? Dzierżawił Zahorze wówczas od 
Jana Chodźki autora „Pana Jana ze 

  

Kościół w 

fundacji, w 1618 r., 

      

      

Holszanach 

ówczesnego dóbr Holszańskich właścicila 
Pawła Sapiehy starosty oszmiańskiego, homelskiego i telszewskie- 

go, podkanclerzego litewskiego.
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Świsłoczy” stary polonus, szambelan 
Bujnicki i przyjmował w nich — jakże 
gościnnie i serdecznie!—wycieczki ma- 
jówkowe studentów boruńskich. Mię- 
dzy traktem a dworem, tuż przy goś- 
cińcu, rósł sobie dalej jeszcze przed 
samą wojną nieduży las brzozowy, 
gdzie się owe, tak „z innego świata" 
(niż dzisiejszy) majówki odprawiały. 
Całe wówczas, liczne i wesołe, są- 
siedztwo zjeżdżało się do Zahorza... 

Ba! Jakżeby o Wiszniew wspomnie- 
niami nie zawadzić, o dobra niegdyś 
Ościków, Sanguszków, Paców, aż wre- 
szcie Chreptowiczów? Jak nie wspo- 
mnieć o dziedzicu Szczors w Nowo- 
gródzkich stronach, Bieszenkowicz nad 
Dźwiną, Wiszniewa w Oszmiańskiem, 
o kanclerzu Joachimie Chreptowiczu, 
o hutach i hamerniach, w których z 
jego rozkazu przerabiano w wielkiej 
ilości rudę żelazną oszmiańską miej- 
scową w wysokim gatunku?.. 

Choć zaś już szpalty gazety zaczy- 
nają nadmiernie pęcznieć drukiem, 
śpieszmy na ostatek, choć: bynajmniej 
nie na ostatniem miejscu, położyć tu fakt 
urodzenia się. w Żułowie— Józefa Pił- 
sudskiego, którego wielkie imię zwiią- 
zane jest na wieczne czasy ze w skrze- 
szeniem Polski niepodległej... W Żu- 
owie? Gdzie Żułów, gdzie powiat 
Oszmiański! Po odpowiedź nie pój- 
dziemy do wydziału administracyjnego 
wojęwódzkiego urzędu przy wileńskim 
placu Katedralnym, lecz pójdziemy po 
najprostszy wywód logiczny. dzie 
leży Żułów, matczyna majętność mar- 
szałka Piłsudskiego?Gdzie on we dworze 
„wiejskim na świat przyszedł? W byłym 
powiecieZawilejskim, obecnie Święciań- 
skim,któ ry, jak podkreśliliśmy wyżej, jest 
niczemžinnem tylko północną częścią 
starodawnej, ogromnej Oszmiańszczyz- 
ny. Ergo... nie trzeba zaiste wyjątko- 
wo bystrego wzroku, osobliwie kogoś z 
Oszmiańskich stron, aby widzieć w Józe- 
fie Piłsudskim _najautentyczniejszego 
Oszmiańczuka. Prawda, Piłsudscy to 
pięknej krwi stara szlachta głównie 
mająca rodowe gniazda swoje na Żmu- 
dzi, lecz Pan Bóg tak przypadkowo 
okoliczności pokierował, aby właśnie 
Józef Piłsudski musiał ujrzeć światło 
dzienne na Ziemi Oszmiańskiej—z któ- 
rej i unja przecie polsko-litewska wy- 
szła i Jagiellonowie i tyle, tyle wyda- 
rzeń, 'z których chluba i chwała Pol- 
sce urosła... 

Palec w tem był Boży. 

  

Józef Piłsudski. 

Określenie teraźniejszości ziemi 
Oszmiańskiej w jej obecnych, powo- 
jennych, administ:acyjnych granicach, 
ujęliśmy zaraz na początku nin ejsze- 
go rzutu oka w jeden wyraz: przeło- 
mowość. 

Wyobraźmy sobie majątek ziemski, 
nazajutrz po dokonanem przed 63-ma 

-laty uwłaszczeniu chłopów, a jeszcze 
w: dodatku ze wszech stron głęboko 
okrojony. Trzeba gospodarzyć całkiem 
innym niż dotychczas systemem i w 
dodatku, bynajmniej nie na najlep- 
szych poletkach okrutnie zeszczuplałej 
posiadłości ziemskiej, bo „środek* ma 
jątku nie zawsze jest przecie przysło- 
wiowym... złotym środkiem. 

: Takim majątkiem jest wlašnie dziš 
powiat Oszmiański. zeszczuplały tery- 
torjalnie z 6.885 kwadr. kilometrów do 
2.272 kwadr. kilometrów, ogołocony, z 
najpiękniejszych swoich ziem. Wbrew 
znowuż przysłowiu: ta chuda fara nie 
jest nawet wielką. 

- A potrzeb, najpilniejszych potrzeb 
we wszystkich dziedzinach życia spo- 
łecznego, ekonomicznego, kulturalne- 
go mnóstwo! 

Niejako mikrokozmem powiatu jest 
jego stolica, Oszmiana, nosząca rfa so- 
bie szerokie ślady ciężkich lat kilku 
nastu ostatnich, fatalnego zastoju, a na- 

' wet upadku. Na całkiem zaś wyjątko- 
wy poziom zeszły — nie: podniosły się!-— 
wszelkie urządzenia miejskie, wszyst- 
kie „porządki* magistrackie. 

Jak owe dwie wieże kościelne, 
ażurowe, wiotkie, wystrzelające nagle 
i niespodziewanie z nad szarzyzny mia- 
steczka, z nad domków i ruder Osz- 
miany, tak pnie sięku górze oszmiań- 
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Mapka traktu Napoleońskiego. 

  

skie szkolnictwo pod czujną, niestru- coś niecoś wilgoci „na borysz". Przy ne zatwierdzenie kolej żelazna Druja— «wręcz imponującego—sądząc z planów 
dzoną i energiczną opieką p. dyrekto- był „Park 3-go maja". Dobry i taki, Oszmiana—Lida. ” 

ra gimnazjum Antoniego Łokuciewskie- 
go, co w Orzekającym Sejmie wileń- 
skim z roku 1922-go marszałkowską 
piastował laskę. 

Oszmiana była zawsze, podobnie 
jak Wilno, ziemiańskiem miastem. 
Ziemiaństwo okoliczne (a „okolica* 
była swojego czasu bardzo, bardzo 
szeroka) podtrzymywało w Oszmianie 
wszystko, począwszy na handlu, a koń- 
cząc na bruku ulicznym. Dla owego 
ziemiaństwa  zjeżdżającego się na 
„kiermasze“ i „festy“, na kadencje 
sądowe i na uroczystošci rodzinne, 
istniały oszmiańskie nietylko zajazdy 
lecz... urzędy, nietylko istniał Klub, 
a, bywało, z wyborną kuchnią i nawet 
z  najautentyczniejszym | Pomery'm 
i Moćt-et Chandon'em w piwnicy, lecz 
isklepy w coraz to wybredniejszy żao- 
patrywały się towar. Ziemiaństwo rej 
wodziło: i w Oszmianie i w powiecie. 
Bynajmniej nie magnackie; po więk- 
szej części średnie i drobne lecz jak- 
że pańską przy każdej okazji pyrcha- 
jące fantazją! Drobna szlachta oszmiań- 
ska! Ta z folwareczków, zaścianków, 
„okolic szlacheckich”, siedząca na 
czynszach dworskich lub na paru-mor- 
gowych pustoszach! Pełno tego było 
zawsze w Oszmianie; stanowiąc jakby 
jednolite tło, doskonale zharmonizo- 
wane z grubymi szlachty oszmiańskiej 
personatami. 

Powojenny upadek ziemiaństwa po- 
ciągnął za sobą zastój Oszmiany ipo- | 
wolny jej upadek. Niema dla kogo — 
wypinać się. 

Szlachta oszmiańska przestała cho 
dzić — jak głosi odwieczne przysłowie— 
w jednym bucie i w jednym łapciu. 
Ma już w łapciach obie nogi. Nie stać 
już jej nawet na jeden but. 

Tak też i stara, poczciwa Oszmia- 
na. Stare jej domy drewniane puściły 
się rosnąć „na las patrzając“, jak owe 
grzyby pod lasem, i postarzały się, 
spróchriały, jak robsczywe podosinia- 
ki, sędziwe, omszałe borowiki, poczer- 
miałe syrojeszki. Na świecie całym 'nie 
zobaczyć takiego mrowia starych, wa- 
lących się domów i domków, wrasta- 
jących w ziemię. na bok podanych to 
z powydymanemi ścianami, z krzywe- 
mi gankami — jak w  teraźniejszej 
Oszmianie. 3 

A każdy prawy Oszmiańczuk zakła- 
da na tem swoją ambicję, aby w wa- 
lącym się już prawie zupełnie domie... 
wymieszkać do ostatka, do ostatniej 
belki, do ostatniej krokwi podtrzymu- 
jęcej mu nad głową wklęsły dach. Rę- 
czę, że gdy się nawet dach położy, 
jeszcze będzie prawy Oszmiańczuk, 
przykucnąwszy na nim, domieszkiwać 
„swoje”.. Bo jakże to? Czy godzi się 
ot, tak, ni ztąd ni z owąd „rozwrócić” 
Ściany, gdy jeszcze—trzymają się? 

Gdy zaś Los miłosierny wypalił 
pożarem z dobrą połowę jednej stro- 
ny ulicy Wileńskiej, może kto myśli, 
że... skorzystano z okazji, aby ją „po 
ludzku* odbudować? A właśnie! Za- 
miast drewnianych pobudowano, a jak- 
że, murowane domy. Tylko... kubek w 
kubek „po oszmiańsku”, jak w pierwszej 
lepszej wiosce, bokiem zwrócone do 
ulicy. A jeśli kto frontem postawił, to 
takie wyrznął „balkony”,że nie powsty- 
dziłaby, się ich ulica Jatkowa, Szkla- 
na, Mała Stefańska lub inna jaka 
leńska „w tym guście”. 

Tu, tam, owdzie, dokąd się nie za- 
puścisz ulicą, na jaką stronę nie rzu- 
cisz okiem: te same domki i te same 
kramy tylko.. jakże się to wszystko ku 
starości pochyliło! Masz wrażenie, żeś 
dobrego, starego znajomego spotkał, 
co jakże posiwiał, zgarbił się i pokrył 
zmarszczkami. R 

Szukasz wytężonym wzrokiem: co 
nowego przybyło? Strą, drewnianą, 
pustką stojącą cerkiew przy ulicy dziś 
Poprzeczną nazwanej, jeszcze Niemcy 
podczas swega przebywania w Oszm!a- 
nie rozebrali doszczętnie. Na jej miej- 
scu stoi nowa jak z igły, w polskim 
stylu, murowana, biała i czerwona 
urzędowa rezydencja ip. starosty. O- 
drobina eleganckiej zalotności; zato 
niewygody o wiele, wiele więcej; a i 

  

    
Dwór w Bohdanowie. 

Rysunek Ferdynanda Ruszczyca, 

Deptaczek na szabasy i święta naro- 
dowe. Gdybyż tylko nie tuż nad Osz- 
mianką gorzelnia Strugacza z łoskotem 
swoim i dymem z komina! Tuż w bok 
od „parku“ Dom Ludowy-skromny. Sa- 
la względnie obszerna ze sceną, na 
której gra, gdy przyjeżdża Reduta, 
grają sztubacy gimnazjalni z koleżan- 
kami swemi — gdy ochota posłuży. 
Ostatnim razem zaprodukowano „War- 
szawiankę* Wyspiańskiego, którą na- 
wet poddano zdjęciom fotograficznym 
wykonanym przed jednego z dwóch 
fotografów oszmiańskich. Ponieważ dla 
sądów wybudowano specjalny dom, 
tedy już się- rozprawy zjeżdżającego 
do Oszmiany Sądu Okręgowego nie 
odbywają w sali za klubem. Jest to 
dziś główna—i jedyna—sala reprezen- 
tacyjna, balowa etc. tak zwanej Re- 
sursy oszmiańskiej (są, którzy mówią: 

  

Barbara Radziwiłłówna. 

„Kesyno”, lecz to nikogo nie obowią- 
zuje). Resursa, klub, kasyno... wszyst- 
ko jedno. Ze stu członków i tak mało 
kto zajrzy wieczorem—na karty. Usil- 
niej pracuje bilard, przedwojenny pi 
ramidkowy. Dawnego Klubu oszmiań- 
skiego nie szukać Czasern tylko kule 
bilardowe, z lekka poobtłukiwane, 
smętnie zawarczą coś z jego dziejów... 

Cudów dokazał dyr Łokuciewski 
przenosząc gimnazjum — nieco daleko 
od miasta — do murowanych zabudo 
wań przedwojennego monopolu wód- 
czanego i rozlokowując gimnazjum 
tak, że pomimo całkiem innego prze- 
znaczenia zabudowań, wszystko się 
rozlokowało praktycznie, a nawet pod 
niejednym względem wręcz imponują- 
co. No, i—jakby się było na szczerej 
wsi! To już jedno rekompensuje nie- 
jedną niewygodę. 

Cóż jeszcze 'jest „do widzenia” i 
„do zwiedzenia” w Oszm'anie? 

Kościół, wzięty w obroty gruntow- 
nego remontu i przerabiania jeszcze 
„przez dziekana Sajkowskiego, niema 
zgoła stylu żadnego, a felerów archi- 
tektonicznych sporo: presbiterjum cia- 
sne, pilastry najniepotrzebniej ogromne, 
wieże ni w pięć ni w dziewięć, jakby 
z jakiegoś trocadero. Dobre' jedynie: 
posadzka i organy. Czy kościół para 
fjalny, o którym mowa, ma jeszcze 
choć cośkolwiek w sobie z kościoła 
wzniesionego w Oszmianie jeszcze za 
czasów Jagiełły, choćby tylko miejsce, . 
na którem stoi? O tem pewnej wiado- 
mości niema. Historyczna, a tak mało 

miańska z roku 1831-go, miała miej- 
sce nie w tym paraf,alnym kościele, 
jeno w po-dominikańskim, co stał też 
w rynku. Rozebrano go i wzniesiono 
na jego miejscu, zaraz po ostatniem 
powstaniu cerkiew, do dziś dnia sto+ 
jącą. Rząd rosyjski nigdy niechciał 
dopuścić do tego, aby wieże katolic- 
kiego, sąsiedniego kościoła były wyż- 
sze od wież cierkiewnych. 

* 

Rządzi, jak wiadomo, powiatem 
wraz z jego stolicą samorządowy sej- 
mik z p. starostą na czele. 

Robi, co może. : 
Mało znajdzie się wśród szefów 

władz lokalnych tak całą duszą odda- 
nego sprawie podniesienia w powiecie 
dobrobytu i kultury jak p. starosta 
oszmiański Zygmunt Kowalewski. Dziel- 
ny to i mądry człowiek. Lecz i onstoi 
wobec trudności, całkiem wyjątkowych. 

Powiat nie jest uprzęmysłowiony. 
Tego „od ręki* nie dokonać, aby 
przemysł zakwitł jak za dotknięciem 
różczki czarodziejskiej. Na szerokim 
np. pasie od Smorgoń aż do linji ko- 
lejowej poniżej Krewa, gdzie stał front 
podczas wojny—formalna pustynia. W 
Smorgoniach, co były dosłownie zrów- 
nane z ziemią (przed wojną wspaniale 
rozwijające się miasteczko głównie ja- 
ko centrala tranzytu skór z całej Ro 
sji za granicę, mające w 1914-ym już 
pięć kantorów bankierskich i dziesiątki 
garbarń) 'zaczynają% już! odkwitać gar- 
barnie. Funkcjonuje ich już obecnie powiecie boisk sportowych postępuje, | 

żwawo naprzód. W samej zaś Oszmia- dwanaście. Da potężny impuls uprze- 
mysłowieniu powiatu zaprojektowana 

Tymczasem sejmik zajął się gorli- 
wie doprowadzeniem do możliwie do- 
brego stanu dróg, w powiecie, a prze- 
dewszystkiem mostów. Cała impreza 
rozplanowana i rozłożona jest na dzie- 
sięć lat. Wszelako już w ciągu dwóch 
lat pierwszych zdołano posunąć spra- 
wę o wiele dalej niż przewidywano, 
że można będzie to ucz;nić. Kamien- 
nych, doskonałych mostów zdołano już 
bez mała setkę rozrzucić po oszmiań- 
skich drogach. Po wioskach pokrywa- 
ją się brukiem staroświeckie, rozbło- 
cone ulice. Opieka społeczna pochła- 
nia 50%/5 budżetu samorządu oszmiań- 
skiego. Robi się też niemało w tym 
kierunku. Przyznać trzeba np., że ni- 
gdy nie posiadała Oszmiana tak wzo- 
rowo prowadzonej, jak obecnie, ochro- 
ny dla dzieci (sierot, bezdomnych lub 
rodziców z kretesem zubożałych) dla 
najbardziej pożałowania godnych ofiar 
wojny, albo takiego np. jak sejmikowy 
przytułku dla starców. Opiekuje się, 
jako niestrudzona kierowniczka, obu 
instytucjami p. Kaczyńska, rodem z 
Trockich stron Cześć jej i chluba za 
wielką, pełną ofiarności, samarytańską 
pracę! Udziela też sejmik wydatnej po- 
mocy oszmiańskiemu, nader ruchliwe- 
mu, Towarzystwu Św. Wincentego a 
Paulo, prowadžonemu przez panie z 
przewodniczką swoją p. Halicką na 
czele, małżonką inspektora skarbu, 
Wołynianką Działalność Towarzystwa 
obejmuje nietylko Oszmianę, lecz całą 
okolicę w promieniu piętnastu wiorst. 
Towarzystwo ma własny przytułek, do- 
karmia dziatwę szkolną, wydaje „tało- 
ny” żywnościowe etc. Ciężarem wiel- 
kim dla powiatu są „zwracani”* do po- 
wiatu, na miejsce urodzenia, najroz- 
maitsi włóczędzy, wśród których, nie- 
stety, wielu jest pozostających w kom: 
pletnej rozterce z elementarną moral- 
nością. - 

Cóż jeszcze? Sejmik dzierżawi od 
rządu majątek Antonowo pod Boruna-. 

  

—stadjonu. 
Zainicjowane zostalo založenie mu-, 

zeum powiatowego. 
Sieć telefonów rozpięta już jest na 

powiat cały. Coraz liczniejsze poja- 
wiają się po dwórach, nawet po osa- 
dach, w zapadłych kątach 

Związek Ziemian. 
Ziemiaństwo powiatu Oszmiańskie- 

go zrzeszone jest w Związek. Liczy 
on przeszło stu członków; biuro ma 
swoje w Oszmianie. 

Na czele zarządu stoi jako prezes 
p. Aleksander Żyliński z Dokurniszek. 
Wice-prezesem jest p. inż. Włodzi- 
mierz Łaszkiewicz. Sekretarzuje Związ- 
kowi p. sędzia Olgierd Kryczyński. 

Stosunki z robotnikami rolnemi w 
powiecie Oszmiańskim są naogół zu- 
pełnie poprawne. Należy to pamiętać, 
że powiat Oszmiański jest jedynym 
powiatem w całej Rzeczypospolitej, 
który nie uznaje umów zbiorowych 
w rolnictwie. Skutki tego odrębnego 
stanowiska są jaknajlepsze,zarówno dla 
obywatelstwa, jak dlarobotników rolnych 

Organizacja Zacbowawczej Pracy 
Państwowej powstała tu w czasie 
ubiegłego lat. Na posiedzeniu inaugu- 
racyjnem był wtedy dbecny p. Alek- 
sander Meysztowicz, który wtedy jesz- 
cze nie był ministrem. 

, 
  

radja. 
Zwróćmy jeszcze uwagę, i to 

nader baczną, na vsilnie popie- 
rane przez sejmik budownictwo 
t. zw. glinobitne: Budowle glino- 
bitne (chrust i glin») oczywiś- 
cie tynkowane, znane są w po- 
wiecie Oszmiańskim od niepa- 
miętnych czasów i szeroko są po 
dworach oszmianskich rozpow- 
szechnione. Są wręcz doskonałe: 
tanie, niezmiernie ciepłe, trwałe 
do nieskończoności (byle pod 
dobrym dachem). Chodzi teraz 
o to aby rozpowszechnić glino- 
bitne budownictwo wśród  wiej- 
skiego ludu, np. po wioskach, 
gdzie innej chaty prócz drze- 
wa stawionej nie zobaczyć. Usi- ' 
łowania w tym kierunku sejmiku : 
oszm.ańskiego zasługują na jak- 
najwydatniejsze poparcie nietyl- 
ko rządu lecz i samego spo- 
łeczeństwa. 

Pierwszym okazowym budyn- 
kiem  glinobitnym, erygowanym 
przez sejmik, będzie dom spe- 
cjalnie stawiony dla przysposo- 
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bienia wojskowego i wychowania Karta tytułowa pierwszego tomu mon grafii 
fizycznego. 

Wobec krzewienia oświaty tak, 
jakby należało, jest sejmik oszmiański 
w znacznej mierze bezsilny. Może dać 
na cele oświatowe tylko 25 proc. swe- 
go budżetu, bynajmniej nie—magnac- 
k.ego. A tu oświata pozaszkolna widać 
jak czynipostępy... nader małe; jak do- 
mów ludowych wielki w Oszmianszczyz* 
nie brak. 

*Z uczuciem żywego zadowolenia 
zwiedziliśmy utrzymywane przez sej- 

Szczątki zamku Sapieżyńskiego w Holszanach. 

mi, Gdzić projektuje założyć szkołę 

tolniczą, gdzie zakłada pole doświad> 

czalne. Prowadzone są przedwstępne 
Wi- jeszcze zbadana historycznie, rzeź osz- roboty regulaci rzeki Oszmianki, ka- 

pryśnej, rwistej, byle co występującej 
z brzegów—mówiąc nawiasem, niepo- 
spolicie rybnej, aż do doskonałych 
pstrągów włącznie. Sejmik krząta się 
około możl wie najobfitszego zalesienia 
kraju, krórego niegdyś nieprzebrane 
zasoby leśne zostały podczas wojny 
nader dotkliwie zdewastowane, prze- 

trzebione. Projektowane jest powoła- 
nie do życia związku młynarzy, tudzież 
suchej dystylarni, suszarni owoców, 
jako początek zaprowadzenia w powie: 
cie racjonalnego a zyskownego spożyt- 

kowywania owoców. 
Pomoc lekarska stanowi przedmiot 

nieustannej troski i zapobiegliwości 
sejmiku Oszmiańskiego. W przededniu 
otwarcia znajduje się t. zw. Poradnik 
gruźliczny. Jest to rodzaj przychodni 
dla całego powiatu. Ma też być nie- 
bawem otwarta w .Oszmianie takaż 
przychodnia dla chorych na jaglicę, 

Sejmikowe przychodnie dla cho- 
rych, kierowane przez lekarzy istnieją 
już np. w Smorgoniach, w Dziewie- 
niszkach, w Krewie. Ludność uboga 
zaopatrywana jest w lekarstwa, doko- 
nywane są bezpłatne szczepienia etc. 

Wogóle walkę z epidemjami' podjął 
sejmik oszmiański na rozległą skalę. 

Patronowane gorliwie przez sejmik 

wychowanie fizyczne młodzieży rozwi- 

ja się zwłaszcza pomyślnie na tle 
przysposobienia wojskowego, tudzież 

letnich obozów. Ćwiczenia gimnastycz- 
ne rozpoczynają dzieci obojga płci 
już sześcioletnie. Urządzanie po całym 

nie ma sejmik przystąpić zaraz już po 

* 

mik warsztaty tkackie, krawieckie i sto- 
larskie. Skala jeszcze nie duża, lecz 
robota kipi a z jej plonów widnieje 
najlepsza wróżba na przyszłość. Po 
powiecie też mnożą się takie warszta- 
ty, istne punkty promieniowania: umie- 
jętności nastawionej na zyskowność 
opartą na robocie sumiennie wyko- 
nanej a estetycznej. 

Przypieczętujmy ten rzut oka na 
igłówny ośrodek ruchu ekonomiczneg», 
społecznego i kulturalnego w teraźniej 
szej Oszmiańszczyźnie, trzema nazwi- 
skami głównych tego ruchu propaga- 
torów i orędowników. są nimi p. p. 
A Łukuciewski, Odyniec, z Walerjano- 
wai Sulkiewicz z Łajłubki, najbliżsi 
i nie ocenieni współpracownicy p. sta- 

rosty Kowalewskiego. 
Czesław Jankowski. 

przez sejmik i czekająca na ostatecz- świętach Wielkiejnocy do budowania В   

„Powiat Oszmiafski“. Czesława Jankowskiego. 

RÓZWOWA Z PANEM STAROSTĄ. 
W sprawie budowy linji kolejowej łą- 

czącej Druję, poprzez tereny kilku po- 
wiatów województwa Wileńskiego, z 
Lidą zwróciliśmy się do p. Starosty 
Zygmunta Kowalewskiego. : 

Oto jak nam rzecz wyjašnil laska- 
wie nasz rozmėwca: 

Znaczenie ma linja Druja — Lida 
dla Oszmiańszczyzny dwojakie: gospo- 
darcze i polityczne. Trzeba sobie uprzy- 
tomnić strukturę gospodarczą powiatu, 
— to będzie punkt wyjścia. Jesteśmy 
powiatem rolniczym. Rodzaj warszte- 
tów to w przygniatającej większości 
gospodarstwa drobne, przeważnie de 
tego w szachownicy gospodarujące 
| przed wojną Oszmiańszczyzna synów 
swych nie wykarmiała.  Wychodźtwc 
na zarobki było symptomem stałym. 
Szukano pracy w Rosji. Łatwo ją by- 
ło znaleźć, : 

Pod tym względem dziś jest zna 
cznie gorzej. Powiat przeszedł wyjąt- 
kowe zniszczenie podczas wojny zwła- 
szcza we wschodniej połaci 

Dziś jeszcze, po 7-miu latach po- 
koju, mimo znacznych kredytów rzą- 
dowych na odbudowę, na 50-cio-kilome- 
trowym „odcinku byłego frontu nie- 
miecko - rosyjskiego pozostaje około 
10 tysięcy budynków doszczętnie zni- 
szczonych, a ziemi ornej odjęto z pęd 

racjonalnej, nawet na przedwojene 

stosunki, uprawy roli okcło 40 tysię- 

cy ha. Ь 
Inaczej mówiąc, obszar gospodarstw, 

ich jakość jest gorsza, ludzi do pracy 
i do wyżywienia tyle samo Zarobków 

na stronie w kraju, jak wiemy, niema, 

a emigracja zagranicę utrudniona. 

© Pozatem folwarczne gospodarstwa 

uszczuplają swe obszary, starając Się 

zbyć żiemię za bezcen, często la 

opędzenia wydatków dnia. Sprzedaż ta; 

w połączeniu z dokonywującą się par“ 

celacją rządową sprowadza element no- 

wy—osadniczy. Wszystko to pogłębia 
przeludnienie powiatu w stosunku do 
wydajności ziemi przy obecnym syste” 
mie gospodarstwa, ' 

Włościanin zrozumiał, że jest źle: 

Garnie się więc do samorządu, do ОГ 
ganizacji fachowych, tęskni za koma” 
sacją. Na to wszystko trzeba wiecznie 
brakujących pieniędzy. 

Nieco dłużej zatrzymałem się, mó- 

Grobowiec jędrzeja$Śniadeckiego w Horodnikach.



wi p. Starosta, na tym szkicu «ogólnym 
stanu gospodarczego powiatu, aby tem 
zrozumialej sprecyzować środki zarad- 
cze, jakie mi się wydają słuszne. 

— Słuchamy... 
— Oto uważam, że pierwszym šrod- 

kiem dla należytego zrównoważenia 
stosunków będzie stworzenie długo- 
terminowego taniego kredytu (na lat 
40—50) na cele komasacji, odbudowy 
gospodarstw i postawienia ich na sto- 
pie racjonalnej; drugim — stworzenie 
źródeł postronnego zarobku dla mas 
włościańskich na przeciąg najbliższych 
6—10 lat. 

1 stąd właśnie wynika don'osłe zna- 
czenie tak polityczne, jak również eko- 
nomiczno- gospodarcze, budowy linji 
kolejowej Druja — Oszmiana. — Lida, 
znaczenie, doniosłe tak dla wszystkich 
obszarów przez które ma być prze- 
prowadzona wogóle, jak dla powiatu 
Oszmiańskiego w szczególności. 

Konkretnie mówiąc, realne rezulta- 
ty budowy powyższej linji dałyby się 
streścić w następujących postulatach: 

1) Mając źródło postronnego zarob- 
ku przy budowie, a następnie przy 
eksploatacji tej linji, ludność zwiąże 
dobrobyt swój z akcją Rządu Pol- 
skiego, co wywrze, bez wątpienia, jak- 
najlepsze skutki na polityczne usposo- 
bienie ogółu. 

2) Widząc, że Rząd zapoczątkował 
w tym kraju szersze roboty inwesty- 
cyjne, ogół pogłębi przekonanie o trwa- 
łości obecnego ustroju międzypaństwo- 
wego, co również odbije się na uspo- 
sobieniu ludności w stosunku do 
państwowości polskiej. _ 

3) Zarobkowanie miejscowej lud- 
ności przy kolei spowoduje dopływ 
gotówki do gospodarstw rolnych, co 
w konsekwencji swej odbije sę najdo- 
datniej na odbudowie tych gospodarstw. 

4) Zasilenie gotówką gospodarstw 
da im możność przeprowadzenia akcji 
scaleniowej gruntów,  zmeljorowania 
it. p., oraz prowadzenia racjonalnej 
gospodarki, wobec częgo już w naj- 
bliższych latach po rozpoczęciu bu 
dowy kolei można się spodziewać, że 
pod względem produkcji żywnościowej 
powiat stanie się w zupełności wy 
starczalnym. : Ё 

5) Roboty przy kolei spowodują 
odpływ ludności ze wsi, co zmniejszy 
obecne jej przeludnienie. 

6) Folwarczne gospodarstwa, mając 
możność dostępniejszego zbycia pro- 
duktów, będą miały impuls do zindu- 
strowania swych gospodarstw, co w rów- 
nym stopniu zatrudni znaczną ilość 
miejscowego włościaństwa. 

7) Ponadto przeprowadzenie linji 
wytworzy stan, przy którym. najdalszy 
punkt od kolei żelaznej mógłby być 
położony tylko o 15—18 klm., co da- 
łoby możność pokrycia powiatu siecią 
zakładów przemysłowych: cegielni, 
garncarni,  smolarni, . terpentyniarni, 
krochmalni, przędzalni. zakładów tkac- 
kich etc. i wogóle spowodowałoby 
znaczniejsze uprzemysłowienie powiatu. 

8) Oczywista, w związku z powyż- 
szem nastąpi znaczniejsze ożywienie 
handlu,i rozwój m. Oszmiany, które 
to miasto, będąc na razie ośrodkiem 
geometrycznym powiatu, stanie się oś- 
rodkiem przemysłu, handlu, kultury 
i oświaty i zupełnie pomyślnie mo- 
głoby współzawodniczyć z Lidą i t. d, 
— zresztą, korzyści realne, które otrzy- 
małby powiat w razie przeprowadze- 
nia wzmiankowej linji kolejowej są tak 
znaczne i tak różnorodne, że ich nie 
podobno wiożyć w pewne szematycz- 
ne formułki, co nawet i zbytecznem 
wydaje się wobec samej elementar- 
ności sakramentalnej dodatniego wpły- 
wu rozwoju w kraju kolejnictwa. 

Poprawa stosunków gospodarczych 

jest, jak Panu wiadomo, przedmiotem 
troski reprezentacyjnych organów O ' 
szmiańsk'ego Związku Samorządowego. 
Już w latach 1922 i 1923 Sejmik po- 
wziął szereg uchwał, dotyczących po- 
łączenia stacji kolejowej Oszmiany 
(b. Soły) przez m. Oszmianę ze sta- 
cją Bohganowo koleją wąskotorową. 
Przytem Sejmik skoordynował swę po- 
czynania z zamiarami gmin  zaintere- 
sowanych i w rezultacie tych skoordy- 
nowanych wysiłków — były powzięte 
uchwały obowiązujące do uregulowa- 
nia sprawy wywłaszczenia gruntów dla 
kolejki, bez żadnych nakładów pienięż 
nych . ze strony Kolejowej Dyrekcji. 
Wyłonione były komisje dla poczynie- 
nia starań przed miarodajnemi czyn- 
nikami rządowemi o realizację zamia- 
rów powiatu; lecz wobec ewentualnej 
konieczności budowy normalnotorowej 
kolei, łączącej miasto Lidę z Drują 
w celach strategicznych — wówczas 
wszystkie wysiłki powiatu stały się nie- 
aktualnemi, a sprawa dotychczas stoi 
na miejscu. ` * - 

Sejmik Oszmiański w lutym r. ub. 

    

Traktem z Mołodeczna do Smorgoń idzie Napoleon 

wysiadiszy z karety, wyprzedzając świtę swoją, która też zażywa ruchu w mróz trzaskający. Cesarz ma na sobie 
szubę powleczoną zielonym aksąmitem i tąkaż futrzaną czapkę. W ręku wysoka laska. Takim go wyobraził ze skru- 

pulatną ścisłością historyczną A. Wereszczagin, którego ' obraz reprodukujemy. 

entuzjastycznie witając powstanie za- 
miaru budowy kolei Druja—Oszmiana 
—Lida, usilnie prosił czynniki miaro- 
dajne o przychylne potraktowanie spra- 
wy i poparcie odnośnego wniosku, sam 
"będąc gotowym wziąć udział w części 
kosztów budowy (do 1/s części kwoty 
kosztorysowej, przypadającej na odci- 
nek kolei biegnący w granicach po- 
wiatu Oszmiańskiego z tem, 

  

że dług 

stąd powstały byłby spłacony M. K.Ż. 
w ciągu lat 40—50), przytem Sejmik 
uważał, że przy zrealizowaniu projektu 
budowy nowej magistrali interesa eko- 
nomiczno-gospodarcze powiatu i inte- 
resa Państwa nietylko że się nie krzy- 
żują, ale odwrotnie stanowią wzajemne 
konsekwentne uzupełnienie. 

Tek siępr zedstawia, kończył p. Sta- 
rosta, całość zagadnienia i naszych w 

nam 
trwać 

nim poczynań. Taraz wypada 
tylko czekać, a jak słuchy idą, 
to czekanie długo nie będzie. 

Dziękując za uprzejmą i ciekawą 
rozmowę, opuszczaliśmy p. Starosty 
Oszmiańskiego gabinet z wiarą, którą 
nasz Sz. rozmówca nietylko sam żywi, 
ale i nam ją wszczepił, że istotnie na 
kolej Druja — Oszmiana — Lida długo 
czekač nie wypadnie. Kael. 

  

TRAKT NAPOLEOŃSKI. 
Prezes Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich red. Cz. Jankowski miał temi dniami 

odczyt w Oszmianie 7а temat posłużył mu epizod ściśle historyczny, który się w 1812-tym 
roku roz rał na prastarym, szerokim trakcie 

ы Wilno z Moskwą via Mińsk. 
Z nader interesującego tego odczytu podajemy poniżej kilka ustępów. у ! 

Trakt, stary pocztowy gościniec 
przerobiony na szosę.... Wielkie rzeczy! 
Zjadła go swojego czasu kol j Libawo- 
Romeńska ściągnąwszy na swoje szyny 
cały ruch z tego traktu. A musiał być 
ów ruch nie lada jaki, Tam, za Żupra- 
nami w stronę Smorgoń to do dziś 
dnia jeszcze miejscam' trakt tak sze- 
roki, że rozminą się gładko po nim 
choć by dwie procesje. 

Nie dziw! Ten stary, odwieczny 
trakt przecinający Oszmianę stanowił 
przecie przez cąłe stulecia główny 
szlak komunikacyjny między Wilnem 
leżącem jakby na rubieży Europy środ- 
kowej a dalekim moskiewskim Wsche- 
dem kontynentu Europejskiego. Wytk- 
nęły go, juści, ręce ludzkie i brzóz pod- 
wójnym  lampasem zabezpieczyly od 
śnieżnych zamieci i skwarów letnich, 
ale ów szlak historyczny, wolno śmia- 
ło wyrazić się: ubiły Dzieje przewala- 
jąc się po nim długim korowodem wy- 
darzeń. 

Ten trakt, u którego tu w tej chwi- 
li przebywamy, łączący Mińsk względ- 
nie Moskwę z Wilnem to — ruina. 
To ruina równięż. pełna wspomnień. 
i nastrojów jak  niejedne, słynące 
u świata, malownicze, historyczne zwa- 
liska. 

Tędy przeleciały orły Napoleońskie 

Na trakcie tym położył Napoleon 
cyfrę swoją na wieczną rzeczy pamiąt- 
kę. Tędy, po tym trakcie, przeciągnęła 
Napoleońska Epopeja i, jak rosa mu- 
rawę, tak przepoiła go na zawsze na- 
poleońskiemi wspomnieniami. 

Rozum dyktował Napoleonowi prze- 
zimować w Witebsku. | ; 

Dobra połać Rosji zachodniej zdo- 
byta. Ryga wzięta, i opiera się o nią 
lewe skrzydło armji. Centrum linji bo 
jowej w Witebsku. Davout z pierwszym 
korpusem w Orszy, a Poniatowski 
w Mohylowie. Z tyłu: wielkie magazy- 
ny z nagromadzonemi prowjantami 
i amunicją w Gdańska, w Wilnie, Miń- 
sku zasilają prawidłowo armję, a ksią- 
żę Bassano rezyduje w Wilnie w cha- 
rakterze cesarskiego wielkorządcy Lit- 
wy, otoczony dworem iście monarszym, 

komunikując pełnomocnikom państw 
europejskich rozkazy otrzymywane o 
Napoleona. Czuwa nad potrzebami 
wojsk na linji bojowej; wzmacnia je 
wciąż posiłkami, przybywających nie- 
ustannie rezerw. Przed linją bojową 
manewrują nieudolnie wojska rosyjs- 
kie, nie mające naczelnego wodza, 

Odwieczny dom w 'Oszmianie, 

dogorywają staroświeckie „kramy*. w którym, na pryncypalnej ulicy, 

którym dopiero ma zostać Kutuzow — 
a tylko planowo cofają się i cofają na 
Moskwę. 

Faktem jest, że Napoleon zająwszy 
Witebsk chciał przerwać kampanię 
i zazimować z całą armją swoją na 
Litwie i Białej Rusi. Skłaniałby ku wo- 
li swej Aleksandra |- go samą tylko groźbą 
natychmiastowego ruszenia się nadrzód 
Zorganizowałby wskrzeszoną Polskę. 
Dwór arcymonarszy miałby in partibus 
w Witebsku Rządziłby Europą z Wi- 
tebska. Nie nowina dla niego rządzić 
przcz dłuższy lub krótozy czas Europą 

z obozowego biwaku! 

Dyktował taki plan — rozum. Oba- 
lł ów plan — niepohamowany tempe- 
rament zdobywcy. Na martwej linji 
Ryga — Witebsk — Mohylów wytrwał 
Napoleon zaledwie dni czternaście. 
Zarządzenia poczynił dla siedmiomie- 

Oszmiana teraźniejsza 
a 

Widok na Kościół 'z ulicy Poprzecznej. 

sięcznego popasu; kazał nawet zbić ka- 
mienice „zasłaniające* witebski „pałac 
cesarski", aby nawet witebska rezyden- 
cja imperatora prezentowała się jak 
najokazalej... 

I nie wytrzymał. 
Rwało go ku Moskwie. Na poranku 

10 (sierpnia na rozkaz naczelnego wo- 
dza, dany z Witebska, podniosły się 
orły Napoleońskie od Rygi do Mohy- 
lowa i, przodując niezliczonym wojs- 
kom wszelkiej broni, popłynęły zwolna 
naprzód... 

Rubikonem kampanji 1812-go roku 
nie był Niemien. 

Była nim Dźwina. 2 
Z Moskwy wypadło armji wziąć 

odwrót nie w najprostszym na Wilno 
k erunku, ale jakby łukiem na pół- 
noc nieco. Dopiero od Pleszczenic 
dano zwrot na południe, przedzierając 
się najkrótszą drogą ku Mołodecznu, 
na szeroki trakt. \ 

Dnia 29 listopada stał Nepoleon 
kwaterą w Kamieniu otoczony silnie 
przetrzebionemi regimentami gwardji. 
Ney obozował w Ziębinie; książę Eu-- 
genjusz Beaharnais i marszałek Da- 
vout z awangardą, —w Pleszozenicach. 
Nazajutrz linja odwrotu przesunęła się 
tak, że cesarz już jest w Pleszczeni- 
cach a awangarda armji w Nisstano- 

"czański, rezydencja 

  

przecinającym Oszmianę a łączącym niegdyś 

wiczach. Dnia |! Grudnia Napoleon 
popasa w Stajkach poprzedzony awan- 
gardą, używającą krótkiego wczasu 
w Ilji. Nareszcie—po marszu niemiło- 
siernie uciążliwym i forsownym (gdyż 
chodziło o dotarcie. do Mołodeczna 
przed oddziałami wojsk rosyjskich ma- 
newrującemi nieustannie po szerokiej 
w krąg okolicy)—zwala się awangarda, 
a tuż za nią gwardja eskortująca ce- 
sarza, do Mołodeczna. 

Licha, mała mieścina ale już na 
trakcie, na wielkim trakcie wileńskim! 

Opodal rniasiceczha pałac Mołode- 

księcia Michała 
Ogińskiego, pustką stoi. Książę Mi- 
chał, były podskarbi—daleko. W Pe- 
tersburgu bawi i wespół z Księciem 
Lubeckim oraz Wawrzeckim pomaga 
sekretarzowi stanu Szyszkowowi reda- 
gować ukaz cesarski, dający pełną 

amnestję Polakom, skompro- 
mitowanym podczas zajmowa- 
nia Litwy i Białej Rusi przez 
armję napoleońską. I podczas 
gdy były podskarbi S:anisła- 
wa Augusta Poniatowskiego 
składa _memorjały cesarzowi 
Aleksandrowowi i raz po raz 
Popuszczany jest do bezpošred- 
n'ego komunikowania się z mo- 
narchą rosyjskim — Napoleon 
rozkwaterowuje się w jego Mo- 
łodeczańskim pałacu, podejmo- 
wany tam z czołobitną osten- 
tacją przez administrację dóbr 
książęcych. 

Takie już to czasy były .. 
Napoleon rozlokował się. w 

pałacu jak u siebie—i zabawił 
w nim godzin osiemnaście. 

domy drewniane miasteczka, 
aby ogrzać się przy tych im- 
prowizowanych ogniskach, ce- 
sarz czytał depesze nadesłane- 
mu z Francji. Spalił ich wiele 
i zabrał się do redagowania 
historycznego 29.go biuletynu. 
Biuletyn ten miał niebawem 
ujawnić  urzędownie, wobec 
całego świata, ogrom katastro- 
fy i miał przybyć. do Paryża 

. wcześniej, niż... wieść głucha 
o tem, co się w Rosji stało. 

W pokoju zajmowanym przez casa- 
rza obawiano się zapalić w piecu, aby 
"nie dymił i rozłożono ogień na komi- 
nie. Do komina przysunięto kanapę i 
przespał się na niej „władca Europy*, Pl 
w płaszcz owinięty. Nazajutrz po wy- 
jeździe cesarza Francuzów spostrzeżo- 
no na kominie napis ołówkiem: /Vapo- 
lóon l. (Napoleon pierwszy). W kilka 
dni później — mówiąc nawiasem — no-- 
cował w tym że pokoju Mołodeczań- 
skiego pałacu Kutuzow i do autogrefu 
Napoleona dopisał: et dernier (... i. 

ostatni). \ 
Dzień był pogodny, jasny, względ- 

nie nie do zbytku mroźny. 
Czyczagow z kozakami swymi, nie 

zdążywszy przeciąć Napoleonowi dro- 
gi do Mołodeczna, dopadł doń już po 
opanowaniu miasteczka i dworu przez 
wojsko francuskie, ale rozbił biwaki za 
wielkiemi moczarami, leżącemi o ja- 
kie ćwierć mili za Mołodecznem. Przez 
te moczary, rzeczkę i staw, niedosta* 
tecznie zamarznięte, nie było sposobu 
zaatakować Francuzów zażywających 
popasu i wypoczynku w Mołodecznie. 
Dopiero w nocy mróz wzmógł się 
gwałtownie, bagna stężały i artylerja 
Czyczagowa ruszyła naprzód po lodzie 
i grudach. Ale już Napoleona w Moło- 

Podczas gdy wojsko paliło ' 

decznie nie było... Piciski armat rosyj- 
skich osypały dwór Mołodeczański nie 
wyrządziwszy atoli szkody nawet, Bo- 
gu ducha winnym, zabudowaniom gos- 
podarskim. 

Napoleon tymczasem, zboczywszy 
nieco z traktu, jechał przez Lebiedziew 
i Marków do Bienicy. 

W Bienicy, podobnie jak w Moło- 
decznie, gościł Napoleon pod nieobec- 
ność pana domu. 

Dziedzic rozległych włości, Michał 
Kazimierz Kociełł ostatni potomek mag- 
nackiego rodu, unikał nietylko brania 
udziału w zawierusze 1812 roku, ale 
schodził jej nawet oględnie z drogi. 
Odjechał do majątku niedawno zmar: 
łego młodszego brata, Józefa, pułkow- 
nika byłych wojsk polskich, do Horo- 
dziłłowa, bardziej na południu położo- 
nego i niezagrożonego przez inwazję 
francuską — .i tam zbierał się oczeki- 
wać na zapanowanie w kraju... święte- 
go spokoju. Napoleon zastał w Bienicy 
dwór obszerny i wygodny, wystawiony 
przed stu laty z okładem. Stanowi on 
do dziś dnia bardzo piękny i szacowny 
okaz pańskiej z XVIII wieku rezyden- 
cji wiejskiej. W prawem skrzydle dwo- 
ru umieszcza tradycja miejscowa pokój 
historyczny, w którym spędził noc Na- 
poleon. Świta cesarza noclegowała na 
przeciwległym skrzydle domu i bawiła 
się uwiecznianiem nazwisk swoich na 
drzwiach sypialni. Drzwi te pamiątko- 
we uległy, niestety, zniszczeniu... 

Krótki popas swój w Bienicy ob- 
rócił cesirz na ostateczne *zredagowa- 

Oszmiana 

„Gmach*, w którym ma 

nie 29-go biuletynu. Ważyć przecie 
trzeba było każdy wyraz. ; 

Noc. W narožnym pokoju Bienickie- 
go dworu cesarz czuwa jeszcze. Nie 
wołał sekretarza. Sam pisze. Ręka kreś- 
li na papierze bajeczne hieroglify, а о- 
czy cesarza utkwione — w. Europę. 

Przekreśla wyrazy — coraz oględniejsze. 
Maluje obraz mocny, prawdziwy. 

Mówi o utraceniu znaczniej części ar- 
mat, o zabraknięciu amunicji. 

Pauza. Oczy cesarza schodzą z sze- 
rokich widnokręgów.  Wpatrują się 
przez chwilę w nakreślone pismo. Rę- 
ka przenosi pióro na odstęp nowy. 
I dopisuje cesarz ostatnie słowa dwu- 
dziestego dziewiątego biuletynu: „La 
santė de Sa Majestė n'a jamais ėtė 
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minionych, lecz z czasów tych, co je 
właśnie kształtuje i tworzy ten, które- 
go rozkazu przywykły słuchać Dzieje. 

Wolno jechał Napoleon z Bienicy 
do Smorgoń. ° 

Opušciwszy Bienicę o 9 rano dnia 
$ Grudnia stanął tegoż dnia w Smor- 
goniach dopiero o drugiej po południu. 

Smorgonie... dziś zaledwie powsta- 
jące z kompletnej ruinyl..1 A dawniej, 
a niegdyś?... 

Niegdyś rezydowali w Smorgoniach 
w rozległych smorgońskich dobrach Des- 
potowie z Bratoszyna Zenowiczowie, 
ród starożytny, wywodzący się z pnia 
udzielnych książąt, czyli despotów serb- 
skich; ród Ojczyźnie naszej zasłużony, 
jak mało który, w radzie i w boju. Se- 
natorskie zajmowali krzesła, doniosłe 
odprawiali pooselstwa — początkowo 
żarliwi katolicy, następnie wśród dysy- 
dentów naszych jedni z najdzielniej- 
szych. 3 

Za dziedzictwa Zenowiczów popasał 
i noc spędził w  Smorgoniach król 
Zygmunt III w sierpniu 1609 roku. 
Gościli w sto lat później w Smorgo- 
niach Król Stanisław Leszczyńskii król 
Szwedzki Karol XII. w lutym 1708 
roku. - 

Przeszło miesiąc bawili w Smorgo- 
niach obaj sprzymierzeni monarchowie. 
W  Smorgoniach wypracowany został 
plan dalszej wspólnej akcji i zawarty 
był traktat z pełnomocnikami Mazepy. 

W dom Radziwiłłów przeszły Smor- 
gonie wianem; dobra przestały być rezy. 

terażniejsza 

swoją siedzfbę Magistrat. 

dencjonalnemi; cały ich splendor zgasł. 
Tylko zasłynęła na wieczne czasy 
„akademja* smorgońska księcia „Panie 
Kochanku*. Krótko były w posiadaniu 
Og'ńskich; gdy zaś przeszły do włada- 
nia Przeździeckich, pośpieszył hrabia 
Karol wskrzesić wielkopańską w Smor * 
goniach rezydencję. W jego też rezy- 
dencjonalnym pałacu stanął kwaterą 
przybyły z Bienicy Napoleon. 

Karol brabia Przeździecki za wkro- 
czeniem Napoleona w granice Rosji 
rzucił się z zapalem pod jego sztan- 
dary. Dowodził pułkiem kawalerji, od- 
był całą kampanję rosyjską, odznaczył 
się chlubnie podczas przeprawy przez 
Berezynę. Odpasawszy szablę, osiadł 
na stałe w Smorgoniach i jął gospo- 
darzyć, nie tylko z właściwą mu ener- 

  

  

Oszmiana teraźniejsza 

Odbudowana część ulicy Wileńskiej. 

meilleure'. Stan zadrowia Jego Cesar- 
skiej Mości nigdy lepszym nie był. 

Frazes ten będą całe pokolenia ko- 
mentowały. 

Dopalają się świece w ciężkim sre- 
brnym kandelabrze znaczonym herba- 
mi Kościolłów, dobytym ze skarbczyka 
na stół — cesarski. Cesarz klasnął 
w dłonie. Nie odwracając się skinął tylko 
głową ku drzwiom, gdzie zamigotał wzo- 
rzysty kaftan mameluka Rustana. 

Wszedł sekretarz. Usiadł. On teraz 
isze a cesarz chodzi szperko po po- 

koju i dyktuje. Dyktuje sam komentarz, 
w który urzędowy monitor ma opa- 
trzyć tekst dwudziestego dziewiątego 
biuletynu. td 

W narożnym pokoju Bienickiego 
dworu, jak w świetlicy „Weseła* Wys- 
piańskiego — pełno mar, widm i wy- 
czarowanych postaci. Tylko, że widma 
to i'mary nie z czasów dawno prze“ 

gją ale i z niepospolitą umiejętnością 
Był następnie naczelnikiem sił zbroj- 
nych oszmiańskich powstańczych w 1830 
roku... Długo by o tem opowiadać!.. 
Do późnego wieku dziarski i rześki, 
rycerski dla dam, popularny wśród są- 
siadów, ruchliwy, uczynny, serdeczny, 
z kresą przez twarz, zawołany gospo- 
darz, typowy „napoleonista”, położył 
wielkie zasługi dla kultury rolnej 
w kraju. 

W Smorgoniach założył fabrykę, 
powozów, słynnych swojego czasu 
„berlinek*. Słynęły też szeroko smor- 
gońska stadnina oraz bydło hrabiego 
Przeździeckiego hodowli. 

Dla Napoleona były Smorgonie nie 
małoważną placówką organizacji wojen- 
nej. Miał posterunek swój w Smorgo- 
niach francuski komisarz wojskowy 
wyższej rangi, mający przy boku swo- 
im deputaia z ramienia obywateli 

  

Nowy most, 

jeden z tych, które rozpoczęto budować po całym powiecie Oszmiańskim, 
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miescowych, Eokuciewskiego. W Smor- 
goniach był etap furażów i żywności. 
Jednak wielkie już  rozprzężenie tam 
panowało. Oto np. o przybyciu Napo- 
leona do Smorgoń nic nie wiedziano... 
w Oszmianie, gdzie była przecie pod- 
prefektura francuska!  Podprefektem 
z nominacji cesarza był Żaba, marsza- 
łek ówczesny powiatowy oszmiański 
z, wyboru szlachty. 

Stanąwszy w Smorgoniach we dwo- 
rze, zwołał natychmiast Napoleon ra- 
dę wojenną. Posilono się najpierw za 
stołem cesarskim, poczem książę Eu- 

* genjusz Beauharnais odczytał na głos 
29-ty biuletyn. Sam cesarz oznajmił 
w krótkich słowach, że postanowił o- 
puścić armję i jak najśpieszniej po- 
dążyć do Paryża. Jadę natychmiast — 
mówił. Obecność moja we Francji nie- 
odzowna. Austrję i Prusy w posłuszeń- 
stwie utrzymam tylko ja - stanąwszy 
na czele nowej armji. Wiedzą już o 
mojem postanowieniu Berthier i Duroc. 
Podzielają moje poglądy. Murat obej- 
mie po moim odjeździe naczelne do- 
wództwo. Wierzę, że rozkazy jego bę- 
dą słuchane jak moje i że zgoda przy- 
kładna panować będzie! 

Był już ciemny wieczór. Cesarz 
wysłuchał raportu przybyłego z Wilna 
do Smorgoń generała Hogendorpa cza- 
sowego wojennego naczelnika na Lit 
wę; ostatnie wydał rozporządzenia ge- 
nerałowi Darut, obejmującemu admi- 
nistracyjną władzę nad cofającą się 
armją; był przystępny i łaskawy; nawet 
uprzejmy. Na pożegnanie uściskał i u- 
całował otaczających 'go marszałków 
i generałów. 

Wezwano do cesarza porucznika 
polskich szwoleżerów gwardji Stani- 
sława Wąsowicza, stojącego popas:m 

.w karczmie miasteczkowej wespół 
z wielu Połakami trzymającymi się 
własnej komfanji. A byli wśród nich 
i Dominik książę Radziwiłł i Eustachy 
ksiażę Sanguszko, Wincenty hrabia 
Krasiński, Ludwik Pac, Józef hrabia 
Kossakowski. Cesarz kazał Wąsowiczo- 
wi zbierać się natychmiast w drogę. 
Towarzyszyć ma cesarzowi do Wilna... 
Wąsowicz pobiegł do karczmy po płaszcz, 
a gdy wrócił co tchu do kwatery ce- 
sarskiej, zastał już przed bramą sto- 
jące karetę i sanki. : 

Była wieczorna godzina ósma. 
Wyruszyły ze Smorgoń trzy karety. 

W pierwszej jechał casarz z wielkim 
koniuszym  Caulaincourtem księciem 
Vicenzy i mamelukiem Rustanem na 
koźle, w drugiej wielki marszałek Du- 
roc ks. Friaulu i adjutant cesarski ge- 
nerał Mouton hr. Lobau, w trzeciej 
pułkownik szaserów konnych gwardji 
hr. Levebvre Desnouettes z kamer- 
dynerem cesarskim i dwoma służący- 
mi. Wyprzedzał ciężkie powozy cesar 
skie Wąsowicz jadący w lekkich .sa- 
niach z cesa' skim berejterem Amodru 
— i przybył też do Uszmiany na godzinę 
przed Napoleonem. 

Posuwano się naprzód wolno, sze- 
rokim traktem, wysadzonym, brzozami, 
przecinającym głębokie lasy. W kare- 
cie, otulony sutem futrem powleczonem 
zielonym aksamitem, spiętem na pier- 

„ siach z węgierska taśmami, w czapie 
ciepłej też aksamitnej, futrem lamowa- 
nej, uszatej — cesarz spał. 

Do Oszmiany przybył Napoleon o 
północy z 5-go na 6:ty Grudnia, w 
mróz siarczysty. 

Niespodziewano się go. Tem mniej, 
iż co tylko zaatakowane było miastecz- 
ko przez silny oddział kawalerji Sie- 
sławina. W utarczce atoli ńie brał 
udziału garnizon oszmiański, złożony 
z niemców. Odparli szturm na Oszmia- 
nę ułani polscy, znajdujący się akurat 
w okolicy, a dokonawszy dzieła rozlo- 
kowali się w mieście wzmacniając za- 
łogę, aby mogła stawić czoło ponow- 
nemu targnięciu się Siesławina na 
Oszmianę. Tymczasem zaś wojska ro- 
syjskie rozłożyły się obozowiskami i 
czatami po całej okolicy, zaśrodko- 
wawszy główne siły pod Nowosiadami, 
wioską tuż w pobliżu Oszmiany. 

Zastał tedy Napoleon całą załogę 
pod bronią a na rynku, pomimo glę- 
bokiej już nocy i ostrego mrozu. sto- 
jące trzy szwadrony ułanów dowodzo- 

  

cesarza minęło i gdy dowiedziano się, 
że w drodze jest do Wilna, rzucono 
się błagać aby przynajmniej noc spę- 
dził w Oszmianie, nie narażając się na 
podróż nocną, gdyż . droga niepewna, 
a wzdłuż jej gęsto rozsiane biwaki ro- 
syjskie Nie pomogły perswazje. Napo- 
leon zdecydował się jechać natychmiast 
dalej. Kazał tylko, zmienić konie u po- 
wozów oraz zluzować eskortujących go 
od Smorgoń strzelców konnych. Karo- 
cę cesarską i cały korowód podróż 
ny otoczyli ułani pod dowództwem 
Stokowskiego w liczbie 266 koni; Wą- 
sowicz w pamięiniku swoim notuje, że 
cesarz kazał na kozieł swej karety siąść 
generałowi Lefebvre.- Desnouettes i ma- 
melukowi Rustanowi, poczem sam po- 
dał im parę pistoletów i rzekł: 

  

„ | Dwor.w 

— W r zie niebezpieczeństwa nie 
dajcie mnie wziąć do niewoli. Zabijcie 
mnie! Tuez-moi. 

— Wasza Królewska Mość — pod- 
chwycił Wąsowicz — pozwoli mi po- 
wtórzyć te słowa polskim ułanom? 

— | owszem. 
Gdy zaś Wąsowicz przetłumaczył 

na głos ułanom słowa cesarskie, rumor 
stał się wśród nich nieopisany i huk- 
nęły dokoła zapewnienia, że dadzą 
siebie porąbać co do nogi, a nikogo 
do cesarza nie dopuszczą. 

I wśród okrzyków Vive I! Empe- 
reur!! korowód ruszył. 

Napoleon wiedział, co czyni, nie 
usłuchawszy zaklinań szefa załogi osz- 
mianskiej, aby zaniecha! dalszej pod- 
rėžy. Liczyl na oslonę nocy i na obez- 
władniający mróz. Noc, aczkolwiek 
nielitościwie mroźna, była ciemna. Trzy 
karety, przeodujące im sanie i eskor- 
ta przemykały się traktem — niepo- 
strzeżone. Wśród głębokiej ciszy sły- 
chać było dalekie głosy nieprzyjaciel- 
skich forpoczt i pikiet; błyskały tu i ow- 
dzie wzdłuż drogi rozsiane ognie biwako- 
we, ale mróz przykuwał czaty nieprzy- 
jacielskie do ogni roznieconych w po- 
lu; kozacy spali na posterunkach za- 
winąwszy się w kożuchy, obezwładnie- 
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ni, zesztawniali. Raz po raz ktoš z езКог- 
ty cesarskiej zwalał się z konia jak 
kłoda; marzły konie same. Dwaj ener- 
giczni ludzie, których cesarz na kozły 
karety swej posadził, czuwali przytom- 
nie z pistoletami w ręku, nie spuszcza- 
jąc z oka okolicy... 

Trakt z Oszmiany ku Wilnu bieg- 
nie początkowo po względnej równinie, 
tedy jechano możliwie szybko nie prze- 
bywszy jednak więcej nad wiorst 20 
w ciągu godzin 4 do 5-ciu. Zaczynało 
już mieć się na brzask gdy dojechano 
do Równego Pola Niebezpieczeństwo 
było szczęśliwie przebyte. W Równem 
Polu stał już oddział gwardji konnej 
włoskiej pod dowództwem Księcia Ro- 
cca-Romano. Włosi zmienili ułanów 
polskich, towarzyszących cesarzowi. 

ZADNE 
+ 

Bienicy. 

Należałoby rychlej powiedzieć: zajęli 
ich miejsce. Z 266 ułanów pozostało 
tylko — 36. Ci... wytrzymali. Reszta— 
zmarzła i psopadała z koni po drodze. 

Gdy cesarz, popasawszy w Równem 
Polu jak najkrócej, odjechał, Stokow- 
ski z niepełną cztardzestką ułanów 
swoich ruszył z ogołoconego z furażu 
i żywności Równego Pola, w bok z 
traktu do Taboryszek, znacznej majęt- 
ności Ważyńskich i tam zażył dobrze 
zasłużonego popasu. 

Akurat zaś gdy Napoleon docierał 
o świcie do Miednik, Siesławin przy- 
puścił do Oszmiany ponowny szturm 
i zajął ją. Gdyby wówczas znajdował 
się tam nocujący w mieście Napoleon, 
jest wielkie prawdopodobieństwo, że 
byłaby się stała Oszmiana widownią 
faktu historycznego nieobliczalnej do- 
niosłości: wzięcia w niewolę lub zabi- 
cia Napoleona... 

Tymczasem jednak był już Napo- 
leon w dnikach i przyjmował raport 
przybyłego tam z Wilna na jego spot- 
kaie ministra spraw zagranicznych ks. 
Bassano. 

Świt czerwienił osypane śniegiem 
zwaliska miednickiego zamku wznoszą- 
ce się opadał traktu. 

  

Egzamin w Borunach. 
Ignacy Chodźko, co saim na oszmiańskiej wy- 

rósł ziemi, gdyż w Święciańskim urodził się i żył 
powiecie, zostawił nam w niezrównanych swoich 
„Obrazach Litewskich* opis uroczystego publiczne- 
go ongi egzaminu zamykającego rok szkolny w Bo- 
runach, u księży Bazyljanów. 

cioła, 
Odbywał się ów akt uroczysty w nawie koś- 
niejako 'przed obliczem Najświętszej Maryi 

Panny Boruńskiej, cudami słynącej. # 

Wspaniała nawa boruńskiego ko- 
ścioła, w dniu pożądanym 29-go czerw- 
ca, napełniała się około nieszpornej 
godziny gośćmi rozmtaitej płci, wieku i 
stanu. Obok pięknych i ozdobnych pió- 
rami i kwiatami kapeluszów, na weso- 
łych główkach młodych mamuniek lub 
młodszych jeszcze siostrzyczek, zoba- 
czyć można było grodeturowy kaptur, 
lub nastrzępiony dziwacznie czepek nad 
-czerstwem i rumianem licem pani eko- 
nomowej, obok zgrabnej i bogato lite- 
mi potrzebami sznurowanej na pier- 
siach pana szambelana lub pana bu- 
downiczego taratatki, jakiej nigdzie teraz 
nie zobaczysz, stał w kapocie szarej 
szłachcic z o. lub w wytartym 
żupanie, jedwabnym pasem przepasany, 
stary dworzanim po paniczów przysłany.. 
W ławkach po prawej stronie i od ła- 
wek aż do oltarza na kilku rzędach 

ciocie, wujenki na przedzie: dziadulko- 
wie, ojcowie, wujaszkowie i stryjaszko- 
wie z tyłu. We sto par i więcej wcho- 
dzi młodzież i klasami szykuje się na- 
przeciw publiczności, a tymczasem 
ksiądz fizyk ustawia z boku na stoliku 
machinę elektryczną i baterję butelek 
lejdejskich; ksiądz matematyk zawiesza 
na kozłach wykreślone na przepych 
geometryczne figury, a sam ksiądz pre- 

iekt porządkuje na drugim stoliku pięk- 
nie zrysowane erazty, wyformowane 
„wzory charakterów i ogromny stos kwe- 
styj z koperdymentami, mającemi potem 
w vamkach i za szkłem figurować na 
na ścianach domowych, jako pamiątki 
talentów szkolnych; kładzie księgę zło- 
tą, zawierającą imiona celujących ucz- 
niów, i naciska to wszystko globusem, 
jakby znakiem widomym chciał dać 
poznać, że wszelkiej doskonałości ludz- 
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z płatka, bo cały program już kilka- 
naście razy wypróbowany. Więc na 
skinienie z dołu, symfonja studenckiej 
muzyki na chórze otwiera obrzęd; po 
po niej występują jedni po drugich 
malcy i wszelkimi językami witają pu- 
bliczność! Ach! czemuż tych oracyj 
nie pamiętam! jakiź wymowny i roz- 
maity apendix utworzyłbym z n'ch na- 
końcu! Po minie, a czasem i rozrzew- 
nieniu mamy lub tatulka, poznałbyś 
czyj syn oratorem. Rozniesione wnet 
potem i rozdane jakby kwiaty z kosza 
koperdymenta, zajmują bardziej płeć 
piękną, niżeli całe popisy; ta dostała 
róże rozkwitłą i wielką jak talerz, tej 
przypadł tulipan błyszczący jak dzba- 
nek ze stoła, inna piastuje ną ręku 
kolumnę marmurową z całym koszem 
kwiaiów na kapitelu: u tamtej kupidynek 
mierzy strzałą do ogromnego rycerza, 
u którego godłem na tarczy napis 
„Kwestje szkoły boruńskiej na klasę 
V-tą.—Pannie Katarzynie dostał się z 
„podziału piękny domek wiejski w gai- 
ku nad strumykiem, z takimże napisem 
na kominie, jak u rycerza na tarczy; 
wszędzie dowcip w pomysłach i równyż 
talent w wykonaniu! Zaproszeni na exa- 
minatorów pan podkomorzy, pan szam 
belan i pan budowniczy, wystąpili na 
środek; nie byłoby żartów z tymi pa- 
nami, gdyby oni alwar swój przypom- 
nieć chcieli: aie mając kwestye w rę- 
ku, nie sądzili przyzwoitem ambaraso- 
wać uczniów i nauczycieli innemi py- 
taniami, które, któż wie, jakby się po- 
wiodły: na zadane zaś z pisma, odpo- 
wiadano wyśmienicie, bo nieukom w 
wigilją wyjechać dozwolono. Szedł tak 
popis klas pierwszych z pochwałami 
sypanemi szczodrze każdemu chłopcu 
i przedlužalby się dalej, ale stojący 
przy swojej elektrycznej machinie 
ksiądz fizyk, zniecierpliwiony zawołał: 
„Klasa czwarta mosanie z fizyki! Co 
to jest piorun? —odpowie pan Leonard“ 
Piorun, odpowiedział głośno i śmiało 
pan Leonard, jest to elektryczność, 
a dowodem tego butelka—lejdejska— 
„Brawo! wyśmienicie mosaniel a zatem 
proszę do machiny i zrób nam wasan 
piorun mosanie!* Powszechna  prote- 
stacja przeciw temu eksperymento- 
wi objawia się w damach, “ale šwia- 
domsi w rzeczy ekzaminatorowie ośmie- 
lili wszystkich. i pan Leonard pokrę- 
ciwszy przez kilka minut banie, nabił 
baterję i dał ognia, a piorun nikogo 
nie przestraszył a wszystkich zabawił. 
„Pan Ksawery powie nam mosanie o 
balonach, odezwał się znowu ksiądz 
fizyk“. — „Wielki ten  wynalazek*... 
Na złamanie karku, — przerwał ktoś 
z tłumu — ksiądz fizyk spojrzał ostro 
w tamtą stronę, lecz nie dostrzegł wi- 
nowajcy, a pan Ksawery niezmieszany, 
historję i sposób tego wynalazku ogło- 
sił publiczności. — „Teraz z matema- 
tyki", zagadnął pan podkomorzy, dla 
samego honoru piastowanego urzędu. 

Į 
Tak szły dalej egzamina. Obecni 

dygnitarze zadawali pytania. Odpo- 
wiadali uczniowie. Na finał jeden 
z nich wygłaszał orację. 

Po skończeniu arcydzieła elokwen- 
cji, ruszono się z miejsc... Wtem wśód 
huku trąb i kotłów, opadła zasłona 
ołtarza i obraz cudowny Matki Boskiej 
w świetnej gwiaździe z drogich krysz- 
tałów i kamieni, zajaśniał nad zgroma- 
dzeniem. Tłum cały napełniający świą- 
tynię upada na kolana, starzy i mło- 
dzi, dziatwa i rodzice, kapłani, po- 
spólstwo, ubodzy napełniający kruch- 
tę, wszyscy pokornie do ziemi schyla- 
ją czoła. Na ten czas kilkunastu mło- 
dzieńców powstaje i występuje z szy- 
ku, zbliżają się wprost do ołtarza, klę- 
kają na stopniach, i wnet rozległ się 
chór dobranych, czystych, dźwięcznych 
a mocnych głosów: Sub tuum prae- 
sidium confugimus!!! etc. ' Ileż to serc 
razem, ileż westchnień i modłów wznio- 
sło się na ten czas, do Boga! ileż wza- 
jemnie nadziei i wesela spływało z 
ołtarza i serca ojców, matek i dzieci! 
piew się ukończył; chwila potem ci- 

chej powszechnej modlitwy; aż znówl.. 
zwolna podniosła się zasłona i zakry- 
ła ołtarz. Podniosło się więc razem i 
zgromadzenie. Zabrzmiał ' marsz hucz- 
ny, przeprowadzający gości wychodzą- 
cych z kościoła i siadających do po- 
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STOPKA CYRULIKA WARSZAWSKIEGO. 
W najbliższym czasie ma zjechać 

na kilka dni do Wilna świetna Szop- 
ka Hemara, Lechonia, . Słonimskiego 
i Tuwima, która tak wielkiem powo- 
dzeniem cieszyła się w warszawskiej 
„Ziemiańskiej”. Mamy w ręku druko- 
wany jej tekst Urodzeni satyrycy wy- 
wiązali się ze swego zadania wprost 
świetnie. Szopka aż się skrzy od ka- 
lamburów i złośliwości Proszę tylko 
posłuchać, jak skarży się marszałek 
Rataj: 

„Rataj, wszystko Rataj, 
To mów, to zataj, 
Tu krzycz tam proś. 
Wszystko dla Ojczyzny. 
Hołowączyzny 
Znów dostał ktoś. 
My pierwsza hromada,.." i t. d. 

Albo Ossendowski, który tak się 
przedstawia: 

„Ja jestem Gadaj-Lama 
I Fiasco da Gama..." 

Abo takie żale witosowe pod adresem 
premjera: 

„Zmiłuj się, mój luby, 
Weź mnie choć dla próby, 
Popatrz na wicusia, 
Cichy jest, jak trusia 
I łzy gorzkie płyną z no-sa 
Wito-sa, Wito-sa ..* 

Sam Szopen z pomnika waszaw 
skiego, żali się pod adresem dwóch 
Szymanowskich: Wacława (rzeźbiarza) 
i Karola (kompozytura): 

„Zaiste dziwny sens jest postano- 
wień boskich Że takie zmienne SZCzę- 
ście mam do Szymanowskich. 

: Jeden przeciw drugiemu z sukur- 
sem się zjawia. 

Chociaż mnie Wacław zepsuł, Ka- 
rol mnie poprawia." 

Sam Cyrulik, który jest mistrzem 
ceremonji tej Szopki, każdemu daje 
aktualne rady. Więc na prośbę Dmo- 
wsk'ego: й 

„A mnie na porost glosėw — bo 
„idą wybory, Przydadzą się w Obóze, 

    

  

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 

PIWO ro „DOJLIDY“ 
KS. LUBOMIRSKIEGO 

Szczególniej polecamy nowy wyższy gatunek piwa 

ni una „LUKSUSOWE” 
który się wyróżnia przyjemnym smakiem i aromatem. 
> Od 20 butelek dostarczamy do domu.— Obstalunki przyjmuje się: 

Wilno, ul Lelewela 1/3 (róg Wileńskiej 48). Telefon 460. 

SPÓGDZIELGZI 
  

Z OGR. ODP. 
W OSZMIANIE 

”"ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE w ZAKRES 

BANKOWOŚCI WCHODZĄCE 

Przyjmuje wkłady, udziela pożyczęk 

drobnym rolnikom i rzemieślnikom 

  

OST DO 

wszędzie! 
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„Nie mój panie Romanie, nie bądź 
taki skory, Prędzej mi te głosy na dło- 

, ni wyrosną ..* 

Jednem słowem Szopka Cyrulika 
Warszawskiego nie ustępuje żadnej z 
poprzednich, a pełna jest inteligent- 
nych „point“ i nie nužy ani na chwilę 
w czytaniu. A cóż dopiero wykonana 
ze śpewem, z autentycznemi kułkami, 
które rzeźbił znakomicie znany kary- 
katurzysta stołeczny Pik. Warto zoba- 
CZYĆ... 

В В B В B В В В В В В й В 

solidny sprzęt В 
RAR radjo amatorski IA ray 
Kompletne instalacje z nowoczesnych 

odbiorników 

CENY NISKIE 
Bezpłatne porady poleca 

Najstarsza firma Radjowa 

w Wilnie. 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 23 Tel. 405. 
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SKŁAD FARB 

Jana Mazurkiewicza 
-Wilno, Dominikańska Nr. 11. 

poleca: 
| Pokosty, pędzle, farby olejne, emaljo- 

we i t. d. Towar wyborowy. 

Ceny najniższe. 

› 

Zdrojowisko położone nad Niemnem 
i otoczone olbrzymiemi lasami sosno- 
wemi. Radjoczynne solanki. Kąpiele: 
solankowe, kwasowęglowe, borowinowe. 
Hydropatja. Elektroterapja. Kąpiele sło- 
neczno-powietrzne. Pląża nad Niemnem. 

Kąpiele Kaskadowe. 

Šacho, slonecznie, wesoło, tanio, 

Dużo ładnych, spacęrów i wycieczek. 
Rybołówstwo. Grzybobranie. 

      

Sezon od 15 maja do 20 września. 

  
  
  

  

  

   
   

  

  

nych przez lgnacego Stokowskiego. krzeseł, rozmieszczał się ten tłum róż- kiej głową... świat! Nakoniec wszystko jazdów, których liczna kalwakata cały tuszę, że już wiona! odpowiada Cy- Sm 
Gdy pierwsze oszłomienie na widok nobarwny; babunie, mamy, siostrzyczki, się uszykowało, i wszystko pójdzie jak napełniła rynek. Ignacy Cbodźko.  vulik: y |NENANASANANNANANNONNNNNNU 

! | : | 

— = RESORT, z — = Li L SY 5 JE 1 a” 
@ i i Kto jeszcze nie po- 

® ШШМПЕ warunki!!! siąda u siebie w FERN ANDRA ` ош с W oznaniu domu naszego cennika różnych towarów, й 42 ь 12-29 
© © © a mianowicie Harmqnji, bałałajek, mando- słynna z piękności gwiazda filmowa, pie- : p A Й & lin, materjałów na ubrania, palt, bielizny, j| !egnuje swą cerę tylko codziennym masa- Usita DOBRA O. 

; - Rok założenia, 1846. 4 kap, kołder, obrusów, plateru, pończoch, |! żem twarzy aparatem „NAILA*. Aparat 
Ko! ae 1 " A В skarpetek i t. d. powinien zażądać i podač |į Naila jest to ostatni wynalazek z  dzie- 

° r. Aras || swój adres, Warszawa, Dom Towarowy || dziny kosmetyki obecnej doby. Codzienne 
ATE: -/, e: || owieca i S-ka. Skrzynka pocztowa Nr.552, |; używanie kremów wycieńcza skórę i po- 1 

yjątki z broszury“ Prof. Inż. Chłodna 6. woduje przedwczesne tworzenie się zmar- „KRUPÓWIE 
Stefana Biedrzyckiego (Poznań szczek, nawet u osób w młodym wieku. Wilno 
1926 — str. 45 i 46); G0GD0G>00 71000 6>10G—>005>00 | Aparat Naila wygiadza zmarszczki, usuwa 

    
siewnemi 

nomierniej 

nego przez 

Katalogi i 

„Firma H. CEGIELSKI w Po- 
znaniu uzupełnia ostatnio swoje 
zbiorowe siewniki z kółkami wy- 

Siederslebena możli- 
wością kupkowego wysiewu na- 
sienia... System dźwigni i precy- 
zyjność przeniesienia została u- 
lepszona w konstrukcji 
H. Cegielskiego tak, że daje gwa- 
rancję pewnej prący, Wogóle 
siewnik wyrobu firmy H. Cegiel- 
ski, z zastosowaniem kółek wy- 
siewnych Siederslebena, najrów- 

nymi aparatami wysiewnymi, wy- 
siewających wszelkie ziarno i bez 
niebezpieczeństw 
ziarna, zasługuje na wyróżnienie 
tembardziej,, że napęd z różną 
ilością obrotów wałka wysiew- 

dowie skrzynkę trybów zmien- 
nych, biegnie przy każdem prze- 
niesieniu zupełnie lekko*. 

„Don“ Techniczn-Handlowy 
żynier JAN (OGOWSKI. 
Wilno, Mostowa +. 

MEBLE 4“ 
kiewicz i S-ka T-wo 

fabryki 

2—99. Na prowincję 

w porównaniu z in- 

  

uszkodzeń 

Odległość od Sopotu 
nową prostszą w bu- 

jako miasto portowe, 

place, budujcie wille, 
do Orłowa. Informacj 

Telef. 271. 
cenniki na żądanie,   

Łóżka angielskie fabry- 

meble gięte, fabr. „Thoneta*, otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, SZa- 
fy, garnitury salonowe, meble biurowe 

it. p. poleca: 

D.H. F. Mieszkowski 
Wilno ul. Ad. Miskiewicza Nr. 23, tel. 

3 za zaliczeniem, 

GOD. DD D0700—D104 

KĄPIELISKO NADMORSKIE 

  

ORŁOWO "red poiskiem morzem. 
4 kim. tdealna komunikacja: koleją, stat- 
kami i autobusami, Poczta, telegraf, te- 
lefon, stacja kolei Mały Kack. Gdynia, 

miejscowością kąpielową. KUPUJCIE 

daży placów: Inż. Jan Pędzich, Zielna 
30, tel. 108-70 i215-15 oraz inż. J. Mar- 

jański, Krucza 42, tel. 264-00. 

obwiśnięcie policzków, 

Konrad, Jarnusz- 
Akc. w Warszawie, 

) 

wysyłamy towary 

miejscowość 

1 klm.,od Gdyni 

8 

przestanie być 

jedźcie się kąpać 
e w biurze sprze-   

wągry, ożywia zmęczoną muskulaturę twa- 
rzy. Cała twarz zwiędła i blada nabiera 
świetnej różowej karnacji, Aparat Naila w 
eleganckiem Etui wraz z kremem ZŁ. 18. 

SZWEDZKI-KULLER 
dwuręczny, podwójny aparat do samoma- 
sażu całego ciała, długości 47 centymet- 
rów z najlepszej gumy. U osób otyłych 
cyrkulacja krwi jest nader powolną, a na- 
stępstwami tego są coraz większe 
tłuszczu nagremadzonego w organiźmie, 
artretyzm, skle'oza i t. p. Aby zapobiedz 
należy masować się codziennie aparatem 
„SZWEDZKI-KULLER*. 
mładza ciało, usuwa zbyteczny tłuszcz z 
brzucha, bioder, ramion, łydek, uszczupla 
bez specjalnej dyety. Powszechnie znaną 
jest skuteczność masażu Szwedzkim-Kul- 
lerem, gdyż tylko ten aparat posiada sku- 
tecznie działające wgłębienia kauczukowe, 
Cena reklamowa Zł. 27. — Aparatyjte wy- 

syłamy za zaliczeniem pocztowem. 

DOM HANDLOWY LABOR, . 
„BYDGOSZCZ, GDAŃSKA 131. 

Żądajcie bezpłatnych prospektów.   

podbródka, krosty, 
SPRZEDAM | 

Kocięta Angory - 
Pełnej krwi 

Pańska 4 m. |. 
* 

A 
LŪRGK 

Sp. 2 ogr. odp. 

„Wilno, Wileńska 15 

  

ilości 

Aparat ten od» 

iPrzyjuje obstalunki 
w zakres drukarstwa 

wchodzące 

Aidi   

  

^



sLOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH,. 

Dokoła najżywotniej= 
szych zadań naszego 

rolnictwa. 
Stale na tem miejscu  wskazywa- 

łem na konieczność wyciągnięcia pew- 

nych obowiązujących wniosków z 

faktu ekonomicznej niewystarczalności 
naszego województwa. Biłans handlo- 
wy Wileńszczyzny zawsze był dotąd 

ujemny. W roku 1924 ża ostatnie 9 
miesięcy, biorąc tylko główne produkty» 

minus w tonnach wynosił dla wytwo- 

rów przemysłu: 
chemicznego 
górniczego 
ceramicznego, cementowego i beto- 

1500 
24500 

nowego 
metalurgicznego 
mechanicznego i metal. wego 3500 
fabryczno-rolnego 16100 

Nawet dia płodów rolnych, chociaż 

kraj należy de wybitnie rolniczych, bi- 
lans kształtował się ujemnie w wyso- 

kości okołe 20000tonn. Na bilans do- 

datni składały się niemal wyłącznie ma- 
terjały leśne i wyroby z drzewa (173,700 

tonn), W ostatecznym wyniku Wi- 

leńszczyzna rok rocznie ubożcje O 
kilkanaście miijonów złotych, ubożeje 
w tem znaczeniu, że to co mogłoby 

stanowić stale wzrastający zapas o- 

szczędności—musi być wydatkowane, 

W roku 1925, a zwłaszcza na- 

stępnym, zaszło pogorszenie sytuacj; 

skutkism nieurodzaju, jaki „nawiedził 

Wiłeńszczyznę, a który spowodował 

zwiększenie importu głównych pło- 

dów rolnych. Co prawda w tych 
właśnie łatach wycinaliśmy rocznie 
niemal o 50 proc. więcej lasów, niż 
to miało miejsce w roku 1924, i przez 
to uzyskaliśmy znaczną nadwyżkę 

wartości wywiezionych materjałów leś- 

nych nad wartością importowanych 

płodów rolnych. Nie jest to jednak 

objaw pocieszający: ze strony fachow:* 

ców już teraz dają się słyszeć głosy, 

że wyręby—wzmożone skutkiem da- 

niny lasowej i reformy  rolnej—prze- 

kraczają naturalny przyrost. Inneri 

słowy—nie tylko, że nie oszczędzamy, 

lecz zaczynamy żyć kosztem sub- 

stancji. 

Niewystarczalność rolnicza Wileń: 

szczyzny nie jest tylko względna. 

Niewątpliwie zapotrzebowanie miasta 
Wiłna, gdzie ilość mieszkańców wy- 

nosi przeszło 20 proc. ogółu ludno- 

ści województwa, oraz szeregu innych 

większych miasteczek, decydujące 

wpływa na konieczaość importowania 

płodów rolnych. Faktem jest jednak 
z drugiej strony, że ludność. rolnicza 
udżywia się, jako też skarmia swój 

inwentarz, w większości wypadków 

surogatami. 
W porównaniu do czasu przedwo- 

jennego nasza niewystarczalność rol- 
nicza pogłębiła się. Nieoględnie, bez 

zastanowienia się, bez oparcia o po- 

stulaty gospodarcze przeprowadzana 

reforma rolna, zwiększając ilość drob- 
nych gospodarstw nie podniosła by- 
najmniej wydajności gruntów odebra- 
nych komu innemu, wręcz przeciwnie 
zniwelowała ją do przeciętnego pozio- 

mu własności włościańskiej, — a roz- 

budzając apetyty szerokich warstw 

ludności, bynajmniej nie zaspokoiła 

2500 

  

PRO LITHUANIA. 
P. Jėan Mauciżre, z którego książki 

wydanej w Paryżu p. t. „Pod bladem 

Litwy niebem*, a zawierającej wraże- 

nia z wycieczki do Kowna i Wilna, 
zdawaliśiny sprawę niedawno na tem 
miejscu, napisał powieść „La fille du 

Haff". 
Rozpoczął jej drukowanie dn. 26 

marca paryski dziennik „Le Temps* 

jeden z najpowažniejszych organów 
prasy wszechświaiowej, odźwiercia- 

dlający ściśle, we wstępnych biniety- 
nach politycznych, poglądy t kierunki 
francuskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych. 

Wyjmujemy z pierwszych zaraz 

ciągów tej powieści to, co najbardziej 
może nas interesować. 

Młody, dzielny kapitan marynarki 
francuskiej de Lizerac, który w 1915 
potykał się wałecznie z Tiirkami na 
wodach Dardarelów, otrzymuje poie- 
cenie udania się ze swoim statkiem 
„Richelieu* do Kłajpedy, gdzie а- 
ność niemiecka miasta wyprawia bre: 
werje, a nawet znieważyła sztandar 
powiewający na- francuskim  Konsu-. 
łacie... 

'Kłajpeda? — To gdzieś w Chi- 
nach? — domyślają się marynarze. 
Niel — objaśnia, któryś mądrzejszy. 
To iak się dziś nazywa Memcl odkąd 
Liga Narodów zabrała go Niemcom, 
aux Boches, i dała *) Litwie po zaję- 
ciu Wilna przez Polaków. 

Doskonale. Wiemy już teraz do- 
kąd «Richelieu» płynie. 

. *) „Dała* Kłajpedę Litwie! P. Mancićre 
wie przecie doskonaie jak się rzecz miała. 

co z przetargu haseł uczynili 

głodu ziemi, lecz tylko uśpiła dążenie 

do racjonalizacji rolnictwa. 

Z tego stanu rzeczy winne bić 
wyciągnięte wnioski,—nie sbstrakcyj- 

ne—do dyskusji akademickiej służące— 

łecz wnioski obowiązujące, które na- 

kładaią mus ich zrealizowania. 

* 

Od czasu przewrotu majowego 

rolnictwo na Kresach Wschodnich 

odczuwa ze strony czynników rządo- 

wych wręcz odmienny zasadniczo spo- 

sób traktowania. Bagatelizowanie ustą- 

piło miejsce rzeczowej analizie potrzeb, 

lekceważenie—wydatnej pomocy. Rząd 

zmienił taktykę—z pasierba przywró- 

cił Kresy do praw równorzędnych z 

innemi połaciami państwa, wciągając 

jednocześnie te Kresy w orbiię ogól- 
no-państwowej polityki ekonomicznej 

Rząd czyni swą powinność. Czas 
najwyższy, by społeczeństwo również 

obowiązek swój wykonało, 

A tym obowiązkiem jest stworze- 

nie jednolitego frontu rolniczego ce- 
lem obrony rolnictwa a nie inieresów 
poszczególnych stanów posiadania, 
Nieraz już zabieraliśmy głos w tej 
sprawie i sądzimy, Że nigdy nia bę- 

dzie za dużo o tem mówić, dopóki 
front taki nie powstanie. Konieczność 

jego jest; właśnie jednym z tych wnio- 

sków obowiązujących, które wysnuć 
musimy na podstawie obecnego stanu 
rolnictwa. 

Wszak w niwecz obraca się dzia- 

łalność naszych organizacyj rolniczych 
skupiających dokoła siebie specjalne 
stany posiadania. Wsp6lzawodnictwo, 

gdzieindziej dające wyśmienite rezul- 
taty, tu siłą rzeczy przeistacza się w 
schłebianie interesom stanowym, pro- 
wadząc do ich zaognienia. Elementy 
niepowołane, ma szkodę, rolnictwa 

pracujące, znajdują pole do żerowa- 

nia ma rzekomej przeciwstawncšci 

potrzeb i zadań. Matnieją wysiłki lu- 

dzi dobrej woli. lm głębiej w masy, 

tem z większą siłą i jaskrawością wy- 

stępuje nieodporność na czcze słowa, 

nieodporność zapewniająca sukces tym 

sobie 
zawód polityczny. Klasycznym  przy- 

kładem tego jest nowopowstały a 

Szybko rozrastający się Związek drob- 

nych rolników Ziem Wschodnich; 

twór posła Helmana, asekurującego 

siebie zawczasu na przyszłe wybory 

do Sejmu. Z powstaniem tego Związ- 
ku, powołanego do życia w celach 

politycznych i wybitnie partyjnych, 
już teraz uwidoczniła się rezerwa 
szerokich wafstw drobnych rolników 
w stosunku do Związku Kółek Rol- 
niczych, to jest organizacji, której za- 
daniem jest podniesienie stanu właś- 
nie drobnego rolnictwa. 

Wspólny wysiłek wszystkich or- 
ganizacyj mających za zadanie pracę 
dla rolnictwa winien powołać do życia 
jednolitą organizację, która przez wy- 
eliminowanie przeciwstawności stano- 
wych w dziedzinie obrony interesów 
rolnictwa zjednoczy wszystkich rolni- 
ków na zasadach wspólności intere- 
sów. | tylko wówczas zbraknie żeru 
dla szkodników politycznych, wów- 

Teraz zaś przenieśmy 
wola, — w okolice Wilna. 

Oto w okolicach Wilna, dans la 
rėgion de Vilna (p. Mauclere nigdy 
i przenigdy nie napisze: Vilno) łeżą 
pod zimowemi szronami ogromne 
„litewskie“ lasy. Opisuje je p. Mauc- 
lere con dmore. W marcu ożywiają 
się puszcze milczące. Przybywają z 
tłumem robotników kupcy leśni i roz- 
poczyna się rąbanie. Owi spekuleńci 
leśni mają w wyobraźni francuskiego 
powieściopisarza wygląd imponujący 
w swoich „szubach niedžwiedzich“, 
w czapach futrzanych, zjeżdżający do 
zakupicnego lasu — jakżeby inaczej 
być mogłc?—dziarską „trojką”. Trożka 
jakże by nie miała śmigać... w oko- 
šicach W'iina. 

Wśród partji drwalów pracujących 
w lesie między Wilnem a  Werkami 
„(Ie bourg de Verkai) pracują dwaj 
Litwini o imponującej postawie: An- 
tanas Stułpivias i Jurgis Nauskailis z 
ześcianka Juodkranie położonego na 
wąskim półwyspie, co Niemcy nazy- 
wają Kurischer Haff. 

Obaj Litwini są berczyści jak owi 
wojownicy, co pod wodzą Vitautasa 

i eskortując jego kolubrynę ciągnioną 
przez 40 koni, podbili ongiś prowin- 
cję Nowogrodzką. Twarz ich okrąg. 
le, pełna spokoju; oczy jasne; serca 
choć do rany przyłożyć. W nienawiś- 
ci srogiej małą tylko: Polaków, kió« 
rzy rozsiedli się w Wilnie, w świętem 
mieście, historycznej stolicy Litwy; 
Niemców, co katowali podczas woj- 
ny swoją słabą sąsiadkę, tudzież Ży. 
dów, których w głębi cuszy boją się 
potroszę, Trzem nienawiściom. prze- 
ciwstawiają się w sercach obu Litwi- 

się, jeśli 

czas tylko żmudna praca nad podnie- 

sieniem stanu rolnictwa wyda owoc. 

Zygmunt Harski. 

INFORMACJE. 
Zagranica o stosunkach  pol- 

sko-litewskich. 
Prasa angielska donosi, že wza- 

jemne sondowanie się nieoficjalne 
Polski i Litwy posunęło się już tak 
dałeko, że w nieoficjalnej drodze na- 
stąpiła wymiana memorjałów. Polska 
kładła nacisk na sprawy gospodar- 
cze, jak spław Niemnem, tranzyt do 
Kłajpedy, nawiązanie stosunków kon- 
sularnych, Litwa w dość taktowny 
jakoby sposób zwracała uwagę na 
kwestję Wilna, bynajmniej nie traktu 
jąs jej zbyt ostro. 

Niemcy w sposób nieeficjalny 
również mieli wyrazić żądanie. by w 
stosunku do nich rokowania polsko- 
niemieckie nie były tajemnicą. 

Z prasy niemieckiej dowiadujemy . 
się, że Niemcy prą do zawarcia umo- 
wy handlowej z Litwą, któraby ewen- 
tualnie była połączona z pożyczką 
dia Litwy. Innemi słowy  zaintereso- 
wanie niemieckie Litwą idzie aż tak 
daleko, że Litwie się proponuje po- 
życzkę i jest się gotowym na ustęp 
stwa w tej dziedzinie zupełnie po- 
ważne, Jednak powiązanie sprawy 
pożyczki z kwestją rokowań handlo- 
wych sprawę utrudnia. Niemcy tak 
czy siak mają kolosalną przewagę 
nad innymi krajami w handlu zagra- 
nicznym Litwy. Dla Litwy więc ma 
sens tylko taka umowa handlowa z 
Niemcami, która pozwoli na zwig- 
kszenie litewskiej siły nabywczej przez 
zwiększony wywóz do Niemiec. Wy- 
wozić zaś może Litwa przedewszyst- 
kiem predukty rolnicze, czyli towary, 
na które Niemcy nakładają wysokie 
cła. Litwa domaga się więc zniżki ceł 
na mięso i bydło. Ażeby zniżki takie 
były faktycznie coś warte będzie się 
Litwa również domagać Zewarcia 
umowy weterynaryjnej. Jednak ze 
względu na rokowania z Polską, Cze- 
chosłowacją i innymi większymi od 
Litwy krajami, Niemcom w tej dzie- 
dzinie trudno Litwie iść na rękę. 
Wszelkie zaś ustępstwa na rzecz Pol- 
ski Litwa i tak dostanie na mocy 
klauzuli największego  uprzywilejo- 
wania. 

Nasze interesa gospodarcze są 
więc zupełnie równoiegłe i Polska 
broni wobec Niemców interesów Li- 
twy lepiej i silniej, jak to mała Litwa 
sama by mogła. 

W razie aojścia do skutku pol. 
sko-niemieckiej umowy handlowej 
znaczna część tranzytu do Rosji, któ- 
ry z konieczności szedł północą przez 
Litwę, skieruje się bardziej na połu- 
dnie. Straty jakie Litwa stąd poniesie, 
może jej powetować znowu tylko 
Poiska, kierując tranzyt swój z Wiień- 
szczyzny i Grodzieńszczyzny na Klaj- 
pedę- į 

Czy „z matki obcej”? 
Przed miesiącem przeszło żydowski 

<Nasz Przegląd» w Warszawie podał wia- 
domość z Kowna, że matka śp. arcybiskupa 
J. Matulewicza była... żydówką, Notatkę tę 
mialy przedrukowač żydowskie dzienniki w 
Wilnie: <Cajt>/«<Owent-Kurjers i <Tog» (przy- 
czem podobno figurowało nawet nazwisko 
owej matki arcybiskupa), echo zaś tej wer- 
sji znaleźliśmy w naszem <Słowie», w jed- 
nym z feljetonów p. Cz. J.. który nie wy- 
kluczał ostatecznie, że zmarły dostojnik Ko- 
ścioła mógł być też <z matki obcej». 

Jeśliby przypuszczenie powyższe okaza: 
ło się prawdą — pisze <Przegiąd Wileński» 
zupełną— i matka śp. Arcybiskupa była neo- 
fitką, nic a nic nie zawierałoby ono jeszcze 
ubliżającego dla osoby i pamięci nieboszczy- 
ka. Nie jest i nie może być przecie uważa- 
ne za coś ujemnego mieć w swych żyłach 
krew narodu, do którego należeli patrjarcho- 
wie i prorocy, N. M. P. i Chrystus, Rzeczy- 
wiście śp. Arcybiskup antysemitą nie był, 
owszem nie lubił antysemityzmu. 
„  Jedoak chodzi nam w tym wypadku o 
ścisłe ustalenie samego taktu. Dziś to może- 
my juź uczynić na podstawie źródłowych 
badań, przeprowadzonych przez sironę zain- 
teresowaną w archiwum parafjalnem kościo- 
ła 0.0. Marjanów w Marjampolu, rodzinnej 
parafji wskrzesiciela tego zakonu. Jakiż był 
ich wynik? Wiadomość z Kowna, podana 
przez żydowską prasę w Warszawie, a po- 
wtórzona w Wilnie, mija się całkiem z rze- 
Czywistością. Śmiało można twierdzić, że 
w żyłach śp. Arcybiskupa nie było ani kro- 
pli krwi semickiej. Najwyraźniej przemawia- 
ją za tem akty urodzenia tak jego jak i jego 
matki, oraz ekt ślubny rodziców. 

Pierwszy z nich, datowany w Marjam- 
polu 8 (20) kwietnia 1871 r. za Nr. 189, wy- 
mienia jako rodziców zmarłego; Andrzeja i 
Urszulę z Matulisów Matulajtisó s, małżon- 
ków ślubnych. Z dwóch innych aktów widać, 
że matka śp. Arcybiskupa Urszula była zno- 
wu córką ślubną Tomasza i Róży z Bobro- 
wiczów Matulisów. Jako taka, w r. 1823 (13 
1. Nr. 20) przyszła na świat, a w r. 1844 
(13 II. Nr 11) wyszła zamąż za Andrzeja Mą- 
tulajtisa, katolika rodowitego. 

Oto istotny stan rzeczy, 
Mając te informacje, korzystamy ze spo- 

sobności, by sprostować jeszcze kilka blę- 
dów, popełnionych w prasie polskiej przez 
tych, co o ś.p. Arcybiskupie z powodu jego 
zgonu pisali, Tak 
._, 1) nieboszczyk otrzymał na chrzcie św. 
imiona Jerzy Bolesław (niewiedzieć skąd się 
wziął w wileńskiej prasie polskiej, tak Świec- 
kiej, jak i duchownej, Jerzy Bonawentura); 
2) ojciec Ś. p. Arcybiskupa był, ściśle bio- 
rąc nie włościaninem lecz kolonisią i 3) 
myinem jest, że ś. p. Cecylja, Zyberg-Pla- 
terówna pomagała Czemkoiwiek zmarłemu 
w siudjach, natomiast prawdą jest, że śp. 
Arcybiskup często wspominał, jak go zabra- 
ła ze szpitalu do swego zakładu w Warsza- 
wie przy ul. Pięknej 24 i pielęgnowała w 
chorovie, Ciyli wyświadczyła mu przysługę 
innego rodzaju, «iż wymieniana przez piszą- 
cych neksologi. Do końca życia nieboszczyk 
jak najlepiej wspominał ten zakład i z,nad- 
daikiem się oddźwięczył jemu, świadcząc 
pizeróżne a cenne usługi. 

GATGÓCZI 

Nowości wydawnicze. 
— Adam Smith: «Badania nad natu- 

rą i przyczynami bogactwa narodów». 
Z oryginału angielskiego tłumaczyii Oswald 
Einield 1 Stefan Wolfi. Tom |. Str. 274. War-. 
szawa. Gebethner i Wolit, 1927, 

Wpływ tego słynnego dzieła na naukę 
ekonomiczną był ogromny. Znaczenie jego 

jest fundamentalne. 
— Steian Sheldon Colvin i William 

Chandier Bagly: <Postępowanie cztowie- 
ka». Kurs wsiępny psychologii dia nauczy- 
Cieli. 2 oryginału angielskiego przełożyła 
Ira Moszczeńska. Str. 215. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff. х 

wiena ta książką (<Human Behavior» ) oświetla mnóstwo zagadnień psychologicznych 
związanych z nauczaniem w szkole, wy- 
ee wiele zjawisk niepokojących, wreszcie 
formułuje kilka zasad przewodnich dotyczą- 
cych nauczania. 

Ołóczęgu. 
Niema na swiecie drogi, co Ciebie, wędrowcze utuli. 
Na każdym szlaku kamiennym krwi swej serdecznej ulej. 
Nie są dla ciebie stogi, pachniące sianem świeżem — 
Zdala od ludzkich sied.ib twarde mieć będziesz leże 
Zdala od ludzkich spojrzeń i zdala od ludzkich zacisz 
Odnajdziesz mękę bezdomną i resztę szczęścia utracisz. 

Wszędzie nieznane twarze złowrogo wyjdą naprzeciw, i 
Wszędzie za łachman podarty błotem obrzucą dzieci. 

Jednak nie to dla Ciebie będzie we wszystkiem najgorsze 
Tylko, że serca nie znajdziesz od Karpat po błota Orszy!., 
Jeno, żeś taki straszny i w takiej jest poniewierce, / 
Że się nie schyli ku Tobie--nigdy, niczyje serce! 

) 

nna 

nów trzy ukochania: ojczyzny, na- 
reszcie oswobodzonej z pod jarzma 
moskiewskiego, rodziny, żyjącej tam 
daleko na wśródmorskie| 
oraz puszczy. Ta trzecia miłość nie 
przeszkadza obu junakom ; walić aż 
miło dęby na ścięcie przeznaczone, 
bo zawód drwala-flisaka nad brzega- 
mi Niemna — tłumaczy p. Mauclere— 
jest zawodem nie dającym się lekce- 
ważyć. $ 

Od sześciu lat Antanas i Jurgis 
są nierozłącznymi przyjaciółmi. Anta- 
nas kocha Jurgisa tak, jak swoją sio- 
strę Meilyćć, Ona to będzie tytułową 
bohaterką powieści, dziewczęciem Z 
= jakby wyraził się auter pol- 
ski, 

Widzimy obu przyjaciół płynących 
na tratwie po Wilji, W pewnej chwi- 
li wiatr zrywa czapkę z głowy Anto: 
niemu. Co robić? A no, rzecz pivs..., 
trzeba udeć się do Wilna, aby kupić 
nową czapkę. Taki to zbieg okolicz- 
ności sprowadza obu druhów do Wil- 
na i wraz z nimi czytelników powie- 
ści p. Mauelere'a. 

Antanas i Jurgis ruszają tedy do 
swojej „cx -capitale* czyli byłej sto- 
licy. Docierają do Wilna „jedną z 
tych szerokich wileńskich wiic przed- 
miejskich, które wydają się jeszcze 
szerszemi z racji niziutkich domków 
i nędznych po obu stronach ulicy, 
zamieszkałych przez ludność, która 
środze cierpi od powojennej stagna- 
cji w handlu" (P. Mauctre nie о- 
mieszka przy każdej sposobności 
wskazać na to, jak bardzo cierpi pod 
względem ekonomicznym Wileńszczyz- 
na z racji odcięcia jej od Republiki 
Litewskiej, oczywiście mlekiem i miu- 

mierzei, 

Juljusz. Wirski. 

dem płynącej). 
I nagle z owej litość budzącej 

ulicy przedmiejskiej wpadają obaj 
Litwini, z raptownością będącą cha- 
rakterystyczną cechą malowniczego 
Wilna, przed „wspaniałe gmachy* 
pozostałe — tłumaczy p. Maucióre — 
po panowaniu w Wilnie Rosjan, któ: 
rym chodziło o niebyle jaki gest w 
mieście wciąż rewoltującem się, o gest 
godny pychy narodowej rosyjskiej. 

u już czuć Azję — pisze p. Mau- 
ciere — wśród tych ulic o niezliczo- 
rych wieżach i różnobarwnych ko- 
pułach świątyń, Azję z całym jej bar- 
barzyńskim przepychem. **) Obaj. 
Litwini kroczą przez miasto szeroko, 
z podziwem otwierając oczy. Ogląda- 
ją wystawy sklepowe i obliczają ile 
też to może czapka wileńska koszta: 
мгё? Wpada im w oko skromny skle- 
pik czapkarza naprzeciwko kościcła 
św. Kazimierza, „mającego dolepioną 
do fasady przybudówkę, jaką mają 
domy litewskie". 
, /— Wy ztamtąó? — pyta Litwinów 
jeden z chłopców sklepowych czap- 
karza pośpieszając im z pomocą zna- 
jomością języka liiewskiego. (***) 

1 ów subjekt wskazuje głową na 
zachód «gestem patrjotów niegdyś 
sztrasburskich wskazujących milcząco 
w stronę Wogezów, za któremi były 
jch serca», 

**) P. Maucićre nie spostrzegł najmniej- 
szego podobieństwa, Wilna do miasta—pół- 
nccno-włoskiego, 

***) Tak wyraża się osirożnie i sub ro- 
sa p. Maucićre zamiast powiedzieć prosto z 
mostu, że obaj przybysze nie mogli rozmó* 
wić sę w sklepie czapkarza po litewsku i 
subjeki przypadkowo znający język litewski 
vint d leur secours, przyszedł im z pomocą. 

ODEZWA 
Rady Opiekuńczej Kresowej. 

W . imię najżywotniejszych interesów Polski, w imię najbardziej 
palących zagadnień jej wschodnich prowincji zwraca się dziś do wszyst- 
kich polskich obywateli Rada Opiekuńcza Kresowa. 

Wszyscy wiemy o niebezpiecznem położeniu naszego państwa wobec 
jego sytuacji geograficznej i wobec wiecznie czyhających na naszą słabość, 
do słabości tej przywykłych od kilku stuleci sąsiadów. Na każdym kroku 
walczyć jesteśmy zmuszeni z intrygą i zakusami na nasze granice zzewnątrz, 
na nasz ład i spokój wewnątrz kraju. "Nigdzie jednak stanowisko nasze 
nie jest tak zagrożone jak na Ziemiach Wschodnich, załudnionych przez 
masy pod względem narodowościowym i obywatelskim przeważnie bierne, 
pod względem etycznym niedalekie od stanu barbarzyństwa odbiegłe. Na 
te więc terytorja najobficiej sieją wrogowiefnasi ziarna wywrotowej roboty. 
W naszych jednak rękach jest niedopuścić do tego, aby wzeszły, 

Niech każdy Polak dobrze sobie uświadomi, że anarchja, 
bolszewizm i antypaństwowość żerują tylko :na organizmach 
martwych, že tam, gdzie pulsuje zbiorowe życie kulturalne, 
czynniki rozkladu giną same przez się. To życie kulturalne obo- 
wiązanem jest dać kresowej wsi i miasteczku polskie społeczeństwo. Nie 
wyręczy go już dwór kresowy, który długie lata strzegł, ile podołał, 
polskość na Kresach, dziś koniecznością warunków ogólnych usunięty na 
zupełnie zmienione i znacznie osłabione stanowisko. Nie wystarczy tu 
Szkoła przez państwo, czy 'przez instytucję społeczną utrzymywana, bo 
wpływy jej wsiąkać będą bez śladu, dopóki ścierać ją będzie z duszy 
i umysłu dziecka wpływ domu i otoczenia. 5 

I tu zaczyna się roła Rady Opiekuńczej Kresowej. 
Pierwszym jej krokiem jest zawsze założenie, możliwie miejscowemi 

siłami Domu Ludowego. 
Ten Dom Ludowy stać się powinien i staje się zawsze ośrodkiem 

wszelkiej inicjatywy, wszelkich poczynań zbiorowych swojej okolicy. Tu 
odbywają się odczyty i zabawy, koncerty i przedstawienia, tu mieszczą się 
zarządy wszelkich instytucyj społecznych, pracujących nad podniesieniem 
poziomu tak moralnego, umysłowego jak i ekonomicznego śród miejsco- 
wej ludności. Przy Domu Ludowym powstają bibljoteki i czytelnie, kółka 
rolnicze, spółdzielnie kredytowe i handlowe, kółka dramatycznt, muzyczne 
i gimnastyczne, wreszcie kursa dokształcające. 

Rada Opiekuńcza Kresowa nie rozprasza swych sił na żadne propa- 
gandy polityczae, nie dopuszcza żadnych podkreślań partyjnych i współ- 
pracuje z każdym, czyje siły może na podniesienie poziomu kulturalnego 
prowincji wschodnich wyzyskać, 

Gdziekolwiek działa twórczo Dom Ludowy Rady Opiekuńczej, tam 
już ziarno wywrotowej roboty nie wzejdzie. 

Niech więc każdy zainteresuje się organizacją, która nie za pomocą 
kontragitacji, lecz tylko pozytywną robotą wypiera ze wsi białoruskiej 
hurtki, komunizm i budzi zaufanie do polskości. Niech każdy zrozumie 
obowiązek swego współdziałania z Radą Opiekuńczą Kresową i każdy 
niech jej złoży w ofierze choćby maleńką cząstkę swej pracy lub zarobku. 
Od jej rozwoju bowiem zależy w ogromnej mierze nietylko Państwowość 
Polska na Kresach, lecz i odporność wewnętrzna i zewnętrzna całego 
państwa, cała moc i przyszłość naszal 

Łaskawe ofiary na cele akcji Rady Opiekuńczej Kresowej prosimy 
przekazywać do Pocztowej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie na ra- 
chunek Nr 80,866 lub przesyłać do Sekretarjatu Rady Opiekuńczej Kre- | 
sowej w Wilnie, ul. Zygmuntowska 22. 

Prezes (—) Dr Wit. Kopeć. 
Wice-Prezes (—) Michał Obiezierski 

. Członek Zarządu (=) SZanisłtaw Białas. 

Komitet budowy pomnika 
ś.p. ppłka Lisa. Kuli Leopolda. 

Niema ofiary większej nad oddanie mło- 
dego życia Ojczyźn:e. Cała w przyszłości, ku 
niej siłami wszystkiemi dążąca, w Ojczyźnie 
wolnej wcielająca pragnienia i tęsknoty naj- 
czystsze, młodzież właśnie <na progu Pol- 
ski wschodzącej» swą żądną życia krew prze- 
ata. 

Tej krwawej i tak tragicznej ofierze win- 
niśmy wznosić pomniki niespożyte. Podwój- 
ne ich znaczenie i siła: oto w. marmurze 
wykuty testament zmarłych do wykonania 
żyjącym w Niepodległości, oto wyryta w 
spiżu prawda najgłębsza, że <duch tchnie- 
kędy chce, ale nie wiesz, skąd przychodzi 
i dokąd zdąża». | SE 

Jednym z pierwszych, którego imię bły- 
szczeć winno w miejscu dla wszystkich 
widnem, przez kształt piękny i trwały, jest 
Leopold Lis-Kula. W Nim to młodość, "tak 
szczodrze krwią swą szaiująca, ze siońcem 
w piersi igołyskiem stali E 

dzie wający wyraz znalązła. żę! 
AA SĄ AlĘCZGY dowódca pociąga- 

jący za sobą w ogień walki wszystkich to- 
warzyszy broni — starszych i młodszych, 
Wielki organizator sił zbrojnych w okolicz- 
nościach najtrudniejszych: w rozproszeniu 
na ogromnych obszarach Rosji i wśród ste- 
kroć większych rozterek moralnych, prze- 

mosił się jak orzeł ze szczytu na szczyt czy- 
nów zawsze doniosłych i pięknych, pełen 
niegasnącej wiary i dojrzałej rozwagi. Gdy 
už padł jeden ze śmiertelnych wrogów 
olski, Kula zwrócił swój wzrok gorejący, 

za Czujną i twórczą przeciwko diugiemu, 
walcząc z biernością sił zbrojnych wobec 
Niemców. Wkońcu swym zawsze płomieni- 
stym mieczem zagradzał drogę do serca Pol- 
ski wrogowi trzeciemu. Zginął w walce nie- 
równej, prowadząc osobiście atak na czele 
garstki, przeciwko przeważającej sile. Smier- 
ci jego towarzyszył płacz żołnierzy, co 
wśród okrucieństw długotrwałej wojny już 
się dawno płakać oduczyji, Zmarł w Torczy- 
nie z odniesionych ran w dniu 7 marca 1919 
roku — w wieku lat 22 w stopniu podpuł- 
kownika. ^ ` 

Niech pomnik Jego przypomina nam o 
Nim i o czynie legionów, o tej garstce, Co 
z piorunem zapału rzuciła się na mrowie, 
gnanego lękiem wroga, o tych dziesięciu 
tysięcach młodzieży szkolnej, co poraz drugi 

stanęła w okopach w chwili ciszy śmiertel- 
nej przed nadciągającym ze Wschodu hura- 
ganem. 

, Pomnik ma stanąć w Rzeszowie w 
miejscu urodzenia Lisa-Kuli, a złożyć się 
na niego winien każdy z nas — Jego i Jego 
towarzyszy — dłużników dozgonnych. 

Przewodniczący Komitetu: 
Aleksandra Piłsudska. 

  

— Tak! — odpowiada Jurgis. Je- 
steśmy z Haff'u. ' r 

Tedy subjekt sklepowy pośpiesza 
ustrzedz swych rodaków) od kupienia 
czapki za horrendalną cenę i doradza 
im pójść do żyda. Znajdą u niego 
dobrą czapkę wśród całej ich partji 
wyranżerowanych, nabytych u subjek- 
ta chlebodawcy. 

Idąc za tą praktyczną radą obaj 
Litwini zapuszczają się w wileńskie 
ghetto, co daje p. Mauciere'owi a- 
sur»pt do rozwinięcia malowniczego i 
ciekawego obrazi wiłeńskiej dzielnicy 
żydowskiej. 

Żyd-czapkarz do 'którego trafiają 
Antanas i Jurgis nazywa się Browski 
— Eljasz Browski; żona jego ma na 
imię Debora, kióra posługuje się 
często językiem polskim, czyli języ- 
kiem władz urzędowych, des autoritės 
w Wilnie; córka zaś młodsza Sara, 
est bardzo piękna... Lecz wróćmy do 
kapitana Lizeraca. 

Z kilku francuskimi kolegami 
robi wycieczkę z Kłajpedy do Kow- 
na — przepraszam, do Kaunasu. 

Kaunas, objaśnia p.  Mauciere 
swoim czytelnikom, to ładne miasto 
awansowane na stolicę Litwy gdy 
Wilno zostało utracone. Zabawił w 
niem kapitan Lizerac dni kilka podzi- 
wiając wiele pięknych rzeczy. Np. 
odwieczne drzewa w parku des boy- 
ards Tiszckićvicz, np. cudny i ar- 
cyciekawy kościół de Pazaislis pełny 
fresków i marmurów. jest też kapitan 
Lizerac na hulaszczej: uczcie, na ban- 
kiecie wfhotełu Metropol z udziałem 
uroczych  bałetnic opery  kowień- 
skiej, Poczem аша с herbach Pogoni 
unoszą oficerów osypanych kwiatami 

na dworzec kolejowy. 
Ww Kiajpedzie eposkżożi natych- 

miast charakter niemieckiego miasta: 
rezultat _ długoletniego panowania 
Niemców w Memlu, które też ciężyło 
na całej dzielnicy. Niemiecka— czap- 
ka kłajpedzkich policjantów, niemiec- 
ka — pretensjonaina fasada gmachu 
poczty; w niemieckim stylu domy. 
A już o przerażającym typie niemiec- 
kim kobiety na ulicach, przywykłe 
stąpać na dwóch potężnych nogach, 
co odbiera im wszelką elegancję. Ka- 
pitan Lizerac załamuje dłonie. Jak 
żyć w mieście o źakich kobietach! 

Spotyka niespodziewanie rodaka, 
Lotaryńczyk, Wzięty do wojska nie- | 
mieckiego walczył podczas _wojny na 
froncie wschodnim, 
Wszedł do zdobytego Wilna z armią 
Eichhorna — i zwiał, Dostał się do 
Marjampola. Potem znalazłszy się na 
Hattie, ożenił się z Litwinką córką 
rybaka Stulpivivasa i osiadł w rybac- 
kiej osadzie Juodkrantė. 

Zaprasza kapitana do siebie. 
Stąd widać. co nastąpi. P. Mau- 

ciere da czytelnikom swej powieści. 
obraz rybackiej wioski litewskiej oraz 
ludu litewskiego — nad wyraz ро- 
chlebny. 

Co też się ; rozpoczęło w ósmym 
'z kolei odcinku gazety „Le Temps", 
organie, jak się zaraz na wstępie za- 
znaczyło, pod względem politycznego 
kierunku i' politycznej doniosłości, 
francuskiego ministerstwa spraw za- 
granicznych. 

Gži 

DIE 

z. Rosjanami,



Wina dla przyjęć: Portwein, Madeira, Xeres, 
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krajowych i zagranicznych firm 

TVT TTW PATTAYA TT 
Wielka sprzedaż przeńsolyteczna 
polecamy WIELKI WYBOR TOWAROW 

perfumerjnych kosmetycznych galanteryjnych 

5 

  

KTO CHCE KORBSPONDOWAĆ ze 
swymi krewnymi na Litwie prosimy 
przesyłać listy za pośrednictwem 
kantoru S. Lifsic, Riga, sł. sk. 504. 
Do listów informacyjnych prosimy 
załączać 50 gr. znaczek pocztowy. 

Uwaga: w listach przesyłanych 
nie można pisać. o jakichkolwiekbądź 
zagadnieniach polityczn ch. 

  

(zapach: Tabaque blond, . Narcisse noire 
Geriain, Houbiguant, Coty,  Lentheric i 

4 Aparaty do golenia „GILLET* nowych kons 

Najnowsze kreacje francuskich firm; „KORONA* 
Przesyłka prędka i akuratna, 
  

ŁO WO 

Rejesti Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

w dn. 28-11] 27 r. poa Nr. 995 wciągnięto wpis dodatkowy: 
R. H. A. il. — 995. «Władysław Kieliszczyk» Firma: 

<Władysław Kieliszczyk» zmienia się na: ANTOKOLANKA 
Władysław Kieliszczyk. Siedziba przeniesiona została na ul. 
Antokolską Nr. 31—39. 
  i in.) 

  

Vanilja, Kardamon, Goździki. Cynamon, Farbka i 
Mastika do podłóg i t. d. 

CENY UMIARKOWAN 

1], B. Segal 
1) Trocka 7, tel, 542 

3) Ul. Mickiewicza 5, tel. 873. 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20/52, tel. 6 

    

—| znanych ze swej skuteczności w reumatyzmie, artetyz- 
||] mie, przymiocie, chorobach skórnych i nerwowych. 

fęj Otwarty od 1 maja do 50 września, M ] 
+ Informacje i prospekty wysyła Zarząd Solca, 

8 poczta SOLEC—ZDRÓJ, 

i 

WPA APT AVI TTT 
R DIO T-wo Radio-Techniczne 

A й gęś Wilno, ul, Wileńska 24, 
„Elektrit telet. Nr 10—38, 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 łam 
oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 2 na raty. 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO- 
WYSK—ul. Zamkowa Nr 9, telef, Nr 108, LIDA— 

ul. Suwalska Nr 65, 

SUBERTI SIENOS T 

Skład papieru 
i materjałów piśmiennych 

M. MUNWEZA. 
"Wielka 47, tel. 711. 

i) Zakład Wód 
0 L i ( A 

i e 

Błotnych 

E
E
 

  

[=
 

Ceny konkurencyjne. 
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a ”” = 

я Oszczędnošč i 
a ; a L 
a jest hasłem dnia dzisiejszegolll H 
3 Najwięcej oszczędną w użyciu jest ž 

— zapalniczka zi SKRA r 

a?“ Wyłączne przedstawicielstwo na Z. Wi- m 
M  leńską posiada sklep wyrobów tytoniowych E 
BS. GORZUCHOWSKIEJ, Zamkowa 9. Tel. 11-50, @ 

® = а 
a E ai 
a ` B 
PT LL LTL TTT ELL Lia ii 

4 

«D DB 
Na šwieta! pelė płowe! 

Wina stołowe: Deserowe, Rysling, Sau- 
ternes,  Barsac, Graves, 
Ste Croix du Mont 
Chateau, Iguem. 

Malaga, Marsala, Muskat. 
Węgierskie, Vermouth, 
Latite, Pontet Canet, 
Wódki i Likiery 

BRACIA 

Wina lecznicze: 

Oraz: 

  

  

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

Opłatki do pieczywa. Oliwa nicejska, Esencja octowa, Szafran, 

2) Ul. Zamkowa 26, iel.. 1023, (naprz. Kośc. Św. Jana). 

ddd Aa, A A a k d k, 

  

  

  

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 1-IV 1927 r. pod Nr. 704 wciągnięto wpis *dodatkowy: 

й В. Н. А. 1.—704. <Gienkin Wulf>. Siedziba' przedsię- 
biorstwa przeniesioną została na ui. Straszuna 14. 117—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
1-1V 27 r. pod Nr. 2238 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. A.1— 2238. <Kruk Gitel» Firma: <Kruk Gitel» 
zmienia się na <Bryzman Gitel». Właścicielka wyszła zamąż 
i obecne jej nazwisko Bryzman. 118—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 41V 27 r. pod Nr. 618 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H A. I.—618 <Sklep skėr p. f. IDEAL Icyk i Abram 
Ginzburgowie, Leon Gurwicz i Szmerka Rubilnik spół- 
ka». Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z 
rejestru. % 119—VI1 

. 

  

w dn. 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 1-IV 27 r. pod Nr. 253 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. B. II —253. «Towarzystwo Handlowe POSTĘP 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Michał Brzo- 
stowski wystąpił z Zarządu. 120—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział Ą Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 4-4V 27 r, pod Nr. 6333 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—«Nochimson Efroim» w Wilnie, ul. Jakó- 
ba Jasińskiego 15. Skup wyrobów drzewnych, eksploatacja 

bocznicy kolejowej. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — 
Nochimson Efroim, zam. tamże. 112—VI 

  

  

inne. m  Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 'g ы PADA, pod” Ne, 0292 Dział A L Okr. w Wilnie 
З u 3 Mickiewic: m w dniu 29- r. r, wciągnięto; 

trukcji. « L Kulikowskiego "ax 7 в на Ва А. 6292. <Bielavska Rocha» w Wilnie, ul. Za. 
! walna 48. Sprzedaż cukru. Firma istnieje roku. Właści- 
s Przedświąteczna wyprzedaż! z  cjelka—Bielawska Rocha, zam. tamże. ; _ 
m Poleca gotowe ubrania i palia, wy- и 

] i. i ži 

lakier do jaj 1 ozymamo na sezon wiosenny у ® — м dnia SLANIZT E pod Nr, GAM megsta O Vie 
m wybór najmodniejszych materiałów. = R. H. A. 1.—6311 <Szmukier Fryda» w lwju, pow. 

E x Przyjmuje się obstalunki na po g  Lidzkim. Sklep ubr»ń i manufaktury. Firma istnieje od 1927 
„ Święta z A Sa = roku Właściciel —Szmukler Fryda, zam. tamże. 94—V| 

o lu a aaa WAL aaa o ы 1 i pry 
Sp. k o RA o Dział AE Okr. w Wilnie 

Akc. = P DE; a w dn. 31-II r. pod Nr 6312 wciągnięto: s 
> S z „ R.H. A. 1—6312. «<Szprejregin Basia» w lij pow. 

: 2 spondencyjne brdb. Gekułowicza © RE Sklep ać Firma istnieje od 0 R ła- 
I Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu: i ściciei—S zprejregln Basia, zam. tamże. 5 —VI 

: Gia i a aa ę > je Ex L, Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
i & ZD . ® w dn. 31-il! r. po r. 3 wciągnięto: 

12 и "і:‘“:":і'-і в'*??д";:’а"п Ras Ra ° R. H. A. 1.—6313.. <žchornicki Chsekiei> w Ostryniu. 
' „P ias B i 5 s ba aus 2 pow, Lidzkim. Skład Apteczny. Firma istnieje od 1910 roku, 

= ŽADAICIE PROSPEKTÓWI +; Właściciel —Tchornicki Chackiel, zam. tamże. _ 96—VI 

S Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
  

Drzewa owocowe, krzewy jagodowe 

wyhodowane 
na miejscu 

w ogrodnictwie „Mazelew wyborze. 

Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawalna 6 m. 2, 
oraz zakład na miejscu. 

Ceny przystępne. 
i 

  

%% 5а tam do na- 
bycia w wielkim 

  

  

W. JUREWICZ 
były majster PAWEŁ BURE Иисту 

+ 
+ 
+ 

  

pod adresem 

+ 
+ 

J uprasza łaskawą klijentelę zwracać się tylko + 

  

           

4 Gl. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. — ® 
Poleca zegarki najl ch fabryk i konstrukcji = p 

* konywa ERIE SERÓW ži aut po a pr + 
4 stępnych. a 

JEŻ KASZLESZ, 
KU) |sEGUJESZPRZEZIEBOW 

ŹNEOĆ 4a 6. MASZ BÓLE GARDŁA 
UŻYWAJ . U” 

## 

CME. FARKACZUTYCZNA 

      

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

  

plerwszorzędnych firm zagranicznych 

  

wypróbowanej jakości pastewne, * s 
Nasiona warzywne i kwiatowe. 

Drzewka owocowe: jvłonie, grusze, czeresnie 
Cebulki kwiatowe do sadzenia na wiosnę, 

Ę i i jak to: gwoždziki, stokrotki 
Kwiaty zimotrwale bratki Y wiele innych poleca 

| POLSKI ZAKŁAD 
) OGRODNICZY W. PLEBAŃCZYKA istn. od 1901 r. 

przy ul. Targowej 25 (Rosa przy Kamiennym moście), 

   
    
  

d9005006008640040206000004084604060 
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RUSSYANA?: 
Sy 

Wreszcie! 
sucha baterja 
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° СОКЕВЮМ5УСУ : iCHRYPKI WI « 
TROCKA 3. TELEFON 757. vas a TSO) ” еспш 

: D.H. «Bławat Wileński» в @* +0 wow e 2 
Ё в ® Upoważniony przez M. R. R. m i ki Ł 
m Wilno, Wileńska 31. Tel. 3-82. = MIERNICZV 4 Bezpłatnie broszurki wysyłają 

E SUKNO i BŁAWAT—_wgbór wielki. ® › о е у от Dasiloų 
К ы ["’ ada ja J. LOKUCIEWSKI we «TĘCZA» (oddział elektro- 
= arnitury męskie, uczniowskie 1 a8z- а $ . i 

m cze robimy = zamówienie z naszych 4 Wilno, ul. Micklewicza 42, m 7. 4 | techniczny) Kraków IX. 
m materjałów za gotówkę | na raty. - $ Przyjmuje do PARCELACJI / 

= Firanki od zł. 1,60 metr. 3 $i LIKWIDACJI majątki ziem- 
= N. 2 5 m © skie mając stale chętnych nabywców 
z Na prowincję wysyłamy towary za д į na parcele i zaścianki. 
в pobraniem pocztowem, = - — 
— ФФФФоФФФФФФФ<©4-><ф<> <>> зыаеноявовчтонаич енавовоовачововевая 
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Przybory wycieczkowe 
Mikroskopy — Lupy —     

Mapy, globusy, obrazy patrjotyczne. 

= Wileńska PomocSzkolna 
Wilno, Wielka 66. Telefon 9.41. 

Przyrządy fizyczne 
Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj- 

  

w dniu 31-ill. 27 r. vod Nr. 6314 wciągnięto: 
„. R. H. A. 1.—6314, <Wismonski Ruwen> w lwjn, pow. 

Lidzkim. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1920 roku. Właści- 
ciel—Wismonski Ruwea, zam. tamże. 97—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
  

- w dn. 31 Ill 27 r. pod Nr. 6315 wciągnięto: 
R. H. A. 1. — 6315, <Zaiko Abram» w Mołodecznie. 

Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel—Zaiko 
Abram, zam. tamże. 

Do kejesiru Handiowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 31-Ill 27 r. pod Nr. 6316 wciągnięto: 

В. Н, А. I.--6316. <Zalkind Chiena> w Wilnie, ul. li Ra- 
duńska 84. Sklep spożywczo-tytuniowy. Firma iatnieje od 1910 
roku. Właściciee—Załkind Chiena, zam. tamże. 99—Vi 

Do Rejestru Handlowego Dziat A Sądu Okr. w Wiinie 
w dn. 31-Iii 27 r» pod Nr. 6317 wciągnięto: * 

R. H. A. 1.—6317. <Zalmanson Bernard> w Wilnie, ul. 
Zawalna 4. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel —Zalmanson Bernard, zam. tamże.  100—VI 

Do Rejestru Handlowezo Dział A Sądu Okr. w Wiinie 
w dn. 31-Ili 27 r. pod Nr. 6318 wciągnięto 

R. H. A. 1.—6318, <Zusmanowicz Ajzyk» w Iwju, pow. 
Lidzkim. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel — 
Zusmanowicz Ajzyk, zam. tamże. 101—VI 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn, 1:IV 27 r. pod Nr. 6320 wciągnięto: р 

R. H. A. 1.—6320. +Baczula Ignacy> w Kurzeńcu. pow. 
Wiłejskim. Restauracja. Firma isinieje od 1925 roku. Właści- 
ciel—Baczula Ignacy, zam. tamże. 102—VI у 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. , w Wilnie 
w dn. 1-IV 1927 r. pod Nr. 6321 wciągnięto: : 

R. H. A. 11—6321. <Kajacka Sonia» w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskim. Sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1925 
roku, Właściciei—Kajacka Sonia, zam. tamże.  103—Vi 

  

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
1-IV 27 r. pod Nr. 6322 wciągnięto: 

R. H. A. |1—6322 «lLachówna Nadzieja» w Kurzeńcu, 
pow. Wilejskim. Sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 
1921 roku. Właściciel—Lachówna Nadzieja,zam. tamże, 104—VI 

w dn. 

Do Rejestru Handlowego Dział A, Sądu okr. w Wilnie 
w dniu 1-IV 1927 r. pod Nr. 6323 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6323. <Melcer Rocha-Leja» w Kurzeńcu, 
pow. Wilejskim. Piwiarnia. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 
ściciei—Melcer Rocha— Leja, zam. tamże. 105—VI 
  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
*° м dn. 44V 27 r. pod Nr. 6327 weigonieto: 

„R. H. A. 1.—6327 <Alperowicz Basia» w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskim. Sklep spożywczy i zboża, Firma istnieje od 1920 r. 
Właścicieika—Alperowicz Basia, zam. tamże 106—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 41V 27 r. pod Nr, 6328. wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6328. <Alperowicz Lejka» w  Kurzefńcu, 
pow. Wilejskim, Sklep spożywczy, bakalji i galanterji. Firma 
istnieje od 1923 roku. Właścicielka — Alperowicz Lejka, zam. 
tamże. 107—Vi 

Do Rejestru Diasniopogo Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 4-1V 27 r. pod Nr. 6329 wciągnięto: 

R. H. A 1.—6329. <Alperowicz Srul» w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskim. Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1912 roku. Wła- 
ściciel—Alperowicz Srul, zam. tainże. ь 108—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. 
w dn. 44V 27 r. pod Nr. 6330 wciągnięto: 

R. H. A. 1—6330. <Futerfas Jankiel» w  Budsławiu, 
pow. W»lejskim. Piwiarnia. Firma isinieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel—Futerfas Jankiel, zam. tamże. 109—VI 

  

  

w Wilnie 

  

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wil- 
nie w dn. 4-1V 27 r. pod Nr. 6331 wciągnięto: ` 

R. H. A. I.—-6331 <Kopelowicz Jankiel» w Wilejce. 
Sklep obuwia. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel—Kope- 
lowicz Jankiel, zam. tamże. 110—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 4-IV 27 r. pod Nr. 6332 wciągnięto: › 

R. H. A. I.--6332. <Kopelowicz Zacharjasz» w Wilejce, 
Hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1925 roku. Właści ciel— 
Kopelowicz Zacharjasz, zam. tamże. 11—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr, w Wilnie 
w dniu 4.1V 27 r. pod Nr. aż > 

R. H. A. 1. 6335 «Segal Sender» w Wilnie ul. Zawal- 
na 50. Sklep wędlin. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel— 
Segal Sender, zam. pry ul. Beliny 1. 114—VI 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. i 
dn. 4-1V 27 10 Nr. 6336 weligaleios В PUMA 

R. H. A. l. — SS Mirona Uciechowskiego» 
w Wilnie, ul. Strycharska 28, Wyrób cegły. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel —Uciechowski Miron, zam. przy ul. Szo- 
pena 1. 115—VI 

Do Rejestru Haudlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 4-1V 27 r. pod Nr. 6337wciągnięto: Т 

н К, H. A. 1.—6337. <Zwiedryński Ignacy» w Wilnie, ul. 
Wileńska 28. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 
1927 roku, Właściciel —Zwiedryński Ignacy zam. Legi ul. Orzesz- 

11 

  

  

Do xejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 
w dn. 44V 27 r. pod Nr, 6334 wciągnięto: ' 

R. H. A. 1.—6334. <Melcer Jankiel» w Krzywiczach, 
pow. Wilejskim. Sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel —Melcer Jankiel, zam. tamże. 113—VI 

  

Do Rejssiru Hanclowego Diał A Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 2—IV 1927 roku pod Nr. 6325 wcią- 

nięło: 

$ R. H. A. 1—6325. „Dom Handlowy Józef 
Ihnatowicz i S-ka* sprzedaż ariykułów budowla- 
nych i technicznych. Wilno. uł. Zawalna 7. Firma 
istnieje od 1927 r. Wspólnicy, zam. w Wilnie przy 
ul. I. Poloweį 9, Jozef Ihnatowicz | Marja Ihnatowicz. 
Spółka firmowa, zawarta na mocy цтому х @та 18 
lutego 1927 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy 
wyłącznie do Józefa Ihnatowicza, który uprawniony 
jest do wszełkich działań w imieniu > * 

—VI 

Do Rejestru Handłowega Dział A. Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 6—IV 27 r. pod Nr. 75 wciągnięto 
wpis dodatkowy: 

R. H. B. 1l:—75 „Dom Handiowo-Komiso- 
wo-Ekspedycyjny Litopo! spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością'. Wo ec upływu terminu na 
który spółka zawiązaną została, takowa wykreśla' się 
z rejestru. 147—Vi. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr 
w Wilnie w dn. 7.1V 1927 r. pod Nr. 1390 wciągnię- 
to wpis dodatkowy: 

R. H. Il.--1390. „Ludwik Tomczyk*. Siedziba 
przeniesioną została na ul. Legionów 41. 144—VI 

Do Rejesiru Handlowego Dział A Sąau Okr. 
w Wilnie w dn, 7.IV 1927 r. pod Nr. 376 wciągnię: 
to wpis dodatkowy: 

R. H. A. lll.—376. „Golodiec Szmerel“. Na 
mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie | Wydzia- 
łu Cywilnego z dnia 21 grudnia 1926 r. Szmere! Go- 
łodiec uznany został za dłużnika uoadłego w handlu 
i kuratorem masy upadłościowej wyznaczony zastał 
adwokat Józef Gwdon. _145—VI 

Do Rejestru Hanaiowegu Sąaou Okręgowego 
Dział A w Wilnie w dniu 2—IV. 1927 r. pod Nr. 
6324 wciągnięto: 

R. H. A. 1.—6324. «Młyn naftowy Dawid 
Berman i S-ka» w Mołodecznie. Firma _ istnieje od 
1919 r. Wspólnicy zam. w Mołodecznie: Dawid Ber- 
mar, Lejwa Abramson, Genoch Poźniak i Gz:noch 
Gutkiewicz. Spółka firmowa obleczona w umowę pi- 
semną w dniu 12 grudnia 1926 r. i zawarta na czas 
nieokreślony. Zarząd należy do wszysikich wspólni- 
«ów łącznie i tylko wszyscy wspólnicy łącznie posia- 
dają prawo podpisywania za spółkę wszelkiego rodza« 
ju zobowiązań, umów, weksli, czeków, pełnomocnictw. 

Odbierać z poczty i telegrafu wszelkiego rodzaju ko- 
respondencje, przekazy pieniężne, zlecenia, przesyłki i 
towary ma prawo każdy ze wspólników as 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okrę- 

  

  

gowego w Wilnie w dniu 7—IV. 1927 r. pod Nr. 56 
wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. B. II. — «Wileńska Pomoc Szkolna— 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością>. 

Siedziba przeniesioną została na ui. Wielką 66. 
Zwaloryzowany i podniesiony kapitał zakładowy 

11.200 zł. podzielonych na 80 udziałów po 140 zł. 
każdy, całkowicie wpłacony. 

Zarząd obecnie stanowią członkowis: Kazimierz 
Rutski i Marceli Gawin i zastępcy Adam Zawadzki i 
Ludwik Koch. г 146— VI. 

Do Rejestru Hanaiowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 28.1, 1927 r. pod Nr. 995 wciągnięto: 
wpis dodatkowy: : 

. R. H. A. I1.—995. „Władysław Kieliszczyk*: 
Firma: „Władysław Kieliszczyk* zmienia się na. 
ANTOKOLANKA Władysław Kieliszczyk. Siedziba 
przeniesiona została na ui. Antokolska_Nr. 37/39. 

Do Rejestru Handiowego Dział A Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 30 Iił, 1927 roku pod Nr. 6310 
wciągnięto: 

R. H. A. I. 6310, „J.Szwoc i J. Gelwan S-ka“. 
Sprzedaż . hurtowa i detaliczna cukru, mąki i śledzi. 
Wilno, ul. Stefańska 10. Firma istnieje od 1927 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Jankiel Szwoc — przy ul. 
Tatarskiej 10 i Josel Gełwan— przy ul. Bosaczkowej 7. 
Spółka firmowa zawaria na mocy umowy z dnia 3 
stycznia 1927 r. na czas nieokreślony. Zarząd na- 
leży do obydwóch wspólników i tylko obaj oni lącz- 
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Dogodne waruni 
botanizerki, siatki na motyle, ga- na raty, 
bloty, igły, pudełka do owadów, 
Polarymetry. 1 
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Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

ny 
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Obwieszezenie. 
„Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie Juljan Mościcki, „aołsekaty 
w Wilnie przy ul. Wileńskiej Nr 25 
m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P, C, 

s podaje do wiadomości publicznej, że ' 
w dniu 19 kwietnia 1927 r. o godz, 

10-tej rano w Wilnie przy ul, Sza- 
- welskiej Nr 5, odbędzie się sprzedaż   z licytacji należącego do firmy «Вга- 

cia Punscy» majątku ruchomego, 
składającego sią z materjatów bła- 
watrmych, ogzacowanego na sumę 
zł, 11,268 na zaspokojenie pretensji 
Jakóba Frenkiela w sumie zł. 12.020 z 
procentami i kosztami. 

138-V1. Komoinik. Sądowy 

(w pobliżu Urzędu 
Ziemskiego), telefon 12—30. 

Pomiary, parcelacja, komasacja, 
I'kwidacja serwitutów, ekspertyza 

sądowa, kreślenia planów. 
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DOMOWEGO FARBO- SŁYNNA 
WANIA WSZELKICH |Ę WRÓŻKA - CHIROMANTKA 

TKANIN prawnuczka enorman, która 
„wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd, Kto chce poznać przyszłość; 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje 
wróżyć. Ui. Młynowa 21 m. 6, schody 

    (2) J. Mościcki.     na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 
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 Przesądy. 
Są pewne zjawiska w życiu, wobec 

których logikabywabezsilną.Przeciw ar- 
gumentacjj wysuwane są obyczajowe 
przeżytki naszej prakultury, stwarza- 
jąc tem precedens do pozostawania 
całego szeregu anormalnych wierzeń, 
które w określeniu psychołogji paio- 
logicznej noszą mazwę przesądów, 
czy też zabobonów. jednym z takich 
przesądów jest bezwzględnie sprawa 
kobieca. 

„Zdawaloby się, iż kwestja ta nie 
powinna już u nas istnieć, gdyż Pol- 
ska idąc za przykładem państw ger- 
mańskich i angło-saskich umożliwiła 
kobiecie rozwój jej indywidualny, a w 
prawie politycznem podniosła ją do 
godności pełaoprawnego obywatela. - 

Ssjm ustawodawczy uchwalił Kon- 
stytucję Rzeczypospolitej, głoszącą w 
naczelnych zasadach równość wszyst- 
kich obywateli wobec prawa, a tem 
samem że „urzędy publiczae są w 
równej mierze dla wszystkich dostęp- 
ne na warunkach prawem  przepisa- 
mych”. Ta sama Konstytucja dała 
kobiecie czynne i bierne prawo wy- 
borcze, w art. 101 zagwarantowała 
każdemu wolność wyboru zajęcia. 
1 chociaż według ustawy zasadniczej 
naszego państwa „żadna ustawa nie 

(może ;stać w sprzeczności z Konsty- 
tucją, ani naruszać jej postanowień, 
a wszystkie niezgodne z nią przepisy 
i urządzenia prawne winne być u- 
zgodnione z Konstytucją najpóźniej 
w ciągu roku od dnia jej uchwalenia 
—do dziś dnia jednak, czyli po 
latach od uchwalenia Konstytucji ist- 
nieją ustawy niezgodne z nadanem 
przez Konstytucją prawem  zasadni- 
<czem równouprawnienia obywateli. Do 
tych przepisów, sprzecznych z ustawą 
zasadniczą naszego państwa należą 
postanowienia, ograniczające kobiety 
w wyborze zawodów prawniczych: 
adwokaturze i sądownictwie. Takiem 
ostrzem, skierowanem przeciwko ko- 
biecie-prawniczce jest dekret z 8-g0 
lutego 1919 o aplikacji sądowej, który 
zawiera następujące zdanie: '«kobieta 
może odbywać aplikanturę w celu 
przygotowania się do zawodu adwo- 
kackiego». 

Ponieważ w b. zaborze pruskim 
kandydat na adwokata według tam- 
tejszych przepisów musi być przez 
<wa lata asesorem, prokuratorem lub 
sędzią, aby być przyjętym do stanu 
adwokackiego, więc w ten sposób 
kobieta w b. zaborze pruskim ma 
zamkniętą drogę nietylko do sądo- 
wnictwa ale i do adwokatury. 

Jeżeli chodzi o stan prawny u nas 
w Polsce, to mamy taką anomalję 
że kobieta będąc posłem czy senato- 
rem uchwala ustawodawstwo dła ca- 
łego narodu, przy rządach pariamen- 
tarnych niema prawnych przeszkód 
aby została prezydentem, czy też mi- 
nistrem sprawiedliwości i mianowała 
sędziów, matomiast sędzią być nie 
może. 

Zasady demokratycznego ustroju 
gwarantują każdemu prawo wolności 
wyboru zajęcia, w praktyce zaś Sąd 
zmusza kobietę prawniczkę pod 
groźbą odrzucenia podania o aplikan- 
turę, umieszczenia w niem rodzaju 
zobowiązania, że w przyszłości ma 
zamiar poświęcić się zawodowi adwo- 
kackiemu, co przecież jest pogwał- 
ceniem art. 101 Ustawy Zasadniczej 
naszego państwa. 

I jakie mogą być w rzeczywistoś- 
ci motywy, które przemawiają prze- 
ciwko kobietom, na tem zaszczytnem 
stanowisku sędziego? 

Oklepane komunały © przesadnej 
łagodności, wpływowości nie mogą 
być chyba brane pod uwagę, gdyż 
dotyczą one w równej mierze męż- 
czyzn laików, z których rekrutuje się 
naprzykład sąd przysięgłych, na któ- 
tym robi wrażenie nietylko mowa 
stron, ale nawet nastrój sali, polic- 
jant i ława oskarżonych. й 

Kobieta odpowiednio wychowana, 
wykształcona i" przyzwyczajona do 
techniki wymiaru sprawiedliwości nie 
może być bardziej stronną czy wpły- 
wową Od mężczyzny, natomiast pew* 
ne dodatnie cechy psychiki kobiecej 
jaką jest mp. intuicja, subtelniejsze 
wyczucie sytuacji może jedynie do- 
pomóc do wykrycia prawdy mater- 
ialnej. i 
-—>—————> SA ASS 

niemam zastrzeżeń i protestować nie 
będe | Oi 1 ; 

Spostrzegłem na twarzy redaktora 
wyraz wielkiego zadowolenia. 

W bramie, dość ciemnej, jakieś 
Obskurnie wyglądające indywiduum, 
prawie gwałtem wcisnęło mi do ręki 
ulotkę. Byłem przekonany, że rekla- 
ma herbaty Cejlońskiej lub mydła 
Elida, Rzuciłem roztargnionym wzro- 
kiem. Na kartce wydrukowane były, 

jnym drukiem, te tylko słowa: <Nie 
głosujcie za Bęcwalskim; to skończo* 
ny szubrawiec». * 
„Widziałem jak takąż kartkę wsu- 

wał podejrzany osobnik jakiemuś o- 
tyłemu panu idącemu przedemną. Gdy 
obrócił się, poznałem wielkiego całej 
naszej rodziny przyjaciela, „ którym 
atoli nie widziałem się z dobrych lat 

„pięć, 
„Okazały pan  Wnieboszczański 

zbliżył się ku mnie potrząsając żółtą 
ulotką, A 
ao Gz iaskółka wyborcza! — 

cłał. Widzę, że i i . tknęji, mj i panu już ją we 

Rzucił papierek na chodnik otrzą: 
sając się. pp ‚ k 2 

— Świństwol — huknął. Ale nie- 
doczekanie ich aby mieli utrącić na- 

6 ju, domagają się usilnie dopuszczenia 

ЗОО 

  

  

WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM, SYMPATYKOM I CZYTELNIKOM 

NASZEGO PISMA W DNIU ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

SKŁADA ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŻYCZENIA 

WESOŁEGO ALLELUJA. 

"KRONIKA 

Zresztą istnieją pewne artykuły 
prawne dotyczące jedynie kobiet, gdzie 
one powinny głos zabrać. 

7е względów konkurencyjnych 
dla mężczyzn dopuszczenie kobiet do 
magistratury nie jest przecież rzeczą 
groźną. Czy tu może być mowa o 
jakimś napływie kobiet do sądow- 
nictwa. Mogą wejść do niego jedynie 
jednostki bezwzględnie wybitne, gdyż 

” 

  

  

sposób nominacji, czy też wybory | SOBOTA Ё 7 

przez samych sędziów to gwarantuje. | 16 он Wsch, sł. o g. 4 m. 39 Motocykli. Magistrat m. Wilna wy- 
eli będzie kobieta, która wzbu- V ; 

dał zanie | szacunek sędziów, tak, | Wielka Sob. Zach. sł. o g.18 m. 32 w którem wzywa wszystkich stałych i 
że będą chcieli mieć ją w swem gro- so czasowych mieszkańców Wilna, 
nie, fo napewno nie zawiedzie опа | 2 Chr P. wyłączając osób zamieszkałych we 
zaufania jak nie zawiodła go nigdzie, Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład wsiach, zašciankach i folwarkach, 

Meteorologji U. S. B, gdzie mogła mieć w społeczeństwie z dnia 15—IV 1927 r. 
stanowisko poczytne (Anglja, Skandy: na, aby w ciągu kwietnia žarejestro- 

AE AL ot ea 1" NOA aa ИН, 
nictwo a icn. 

. 

wiedzą dobrze, że kobieta rozumiejąc poem | 196 
lepiej duszę dziecka, mając naogół ; eis i 

większe zdolności pedagogiczne—mo- Opad za = 2 ower lub mótocyki nałeży się zwró- 
że skuteczniej pokieruje losem dziec- bę w mm, i do wydziału podatkowego (pokój 
ka - przestępcy, znajdzie sumienniej Wiatr i EMŚ L r 3), a następnie w celu otrzymania 

przyczynę zła i wskaże drogę napra: przeważający | Zachodni arty na prawo jazdy do referatu 
U w a gi: Pogodnie. Minimum za dobę Wojskowego Magistratu (pok. 14), 

4-49C. Maximum za dobę|-10. Tendencja które do karły w latach zeszłych by- 
barometryczna bez zmian. | ły wydawane w Komisarjacie Rządu 

— Od wydawnictwa. Redakcja 14 m. Wilno. 
i Administracja „Słowa* czynne bę. , —.(x) Kuratorjum prosi Ma- 
dą dziś w sobotę od godz. 11 do gistrat o subsydjum. Wzorem lat 
1-szej popołudniu, po Świętach zaś ubiegłych Kuratorjum O. S. w %ilnie 
we wtorek 19-go b. m. w godzinach zamierza zorganizowanizować szereg 
normalnych. us kursów : wakacyjnych 

‘ ‚ @а nauczycieli czynnych i niewykwa- 
KOŚCIELNA Jifikowanych. Pa > 

— Kurja Metropolitalna Wi- Jednakowoż liczba tych kurów (wa* 
leńska podaje do wiadomości ogółu, bec ograniczeń budżetowych) będzie 
a zwłaszcza pielgrzymujących do O- niewystarczająca, jeżeli wziąć pod 
Sirej Bramy, że ze względu na nie- uwagę tę okoliczność, że z dniem 
odzowne przygotowania koronacyjne,. 30. V rb. kończy się termin preklu- 
cudowny obraz Najświętszej Marji zyjny. uzyskanią kwalifikacyj. 
Panny Ostrobramskiej jest chwilowo Wobec tego nauczycielstwo przy 
zdjęty i, że o umieszczeniu go z po- pomocy zrzeszeń zmuszone jest do 
wrotem w swoim czasie nastąpi po- zorganizowania takichże kursów pry- 
nowne zawiadomienie. watnych, co jest połączone z wielkim 

kosztem. 
SAMORZĄDOWA. Z uwagi na doniosłość sprawy 

- — Sejmik Wileńsko - Trocki POdniesienia poziomu wiedzy wśród 

rozpoczyna prace drogowe. Za- uczycielstwa, a pośrednia i w naj- 
raz po świętach Sejmik Wileńsko- 
Trocki przystępuje do robót drogo- 
wych zapreliminowanych na ten rok 
budżetowy. . 

— W sprawie wyborów do 
ad gminnych w pow. Wil.-Troc- asy 
im. Z rozporządzenia władz Wyż: hra 

szych w dziewięciu gminach pow. ;, 
Wileńsko-Trockiego przeprowadzone w, 
zostarmą wybory do zebrań i rad 
gminnych. Termin wyborów do zeb- LIB 

rań wyznaczony został dla wszyst- Wszystkim swoim Członkom Rze- 
kich gmin na dzień 2 maja r. b., do czywistym, Wspierającym jak i zrze: 
rad gminnych na dzień 21 maja r. b. Szozym w  „Kołach* 
Wybory te odbędą się w gminach: Ludowych" życzy 
owcze desa Md Wesołego Alelluja!!! 

niańskie zumskiej, ichaliszskieį, ы 
aa Mickuaskiaį, Rudoraiaskiej Rada Opiekuńcza Kresowa. 
Rudziskiej. 

Ww biu 21 b. m. odbędzie się, ! POCZTOWA 
zwołane przez starosię pow. Wilen-' — „Uprzeįma“ informatorka 
sko-Trackiego zebranie prezesėw ko- na telegrafie. W dniu wczorajszym 
misjj wyborczych - wspomnianych wypadło nadawać jednemu z naszych. 
gmin w celu uzgodnienia- techniki czytelników niezmiernie ważny list. 
przeprowadzenia wyborów. Była godzina 9 min. 15 wieczorem. 

W związku z tem starostwo wy- Biegnie więc na telegraf i prosi oty- 
dało okólnik zwracający uwagę na to, łą panią za okienkiem o wysłanie «ex- 
że wszelkie ewentualne zebrania przed: presem poleconym». Aby się jednak 
wyborcze podiegają ogólnym prze- upewnić, że list dojdzie jutro rano 
pisom o zebraniach. * do Warszawy (w przeciwnym razie 

MIEJSKA. miał nadać depeszę) zapytuje tę pa- 
Z : nią zajętą temperowaniem ołówka: 

Naczelnej Związku ZE —'(») Depesze kondolencyjne «Czy list napewno dziś pójdzieża 
tów zawodów prawniczych Rz. РО ш- ‚ powodu zgonu prezyd, Cynar- Odpowiedź: „Możliwe...* — <Przepra- 
zyskawszy audjencję u Pana Ministra Swego. Z powodu tragicznego zgo- Szam bardzo, nie dosłyszałem, czy 

opala Wort zaa By fo w od CY W oto dd pia je = 
rę RA AO. *Cynarskiego Magistrat m. Wilna wiem, jeżeli pociąg pójdzie to list 

ze strony p. Ministra wielkie  zainte- wici w Ma pra Alnų do Ma- pójdzie też»|— Zaniepokojony klijent, 
tesowanie i ke” tak ŽYWO ojętratu w Łodzi kondolencyjny tele- Myśli, że może nastąpić ma zmiana 
zajmującą Kay o: Žž tulatemi BTA O treści następującej: rozkładu pyła więc o to — odpo: 

Pan Minister zają Radę Nuczeldą _ s Głęboko przejęci tragicznym zgo- wiedź „Nie jestem naczelnikiem 
wysuwanemi Lapė a ara NĄ nem Ś. p. prezydenta Cynarskiego Stacji. W końcu nic nie wiadomo. 
Związku Zrzes Na a Ką „| PIZY- przesyłamy zarządowi m. Łodzi wy- Na Szczęście żadne zmiany  przewi: 
rzekł swe całkowite Ka pada rod razy szczerego żali i ubolewania o dziane nie były, «skąpe» te i nie- 
dniemu dotychczasowych przepisów (racie wybitnego działacza samorzą: uprzejme odpowiedzi otyłej pani z za 
z R awniczki żywią nadzie- dowego". Kaa ar się jedynie skutkiem 

obiety—pr ее ° Do żony zaś zmarłego telegram jej złego humoru. 
ię że dobra wola ada da o treści: „ Wstrząśnięci tragicznym zgo- - KOLEJOWA 
wolnego od przesąd Line poświę. Nem szlachetnego człowieka i obywa- _ — Zmiany w dyrekcji kolejo: 
drogę do wydajnej i pe Mrs tela przesylamy p. Piezydentowej wy- wej. Dotychczasowy naczelnik wy- 
cenia pracy w polskiem razy serdecznego współczucia i głę- działu drogowego Wileńskiej dyrekcji 
twie. 8 bokiego żalu po bolesnej stracie". kolejowej inż. Bohdan Cywiński ma 

Helena Falewicz-Sztukowska. — (x) Jeszcze w sprawie opo- być odwołany z tego stanowiska, aby 
datkowania kina miejskiego. Jak obiąć jedno z wyższych stanowisk w 
już donosiliśmy, między Magistratem departamencie administracyjnym mi. 
= Wilna, a Izbą Skarbową toczy się nisterstwa. . p. 

ос pewnego czasu większy SpÓr w pRĄCA i OPIEKA SPOŁECZNA sprawie opłaceniu podatków: wraz z 
„karami w sumie około 40.000 zł. za — Zarząd Kasy Chorych m. 

— W  Inturkach też ogromnie prowadzenie przez m. Wilno kina Wilna na posiedzeniu w dniu 14 b. 
chłodno — odrzekłem przez roztarg- miejskiego. Magistrat uchyla się od o- m. załatwił m. in. następujące spra- 
nienie, sądząc, że о’ pogodzie coś płaty powyższego temwięcej, iż do- wy: przyjął do wiadomości komuni- 
słyszę. 

wy, o którą polityce kryminalnej cho; 
dzi przedewszystkiem. Są przecież 
wypadki, że sędziowie dla nieletnich 
mężczyźni, zwracają się obecnie do 
kobiet po pomoc dla wyjaśnienia pew- 
nych tajemnic sprawy, gdyż dziecko 
w obcowaniu z kobietą jest więcej 
szczere i otwarte, 

Kobiety więc prawniczki w obece 
nem stadjum życia państwowego kra: 

ich do sądownictwa, zgodnie z Kon- 
stytucją, co praktycznie przedewszyst- 
kiem wyrazić się powinno. w objęciu 
stanowisk w sądach dla nieletnich. 

Odczterech lat mniej więcej kobiety, 
które wyszły z polskich wyższych uczel- 
ni. pracują w sądownictwie jako apli- 
kantki sądowe, po' zdaniu jednak 
egzaminu sędziowskiego zmuszone 
są wychodzić do adwokatury. 

Zjazdy delegatów zrzeszeń aplikan- 
tów zawodów prawniczych z roku 
1923, następnie 1926 go wyniosly re- 
zolucje aby u czynników miarodajnych 
domagać usilnie dopuszczenia kobiet 
do sądownictwa, a w b zaborze pru- 
skim również do adwokatury. 

Rezolucje te są wyra*em poglą- 
dów całego młodego pok ienia praw* 
ników polskich, uchwalane są przez 
mężczyzn koiegów—apiikentów i do- 
wodzą zaufania jakie pokładają w 
kobiecie—prawniczce. 

Tegoroczny zjazd młodych praw- 
ników stanął również na stauowisku, 

że koniecznem jest spowodowanie 
zmian w obowiązującem ustawodaw- 
stwie przez wydanie ustawy bądź 
rozporządzenia uprawniającego ko- 
biety do wstąpienia w poczet adwo- 
katury na. terenie Sądów Apelacyj- 
nego w Poznaniu, Toruniu i Katowi:- 
cach jak również o spowodowanie 
wydania ustawy bądź rozporządzenia 
uzgadniającego —Konstytucją obowią- 
zujące przepisy o aplikanturze sądo- 
wej przez dopuszczenie kobiet do 
odbywania tej aplikantury w celu przy» 
gotowania się do zawodu sędziow- 

skiego i adwokackiego- A życie sa- 
mo rozstrzygnie czy kobieta, mając 
formalną możność osiągnięcia pewne- 
go stanowiska— dojdzie do tego celu 

W związku z tą sprawą dn. 5 
kwietnia delegacja, złożona z dwóch 
delegatek prawniczek i prezesa Rady 

się w dniu wczorajszym do Magistra- 

ceł 2.000 zł, 
Magistrat, nie widząc możności 
gnowania powyższej sumy, wobec 
ku odpowiedniej w budżecie na 

yższe własnego lokalu, 
obsługi. н 

światła 

szego kandydata! Bo, pan wiesz, klo 
'chany panie Janie, będziemy mieli 
nową Radę Miejską. ' 

Wnieboszczafski wypiąl się jeszcze ne są na cele kulturalno-oświatowe Zarządu; „ustosunkowal się do pisma niedzielę 17 bm. o g. Bej 
i dokarmianie dzieci w szkołach pow- Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w pier. bardziej i poszliśmy rozmawiając. 

O czem była mowa... gdzie by- 
liśmy... cośmy widzieli—o tem wszyst* 
kiem: po Świętachl 

Oto już i wielkopiątkowe milczą 
dzwony. Oto już miasto całe zapada 
w bezwład świąteczny i błogość. Oto 
już pelne rzewnego nastroju wyrazy: 
„Wesołego jajka!” podpływają z głę- 
bi serca na usta. 

Pióro biegące po papierze, zwal- 

szechnych. : 
Niezeležnie od powyžszego Magi- Okręgowemu Związkowi 

strat m. Wilna został również powia- cych w Wilnie organizacjach i prze” 
domiony, iż kinematograf miejski w prowadzenia ubezpieczenia na wypa* 
Łodzi istniejący od 1922 r. i kinema- dek choroby w myśl Ustawy z dnia 
tograf st. m, Warszawy, który pow- V, 1920r. na całkowitem  terytorjum 
stał w r. 1926 nie opłacają wogóle obecnego powialu Wileńsko-Trockie- 
żadnych podatków. , go; wobec. nadchodzących świąt u- 

Wobec tego też w ostatnim cza- chwalił podać do wiadomości ogółu, 
sie odbyła sie narada komisji praw- iż biura administracji Kasy Chorych 
nej Rady Miejskiej i kilka dni potem od soboty 16-go b. m. do ponie- 

nia biegu.. jak dochodzący do mety w-prezydent p. Łokuciewski zwołał działku 18-go włącznie będą nieczyn- 
autobus. Jeszcze krok jeden, jeszcze konferencję profesorów wydziału ne, Biuro Chorych, Poliklinika oraz 
pół kroku, jeszcze kilka słów i—stop! prawnego U.S.B., którzy orzekli, że Przychodnie w sobotę 16-go b.-m. 

Zaszło Święto. Nie mąćmy go lzba Skarbowa nie ma w danym wy- będą czynne do godz. 12eej, Apteka 
żadnym wysiłkiem. Nawet myśli. — padku żadnych podstaw prawnych zaś do ,godz. 2-ej ppludn:; w związku 

Wesołych Świąt! Alleluja! Do zo- do nałożenia podatków na kinema- z pracami reorganizacyjnemi uchwalił 
baczenia się na tem miejscu — po tograf. : odroczyć zwinięcie Przychodni na A 
Świętach. Opierając się na pomienionem o- tokolu do 1 VI. r. b., przekazują 

Skierka.  rzeczeniu Magistrat skierował sprawę sprawę do załatwienia Komisji Świad- 

L | przeciw Izbie Skarbowej na drogę czeń; zaakceptował wnioski Komisji 
Sjdową. Prezydjałnej w sprawach: 

1 

Rozwiązanie 

ma nastąpić 

Rady Miejskiej, 

21-go kwietnia. 

Wedlug uporczywie kursujących Rady Miejskiej został już podobno 
pogłosek, termin rozwiązania wileńskiej ustalony na 21-go kwietnia. (x) 

Poseł Hellman pracuje nawet w święta. 
Władze 

poselskiego w Rudominie. 

wojewódzkie odmówiły krząta się po pow. Wil.-Trockim, 
wydania zezwołenia na zwołanie wiecu gdzie organizuje związki 

Wiec ten rolników. Podobny wiec odbył się w 
drobnych 

organizowany przez posła Hellmana dniu wczorajszym w Szumsku. Z ra- 

wiąt Wielkanocy, a termin obliczony 
dał w dniu wczorajszym ogłoszenie, DYł na duży napływ wieśniaków do Łukaszewicz i komendant 

Kościoła. Poseł Hellman ostatnio 

mania redukcji personelu w N. Wi- 

skowej członkom Kasy, wyasygnowa- 
nia dodatkowych kredytów na opłatę 
zastępstw chorych pracowników K. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Nowy Zarząd T—wa Obrony Prze- 

ciwgazowej. Na walnem zebraniu T—wa 
Obrony Przeciwgazowej wybrano nowy Za- 
rząd do którego weszli 1) Prof. J. Muszyf- 
ski, 2) prof. Wł. Karaffa-Korbutt, 3) Pan 
St. Romer z L. O. P. P., 4) Pan Zielecki z 
Wydz. Osob. Wil. Dyr. Kol., 5) Pan Wł. 
Jundziłł, 6) Kpt. Jan Chromy. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: 1) Prof. 
Witold Kraszewski, 2) Hrabia Jerzy Czapski, 
3) Ppłk. Dr. Zajączkowski, 4) Dyr. Przemy* 
słowców Józef Wincza, 5) Inż. A. Komo- 
rowski, 6) Asystent St. Trzeciak. 

— Walne zgromadzenie L O. 
P. P. W dniu 8 maja odbędzie się 
walne zgromadzenie wojewódzkiego 
komitetu £. O. P. P. w Nowogródku, 
o godzinie 13.tej w sali posiedzeń 
urzędu wojewódzkiego. 

NADESŁANE. 
Współczesne badania naukowe udo- 

wodniły w całej pełni, że racjonalne 
odżywianie wywiera przemożny wpływ 
na sprawność fizyczną i duchową 
człowieka, oraz, że jedną z lepszych 
znanych dziś odżywex jest czekolada. 

Pozatem jest rzeczą powszechnie 
wiadomą, że wśród wytwórców cze: 
kolady przodujące stanowisko zajmu- 

metody produkcji wydały obfite plo- 
tu z prośbą o wyasygnowanie na ten ny. Zapotrzebowanie na czekoladę 

— (x) Rejestracja rowerów i projektowany był na drugi dzień mienia władz Starościńskich obecni 
starosty p. M. 

powiatowy 
na nim byli zastępca 

podk. Dubowski. 

SIC HREEUZIEBCNYZ RABUTUY MOWSREEOCAATEOWY | -- ITYETZROTW AO WZROST 

We wczorajszym Nr Kurjera Wileńskie- 
znajdujących się w obrębie m. *Wji. lejce, przedłużęnia kuracji uzdrowi- go ukazało się oświadczenie p. Witolda Abra- 

„mowicza, dające nareszcie objaśnienie kto 
wydaje. Kurjer Wileński. Oświadczenie to 
zupełnie niepotrzebnie zredagowane zostało 
w formie niegrzecznej. Mieliśmy najlepszą 

Dla otrzymania na rok 1927 ny. Ch. i sporządzenia planu wartościo- rację pytać się kto wydaje Kurjer Wileński 
meru na podlegające zarejestrowaniu wego działki ziemi w Miłejszyszkach. & Ю z następujących powodów: 

1) jakkolwiek czytamy, iż <firma wydaw- 
nicza jest ujawniona na każdym Nr dzien- 
nika», to wybaczy nam Pan Mecenas, że 
wyraz <Pogoń» nie mówił nam zbyt wiele, 

2) czytamy, iż wydawcy się podpisali 
na odezwie wydrukowanej w Kurjerze w 
Nr 37 z dnia 16 lutego 1926 <kiedy to pi- 
smo ukazało się pod nową redakcją».—Isto- 
tnie pamiętamy tę odezwę lecz wjedy ta 
<nowa redakcja» był to Kazimierz Oku- 
licz, którego fizjonomja polityczna była nam 
znaną doskonale i za czasów którego trakto- 
waliśmy Kurjer Wileński zawsz: z jaknajda 
tej idącą kurtuazją, ciesząc się, że Wilnu 
przybyła nowa kuliuralna placówka prasowa. 

3, Pam mec. Abramowicz zapomniał 
widać, że po raz pierwszy zapytaliśmy 

się <kto wydaje  Kurjer Wileński 
zmuszeni do tego prosfackim tonem 
tego pisma, już po ustąpieniu p. Kaz. Oku- 
licza z jego kierownictwa. Nie otrzymaliśmy 
wtedy tej odpowiedzi, i tych wyjaśnień, któ- 
rych wczoraj udzielił nam p. Abramowicz. 
Dlaczego? Nie wiemy. Zapewne dlatego, że 
wówczas tamte prostactwo było zbyt jaskra 
we, aby mec' Abramowicz chciał je bezpo- 
średnio nazajutrz swem nazwiskiem žyro- 
wać. Jako prawnik p. mec. Abramowicz 
zgodzi się jednak z nami, Że .milczenie nie 
jest równoznaczne z wyjaśnieniem i gdy 
nam odpowiedziano milczeniem, to mieliśmy 
słuszną rację utrzymywać, że wydawca Kar- 
jera jest nam nieznany. 

Mec. Abramowicz uczynił także aluzję 
w swej odpowiedzi, że wydawca Słowa pod- 
isany na dzienniku nie jest wydawcą wła- 
ciwym. Zupełnie słusznie. Jaka wydawca 

szerszych warstwach przyszłych oby- ja Szwajcarzy, a ich znakomicie prze- p. Mackiewicz podpisuje Słowo tylko w za- wateli, kuratorjum w Wilaie zwróciło myślane i w ciągu stu lat ulepszane stępstwie wydawców właściwych. Pan Abra- 

mowicz włe doskonale, że poto aby wyda- 
wać pismo trzeba być miljonerem, a p, Mac- 
kiewicz jest człowiekiem niezamożny'n. Są- 

szwajcarską jest tak wielkie, że skło: dzimy więc, że w tym punkcie p mec. Abra- 
niło znaną fabrykę „Suchard* 
łożenia własnych fabryk we  wszyst- 
kich niemal krajach Europy.. W fa- 

1927 zamierza udzielić na cele po. brykach tych pracują wyłącznie robot- 
j nicy miejscowi pod nadzorem specja* 

listów wtajemniczonych we wszystkie 
metody wyrobu oryginalnej szwajcat- 
skiej czekolady, 

do za- mowicz uzna naszą odpowiedź na swoją 
aluzję za wystarczającą i dyskusji na ten te- 
mat przedłużać nie zechce. 

Wszystko dobrze co się dobrze koficzy. 
Nasza wzmianka kronikarska wywołała wre: 
szcie wyjaśnienie p. Witolda Abramowicza. 
Dla Wilna jest to sprawa dużej wagi. To 
też nadal będziemy się liczyli z Karjerem 
Wileńskim jako z organem p. Abramowicza, 
a że jednocześnie zanosimy do niego prośbę, 

l u nas Oddział Sucharda rozwi- aby, wpłynął na zmniejszenie prostactwa 
i „Domach nął się znakomicie, a zbyt czekołady 

jest tak duży, że umożliwia istnienie 

'Kurjera Wileńskiego, tego chyba nie powi- 
nien nam wziąść za złe. , 

na rynku jedynie towaru absolutnie 1 57xx2xx2x5xxx2 2252-25: 
świeżego. Niska zaś kalkulacja cen 
sprzedaży i 

dyna droga do zapewnienia sobie 
bezwzględnego powodzenia. 

RÓŻNE. 
— Modelarstwo lotnicze. Wo- 

jewódzki Komitet L. O. P.P. w No- 
wogródku urządza w miesiącu lipcu 
r. b. ll-gi doroczny kurs modelarstwa 
łotniczego, nadający się specjalnie dla 
pp. nauczycieli szkół powszechnych. 
Kurs taki trwać będzie około miesiąca, 
na którym odbędą się ćwiczenia prak- 
tyczne i teoretyczne, w celu wyszko- 
lenia zastępców instruktorów mode- 
larstwa lotniczego. 

„., Na kursa przyjmuje się zasadniczo 
członków Ligi, zamieszkałych na te- 
renie województwa Nowogródzkiego, 
o ile jednak okażą się wolne miejsca ; 
uwzględnione zostaną podania człon- 
ków z innych miejscowości. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat 
Wojewódzkiego Komitetu L. O.P. P. 
w Nowogródku do dnia 15.VI r. b.. 
jak p 2 udziela bliższych  infor- 

lacji. 
— (x) Konfiskata. Urząd Komi- 

sarza Rządu w Wilnie skonfiskował 
w dniu wczorajszym cały nakład 
Nr. 6 z dnia 14 b. m. białoruskiego. 
pisma organu białoruskiej Hiromady 
„Nasza Prauda", za umieszczenie ar- 
tykułu treści antypaństwowej. 

— Zabawa taneczna. Daia 18 
b. m. (poniedziałek) odbędzie się w 
Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 
24) zabawa taneczna. Początek o godz. 
10 wiecz. r dla członków Brat- 
niej Pomocy i góści. 

TEATR i MUZYKA, 
«Reduta» na  Pohulance. Dziś 

chody z kina miejskiego przeznacza- katy Dyrektora z wykoaanych uchwał przedstawienie zawieszone, 
— Premjera <Być albo nie być. W 

п wiecz. po raz 
wszy ragi-komedja G. Olechowskiego 

Warszawie w sprawie przekazania <Być albo nie być». Ceny miejsc od 20 gr. 
Kas Cho- do 2 zł. 50 gr. 

— Jan Kurnakowicz, utalentowa- 
ny artysta teatrów warszawskich, zna- 

występów, kiedy to odtwarzał szereg 
świetnych kreacji, przyjechał do Wilna, 
gdzie zabawi dni kilka. Miasto ro- 
dzinne opuszcza p. Kurnakowicz w 
drugim dniu świąt. 

— Znakomita szopka warszawska 
miałą wybitne Je dzenie nietylko u sze- 
rokiej pubiiczności stołecznej, ale i w ko- 
łach dostojników państwowych. Zaproszona 
była m. in. w całości do Belwederu, a nastę: 
pnie odbyła przedstawienie na Zamku dia 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Przedstawienia 
w Cukierni Ziemiańskiej byłyby się ciągnęły 
bez końca, gdyby nie dawno obiecany wy- 
jazd do szeregu miast, w których pierwszym 
rzędzie stoi Wilno. W mieście naszem po- 
trwają przedstawienia Szopki Cyrulika od 
środy 20-go, do niedzieli 24 bm. włącznie, 
Odbywać się będą w celu wyzyskania tak 

wstrzy- krótkiego czasu, po dwa seanse dziennie, o 

stosowanie najlepszych 
surowców i ciągłych ulepszeń w pro- 
ducji mogą być wzorem dla innych 
wytwórni krajowych, gdyż jest.to je- 

ODEZWA 
Centrali Opiek Szkolnych. 
Centrala Opiek Szkolnych Średnich 

Zakładów Naukowych w Wilnie, zrze- 
szająca na terenie Kuratorjum Wileń: 
skiego 12 Opiek Szkolnych, poraz dru- 
gi organizuje między 9 a 15 czerwca 
Tydzień Ucznia. Dochód z „Tygodnia 
Ucznia* przeznacza się na organiza- 
cję kolonji wypoczynkowych, stałej 
kolonji uzdrowiska, na walkę z gru- 
źlicą i na organizację obozów krajo- 
znawczych dla młodzieży. 

Za zgodą Pana Wojewody. Wileń* 
skiego i Pana Kuratora Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego będą rozesłane li- 
sty ofiar, przeznaczonych specjalnie 
na cel zorganizowania na terenie Ku- 
ratorjum Wileńskiego Stałego Uzdro- 
wiska o typie sanatorjum dla chorej 
i zagrożonej młodzieży. 

W tym celu Wileńskie Wojewódz: 
two już przekazało Centrali Opiek 
Szkolnych folwark „Kukawka*, poło: 
żony o 20 kim. od Wilna. 

Centrala już zaczęła remont bu- 
dynków w folwarku powyższym z ze- 
branych z Bazaru pieniędzy i wyjed- 
nała na ten sam cel pomoc pieniężną 
od Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej. p 

Obecnie—kolej na społeczeństwo, 
Do Was pp. dyrektorowie, nauczy. 

ciele, rodzice, do Was obywatele i 
obywatelki zwraca się Komitet Ty- 
godnia Ucznia z prośbą o ponarcie. 

Weźcie czynny udział w «Tygod- 
niu Ucznia», weźcie udział w zbiórce 
ulicznej, kupujcie bilety łoterji fanto- 
wej, uczęszczajcie na koncerta, przed- 
stawienia, urządzane przez Centralę, 
odwiedzajcie wysławy, a przedewszyste 
kiem dajcie składki na listy i rozpo- 
wszechniajcie śród przyjaciół i zna: 
jomych listy składek. W imię racjo- 
nalnie pojętych zadań społecznych, w. 
imię ogólno-ludzkich uczuć, w gdmię 
miłości do młodzieży, okażcie jej du- 
żo serca i pomocy, zapewnijcie letni 
wypoczynek i zdrowe jadło, świeże 

19 ny nam w Wilnie z długoletnich tu powietrze i maksimum słońca. Wraca: 
jąc zdrowie chorej młodzieży, tem sa- 
mem  przywracacie społeczeństwu i 
krajowi zdrowych obywateli. 

UWAGA: Ofiary na rzeez kolo- 
lonji letnich i uzdrowisk moż- 
na wnosić także do redakcji 
pism Wileńskich* z wskaza- 
niem swego nazwiska, 

Listy składek można otrzymać od | 
przewodniczącej sekcji Pozamiastowej * 
p. Mecenasowej Jundziłłowej, Porto- 
wa 26, m. 5, Jej również można wpła- 
cać pieniądze na składki. 

„, Centrala Opiek Szkolnych 
Średnich Zakładów Naukowych 

w Wilnie, A



  

Bieg okrężny 0 puhar przechodni „Slowa“. 
Redakcja +<Stowa> uznając koniecz- 

ność popierania sportu, urządza w poro- 
zumieniu z Kierownictwem Ośrodka Wy- 

Trasa wynosi 3 kilom. i biegnie od 
mostku na Wilence (ul. T. Kościuszki) 
obok góry Zamkowej, przez park spor- 

00
00
00
 

chowania Fizycznego w dniu 8-go maja 
bieg okrężny o puhar przechodni <Sło- 
wa». 

Do biegu dopuszczone będą: Towa- 
rzystwa sr ortowe, stowarzyszenia przy- 

sposobienia wcjskowego, policja, woj- 
sko i niestowarzyszeni. 

W skład drużyny wchodzi sześciu 
zawodników. 

towy im. gen. Żeligowskiego, ogród Ber- 
nardyfński do Cielętnika, 

Bieg organizuje ośrodek w. f. Wilno. 
Zgłoszenia do dnia 4 maja (Dominikań- 
ska 13 lokal ośrodka w. f.) 

Dokiadny regulamin biegu wraz Z 
mapą trasy podany będzie w dniąch 
najbliższych. 

Katowicki kolejowy klub sportowy w Wilnie. 

„Dziś i jutro na boisku «Makkabi» (R. Kol. K. S Katowice z miejscowemi druży- 
Śmigłego) odbędą się spotkania piłkarskie nami. Dziś w szranki pójdzie «Makkabi>, 
przybyłej specjalnie drużyny piłki noznej jutro <Wiljas. 

REONEOPESATZTIKFZZAAZZZA 

God Repertust Świąteczny Teatru Pol- (OWniczka urzędu pocztowego w 
skiego — zapowiada się niezwykle interesu- Widzach A. Kostecka oświadczyła, iż 
jąco; różnorodność widowisk pozwoli zaspo- powyższa kwota do urzędu poczto- 
koić najskrajniejsze gusta publiczności, a wego wpłacona nie była. 

Ra Żachodzi przypuszczenie, iż pie- W miedzielę o g. 3 m. 30 pp. Teatr Pol- | 
ski po raz pierwszy, po przerwie wielkoty- iądze zostały zdefraudowene w urzę- 

że oka: godn owej, otworzy swe podwoje dla przed- dzie pocztowym, względnie, 
zany przez Gietgiela dowód wpłaty stawienia pełnej niefrasobliwego humoru 

komeaji «Mecenas Bolbec i jego mąż», wie- jest sfałszowany. Dalsze dochodzenie 
w. tok . 

€zorem zaś o g. 8 m. 15 grana będzie sen- 
sacyjna komedja «W rajskim ogrodzie». W 
poniedziałek 18 kwietnia, o g. 3 m. 30 pp. — Epidemja samobójstw. Dn. 15 b.m. 
„grana będzie najbardziej kasowa sztuka w w celu pozbawienia się życia wypił 1 i pół 
sezonie <Płomienna noc» z wytwornym ka- |itra spirytusu drzewnego Michał Perkowski 
baretem, zaś o g 8/m. 15 wieczorem osta- (Prosta 12). Desperata pogotowie ratunkowe 
tni sukces Teatru Pelskiego, — «Nie trzeba dostawiło do szpitala żydowskiego. 
się niczemu dziwić», z występem M. Mala- © 
nowicz-Niedzielsk'ej. 

We wtorek 19 kwietnia o g.3 m. 30 pp. 
po raz ostatni w sezonie ujrzy światło kin- 
kietów «Szał» (Obłęd), wieczorem zaś e g. 
8 m. 15 — «W rajskim ogrodzie». 

— Najbliższe premjery Teatru Pol. 
skiego. Zespół Teatru pracuje nad wysta- 
wieniem peinej sz: mpafiskiego humoru kro- 
tochwili P. Gavaujta <Złota ciocia», której 
premjerę wyznaczono na sobotę 23 kwieinia. 
Jednocześnie odbywają się próby z najnow- 
szej komedji J. Deyala «Simona» z Malano- 
wicz-Niedzielską w roli tytułowej. Kasa Te- 
atru czynna jest codziennie od g. 11-ej ra- 
no do 9 wieczorem, zaś w sobotę Wielkiego 
Tygodnia od g. 11 r. do 6 wiecz. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 10 gr. 
— Wielki poranek Beethovenowski. 86,50. 

W poniedziałek, d. 18 kwietnia o g. 12 m. 
30 pp. w szli Teatru Fcjskiego odbędzie się 
„elki Poranek ku czci beethovena, złożony 

z arcydzieł genjalnego kompozytora, którego 
setną rocznicę Śmierci obchodzi cbecnie cały 
swiat kulturainy. W koncercie biorą udział 
pierwszorzędni soliści: Róża Nadelmanówna, 
(fortepian) i prof. A. Kontorowicz (skrzypce), 
vrąz Wil. Orkiestra Symfoniczna pod dyiek- 
cją Adama Wyleżyńskiego. || 1 

Bilety zawczasu do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od g. 11 r. do 9 w. w so- 
botę zaś od g 11 r. do 6 w. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Tajemnicza  defraudacja' 

Kierownik hurtęwni kresowej w Wi- 
dzach Sianislaw Gietgiel zameldował, 
iż dn. 23 marca r. b. wpłacił w U- 
rzędzie Pocztowym . w Widzach na 
conto czekowe firmy, Nobel w War- 
szawie kwotę 1.946 zł. 28 gr., na 
którą otrzymał pokwitowanie urzędu 
pocztowego, podpisane przez p. o. 
kierowniczkę tegoż urzędu Aleksandrę 
Kostecką. 

Wymienione 1946 zł. 28 gr. do 
firmy dotychczas nie wpłynęły. Kie- 
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Techniczno-Handlowe 
„Wilno, ul. Ko'ejowa 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 

„— Dn. 14 b. m. około Magistratu ctru- 
ła się esencją octową A, Gajdamowiczowa 
(Mostowa 9). 

Ofiary. 
— Zamiast powinszowań świątecznych: 
Na Żłobek im. Maryi. Doktorostwo Świ- 

dowie zł. 10. Sumorok Restytut zł. 10. Ada- 
mostwo Wolańscy zł. 10. Pliszczyński Stani- 
sław zł. 5. 

— Na Bratnią pom. gim. Zyg. Aug. 
Stanisław i Janina Jastrzębscy zł. 5, 
— Komitetowi <Chieb Dzieciom»: 
Oficerowie 3 pułku artylerji ciężkiej, 3-ej 

kompanji artylerji pieszej i samodzielnego 
dywizjonu artylerji przeciwłotniczej Nr 3 zł. 

— Dla nieuleczalnie chorych: 
Dr. Bolesław Szniolis zł. 5. 
— Dom Serca Jezusowego: 
Baronostwo Kostantostwo Stadenowie 

10. р 
— Zamiast kwiatów na grób tragicznie 

zmarłego syna inż. Augusta Przygodzkiego 
Mieczysława—na rędzę wyjątkową ofiaruje 
Adolf Babiański zł. 5. 

— Bezimiennie, ola zredukowanej biura: 
listki zł, 2. 

" — Zamiast wizyt świątecznych składeją 
na rzecz Komiteiu «Chleb dzieciom» Pan 
Wojewoda z Naczelnikami Wydziałów oraz 
urzędnikami województwa — 66 zł. 10, Pre- 
zes Sądu Apelacyjnego wrsz z podległymi 
mu urzędnikami — 26 zł., Delegat Prokura- 
torji G<neralnej z urzędnikami 15 zł., Prezes 
Okręzowej Izby Kontroli Państwowej z urzę- 
dnikami 26 zł, 60 gr., Prezes Izby Skarbo- 
wej wraz z ur.ędnikami 37 zł., Prezes Dy- 
rekcji Ceł z urzędnikami — i Naczelnik Urzę- 
du Celnego 47,50 zł., Naczelnik Urzędu Miar 
z urzędaikami — 10,50 zł., Prezes Sądu 
Okręgowego z urzędnii ami — 50 zł., Dyrek- 
tor Dróg Wodnych wraz z urzędnikami — 
zł. 17, Dyrektor Banku Polskiego wraz z 
urzędnikami — 52 zł. 30 gr., Dyrektór Okrę- 

zł. 

36 zł. 90 gr. 

e 1509 O OAEATRTY ZZ UNIA ZZDŹN TO 

A. KAOENOK|-Inżynier 
9, telefon Nr. 1047, 

į „DEUTZ“ w Kolonji: silniki ropowe Diesel'a od 6 KM, na gaz ssany 
z wilgotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, loko- 
motywy i lokomobile ropowe, 

F. W. HOFMANN w Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do 
wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny do obróbki drzewa. 

* „AUMBOLDT* w Kolonii: turbogeneratory, patentowane kotły do 
60 atm., kompresory, maszyny do wyrobu lodu 
sztucznego i jadalnego, pompy it p. 

    

    

    

„Amme-Giesecke* i 

drzewnej, tektury i 

Nigel Worth. 

PCŁOWIEŃ Z KUERA. 
ROZDZIAŁ XI. 

Smyrna. 

We środę o północy wsiadłem dó 
sypialnego wagonu w pociągu idą- 

cym do Paryża. Plan nasz został 
zrealizowany bez najmniejszych prze- 
szkód. Wróciłem na krótko do mego 
domu, by wziąć lekkie ubrania, od- 

powiednie do klimatu Smyrny. Mia- 
łem przy sobie sto funtów sterlingów 
na wydatki oraz list, podpisany przez 
p. Dawida Blair, stwierdzający, że 

jestem  ajentem | pełnomocnikiem 
Domu Handlowego Blair, Sutherland 
i Mac Phail. AO 

Dano mi ołbrzymi Spis rodzai 

najprzeróżniejszych przedmiotów or- 

jentalnych, których ceny miałem no- 

tować, stosownie do informacyj, udzie- 

lonych mi przez kupców tamtejszych. 

Wreszcie p. Metters wpakował mi 

jeszcze broszurę o warunkach, ma ja- 

kich domy handlowe, reprezentowane 
przezemnie, zgadzały się udzielić 
swych towarów dla exportacji. Mia- 
łem pozatem parę książek handlo- 
wych, z których p. Metters radził mi 

fenius* we Frankfurcie n/M): wszelkie maszyny młyń- 

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie 

„MIAG* (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreznie, Kapler w Berlinie, 
„Luther* w Brunswigu, oraz „Gref- 

skie, turbiny wodne, maszyny do wyrobu masy 
inne. 

BEZPŁATNIE. 
KAA AS L RAEC 

korzystać w czasie podróży, bym się 
przyzwyczaił całkowicie do nowego 
dla mnie fachu. 3 

Metters dał mi dwie informacje 
bardzo ważne: że niejaki O'Brien 
istotnie mieszkał w Smyrnie przy ulz 
Sari 156; druga zaś wiadomość doty- 
czyła Jana Lecatteau, mianowicie złożył 
on podanie o paszport w sobotę, lecz 
jeszcze go nie uzyskał. Mój przyjazd 
wcześniejszy pozwalał mi rozciągnąć 
sieci o wiele pewniej i spokojniej. 

Aby zmienić swój wygląd nie go- 
liłem wąsów. Miałem nadzieję, że nim 
przyjadę do portu będę miał długie 
wąsy. Ponieważ zdecydowałem się na 
to zaledwie przed dwoma dniami, 
górna warga moja wyglądała jak o- 
kropna szczotka, która .napawała mię 
wstrętem do własnej osoby. 

Przed wyjazdem napisałem do 
mojej milutkiej małej przyjaciółki Lu- 
cy pod adresem „Czarnego Kota”, 
by dać jej znać o tem, że jestem 
zdrów, nie dodając żadnych szczegó- 
łów, w obawie przed cenzurą Ojca 
Chabelle. й 

Pod adresem w Salborough, wy- 
słałem doń szczegółowe sprawozda- 
nie z ostatniej nocy w  Guernesey, 
prosiłem ją o odpowiedź za pośred- 
nictwem Page'a. Z całej duszy ргарф 

SSŁO W.O 

  

Miejski; Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5). 

„Ognisty Potwór 
i George O'Brien. Reżys. John Ford, Nad program: <WŚRÓD DZISIEJSZYCH 

INDJAN» obrazek w l-ym akcie. Orklestra pod dyrekcją kapelmistrza p S zczepańskie- 

go. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Kasa czynna: w niedzielę 
od godz. 3 m. 30 i inne dnie oa godz. 4 m. 30. i święta od godz. 2,m. 3U, w sobot; . 4 п 

2 й 30 g.. Początek seansėw: w niedzieię i Święta o e: Cena bilet6w: parter—60 gr., balkonu -— 
godz. 3, w soboty o godz. 4i inne duie o godz. 5 

PROGRAM ŚWIĄTECZNY: Od dnia 17 kwietnia będą wyświetlan filmy 
66 hymn pochwalny na Cześć genjusza ludzkiego w 

10-ciu aktach. 

* 

а 4 w uroczej miejsco- 
$ Letnisko wości koło Wilna, 
e w pobiiżu Zielonych Jezior z cało- 

dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokcje.) Bilsko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do: 
godna komunikacja: O warunkach 
dowiedziec się można podług adresu: 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r. 1 5—7 w. 

W rolach głównych Madge Bellamy 
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Jedwabie na palta i suknie 
  

  
Na sezon 

wiosenny i letni.   
  

Duży wybór materjałów męskich. 

  

  

  

roślin pastewnych 
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D. ZELDOWICZ 

. M eszkanie 
" ; WILENSKIE | 4 : a 5 ; p ! e twiń т „teali. 0 wynajęcia odre- + Teatr Rewji : Gościnne występy artystów scen poiskich pod dyr. S. Śliwińskiego b. dyr. tea 4| BIURO maa С рзіюі‚ 

й iwowsk. «Bagatela» i «Ul» ; : wygody.  Košciuszki 
: „Kakadu“ = Od dn. 17 b. m. wielka rewja B į i į" z udziałem prima- KOMISOWO- | 14 (Anioko!), spytać 
› m Oper w 2 część. 12 odsłon. ge 030012 NA ZIEM  donny warsz. Oper. 4! HANDLOWE dozorcę: 

Dąbro wskiego 5. m P. Noskowskiejiin. Cedz. 2 przedstaw.o g. 7i9wiecz. Cenv miejsc od 75gr. do 5 zł. (Kauejonowane) | „PIENĄDZE | 

i i 2 = : 2 Mickiewi 21, na Oprocentow. 
©® Kino- Helios“ | Wielka Świąteczna premjera. Niczapomniany, niezrėwaany RUDOLF VALENTI4O $| “75. w każdej. "suni 

teatr. 3» t : 4 i : SYN SZEJKA* CZ lokujemy _ najdo- 

ul. Wileńska 38 w ostatniem najwspanialszeni jego arcydziele p. t 39 ZĄŁATWIA: godniej pod mocne 
© : в z uroczą VILMĄ BANKY. Scansy o godz. 2. 4, 6, 8 i 10 min. 15. e Lokaty Kapitałów gwarancje. 

R BZ ma "najpewniejeze | | Gdańska 6,1 pięto = . 5 ; : ! ,1 pi 
s Taste „Pojonja“ £ Świąteczny program I , Śsiatowy szlagier wytwórni «Nordisk». Film ze śpiewem! = Papi | edit [te 0-055 1 

m SE Ostatni uśmiech błazna. Dramat z życi 16 FC w16 Hi | domów, majątków 2 , MB a PRAGI a ramat z życia artystów cyrkowych w 10 akt. m | zi Liekiai 
E Wilnianin Gósta Ekman i urocza Karina Bell w rolach głównych. u| tów | ośodków. 166 OGINĘ 
а Podczas wyświetienia filmu śpiewy wykonają słynni artyści. Dzierżawy mająt: 

^ kėw  ziomskich i e 

° . DAMA Z DYPLOMEM — a. L M 2 Sklep sukna i jedwabi kasti de B te Ka Ogłoszenia i re kia „Samotna* 
nstitu e Beau va my do wszystkich i 

' w a ar Chi Leta: od a У Fachowe pisanie saa BAE 5 iln 0, m. 1, . Leczenie wad cery i sanie elektryczno 
ciała, U: i К, ów, podań do wszyst- * | с N 0 Z ulica Niemiecka Nr. 19 | | peace "as gos || Bak stos | kuchnia 

3 cjalnie ala balów i wi 6 ytucji. 5 ® Telefon 890. <Masgue е Maries ostatni wypala: ek na pierwszorzędna, 
м ze a natychmiast. odšwiežania ч У i 

E Otrzymane najnowsze towa Teo El e a) api : .Z.P, ajątków ia ry upieżu 58. wd dlug obecnych й д?с;‘згеша. 

° cen rynkowych, iechocinek, 
2 mes | Biuro nasze ni > * DAMSKIE 1 MĘSKIE pobiera Żadnych willa „Samoina“. NASIONA || -*| = szenia, DOKTÓR 

eny poza konkurencją !! 

Pierwszy koncesjonowany 
i kaucjonowany 

Dom Handlowo Komisowy 

pod firmą 

„T-wo dla Handlu Aptecznymi i Perfume. 
ryjnymi Towarami |. B. SEGALL w Wilnie, 

Sp. Akc,* 

t A Niniejszym zawiadamia na podstawie art. 17 statutu, iż 
gowej Dyrekcji Lasów Państwowych wraz Walne Zgromadzenie Zwyczajne Akcjonarjuszów odbędzie się 
z urzędnikami — 22 zł., Prezes Okręgowego dnia 17 maja r. b. o godz. 7-ej wieczorem w Wilnie, w lokalu 
Urzędu Ziemskiego wraz z urzędnikami — Zarządu Spółki, przy ul. Trockiej Nr 7 z następującym porząd- 

kiem dziennym: 
1) Wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu i 

rachunku zysków i strat za rok 1926 oraz udzielenie pokwito- 
wania Zarządowi. 

3) Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok 1927. 
4) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Ko- 

misji Rewizyjnej. 
5) Upoważnienie Zarządu do: a) kredytowania się w in- 

nansowych jak prywatnych tak i rządowych, z pra- 
wem obciążania A nieruchomego Spółki, b) uzyskania 

arstwa Krajowego w celu nadbudowy 
gmachów Spółki znajdujących się w Wilnie przy ul. Pohulanka 

stytucjach 

pożyczki B-ku Gosp 

(Wingry 8) 1. . 
6) Rozpatrzenie 1 zatwierdzenie planu sanacji przedsię- 

biorstwa i w zależności od tego upoważnienie Zarządu do sprze- 
daży częściowo lub w całości nieruchomości należącej do Spółki. 

1) Wybory członków Zarządu, ich zastępców, oraz Człon- 
ków Komisj! Rewizyjnej. 

. 8) Wolne wnioski. 
Akcjonarjusze, życzący wziąść udział 

madzeniu winni nie później 9 maja r, b. do g. 12 w południe 

  

Sp. z ogr. odp. w WILNIE, uł. Gdańska 6, tel. 9 05. 
Załatwia: 

LOKATY KAPITAŁÓW ma najpewniejsze gwarancje. 
KUPNO i SPRZEDAŻ domów, majątków ziemskich, folwarków i ośrodków - 
DZIERZAWY mzjątków ziemskich, tolwarków i młynów. 
ZLECENIA handlowo-przemysłowe i inne. 
SZACOWANIE domów i majątków według cen rynkowych, 

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów wstępnych. 
IR R JG RL KG KG Я GA KK Z i E DG 3 A KK KD c O DK KO о 1 AS O KJ M M З 3 

Zarząd Spółki Akcyjnej 

  
    

   

    

  

  

    

Koniczynę czerwo: cenii 
| Ei MROZEM 00 WIĘK - PORY ENERYCZĄ 
m Ę Koniczynę A w cenie za kilo i NE, Škotas ŁC. 

& ,50, 4.— L 

s Koniczynę szwedzką w cenie za SZEN i od 10-1, od 5-8 w, 
iu ы produkcji kłębów ——— a kiio Zł. 6— 6,50 

Tymotkę w cenie za kilo Zł. 1.60 poszakuję blisko: Wie O: Seradelę нн m m w 03 || ma, lub st kolei w | SZeJdOWicZoWa 
Peluszkę now m m.» 048 | roku obecnym wiosną | KOBIECE, WENE. 
Wykę » п n m m 049 JĄ koło 2 dziesięcin do: | RYCZNE i chor. Koóski ząb -„ » „ „ „ 149 | brej ziemiła w jesieni | DRÓG MOCZ, 
Łubin niebieski, „ „| „ 0.30 |] następnie juź 10 azies. | prz. 122 i od 46 

»„ Żółty |» on on w „ 0.42 p z warunkiem upiawy | ul.Mickiewicza24 
oraz różne inne nasiona poleca jej za opłatą ryczałto- tel. 277. , 

o - wą lub z części zy- ОЫЕ М 
MINI Ti 1 l _Sków, — Wiadomości да 

U E Rat Akuszerka 
Wilno, ul. Zawslna 11-a ansowa (od Mako- Wj Smiałowska 

m Zamawiający raczą nadsyłać zadatek. wej) d. I m. 14, W. 1 
: «6 Ei E Posytki wagi do 20 kilo (50 funtów) Koztowski od 10—12, tp ry amd 

s mogą być wysyłane pocztą. 46 m. 6 
KETTNS POSSE VAIRAS TEST Į ы E Požyczki WZP. Nr 63 

ET, - ВН ; | bipotecznej udzteli- 

m © Ze zmarszczkami, Fezu 3 Wilnie od igo * | Or. 6. Wolison 
` B cerą pań nie będzie. Panie, chcące 3000 dolarów. weneryczne, _ moczo0- 

B pozbyć się wszelkich defektów twarzy $ Wileńskie Biuro płciowe i skórne, ul. 
B $ i mieć naprawdę ładną cerę, pofaty* $ Komisowo-Handio- | Wileńska 7, tel. 1067. 
m ® saują się od 10 do 2i od 4 do 7 do we. M ckiewicza 21, 
m 9 Oabinetn Kosmetyki Leczniczej przy $ tel. 152. > 
m ulicy Portowej 28 m. 5, prowadzone: $ . * Lekarz-Dėntysta 
@ go przez absolwentkę L Institut de © " 
в Ф Beaunć sk ei rs $ MIESZKANIE MARYA 
m ydz. Zdr. KĘ z 3:ch pokoi zed- (jżyvf r Pokaikną 55 Ożyńska-Smolska 
  

Przemysłowe 

  

Zarząd 5polki Akcyjnej „Zaklady Rolniczo- 
CZERWONY DWOR“ 

podaje do wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 1927 
roku o godzinie 17-ej w 
m. 15 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
akcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
2) ponowne rozpatrzenie bilansu otwarcia w złotych, 

YNAJĘCIA przy ui, 
Zarzecze Nr ba? 
Spytač u dozorcy, 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżką. Ofiarna 4 m. 3. 

+ Wydz. Zdr Nr 3 

w Wilnie 

Pianino 
d ia, 

Biskupia 1d m.2. 

lokalu Zarządu Ofiarna 2, 

    

      
3) zatwierdzenie bilansu na dzień 31.XII 1926 roku, K ea НРР DR. MED. 

oraz preliminarza na rok 1927, i ВНУ J. SWITALSKA 
4) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, S dobrej | w kosmetyce 
5) wolne wnioski. Wane aaa lekarskiej 
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ordynować będzie m ładną siedzibą. 191 Wileńskie Biuro 20 kwietnia w 
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BÓLE ORAZ ZNIEKSZTAŁCENIA STA- 
„ WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKROT= 

Ż=._NYM UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW, 

w Walnem Zgro- SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH 

  

Komisowo- Handlo- ZE z. we, Mickiewicza 21 zawiadamia swe tel. 152, pacjentki, 
Z 

+ Do sprzedania 5 РРа ПИ Eoszukuje Dom nowy Era ua TERAZ iachowego wspėlnis 
do sklepu łetó 4 MUROWANY 
narzędzi _ rolniczych, Piętrowy, elektrycz" 
Wilno, Zawalna 631,3 ność. Święciańska 14. 

dwa 

  

Administrator Lekcyj francus- 
rutynowany przyjmie kiego udziela ruty. 
zarząd dużego domu, nowana nauczycielka: 

złożyć Zarządowi swe akcje lub dowody depozytowe o złożo- 
nych akcjach na przechowanie w instytucjach kredytowych 
ce 22 Statutu). Pełnomocnictwa na prawo wzięcia udziału w 
gromadzeniu, oraz głosowania, w formie listu, winne być zło- 

żone Zarządowi Spółki najpóźniej na dni 3 przed dniem Wal- 
nego Zgromadzenia (art. 20 Statutu). 

nąłem opowiedzieć jej ostatnie moje 
przejścia. : 

„ Opušcilem szczęśliwie Londyn. Z 
Paryża pojechałem do Rzymu, po- 
czem z Tarente wyruszyłem na okrę- 
cie Brentino, który szedł do Smyrny. 
Przed wyjazdem musiałem przebyć 
kilka dni na okręcie, gdyż ladu- 
nek nie był jeszcze całkowity. 
Olbrzymie upały, brud i kurz, oraz 
ciągła obawa ujrzenia wsiadającego 
Lecatteau sprawiały mi istne katusze, 

есх wreszcie Brentino opuścił 
Tarente z trzydniowem opóźnieniem. 
Wąsy moje wyrosły już dostatecznie 
a ja zrobiłem duże postępy w dzie- 
dzinie handiu. - 

Wreszcie trzeciego września po 
śniadaniu ujrzeliśmy wybrzeża Smyrny. 
W porcie stały okręty wojenne. 
czwartej Brentino zarzucił kotwicę. 
Udałem się do hotelu Kremer, jedne- 
go z najwspanialszych w mieście, 

Oto przybyłem do celu. Miała się 
rozpocząć druga epoka mych przy- 
gód, jako detektywa - amatora. 

Po zajęciu pokoju w hotelu i prze- 
braniu się, wyszedłem, by poznać o: 
kolice hotelu. : х 

+ Porwa! mię wir życia ulicznego. 
Kremer stał pośród dużych domów, 
cięgnących się wzdłuż wybrzeża. Od 

4-ej do 11-ej panował tu duży ruch 
na wybrzeżu, w kawiarniach i restau- 
racjach portowych. Ulice są zastawio- 
ne małemi stolikami, które tamują 
ruch. Mieszkańcy Smyrny zbierają się 
iu ku wieczorowi, by po upalnym 
dniu wypocząć i odetchnąć świeżym 
powiewem z morza. | 

Ludzie sprzedający raki, krewetki, 
papierosy i t. d. wciąż snują się po- 
między stolikami. Podczas gdy chło- 
pak zaatakował zajadle szczotką zaku- 
rzone moje buty, piłem chłodzący na- 
pój, przeglądając ostatnie gazety. 

Minąłem wybrzeże i wszedłem do 
środka miasta. Błądziłem tam dosyć 
długo, aż jakiś przechodzeń, mówiący 
nieźle po angielsku wskazał mi ulicę 
Sari. Wkrótce znalazłem się na niej. 

O Była ta arterja łącząca ulicę |Francji 
z portem. Miała wygląd czysty i spo- 
kojny, Hałas wozów zagłuszał wszel- 
kie inne odgłosy. Ulica Sari nie robi« 
ła wrażenia siedliska kontrabandy. 

Następnego dnia, az się do 
miejscowych zwyczajów zerwałem się 
bardzo wcześnie. Poprzedniego już 
dnia ułożyłem sobie listę kupców, 
których należało odwiedzić. Rozpo- 
cząłem od domu handlowego Gibbs 
i nieśmiało stawiłem się u niego, 
oczekując krótkiego zbycią kilku sło- 

    
W. Z. P. W. 54, Wilno dn, 7 X 1926 r. 

wami. 
Zostałem miłe przyjęty przez star- 

szego pana Gibbs, uprzejmego sta- 
ruszka o siwych włosach i w okula- 
rach,„mówiącego świetnie po angielsku. 
Rozpytywał mię bardzo szczegółowo 
o różne sprawy handlowe, potem 
mówiliśmy o polityce europejskiej, o 
której w Smyrnie wiedziano bardzo 
niewiele. Sprowadziłem znów rozmo- 
wę na tory handlowe, rozpytując о 
sytuacje handłowe w Smyrnie. Mój 
interlokytor mówił z wiełkiem ożywie- 
niem, Udało mi się wtrącić imię 
O'Briena, lecz p. Gibbs podskoczył 
z oburzenia. 

— O'Brien! — zawołał=Ach! że- 
bym mógł panu powiedzieć, co wiem 
o niml Nie lubię opowiadać nic złe- 

o bliźnich, lecz ponieważ pan jest 
przyjszdnym, czuję się w obowiązku 
przestrzedz pana przed nim. Czło- 
wiek ter nie jest uczciwy, mam na- 
dzieję, że nie będzie pan miał z nim 
żadnych stosunków. 

— Obawiam się, że będę do tego 
zmuszony. Jestem przysłany tu dla 
porozumienia się z głównemi doma- 
mi handlowemi w Smyrnie, a nawet 
pan temu nie zaprzecza, że O'Brien 
należy do najbogatszych. Muszę się 
więc z nim zobaczyć, lecz powtórzę 

  

DO WABYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH. Referencje  pierwszo- Mickiewicza 45 m. 4. 
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t Grabowskiego, <Szredert> okazyje 
Garbarska 1. nie do sprzedania. 

Bonifraterska 6, m. 2. 
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uwagi pana w Londynie. х 
Obietnica ta uspokoiła p. Gibbsa. 

Zapraszał mię na obiad oraz bym 
przyszedł poradzić się doń, w razie 
jakiejś wątpliwości. 

Druga moja wizyta była u O'Brie- 
na. Znałazłem go w biurze. Był to 
człowiek mały, chudy, wysuszony. 
Gdybym go spotkał w Angiji, odrazu 
poznałbym po dziwnem zezowaniu 
właściwem mu, iż jest cudzoziemcem. 
Doskonale znając się na swym fachu 
zasypał mię pytaniami i oburzał się 
na ceny, które mu wymieniałem, 

Postanowił namyślić się, zanim 
uczyni większy obstalunek w Londy- 
nie, gdyż miał nadzieję uzyskania 
gdzieindziej większego rabatu. Jednak 
nie przestawałem go namawiać. Po- 
wtarzając wciąż że p.p. Blair, Suther- 
land i Mac Phail są chytrzy, przyznał 
mi jednak, że ceny ich nie były nie 
do przyjęcia. 

On również zaprosił mnie na 
obiad na wieczór dzisiejszy. Przyją- 
łem skwapliwie to zaproszenie, w na- 
dziei usłyszenia czegoś, co mogłoby 
ułatwić moją misję. 

SIE 
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