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GDZIE TO, GDZIE 
Pojedziemy na łów, na łów, 

Towarzyszu mój! 

Gdzie to gdzie zagrały trąbki my- 
śliwskie, budząc odwieczne echa po 

ziemi pagorków leśnych i łąk zielo- 
nych? 

To pan Świętorzecki stoi na gan: 
ku w Malinowszczyźnie i ciemnym 

jeszcze rankiem pobudkę gra. 

A co rożek swój myśliwski do 
ust podniesie i zadmie — to aż, hen, 
w Mejszagole porywa się ze snu na no- 

gi pan Houwalt i dubeltówki szuka po 
ścianie, A co zadmie pan Świętorzec- 
ki znowu,to aż pod Radoszkowicami 
wszystkie zające przysiadłszy na zady 

słuchami trzęsą i poglądają na siebie. 

A co pan Świętorzecki raz jeszcze w 

rożek swój myśliwski uderzy, —to aż, 

hen, w najgłębszej Brasławszczyźnie 
błysną nagle, ciemnym jeszcze ran- 

kiem, okna po dworach i zašcian- 
kach a tu i owdzie i po wioskach 
żaś aż, hen, daleko gdzieś za Nowo» 
gródkiem odzyw da trąbce z Mali- 

nowszczyzny jakieś dalekie granie i 

pieski łowieckie wesoło chórem  za- 

szczekają... 
A czy wiesz ty, bracie młody, 

gdzie ta Malinowszczyzna jest, co to 
z niej echo rozchodzi się tak szeroko 

i daleko po kraju, od dworu do dwo- 

ru, od wioski do wioski, od gaju do 
ruczaju? 

Szukaj pilnie, bracie młody, na 
mapie nowej Rzeczypospolitej Polskiej 
prastarego kąta Polski aż Jagiello- 
nów — tam — w prawo— wziąwszy 
się prościutko na północny wschód; 

pilnując się aby trafić na sam trakt 

Konto. czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

Napoleoński w to miejsce gdzie pi- 
sany był słynny 29 ty Biuletyn... Za- 

czął go cesarz dyktować w Mołode- 

czańskim pałacu księcia Ogińskiego, 

dokończył pisać własnoręcznie we 

dworze w Bienicy przy dopalającym 

się ciężkim srebrnym kandelabrze. 

znaczonym herbami Kociełłów... 

Ale ty, bracie młody, możeś nawet 

wcale nie słyszał o słynnym 29-tym 

Biuletynie, co obwieścił światu... ru: 

nięcie niedościgł ej potęgi największe 

go zdobywcy w dziejach Świata—tu 

właśnie — tu?.. Bo tu, między Mo- 

łodecznem a Bienicą cios był zadany 

ostateczny Wielkiej Armji i tu zdecy* 

dował się wielki jej wódz ją porzucić: 
Tu załamała się bajeczna karjera fe- 

nomenalnego korsykanina... Jeśli bę- 

dziesz, mój młody bracie, szukał tego 

zwrotnego wielkiego punktu w hi- 
storji, trafisz akurat palcem—w Mali- 
nowszczyznę., 

Leży ona, ta prześliczna, tak bar- 

dzo swojska, posiadłość ziemska właś- 

nie między Mołodecznem a Bienicą- 
Jeszcze o ściślejsze by chodziło spre- 

cyzowanie? No, to powiedzmy: leży 

Malinowszczyzna tuż przy Lebiedzie- 

wie gdzie już w 1476tym kościół 

pod wezwaniem Narodzenia Maryi 
Panny wzniósł pierwszy dziedzic Le- 

biedziewskich dóbr, książę Holszański, 

Aleksander Semenowicz;+ gdzie we 

sto lat potem  dziedziczył Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł; gdzie stał jeszcze 
za panowania Augusta Ill Sasa zbór 
kalwiński jeden z czterech w dystryk- 
cie Wileńskim; których to dóbr akto- 
rat przeszedł do rąk biskupa Cywi 

” 

  

  

Dwór w Malinowszczyźnie. 

skiego, potem szambelana, jego sy- 
nowca, aż w niedawnych już względ= 
nie czasach lato spędzał nieodmiennie 

u siebie w Lębiedziewie, słynny wi- 
leński okulista, generał Zenon Cy- 
wiński... : 

| niech nikt nie myśli, że popasa- 
jąc tak długo w  Liebiedzie wie—zbi- 
liśmy się z drogi wiodącej do Mali- 
nowszczyzny! Malinowszczyzna była 
częścią dóbr Lebiedziewskich, Prawda, 
że dawno temu... Za czasów Bogu. 
sława Radziwiłła błogosławionej dla 
litewskich kalwinów pamięci, 

Jeszcze do niezliczonych włości 
Dominika Radziwiłła, krezusa litew- 

skiego, synowca i spadkobiercy  ol- 
brzymiej fortuny księcia Panie Ko. 

chanku, należała wraz z Lebiedzie: 
wem Malinowszczyzna. Odciętą od 
dóbr Lebiedziewskich nabył ją szam. 
belan Jakób Świętorzęcki, w którego 
rodzie do dziś dnia pozostaje, Do- 
piero atoli wnuk szambelana, Michał 
Świętorzecki podniósł Malinowszczy- 
znę na wysoką stopę gospodarki i 

kultury rolnej. 
Z wzorowej też gospodarki sty- 

nęło już potem szeroko rodzinne 
gniazdo Świętorzeckich, a umiłowane, 
a pielęgnowane z niewyczerpaną pie: 
czołowitością. Na przeszło dwóch 
tysiącach dziesięcin kwitła — jeszcze 
przed samą wojną — wzorowa go- 

spodarka. Szły we dworze: fabryka 
spirytusu i drożdży oraz krochmalnia 
(jedna z pierwszych w kraju) słynęły 
nietylko zboża z Malinowszczyzny 
lecz i szwyce i holendry z iej obory; 

' piękne konie własnej hodowli — i 

yorkshiry. A ogród owocowy! Nie 

było i nie będzie takiej troskliwości, 
takiego miłośnictwa, z jakiemi hodo* 
wano i doskonalono sadownictwo 

w Malinowszczyžaie — aż do hodo- 

wli ananasów włącznie. Wszystko to 
dziś... dopiero dźwiga się ciężko że 

spustoszeń  wojznnej zawieruchy. 

„Boże dopomóż!* — z serca, po na- 
szemu wołamy, przechodząc myślą 
mimo sędziwego, skołatanego dworu. 
Odżyjcie pola, odrośnijcie lasy, za- 
kwitnij na nowo dobrobycie i kraso 
starej, rodzinnej ukochanej, przemiłej 
siedziby! 

Anim się spostrzegł, jak mimo- 
woli, przemówiło się nagle coś jakby 

stylem — bardzo, bardzo nie teraž- 

niejszym. Coś zaleciało jakby jakąś 
filaretczyzną, jakby patosem  staro- 
świeckim, jeżeli nie jikimś iluminaty- 

zmem nie z tego Świata... 
Nie dziw! Czyliż to też pod Ma- 

linowszczyzną, między dworem a 

linją kolei żelaznej, niedaleko stacji 
Prudy, nie znajdziemy gniazda rodzin- 

nego: Tomasza Zana? Zwie sią ów 
trzywłókowy, nie więcej, zašcianek: 
Zapolski. Do dziś dnia jest tam pa. 
sieka (trzebież, miejsce, na ktėrem 

las wyrąbano) zwana przez lud oko- 

liczny „pasieką Zanów”. 
Tu po tych miedzach przechadzał 

się Arcy-promienisty. Może tam, pod 
tą starą gruszą polną siadywał., A 
już jak amen w pacierzu, bo stwier- 
dzają to najrzetelniejsze dokumenty, 

tędy tą drogą właśnie szedł pewne- 

go dnia w odwiedziny do Malino- 
wszczyzny, do pani Justyny Święto- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca 

| W sprzedaży detalicznej cena 

  

pojedyńczego n-ru 20 groszy | 

; ZAGRAŁY 
Kłusownictwo, w szerszem tego 

słowa znaczeniu, t.j, nie tylko polo- 
      wanie na terenach cudzych bez zgo- 
  

rzeckiej ówczesnej dziedziczki. Pierw- 
szy to raz wówczas miał przestąpić 
próg sąsiedzki. A wielkiej już wów- 
czas słąwy zażywał po wszystkich 
litewskich, jak mówiono, ziemiach. 

Otaczał go wielki prestige, na poly 
przenajczystszego  patrjotvzmu, na 

poły jakiegoś, prawie nieziemskiego 
zachwycenia ducha. Owóż więc źaki 

człowiek wstąpiwszy na wysoki ga- 
nek, nie spotkawszy nikogo, komu 
by mógł się opowiedzieć, wszedł do 

salonu. W tym momencie ukazała 

się we drzwiach sąsiedniego pokoju 

młodziutka córka pani domu — spój: _ 
rzała — poznała „od razu Tomasza 

Zana, aczkolwiek osobiście nie była 
z nim znajoma — na widok nieo- 

  

PAŃSTWOWA ROLA ŁOWIECTWA. 
Dawno już zrozumiano na Za- 

chodzie znaczenie łowiectwa. Najle: 
piej zostało ono ujęte i największą 
otoczone opieką ' przez praktycznych 
niemców, to też śmiało rzec można 
że u naszych zachodnich sąsiadów 
stanowi łowiectwo poważny dział 
gospodarstwa wiejskiego i nie tylko 
zaopatruje kraj w pożywne i smaczne 
m ęso, zatrudnia pokeźay personel 
łowiecki, daje zarobek miejscowej 
ludności w trakcie wykonywania po- 
lowania, opłaca duże tenuty dzierżaw 
ne za tereny łowieckie, lecz i ode- 
grywa poważną rolę w ogólno-krajo: 
wym przemyśle i handlu. 

Jak potężnym jest ten przemysł 
na Zachodzie widzimy w Liege. 90 
proc. rąk roboczych jest tam zatru- 
dnionych przy wyrobie broni my- 
Śliwskiejl Prawie to samo da się ро- 
wiedzieć o niemieckiem Zuhł. A gdy 
dodamy liczne fabryki amunicji, ren- 
tujące w czasie pokoju, a na wy- 
padek wojny z łatwością przystoso- 
wywane do wyrobu broni i amunicji 
wojennej, jak to już miąło miejsce w 
r. 1914 w Niemczech, to trudno za- 
przeczyć, że są to wielce doniosłe 
względy, zasiugujące nietylko na po- 
ważne ich rozważenie, ale też zmu- 
szające społeczeństwo do zdobycia 
się na wysiłek, by i u nas w Polsce 
osiągnąć wyżej wymienione korzyści. 
Moglibyśmy wówczas przestać opłacać 
olbrzymie sumy  Belgji, Niemcom i 
Anglji za sprowadzoną od nich broń 
i amunicję. 

Niestety w zachodnich tylko na: 
szych dzielnicach zaczyna łowiectwo 
zajmować należne miu stanowisko, 
podczas gdy na Kresach Wschod- 
nich znajduje się jeszcze w powi 
jakach. 

Niewątpliwie duży ujemny wpływ 
pod tym względem wywarł zabor 
rosyjski. Wielkie opóźnienie wydania 
ustawy łowieckiej w Rosji, obowiązu- 
jącej i w tym kraju, zbyt długo tole- 
rowało zupełny haos i bezprawie w 
myśliwskich stosunkach, co też -po 
dzisiejsze czasy odbija się niezatar- 
tem piętnem. Ma więc nasz kultu- 
ralny Świat łowiecki podwójną pracę 
przed sobą by wpoić współczesne 
poglądy na zadania łowiectwa i wy: 
chować ogół naszych myśliwych na 
podstawach dzisiaj obowiązującej nas 
etyki. 

Bezwątpienia utrudnia tę pracę 
przełomowa chwila, którą przeżywa 
tutejsze kresowe łowiectwo. Jest to 
ten moment w jego historji, gdy ze 
stanu dzikiego, polegającego na wy: 
korzystywaniu naturalnego bogactwa 
zwierzostanów nic im wzamian nie 
dając, przechodzi do okresu hodowla 
nego, czyli kulturalnego ujęcia tej 
dziedziny. 

Pod wpływem coraz to większego 
przyrostu ludności, coraz głębszego 
worywania się pługa w byłe ostoje 
zwierza, coraz to intensywniejszego 
rozdrabiania się ziemskiej własności 
na skutek obecnej demagogji, upa.   

dy właściciela, lecz również, a nawet 
w pierwszym rzędzie—polowanie га- 
bunkowe w czasie zakazanym lub w 
sposób zakazany, uprawiane często: 
kroć przez samych właścicieli tere- 
nów, stanowi bodaj że największą 

bolączkę naszego łowiectwa w Wo: 
jewództwach Wschodnich. Do wal- 
ki z kłusownictwem muszą stanąć— 
władza ustawodawcza, władza a imini- 
stracyjaa i wreszcie uświadomiona 
część społeczeństwa. Walczyć z kłu! 
sownictwem będzie ustawodawca, 
stanowiąc fachowo przemyślane i su- 
rowemi sankcjami karnemi zaopatrzo- 
ne prawo łowieckie, — administrator 
państwowy, wprowadzając w życie 
ustawy łowieckie i dbając o ich wy- 
konanie, wreszcie społeczeństwo, 
współdziałając z władzami państwo - 
wemi na polu łowiectwa. 

Rolę społeczeństwa w tej dziedzi: 
nie uważam za najdonioślejszą. Naj 
lepsze przepisy ustawowe pozostaną 
martwą literą i największe wysiłki 
władz państwowych pójdą na mar- 
ne, jeżeli w społeczeństwie nie obu- 
dzi się świadomość, że rozwój 
racjonalnego łowiectwa jest nietylko 
zagadnieniem sportu lub rozrywki, 
lecz — pierwszorzędnym cz ynnikiem 
gospodarczo kulturalnym. 

Wspułdziałanie społoczeństwa po- 
winno iść w dwuch kierunkach. 
Uświadomione czynniki społeczne 
winny się zrzeszać w towarzystwa i 
kółka myśliwskie, majace na widoku 
nie tyle wydzierżawianie obszernych 
terenów łowieckich, dla organizowa: 
nia wspólnych polowań (co powinno 
być zadaniem drugorzędnem), ile wy- 
chowywanie swych członków w za- 
sadach etyki myśliwskiej i poszano- 
wania ustaw łowieckich. 

Drugi kierunek pracy społeczeń: 

czekiwany takiego człowieka ciemno 
się jej w oczach zrobiło, uczuła się 
porwaną nieopisanym zachwytem... 
i padla przed Zanem na kolana. 

W rok niespełna potem, może później 
nieco, był już Tomasz Zan mężem 

panny Brygidy Świętorzeckiej. Tu, 
w Malinowszczyźnie nie jeden upły- 

nął mu miesiąc miodowy. 

Tu — gdzie teraz pan Bolesław 
Świętorzecki, stanąwszy na wysokim 
ganku w swojej Malinowszczyžaie, 
pobudkę myśliwską na kraj nasz ca: 
ły gra, ślicznie gra: 

Pojedziemy na łów, na łów, na 

_ ltów, 
Towarzyszu mój! 

Czestaw Jankowski 

dają zwierzostany. By zaś całkiem nie 
zanikły konieczną jest ich ochrona i 
zabezpieczenie zwierzynie  niezbęd- 
nych warunków jej bytowania. Oczy- 
wiście że mogą to uskutecznić tylko 
myśliwi, . wsparci opinją ogółu i od- 
nośnemi zarządzeniami władz, Jak 
wielkie ekonomiczne znaczenie po- 
siada już obecnie nasze myśliwstwo = | z o wór 
i i łości а 2 а Ks 
A OB EM 2: czeństwa i formalnie upoważnione przy należytem postawieniu tej ga- 

łęzi gospodarstwa wiejskiego, wy- 
mownie ujmuje wydana przed paru 
laty piękna praca pp. dra E. Schech- 
tela i Р, Rożyńskiego pod tytułem 
«Ekonomiczne znaczenie łowiectwa 
dla naszego kraju». Podług, powie- 
działbym, bardzo ostrożnych obliczeń 
sza.ownych autorów możemy dać 
rocznie 53,412,093 kg. mięsa, zatrud 
nić 50,000 rąk, oraz dzwignąć  prze- 
mysł puszkarski w kraju. 

To nie «pańska zabawa», jak, nie- 
stety, daje się jeszcze słyszeć w 
sferach «naszej demokracji», ale po- 
ważna gałęź narodowego bogactwa. 

W tym kieruaku i celu podjęto 
już pracę. W roku 1923 został zorga 
nizowany w  Warszawis Centralny 
Związek Towarzystw Łowieckich, do 
którego dziś już należy znakomita 
większość naszych związków myśliw- 

skich. Ale to tylko początek. Musi 
zczeznąć u nas pojęcie, że myśliwym 
jest ten, kto posiada broń i poluje. 
Tak było dawniej, ale dziś już tak 
nie jest. Pojęcie „myśliwy* uległo 
ogó!nemu postępowi, zostało, że tak 
powiem, uszlachetnione. | dziś rozu- 
mie Zachód pod tem słowem tylko 

takiego myśliwego, który coś z siebie wy rozumiejący łowiectwo nietylko 
daje krajowemu łowiectwu, jako sport lub rozrywkę, lecz również 

«Kein Heger, kein Jager» (nie ho- jako sumę ciążących na nim obowią: 
dowca—nie mysliwy) krótko i do: zków moralnych, (przestrzeganie ter- 
brze określili niemcy. Myśliwstwo minów ochronnych, praktykowanie 
nie jest też sportem, nie jest tylko tylko t. zw. «etycznych» sposobów 
rozrywką i spędzeniem czasu z bro- polowania, ochrona a nawet hodo- 
nią w ręku na šwiežem powietrzu. wla zwierzyny i t. d.) ma niezwykle 
Myśliwstwo staje się dziś gałęzią wdzięczne pole, do rozwinięcia po- 
gospodarstwa wiejskiego, z którego żytecznej działalności w - roli inspe- 
ogół czerpie zyski, a wykonywujący ktora łowieckiego. Znając dokładnie 
polowanie zdrowie i największą roz- TTT 
kesz bezpośredniego obcowania ż 
przyrodą. Myśliwstwo ma swoją kazać przyszłym pokoleniom pustych 

pól i lasów, jak to już się stało z przepiękną literaturę, ma swe faaho- 
we pisma i dzieła. Myśliwy, któryich Białowieżą. każdy kommu jest drogą 

przyroda i fiuna krajowa musi sta: nie zna i nie wzbogaca swej wiedzy 
to rolnik na zagrodzie wobec akade- nąć pod sztandarem Ś-go Huberta, 
mika-agronoma. Obaj orzą, obaj zbie- wzniesionym przez naszą Centralę w 

Warszawie i należeć do związku my- rają, tylko że zbierają całkiem różne 
plony tak dla siebie, jak dla kraju.  śliwskiego, czy to jako członek czyn- 

Z uczuciem zazdrości i wstydu ny, wykonywający polowanie na te: 

wysłuchałem na pierwszym naszym renach swego kólka, czy to jako 
sympatyk wspierający swą wiedzą i zjezdzie w Warszawie słów delegata : 

Małopolskiego Towarzystwa: „u nas radą oraz nieznaczną składką ogólne 
cele łowiectwa polskiego. są tylko zrzeszeńi myśliwi i klusownicy, Е 

innych nie znamy”. Jak że na na- Badzie to najlepszy sposob czyn- 
szych kresach dalecy jeszcze jesteś. nego poparcia ochrony zanikającej 
my od tego momeniu, by to o sobie fauny, walki z kłusownictwem, roz- 
powiedzieć, A przecie stać się to powszechniania fachowej wiedzy ło- 

wieckiej oraz wspierania jedynego w musi, bez mocnej fachowej organi- V 
zacji "nie jest dźwignięcie naszego PA Dik Ogrodu w Po- 

znaniu łowiectwa do pomyślenia. Nikt za 
nas tego nie uczyni. By ochronić 
zwierzostany od upadku i nie prze- 

osoby pełnią honorowo funkcje nad: 
zoru nad przestrzeganiem terminów 
ochronnych na zwierzynę, donosząc 
władzom (policji) o zauważonych 
przekroczeniach i składając władzy 
(Starostwom) wnioski i dezyderaty z 
dziedziny łowiectwa (np. o cofnięcie 
kart łowieckich notorycznym  kłuso- 
wnikom i t. p) - 

Urząd Wojewódzki wileński, opie- 
rając się na przepisie dotychczas obo: 
wiązującej w Województwach Wscho 
dnich rosyjskiej ustawy łowieckiej, 
nawiasem mówiąc, wielce przestarza- 
łej, zbyt lakonicznej i zanadto — z 
dużą szkodą dla łowiectwa — lihe- 
ralnej, powołał, jeszcze w r. 1924, 
na wniosek Wileńskiego Towarzy- 
stwa Myśliwskiego, szereg osób go: 
dnych zaufania i znanych w  społe- 
czeństwie z krzewienia zasad  racjo- 
nalnego myślistwa, do pełnienia 
wspomnianych funkcji współdziałania 
z władzami w walce z kłusownictwem. 
Osoby te otrzymały, nieoficjalne co* 
prawda, miano „inspektorów łowie- 
ckich* — wojewódzkich — z zakre- 
sem działalności na obszarze po: 
wiatu. 

„Prawdziwy* myśliwy, t. j. myśli- 

Bolesław Swiętorzecki, 
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TRĄBKI 
Instytucja „inspektorów łowieckich*. 

wszystkie tereny myśliwskie swego 
rejonu, może i powinien znać wszyst- 
kich kłusowników, grasujących w 
tym rejonie. Odpowiednio opinjując 
co roku podania o karty łowieckie i 
wskazując organom policji osoby 
znane mu z notorycznego brakonjer- 
stwa, może inspektor łowiecki przy- 
czynić się wybitnie do zmniejszenia, 
a nawet unicestwienia tej plagi w 
swoim rejonie, Działalność inspekto- 
ra łowieckiego może się jeszcze z 
powodzeniem rozwijać w innym kie: 
runku; osobiście lub przez godnych 
zaufania pomocników (konfidentów), 
winien on Ścigać i oddawać w ręce 
policji osoby, które w miejscach pu* 
blicznych, przeważnie na targach i 
w pociągach sprzedają lub przewożą 
zwierzynę, zabitą w czasie zakaza- 
nym. Ten rodzaj pracy inspektora 
łowieckiego, choć nie zawsze przyje* 
mny, jest może najlepszą bronią w 
walce z kłusownictwem, bo godzi w 
najistotniejsze podłoże kłusownictwa— 
chęć zysku, i jest tem skuteczniejszy, 
im trudniejszem jest przyłapanie kłu- 
sownika na gorącym uczynku, t. į. 
w polu lub lesie. . 

Tak się przedstawia powołana do 
życia od 2 lat na terenie Wojewódz- 
twa Wileńskiego instytucja inspekto- 
rów łowieckica—pod kątem dezyde- 
ratów na przyszłość. A w praktyce? 
Dotychczasowe wyniki pracy inspek- 
torów łowieckich są — niejednolite: 
Niektórzy z inspektorów żadnej wo- 
góle działalności nie przejawili, nie 
rozumiejąc widocznie, iż honorowe i 
doniosłe stanowisko inspektora. ło- 
wieckiego polega właśnie na żywej i 

wydajnej inicjatywie, na bezusiannem 
„przypominaniu się” władzom, czy to 

w formie żądania cofnięcia danym 
osobom kart łowieckich, czy nawet 
w postaci szerszych wniosków z 

- dziedziny ustawodawstwa łowieckiego 

(np. wprowadzenie czasu ochronnego 

na pewien gatunek zwierzyny). Inni 
znowuż inspektorzy, wziąwszy SiĘ 

ostro do pracy, zaczęli zbyt pochop: 

nig udzielić opiūji ujemnych o po: 

siadaczach kart łowieckich, co w 

wyniku powodowało konieczność 

poddawania następnie rewizji już wy- 

danych przez  S'arostwa decyzji. 
Stwierdzić jednak należy, ,,iż„bezmata 

| 

  

Trafiony celnym strzałem, 

dwuletnia praca inspektorów łowiec- 
kich na terenie Województwa Wileń- 
skiego już wydała owoce. Nie chodzi 
tu, rzecz prosta, tylko o tych kilku- 
nastu kłusownikó w, którym na pod- 
stawie opinji inspektorów łowieckich 
cofnięto karty łowieckie, gdyż liczbo- 
wo efekt dotychczasowej pracy in- 
spektorów nis jest nadzwyczajny. 
Chodzi o to, że w walce z kłusow- 
nictwem kontakt między władzą ad- 
ministracyjną a _ społeczeństwem w 
osobie inspektorów łowieckich już 
został nawiązany. Instytucja inspek+ 
torów łowieckich jest jeszcze młodą- 
i pewne jej braki, które zresztą na 
potyka na swej drodze każde nowe 
poczynanie, są zupełnie zrozumiałe, 
Należy życzyć, by instytucja inspek- 
torów łowieckich rozwinęła się na 
obszarze wszystkich _ województw 
wschodnich, jak również, by towa= 
rzystwa i kółka myśliwskie prezento- 
wały władzom kandydatów na in- 
spektorów z pośród jednostek ener- 
giczaych i oddanych całkowicie 
sprawie rozwoju racjonalnego 10- 
wiectwa, 

M. P,
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Jesień tego roku... tak, tak, wy- 
jątkowo jest pogodna, podpowie mi 
to każdy. Łowy zapowiadają się, że 
palce lizać. Już liście pożółkły na 
klonach i dębach i osinach i wody 
rozlały po łąkach, i szronem się bie- 
lą rankami, mosty i wszystko jak przed 
laty, jak co roku, zapowiada pełnię 
sezonu myśliwskiego. Zdawałoby się, 
włożyć wystarczy do torby podróżnej 
co nieco prowiantów na drogę, a 
długie buty borsuczym wysmarować 
tłuszczem, opatrzyć dobrze dubeltkę, 
czy chociażby jaką ojcowska zabrać 
ze ściany pojedynkę i... w lasy! 

Czy jednak wszystko w tym roku 
zapowiada się według Bożego i św. 
Huberta regulaminu, co to od wie- 
ków naszej braci myśliwskiej patro- 
nował? — Bo też to w dobie powo- 
jennej nie jedna rzecz kardynalnej 
uległa zmianie i jak się stosunki zmie- 
niają na wielkim Świecie, tak też po 
puszczach i lasach i bajorach, życie 
na powojenny ułożyło się manier. 
Dawnośmy o 'tem języka nie zasię: 
gali: Co słychać w kniei i na polu? 

Jedziemy, —Dokądże, jak nie do 
myśliwych naszych nestora, „Stacja 
Prudy. Noc, choć oko wykol. Żejed- 
nak starodawnym obyczajem drogę 
nam wskazuje chłopak, co wysoko 
na koniu trzyma kaganiec, więc raź: 
no ruszamy z miejsca i potoczyły 
się bryczki po błotnistych wybojach, 
wśród łąk dalekich a rozległych jak 
morze. Do Malinowszczyzny wiorst 
będzie ze cztery, Prawdziwa bagate- 
la. już okna widać gościnnego dwo- 
ru, jak żarzą z daleka i nocnego zda 
się witają wędrowca. 

Jakże na Miły Bóg jest dziś u 
nas z łowiectwem, ilośś zwierzosta- 
nu, co słychać tam w kniei, a kłu- 
sownicy, a wilki, a nowa ustawa ło: 
wiecka?l—tyle się pytań ciśnie naraz, 
po długich latach niewidzący strzel- 
by i lasów, że na nie tak hurtem 
trudno dać odpowiedzi... 

Pan Świętorzecki rozwodzi ręka- 
mi: wycięte lasy, przetrzebione pusz- 
cze, kzniszczone dwory, zwierzyna, 
co tu i gadać o prawidłowym my- 
ślistwie. ale trzeba, trzeba się znowu 
brać do kupy, a kupą do pracy i 
budować na nowo, łatać dziury, goić 
rany zadane przez wojnę. A dużo 

Co tam słychać w puszczy i w polu? 
Wywiad z prezesem Wileńskiego T-wa Łowieckiego. 

się już w tym kierunku zrobiło. 
Zdn. 1 stycznia r. 1927, wejdzie 

w życie nowa ustawa łowiecka, op- 
racowana przez p. Ejsmonta, kierow- 
nika referatu łowieckiego ministerstwa 
R. i D. P. Ustawa ta, jednolita będzie 
dla całej Polski, lecz też możliwie 
uwzględniająca warunki miejscowe. 
Bezplanowemu trzebieniu zwierzyny“ 
wszelki już koniec położony będzie. 
Ustawa nowa zwiększa czas ochron- 
ny, zwłaszcza dla samic. Położy 
też kres, polowaniu na cudzych grun- 
tach i zmniejszy liczbę t. zw. „son- 
tagsjigerów*, — co to byle dubel: 
tówka — już myśliwy. Od tej chwili 
polować będzie miał prawo posiadacz 
przynajmniej 100 ha w jednym ka- 
wałku, jeżeli się oczywiście o kartę 
łowiecką postara i okręg swój w 
odnośnym urzędzie zarejestruje. Przy- 
tem na jeden okręg wydawana będzie 
p ograniczona ilość kart łowiec- 
ich. 

Dziś już, z przyjemnością to zaz- 
naczyć można, stosunki się nieco 
unormowały i przy każdem starost- 
wie znajduje się t. zw. inspektor to: 
wiectwa, delegowany z ramienia Wi- 
leńskiego T-wa Łowieckiego. Ma to 
olbrzymi wpływ na ograniczenie kłu- 
sownictwa. A trzeba też dobrze so- 
bie zapamiętać, że wytrzebienie kłu- 
sownictwa, jest pierwszym warunkiem 
podniesienia kultury łowieckiej w 
kraju. 

Wie pan co to są „wnyki*? — 
to petle druciane zastawiane w zimie 
na zające — to straszna plaga na- 
szego zwierzostanu. A trutki, a sy- 
stematyczne podbieranie jaj przez pa- 
stuchów, a zwłaszcza psy. „Psy włó: 
czące się można strzelać, już dawna 
rosyjska ustawa to przewidywała. 
Nieokreślała jednak dokładnie termi: 
nu pies włóczący się», i na tem 
tle miljon wyrastało kontliktów. Otóż 
nowa ustawa kwestję tę weźmie pod 
uwagę. — A żeby zwierzyna normal- 
nie się mogła rozwijać i mnożyć, — 
od dn. 1 marca do 1 września, nie 
powinno się spotykać w polu i lesie 
ani jednego psa. 

— Ajk się dzisiaj na Ziemiach 
Wschodnich prezentuje nasz zwie- 
rzostan? 

Ksztąłtowanie się obecnego zwierzo 
stanu, i rozpostrzenienie zwierzyny, do 

STANISŁAW TRZECIAK, 

Ochrona zwierzostanu w Wileńszczyźnie. 
Sławne puszcze i bory nasze Wi- 

leńskie tak bogate w zwierzynę od 
najgrubszej, jak łosie, dziki, niedź- 
wiedzie i t. d. w ostatniem dziesię- 
cioleciu opustoszały prawie doszczęt- 
nie z grubszego zwierza. 

Przyczynił się ku temu w wiel- 
kim stopniu wojna Światowa i zna. 
czna część grubszego czujnego zw ie- 
rza odeszła przed grzmotem armat 
4. na wschód, 

zęść została wyniszczona w roku 
1919/20 przez uzbrojone bandy, jak 
tego mieliśmy przykład z żubrami w 
puszczy Białowieskiej. Niedźwiedzie 
znikły u nas zupełnie, po- 
zostały pojedyńcze sztuki łosi i dzi- 
ków, w minimalnej ilości sarny, kuro- 
patwy i pardwy, (tak rzadkie okazy, 
że wprost można wymienić ilość 
„sladek“) pozatem mamy  głuszce, 
cietrzewie, zające i ptactwo błotne. 

Natomiast ilość szkodników: wil- 
ki, lisy, jastrzębie i t. d. w stosunku 
= lat przedwojennych znacznie wzro- da. ‚ 

W wielkim stopniu na zuboženie 
zwierzostanu wplywa masowe wyci- 
nanie lasów jak rządowych, tak i 
prywatnych, jednakże to nie jest je- 
szcze tak strazzne, jak brak należytej 
"ochrony zwierzostanu, 

Przecie to, co się dzieje u nas ze 
zwierzyną jest okropne. Kłusownictwo 
kwitnie. Poluje każdy i wtedy kiedy 
się mu podoba. -Słyszałem, że nie- 
którzy kłusownicy polują na zające 
nawet w maju i karmią psy swoje 
młodemi zajączkami, biją kozy, (sarny 
nawet o każdej porze roku) psy włó- 
czą się samopas stale w polu, łowią P:P 
młode zające i ptactwo, niszczą jaja 
z gniazd. Kłusownicy wyławiają w 
bucze w czasie zimy i głębokich 
śniegów kuropatwy bezbronne, szu- 
kające schronienia i karmu przy za- 
budowaniach wioskowych. Ci sami 
kłusownicy i część tak zwanych my- 
šliwych (polowniczych) nawet posia- 
dających karty łowieckie uprawia 
proceder łapania zajęcy, kuropatw, 

  Bałtruk, 

a obecnie nawet cietrzewi na sidła i 
petle, Ten ostatni sposób powszech- 
nie jest praktykowany ,w byłym pa- 
sie frontu z wojny światowej. Kłuso- 
wnicy mają tam poddostatkiem drutu 
telefonicznego i z niego też w bar- 
dzo misterny sposób  sporządzają 
mordercze dla zwierzyny petle. Tę: 
pienie zwierzyny, jakie się odbywa u 
nas w Wileńszczyźnie, a podobno i 
w nowogródzkiem, jest wprost nie- 
słychanie, jak również i sposoby te- 
tego tępienia. Zwierzostan nasz, w po- 
równaniu ze zwierzostanem Niemiec, a 
nawet naszych Kresów Zachodnich jest 
znaczne słabszy,i z każdym rokiem u: 
bożejemy w zwierzynę. Pomijam już ten 
czynnik, że niedokarmiamy saren, za: 
jęcy i kuropatw podczas zimy, co 
jest praktykowane w Kongresówce, 
Galicji, Poznańskiem 1 na Pomorzu, 
lecz co gorsze zwierzyna nasza jest 
w barbarzyński sposób tępiona przez 
oe niekulturalną i przez drapież- 

niki, 
Zwierzyna też stanowi jedną z 

gałęzi bogactw naszego kraju i przy 
racjonalnym  odstrzale może dawać 
znaczny dochód, a przez to stanowić 
© zamożności kraju. 

Z tych wszystkich powodów wy- 
nika, że potrzebne są nietylko karty 
łowieckie z oznaczeniem terminu о- 
chrony, tego żamoło, potrzebne jest 
dopilnowanie terminów ochrony, o- 
debranie broni [myśliwskiej od kłu- 
sowników, karanie winnych stawiania 
sideł, petel, buczów | t. @, 

W tem miejscu zwracam się do 
„ wojewodów, naczelników okr. 

Dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
do Towarzystw Myśliwskich. Tylko 
energiczna akcja i zarządzenia po- 
wyższych miarodajnych czynników 
wraz z Tow. Myśliwskiemi mogłyby 
skutecznie uchronić nas i nasze wo- 
jewództwa od doszczętnego wytępie- 
nia zwierzyny. Ze swej strony uwa- 
żam ża konieczne: 

1. Odebranie broni myśliwskiej 
od straży leśnej jak lasów rządowych, 
tak również i prywatnych i zastąpie- 
nie jej bronią krótką, 

2 Wydawanie kart łowieckich, a 
nawet zezwoleń na broń myśliwską 
tylko członkom Tow. Myśliwskiego, 
któreby było odpowiedzialne za swych 
członków. 

3. Utworzenie specjalnego fundu- 
szu na walkę z kłusownikami i dra- 
pieżnikami a) ze specjalnych dopłat 
od każdej karty łowieckiej b) ze šcią- 
gniętych kar pieniężnych za przekro- 
czenia czy to kłusowników, czy też 
tak zwanych myśliwych c) subwencji 
rządowych. 

4. Wydanie specjalnego ostrego 
rozkazu organom administracyjnym i 
policji kontrolowania na rynkach za- 
biiej zwierzyny i karanie winnych 
kłusowników, nie posiadających kart 
łowieckich, oraz za sztuki uduszone 
petlą. (Powyższe zarządzenia były, 
lecz chodzi o nadzór w ich wykony- 
waniu). 

pewnego stopnia związane jest z wy- 
buchem i przebiegiem wojny Świato: 
wej. Przyczem wojna ta, w dwuch 
przeciwległych kierunkach, oddziałała 
na naszą zwierzynę. Tam gdzie armje 
przeszły po dużych linjach komuni- 
kacyjnych, bitew, nie staczając i dłu: 
żej w jednym miejscu nie popasając, 
jakto miało miejsce naprzykład w 
Kowieńszczyźnie, — wojna podziałała 
na bardzo znaczne zwiększenie zwie- 
rzyny. Co zrozumiałe jest z tego 
względu, że broń pod surową karą 
była konfiskowana i wszelkie wogóle 
polowania ustały na lat kilka. Innych 
narzędzi łowieckich, jak pułapek, czy 
nawet trucizny, dostać nie było spo: 
sobupo miastach bo komu one tam 
wgłowie były! 

BERCIA KE OR OBO ECB REAKÓDCE | UT TL 

O rybnem gospodarstwie słów kilka. 
Racjonalne gospodarstwo 

które stanowi nielada bogactwo na 
zachodzie Europy, jest unas w;fatal- okresie, 
nem zaniedbaniu. A jednak gałęź te- 

Tu gdzie front zatrzymał się na 
czas dłuższy, w promieniu kilkuset 
nawet kilometrów zwierzyna wytrze: 
biona została początkowo doszczętnie; 
Poczem się jednak zwiększać poczęła 
ilość drapieżników, a zatem niektó: 
rych gatunków ptactwa. Tak naprzy- 
kład cietrzewi i kuropatw jest więcej 
niż przed wojną, a to skutkiem wy* 
cięcia lasów. / 

— A wilki? 
— Tych liczba zwiększyła się bo: 

daj 10.ciokrotnie, na całej przestrzeni 
od Prus Wschodnich, po przez pu: 
Szcze: Augustowską, Ruską, Rudnicką, 
lasy Nalibok, Mołodeczna, Dzisny, 
aż po granicę sowiecką, Dokładnych 

pozać należy, że więcej niż u nas, 
że nasze to właśnie lasy, ciągle za- 

silane są przybyszami, przez niezu- 
pełnie szczęlnie odrutowaną granicę 
wschodnią. Rozmnożeniu wilków, 
sprzyjały okoliczności wojny, jak to: 
brąk systematycznych polowań, i du. 
żo pożywienia. zwłaszcza w postaci 
padłych koni. Przeszłej zimy zabito 
w Wileńszczyźnie około 200 wilków! 
Rzecz to niesłychana, jeżeli się weź: 
mie pod uwagę, że w latach przed- 
wojennych, padało przed lufami my- 
śliwych, mniej więcej około 20 sztuk 
ych drapieżników. 

—, Jakże się miewa nasza gruba 
i szlachetna zwierzyna, <pusżcz litew- 

rybne, 

skich imperatory»?! 
Smutek odbija się na twarzy my- 

Śliwego, który o zanikającej, królew- 
skiej, zwierzynie wspomni... 

— Pozwoli pan, że przejdziemy 
nad żubrem do porządku dziennego. 

go przemysłu, ma olbrzymie widoki Ale łoś też — ginie, Tu i ówdzie się 
właśnie na terenie naszym i to w ukażuje, tam jeszcze się mnoży. Tro- 

kiedy gospodarka rolna, chę w Dziśnieńszczyźnie, trochę w 
dźwigając się zwolna z powojennej Rudnickiej, Nalibockiej  puszczach, 

najwięcej na Polesiu. Nieobliczam 
jednak ich ilość w granicach dzisiej- 

nie posiadamy danych, wiele ich jest 
dziś na Bałorusi Sowieckiej, przy- 

  

  

Staw sztuczny w Lipniakach własn. p. B. Świętorzeckiego. 

zawieruchy, natrafa na piętrzące się 
trudności. 

Znanym od lat producentem ryb- 
nym i znawcą wybitnym tego prze 
mysłu,jest w Wileńszczyźnie p, Bo: 
lesław Świętorzecki, który od lat już 
wielu zasila rynek wileński dosko- 
nałym  karpiem,  hodowanym we 
własnych stawach sztucznych. Za- 
wdzięczając jego uprzejmości, udało 
się nam zdobyć pokaźną garść in. 
formacji, w interesującej nas spra- 
wie, 

— Dlaczego hoduje pan specjal: 
nie tylko karpie? 

— W naszych warunkach, ho- 
dowla karpi jęst najbardziej popłatną. 
Jest to ryba prędko rosnąca, dająca 
największą ilość mięsa w stosunku 
do Obszaru wód. Przytem karp jest 
rybą wody ciepłej, zatem łatwo się 
hoduje w płytkich stawach  sztucz- 
nych, podczas gdy inna ryba hodo- 
wlana, pstrąg, wymaga wody zimnej, 
a zatem znacznej głębokości lub 
cienia. Pozatem możnaby jeszcze ho- 
dować Siga, rybę ulubioną w Rosji, 
lecz wymaga on wciąż pieczołowi: 
toś i i daje znacznie mniej mięsa. 

— Od czego zależy wydajność 
stawu? 

— Od urodzajności gleby. Zależ- 
nie od tego, otrzymać można od 50 
do 250 klg. karpia z jednego hekta- 
ru. Pod tym względem mylne jest 
zdanie, często wśród sfer naszych 
rolników spotykane, iż zalewać na« 
leży tylko nieużytki. Przeciwnie, uro- 
dzajna gleba, obrócona na staw 
sztucznej hodowli rybnej, przy mini- 
malnych wydatkach, przynieść może 
więcej korzyści niż rola. 

— Czem tłumaczyć brak zaintere- 

szej Polski, ponad sztuk ze 300 ta. 
Gruba ta zwierzyna potrzebuje wiel- 
kich obszarów, kontaktu, że się tak 
wyrażę, ze światem. To samo doty- 
czy naszych polskich niedźwiedzi. 
Oibrzymie obszary leśne Mińszczy- 
zny i Polesia, zostały odcięte, sztu- 
cznie przegrodzone, przepołowione 
przez druty kolczaste. Za mało dziś 
miejsca mamy na grubą zwierzynę — 
Ryś, ten jeszcze się trzyma w Duni- 
łowickim, w  Święciańskim, trochę 
na Polesiu. Ukaże się też czasem jak 
centkowane widmo i przejdzie po- 
przez mniejsze lasy, ale rzadko. 

— Zwiększająca się ilość drutów 
telefonicznych, telegraficznych nieko- 
rzystnie też odbija się na naszym 
ptactwie łownym, jak dubelty, beka- 

sowania tym odłamem przemysłu, SY, Słonki, nawet kuropatwy, które 
wśród naszych ziemian? często przy przelotach nocnych, śmier- 

— Jedynie nieznajomością przed- telnie się o nie uderzają, 
miotu W naszych warunkach 
istotnym niedomaganiem jest brak 
zrozumienia konieczności  zrzesze- 
nia się producentów rybnych. 
Dzisiaj cena karpia wacha się od 2 
do 3 zł. za kilo. Jednak moglibyśmy 
osiągać znacznie wyższe ceny, przy 
odpowiedniem zorganizowaniu i stwo- 
rzeniu coś w rodzaju T-wa produ- 
centów rybnych. Gospodarka takiego 
T-wa, prowadzona by była na wielką Każdy wie, że rolnictwo, przemysł 
skalę i rozporządzała środkami kon- leśny, węglowy i naftowy, oraz Łódź 
serwacji żywej ryby, czego pojedyń: ; Zyrardów z ich fabrykami  tekstyl- 
czy producent czynić nie może Z nemi stanowią główne źródło bo: 
braku środków. Położyłoby ono jed: gąctwa Polski, dając przez eksport 
nocześnie kres wyzyskowi ze strony produktów za granicę, plus w bilan: 
handlarzy rybnych, przeważnie ży- sje handlowym. 
dów. Próby w tym  kieruaku były Już rzadziej uświadamiają sobie 
już robione. W r. 1921 założone 20 ludzie, że pozornie drobna gałąż pro- 
stało T-wo p. f. «Kresoryb», musiało dukcji jaką jest jajczarstwo, stanowi 
się jednak zlikwidować. Powodem pozycję około 30 miljonów w na- 
tego było niezrożumienie ze strony szym eksporcie, — pozycję równają- 
władz, a zwłaszcza magistratu wileń- cą się prawie eksportowi produktów 
skiego. Przy odpowiedniej jednak naftowych. 
organizacji i uzyskaniu kredytów _ Natomiast mało kto zdaje sobie 
możnaby rozszerzyć eksport nie tylko sprąwą z tego, że pola nasze i knieje 
na Wilno, ale d»lej do Warszawy i mogą, — bez żadnych prawie nakła- 
może nawet za granicę. Znamy wy: dów, — dostarczyć w ogromnej ilo- 
padki, kiedy dobrze zorganizowany ści zdrowego i taniego pożywienia 

  

eksport rybny z Węgier, opanowy- 
wał częściowo rynki warszawskie, 
mimo, iż w Polsce ryby jest poddo- 
statkiem. 

Pozatem tego rodzaju zjednocze- 
nie producentów rybnych, mogłoby 
objąć również, t. zw. dziką gospo- 
darkę, w rzekach i jeziorach, która 
wymaga też uregulowania 1 usyste- 
matyzowania gospodarczego. Przy- 
spożyłoby to krajowi i państwu 
znaczne dochody, Z. W. 

Nowa placówka Łowiecka, 
Została uruchomiona w ostatnich dniach 

nowa placówka Łowięcka z siedzibą w Wil- 
nie przy ul. A. Mickiewicza 11 pod firmą 
SBA Łowiecka» S—ka z ogr. odp. Skład 
broni amunicji. przyborów myśliwskich, 
fechtunkowych i sportowych, 

Powstała z Inicjatywy znanych w sze: 
rokich kołach społeczeństwa Wileńskiego 
rzemysłowców i wybitnych : myśliwycn, 
tórych ideją było dać dla licznej warstwy 

myśliwych na naszych kresach wschodnich 

5. Wydawanie specjalnych nagród 
funkcjonarjuszom policjj za każdy 
wypadek przyłapania kłusownika na 
stawianiu petel, buczów, sidet i t.p. 
oraz za polowanie w czasie zakaza- 
nym, 

6. Wydawanie nagród specjalnych 
za każdego zabitego drapieżnika. 

7. Wydanie zarządzenia odnośnym 
władzom administracyjnym i zarządu 
leśnego, aby w porozumieniu z miej: 
scowem Tow. Myśliwskiem, obławy 
na wilki urządzały w lipcu lub naj- 
późaiej w sierpniu to znaczy wtedy, 
kiedy się dają wabić wilczęta i lisięta. 
Zwykle praktykowane jest u nas urzą- 
dzanie obław późaą jesienią i w zimie 
—te obławy są najczęściej chybione. 

8. Wprowadzenie ścisłej ochrony 
na sarny, pardwy, a w szczególności 
łosie i głuszce—na przeciąg lat trzech. 

9. Utworzenie w każdem starost- 
wie i pod przewodnictwem p.p. sta- 
rostów, komitetów dla walki z kłu- 
sownictwem i drapieżnikami. 

Uważam, że tylko powyższe za- 
rządzenia, oraz zainteresowanie się tą 
sprawą władz miarodajnych zdołają 
podnieść nasz zwierzostan i pzywió- 

cić poda o naszych borach i la- 
sach, 

jak najlepszą i najtańszą broń i amunicję, 
celem ułatwienia powyższego zostały na: 
wiązane stosunki ze znanym w Warszawie 
mistrzem techniki rusznikarskiej p. Czesła- 
wem Lisowskim właścicielem najstarszego 
składu broni p. i. «|. Sosnowski w Wac- 
szawie>, który to jako wyłączny  przedsta- 
wiciel na Polskę słynnych fabryk broni w 
Belgji i Anglji jak: «Defourny — Sewrin», 
«Francotta», <Forgerona» Lepaga, <West- 
ley--Richards», «Holland 8: Holland» oraz 
«Nowotny» w Pradze i inne, wszedł jako 
jeden z udzłałowców, do powstałej Spółki 
Łowieckiej, zasilając ją a wiedzą i wy- 
sokiej klasy techniką. Nadto Spółka Ło- 
wiecka otrzymała wyłączne przedstawiciel- 
stwo zakładów amunicyjnych «Pocisk» Sp. 
Akc. w Warszawie na województwa: Wi- 
leńskie, Białostockie, Nowogródzkie i Pole- 
skie na sprzedaż naboi śrutowych, łusek 
(gilz) i kapiszonów wyrobu wymienionej 
fabryki, obecnie jedynej w Polsce, wykony* 
wującej całkowity wyrób maszynowo na- 
boi śrautowych o pierwszorzędnej wartości, 
dając tem możność korzystać .myśliwym z 
wyrobów krajowych nieustępujących zagra- 
nicznym w swej doskonałości, zaś po ce- 
nie najniższej w kraju. Nadmieniamy je- 
dnocześnie, że fabryka <Pocisk> po zna« 
cznem udoskonaleniu swoich pierwotnych 
wyrobów naboi śrutowych uzyskała wielkie 
uznanie w szerokich sferach myśliwskich 
Kongresówki i Wielkopolski, co zostało 
równieź zadokumentowane przez powziętą 
uchwałę na zjeżdzie Centralnego Związku 
Wiejskich kółek myśliwskich w Warszawie, 

<Zjazd wzywa ogół myśliwych do uży: 
wania amunicji myśliwskiej produkcji kra 
jowej, a zwłaszcza wyrabianych przez za- 
kłady Amunicyjne <Pocisk> Sp. Akc. w 
Warszawie». Obecnie fabryka _<Poclsk», 
mając kolosalne zamówienia, wyrabia około 
15000 naboi dziennie, przyczem ilość ta 
wobec wielkiego popytu nie jest już wy: 
starczającą i w najbliższej przyszłości prze« 
widuje się zwiększenie dotychczasowej ilo 
ści maszyn elaboracyjnych, 
m Należy przypuszczać, że nowopowstała 
spółka przez bezpośredni udział w pracy 
znanych w szerokich kołach myśliwskich 
poważnych ludzi, fachowców, znawców 
broni i potrzeb w dziedzinie łowiectwa, — 
daje wszelką gwarancję sumiennego prowa» 
dzenia przedsiębiorstwa, zastosowując się 
do wymagań myśliwych, 

„pływają na 

dla ludności jakim jest zwierzyna, 
przez co moglibyśmy zaoszczędzić 
znaczną część mięsa wołowego, świe 
niny i baraniny, która zostałaby 
przeznaczoną na powiększenie eks: 
portu, przysparzając o poważne su: 
my dopływ pieniędzy do kraju. 

Gdyby łowiectwo było poważnie 
traktowane i otoczone opieką prawną 
rzeczewistą a nie tylko papierową, 
pola nasze i lasy roiłyby się od 
zwierza; mamy ku temu warunki do- 
skonałe. 

Niestety rzeczywistość jest nad 
wyraz smutną! 

, Podczas gdy w  przeludnionych 
Niemczech roi się od zający, gdy w 
małym zagajniku zawsze przebywa 
kilka sarn, a dzikie kaczki stadami 

lada kałuży, — ba w 
środku Berlina na Sprei, u nas moż: 
na dzień cały chodzić po polach i 
lasach nie widząc ani zająca ani tem- 
bardziej sarny. i 

į Przyczyną zła jest systematyczne 
niszczenie zwierzyny: niszczą psy 
włóczące się i zjadające młode zające 
i ptactwo w gniazdach, niszczą my- 
śliwi nieprzestrzegający terminów po- 
lowań, niszczą kłusownicy, — a tym 
zaś imię legjon, wyławiając zwierzy- 
nę na pętle. 

W gminie Rudomińskiej np. jest 
parohektarowy lasek, otoczony pola- 
mi. W lasku tym stawią setki pętli 
a cała obława spędza koncentrycznie 
ujdzie, zające do tego lasku; żaden 
zając nie wszystkie wpadają w po- 
trzask i.. wędrują na rynek wileński. 

W <lasach prywatnych stawią kłu- 
sownicy tysiące pętli a złapać brako- 
njera jest niezmiernie trudno. gdyż 
łatwiej wyśledzić gajowego, niż być 
przez niego przyłapanym. 

Plagą naszych lasów są falangi 
myśliwych ź miast i miasteczek, na- 
wiedzających nasze knieje w niedziele 
i święta. Ci panowie bez ceremonii 
wkraczają do lasów, nie pytając o 
pozwolenie, a gdy straż leśna ich 
zatrzymuje, nie tylko nie wyjawiają 
kim są, ale grożą że się z gajowemi 
rozprawią. 

Tam gdzie prawidła myśliwskie są 
szanowane, a prawo wszelkie egzystu* 
je poto by być przestrzeganem, nikt 
się nie odważy wejść do cudzego 
lasu, a tem bardziej w nim gospo- 

Rožmowa się toczy dalej wartko 
i wśpominamy pardwy, czarne bo- 
ciany, dzikie gęsi, jastrzębie, kruki, 
które dziś w Europie zachodniej są 
rzadkością, a u nas pospolitemi; mó- 
wimy o.sowach i o puchaczu, który 
co rok niemal staje się rzadszymi... 

— Jakież widzi pan zatem drogi 
ku „sanacji* naszych stosunków ło- 
wieckich? 

— Zwierzyna bogactwem jest ca- 
łego kraju, całego państwa nie zaś 
poszczególnego właściciela. Wszyscy 
zatem i społem, tego państwa obywa- 
tele winni się przyczyniać do pomno: - 
żenia tych bogactw przez podniesie- 
nie kultury łowieckiej. Nie może być 
mowy o racjonalnem myślistwie w 
kraju, jeżeli pan X jest zamiłowanym 
hodowcą, a sąsiad jego p» Y. mimo- 
wolnym kłusownikiem. Nad podnie- 
sieniem kultury łowieckiej, pracować 
winni wszyscy razem właściciele te- 
renów myśliwskich. Jako jedyny śro- 
dek ku temu, widzę zrzeszanie się w 
towarzystwa, posiadają.e wszędzie 
swe lokalne związki. Składki wpłacane 
przez członków, Są dla poszczegól- 
nego myśliwego znikome, ze wspól: 
nych zaś funduszów dużo zrobić 
można dla dobra ogółu. —Każdy też 
myśliwy winien nie tracić kontaktu z 
tem, co się w tej dziedzinie tworzy 

i powstaje zagranicą. Jak w kaž- 
dej nauce, tak też i w łowiectwie, 
potrzebny jest postęp .. 

Dwa dni spędzone w Malinow: 
szczyznie, wśród pól dalekich i czar- 
nych, tą swojską czarnością zasianej 
oziminy, wśród rozległych rżysk, bia- 
łemi n'ććmi lata babiego przetkanych, 
wśród lasów, urokiem jesieni spowi- 
tych, wśród starej jak Polska gościn- 
nośći—minęły, niby jedna godzina... 
Oto już nikną wyniosłe topole, róż- 
nobarwna tęcza wrześniowych kolo- 
rów parku i znów po obydwóch 
stronach błotnistej drogi pociągnęły 
się smutnie, zadumane taki, ku niebu 
rozlanem zrwócone wodami.. 

i a a E] 

Myšlistwo jako bogactwo narodowe, 
darować. W takich krajach panuje 
poszanowanie prawa własności z jed- 
nej strony i przeświadczenie, że ten 
tylko może polować kto hodować 
potrafi, mając do tego odpowiednie 
obszary. ” 

U nas, niestety, idee demokratycz- 
ne i liberalne wyrażają się w poglą- 
dzie takim, że każdy ma prawo nisz- 
czyć zwierzynę, lecz najmniej prawa 
hodowców są zabezpieczone. To sa- 
mo dzieje się w  demokrątycznej 
Francji: tam wszyscy polują (wpraw- 
dzie w terminach dozwolonych i z 
kartą łowiecką), to też zając liczy się 
tam jako gruba zwierzyna a myśliwy 
który upolował skowronka uważany 
jest га szczęśliwca. Tam gdzie 
wszyscy mają nieograńiczone prawo 
polowania, rezultat te,n że nikt zwie- 
rzyny niema; w kraju demokratycz- 
nym, zając jest arystokratą, pojawia- 
jącym się tylko na stole bogaczy w 
Niemczech zaś, gdzie myślistwo na- 
zwać można było przywilejem arysto- 
kratycznym, zając był demokratycz- 
nym gościem na stole warstw ludno- 
ści niezamożnej, gdyż w olbrzymich 
ilościach pojawiał się na rynku i po 
bardzo niskiej cenie. 

. Sareńka w podrzędnej restauracji 
figuruje tam' w jadłospisie zawsze 
(w czasie dozwolonym) u nas zaś 
jest rasyterem w pierwszorzędnych 
zakładach. 

W dzielnicy b. zaboru pruskiego, 
jeszcze dawne tradycje i prawa my- 
śliwskie są przestrzegane, aczkolwiek 
znać znaczne pogorszenie, w b. Kon- 
gresówce też dawny stan rzeczy po- 
zwala na racjonalniejsze zachowanie 
zwierzostanu, natomiast na naszych 
Kresach, pozostało to tylko, co cu. 
dem uszło od zagłady, 

W krajach o wysokiej kulturze 
myśliwskiej liczą jednego zajęca z ' 
hektara rocznie i jednego kozła z 
50 ha, 

Cóżby za ilość zajęcy moglibyśmy 
produkować i eksportować po po: 
kryciu zapotrzebowania rynku we- 
wnętrznego! Jaka ilość skórek cen: 
nych szła do fabryk zagranicznych i 
jakie by za nie sumy wpływały? 

A gdzie łosie, dziki, kuropatwy, 
jarząbki, cietrzewie i głuszce  nie- 
gdyś zapełniające obficie puszcze 
litewskie? 

Zniszczyliśmy to nasze bogactwo 
w imiię pobłażliwości dla mas nie« 
kulturalnych,  niszczycielskich, bez 
względu na tych że mas materjalną 
Szkodę i na szkodę olbrzymią Kraju, 
Myślistwo, jak każda produkcja, 
potrzebuje ochrony prawnej i o tę 
ochronę należy zabiegać u naszych -- 
władz prawodawczych i administra- 
cyjnych wszystkim prawdziwym my- 
Śliwym, t. j. tym co nie mają na celu 
wystrzelanie do ostatniej sztuki 
zwierzyny, lecz głównie troszczą się 
o jej największe rozmnożenie i pielęg- 
nują zwierzostan. To są prawdziwi 
myśliwi i ci podzielą moje poglądy 
na myślistwo bez pudła. 

St. Wańkowicz,
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Wiedeń, 6 października. 

Miałem już parokrotnie sposo- 
bność podkreślić„żywe interesowanie 
się — do dzisiejszego dnia — Wie- 
dnia tem wszystkiem, co dzieje się 
w Peszcie. Stare, przedwojenne przy- 
zwyczajenie.. Jeżeli jednak wspomnę 
o podaniu się do dymisji węgierskie- 
go ministra spraw wewnętrznych to, 
przyznam się, jedynie dlatego, że na- 
zwisko jego brzmi Rakovszky (Rakow- 
ski?) i, że domniemanym jego nastę- 
pcą będzie bodej prezydent Izby de- 
putowanych Bela Szitovszky — też 
nawpół- polskie noszący nazwisko. 
Na całkiem innej płaszczyźnie intere- 
sowania się peszteńskiemi sprawami 
leży 25-letni jubileusz słynnego Klu- 
bu Artystycznego peszteńskiego „Fe- 
szek* (gniazdo). Jest to instytucja 
prawie nie mająca sobie równej w 
Europie (wyjąwszy jedynie Londyn), 
pod względem wspaniałości i kom- 
fortu wewnętrznego a popularności 
i poważania na zewnątrz. Nietylko 
największe znakomitości Węgier z 
dziedziny literatury i sztuki są staly- 
mi gośći Feszku, ale też i z zagrani- 
cznych żadna nie omieszka w słyn- 
nym klubie pogościć. Tu często gę- 
sto noc całą spędzają Molnar i Hel- 
tai i Lengyel; tu podejmowano nie: 
dawno wystawnie Johna Galswort- 
hy'ego. Tu niejeden wieczór spędzili 
d'Albert, Reinhardt, Helge Lindberg, 
Karin Michaelis.. że wspomnę tylko 
te imiona, które mi na razie przy: 
chodzą na pamięć. Tu ileż razy grał 
Hubeiman (nołabene pilnujący zapo- 
biegiiwie, jak niegdyś Brandt, aby 
zawsze przy jego nazwisku dodawa: 
no „z Warszawy”). Tu w tem „Lo- 
carno sztuki i literatury", jak Świeżo 
Feszka nazwano, można spotkać ka- 
żdą znakomitość bawiącą w Peszcie. 
Niczem paryskie kawiarnie Dóme 
albo Rotonde. Prezesem klubu jest 
obecnie malarz znakomity Akos Tol- 
nay. Charakter klubu jest czysto an- 
gielski — aż do wytwornego tonu 
włącznie. ч 

Jeżeli zaś już o węgierskich roz- 
pisałem się sprawach, niech zwrócę 
uwagę na tradycyjny udział węgier- 
skiej arystokracji w życiu nie mniej 
politycznem i socjalnem jak artystycz- 
nem. Kto rozwinął na Węgrzech ko- 
lejnictwo i komunikację statkami, 
stworzył zarazem Akademję Nauk, 
twórcą był wspaniałego traktu na: 
zwanego jego imieniem etc.? Hrabia 
stvan Szechenny. Pierwszym premje- 
em węgierskim, dostojmej pamięci, 
był hr. Lajos Batthyanyi. A zrako- 
mici powieściopisarze: Josika, Ke- 
meny, Jozsef Edtwós? Same barony. 
A iluż to Andrassych było na wyso: 
kiej służbie państwowej! Aby nie* 
dopuścić do rozdrabiania wielkich 
fortun magnackich, każdy ordyrat 
ma prawo mieć tylko czworo dzieci. 
Świeżo w pewnym książęcym rodzie 
węgierskim przytrafiło się nieszczę- 
ście: urodziła się córka jako nadpro- 
gramowe piąte dziecko. Kilka dni 
temu — wstąpiła do klasztoru, aby 
nie dopuścić do podziału książęcej 
ordynacji na pięć części. 

Inny rys jeszcze. Węgry są dziś 
jedynym może krajemi, gdzie dawne 
poszanowanie dla autorytetu wogóle 
nie znikło jeszcze doszczętnie. Nawet 
policyjni posterunrowi salufują nie- 
tylko np. oficerów, lecz i dostojni- 
ków cywilnych.  Narobiło hałasu 
„ubezwlasnowolnienie“ hrabiego Im. 
re Degenfelda jako niepoczytalnego 
rozrzutnika, trwoniącego ogromną 
fortunę. Oczywiście nie obeszło się 
bez „huš ha!“ na arystoksację, na 
„panów*. Piękną dała odpowiedź 
wdowa po hr. Sandorze Appony!im, 
składając w darze węgierskiemu Mu- 
zeum Narodowemu ogromne dobra 
ziemskie, mające około czterech ty: 
sięcy hektarów Obszaru. A trzeba 
dodać, że fundatorem Muzeum Na: 
rodowego węgierskiego był hr. Ferenc 
Szechenyi. 

Umarła w Peszcie największa wę- 
gierska artystka dramatyczna: Marja 
Jaszai w 72 roku życia. Wielkie role 
bohaterskie były jej specjalnością: 
Antygona, Lady Macbeth, Fedra, 
Elektra... Władała też biegle piórem. 
Gdy czuła się bliską zgonu zabroniła 
wołać doktora (nie leczyła się nigdy) 
aby, broń Boże, jakiemiś injekcjami 
nie przywoływał ją do życia. „Chcę 
umrzeć, — mówiła — jak Pan Bóg 
przykazał: śmiercią naturalną, bez le- 
karskich zabiegów”. Tak też i umarła. 

Z Wejmaru doszła tu włsśnie 
wiadomość o zgonie autora słynnej 
swojego czasu powieści „Ludzie 
pierwszej klasy" konfiskowanej po 
całych Niemczech, jako obrażającą 
wyższych oficerów. Autorem jej był 
hr. Wolif- Baudissin piszący pod 
pseudomimem von Schlicht. Sam so- 
bie śmierć zadał, zażywszy truciznę. 
A znowuż z Jeny donoszą © samo- 
bójstwie rektora tamtejszego uniwer- 
sytetu d-ra Gutsbiera. Zastrzelił się 
w swojern laboratorjum. Niema co 

mówić. Dla coraz więcej ludzi, i to 
nie byle jakich, życie zaczyna być 
nie do zniesienia. 
—————————————————————— 

SZCZEBLE NECA 
ochronne przeciw szkarlatynie 

w przychodni 
ul. Trocka 2. Tel. 980 

Przyjmują lekarze wszystkich spe- 
cjalności. Gabinet dentystyczny. 
Roentgen. Lampa kwarcowa elektry- 

zacja, analizy lekarskie. 
Przyjęcia codziennie od 9ej r. 

do S-ej wiecz. 
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Czegošmy szczęšliwie uniknėli.. 
Związek obrony konstytucji 

Wywiad p. Lednickiego. 
WIEDEŃ 9. X. PAT. Prezes delegacji polskiej na kongres paneuro- 

pejski p. Aleksander Lednicki udzielił wywiadu kilku dziennikarzom wie- 
deńskim. W wywiadzie z „Neue freie Presse" p. Lednicki omawiał rze- 
kome niebezpieczeństwo wojny w Europie środkowej. Nie trzeba lekce- 
ważyć, zdaniem p. Lednickiego, zawarcie niedawno trsktatu rosyjsko litew- 
skiego, lecz również nie należy go przeceniać, Rządy bolszewickie są w 
znacznym stopniu oparte na sztuce utrzymywania umysłów w ciągłym 
podražnieniu, 7 

„ Niebezpieczeūstwo wojny, oczywišcie fikcyjne, (bowiem rzeczywiste- 
go już dawno niema) jest najważniejszym statutem rządu sowieckiego. 
Nic dziwnego więc, że właśnie prasa sowiecka przy każdej sposobności 
podaje awanturnicze pogłoski o rzekomych zamiarach wojennych innych 
państw, a zwłaszcza Polski. Być może, że ze strony Rosji Sowieckiej 
motywem do zawarcia traktatu z Litwą było przystąpienie do Ligi. Rosja 
Sowiecka dopatruje się w zbliżeniu niemiecko-francuskim niebezpieczeń- 
stwa zupełnego odosobnienia. Politycy sowieccy mieli latwe zadanie na 
Litwie, albowiem obecny rząd litewski opiera swoją władzę prawie wy- 
łącznie na elementach skrajnie demokratycznych i skrajnie nacjonalistycz- 
nych. Wierzę jednak, że naród litewski okaże się odporny wobec ekspe- 
rymentów bolszewickich, 

Polska zachowa się wobec dalszego rozwoju wypadków zupełnie 
spokojnie i bez nerwowcści. Pogłoski, jakoby Polska czyniła przygotowa- 

nia do wojny są tak niezrozumiałe, że każdy kto choć trochę jest obzna- 
jomiony ż obecaym ustrojem w Polsce odrzuci wszelką tego rodzaju 
myśl. Polska opinja publiczna uważa wojnę za największe nieszczęście, 
któreby kraj nasz mogło dotknąć, Nikt u nas nie jest tak szalony, aby 
przypuszczeć, że akcja wojenna mogłaby wzmocnić zagraniczne siano- 
wisko Polski i przynieść jej jakąkolwiek korzyść. W „Neues Wiener Ta- 
gesblatt* p. Lednicki zamieszcza uwagi na temat stosunków gospodar- 
czych między Polską i Niemcami. 

Strajku urzędników nie będzie. 
WIEDEŃ, 9. X. Pat. Niebezpieczeństwo strajku urzędników, który 

miał wybuchnąć we środę popołudniu zostało teraz żażegnane. Komitet 
urzędniczy postanowił jednomyślnie zaczekać na propozycje rządu, które 
mają być przedstawione w dniu 12 b. m. i odroczyć wobec tego reali- 
zację zamierzonego strajku. 

Konserwatyści przeciw komunistom. 
PARYŻ, 9. X. Pat. „Journal” donosi z Londynu, że na kongresie 

stronnictwa konserwatywnego przyjęto rezolucje, potępiające energiczną 
działalność komunistów w wielkiej Brytanji i zalecające natychmiastowe 
zaniechanie układów angielsko-rosyjskich, zerwanie stosunków z sowie- 
tami, wysiedlenie agentów sowieckich oraz zamknięcie agencyj rosyjskich. 

Wilhelm opuścił Doorn. 
LONDYN, 9 X. PAT. «Doily News» donosi z Berlina, iż potwier- 

dza się pogłoska, że były cesarz niemiecki opuścił Doorn i odjechał w 
kierunku granicy niemieckiej, «Berliner Tageblat> zapewnia, że były ce- 
sarz zamierza osiedlić się w zamku Hamburgskim, o czem miał zawiado- 
mić rząd angielski, 

„Sensacyjne* a nieprawdopodobne 
wiadomości. 

O konferencji Zaleskiego z Sidzikauskasem. 

Z Rygi donoszą: Pisma tutejsze zamieszczają sensacyjną i ze wszech 
miar nieprawdopodobną wiadomość o konferencji ministra spr. zagr. Zales- 
kiego z posłem litewskim w Berlinie, Sidzikauskasem. »Wychodzące w Rydze 
rosyjskie <Słowo» pisze w tej spiawie, że min. Zaleski zaproponował Sidzi- 
kauskasowi, utworzenie w <okręga wileńskim» wspólnej, litewsko-polskisj ad- 
ministracji, na przeciąg lat 5-ciu. W tym okresie sprawa przynależności pań. 
stwowej Wilna, ma być ostatecznie rozstrzygnięta, bez mieszania się do tego 
Ligi Narodów, Sidzikauskas miał tę propozycję odrzucić. 

Ważne dla ziemian 
Ė Sp. Акс. PACIFIC 

Ekspedycja międzynarodowa, clenie, asekuracja. 

Wilno, Jagiellońska 10. Tel. 7-56. 
udziela pożyczek do wysokości 60 proc. wartości pod zboże, 
mąkę, siemię lniane, len i inne produkty zamagazynowane na 

jej składach na dogodnych waruckach, 

  

  

D-H. Leonard Pikiel i Syn. 

WILNO ul. Wielka 28. 
Po przeniesieniu się do obszerniejszego lokatu przy nl. Wielkiej 28 został 
zaopatrzony w materjaly NAJNOWSZYCH DESENI 1 KOLOROW ma 

męskie i damskie palta, kostjumy i pokrycia. 

Wysokich gatunków: 

Sukna, bostony, kamgarny, krepy, welury i meltony, 
Wełny na suknie. || Krepe—flanele, flanelety. 
Jedwabie, welwety. Towary bieliźaiane, 
Plusze jedwabne i Koce, kołdry i chustki. 

wełniane. Firanki. 

Wełny na mundurki i palta dla uczącej się młodzieży. 

CENY NISKIE. CENY NISKIE. 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1 (na piętrze). 

    

  

w Wilnie. Telefon 82. 

Przyjmuje ogłoszenia i reklamy do WSZYSTKICH pism 

miejscowych i zamiejscowych 

NA WARUNKACH NAJBARDZIEJ ULGOWYCH. 

POLAKU! 
naturalne wino 

Krajowe 

Wilno, 
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jeśli dobro Kraju leży ci na 
sercu niech Twój grosz po- 
piera przemysł własny. Pij 

„Pierw. Wil. Spółki Win i Przetw, Owocowych 
Wileńska 36. tel. 3—86. 
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Niniejszym „Numerem Łowieckim* «Słowo» 
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We czwartek 30 września, kiedy 
to aktualne (nawet bardzo aktualne) 

było rozwiązanie Sejmu, i co w kon- 

stytucyjnym porządku rzeczy zatem 

Idzie rozpisanie nowych wyborów— 

pomiędzy grupami ósemki i Piastem 
miał stanąć punkt wyborczy. Grupy 

te miały ruszyć do wyborów w blo- 

ku nazwanym związkiem obrony kon- 
stytucji, 3 

O tem pakcie opowiadano pewne 

szczegóły. A więc grupy ósemki: 

Ch. N., Zw. Lud.-Nar. i chadecją mia- 

ły się umówić na podstawie obecne- 

go stosunku liczbowego tych. grup 

między sobą. Opowiadano jednak, 

że z Piastem kwestja  załatwio- 
ną nie była i że Piast wyraził prze- 

konanie, że w bloku wyborczym mu- 
si sobie zagwarantować znacznie 

więcej mandatów, aniżeliby to wypa* 

dało z dzisiejszego stosunku liczbo- 
wego grup ósemki do względnie 
nielicznej frakcji p. Witosa. Wreszcie 
opowiadano, že z N.P. R. toczyły 

się w tej samej sprawie poważne na- 
rady, 

Mniejsza o to, o ile przytoczone 

szczegóły są autentyczne. Charakte- 

ryzują one doskonale chwi'ę z ubieg- 
łego tygodnia. Z miarodajnego źródła 

Ch.-N. zaprzeczono nam zresztą, aby 

pakt taki miał stanąć definitywnie 

potwierdzono jednak, że w razie roz- 

wiązania Sejmu pakt ziemiańskiego 

Ch.-N. z endekami i p. Witosem był: 
by logiczną koniecznością, 

Tutaj „musimy się zgodzić, zmie- 
niając trochę styl takiego oświadcze- 
nia. Nie logiczną koniecznością, lecz 

raczej logicznem nieszczęściem, — 

nieszczęściem jednak nie do uniknię- 

cia, malum necessarium. Istotnie or- 

dynacja wyborcza skazująca Polskę 
na łaskę i niełaskę ciemnego tłumu, 

przed wyborami  rozwyzdrzonego 

specjalnie przez zawodowych pod- 
żegaczy ramiętności — ta samo. 
bójcza ordynacja wyborcza przekreś' a 

znaczenie polityczne całej polskiej in- 

teligencji. Klasy oświecone mogą 
mieć pewien wpływ na wybory nie 

drogą oddawania własnych głosów, 

które toną w masie anallabetów, 

lecz drogą wspierauła swemi pieniądz 

mi takiej czy innej listy ubiegajęce- 
się o mandaty. Znaną jest rzeczą, że 

drogą puszczania na wieś setek agi- 
tatorów, drogą nieograniczanych środ- 

ków pieniężnych można u nas, z 

niszych ciemnych okręgów wiejskich 
przeprowadzić kogokolwiek, zarówno 

dobrze Trockiego jak gen. Wu Pei. 
Fu, zarówno dobrze p. Thugutta z 

Warszawy, jak p. Smitha z Londynu 
— kogokolwiek, byle nie światłego 

ziemianina z okolicy. Na tem też po- 

lega ta wisika amoralność naszej or- 

dynacji wyborczej, która ustanaw'a 
właściwie premje za pizedwyborcze 

oszustwo, fałszywe obietnice i nieod- 

powiedzialność frazesu. Obrońcy obec- 
nej ordynacji wyborczej powinni pa: 
miętać, że Sejm Wielki, światłej pa- 

mięci Sejm czteroletni odsunął od 
udziału w wyborach szlachtę chodacz- 

kową i że ówczesna Polska i 6w- 

czesna Europa uznały tę reformę za 
reformę Światłą, a nie za zamach re- 

akcji. 
Dlatego też rozumiemy ziemiań- 

skie Ch.-N. gdyby w razie katastrofy 

nowych wyborów było skłonne 
do zawierania paktu z Piastem, a to 

celem ratowania własnych dwudzie- 
stu mandatów. к 

Lecz jednocześnie nie możemy 
zamykać oczu na te wszystkie niesz- 

częścia, które się mieszczą w samej 

ideji takiego związku obrony konsty. 
tucji. 

Koncepcja takiego związku obro- 

ny konstytucji jest to 

nawskros defetystyčzna, 
Defetystyczna jest przedewszyst- 

kiem sama nazwa. Czy może być w 
życiu polskiem coś bardziej klęskowe- 
go, bardziej szkodliwego, bardziej roz- 
paczliwego aniżeli obrona konstytu- 

koncepcja > 

cji 17 marca. Ależ tą nieszczęsna u: 

stawa przepisująca zasady obecnej 

ordynacji wyborczej, ustalająca nie- 

rząd parlamentarny w Polsce jest 

źródłem naszego państwowego roz- 

kładu, naszego społecznego marasz- 

ku. Ależ każdy patryjota polski wszy- 

stkie swe siły powinien poświęcić aby 

tę nieszczęsną ustawę zmienić jaknaj- 

pilniej i to w sposób najbardziej ra- 

dykalny. Nie mówimy już o tem. że 
biedna Ch,.N. po ogłoszeniu u sie- 

bie programu monarchistycznego wy* 

głądałaby w związku obrony konsty- 

tucji jak Heniyk IV przed Kanossą. 

D:fatystyczay jest sam pomysł 

sojuszu z endecią. Ciekawe byłoby 

dziś usłyszeć program pozytywny 

endecji? Dawniej nim był sojusz z 
Francją i ekspanzja na zachód w 

odróżnieniu od ekspansji na wschód. 
Dziś Francja stała się sojuszniczką 

Niemiec. Rolę endecji odczuwamy 
wszędzie w naszem życiu politycz- 

nem. W danej jednak chwili rola ta 
sprowadza się do zajątrzania wszę- 

dzie, gdzie tylko można, stosun* 

ków politycznych. Czysto negatywne 
hasło: „do nas, kto nienawidzi Pił- 

sudskiego, bez względu na jakość i 
kierunek poglądów”. Krytyczne wzglę- 

dem osoby marsz. Piłsudskiego arty: 
kuły nietylko socjalistycznego Robot: 

nika, łecz i wpółbolszewickich wy- 

dawnictw grupy Wojewódzkiego są 
natychmiast życzliwie komentowane 
na łamach prasy endeckiej. Jest to 

jeden wielki oboz negacji „bez pozy- 

tywnego programu. 
Defetystyczną jest również myśl 

sojuszu z Piastem. Piast nie jest bez- 
programowy, lecz cłasnoła jego pro- 

gramu obniża poziom naszego życia 
politycznego. Programem Piasta nie 
jest bynajmniej naprawa stosunków 
rolnych, lecz tylko zniszczenie wię- 

kszych warsztatów rolnych i obdaro- 
wanie ziemią swoich wyborców. W 
swoim założeniu ten program jest 

korupcyjny. Nic więc dziwnego że 
stronnictwo to szerzy korupcję do- 

okoła. 
Dafetystyczne jest wreszcie samo 

zdawanie losów Polski na wybory 
przy obecnej ordynacji wyborczej. 

1 tutaj słyszałem następujące rozu- 

mowanie, rozumowanie natyle trzeźwe, 

na ile głęboko, wyraźnie, beznadziej- 
nie defetystyczne. Mówióno m: „to 

zgrubsza biorąc trzy bloki staną do wy- 

borów». Związek obrony konstytucji, 

usposobiony wrogo do Piłsudskiego; 

blok stronnnictw lewicowych,, uspo- 

sobionych przychylnie do Piłsudskie- 

go, bez albo i z P.P.S, wreszcie 
blok oparty o pieniądze bolszewickie. 

Do tego ostatniego należeć będą Rusini, 
bierni podczas przeszłych wyborów, 

Białorusini, Komuniści, a prócz tego 
Wojewódzkiego Niezależna Partja 
Chłopska, która dziś w b. Kongresów- 
ce wielkie czyni spustoszenia w okrę* 

gach Wyzwolenia, Piasta i Endecji. 
Otóż, mówił mi mój informator, zwo* 
lennik związku obrony konstytucji, — 
nasz związek obrony konstytucji po- 

niesie niewątpliwie wielką klęskę t.j. 
nie otrzyma 75pr. tych mandatów, któ- 

re dziś w Sejmie posiada Ósemka, 
Piast i NPR, Lecz klęska nasza nie 
wyjdzie na dobre blokowi lewicy pol- 
skiej, tylko właśnie temu blokowi, 
który nazywam opartym o bolszewic- 
kie pieniądze. Czyli że w przyszłym 
Sejmie nasze znaczenie wśród stron: 

nictw polskich zamiast się umniejszyć 

raczej wzrośnie. Czyli że rządźwięcej 

się będzie z nami liczył, niż obecnie". 

Całe to rozumowanie nazywamy 

defetystycznem, gdyż spekuluje na 

wzmocnienie antypaństwowego obo- 
zu w Sejmie. 

Wniosek z powyższego artykułu 

przedstawia się nam jako okrzyk: 

„jakiej klęski uniknęliśmy przez to, 

że w dniu 30 września nie rozpisano 

nowych wyborów”. : 
Społeczeństwo polskie od dnia 5 

listopada 1922 r. doszło do dwuch 
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Sejm i Hząd. 
Prezydent Mościcki w Żago- 

żdonie. 

WARSZAWA, 9 X (żel. wł, Słowa) 
Prezydent Mościcki w dniu  dzisiej- 
szym zwiedził w towarzystwis adju- 
tantów fabrykę w Żagożdonie. 

Opozycja P. P.S. 

WARSZAWA, 9X (tel. wł, Słowa) 
W P.P.S. zarysowuje się coraz wy: 
raźniej opozycja do rządu. Zaczynają 
tam nurtować poglądy o konieczno- 
ści zawarcia porozumienia z endeka- 
mi a to w celu obrony demokracji. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 9X. (żel. wł, Słowa) 

Ww dniu dzisiejszym odbyło się po - 
siedzenie Rady Ministrów. Tematem 
obrad był budżet na rok 1927. 

Pos. Fillipowicz kandydatem 
na vice-min spr. zagr. 

WARSZAWA, 9—X (żel. wł. Sło - 
wa). W związku z zamierzonemi 
przesunięciami na placówkach zagra- 
nicznych, jak twierdzą osoby dobrze 
poinfoimowane, jest rzeczą pewną że 
poselstwo w Rzymie obejmuję vice- 
minister p. Knoll, Na jego miejsce 
wysuwane są dwie kandydatury p, 
Strasburge i min. Fillipowicza. Ta 
druga kandydntura posiada podobno 
więcej szans. 

Pogłoski o powołaniu p. Raczyń- 
skiego do Genewy podtwierdsają sis 
w dalszym aiągu w każdym bącź 
razie nieulega wątpliwości że p. So- 
kal zostanie odwołany, 

Oświadczenie min. Zaleskiego 
ukaże się jutro. 

WARSZAWA, 9X. (tel wł,.Słowa), 
W dniu jutrzejszym ma się ukazać 
w pismach 'rządowych oficjalny wy- 
wiad z ministrem Zaleskim w spra- 
wie traktatu sowiecko litewskiego. 

Wizyta min. Ninczicza. 
WARSZAWA. 9X. 'tel.wł Słowa). 

14 lub 15-go b. m. dokładnie termin 
nie został ustalony przybywa do 
Warszawy jugosłowiański minister 
spraw zagranicznych p. Ninczicz, 

Nota do Z. S, S, R. 
WARSZAWA 8.,X (tel, wł. Słowa) 

Nota do Z.S.SR. w sprawie traktatu 
z Litwą zostanie 2redagowana po po. 
wrocie naczelnika Wydzisiu Wschod- 
niego p. Wszelakiego z Mėskwy, 
który nastąpi prawdopodobnie w 
poniedziałek, 

Budżet na rok 1927, 
WARSZAWA, 8X (tel. wź Słowa) 

O„racowywany pod kierunkiem v.ce- premjera Bartla budżet państwa ma się zamykać sumą 1750 miljonów — 1830 mil. zł. Cała ta suma ma po- krycie w dochodach. 

Na giełdzie. 
WARSZAWA, 8X (tel wł, Słowa) W dniu dzisiejszym nastąpił dość znaczny spadek kursów akcyj przy 

jednoczesnem zwyżce dolara, który 
notowano 9,06, 

  

LEKCJE MUZYKI udziela 
oraz akompanjnje 

prof. A. Legrand 
(z dypl. Konserwalorjum Kol ie» go), długoletni pedźRÓG i b. SZ panjator znakomitych artystów Bar. 

cewicza, Didura, Marteau i inn. 
Ul, Sierakowskiego 31—2, 

od 2—6 popoł.   
wniosków, których predtem оао p nie bylo 
: 1) żekonstytucja 17 
jest zła i że należy ią Daba a kierunku - wzmocnienia rządu, 2) że 
ordynacja wyborcza jest zła i że na- 
leży ją zmienić w kierunku anty-de- 
mokratycznym. Zadaniem uczciwej 
prasy jest dziś przedstawienie spo- 
łeczeństwu polskiemu, że spekulowa- wanie poszczególnych partyj na wy- bory, mające się odbyć na podstawie 
obecnej ordynacji _ wyborczej, jest 
spekulacją na osłabienie Polski, Idąc 
konsekwentnie dalej, musimy powie- 

dzieć: „aprobujemy politykę, która 
zamiast przybliżyć oddala od nas 
chwilę wyborów do Sejmu», ldeałem 
naszym byłoby, gdyby chwilę wybo- 
rów do Sejmu poprzedziła nietylko 
wystarczająca reforma prawa wybor- 
czego, lecz i reforma konstytucji, Są 
to zadania trudne, o wiele trudniejsze 
od konsekwentnego'odsuwania chwili 

wyborów, aż do chwili uporządkowa- 
nia państwa. 

Eat. 
Sprostowanie, We wczorajszym arty- 

kuie wstępnym p. t. «Przestępczość prasy» 
dzieki przeoczenid korektora, w sposób na- 
der dotkliwy zmieniony, został sens poszcze- 
gólnych ustępów. 

Miało być; <W powstaniu kaźdej nowej 
myśli jest coś, воё 7 Ibsenowskiego <Wroga 
ludu», Zwalcza ją banalność, powszedniość, 
monotonność pejęć»„—Tymczasem wydruko- 
Wano zamiast czwalcza ją» — <zwłaszcza» jest 
nią banalność powsz, etc, 

Potem zamiast «wolnego słowa» —<świe. 
żego stanu». 

O pomniejszych błędach nie wspemina- 
my.
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ECHA KRAJOWE 
  

Po kursie Pol, Macierzy Szkolnej. 
— Korespondencja <Słowa». — 

Trzy dni kursów metodyki pra- 
cy oświatowej prowadzonych przez 
dyr. Stemlera minęło; przeszły one jak 
chwila jedna. Trzydniowe owe reko- 
lekcje oświatowe wywarły głębokie 
wrażenis na słuchaczach. Niby każ: 
dy fakt pojedyńczy opowiadany przez 
prelegenta nie był czemś nowem, nie 
był odkryciem, a jednak chwilami 
działał jak otwarcie okna w pokoju 
pełnym zaduchu w czasie kwitnięcia 
bzów czy jaśminów. Jakaś fala czys- 
tego i świeżego tchnienia wlewała się 
do duszy, odświężała i odmiadzala 
do nowego życja pełnego nadziei i 
wiary w lepsze jutro. 

P. Stemler ma jakąś dziwną zdol - 
ność: wyciąga zdaje się jakiś strzęp 

naszej duszy, starannie go opyla i z 

pow:otem: wstawia na dawne miej: 

sce; niby nic się nie zmieniło, niby 

wszystko po staremu, a jednak, jed- 
nak— jakoś inaczej. 

Jeszcze jedną ma dobrą stronę: 

po opyleniu gratów, nie rzuca je na 
jedną kupę, a ustawia bardzo pożą- 

dnie, logicznie i symetrycznie; wycho- 

dząc po przemówieniu człowiek ma 
jakieś dziwne uczucie: jakiegoś naby- 

tego ładu w głowie, jakiegoś upo- 

rządkowania i zrównoważenia. To 
też kursa p. S'emlera mają nie tylko 
wartość metodyczną dla pracy oświa- 

towej, mają też wartość znacznie 

cenniejsza, bo czynią nas lepszymi. 

Jasne i wyraźne spojrzenie na wiele 

zamglonych przedtem tematów jest 
wynikiem dobrego przesłuchania wy- 
kładów. е 

Opisanie treści przemówień p. 
Stemlera jest zbyt trudnem, i to trud- 

nem z zupełnie specyficznych powo- 

dów: nie dla tego, że reporterskiem 
piórem nie zdążyło się złapać ciągłoś. 
ci wątku; przeciwnie jasność i przej: 
rżystość wykładu pozwalatyby na no: 

towanie jednej części po drugiej i 

łączenie ich w jedną wstęgę. Przesz- 

kodę inną się spotyka: gdy się ро- 

równa poczynione notatki ze słysza- 
nemi niedawno słowami wtenczas 
wydają się one tak szatemii bezbarw- 

nemi że człowiek niezadowolony z 

siebie do kosza chce rzucić, zdając 

sobie sprawę, jak dalekiemi są od 

żywego słowa. Tyle ognia, życia, 
barwności i serca czuje się w prze- 
mėwieniach p. Stemlera, że odtwo« 
rzyć ich się nie podejmuję i dlatego 

na krótkich dziennikarskich wzmian- 
kach poprzesianę 

Kurs rozpoczął się w niedzielę 
rano nabożeństwem w kościele pa- 
rafjalnym z pięknem kazaniem, wy- 
głoszonem przez ks. prefekta Stefa- 
nowicza. O godz. 3 ej w przepełnio- 
nej dużej sali w szkole powszechnej 
rozpoczął mówić p. Stemier. I mówił 
tak, można powiedzieć, jednym cią: 
giem trzy dni. Krótkie przerwy na 
obiad, czy dobrze zasłużony: nocny 

spoczynek, kilka krótkich pauz i na 
tem koniec. Przeszło siedem godzin 
wykładał głośno na sali, a prócz tego 
niezmordówanie mówił jeszcze z 
mnóstwem osób chcących omówić 
osobiście najrozmaitsze aktualne za: 
gadnienia. : 

Zbieralyž się prawdziwe jak na 
Nieśwież tłumy: przeszło 550 osób 
zdołało wysłuchać wykładów czę- 
ściowo lub w całości, Zasluguje na 
specjalne podkreślenie ciekawy ob- 
jaw, że nikt ze słuchaczy nie uskar- 
żał się na zmęczenie; mówca tak 
umiał zająć uwagę słuchaczy, że czas 
mijał zupełnie niepostrzeżenie. Piaw- 
dziwe współczucie można wyrazić 
tym wszystkim, którzy ze zrozumia- 
łych lub niezrozumiałych powodów 
nie skorzystali z okazji wysłuchania 
kursów. 

Drugiego dnia w czasie przerwy 
* południowej kilkadziesiąt osób ze- 
brało się w „Ognisku* na wspólnym 
obiedzie, wieczorem zaś znacznie 

—————————— ZZ ZZOZ ZZOZ ZZ ZZ Z ZZ 
  

BOLESŁAW ŚWIĘTORZECKI. 

Na rytowisku łosi. 
Fioletowym kobiercem kwitnących 

wrzosów  przysiaia zbliżaąca Się 

jesień sosnowy bór. Pierwsze ,pożół- 
kłe liście brzóz poczynały wyzłacać 
brzegi polana, przysypywać dróżki. 

Bronzowiały paprocie, z siwych 

mchów wyglądały kolorowe syrojadki, 
żółte lisiczk!, zdobne purpurą mucho- 
mory. Chłodnawym i wiigotnym sta: 
wał się dech lasu. Ustępował godo: 
wy jego strój, by zamienić się nieba- 

wem na złocistą szalę. Zamilkio drob- 

ne płactwo, ucichł pieśniarz drozd, 

odleciały melodyjne wilgi. Wrzasskli- 

we Sójki przelatywały w konarach 

starych dębów, a w wierzchach 

świerków, zrywając się z  furkotem 

całemi stadami, pilnie pracowały krzy- 

żodzioby. Renkami, gdy  przygrzało 
słońce, ua polanach i wysmatach roz: 

brzmiewało bełkotanie starych kogu* 
tów cietrzewi, którym z „chwilą u: 

kończenia zmiany opierzenia wróciło 

zdrowie i dawne wesele: to też po 

obfitem śniadaniu z borówek i pija- 
nic — marząc o przyszłej wiośnie, 
wprawiały się w śpiewie. Smutnym, 
rzewnym głosem żegnał rodzinne 
błota przelatujący trójkąt żórawi. 

Smugą biękitnego dymu znaczyło 
ognisko miejsce w którem oczekiwał 

ma ę stary Bałtruk. U stóp rozłożystych 

Nieśwież, 7-go października. 
liczniejsze grono na wieczornicy w 
sali rekreacyjnej szkoły powszechnej. 
Prócz tańców wieczór urozmaicał 
znowu p. Stemler, pokazując z nie- 
zmordowaną energją i życiem najroz- 
maitsze gry ruchome. 

Zakończenie kursów wypadło we 
wtorek popołudniu. Po serdecznej 
przemowie dyrektara Stemlera zabrał 
głos prezes Nieświeskiego Koła Ma- 
cierzy, p. Domański. Nie dziękował 
on w zwykły sposób prelegentowi, 
wychodząc z założenia, że tak sub: 
telny człowiek doskonale odczuwał 
nastrój zebranych i ich gorącą 
wdzięczność za głębokie nauki i 
wskazówki, natomiast starał się wy- 
ciągnąć pewne wnioski o obowiąz- 
kach płynących dla zebranych z wy- 
słuchania kursów. W zakończeniu w 
imieniu Macierzy podziękował ser: 
decźnie wszystkim obecnym za udział 
we wspólnej pracy umysłowej, a 
szczególnie inspektorce szkolnej, p. 
Piotrowskiej i Nauczycielstwu Szkoły 
Powszechnej w Nieświeżu za ich 
szczery i gorący współudział w orga- 
nizacji. 

W imieniu nauczycielstwa szkół 
powszechnych w powiecie przemó- 
wił p. Nowakowski, wyrażając głębo- 
ką wdzięczność swoich kolegów dla 
prelegenta za dostarczenie takiej 
prawdziwej uczty duchowej. 
zabrał głos dyrektor Seminarjum, dr. 
Jasiewicz, w imieniu młodzieży pozo: 
stającej jeszcze na ławach szkolnych, 
a mającej okazję już teraz nauczenia 
się bardzo, bardzo wiele. 

Po kilkugodzinnym odpoczynku i- 
przespaniu nocy niestrudzony pra- 
cownik pojechał dalej siać ziarno 
bujne i „selekcyjne* w najwyższym 
stopniu do naszych sąsiadów w po- 
wie Stołpeckim. 

Szczere «Bóg C! zapłać, panie 
Dyrektorze» niech będzi3 naszem 
pożegnaniem. 

z. > 

NOWOGRÓDEK. 
— Dlaczego szkoła polska sta: 

je się niepopularną? Zdarza się, 
niestety, dość często, że najłepsze 
zamiary i chęci pociągzją za sobą 
wyniki wręcz przeciwne wskutek su- 
rowego i nieoględnego wprowadze- 
nia ich w życie, nie zważając na 
miejscowe warunki i wymagania. 
Jaskrawym przykładem tego może 
posłużyć szkolny przymus, stosowa- 
ny z całą bezwzględnością w wiej- 
skich miejscowościach naszego po- 
wiatu, 

Chłop-Białorusin rozumie dosko- 
nale, że w jego własnym interesie 
leży nauczy ć dzieci języka państwo- 
wego jaknajrychiej, ale cóż kiedy nau- 
ka ta kosziuje go zbyt drogo! Prze- 
dewszystkiem—rok szkolny zupełnie 
nie przystosowany jest do nejpilniej- 
szych potrzeb gospodarczych wło- 
Ścianina: zaczyna się on 1 września 
(nawet w tym roku zajęcia w szko- 
łach wiejskich rozpoczęły się w po- 
czątku września, i to—kiedy w miej: 
skich szkołach one odroczone zosta- 
ły do 15 września) —kończy się 29 
czerwca. Kto chcć trochę miał do 
czynienia ze wsią, ten dobrze rozu- 
mie, że początek jesieni i pierwsza 
połowa lata do Św. Piotra i Pawła 
przeciążone są bardzo ważnemi ro- 
botami gospodarskiemi. A dziec: 
na wsi, gdzie nikt nie prużnuje, sta- 
nowią nie ostatnią sprężynę szc2u- 
płego gospodarstwa chłopskiego. I 
w taki to czas gospodarz zmuszony 
jest pozbawiać siebie kos łownej po- 
mocy, wyprawiając dzieci do szkoły! 
Opuszczenie lekcji pociąga za sobą 
karę w rozmiarze 1 złoiego za opu: 
szczony dzień, jeżeli przyczyna nie 
została uznana za ważną. 

, Nauczyciele pochodzący przeważ- 
nie z Małopolski, z całą bezwzględ- 

dębów i świerków, na brzegu leśnego 
ruczaju rozbiliśmy nasze obozowisko. 
Raznie postępowało wyładowenie z 
bryczki przywiezionych zapasów,pod- 
rzucono drzew do ogniska. Dopisy- 
wał apetyt po diugiel i uciążliwe! 
drodze, jak zwykle tem więcej grząs- 
kiej i przepaścistej. im grubszy świerk 
stanowił objekt polowania. Słońce 
było jeszcze wysoko, Baltruk nie na- 
glił z odejściem. Wyjąłem sztucer z 
futerału, włożyłem do kieszeni kilka 
ładunków. O>ozowisko była gotowe 
do noclegu: usiano ze świerkowych 
gałązek posłanie, nad niem od stro- 
ny wiatru sporządzono małe przyby* 
krycie oraz przygotowano odpowied- 
ni zapas paliwa na wrześniową noc. 

Nie śpiesząc ruszyliśmy w głąb 
lasu, Od głównych ostoi łosi prze- 
dzielało grząskie bagno, pokryte olchą 
i łozą. Po oślizgłych, mchem zielenie- 
jących kładkach, podpierając się kija- 
mi szliśmy do ostępu. Już nisko nad 
horyzontem było słońce, gdy znów 
uczułem pod nogami twardy grunt 
długiej wyspy, wąskim pasem wrzy- 
nającej się w puszczę. Oioczył nas 
liściasty drzewostan, a dalej ciągnęły 
się trzęsawiska i moczary, porosnięte 
zwartą łozą. sitowiem i ajerami. 

Jak dwa leśne duchy przesziiśmy 
cicho wzdłuż ostrowia i w miejscu, 
gdzie rozwidlała się wyspa usiedliš- 
my w konarach zwalonej przez burzę 
butwiejącej ostki. Dzień zamierał, fod 

- 

Ostatni 

SŁOW 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

Pan Niedziałkowski nadal identy- 
fkuje  orzanizację  Zachowawcžej 
Pracy Państwowej, prezesem Rady 
Naczelnej której jest p. Aleksander 
Meysztowicz z organizacją monarchi- 
styczną. Raz jeszcze tłómaczymy sza 
nownemu posłowi, że dwie te orga- 
nizacje nie mają nic wspólnego z 
sobą. Org. Zach. Pracy Państwowej 
powstała w dniu 4 lipca rb.—orga- 
nizacja monarchistyczna istnieje do 
dziś dnia i istnieje od kilku lat. O g. 
Zach. P.P. skupia inteligencję i zie- 
mian wchodnich — organizącja mo: 
narchistyczna działa przeważnie w 
Wielkopolsce, korzystając z energicz- 
nego kierownictwa gen. Raszewskie- 
go. Jedno có dwie te organizacje 
łączy, to tylko fakt że niektórzy 
członkowie Org. Zach. P. P. byli lub 
są członkami organizacji monarchi- 
stycznej, lecz chyba tego niż wy- 
starcza aby obie organizacje identy 
fikować. Gdyby tak było, gdyby 
obecność kilku osób w dwuch zbia- 
rowiskach miało je utożsamiać, to w 
takim razis moglibyśmy identyf kować 
PPS. ze studenterją uniwersytetu wi- 
leńskiego. Wiemy bowiem, że p. Nie 
działkowski jest jednym z leaderów 
PPS. i jednym ze studentów uniwer- 
sytetu wileńskiego. 

Wracając jednak do omawianej 
O:g. Monarch., o której zupełnie fał- 
szywie powiada p. Niedziałkowski, że 
się przeistoczyła w Org. Zach. Pr. 
Państw.—to miała ona niedawno po- 
siedzenie swej Rady Naczelnej. Nie- 
które uchwały tej rady podaje Gazeta 
Warsz Poranna. 

Już sam wybór pisma nas dziwi. 
Uchwał Rady Naczelnej nie otrzymało 
nasze Słowo, które ma chyba prawo 
się uwdżać za sztandarowe pismo 
monarchizmu polskiego. Nie druko- 
wała tych uchwał także Warszawian 
ka, która jak się zdaje dotychczas nie 
zmieniła monarchisiycznych swoich 
przekonań Skąd te przywileje Gazeży 
Warszawskiej? 

Uchwały rad: niczelnej organizacji 
monarchistycznej są bardzo rozsądne: 

Po wyrażeniu swego zadowolenia z po- 
wodu wyboru dwuch m!nistrów monarchi- 
stów do nowego gabinetu, zjazd rady na- 
czelnej wyraził opinję, że ma na celu nie- 
przeszkadząnie rządowi w poczynaniach jego 
dla umocnienia władzy. ь 2 

Uchwała dobra, tylko stylistycznie 
nie podoba się nam owe: „Ma na 
celu nieprzeszkadzan'e* — czy nie 
lepiej powiedzieć: „nie ma na celu 
przeszkadzania“, = 

W każdym rasis podnieść 
że monarchiści skupeni w  organi- 
zacji monarchistycznej postąpili kon- 
sekwentnie, tj. w walce Sejmu z 
rządem nie popierają Sejmu. 

M. 
S S NA 

nošcią austryackich biurokratów wy- 
magają od dzieci lekarskich świadectw 
dla usprawiedliwienia nieuczęszczania 
do szkoły z powodu choroby. W 
jaki sposób może chłop zdob,ć ta- 
kie świadectwo, kiedy lekarz często 
mieszka o kilkadziesąt kilometrów 
od jego siedziby! Zawieźć chore 
dziecko do lekarza? Taka podróż, 
zwłaszcza podczas bezdroża i słoty 
jesiennej, albo chłodów zimowych 
łatwo może spowodować śmierć 
chorego. O zbyt kosztownej wizyta- 
cji lekarskiej nie może być i mowy. 

Obzy nauczyciele, źle zrozumiani 
przez chłopów i sami rozumiejący 
ich nie lepiej, . nie chcę brać pod u-* 
wagę gołosłownych usprawiedliwień 
chłopów, skutkiem czego zjawia się 
zupełałe niepotrzebne rozgoryczenie 
i przypomnienie cawnych czasów — 
„kiedy to było zupełaie inacze...* 
Oto dlac ego szkoła powszechna pol- 
ską na kresach wschodnich stała się 
niepopularną i nielubianą. 

Czyż nie należy w interesach pań- 
stwowych zastanowić się nad tem, 
w jaki sposób zaradzić temu nienor- 
malnemu zjawisku? 

«  JIgnotus, 

zachodu świecił odblask  zorzy, w 
gąszczach rodziły się cienie, zaciera- 
ły się kontury drzew i krzewów, zie- 
wając się w jedną mglistą całość, na 
tle której powstawały fantastyczne 
kształty. Głęhoka cisza zalegała pusz- 
czę, gdy zawabił Bałtruk, Potężne 
parsknięcie przeleciało ponad bioiem, 
odbiło się głuchem echem o sąsied- 
nię wyspę i zamarło w  szuwa'ach. 
Upływała długa chwila wyczek wania 
pożądanej odpowiedzi, Zaów Biłtruk 
przytkął do ust zwitą trąbkę z brzo- 
zowej kory i ciche stęknięcie poszło w 
las. Tym razem zgłębi puszczy, ześrod* 
ka dzikiego ostępu przemówił łoś We 
stchnienie silnych piersi stawały się co: 
raż częstrze, coraz bliższe, Już wyraźnie 
słyszałem plusk wody pod silnemi ra- 
cicami, szelest rozsuwanej łozy. Ze 
sztucerem u twarzy zamariy w ruchu, 
przyczajony w konarach drzewa wy- 
patrywałem upragnionej cismnej syl- 
wetki. Już rogal musiał być blisko, 
już zmgłyi mroku wynurzywszy się 
niebawem przedlufą sztuceru. Ale upły- 
wały chwile drętwiały ręce, trzymające 
broń w pogotowiu, a'łoś jak w wo- 
dę zapadł—najlżejszy szmer nie zdra- 
dzał więcej jego obecności. Zwie- 
Bi A poznawszy zasadzkę odszedł 

cicho jak widmo. Długo jeszcze po: 
zostawaliśmy na naszej osice w ocze: 
kiwaniu, że łopociarz oznajmi o so- 
bis, ale daremnie—głucha cisza za- 
legła puszczę. Wypłynąt księżyc i 

trzeba 

O Nr237 (1247 

  

  

  

najlepsze obecnie,       DLA LOWARZYSEW I 

ZOSTAŁ OTWARTY SKŁAD: BRONI i AMUNICJI 

-„Spółka Łowiecka” 
w Wiinie ul. Mickiewicza 11. 

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO ZNANEJ W POLSCE FIRMY 

„]. SOSNOWSKI w WARSZAWIE". 
fabryka i skład broni 

na specjalne zamówienie której wykonano: broń śrutową i kulową światowej sławy fabryk: „Defourny 

Sevrin*, „Francotta*, „Forgeron”, „Lepage* I Inne. 

Sztucery dubeltowe, sztucery pojedyncze i sztucerki: „Nowotny”, ,„D.fourny S.viin*, „Mzuser*, Francotta 

i inne. 

Wyłączne przedstawicielstwo na województwa Wileńskie, Białostockie, Nowogródzkie 
i Poleskie 

Zakł, Amun, „i? 9 € i 8 K“ Sk. Ac. w Warszawie. 

Naboje šruiowe 

wyrobu maszynowego, jedyne całkowicie w Kraju wykonane a przelo najtańsze 

z kap. G velot, śrut hart. proch bezdymny R>itveil, 

Własne warsztaty rusznikarskie przy składzie. 

RABAT. 

KOŁEK WYŚLIWSKICH SPECJALNY 

SP>z' OGR. 
ODP. 

      
  Be   

  

  

bieżący! 
Bielizna, Galanterja, 

Krawaty, Sniegowce i Osuwie. 

Skład bogato zaopatrzony 
we wszelkie artykuły wełniane 
pierwszorzędnej jakości. 

Jan Wokulski i S-ka 
WIELKA 9. 

JUM 

KZ 

DEFUZOLI 

DZOWILI. 
BÓLE ORAZ. ZNIEKSZTAŁCENIA,STA: 7, 
WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKROT> /, 
NYM GŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓW. 

ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE. 

Tel. 182, 

EB 
/Й 

SU Ф + 

kstralit ans) 
PRAD LNRS INTRNAA DRAWA ANCZĄ 2 ZY 

20 NA Ek Ę A 
CIAŁA 3 

A и 2 
DO KOMPRESÓW "//, KBA 
ROZGRZEWAJĄCYCH, AE 

77 

/ 
SEA A / 

: SPOSÓB UZYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH //, => 

Do NABYCIA WE WSZYSTKICH APTĘKACH i SKŁADACH APTĘCZNYCH. 

  

. Farmaceutyczna Bolesław Krogulecki Warszawa, Ogrodowa 59a. 
Skład Główny firmy <Ekstralit L. Pajerskiego> Fabryka Chemiczno: į 

Į S] 
W. Z. P. Nr. 54, Wilno, da. 7 X—1926 

  

bladem światłem rozjaśnił wnętrze 
lasu. Powróciliśmy do ogniska. 

Po czarce starej wódki rozgadał 
się Bałtruk ichociaż w znacznej czę: 
ści były mi już oddawna znane jego 
zapatrywania oraz przedziwne zda- 

rzenia, jakie miewał w swem Iešaem 
życiu, to jednak i tym razem słucha- 
łem z uwagą tych jedynych w swo- 
im rodzaju poglądów i nadzwyczaj: 
nych opowieści. 

Stary był z natury odludkiem. 
Spędziwszy całe swe życie w pusz- 
czy, śród ukochanej przezniege przy- 
rody, ptactwa i zwierząt, widział w 
ludziach największego ich wroga. 
Patrząc przez długi szereg lat jak 
ustępowały lasy przed siekierą i wo- 
rującem się pługiem, jak zmniejszała 
się pod wpływem przyrostu ludności 
ilość źwierzyny, a już w jego oczach 
znikły niedźwiedzie i bobry, jak w 
zastraszającem tempie ubywało w 
rzece ryby, którą zawzięcie poławiał 
i która stanowiła jedno z głównych 
źródeł jego życia, jedyne radykalne 
zbawienie upatrywał w -cholerze i 
wojnie. 

Tylko te dwie plagi egipskie mo: 
giy jego zdaniem zmniejszyć zalud- 
nienie i jak mawiał «przywrócić po 
rządek i polepszyć życie». W prae- 
ciwnym razie „wszystko zginie! wszy- 
stko zdepczą ludzie. A gdy mu 
zwiacałem uwagą, że od cholery i 
on może umizeć, stary się nie prze- 

  

straszal. Raz już podczas epidemii tej 
choroby zajrzała ona do chaty jego 
rodziców. Ale ojciec znał zaklęcia, 
które przed Śmiercią jemu  przeka- 
zał. To też już wtedy wypędzono z 
chaty. cholerę, a Bałiruk sam słyszał 
jak cholera, wlaziszy w ogrodzie do 
grochu, rzewnie a długo ze złości 
płakała. Nie z jedną choler miewał 
on do czynienia, 'z jednakowo о- 
brym skutkiem odpędzał od siebie 
złe duchy i leśne chochliki, które 
mu płatały złośliwe figle. 

Raz w nocy, gdy wracał do domu, 
na równej drodze, w środku rozleg- 
łej polany zatrzymał sie koń Darmo 
Bałtruk popędzał, zadawał baty—koń 
chrapał, rzucał się w strony, a z 
miejsca nie ruszał, Wziąwszy kij w 
rękę, wysiadł wówczas z wozu, ro: 
zejrzał. się dokoła, a zobaczywszy, 
że wilka niema na drodze, domyśiił 
się sztuczki chochlika i zaklął. Nie 
wymówił jeszcze wszystkich słów 
sakramentalnych, jak już z pod ko- 
pyt konia w psiej postaci, tylko, że 
bez uszu i ogona wyskoczyła «nie- 
Czysta siłą» да drogę. Nie namyślą- 
jąc się długo ściągnął ją kijem z 
całej sily po karku, že aż zadudniło, 
jakby w bęben uderzył, a chochlik, 
nie spodziewając się tak brutalnego 
postępku Bałtruka, podskoczył do gó- 
ry i zapadł się w ziemię. 

Był też kiedyś świadkiem walki 
nieba z djabłami. Na odosobnionym 

  

  

  

W niedzielę o g. 6.ej w. 

„w sali Kreingla 
u! Ludwisarska 

wygłosi odczyt 

ks WŁODZIMIERZ 

LEŚNOBRODZKI 

NA TEMAT 

Dla czego zoglałem 

Ка КТа 
Prawosławje  synodalne, 

a prawosławje powszech- 

ne czyli katolicyzm.       
  

  

OKAZYJNIE 
do odstąpienia pierwszorzędny wielki 
MAGAZYN z pokojami dla składu, 
eleganckim urządzeniem i wygodami 
w najiepszem centrum miasta (ul, 
Wielka) Nadaje się do wszystkich 
przedsiębiorstw. _ Dowiedzieć się: 

Wilno; ul. Ostrobramska 2 m. 4 

    

DOKTÓR : 
K. Biuszel Karnicka 

powróciła i wznowiła przyjęcia 
od 9—11 g. Torgowa 9. 
  

  

artysta 

Jan Bułhak ;;:: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

  

NOWOOTA ORZONA 

NAJTAŃSZA 
pracownia kapeluszy damskich 

Dąbrowskiego, d. 7 — 10.     
  

  

  

ostrowiu, śród błota przy drodze 
stały dwa stare próchniejące dęby, 
w których to chachlik obrał sobie 
mieszkanie,  Wiedzia: Bałtruk 0 tem 
od dawna i zawsze, przechodząc 
tamtędy, czynił znak krzyża i odma- 
wisł pacierze. Raz w lesie, gdy tą 
drogą podążał, złapała go burza; 
luaął deszcz, trzaskały pioruny. Gdy, 
ukrywszy się pod świerczyną, Ocze- 
kiwał przejścia strasznyj chmury, 
olśniła go błyskawica i ze strasznym 
hukiem piorua w dąb uderzył, aż 
zadygotały konary i posypała się 
kora, ale też i z dziupli w postaci 
kiębka wyskoczył chochlik, potoczył 
się po ziemi i ukrył w drugim dębie. 
Chybiło niebo ża pierwszym  strza- 
łem, to też jak z dubelitówki popra- 
wiając pudło, do drugiego dębu dru- 
gi pioruń wypalił, ušmiercając tym 
razem figlarza chochlika. 

Gdy na mej twarzy wyczytywał 
stary powątpiewanie w prawdziwość 
tych opowieści wówczas tłómaczył: 
„od pierwszego dnia stworzenia trwa 
ustawicznie ta walka nieba z piekłem. 
Bóg strąciwszy z nieba złych anio- 
łów za pychę, przeznaczył im miejsce 
stałego pobytu w piskle, położonem 
wewnątrz ziemi, a więc, gdy który z 
jego lokatorów wywętiuje na po: 
wierzchnię — Bóg karze go za nie- 
posłuszeństwo, zabijając przy pomocy 
pioruna". 

Przez całą noc bajał stary, opo:
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KURJER GOSPODARCZY 
Przegląd życia gospo- 

darczego Polski. 
Pod tym tytułem b. prezes mini- 

strów p. K. Bartel, ogłosił ostatnio 

drukiem broszurę, w której daje cy- 

frowe zobrazowanie rozwoju i postępu 

życia gospodarczego Polski za czas 

od połowy maja do września 1926 
roku. . 

W przedmowie do p.acy swej p. 

Bartel podkreśla, że przewrót majowy 

—chociaż nazwano go przewrotem 

moralnym — nie ograniczył się jedy- 

do sfery stosuakó w politycznych 

Ez wywarł wielki wpływ i na życie 

gospodarcze, jakkolwiek do dodatnich 

wyników przyczyniły się również ; 

zewnętrzne pomyślne konjunktury. 

Twierdzeniu temu trudno odmówić 
słuszności, jeżeli się waży widoczny 

postęp za omawiany czas w dziedzi* 

nie uzdrowienia stosunków i warun- 

ków gospodarczych przez osiągnięcie 

równowagi budżetu, zmniejszenie 

stopy dyskontowej, stabilizację walu- 

ty, zwiększenie zapasów złota i wałut 

w Banku Polskim, ożywienie wszyst- 

kich gałęzi produkcji, zmniejszenie 

liczby bezrobotnych, zwiększenie 

obrotu towarów, korzystne zmiany 

w bilansie handlowym i t.p. 

W  wymierionej pracy zostały 

poruszone następujące kwestje: sytua- 

cja budżetowa, sytuacja finansowa 

ajk ii į rynex pracy, komunikacja, 

„Mandei zagraniczny, ceny. Wywody 

swe autor gruntuje wyłącznie na da- 

nych statystycznych i wykresach, przy- 

chodzi przytem do następującej ogól: 

nej charakterystyki rozważanego cza: 

sokresu: 

1. Pomimo podniesienia urzędni- 

czych poborów o 4—6 proc. w bud- 

żecie państwowym została os'ągn'ęta 

równowaga, a nawet uzyskano. pew- 

ną nadwyżkę, która pozwala pokryć 

częściowo deficyt poprzednich czte- 

rech mizsięcy. a 

2. Oi czerwca nastąpiła poprawa 

*ursu złotego. W sierpniu złoty usta- 

bilizował się na poziomie 9 zł. za 1 

_ dolar. Zapas złota i walut zagranicz- 
mych w Banku Polskim wrósł o 103 

_ miljony franków złotych, wobec cze- 

1 go Bank Polski mógł powiększyć 

obieg biletów bankowych. Stopa dy- 

ontowa Banku Polskiego została 

" obniżona z 12 na 10. Dokonane zmia« 

" my statutu Banku Polskiego przysto- 

sowały instytucję emisyjną do po* 

trzeb życia gospodarczego. Zasługuje 

tu na podkreślenie szerokie uwzględ- 

nienie potrzeb kredytowych rolnictwa. 

3. W dziedzinie produkcji nastą 

piło ogólne ożywienie. W  szczegól- 

ności zwiększyło się bardzo znacznie 
wydobycie węgla, jak 

  

się zauważyć wzmożona działalność w 

hutnictwie i przemyśle wiókienniczym. 

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się 

© 100,000, liczba zakładów pracują: 

cych przez pełny tydzień zwiększyła 

się dwukrotnie w porównaniu z ma* 

jem, a przeszło trzykrotnie w porów- 

naniu ze styczniem. 

4. Praca taboru kolejowego wzio- 

З!а dzięki wzmożeniu eksportu wę: 

la i drzewa zagranicę Oiaz w związ- 

ku z ogólną poprawą sytuacji w 
przemyśle, Czynniki te _ wpłynęły 
również na zwiększenie ruchu statków 

  

wiadając coraz to nowe zdarzenia: to 
mu «kapelia» w głuchym lesie grała 

_' pod mostem, to okazał się dyabeł w 
postaci małego pieska, to chciał go 
zmylić, wołając ludzkim głosem i 
przyprawić o zabładzenie, to znów 
innym razem zdybał fiirtujących cho- 
<hlików na wysokim świerku, že 22 
Szyszki sypały się z drzewa. 

Trudnił się też medycyną. Wyna* 
łazł jakąś trującą roślinę i stosował 
ją jako generalny środek przeciwko 
wszelkim cierpieniom. Cudotwórcze 
działanie tego ziółka najzupeiniej od- 

Mocowiadało psychologji naszej wiej- 
skiej ludności, ciążącej sobie wszelką 
przewlekłą chorobę; to też skoro by- 
ło sądzono choremu wyzdrowieć, le- 
karstwo szło mu na zdrowie, jeżeli 
sądzono było mu umrzeć — skracało 
cierpienia, słowem w którą kolwiek- 
bądź stronę byle wyraźnie i prędko 
i byleby chory dłużej w domu nie 
stękai. 

Oczywiście, że tylko druga kate- 
gorja chorych stanowiła klijentelę 
Bałiruka, a gdy mu raz zwióciłem 
uwegę, iż truje ludzie i że wielce 
karygodnem jest takie leczenie, spoj- 
rzał na mnie z politowaniem i od. 
rzekł: «Panicz nic nie rozumie, toż 
jasne, że im umrzeć sądzone, bo 

gdyby który miat żyć, toby odrazu 
wyzdrowiał». Pomimo jednak tak wi- 

B i piorunujących skutków 
eczenia, rozgłos miał wielki i o kil- 

również daje odpowiedzialnością. 

ZIEM WSCHODRICH 
(dyskonta) 

Bank Polski nie jest w stanie 
ulzieleć poszczególnym hodowcom 
kredytu i z tej racji obecnie dokony- 
wane są jedynie tranzakcje gotówko- 

w Gdańsku. 
5 Bilans handlu zagranicznego 

dawał saldo dodatnie, przyczem w 

przywozie zmniejszył się znacznie 

odsetek artykułów spożywczych i wę 

luksusowych, w wywozie zaś w 
związku ze wzrostem zdolności kon* 

kurencyjnej przemysłu dawało się 
zauważyć zwiększenie udziału wyro* 

bów przemysłowych. 

Oprócz tych dodatnich stron jakie 
w rozwoju życia gospodarczego dają 

s'ę ujawnić—autor zwrzca uwagę na 

jeden niebezpieczny maoment: tenden- 

cję zwyżkową cen poczynając od 

sierpnia. Ten niebezpizczny objaw w 
dziedzinie cen, zdaniem p K. Bartla, 

musi stać się przedmiotem nsjwyž- 

szej troski Rządu i caiego spoleczen- 

stwa. 

Gospodarka rybna na 
Ziemiach Wschodnich. 

Duża ilość jeisr na Ziemiach 
Wschodnich nie jest wyzyskana dla 
celów gospodarki rybnej. Zniszczenie 
powojenne, brak kredytów nie pozwa 
la aby dziedzina fa mimo pierwszo: 
rzędnych warunków zostało wykorzy- 
staną. A gospodarka rybna w życiu towego. Przedstawiciele kupiectwa 

gospoderczem przy racjonalnem jej wileńskiego odbyli w sprawie tej 
poprowadzenia może u nas zająć wspólne narady, na których ustalono 
jedną z głównych pozycyj w bilansie zasadnicze wytyczne, z jakiemi dele- 

handlowym Ziem Wschodnich. gaci wystąpią wobec Min. Skarbu. 

W chwili obecnej czynniki miaro- Opinja kupiectwa miejscowego idzie 

dzjne zainteresowały się dzięki inicja: w kierunku konieczności zryczałtowa- 

tywie Dyr. Oddziału Banku Polskiego nia podatku obiotowego dla  jaknaj- 

p. Białasa tą dziedziną co pozwala szerszej grupy płatników. Oprócz te- 

wrożyć pomyślniejsze horoskopy na go kupiectwo z całą stanowczością 

przyszłość, P. Dyrektor Białas przed domagać się będzie uproszczenia ma: 

paru tygodniami zwiedzi kilka ośrcd nipulacyj podatkowych. 

ków, ae pa rybna jest QIEŁDA WARSZAWSKA 

prowadzona w celu roznajomienia się ii 

że sianem jej na miejscu. Był mię zy Demisy I kam AE 

Organizacja wielka mogłaby śmia- 
ło prowadzić na większą skalę ho- 
dowię gatunków tutejszych, a nawet 
i sprowadzić narybek gatunków po- 
trzebnych do fabrykowania konserw 
rybnych Nizwąłpliwie fabryka takich 
konserw mogłaby znaleźć zbyt dla 
wyrobów na rynku polskim i zagra- 
nicznym. 

Tak pomyślane towarzystwo może 
liczyć na pomoc Banku Polskiego 
zwłaszcza, że przy niezbędnej tu ime- 
ljoracjj mało użytecznych terenów 
wodnych podniosłaby się siłą po- 
Gatkowa właściciela tych obszarów 
zwiększając dochody S carbu Państwa. 

Ъ 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Sprawa zryc:ał:'.owania 
podatku obrotowego. W dniu 
wczorajszym wyjechali na zaproszenie 
Mn. Skarbu do Warszawy na kon- 
ferencję, która odbędzie dn. 11 paź 
dziżrnika, przedstawiciele miejsco: 
wych organizacyj kupieckich. Na 
konferencji tej omawiana będzie 
Sprawą zryczałtowania podatku obro- 
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na 

Gustaw MolendaiSyn 
FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok »ałożenia 1850, 

Skład Fabryczny 
całą Ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949 

Nadzwyczaj wielki wybór 

MATERJAŁÓW SUKIENNYCH i KAMGARNOWYCH 

na sezon zimowy 
  

  

Zakład ogrodniezy, 

handel nasion 

i szkółki drzew 

ist, ой 3 

6. Weler 
Sklepy kwiafowe 

WILNO, 
ul.Sadowa 

Nr 8. 
UL ZAWALNA 18 

UL. WIELKA 42. 
  

  

  

  

innemi w Malinowszczyź ie u p. 3 

Śsiętorzeckiego gdzie ongiś racjo- pojąry R p pe г. 1860 - 

па!ла hodowla ryb b;ła w rozkwicie, Holandja 361,00 36200 360,20 ® 

a dziś tylko zawdzięczając energji 2 43,71 43,88 > Ed raso a 

ciciela ni ' tak, jak to się Nowy- 9,60 902 8. x O. 
właściciela nie zankia iek, jak to się Paryż ZEE 30 8 UWADZE o && 

stało + wielu innych miejscach. PE 2672 2618 660): 2 O w Ś 3 

Aby żasiągnąć informacji, jak SIĘ Szwajcarja 174,26 17470 17382 (O о 
obecnie sprawa pizedsiawia, czy Wiedeń - 12726 — 12758 — 12691 0:2 PP, MY LIWYCH o 

właściciele terenów wodnych mogą Włochy 3587 35,96 3579 _ O ciepłe czapki, kamizelki, pończochy: O 
liczyć na pomoc państwową w celu S—5 2510 2516 2504, O kakiczkić: o 

dźwignięcia tej gaięzi naszego gospo NE ZDAC OCZNA g” „e: LA p. "8 jeca firma 

darstwa zwióciliśmy się do p  Dy- Papiery wartościowe 2 R ż 9 

rektora Białasa z prośbą o informacje: p 1 złotych 634 O K 

Pan Dyrektor Białas podzielił si; podac p M 0151,00 © J, aulCZ o 

z nami następującemi uwagami. 5 pr. pożycz konw. — 47.50 4550 — о z ; o ы J 
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gałęzią niezmiernie ważną, bowiem ь o : = o fabryka czekolady 

wymagając stosunkowo niewielkich 2 

kosztów i nie będąc zupełnie prawie ł 

zależne od stanu atmosferycznego, 
przy silnym zapotrzebowaniu ryb przeż 
ludność tutejszą może przynieść znacz- 
ne korzyści, — i i 

Ryzyko jest więc minimalne, a |NTEDIELA: eis A nip S o 
korzyści mogą być znaczne. 40 Das Woch. si. o g.4 m 21  nowisko kierownika działu admini: 
irasai g 120 po Św.Fr Zach. sł. o g. 6 m. 57 yo kon RZA П 5 

: $ utro pol. państw. w Białymstoku. 
niezbędnem jest ujęcie gospodarstwa | Placydy. SAMORZĄDOWA       
bnego w jedną organizację po- 

A w formie bąsź to spółki 
akcyjnej, bądź spółki z ograniczoną 

URZĘDOWA. 
— (t) Przyjazd p Ministra 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

W poniedziałek 11 b. m. przybywa 
do Wilna Minister Rolnictwa i Dóbr 

Państwowych p. K. Niezabytowski. 

Organizacja taka byłaby w stanie 
ujednostajnić sposób hodowli i zorga 
nizować należycie sprzedaż, co wpły- 
nęłoby niewątpliwie regulująco па — (x) Przemianov/anie Urzę 

ceny, Е du. W myšl ostainezo rozporzą: 
Celem zogniskowania sprzedaży dzenia Min. Spr. Wewn. istniejąca 

w Wilnie towarem zawsze żywym dotychczas Ekspozytura Śledcza na 
bardzo pożądanem byłoby Sporzą: m. Wilno została skasowaną, w miej- 

dzenie sadzawek lub basanów. sce zaś jej stworzono Urząd Siedczy 

„ To dałoby możność posiadać m. Wilna przy ul. Zawalnej Nr. 56. 

zawsze zapas towaru oraz rozwinąć £8— (x) Zmiana na stanowiskach 

kredytową sprzedaż ryby. w policji. W dniu $ b. m. stano» 
Taka instytucja, posiadająca w wisko zastępcy komendanta m, Wii- 

swym portfelu weksie, wpływające z na objął ,dotychczasowy komendant 
tytułu tranzakcji kredytowych mogła policji pow. Mołodeczańskiego komi: 

by liczyć na pomoc Banku Polskiego sarz Kasprzycki. 
w postaci bezpośredniego kredytu Dotychczasowy zaś zastępca ko- 

kadziesiąt wiorst przywożono do nie- bagno. O cichem posuwaniu się 
go pacjentów. Tak pewnym był swe- przez zwartą łozę i topielisko nie 

go środka, że gdy sam zachorował mogło być mowy. To też, gdy już 
nie zawahał się przyjąć cudownego upadła wszelka nadzieja przywabienia 
ziółka; po wypiciu w parę godzin łosia, by zmylić czujnego rogala ru- 

już mie żył, a przekonany jestem, że szyłem głośno przez bloto. Sądząc 
i w tej ostatniej chwiii nie zwątpił że tak hałaśliwie i śmiało może się 

w cudotwórcze działanie lekarstwa. zbliżać tylko inny łoś, bywa że 

Dziś jeszcze żyje pamięć o Bł. ostrożny zwierz dzje się podejść. 
truku wśród starszego pokolenia, z Już wysoko podniosło się słońce, 

portretu pędzla Wyczołkowskiego u: gdy wyszedłszy na dużą haliznę, po 

šmiecha się jego twarz szczeremi o- rosłą wysokiem sitowiem, ujrzałem 

czami dziecka a duch błąka się po przedmiot moich łowieckich zabie 
ukochanej puszczy. gów. O trzysta kroków przedemną 

Upływała jesienna noc. W głębi przechodziły krokiem kiempa z 10- 
moczarów dolatywało głuche huka- szakiem i piękny łopaciarz, Kroczyły 

nie puhacza. Z rządka przerywał wolno przez grząskie błoto a tak 

ciszę skrzypliwy głos przelatującej lekko i równo, jakgdyby przechodziły 

czapli. Przy świetle księżyca prze- po najsuchszej łące. O strzale na ten 

szliśmy z powrotem drogą na wyspę. dystans, pomimo, że trzymałem w 

Czekaliśmy tym razem aż łoś oznaj- rąku pierwszorzędny sztucer, nawet 
mi o sobie. Czas upływał, ustępował nie pomyślałem. Szanse zabicia były 

mrok, rzedniały mgły, budził się las, bardzo małe, a płoszyć nieopatrznym 

a łosie wciąż za.howywały głuche strzałem uważałem za karygodne. 

milezenie. Już dobrze dniało, gdy w Przyglądałem się więc trójce naj: 

końcu wyspy usłyszeliśmy tęskne grubszej naszej žwierzyny, O ksztal 
<u —o». Baltruk odpowiedział, łoś tach przedpotopowej f:uny— dzikich 
siękał, ale się nie zbliżał. Rozosta- i niewspółczesnych, a tak imponu- 

wiwszy Biłtruka na miejscu, ostroż- jących i pięknych swoją brzydotą. 
nie i powoli zacząłem podchodzić, 
Z łatwością, skradając się po suchej 

wyspie, omijałem wywroty i załomy 
najmniejszym szelestem nie zdradzając 
swej obecności; jednak nie trwało 
to długo. Łoś stękał na drugim 
ostrowiu—irzeba było przejść przez 

  

— (o) Zjazd wójtów i p sarzy 
gminnych. Daia 15 października 
ódbędzie się miesięczny zjazd wojtów i 
pisarzy gminnych pow. Wileńsko- 
Trockiego. Na porządku dziennym 
sprawy bieżące. 

— (o) Obniżenie stopy pro- 
centowej przy ściąganiu kar za 
zwłokę. Wydział powiatowy sejmiku 
Wiieńsko Trockiego na najbližszem 
posiedzeniu sejmiku wystąpi z wnios- 
kiem o obniżenie stopy procentowej 
przy ściąganiu kar za żwłokę za nie: 

płacenie podatku drogowego. Kara 
ta dotychczas była Śściągana w wyso- 
kości 4 proc. 

— (o) Przelim/'narz budżetowy 
sejmiku Wileńsko Trockiego. W 
związku ze zmianą okresu budżeto' 
wego, która to zmiana wprowadza 
początek roku budżetowego od dnia 
1 kwietnia, wydział powiatowy opra- 
cował projekt przeliminarza budżeto- 
wego na pierwszy kwartał roku 1927 
(styczeń marzec)  Przeliminarz ten 

będzie rozpatrywany na plenum sej- 
miku Wileńsko: Trockiego w dniu 23 
października. 

— (o) Rewizja podatku ko 
munalnego ой przedmiotów 
zbytku, Wydział powiatowy sejmiku 
Wileńsko Trockiego zamierza poddać 
rewizji sprawę podatków komunal- 
nych od przedmiotów zbytku. Mię- 
dzy innymi projektuje zmniejszyć lub 
zupełnie skasować podatek od ro- 
werów i broni myśliwskiej o ile ta 
ostatała nie stuży do polowania. 

MIEJSKA 
— (x) Wręczenie puharu ofia- 

rowanego przez m. Wilno W 
dniu dzisiejszym Magistrat m. Wilna 

wydelegował kilku przedstawicieli do 

23 pułku ułanów, w celu wręczenia 

puharu, ofarowanego przez m. Wi!- 
no dla zdobywcy pierwszej nagrody, 
odbytych w maju r. b. konkursów 
hippicznych. 

Wręczenie tego puharu odbędzie 
się uroczyście przy współudziale 
przedstawicieli wojskowości i władz 
samorządowych. 

— (x) Z posiedzenia lekarzy 
szkól powsz. m. Wilna. W dniu 7 
b. m. o godz. 8ej wiecż. w wydziale 
szkolnym Magistratu m. Wilna od- 
było się posiedzenie lekarzy szkół 
powszechnych, 

Spółka 

Wileńska 39 Handel     

  

SAROTTI-- 
«= K ak ao 

które ukarało się w sprzedaży w 2-ch gatunkach 

I gatunek «SAROTTI» — KAKAO. 

„KONSUM* — KAKAO. 

Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smakiem, delikatnym aromatem, 

oraz zawartością tłuszczów i pożywnością przewyższają wszystkie dotych 

czasewe gatunki zagranicznego kakao. : 

Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonjalnych i spożywczych \ 

Jeneralna reprezentacja na Wilno I okolice 

Wilno, ul. Zawalna 27. Tel. 746, 

66 г орг, 
odp. Importowy       

  

Na posiedzeniu tem, prócz Szere- 

gu drobnych spraw omawianą była 

sprawa natychmiastowego przepro- 

wadzenia rejestracji dzieci chorych 
na gruź icę. 

ozatem orm:awiano sprawę zor* 
ganizowania w najbliższym czasie 

specjalnego miejskiego szpitala dla 
dzieci gruźlicznych. 

Stworzenie tego szpitala uzależ: 
nione będzie od pewnych subsydyj 

na ten cel. 

— (0) Szkarlatyna w Wilnie. W 
ubiegłym tygodniu zachorowało w 

Wilnie na szkarlatynę 18 osób, z 

których jedna zmarła, 

— (x) W sprawie zezwoleń na 
roziewnie kwasu octowego. Wo- 

bec dużej ilości podań, które ostatnio 

napiywzją do Izby Skarbowej, w ce: 
lu uzyskania zezwolenia na otworze- 
nia rozlewni kwasów octowych, Izba 
Skarbowa wyjaśnia, iż osobnicy 
pragnący otworzyć takowe nie są 
obowiązani do ubiegania się o ze* 
zwolenia. 

W każdym razie przedsiębiorca 
przed otwarciem takiej rozlewni obo- 
wiązany jest zgłosić powyższe w 
urzędzie Akcyz i Monopolów Państw. 

— Kawiarnia artystyczna zo- 
stała otwarta. W dniu wczorajszym 
ks. proboszcz Kulesza dokonał aktu 
poświęcenia nowootworzonej kawiar- 
ni „Artystycznej“, własność p. Kne- 
blewskiego. 

Dotychczasowa cukiernia „Arty: 
styczna* mieszcząca się w dolnym 
lokalu została zlikwidowana, a na jej 
miejsce po «stała w góraym, gustow- 
nie urządzonym lokalu nowa—, Wiel- 
ka Artystyczna”. 

Wilnu przybyło więc jeszcze jedno 
miłe miejsce dla rendes-vous towa- 
rzystwa. 

— Gen. Żeligowski w Wilnie 
Ww dniu wczorajszym gościł w na 
o: mo na 'wieš 
waleczny obroūca Wiln. „a 
Żeligowski. ; A" 

— Miejska Przychodnia Uro- 
logiczna. W tych dniach powstała 
nowa miejska przychodnia urologicz- 
na, mieszcząca się przy ul Zawal- 
nej Nr. 42. 

Chorzy na schorzenia urologiczne 
są to chorzy cierpiący na schorzenia 
dróg moczowych. 

Dział chorób systemu moczo- 
pędnego dzięki postępom cysto—i 
rentgenoskopji w ostatnich czasach 
szczególnie rozwinął się. Olbrzymia 
liczba schronień gruczołu krokowego, 
pęcherza moczowego, przewodu mo- 
czowego i nerek powoduje koniecz- 
ność segregowania chorób tych w 
samodzielną grupę schorzeń chirur- 
gicznych pod nazwa urologji. 

, Urologja obecnie zajmuje wybitne 
miejsce w medycynie klinicznej ze 
względu na swoją surową klasyfika- 
cję, metody badania i konieczne ope: 
racyjne zabiegi. 

W uniwersytetach Europy Za- 
chodniej istnieją specjalne katedry 
urologji oraz specjalne kliniki tejże 
dziedziny. 
, Wobec wyżej wymienionego sta- 
je się zrozumiałem to znaczenie,. 
które nabiera nanowo otwarta przy- 
chodnia urologiczna. 

— (o) Chrzest samolotów Dziś 
dnia 10 października na Porubanku, 
w obecności władz administracyj- 
nych, samorządowych i wojskowych 
odbędzie się chrzesł dwóch samolo- 
tów, z których jeden został zakupio- 
ny przez samorządy ziemi wileńskiej, 
drugi zaś przez samorządy pow, 
Wileń sko-Trockiego.



  

Stale na składzie w wielkim wyborze: 

Liczne nowości we wszystkich oddziałach. 

Wysyłka zamówień na prowincję. 
a 

W 6-tą 
W dn'u wczorajszym, jako w szó- 

stą rocznicę oswobodzenia przez wa- 
leczne wojska gen. Żeligowskiego 
Wilna, odprawione zostało przez J.E. 
Ks. Biskupa Michalkiewicza solenne 
nabożeństwo w Bazylice, na którem 
był obecny Minister Reform Rolnych 
p. Staniewicz, następnie przedstawi- 
ciele włzdz cywilnych z Wojewodą 
Wileńskm p. Wł Raczkiewiczem na 
czele, przedstawiciele wojskowości z 
generałami: Dzierżanowskim, — Виг- 
hard Bukackim; Kubinem i Pożerskim 
oraz przedstawiciele władz samorzą: 
dowych. Podniosłe kazanie okolicz- 
nościowe wygłosił J. E. ks. Biskup 
Bandurski, nawiązując w niem do 
czasów wojennych z przed lat sześciu» 

  

Wielki Bom Townrowo- Przemysłowy 
Bracia Jabłkowscy 

Wilne, Mickiewicza 18. 

  

Palta i ubrania męskie, galanterja damską i męska 
: bielizna, wełny, bawelny, jedwabie, kołdry. 

Specjalnie dla panów myśliwych: 
przybory skórzane, kurtki myśliwskie. 

rocznicę, 

Podczes nabożeństwa pułki stan- 
cjonowane w Wilnie, oraz zdobywca 
Milne, negrodzony odznaką Virtuti 
Militari, 85 pułk. Strzelców Wileń 
skich ustawiły się na placu katedrsl- 
nym, a samolot wojskowy zataczał 
koła nad miastem. 

Po nabożeństwie odbyła się defi- 
lada prowadzona przez dowódcę Ob- 
szaru Warownego gen. Pożerskiego. 
Przyjmuwał defiladę Dowódca Kor- 
pusu gen. Dzierżanowski. 

Sunęływięc kolejno pułki 1, 5.i 
6, pierwszej dywizji |legjonowej, 85 
p. Sirz. Wileńskich, 3 p. Saperów, 
1.p-28.p; 3-.p. 4.-6,.3-0-2-k1-23 
p. ułanów. 

Napad na sekwestratora, 
We wsi Zelaźniki, pow. Postawskie 

go, doszło do poważnych zaburzeń. 
Sekwestrator urzędu gminy Zanarodz- 
kiejj Wł Malinowski przybył w celu 
ściągnięcia podatku państwowego. Tłum 
ludzi, liczący około 40 osób, rzucił się 
na sekwestratora, usiłując go pobić i 
nie dopuszczając do zajmowania ru- 

RÓŻNE. 

— W sprawie uro: zystości 
otwarcia roku akademickiego. 
Wileński Komitet Akademicki podaje 
do wiadomości ogółu Kol. Kol. iz 
ab'órka polskiej młodzieży akademic- 
kiej w celu wzięcia udziału w uro- 
czystościach otwarcia roku akademic- 
kiego wyznacza się w sali V-ej gma: 
chu giównego (i na korytarzu przed 
tą salą) na godz. 9:tą min. 45 dnia 
11-go bm. (poniedziałek), skąd zwar- 
ta grupa młodzieży akademickiej ze 
sztandarem na czele uda się do ko- 
ścioła. Do czasu ukończenia nzbo- 
żeństwa i powrotu znajdujących się 
w kościele,.w myśl zarządzenia władż 
uniwersyteckich, nikt ze studentów 
nie będzie wpuszczony na galerję 
Auli Kolumnowej. 

Wileński Komitet Akademicki go- 
rąco wzywa ogół polskiej młodzieży 
akademickiej do gremjalnego stawie- 
nia się. 

— Konkurs. Wileńskie Towa- 
rzystwo Lekarskie ogłasza konkurs 
na stypendjum 2 legatu š, p. Dokto- 
ra Ludwika Lachowicza, w kwocie 
około 100 złotych miesięcznie, prze: 
znaczone dla studenta meycyny, 
wyznania rzymsko-katolickiego, po- 
chodżącego _z kresów — północna- 
wschodnich Rzeczypospolitej, 

Stosownie do woli  testatora, 
pierwszeństwo mają krewni zapiso- 
dawcy, lub noszący nazwisko Lacho- 
wiczów. W braku kandydata, odpo- 
wiadającego wymaganiom, wskaza- 
nym przez testatora, stypendjum o- 
trzyma student kursów wyższych, 
odznaczający się wzorowem sprawo- 
waniem i celującemi postępami w 
naukach. 

Termin do wnoszenia próśb do 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskie 
go, (Zamkowa 24, skrzynka do listów) 
o wyżej wymienione stypendjum o: 
znaczony został na 15 peździernika 
1926 roku. в 

— (t) Towarzystwo Miłośników 
Sportu Wędkowego:— Powstało w 
Wilnie Towarzystwo Miłośników 
Sportu Wędkowego. Inicjatorami te- 

o są Radca Wojewódzki p. Wacław 
akarow i raczelny lekarz kasy cho- 

rych dr, Maleszewski. 
Towarzystwo zaprojektowało wy- 

dzierżawienie terenów wodnych je- 
dynie dla celów wymienionego spor: 
tu z zastrzeżeniem, że nie będzie do- 
puszczało łowienia ryb sieciami lub 
innemi + rabunkowemi sposobami, 
czem niewątpliwie przyczyni się do 
podniesienia rybostanu w naszych 

« wodach, tak zaniedbanego w czasach 
dzisiejszych. в 

— Wieczór oświatowy. W niedzielę 
dn. 10 października o godz, 6 wiecz, w Lo: 
kalu Domu Ludowego im. ks, bisk. Bandur 
skiego pizy ul. Nowa Aleja 2 odbędzie sięwia jedną z na»>:*7 

chomości. Przybyły na pomoc poste- 
runkowy Abramczyk, również napad- 
nięty został przez tłum, który omał go 
nie zlynczował. Jedynie pod grożbą 
użycia broni udało się policjantowi 
opanować sytuację i rozprosz yć napast: 
ników, W sprawie tej wdrożono 
śledztwo. 

  
  

wieczór oświatowy dla dzieci i młodzieży, 
Na program złoży się: 
1) Pogadanka na temat, Ciekawe opo: 

wieści harcerskie z czasów wojny wypowie 
p. Brovisław Tokaj. 

2) Gry i zabawy. 
Wstęp wolny. 
— Zarząd Katolickiego Związku Po: 

lek zawiadamia Panie proszone o przyby: 
eie na posiedzen's 11 b. m. z niezalešnych 
przyczyn takowe zostało odwołane. 

— Kursy dokształcające dla rze- 
mieślników. Wileńskie „ T—wo Artystów 
Plastyków (ul. Św Anny *7) otwiera Bezpła- 
tne Kursy dokształcające dla rzemieślników. 

— dekoratorów, malarzy pokojowych, 
i lakierników : : 

— rzeżbiarzy, sztukatorów (gipsaturni» 
ków) i snycerzy, 

— stolarzy meblowych i budowlanych 
oraz cieśli, 

— ślusarzy, blacharzy i kowali, 
— kilimiarek, hafciarek i szwaczek, 
— ogrodników i innych zawodów. 
Zapisy od 11 października r. b. w mię: 

dzyczasie 6—8 wieczór. 
— Polskie Towarzystwo Teozofi- 

czne niniejszym zawiadamia, że dzisiaj 10 
X o godz. 5—ej pp. odbędzie się pierwsze 
zebranie dla interesujących się w nowym 
lokalu T—wa (ul. Mickiewicza 46 m. 6). Te' 
matem pogadanki będzie: Chrześcijaństwo a 
Teozofja. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— (t) Por. Orliński wygłosi 

odczyt o swej podróży. 16:g0o bm. 
bohater lotu Warszawa— Tokio 1 2 
powrotem. Kpt. pilot Orliński wy: 
głosi odczyt o swojej podróży. Od- 
czyt ten będzie punkiem kuiminacyj- 
nym tygodnia lotniczego. 

Odczyt W, Sieroszewskiego 
«Fił;mdski a Musssolini». Odczyt wiel- 
kiego powieściopisarza Wacława Siero- 
szewskiego, który się odbędzie jutro w po- 
niedziałek 11 b. m. w gmachu teatru Pol: 
skiego wzbudził wielkie zainteresowanie 
we wszystkich warstwach społecznych, ze 
względu na temat aktualny oraz prelegenta. 

ilety sprzedaje kasa Teatru Polskiege 
codziennie od 11—ej r. do 9 wiecz. 

Początek o g. 6—ej w. 
— Odczyt w Domie ludowym P.M.S, 

przy Białym zaułku Nr 8 wygłosi p. Bole- 
sław Rynkun na temat <O lotnictwie> w d. 
10 b. m. o godz. 6—ej wieczorem. Wstęp 
bezpłatny. 

U TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala Lutnia). «Dzień 
bez kłamstwa», komedja o nieprzeciętnej 
treści i zawrotnym humorze graną będzie 
tylko dziś i jutroz mimo wielkiego powo* 
dzenia, jakiem się cieszy ta komedja, ze 
względów technicznych jutro w poniedzia- 
łek bezpowrotnie schodzi z rępertuaru Te- 
atru Polskiego. 

— Wtorkowa premjera. Bezpreten- 
sjonalna krotochwila W. Rapackiego (syna) 
«Рара się żeni» we wtorek w:hodzi na re* 
pertuar Teatru Polskiego. Publiczność nasza 
będzie więc miała możność na premierze 
wtorkowej porównać bezpośrednio humor 
polski z humorem amerykańskim poprzed- 
niej premjery. Środowiskiem komedji «Papa 
się żeni» jest zakulisowe życie artystów: 
kabotymów, które autor-aktor W. Rapacki 
ma deskonale i nie szczędzi mu jaskrawych 
arw. 

— Przedstawienie ku uczczenin 50- 
letniej rocznicy śmierci Al. Fredro. W 
czwartek dn. 14 b. m. Teatr Polski wysta: 

omedji Al. Fredro 
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«Damy i huzary», Przedstawienie poprze- 
dzone będzie słowem wstępnem 

«Damy i huzary» grane będą tylko raz 
jeden na przedstawieniu wieczorem, 

— Komunikat Kierownictwa Teatru 
Polskiego. Kierownictwo Teatru Polskiego 
w Wilnie wyjaśnia, iż będąc jedną z grup 
Zespołu «Reduta», ma za zadanie, włożone 
przez Kierownictwo ogólne, dawania w Te: 

rozrywkowego 
(komedja i farsa), w przeciwieństwie do 
Grupy na Pohulance, która dawać zamierza 

atrze Polskim  repertuarn 

repertuar poważny, 
— Poranek'koncert KorwinSzyma- 

db ię Świ i akos pp. odbędzie się Świetny poranek, urządzo» 
a przez Wileńskie TO WALSCRO Filharmo: 
niczne. Wystąpi na nim znakomita śpiewacz: 
ka Stanisława Korwin - Szymanowska w 
swym najlepszym repertuarze, oraz świetny 

eliks Szymanowski. Będzie to uczta 
artystyczna, jakiej Wilno dawno nie miało. 
Przepiękny program tego wspaniałego kon- 

nowskiej w «Lutni>. Dziś o 

pianista 

certu zapowiada utwory: Moniuszki, Debns- 
sy, Karola Szymanowskiego, Rymski-Korsa- 
kowa; arje operowe: Boito, Leoncavallo, 
których St. Korwin'Szymanowska jest naj: 
znakomitszą wykonawczynią. Pianista Feliks 
Szymauowski wykona—ciekawe technicznie, 
wsp:niałe kompozycje Liszta, Brahmsa, oraz 
Fr. Chopina. 

Koncert ten wzbudził zrozumiałe zein- 
teresowanie. Bilety w kasie teatru od 1lvej r. 

— Występy Lucyny Messal w Wii; 
nie. Znakomita primadonna operetki Lucyna 
Messal wystąpi ze swym zespołem jutro 
w poniedziałek 11—go oraz we wt.rek 12— 
go bm. w Teatrze «Reduta». 

Po raz pierwszy w Wilnie wystawioną 
zostanie nadwyraz barwna i melojyjna 
operetka O, Stranssa <Teresina i Napoleon», 
która Święciła w Warszawie tryumf praw- 
dziwy. Obok świetnej interpretatorki roli 
tytułowej wystąpią: B. Mierzejewski, M. 
Dowmaunt, P. Milewska, S. Laskowski, M. 
Cybulski, J. Winiaszkiewicz, C. Zbierzyński 
i inn. Orkiestrę pod dyrekcją znanego 
kapelmistrza Stanisława Nawrota, 

Zapowiedź występów operetki warszaw 
skłej wzbudziła wielkie zainteresowanie. 
Pozostałe b'lety nabywać można dziś w 
biurze <Orbis» Mickiewicza 11, od 9—ej do 
12 m. 30 pp. oraz od g. 2—ej do 5—ej w 
kasie Teatru <Reduta». Jntro zaś kasa 
czynna będzie w Teatrze «Reduta» od 11—1 
i 3—9—ej wiecz. 

Z SĄDÓW. 
Recydywistka złodziejka — ofia 

ra warunków życiowych. 
Osobom, które w dniu wczorajszym 

przysłuchiwały się w sądzie okręgowym 
sprawie karnej przeciwko Katarzynie Łecz. 
kowskiej vel juralęwicz, oskarżonej o kra: 
dzież, mimowoli nasunęła się myśl, że les 
Żeczkowskiej ma bardzo dużo wspólnego 
z lesem galernika, głównego bohatera po: 
wieści Wiktora Hugo «Nęaznicy». (Les mii 
serabies). 

1 tu i tam głód spowodował pierwszą, 
nieznaczną. jeżeli chodzi o przedmiot skra: 
dziony, kradzież, która jednak okazała się 
straszna w swoich następstwach. 

Galernik Jean Valjean skradł bochenek 
chleba dla głodnych dzieci siostry, a suro- 
wa karą i ciężki regim więzienny pobudziły 
go potem do ucieczki. Złapano go i zwię- 
kszono karę. W  rezultącie dziewiętnaście 
iat był na galeracb, 

eczkowska, mająca za sobą cztery kla- 
sy ej wpadła w tarapaty życiowe 
i zdemoralizowana niemi ukradła, 

Pobyt w więzienia w najokropniejszym 
otoczeniu spacżył do reszty jej duszę i oto 
po wyjściu z więzienia, nie mając gdzie 
pójść, ani co jeść kradnie i jest ziapana. 

Powtarza się to dużo razy. Żeczkowska 
kradnie gdzie się da i co się da, aby prze- 
trwać do czasm, aż zostanie ujęta na gorą: 
cym uczynku i osadzona za kratą. 

We wrześniu 1924 po odsiedzeniu łą- 
cznej kary wychodżi z więzienia. Jest zim 
no, a ubrania ciepłego niema zupełnie. Los 
uśmiecha się o tyle. żo udaje jej się otrzy« 
mać pracę—jest służącą u p. Zabłockich. 

Jednak zły nałóg, podsycany  ciężkiemi 
warunkami, pcha ją znów do kradzieży. Ko- 
rzystając z nieobecności gospodarzy ubiera 
się w ubranie pani domu i ucieka. 

Pościg, areszt, więzienie. 
dniu wczorajszym sąd okręgowy 

pod przewodnictwem v. prezesa Owsianko 
skazał ją na dwa lata domu poprawy. Za- 
znaczyć należy, że obecnie Żeczkowska Od- 
siaduje karę trzech lat za złodziejstwo do- 
konane po tym, za które sąd skazał Az 
raj ma dwa lata. 

$| Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 
5 najświeższa praca 

Czesława Jankowskiego 
p. t 

: 164 „L czeczotkowej szkatułki 
ė (16 portretów w tekście), 
$ wydana z racji jubileuszu 50:lecia 
$ pracy literackiej autora. 
2 Zamówienia z prowincji kierować do 

drukarni M, Latour'a, 
$5| Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5—80. 
e CENA 5 ZŁOTYCH. 

  

Obfitą literaturę 

Biblioteczka myśliwska. 
Tom II 
Tom III. . « 

» ” 

Dyakowski B. Z dawnych łowów 

; Zabobony myśliwskie 
Gieruszyński F. K Najdawniejsze 
Goedde. Hodowla bażantów 

Giirtler. Obrazki myśliwskie 

Korsak. Pieśni puszczy 
. Rok myśliwego w opr. 

Kronan. Bažant łowny 
Mniszek. Jarząbek 
Neumeister. Żywienie jeleni i sarn 
Niedbał X Słownik myśliwski 

й Z łowisk Wielkopolskich 
Oreński J. Głuszec 
Potocki J, Nad Setitem (rzadkie!) 

5 Notatki myśliwskie 
Przygody łowieckie w dziewiczych 

Spausta. Na tropach 
Stephan. Kuropatwa 

Sarna 
й Zając pospolity 

Szczepkowski. Władcy kniei 
Sztolcman Łowiectwo 

Thuugen. Obręby i parki zajęcze 
Weyssenhoff. Sobol i panna, m 

Potocki. Jawa opr. 
Ceylon   

NADESŁANE. 

Działalność Warszawskiej 
Spółki Myśliwskiej. 

(Wywiad „Polski Zbrojnej”): 

Mając na uwadze, iż czytelnicy «Polski 
Zbrojnej», rekrutujący się w przewažnej 
części ze ster wojskowych, które więcej niz 
kto inny interesują się rozwojem techniki 
na polu fabrykacji broni i amunicji, a tem 
niemniej jako zamiłowani myśliwi dużo uwa- 
gi poświęcają broni i amunicji myśliwskiej, 
—zwróciliśmy się. do jednego z najpoważ- 
niejszych składów broni i wytwórni amuni- 
cji myśliwskiej w Polsce, «Warszawskiej 
Spółki Myśliwskiej» (Królewska 17), której 
administrator, p. Stanisław Lilpop, udzielił 
nam wyczerpujących Informacyj, dotyczą- 
cych działalności iirmy, 

— Przedsiębiorstwo nasze — mówił p. 
L.—egzystuje od 1884 r. Przez pierwsze la- 
ta pod firmą «B. Ronczewski», później zaś 
od 1904 roku jako spółka firmowo-koman- 
dytowa. 

— Co się złożyło na tak świetny roz: 
wój tego przedsiębiorstwa? 

— Firma rozwinęła się dzięki uzyskaniu 
wyłącznych przedstawicielstw na Pojskę i 
Gdańsk pierwszorzędnych znanych fabryk 
broni i amunicji, jak np.: Lebeau, Stassart, 
Francote—Bajsłynniejszych puszkarzy w Bel- 
gli; Sauer—znany z fabrykacji dubeltówek i 
sztucerów; Mauser — powszechnie znany z 
wyrobów rewolwerów, sztucerów i karabi« 
nów; Utendoeufler, jako znanych fabrykan= 
tów broni i amunicji w Nienaczech; Societe 
Francaise des Munitions w Paryżu; tabryka 
prochu w Rottwejl i innych. 

Ponadto firma uzyskała monopol na 
wyroby słynnej fabryki <Fabrique Nationale 
d'Armes de Guerre Herstallez—Liege>, któ- 
ra fabrykuje znane automaty <Browning>, 
(nazwa pochodząca od nazwiska wynalazcy. 
Browning jest wynalazcą słynnych pistole* 
tów jego imienia, jak równieź śrutówek i 

BACZNOŚĆ P.P. NEMRODZI!! 

KSIĘGARNIA 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 

Wilno, ul. Królewska, Nr. 1, telefon 314 

Tom I, Korsak W. Venator 

Tom IV]|V, Girtler W. Nasze skrzyd 

5 ы Tom VIIVII Swietorzecki B Wilk 
Bostocki. Tresowanie dzikich źwierząt 

Eysmont J Wspomnienia myśliwskie 

Grąbczewski B. Wspomnienia myśliwskie 

Gustawicz. Geograficzny zasiąg Łosia 

Renieński. Przewodnik dla myśliwych 

Tawoaca Sylwa. Hodowca a myśliwy 

NA UPOMINKI-—-DLA ZBIERACZY: 

Fałat Teka myśliwska. 8 dużych kolerowych plansz w opra. 
wie, cena 32 zł, zniżono na 20 — 

Wodzicki, 800 kilometrów przez Afrykę 

Prenumerata pism łowieckich w językach: polskim, fran: 
cuskim i niemieckim 
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CENTRALA — Warszawa - Królewska 17. 

ODDZIAŁY 

» 

» 

— Poznań - Gwarna 12. 

— WILNO - WILEŃSKA 10. 

— Lwów - Plac Marjacki 4. 

Największa Firma handlu bronią w Polsce. 

Jeneralne przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk. 

Największych fabryk broni w Europie, jako to: 

Fabrigue Nationale d'Armes de Guerre—Herstal—lez—Lićge J, P. Sauer 

£ Sohn, Suhl in Th, Mauser—Werke A. G Oberndorf, Husqvarna (Szwecja), 

Auguste Lebeau— Courally, Liėge, Auguste Francotte & Co, Lićge. 

łowiecką poleca 

Swietorzecki B. Gluszec “ 
Korsak W. Cietrzew a
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karabinów automatycznych  wyrabianych 
przez powyżej wymienioną belgijską fabry- 
kę, która ponadto wyrabia bezkonkurencyj- 
ne dubeitówki roboty mechanicznej, odzna- 
czające się niezwykle dokładną i silną bu- 
„dową, przy względnie niskich cenach, 

— Qzy firma produkuje amunicję? 
— Tak jest. «Warszawska Spółka My- 

Sliwska> pierwsza w  krajn zastosowała 
elektroautomaty do wyrobu naboi śruto« 
wych — myśliwskich we własnej fabryce 
na Pradze, rozpowszechniając chlubnie zna- 
ne w całej Polsce <Flrmowe> naboje, kon- 
kurujące z najlepszemi zagranicznemi wy! 
robami. 

Prócz tego Spółka przystąpiła do bm 
dowy fabryki gilz myśliwskich mosiężno: 
tekturowych, przybitek i pudełek do pako- 
wania. 

W związku z tem z polecenia firmy 
udałem się w czasie letnich miesięcy zagra* 
nicę, celem zwiedzenia większych ośrodków 
technicznych w tej branży, poczem dla fa- 
brykacji gilz myśliwskich, przybitek 1 pude- 
łek — zakupiliśmy kilkadziesiąt specjalnych 
i bardzo precyzyjnych maszyn najnowsze 
go typu, które już w zimie bieżącego roku 
będą instalowane, Uruchomienie zaś fabry- 
ki nastąpi z wiosną roku przyszłego. 

— Czy produkcja ta prowadzona będzie 
na szerszą skalę? 

— Tak. Obliczona ona jest nietylko na 
własne zapotrzebowanie, ale i na eksport, 

— Jakiego prochu używa firma do fa- 
brykacji naboi myśliwskich? 

— Dotąd Spółka używa polskiego pro- 
chu, czarnego, dymnego z fabryki Zagoż- 
dżon. Proch żea pod każdym względem nie 
ustępuje wyrobom zagranicznym. Brakuje 
nam jeszcze prochu myśliwskiego bezdym- 
nego krajowej produkcji, Na tę sprawę 
czynniki rządowe powinny źwódć uwagę, 
a przemysł ten z pomocą rządu mógłby 
mieć wszelkie szanse powodzenia. 

Chcąc obsłużyć całą Polskę — <War- 
szawska Spółka Myśliwska» niezależnie od 
swoich składów w Warszawie, otworzyła 

Oraz znanych fabryk prochu i gilz: 

Kódln—Rotweil A. G Berlin, H Utendoerffer, Nurnberg. 

WARSZTATY REPERACYJNE. 

Sprzedaż hurtowa odbywa się również we wszystkich oddziałach po cenach 

jednakowych z Centralą, które są bezkonkurencyjne i obecnie znacznie zniżone, 

Specjalną uwagę pp. myśliwych i odbiorców hurtowych zwracamy na znane ze 

swej dobroci naboje myśliwskie własnego MASZYNOWEGO WYROBU. 

  

Kryształy 

Przedmio. 
ty sztuki 
stosowanej     

    
  

  

  

     
    

SĄ NIEDOŚCIGNIONEJ 
w LESZNIE (WIELKOPOLSKA)     
  

  

PJANISTKA 

Helena Kulieka 
rozpoczęła lekcje u siebie. 

Miekiewicza 24 — 10.       

  

: E. Mieszkowski 
= Mickiewicza 22 
о@ Ša 

KAPELUSZE ++ 
MYŚLIWSKIE Kraj. i Zagr. Borsal i Habig 
i in. CZAPKI sport., stud., uczn. (OO. Jez. 
1 4 szk, państw.) 

2 

ZA ZA LLA _ 

COLD 
Yi 

KONSERWUJE CERĘ, | 
USUWA ZMARSZCZKI. 

ZA ZA ZZ ZZ     
  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatolejszą, farbą aš bielizny, 

wapna i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotymi medalami. 

Wszędzie do nabycia, 

Na cześć Kasprowicza. 
Dziś o 5 tej po poł. w gmachu 

teatru na W. Pohulance odbędzie się 
obchód na cześć Kasprowicza, urzą” 
dzony stąraniem Narodowej Organi- 
zacji Kobiet. 

Hołd złożyć największemu ze 
współczesnych poecie polskiemu, co 
Świeżo zamknął nazawsze powieki 
— trzeba! Nie tylko pietyzm tak ka- 
że, lecz i honor społeczeństwa. 

W dodatku to, co powiedzą © 
pismach twórcy wspaniałych hymnów 
prof. Pigoń i Mieczysław Limanow= 
ski będzie dla wielu z naszej nawet 
najwyższej inteligencji rzetelna rewe- 
lacją. 

| czeba do teatru na Pohulance 
pójść. Trzeba zaprawiać się do życia 
tak, jak żyją wielkie, kulturalne spo- 
łeczeństwa. Trzeba rozsmakowywać 
się w wielkich i górnych dziełach 
literackich, Otwierają one przed ludz- 
kim intelektem zaczarowane Światy, 

W . górę 'sercal Na szczyty Par- 
nasu! * 

powstały oddziały: w Poznaniu (ul, Gwar- 
na 8), we Lwowie (Pi. Marjacki 4) iw Wil. 
nie (ul. Wileńska 10). 

Prowadząc na szeroką skalę sprzedaż 
broni i amunicji — Spółka stała się regula* 
torem cen w tej branży na rynkach pol+ 

szereg tfilij na prowincji. Między innėmį skich. 
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PRZETARG | 
na objekty wodne w Województwie Wileńskiem 

  

„@* jesl nieublagana, coroczńie kosi tysiące 
Gruźlica płuc ludzi. Nie obi różnicy dla midus 
stanów wieku i Ric i prawie 11 wszystkich zejść przypada na suchoty, 
Żądać we wszystkich księgarniach, z 6 adaė ve via „Leczenie pžuc* 

(Przyczyhek do terapji gružiicy). 
Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru. 
źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 
tej plagi ludzkości, Cena 1 zł. Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. 

WILNO, Królewska 1, (telefon 314). Konto P. K. O, 80.180, 
P. S. Prosimy 0 czytelne i dokładne adresy. 0
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Dnia 28 października 1926 roku o godz. 10 rano w Wy dziale Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie (Wilno, 

plac Marji Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 27) odbędzie się przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wodnych, ! . 

      
  

  

  

  

  

  

                    
                    

  

                

  

    
  

  

                  

  

                
  

  

        
  

    

    

  

  

Ę Na sezon oaza zimowy j a mianowicie: 
wielki wybór 

е 8 SE ESY a „В < Cena wywolawcza Termin 
Najwykwintniejszy ch przedmiotów 5 = Wyszczególnienie objektów Najbliższa stacja 22 Obszar | roczna w klg. ryby dzieržawy 

R GM I NA : SUE |objektu w Zach 
MĘSKIEJ TUALETY, ZE wodnych kolejowa CEEH ha od i ha az od do 

Bielizna, krawaty, kapelusze, czapki, s, 
2 wyroby trykotowe, wełniane i ' etc, j POWIAT WILEŃSKO.TROCKI 

RZECZY PODROÓZNE ; 

* znanej - 66 Rzeka Wilja w Zakrecie m > . Wilno Wilno w miejscu 60 060 35 [ 1 X: 26| I-XI-32 

Obuwie fabryki „Marko 4 6 Jez. Gulbiny, Zielone, Ginejkiszki i ` 

— po cenach fabrycznych — Giłużany RE R SZA, Rzeszań ska Wilno 10 52 3 156 | — — 
T A 4 Jez. Jusino - Minkiele, Bierzewo - Nie 

Dom Handlowy W. Jankowski 1 S-ka menczelis, Purniszki + | | Niemienczyńska Bezdany EB 37,77 2 75,54 | — - 

ё 11 Jez. Morgi, Kotysz, Wojniak "| Trocka Landwarowo k 14 160,04 3 480,12 — — 

Wilno, ul. Wielka 42 13 | Jez > my. Szulniki (część), 
urwie, Cukiszki, Raka-Oko (część), A Akis A ui A obs A AAA A k A Aa A ak A ba A ka Męć, Wirtalaukszys ‚ Trocka Landwarowo 14 75 16 4 301,34 — — 

в ъ a 14 | jez. Bazyljańskie Opactwo, Bołocie, į т Ą э 
E аан ш}„;““'“‘ TRANU = В Piliszki, Oczko, Olawka —. —. Trocka Landwarowo 9—15] 3847 4| 15388] — | — 

a abi o J agistra EE + 

E lecany 2 zz U E©CODO 1 A. Bukowskiego mo 3 2 B Tao, > Rudziska Jaszuny 6| 19899 3 | 596,70| — — a . Lekarzy a 7 » 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- E 16 j= Legojnie - Raszfutus Turgojcie. 
E wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, E ы : Ё . A 
E Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. m MOPSZIA > A 4 2 2 Landwarowska Padiaaspaų > е a: 323.37 с 

: Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski: @ 17 | Jez Meduwis, Międzyrzeckie Korwie, 
m i marką ochronną— trójkąt ze statywem. z Łukna, Jeziorko, likuć - liga, Bie- Landwarowska i 
z Wystrzegać się naśladownictw. E augnie: + Kalė Rudziska Landwarowo 13 186 74 3 560,22 P — 

E BZ PUDEL WC] "Gaye Skorblicanach cc € Landwarowska Landwarowo 14 25 5 1250 | — — 

aaa 1 Rzeka Wilja w Mazuriszkach . Rzeszańska Wilno 14 1450 z 2900 = — 

Lecznica dla zwierząt| ili | jez. Karaciszki 5 00 V Trocka Landwarowo 5 2300 4 9200 | — — 
Zjednoczonych lekarzy weter. т 

otwarta przy ul. Łukiskiej Nr.5 POWIAT ŚWIĘCIAŃSKI 
poleca P.P, myśliwym i amatorom ` a 
psów ochronne szczepienia prze- A jez. Świr. (wstęp). ,25 e. Ы Swirska Konstantynów 9 350 02 70 — — 
ciw wściekliźnie (jedn ю ) 

= 
"zi e ra RB . 

ochronne i ode sce dE 18 | ]zz. Łusza (część granicząca z Litwą) Łyngmiańska Ignalino 5 600 200 | 1200,00| — - 

cižnie. — CENY NISKIE. — 9 | jez. Kompotis, Sergielis ‚ . . Janiska Nowo-Ś vięciany 8 65 83 2 13166 | — - 
$ z 26 ! 1 : : A Ś оао kai 2 PE S 

| LECZNICA Św JÓZEFA | ICA Św. JÓ ZEFA, Jez. Szwinta, Aklinis vel Wobulinis więciańska Nowo Święciany 0 70 75 Ę 141,50 

(Daw. hr. Przezdzieckiego). 

Nowy Świat, ul. Tyzenhauzowska 16, POWIAT BRASŁ AWSKI 
Oddział chirurgiczny prowadzi : х ; 
kius ony prowadzi 2 361] Je Nowiefoć (508502 Brasławska Brasław 031 90 8 720 — =“ 

' r е r Kazlm Dimbrowski ь "r ы Ч 
14 Loterja Państwowa Z PRZYCHODNIAMI: 39 | Jez. Smołwy (wstępne) „| Smołwieńska Turmont 8| 32040 01 32,94 

` Dia chorych na oczy od godz 12—1 401: WQRGODSWA 00000 1 a Przewrocka Brasław 25 | 1056,60 15) 158490] — — 

Główna wygrana 500.000 > llinireięznych od_g_1—3 42 | Jez. Podworne (wstęp) . .. . —. *_ Jodzka Brasław 18| 2605 05:|- 13061 — o 

1 KLASA BILETY || KAWA „T.wa HAG< | 
AE POWIAT POSTAWSKI 

są w RO. prawdziwa palona w ziarnach, ы 
Cena całego losu zł. pozbawiona Kofeiny, SE 

2 T $ %8 s 8 nieszkodliwa na serce i nerwy. C | Jez. Szwakszta duża i mała ze wstę- bylni : 
Na prowincję wysyłamy odwrotną Nadszedł świeży transport w paczkach pami osób trzecich. + «+ + Kobylnicka Kobylnik z 1093 0 0,2 2186 — — 

pocztą u Kolektora do składu A. JANUSZEWICZA 51 ez. Miistro (ze wstępami osób trze- a 
K. ph 07. ul. Zamkowa 20a, telefon 8—72 ! G uż A Miadziolska Kobylnik 20| 1328 0,05 66 40 L 2 

amkowa Si S SS 5 
52 €z. Miadzio!, Syrmiež (ze wstępami : 

EPEE | Obicia Meblowe © 5< (ord zje 0 oz. udzia Koty | ok 5 zt. mir. 5 nicka obylni — < 

Žądajeie tylko Drelichy na materace 54 | Jez. Spory, Switka, wita, Worwiero- S ё A A 
dis znać bl ; wo, Woroniec, Wołczyno, Dołza, Mańkowicka, 

Termometry R W. MOŁODECKI (wszyskie jedora ze wsiępam |  Jesievska! 
` Wileńska 3 : osób trzecich) . .. ‹ Kobylnicka | Postawy 12 34745 05 17373 Jo = 

ekarskie, kąpielowe i pokojowe | ; 3 — 
wyprobowane i gwarantowane L i i S i ь 

' я * POWIAT DZISNIEŃSKI 

kij ( Kramer.) AGZJ NIA Kichęnie 
fabryki Nuo. PO CENACH 45-64 -Dullioje + w ааоа т Prozorocka Ziabki 3 ТРа 4 32 — — 

Spredaż stkich _ aptekach, KONKURENCYJNYCH 

składach piecznych. Przy” kupnie poleca w welkim wyborze РОМ ТА ТОМ ЕЕ 5К 

Linas oaiewaeky 23 odwiótiej U Al ® if 3 ' 
tru. 3 

ei UEI 33-a| Rzeka Wilja od Świetlan do Zalesia Żodziska Smorgonie: 5 73 0,27 20 — ‚а 
VTEK ul. Gdańska 6. : 

: в —— Uwagi: Grupy Nr. 1, 6, 7, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 0, 26, 31, 33-a, 34, 39, 32, 49 — będą zdjęte z licytacji o ile do dnia 
joe MEBLE 28 października 1926 roku dotychczasowi dzierżawcy opłacą zaległą tenutę dzierżawną. 
NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE > . с : ° + > > : $4.Walsza skiej Tabryki 0 Wszelkich informacyj, dotyczących warunków przetargu udziela Inspektorat majątków państwowych Wydział Rolnictwa 
Konrad Jarnuszki i Weterynarji od godz. 11 do 13 codziennie oprócz dni świątecznych. ' ; 

iS-ka To A Nowy, nadzwyuzajny wynalazek ame- zł 8 B 8 Ё 
KORE BC, rykański przeciwko nadmiernemu Wilno, dnia 30 września 1926 roku. 

które w każdej ilości i w wielkim poceniu się, + ; a s : 
wyborze po cenach konkurencyjnych Żądać wsządzie. + 5% Za Wojewodę (>) S. Ławrynowicz 

-ва do nabycia w firmie W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. В # Ž 

D./H. F. Mieszkowski5P'z o8r — ' Ё Inspektor Majątków Państwowych. 
a odp. oszukuję na wy- а odzie” R 

m ul. Mickiewicza 23. p jazd aw па- LA AMATORĄ й 
ki, - s ; оар Aasgdiowas D A as : ъ — ТАН 9ЧА УУ 9ЧА ЧЧЧ i i | 

kw GS Ry, filodendron, agawa i Młocarnie WICHTERLEGO й . 

„Wileńska Pomoc Szkolna” | armii omówe ul zy aś „EWA Trieury MAROTA TARTA Ki 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941, NODZE „Treszczotki" SZ ULTEGO 

Poleca: Mikroskopy, trychinoskopy. UWAGA e" s: RENTOWE oraż różne maszyny do obróbki drzewa jak to: piły cyrkularne, 
R "e: Aparaty lekar- reje s Bia Majątki, kamienice, poleca taśmowe i wahadłowe, gonciarki, heblarki i t, d. 

skie. Lampy warcowe, Ceny i 5 domy i wiele innych 
3 AiR wynajęcia, zaut ; . ® kosztorysy najniższe na żądanie, 6-to Jerski 4 m. 18 „ntciesów dochodo- Z f N d k 

Dion Oglądać do 11 rano iyych na Fomorzu na vygmun agro z i 
3-5 pp. sprzedaż /tanio i na ` 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

    

  

dogodnych warun- 
BAKONUNNENM SANAKANNENASZAWEBAMIAM kach. Żądać szczegó: , 

Ė firmy C. Blumwe i Syn. 
(obecnie Tow. Akc. «UNJA») 

  

    

a : : łów, łając . 2 Ė Oeiski Kulendarz Jniorniacujny į S  ————————— Ė poleca rerzzeniani iso 
ydzoszez, run» 

m j E Idzka . 147, : Я Z 1 Só d: k ч Es i I OLMECY ny ® РЕ R Bac: z Popierajcie Przemysł Krajowy! YyYMmUunNn agro z i 
m Księga adresowa m. Wilna B е ` 
Е na 1927 rok a 5 D. H. „Blawat Vilenski“ Wilno, Zawalna Nr. 11 а, = 
E aaa za . B p'i b Wilno, Wileńska 31, tel. 382. ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW. 
m DRZE, „E Duży, ' taday, POLECA towary na sezon jesienny wyłącznie fabryk krajowych. Sze- ` н is ED as aa a O JE frontowy RE wioty, kamgarny, gabardiny, rypsy, popeliny i rozmaite inne towary МА 1 
- zawodów RA Adenas Wilna o odwrotne, Mažesnio z T dada Ulica Ro. wełniane i półwełniane; flande, „barchany, towary białe bielizniane. (Z akadah Laki hh Ł 
a z. adresów do Redakcji (Wielka 7, Księgarnia J. jg sa (przed mostem Płaszcze męskie jesienne, gotowe i na zamówienia, Kołdry, poduszki, WSZELKIE AR TY KU X SPORTOWE 
u piana) celem umieszczenia tychże w dziale jg zak p cą M wata, watolina i pierze, Chustki rozmaite, pończochy, skarpetki, far. : + ; : 8 
E Adresą ia handlowych przyjmowane są za opłatą zł. 3 B Sakowejj "Nr. 1 tuszki alpagowe, S<kolne. gk Ceny niskie. Wybór wielki, do wszelkich sportów letnich 1 zimowych 
п A Aika Biuro Reklamowe St. Gra- miestkaają Studnie- Na prowincję wysyłamy towary za pobraniem pocztowem, pa w wielkim wyborze po cenąch konkurencyjnych ; 
aki ia au aa siai ašiai „| Panom Urzędnikom i wojskowym na raty na dogodnych warunkach. a Ch. D 1nces mach 7 

  

 



  

WĘGIEL 
GÓRNOŚLĄSKI OPAŁOWY 

z najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności 

POLECA z dostawą do domów 

Zygmunt Nagrodzki 
SKŁAD MASZYN.     

   

ZAWALNA Il-a, 

  

SŁOW 

Miejski Kitematograt | 
KULTURALNO:O ŚWIATOWY | į 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) i 

NAD PROGRAM; 

o 

Dziś będzie wyświetlany film 

1) <Kongres 

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

  

Skład broni i przyborów 
myśliwskich 

E. ZIBnkieWicZ 
Wilno, ul. św. Jańska Nr 9. 

Staje zaopatrzony w _ duży 
wybór broni pierwszorzędnych 

fabryk 

CENY MOŻLIWIE NAJNIŻSZE 

Ę 

T
T
 

  

Sporządza bilanse 

ub 
bu

 
dod 

kd
 
u
d
k
a
 

  

Bre Rachunkowe 

„Buchalter“ 
Wilno, ul. Mostowa 5 m. 8 

Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe. 

według przepisów Urzędów 
Skarbowych. 

Nr 237(1247 

  

„HONOR i OJCZYŻNAĆ armat ws sit. 
Eucharystyczny w Chicago i Manifestacja 

Kościuszkowska w Chicago> w 1 akcie. 2) «Dodo na polowaniu», komedja w 2 akt, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 30, 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 4 ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. 

i sprawozdania 

  

TELEGRAM.. z ostatniej chwili 
Urzędnicy zamiast 10”/, zwyżki otrzymają 5—100/o zuiżki 

Przy zakupie towarów. 

i kosmetycznym M. Deblessem 
w Wilnie. przy ul. Trockiej 20, 

Najtańsze źródło zakupów w Wilnie. 
Wielki wybór towarów najprzedniejszej jakości. 

Dla p. Urzędników wydaje się w poszczególnych biu. 
rach karty ULGOWE, jako też karty KREDYTOWE 
(bliższych informacji udziela się w kasie sklepowe) 
Młodzież szkolna przy zakupach otrzymuje bezpłatnie 
1) Poradnik Hygjeniczno Kosmetyczny Dr. J. lhnatowicza 
2) Podział godzin na rok szkolny 1926—27 rok, 
3) Premje bezpłatne w postaci ołówków obsadek i,gumek. 

Każdy zaś kupujący otrzyma BEZPŁATNE premje, jak 
mydełka, pastę do obuwia, shampoon, proszek do zębów 
it. p. Tylko do 20 października 1926 r 

SPALE: S:Z SIZE: 

w sklepie 
aptecznym 

      

  

      
RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najtoz: 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze» 

mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓRRARGUD=a | 

  

  

Spoldzelni 
  

Ostatnie 

Lwów, Czarnieckiego 12 Tel. 30 -52. 

Niezbędny do nauki 

    
Z. Zagórowski, Spis Nauczycieli 

. r ma 

NOWOSCI 

Książnicy - Atlasu T. Ii. $. 0. 
Warszawa, Nowy Świat 59. Tel. 223—65' 

E. Romer, Powszechny Atlas Geograficzny uopazł.1s 

geografji w szkołach powszechnych i 

Średnich. Wykonanie naukowe i techniczne pierwszorzędne. 

Oddzielne mapki dv nabycia osobno w cenie zł. 1.50 za egzemplarz. 

Obejmuje wszystkie szkoły średnie, zawodowe, wyższe, władze szkolne; stan 

z kwietnia 1926. Nieodzowny dla dyrekcyj szkolnych, inspektorów i t. p. władz. 

ТМ 

zł. 20, 

Ziemian 

Sk
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kupno, zamiana fortepianów, 

Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

Kartoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawic do 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 

  pianin, tisharmonji. 

  

Rolnej Kresowego Związku 

ul. Zawalna Nr 1, tel 1—47. 

  

BIEGUNKĘ, 
UPORCZYWE ROZWOLNIENIA 
KATAR KISZEKIŻOŁĄDKA 

LECZY SKUTECZNIE ROŚLINNY ŚRODEK 

„MUTABOR“ 
MaersTrRa RAWSKIEGO wWARSZAWIE 

DO NABYCIA w APTEKACH. — 

  

  

С 

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

  

WIELKA 47. 

Skład papieru 
M. Munweza. 

RUDNICKA 2, TELEFON 711. 

Wielki wybór. 
  

utynowana pra: 
R cowniczka biuro- 

wa, b. nauczy- 

jęcia biurowego, 
względnie posady 

nauczycielki. Posiada 

        
  

  

    

cielka, poszukuje za- przyjmuje 
"lė ) 9 do 19. Mickiewicza 

  

  

  

Akuszerka łody Art. Malarz, 
W. Smiałowska posiadający 

wyższe kwalifli 
kacje, wyjedzie zaraz 
udzielać lekcji rysunku 
i malarstwa do mająt- 
ku, až do 1 maja 

od godz. 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

  

  

  

  

    

  

  

" " - -BRAS ZB muzykę i rysunki oraz 1927 r. za 50 zł. mier 

J. Klemensiewicz, Język Polski ż | EEG: "je nad zai jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Dry Ley- u J wyrazów. SA wiza Wilno, ah. Dr. 6. Wolfson muje Red. gazety 
den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych Sierakowskiego 25 we. я <Slowos 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, Zł. 1.50. m. 19, owe х гтпо‹::о- — A obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym : A P Sai E Sue ul. 
rodkiera przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów : + z i ia * © trawlenia, wzmacniają organizm i pobudzają spal t. Konieczny dla nauki języka polskiego w kl. V (li) gimnazjów. 1 ооы rick 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają deAA / Technik zebów przyjmowania wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- ; 52…„:‹… zamówień w lnsty- dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. e i : 5 й tucjach i Urzędach, Zioła si Harcu D-ra Lauera zostaly nagrodzone | n e W dawniciwa: najtaniej nabyć L. MINKIER referencje pożądane, na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami I e można: w Wileńska 21, dowiedzieć się w złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, D. H._H. ЭКОВ Biurze Ogłoszeń 5. Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań z SKI 1 S-ka Dr. Med. Tadeusz  Jutana, Niemiecka 4 
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. BIGDA: Podr. do nanki towaroznawstwa, cz. 1. Tow, nieorganićzne В L Zawalna Nr 30 | W Ą $ 0 WS K | 

Cena pół pudełka zł. 1.50, DANYSZ: Biologiczne znaczenie cierpienia i zdrowia 4— Oz: ROWER Choroby uszu, nosa, KOBIETA LEKARZ 
a a a Е FALSKI: Pierwsza ežytanka dla dzieci. Wyd, VI znacznie zmienione 2.40 EE Ya EH 4 D r Janina adach aptecznych, 9 3 ы RR " 7 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naś!adownietw. OOO WSRÓD AKIAY, ZIE: > RAK a Soc 2,28: PiotrowicZ- 
Reprezentant na Polskę: Jozef Grossman, JANELLI 1 KISIELEWSKA: Z dziejów ojczystych. Cz. 1 dla 1 kl. gim. 2.80 nie do sprzedania. a Jurczenkowa Ё п ь w. - i 

; KALENDARZ ISKIER rok 1926—27. Opr. W. Korczewski. Karton 4.20, p'ó'no 4.80 Mia A D” a A ordynator sa Sa: 
* 1a”; он icz. Choroby skórne KZZEEWREEEWZZ | DET PIASEK; Podr. czyt. nut głosem 120 Sznejlisa Mickiewicza? esi bocdnike Г weneryczne. kobłece, 

NA RATY! S$ PASZKUDZKI; Ustawa z 2. VIII 1926 (uzup. Konstytucji) 0,40 Maj. Stoki poczta Erasjajeoi 4 R 
е + : DRZEWO Bieniakonie. Umior W.Z.P. Nr 38 

Hurt! Detal! (J ROMER: Atlas Połski współczesnej, wyd. 11 poprawione 15.— SUCRE aka” Z. NE38, 

SE e ‚ М iewu. Cz. 1 3.8 : i ė NAJTANSZE © RACZKA: Nauka špiewu. Cz. 1, „80 i węgiel 

ZRÓDŁO! ч SOŚNICKI: Wskazuwkt do rozw. zadań loglcznych 3.20 5 - 5 kradz. dowód 
° +а kompieie — ; © po cenach  przystęp: o wynajęcia 2 osob., wyd, przez 

Odbiorniki — CZĘŚCI SKŁADOWE © SOSNOWSKI: Geografja Polski, wyd. VI, znacznie zmienione 630 nych I na RĄ TY | pokoje razem lub Pb. Starostwo 3 5 Ё 1 Tzy- Duniłowickie ną imi 
e Two 150 Wilno, 6 TOMANEK: Handel towarowy i pienicžuy, wyd, VI, ulepszone 10— SKŁAD x, jmaniem hub bez. Wandy z Oskierków 

i PŁOMIEŃ: Letnia 1—5 (koło koś | Kijakovskiej, 
Radjo techniczne Wileńska 4 © ” : cioła Piotra i Pawła).  unlewažnia się » © ul. Pwra 5 Dowiadywać się B a g. 12—3 pp, i6—8 w 
| ZĘ i i i AEG NRA) ZOOM INK 1 Onai PO IRN OS 20 == нна = IA IIA IO SS S S SIS TAKAS NK LIKS S Г A ТЬ ьь ль е S SE 

ARKADJUSZ AWERCZENKO.  — Przypuśćmy, lecz cóż stąd? węgierski niema żadnej gramatyki. = dobaly mi się od dawna, wigc тару- — — Tam,—cdrzek! bez namysu | wylakierowany, — wyjrzalėm  przez 
Jak się nauczyłem po 

węgiersku. 
Sukaczew wybrał najnieodpowied- 

niejsze miejsce do rozmowy: potrą- 
cano nas i deptano po nogach, gdyż 
staliśmy właśnie na rogu dwóch naj: 
ruchliwszych ulic. A mimo to Suka- 
czew zdołał opowiedzieć do końca 
swoją historję. 

Sukaczew uczepił się guzika me- 
go płaszcza, jak tonący marynarz 
a się sczątków masztu, i zaczął 
ak: 

* 

skiego? 

kurs? 

skać zapłatę za cały 

— Jakaż będzie 
— Jeżeli 

takim 

т — Dwa tysiące 
Jak pan wie, miewam interesy w 

Budapeszcie i wybierałem się tam w 
jaknajkrótszym czasie, Wielką przesz- 
kodą dla mnie była nieznajomość ję- 
zyka węgierskiego. 

Przyszła mi, dnia pewnego, wspa: 
niała myśl, — niechże ją djabli wez- 
ma; poszedłem do redakcji gazety i 
podałem takie ogłoszenie: «Potrzebny 
nauczyciel języka węgierskiego. Wy: 
sokość honorarjum obojętna». 

Następnego dnia zjawił się do 
mnie młodzieniec, o poczciwym i 
skromnym wyglądzie i rzekł: 

— Mogę nauczyć pana mówić po 
węgiersku. 

— Czy pan jest węgrem? 
— Nie, lecz dziad mój mieszkał 

nie będziemy się 

wić, jak Bethovenl 
— Przepraszam 

Alighier'! 

— Choćby dziś 

* 

prześladowany przez  Chortiego, był 
zmuszony uciec, 

— Co też pan opowiada? Wszak- 

„tiego na świeciel nauczyciel, 

Jeśli ja miałem dziadka, to czemużby 
Chorti nie miał mieć również dziad- 
ka? Jeden dziadek uciekł od drugie- 
golidziadka — i koniecl 
chce pan brać lekcje języka węgier- 

— Bardzo. Ile weźmie pan za cały 

— To zależy od pana, mogę uzy* 

za codzienny kawałeczek języka. 

za wszystko razem za: 
płaci mi pan, prędzej się pan nauczy. 

razie zgadzam się. 
Ile pan sobie policzy? 

warunkiem, że zamieszkam u pana i 
rozstawać, 

nieczne. Po miesiącu będzie pan mó- 

nie znał języka węgierskiego! 
— Tem gorzej dla niegol Gdyby 

się był spotkał ze mną, swego czasu, 
mówiłby równie świetnie, jak Dante 

— Dante był Włochem. 
— Wszystko jedno. Po włosku 

mówię również, jak bóg. 
jutro przenieść się do pana? 

Pierwsza lekcja wywarła na mnie, 
długo na Węgrzach, w 1848 roku jaknajlepsze wrażenie... 

— Zaczniemy zapewne od grama- 
tyki? — zainteresowałem się. 

— Będzie pan zaraz mile 
„że w r. 1848 nie było jeszcze Cho- wiony — uśmiechnął się mój młody 

Chodzi o to, 

— Zdumiewa mnie pan! 
— O, to niezwykły język! Słowa 

nie odmieniają się wcale. Naprzykład 
chce pan powiedzieć: „widziałem go 
idącego ulicą" po węgiersku będzie 
to brzmiało tak: „widziałem on iść 
ulicą*. 

— Okazuje się, więc, że 
niezmiernie łatwy język! 

— Nie powiem tego. Słowa są 
bardzo trudne. Lecz po miesiącu bę- 
dzie pan mówił dobrze. 

Znałem jedno jedyne słowo wę: 
gierskie, postanowiłem więc błysnąć: 
swą wiedzą przed nauczycielem. 

— Kissenem, — rzekłem, klania- 
jąc się. 

Zdziwił się: 
— Co-c? 
— Mówię: „Kissenem* — po wę- 

giersku to znaczy — dziękuję. Czyż- 
by pan nie znał tak prostego słowa?! 

— Ahal Ależ pan nieprawidłowo 
wymawia je — dlatego nie zrozumia: 
tem. Nie „Kissenem“ a „Kussenem'! 

— O to chodzi! To dlatego wi: 
działem dwie kreski nad pierwszem! 
A ; 

— Wiašnie. D igki tym kreskom 
„1“ wymawia się, jak „O“. 

— Pan mówił, że — „Uu“. 
— No, tak — jest to coś pošred- 

niego pomiędzy „o* i u*. Nie traćmy 
jednak czasu. Na początek proszę: 
zapisać najbardziej znane i powszed- 
nie słowa: „Dzień dobry — Awała- 
kitaszwara*, „jak się masz? — gazo- 
generator”, „dowidzenia — dzizel— 
motor“, 

Zanotowalem starannie słowa te: 
w zeszycie. Ponieważ węgierki po- 

Więc cóż, 

jest to 

język odrazu, lub 

różnice? 

koron. Lecz pod 

to ko 

Bethoven nigdy 

Czy mogę 

nawet/ 

zdzi: 

że język 

tałem nagle: 
— Panie, a j:k się mówi kobiece 

po węgiersku <kocham pania»? 
Młodzieniec uśmiechnął się ws'y- 

uliwie, odrzekł po chwili wahania, 
— Dubist ejzel! 
— Dziękuję. Zapiszę to natych- 

miast, 
Praca nasza szła Świetnie. Zakres 

mej znajomości języka węgierskiego, 
rozszerzał się z dniem każdym. M:r- 
twiło mię tylko to, że nauczyciel za 
bronił mi kategorycznie rozmawiać 
po węgiersku zkimkolwiekbądź poza 
nim: 

— Mógł by pan łatwo 
akcent—tłómaczył mi. 

Akcent misłem istotnie Świetny, 
Codzień rano, po obudzeniu się, za- 
mienialiśmy kilka węgierskich fraze 
sów, przyczein odpowiadałem wspa- 

niale. : 
— Awałoki taszwara, — witał mę 

nauczyciel. ч 
— Issjas—odpowiadalem. (T wier- 

dził on, że issjas oznacza — moje u- 
szanowan e) 

— Flegmona pieczeni? —pytał (Jak 
się spało). 

— Ciiragral (świetnie!)—odpowia- 
dałem szybko. 

— Fistuła  furunkui? —zapytywa! 
nauczyciel. (Będziemy pili kawę, czy 
herbatę). 

— Dibet (konjak) — wołałem ra- 
dośnie. 

Wogóle język węgierski bawił 
mię ogromnie. Naprzykład pewnego 
razu zapytałem: 

— Jak się mówi 
„drzewo ”? 

zepsuć 

po węgiersku 

A dwa drzewa? 
Tam— tam. 
A trzy? 

— Tam—tam— tam. 
Niezwykły język! | kże będzie 

cały las? 
— To się spiewa na uutę marsza: 

„tram-da-tam,-tam ra-tam-tam"*... 
, — Zadziwiejące! Tego to już 

nigdy nie zapomnę 
— Oczywiście. C:ła życie 

tać pan będzie. 
pamię- 

I oto nadszedł dzień zakończenia 
studjów. Nauczyciel mój spakował 
swe rzeczy, uścisnął dłoń moją i 
rzekł. 

— Dubist grosse ejsell (poko- 
chałem pana bardzo). 

— Pinekoteka! — odrżekłem z u: 
czuciem w głosie (pan również jest 
mi blizkim 1) 

— Kussenem, 

,] wyszedł, po odebraniu dwuch 
tysięcy ślicznych koron czeskich. O1- 
szedł na zawszel 

® 

Skcńczywszy swe  opowisdanie 
Sukaczew pochylił smutnie głowę i 
zamilkł, 

—jJekże się to wszystko skończyło 
zapytałem. 

Zaryczał dziko: 
— Jsk?! Jestem osiė!! udalem się 

do Budapesztu. przejechałem granicę 
—ot,—myślę teraz będę mógł wyko- 
rzystać tea nowy język, šwiežutko 

okno. Woddali widniał las,—zwróci 
łem się do sąsiada, mówiąc śpiew- 
nym węgierskim akcentem. 

— Piękny las! (Bum, tram—ta—ta 
tam!) 

Sąsiad mój spojrzał na mnie dzi- 
ko i odsunął się. 

— Gazogenerator?—zapytałem 
Chwycił waiskę i szybko wy: 

biegł do sąsiedniego kupe, 
Język nie przestawał mi świerzbić: 

wyszedłem więc na korytarz, pod: 
szedłem do samotnie patrzącej przez 
okno panienki i zapytałem: czy pręd- 
ko będzie stacja.. Zaczęła krzyczeć i 
ktoś z przerażenia pociągnął za ha: 
mulec. Pociąg stanął, Przywieziono 
mię gdzieś wyprowadżono .. 

Nie pomogło moje tłomaczenie 
się po węgiersku—przetrzymano mig“ 
półtora miesiąca w jakimś domu ol- 
brzymim, bardzo niemiłym, gdzie 
służba chodziła w białych fartuchach. 
Ubrano mię w szary szlafrok. No, 
= nie łajdak z mego nauczyciel a 
co 

Roześmiałem się: 
Czas mi już do domu. Na 

przyszłość niech pan będzie rozsą- 
dniejszy, 

Dizel-— motor! 
— Co:o? 
— Sam pan mówił, że po wę. 

giersku oznacza to „do widzenia”, 
Idź pan do djabłal 
l tak rozstaliśmy się z tym dźiw= 

nym człowiekiem, który znał jedno 
słowo węgierskie „kissenem“ į to 
przekręcił za cenę dwuch tysięcy 
koron czeskich. 
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