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Prześladowanie oświąty 
polskiej w Kownie, 

„Dzień Kowieński* w artykule p. t. 
„Co to znaczy?* wskazuje że mimo 
zmiany rządu i układu sił politycz: 
nych na Litwie, nie dzieje się tam je- 
dnak wszystko tak, jakby być powin: 
no. Wielka jeszcze luka istnieje po- 
między zarządzeniami wydaw*nemi 
przez ministerstwo, a ich wykona- 
niem. Zwłaszcza wielkie niedokładno- 
ści widzimy w min, oświaty. 

„Powodem tego — p sze «Dzień 
Kow.»—są nozostałości nacjonalisty- 
czne, krykszczońskie w aparacie urzę” 
dniczym; odpowiedzialność za skutki 
takiej sprzeczności między mózgiem 
Ministerstwa a jego organami będą 
musiały wziąć na siebie stronnictwa 
rządowe, które przyjęły w chwili obe- 
cnej ciężar cźwigania Skołatanej przez 
wcjujący nacjonalizm nawy psństwc* 
wej. One też odpowiadać będą za 
zcbowiązania'imienia litewskiego, jakie 
w zakresie Konstytucji i prawa wo- 

„bec innych narodowości Litwę zamie- 
szkujących dały. 

Proces łamania się nowych  prą- 
dów lojaliżmu wobec prawa i oby: 
watela państwa z dotychczasowym 
kierunkiem szowinistyczno - wojowni- 
czym, jaki w dziedzinie szkoły, peda- 
gogji i akcji kulturalnej całkowicie 
w Kraju, a w Ministerstwie Oświaty 
w szczególności panował, nietylko 
nie dał jeszcze zwycięstwa pierwszym 
lecz przeciwnie chwilowo nabiera 
form coraz większej bezczelności ze 
strony ostatniego. 

Numer 233 «Rytasa» jest tego 
dowodem. 

Pewne osoby w Ministerstwie 
Oświaty, stojące z tytułu urzędu 
swego blisko osoby pana Ministra, 
nietylko nadal walczą skutecznie z 
legainemi żądaniami polskiej ludno- 
ści w zakresie szkolnictwa drogą sto- 
sowania „prawa* wćudzysłowie, lecz 
sięgają już dalej. 
«Rytasa>», tak w artykule wstępnym, 
jak również w artykule „Zakładanie 
Szkół polskich w Litwie" jest tego 
przykładem. Wspomniane koła Mini: 
sterstwa Oświaty używają tu do swej 
akcji także wrogiego Ministrowi Oś: 
wiaty -<Rytasa», rozdmuchującego do 
rozmiarów klęski narodowej zupełnie 
legalne i lojalne wobec prawa i jego 
ducha zarządzenia Ministra. Twier- 
dzenie swe opieramy na tem, że 
wszelkie finezje i haczyki prawne, 
jakie od czasu do czasu Są przed: 
miotem wewnętrznych rozważań pew- 
wnych organów Ministerstwa, nie- 
zwłocznie i systematycznie służą 
«Rytasowi» do nowej naganki na 
Gabinet Ministrów, na Ministra Oś- 
wiaty, na pozycję Sejmową i polską 
mniejszość narodową. z 

Koia, które tę akcję prowadzą, 
mogą mieć nawet pewne zasługi wo- 
bec litewskiej sieci szkolnej. Ale czyż 
jednostronne zasługi w przeszłości 
wobec części* ludności Kraju, mogą 
być dosiatecznym powodem do tole* 
rowania nietylko wybryków wobec 
drugiej jej części, ale i destrukcyjnej 
kreciej akcji przeciwko prawnym za- 
rządzeniom ministerstwa, któremu 
one same służyć winny?! Czyż może 
urzędnik, nawet pewne zasługi za 
sobą mający, wprowadzać w grę 
wewnętrznej pracy administracyjnej 
walkę polityczną, szczując przeciwko 
swemu urzędowi zwierzchniemu wro- 
go i odwetowo usposobione czynni- 
ki polityczne?! Czyż twórcza praca z 
pewną wytyczną, praca 2 okrešlo- 
nym programem, możliwa jest wów- 
czas, gdy ręce niszczą to, Co głowa 
tworzy? Uważamy, że niel Albo jed. 
no albo drugie, albo czarne albo bia- 
łe. Ognia z wodą nie da się pogo- 

* dzić. 
Wybór pomiędzy jednem a dru- 

giem zależy dziś. od kierowniczych 
czynników. Zaś wynik tego wyboru 
zdecyduje nazewnątrz o istotnych 
zamiarach ich, będąc miarą dla zba- 
dania szczerości nowego kursu w 
wewnętrznej polityce państwa, który 
niedawno proklamowano... 

FOLWARKI, 
OŚRODKI, 
NIERUCHOMOŚCI 

MIEJSKIE. 
KUPNO i SPRZEDAŻ 

szybko 1 

  

załatwia  najdogodniej, 
najianiej 

Wiłeńskie B uro 
Komisowo-Handlowe, 

Mickiewicza 21, tei, 152. 
Wstępnych kosztów niema 

& & odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
Konto czekowe w 0259 

Wspomniany Nr' 

Wtorek 19 października 1926 r. 

P, K. 0. Nr. 80 

Ekonomiczna odbudowa Europy. 
Co zawierać będzie deklaracja wielkich finansistów. 

PARYŻ, 18X (PAT). «Petit Journal» donosi z Londynu: Deklaracja 
wielkich finansistów europejskich i amerykańskich, która ma być ogło: 
Szona we środę rano we wszystkich stolicach jeurozejskich, przedstawi 
Sytuację, jaka się wytworzyła w Europie w wyniku wojny światowej, 
omówi koncepcje w sprawie ekonomicznej odbudowy Europy, obejmujące 
także wszystkie plany, jakie dotychczas zostały wysunięte oraz zalecać 
będzie radykalną zmianę polityki europejskiej. 

O zniesienie granic celnych. 

'? LONDYN, 18. X. Pat. Zapowie: w Europie. Deklarację 
dziana przez biuro Reutera dekisracja mają między innemi gubernator Bank 
wybitnych przedstawicieli świata finan- Angielskiego Montagus Norman, Ma 
sowego poruszy między innemi za- Kenna, łord Ircheape. 
gadnienie zniesienia granic celnych 

Smieszne przypuszczenie. 
NOWY YORK. .18X. PAT. Bankier Lemont, należący do grupy 

Morgana, wygłosił na zebraniu nowojorskich słuchaczy uniwersytetu prze- 
mówienie, w którem oświadczył się przeciwko spłaceniu diugów wojea- 
nych. Lemont zaznaczył, że Śmiesznem jest przypuszczenie, iż Europa 
będzie mogła zapłacić Ameryce 22 miljardy dolarów. Rewizja całego za- 
gadnienia długów jest zdaniem Lemonta nieunikniona, 

Sytuacja w Polsce polepsza się stałe, 
LONYN, 18 X. PAT. Agencja Reutera otrzymała z Nowego Yorku 

komunikat treści następującej, Zjawiska gospodarcze w Polsce wskazują 
na zwrot w kierunku dobrobytu. Znajduje to potwierdzenie w znacznej 
poprawie konjunkiur kredytowych dla Polski na rynkach obcych, w sta: 
łem zmniejszaniu się liczby bezrobotnych, wreszcie w ogólnem wzmo: 
cnieniu sytuacjj gospodarczej, o której przewodniczący amerykańskiej 
misji doradców finansowych prof. Edwin . Kemmerer powiedział wobec 
przedstawicieli amerykańsko-polskiej Izby Handlowej co następuje: 

Złoty polski prawie od trzech miesięcy wykazuje tendencję ku sta- 
łości, a jeśli notowane są wahania jego kursu to w każdym bądź razie 
nie wychodzą one po za ramy wahań normalnych. Bank Polski zwelnił 
obecnie zapas złota zdeponowanego w Angljj w formie gwarancji na 
udzielanie Polsce pożyczki zagranicznej. Wobec tego zwiększono pokrycie 
banknotów emitowanych przez Bank Polski z 30 na 43%%. Stan bezro- 
bocia w Polsce, jakkolwiek jeszcze zły ulega stałej codziennej poprawie. 
Gdy w styczniu r. b. liczba bezrobotnych wynosiła 359 tysięcy, to w 
sierpniu r. b. było ich tylko 245 tysięcy.. 

Obecnie sytuacja gospodarcza Polski jest wogóle znacznie lepsza, 
aniżeli w lutym r. b. ale dodać muszę, że Polska zaledwie weszła w okres 
trudnej walki'za odbudowę gospodarczą i finansową. Do wiadomości 
powyższej biuro Reutera dodaje, że poseł polski w Waszyngtonie p. Cie- 
chanowski oświadczył niedawno, iż według otrzymanych przez niego 
informacyj z Warszawy rady, których prof. Kemmerer udzielił rządowi 
polskiemu, będą w znacznej mierze przestrzegane i zastosowane w 
praktyce. 

Odkrycie źródeł leczniczych w Cieszynie, 
CIESZYN, 18X:: PyT. Wczoraj obradował tutaj zjazd gospodarczy 

przy udziale około 300 delegatów z różnych miast. Na zjeździe wywołało 
sensację oznajmienia dr' Kościałkowskiego prezesa Związku „Przemystow- 
ców o wykryciu w Cieszynie źródeł wody leczniczej, dorównywującej 
siłą działania znanej <naftusi» w Truskawcu. Dr. Kościałkowski zazna- 
czył, że w pobliżu Cieszyna zajdują się pokłady borowinowe, a wobec 
bliskości Piszczan możiiwy byłby stamtąd - wwóz działającego uzdrawia- 
jąco szlamu. | . { 

Wyrok ostateczny w sprawie Trzmielewskiego 
WARSZAWA, 18 X. PAT. W dniu 18 b. m, Najwyższy Sąd Woj- 

skowy w Warszawie w składzie gen. Krzemińskiego, gen. Szpakowskiego 
i pułk. Sikorskiego, uchylił skargę apelacyjną wniesioną przez obrońcę 
zabójcy Ś. p. Lindego sierż. Trzmielewskiego, zatwierdzając zarazem wyrok 
10:letniego więzienia wydanego w pierwszej instancji. Wyrok Sądu Naj: 
wyższego jest wyrokiem ostatecznym. : 

Proces Bispinga w Grodnie, 
GRODNO 18 X (telefonogram). W dniu dzisieįszym w sądzie Okrę- 

gowym rozpoczął się proces ordynata Jana Bispinga, oskarżonego o za- 
bójstwo dwóch chłopów i podpalenie wsi w gminie Masalany w roku 
1919. Rozprawie przewodniczy sędzia Nowiński, jako asessorowie sędzio- 
wie Parczewski i lljn. Oskarża prok. Miller, obronę wnosi mec. Terli- 
kowski. 

W pierwszym dniu procesu po załatwieniu formalncści aktu oskar- 
żenia zabrał głos oskarżony Bisping. Mowa oskarżonego trwała 2-go- 
dziny. Do winy Bisping slę nie orzyznał. Po przemówieniu oskarżonego 
rozpoczęto badanie świadków. Rożprawa potrwa trzy dni. N, 
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„Bank Gospodarstwa frajodego Ё 
Ё 

ODDZIAŁ w WILNIE 
poszukuje Referenta dla kredytu długoterminowego 
Mał 8 WARUNKE 

nie przekroczony 30 7 
2) оЬуЗаіе!эс'о уо]зие',о a» 
3) absolutorjum Wydziału Prawnego, któregoś z uniwersytetów polskich, 

wraz z wszystkiemi egzaminami, 
4) dokładna znajomość ustawodawstwa cywilnego i hipotecznego obowią. 

zującego na terenie b. zaboru rosyjskiego. 
Podania należycie odokumentowane składać należy w Sekretarjacie 

Oddziału. — Nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą wogóle 
rozpatrywane. 
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Rada Giełdowa Giełdy Pieniężnej w Wilnie 
niniejszem zawiadamia pp. Członków Zgromadzenia 
Giełdowego, iż z dniem 20-—października r b. (środa) |E 

L wznawia Zebrania Giełdowe, Zebrania odbywać się i 
będą codziennie o godz. 13 m 45 w lokalu własnym 
przy ul. Mickiewicza 8 (gmach Wileńskiego Banku 

d Ziemskiego). L 
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tę podpisać 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
Onłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

Przemowa 
W podniosłem swem przemówie- 

niu na otwarciu roku akademickiego 

rektor Zdziechowski mówił o zamknię: 

tych drzwiach uniwersytetu. Zupeł- 

nie słusznie zaznaczył rektor, że stu- 
dja gimnazjalne mają sens tylko ja: 
ko przygotowanie do nauki uniwer- 
syteckiej. Tragedją jest więc ogrom: 

ną, gdy młodzieńca, który ukończył 

gimnazjum, który przetrwał te osiem 
lat ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy nie 

wpuszcza się do gmachu szkoły wyż- 

szej. Ale jednocześnie bardzo stusz- 

nie podnióst p. Rektor, że na zacho- 
dzie mamy jedno gimnazjum na 
300.000 mieszkańców, u nas jedno na 

100000 mieszkańców. Mamy więc 

nadprodukcję sił inteligenckich. 

Cyfry te będą tem jaskrawsze, 

jeżeli uplastycznimy cyframi innemi. 
Qio w jednem z wileńskich żeńskich 
gimnazjów tylko trzy uczennice nie 

wystąpiły z podaniem o zwolnienie z 
opłaty, Oto młodzież kształcąca się 
w szkołach średnich pochodzi wo: 

góle z klas bardzo źle materjalnie 
sytuowanych. Oto młodzież ta, po- 

zbawiona odpowiedniego kulturalne. 

go przygotowania w domu, uczy się 

źle, tępo, obniża poziom naukowy 

naszych gimnazjów, obniża poziom 

zainteresowań klasy, obniża metody 

wychowawcze. Państwo zaś utrzymu- 
je gimnazja, dopłaca do tej nauki. 

Poco? Z jakiego tytułu? Aby tworzyć 
najbardziej upokarzaną przez życie i 
najbardziej „poniewieraną w swych 
ambicjach klasę proletarjatu inteli- 

genckiego? Aby powiększać szeregi 

kandydatów na posady urzędników i 

urzędniczków? 

Zestawmy te dzieci, których sno* 

bizm przejścia do lepszego  to- 

warzystwa pcha na ławę szkolną, 

z następującym obrazkiem zapożyczo- 

nym ze studjów R. Dzboskiego o 
Anglji. Oto angielski minister tłómaczy 

się przed lzbą z tego, że niektóre 

trzypokojowe mieszkania dla robot- 

ników budowane z funduszów  pu- 

blicznych będą pozbawione łazienek. 

Wnet powstaje z ław partji pracy 

silna opozycja przeciw takiemu de- 

klasowaniu potrzeb robotnika. Zapy- 

tajmy się teraz, jakie są kulturalne 

potrzeby całego tego środowiska, 

które gnane przez niemądry snobizm 
pcha się do gimnazjów?  Zapytajmy 

się też, czy pracując w zawodach 
produkcyjnych, a nie powiększając 

szeregów inteligenckiego proletarjatu, 

nie przyniosłoby to młode pokolenie 

więcej korzyści społeczeństwu i 

państwu. 

Należy zaatakować samą zasadę 
pomocy państwowej dla zakładów 
średnich. Państwo powinno wszelkie- 
mi siłami utrzymywać i rozpowszech 

niać szkoły niższe, a także przy- 
czyniać się do podniesienia poziomu 

szkoły wyższej i nauki wogóle. 

Tymczasem państwo pomaga nauce 
polskiej bardzo niedostatecznie, a 

_ kwoty olbrzymie obraca na ūniesz- 
częśliwianie młodzieży, którą brak 

rozsądku kieruje do szkół średnich. 

Nie chcemy zresztą, aby pogląd 

nasz postawiony był na równi ze 
słynnym okólnikiem ministra rosyj- 

skiego o «kucharkinych  dietiach», 
Nie. Chcemy rozróżniać pomiędzy 

młodzieżą tępą i niezdolną, a mło- 

dzieżą, którą niezależnie od przyną- 
leżneści klasowej, przeznaczenie pre- 
dysponowało do studjów szkolnych, 
t.j. pomiędzy dziećmi zdolnemi. Na- 

uczycielstwo szkół 

opowiada często, że oto w tym roku 
ukończył szkołę powszechną jakiś 
chłopiec czy dziewczyna wyjątkowo 

zdolny, który niestety nie może iść 

do gimnazjum, bo pochodzi z rodzi- 
ny biednej. Dziś państwo dopłaca 
do kształcenia mnóstwo tępych dzieci 

—czyżby nie były racjonalniej aby swą 
pomiecą objęło coprawda znacznie 
szczuplejszą liczbę dzieci, lecz zato 

dzieci zdolnych i zamiast pomocy 

'częściowej okazało im pomoc całko: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

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

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA“— ul. Majora Mackiewicza 63 

powszechnych , 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

80 

ul. Ratuszowa | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ui. Piłsudskiego 
ST. ŚWiIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ui. 3-g0 Maja 5. 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch swiątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

rektorska. 
witą. Jednem słowem czy dzisiejszy 

system deficytowych szkół średnich 

nie dałoby się z pożytkiem zamienić 
na system licznych stypendjów dla 

dzieci biednych, a wyjątkowo uzdol- 

nionych? 

* 

Słowo jest nietylko pismem kon: 

serwatywnem » monarchicznem, lecz 

chce być pjonerem zainteresowania 

się ideą katolicką i nauką Kościoła 

katolickiego wśród inteligencji dzisiej- 

szej, często tylko formalnie katolickiej. 

Ale właśnie dlatego mamy obowią: 

zek zwrócić uwagę, i to uwagę nie- 

tylko arcybiskupa czy władz kościel- 
nych, lecz całego katolickiego społe- 
czeństwa na fatalne obniżenia się po- 

ziomu duchowieństwa katolickiego 
tutaj, gdzie ono tak Polsce jest po: 

trzebne, a mianowicie na ziemiach 

naszych. 
Zaczyna 56 to od Litwy Ko- 

wieńskiej. Tam wciągnięcie ducho- 

wieństwa do walki politycznej fatal- 
nie podziałało na moralność tego du- 

chowieństwa i przygotowuje w całem 
młodem społeczeństwie litewskiem ten 

upadek wiary, którego Świadkami 
jesteśmy. 

Nieraz podnosiliśmy blask tej 
glorji, który na duchowieństwo pol- 
skie padł dzięki męczeństwu i hero- 

izmowi księży Butkiewicza, Antoniego 

Maleckiego i biskupa Ciepiaka. Byli to 
polscy święci, których heroizm ozło- 
cił naszą walkę z bolszewizmem 
rosyjskim. 

Lecz tu u nas dochodzą nas 

zewsząd skargi na poszczególnych 
księży, na ich chciwość, skąpstwo, 

niekuliuralność i inne wady. Musie- 
liśmy przecież nawet tu w Wilnie na 

łamach naszej gazety domagać się 
właściwego stosunku do jednego z 
klejnotów naszego kultu, kaplicy 
Ostrobramskiej, ze strony  miejsco- 
wego proboszcza. ‚ A 

Wobec tych głosów i skarg indy- 
fereninym, obojętnym może pozo- 

stać tylko ktoś nieczuły na sentymen- 

ta katolickie, któremu dobro propa- 

gandy katolickiej wcale nie leży na 

Sercu. : 
Duchowieństwo ma do odegra- 

nia w naszym kraju rolę pierwszo: 
rzędną. Znów wrócimy do przemowy 

rektora Zdziechowskiego, w której 
walkę 2 bolszewiźmem uważa rektor 
za walkę z szatanem. Bolszewizm 

jest negacją wszelkiej idei nie zmiate- 
rjalizowanej. Religja jest źródłem 
każdego natchnienia irracjonalnego. 

Ziemie nasze stanowią ten szaniec, 
na którym toczy się walka o global- 
nem znaczeniu. 

To też tylko wiejkie przywiązanie 

do Kościoła, przejęcie się wielkością 
jego idei zmusza nas 'do dzwonienia 

na taki alarm. Cat. 
ATR TAS TSS EISS K KSS KES ESI 

ZJAZD KATOLICKI 
w Krakowie. 

KRAKÓW, 18 X. PAT. Wczoraj: 
Szy -trzeci i ostatni dzień zjazdu dele- 
gatów organizacyj katolickich archi. 
djecezji krakowskiej rozpoczął się 
pontyfikalną mszą świętą, odprawio- 
ną w kościele Najśw, Marji Panny 
przez ks. arcybiskupa Sapiehę. 

Po nabożeństwie wznowiono ob- 
rady poszczególnch sekcyj zjazdu. O 
godz. 4ej po południu odbyło się 
zebranie plenarne zjazdu, w kościele 
św. Anny, Zebraniu przewodniczył 
ks. Metropolita S:pieha. 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

Konto czekowe „Słowa w Р, К O. 

Nr 80259. 

  

- Sejm i Bząd. 
Pogłoski..* 

WARSZAWA, 18 X. (żel, wł. Słowa) 
W kołach politycznych znowu ro- 
zeszły się pogłoski, że minister Cze- 
chowicz i min. Kwiatkowski nie u- 
trzymają się długo na swych stano- 
wiskach. Przeciwko pierwszemu są 
sfery gospodarcze, przeciwko drugie: 
mu zaś koła lewicowę. Prezydent 
Mościcki, którego zaufaniem cieszy 
się minister Kwia:kowski w stosunku 
do p. Czechowicza jest podobno u- 
sposobiony że względu na ostatnie 
jego posunięcia nieprzychylnie, 
Wszystko to, jak twierdzą w kołach 
politycznych, pozwala mniemać, że 
niebawem na tych stanowiskach po: 
winny nastąpić przesunięcia. W 
związku z tem wysuwane śą również 
kandydatury p. Głiwica b. min. skar- 
bu na min. przemysłu i handlu i p. 
Ossowskiego  vice:prezesa ВапКи 
Gospodarstwa krajowego na min, 
Skarbu. 

- Przed sesją sejmową, 
WARSZAWA, 16 X. (żel. wł. Słowa). 

Dekret Prezydenta Rzecyzpospolitej 
otwierający sesję Stjmu ma być ogło: 
szorty najpóźniej 25 go b.m.aby dać 
możność kancelarji sejmowej rozesłać 
zaproszenia do posłów. Sesja Sejmu 
prawdopodobnie rozpocznie się osta- 
tniego lub przedostatniego paździer- 
nika. Druk preliminarza budżetowego 
ukończony zostanie w przyszłym ty- 
godniu, 

Ponieważ rok budżetowy rozpo- 
czyna się obecnie z dniem 1-go kwie- 
tnia rząd w najbliższym czasie przy- 
stąpi do opracowania preliminarza 
budżetowego na pierwsze trzy mie: 
siące 1927 roku. Ogólnie sądzą że 
preliminarz ten nie wywoła w Sejmie 
opozycji. 

Podział kredytów P. K. O. 

WARSZAWA, 16. X. Pat. Dnia 
14 b. m. odbyła się w P. K. O. 
pod przewodnictwem p. Prezesa P. 
K. O. konferencja w sprawie rozdzia: 
łu kredytów rzemieślniczych, w któ: 
rej wzięli udział _ przedstawiciele 
M-stwa Skarbu, Przemysłu i handlu 
oraz prezes Rady Spółdzielczej przy 
M-stwie Skarbu. W toku obrad usta. 
lono, iż w pierwszym rzędzie winny 
być kredytem przyznanym na ten cel 
przez P. K, O. obdzielone większe 
ośrodki i skupienia rękodzieł, a po- 
nadto iż kredyty będą przyznane do 
dalszego rozdziału tylko tym instytu- 
cjom kredytowym, które maieżą do 
zsiązków rewizyjnych i mogą się 
wykazać conajmniej rocznym bilan. 
sem. Powyżej ustalone zasady nie 
będą się odnosić do instytucyj, któ- 
re wniosły podania o kredyt do P. 
K. O. przed dniem 14 b. m. 
Powrót V.-premjera Bartla do 

Warszawy. 
WARSZAWA. 18, X. (fel.wł, Słowa) 

Vice-premjer Bartel powraca do War- 
Szawy z Krakowa we środę. Posie- 
dzenie Rady Ministrów które począt- 
kowo było zapowiedziane na środę 
odłożone zostało na piątek. 

Poprawa na giełdzie. 
WARSZAWA. 18 X. (tel. wł. Słowa) 

Na giełdzie warszawskiej obserwo: * 
wać można stałą poprawę, którą 
ilustruje najlepiej kurs dolara w ob- 
rotach prywatnych, notowany dziś 
9.05 za dolara przy słabej tendencji. 
Obroty akcjami w dniu dzisiejszym 
były znacznie ożywione. 

Wymiana dokumentów raty- 
fikacyjnych 

WARSZAWA, 18 X (żel. wł, Słowa) 
Dnia 18 b. m. nastąpiła w Warsza- 
wie wymiana dokumentów ratytika- 
cyjnych konwencji _ prowizorycznej 
między Polską a Hólandją, dotyczą- 
cej żeglugi powietrznej, a podpisanej 
w Hadze dnia 4 listopada 1925 roku. 
Powyższej wymiany dokonali: ze 
strony polskiej p. August Zaleski — 
minister spraw zagranicznych, ze 
strony Holandji—p. van Sonn, charge 
daffaires Holandji w Warszawie. 
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Konferencja powiatowa 

nauczycieli. W dniu 1 i 2 paździer- 

nika odbyła się w Giębokiem konfe- | 

rencja powiatowa nauczycieli publicz: 

nych szkół powszechnych p. Dzi- 

śnieńskiego. Na program jej złożyły 

się referaty poszczególnych nauczy- 

cieli, ze wszech miar aktualne tak 

pod względem wy howawczym, jak 

administracyjnym. Konferencję zagaił 

obecny w Głębokiem w związku z 

wizytacją szkół Delegat Ministerstwa 
W. R.i O.P. p. Michał Siwak dłuż: 

szem przemówieniem i Wizytator 

Szkół p. Rymontt Witold, poczem 

przystąpiono do odczytywania refe- 

ratów | dyskusyj. 

Kierownik 8 kl. szkoły w Parsfja- 
nowie mówił o obowiązkach wycho- 
wawczych  mauczycieli szkół pow- 
szechnych, kładąc nacisk na wycho- 

wanie narodowe, względnie obywa 

telskie, P. Trochlecki Franciszek, na- 

uczyciel z Parsfjanowa, wygłosił refe- 
rat o wpływie wychowawczym Śpie- 

wu, zaś p. Lachowiczowa Sianisława 

mówiła o środkach, których użyje 
nauczyciel dla przyswojenia dzieciom 

wprawy w posługiwaniu się językiem 

państwowym. Pierwszy dzień obrad 

zakończyła dyskusja nad referatem p. 
Jekóba Muchy, kierownika szkoły w 
Hermanowiczach, o nauce robót rę* 
cznych w szkole powszechnej z 

uwzględnieniem miejscowych stosun- 

ków, poczem pan Delegat Minister: 

stwa i pan Wizytator Szkół pożegnali 
nauczycielstwo podniosłem przemó: 
wieniem na temat wielkiej odpowie- 
dzialności nauczycielstwa w pracy 
nad wychowaniem przyszłych obywa- 

teli Rzeczypospolitej. Powaga i 'ser- 

deczńość, z jaką Pan Delegat Mini- 

sterstwa i pan Wizytator Szkół zwra- 

cali się do nauczycielstwa w swych 

przemówieniach i żywej dyskusji, 

zjednali im umysły i serca ogółu na- 

uczycielstwa, To też całe nauczyciel- 
stwo żegnało czcigodnych gości wie 
czorem przy pociągu Odchodzącym 

do Wilna. - 
Drugi dzień obrad wypełniły re- 

feraty i dyskusje nad następującemi 

tematami: 1) Prace kierowników szkół 

nad realizacją sieci szkolnej w zwią: 

zku z Rozp. Kuratorjum O. S. W. z 

10 VII—1926 r. L. 1-15399/26, któ- 
rem Kuratorjum zarządziło zrelizowa: 
nie w pow. Dziśnieńskim  tymcz. 

sieci szkolnej, mającej wprzystępnič 
w ramach ustawowych naukę dzie- 

ciom wszystkich miejscowości рома- 
tu (prelegent p Bolesław Kochlew- 

ski, kierownik szkoły 5 kl. w Por- 

pliszczu). 2) Zastosowanie Dzkretu 

о obowiązku szkolnym w szkołach 

powszechnych pow. Dziśnieńskiego 

(prelegent Rudnicki Jan, kierownik 

Szkoły 5 К, w  Szarkowszczyźnie). 

Aktualność wymienionych tematów 

pobudziła nauczycielstwo do żywej 

dyskusji, wyjaśniającej nauczycielstwu 

zastosowanie wymienionego rozpo: 

rządzenia i ustawy, wśród nader 

trudnych warunków pracy tutejszego 
nauczycielstwa. : 

W związku z wnioskami nauczy* 
cieli w przedmiocie materjalnego za: 

opatrzenia szkół, zaszczycił swą obec: 

noš:ią konferencję Starosta Dziśnień 
ski, pan Michał Staniszewski. witany 

przez całe nauczycielstwo rzęsistemi 

oklaskami, jako znany od“ dawna 
* przyjaciel szkół i nauczycielstwa, 
obiecując w granicach fmansowej 

możności przyjść z pomocą szkołom 
BNSZEZE 

S, Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskie g 

„I czeczotkowej szkatułki” 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11a, tel. 5 —80. 
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w ich materjalnem uposażeniu. Panu 
Staroście towarżyszył Kierownik Wy- 
działu Powiatowego i jeden z człon- 
ków W,działu. 

Poza' programem przemówił do 
nauczycielstwa w piękne i rzeczowo 
ujętym odczycie Prezes Rad Opie- 
kuńczych. pan Michał Obiezierski, 
nawołując do współpracy kuituralno- 
oświatowej i społecznej na wsi przez 
zakładanie domów ludowych i t. p. 

Popołudniowe obrady wypełniły ko- 
munikaty Inspektoratu Szkolnego, po - 
czem po odśpiewaniu Roty, nauczyciel- 
stwo udało się do miejsc swej służby, 
wynosząc z konferencji wiele wiadomo: 
ści, niezbędnych dla celowej organi: 
zacji szkolnictwa i pracy szkolnej. 

Koleżeński, a podniosły nastrój 
zjeinoczył całe nauczycielstwo pow. 
Dziśnieńskiego w pracy nad przy- 
szłością powiatu. S. R 

ŁUŻKI pow. Dziśnieński. 
— (E) Działalność P. Macierzy 

Szkolnej. Macierz szkolna w Łuż- 
kach pow. Dziśnieńskiego jest zorga- 
nizowana bardzo dobrze. Na czele 
jej stoją ks. Ostaniewicz, proboszcz 
miejscowy jako prezes, p. Balicki 
kierownik szkoły 7-mio klasowej jako 
sekretarz i p. Deptoch kierownik 
urzędu pocztowego jako skarbnik. 
Tutejsza Macierz Szkolna z własnych 
funduszów utrzymywała szkołę od 
1 1-26 r. do końca roku szkolnego. 
Obecnie zaś mając zapewnionych 
400 zł. miesięcznie składek członkow= 
skich, nosi się z zamiarem utworze- 
nia kina szkolnego z odpowiedniemi 
filmami propagandowemi jak również 
z urządzeniem bibljoteki i czytelni 
dla szerszego ogółu. 

— (E) Zbiórka na lotnictwo. 
Staraniem miejscowego LOPP. oneg- 
daj w Łużkach została zorganizo- 
wana zbiórka na lotnictwy, po po- 
łudniu odbył się odczyt i zabawa 
taneczna. Do dziś dnia społeczeń 
stwo Łużeckie nie rozumie wielkości 
zadania jakie spełnia lo.nictwo. Jedy- 
nym czynnikiem wspierającym orga- 
nizację LOPP. nie tylko moralnie, 
ale i materjalnie są oficerowie 5 Bao: 
nu KOP., ks. proboszcz, personel 
szkoły powszechnej i gmina. Zaś 
szerszy ogó! nie przejmuje się zbyt- 
nio tą pracą i mimo propegaudy 
miejscowego Koła LOPP. nie wspiera. 
Na zakończenie tygodnia LOPP 16 go 
bm. w koszarach 5 Baonu KOP, 
odbył się odczyt o lotnictwie, a po 
odczycie zabawa taneczna. 

LIDA. 

— Swięto przysposobienia woj: 
skowego. W dniu wczorajszym od- 
było się u nas doroczne Święto 
przysposobienia wojskowego i wy- 
chowania fizycznego. _ Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością: woje- 
woda wileński p. Władysław Raczkie- 
wicz, wojewoda nowogródzki p. 
Zygmunt  Beczkowicz i Inspektor 
Armji ger. Burhardt-Bukacki. 

Uroczystość rozpoczęta została 
mszą ś-ięią odprawioną w Kościele 
parafalnym o g. 10 m. 30. Po nabo- 
żeństwie goście zwiedzili hangary 
lotnicze 11 myśliwskiego pułku lotni- 
czego, gdzie dokonali lotu na aero- 
planie systemu «Spad» prowadzonym 
przez pilota por. Więckowskiego. 

Następnie od godz. 14 — 19 е] 
odbywały się zawody przysposobienia 
wojskowego i wychowania fizyczne- 
go w koszarach 77 pp, przyczem 
młodzież zrzeszona w oddziałach 
p. w. i w. f. wykazała dużą spręży- 
stość i sprawność zarówno w akcji 
zbiorowej jak i w zawodach _poje- 
dyńczych. i 

Po skończonych zawodach i po- 
„ pisach odbył się obiad wydany prrez 
starostę lidzkiego p. Zdanowicza, na 
którym też byli obecni przedstawicie- 
le RE SNEJ organ zacyj społecz" 
nych. 

O gódz. 21-ej Wojewoda Raczkie- 
wicz i Inspektor gen. Burhardt Bu- 
kacki odjechali. do Wilna, żegnani na 
dworcu przez Wojewodę Nowogródz- 
kiego i przedstawicieli władz miejsco- 
wych. Т 
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O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe 

Niedzielny Robotnik zamieścił po. 
dwójną  karykaiurę Józefa Piłsud- 
skiego. Na wyższej figuruje „J. Pil- 
sudski, wódz polski podziemnej” ob- 
sypany śniegiem, w obszarpanych 
spodniach, postrzępioną brodą i cza- 
peczce o typie angielsko-nalewkow. 
skim. Ten Piłsudski jest podobny tro- 
chę do żyda w średnim wieku i niczem 
do fotografji Pisudskieg6 niepodobny. 
Na drugiej karykaturze „Jótef Piłsud- 
ski Pierwszy Marszałek Polski“ 
widzimy Piłsudskiego przy karabeli 
w sutym pasie liiym i wspaniałym 
kontuszu. Opiera się na ramio- 
nach dwuch innych  szlachciców 
w koniuszach i deljsch. Należy tu 
skonstatować, że istotnie twarz Pił. 
sudskiego, ta arcyciekawa twarz za* 
równo w rzeźbie, jak rzucona na 
płótno, ta twarz, która się nigdy do- 
brze nie da sfotografować, istotnie 
wspaniale się nadaje do stroju staro: 
polskiego. Niewiadamo też czy ilu- 
stratorzy Robotnika dobty zrobili in- 
teres. Może właśnie ich rysunek prze: 
kona garderobianych i krawców p. 
Marszałka jak najlepiej jest go ubie- 
rać. 

Żart na stronę! Oto Gazeta Poranna 
nawet taki fakt wykorzystała poli- 
tycznie z radością zaznaczając, że Pił. 
suiskiemu zarzuca coś Robotnik. 
Gazeta Poranna zasadniczo chwali 
każdego przeciwnika Piłsudskiego, 
chociażby to był sccejalista czy enpe- 
chowiec. 

Z artykułu p. Stanistawa Stroń- 
skiego dowiadujemy się, że z p. 
Wachowiakiem  człońkiem N. P. R. 
(organizacji, z którą zresztą nie 
sympatyzuje ziemiańska część Ch.-N.) 
postąpiono niewłaściwie, gdyż w 
odpowiednim czasie nie zawia- 
domiono go 0 opuszczeniu urzę- 
du. Lecz p. Stroński, jak zwykle po- 
pędliwy i krzykliwy, z tego małego 
incydentu, niewątpliwie przykrego i 
niewłaściwego, czyni hałas, oskarżając 
już nie tylko rząd, lecz poprostu całe 
polskie społeczeństwo. 

Po szczegółowym opisie stażu służ- 
bowego p. Wachowiaka, dodaje do 
opisu tego incydentu umieszczonego 
w artykuie wstępnym, takie litanje 
wykrzykników: : 

„„Tak oibyto się, w roku Pańszim 1926,"w 
Europie Środkowej, w niepodlegiem Paru 
stwie Polskiem, nmsunięcie Wojewody Po- 
morskiego, poważnego pracownika państwe- 
wego, mającego ze sobą ważne służby i 
liczne uznania. 

Czy mam dodawać, że w przyzwoitem 
życiu urzędowem, nie usuwa się w ten spo- 
mób, w dwa dni po takiej rozmowie jak p. 
Ministra Spr. Wewn.z p. Wojewodą Pomor- 
skim, nawet najniższego urzędnika i woź: 
nego? ., etc, eto. 

„„ О nas żadnej ogłady, żadnej obycza: 
jowości, żadnej godmości. I to w czasie, gdy 
tyle się prawi o podniesieniu powagi wła- 4 
dzy państwowej... etc. etc. 

»« Dzieje się to zaś na Pomorzu, ziemi 
o wysokim poziomie życia społecznego, 
gdzie obok Polaków muieszkają Niemcy, 
gdzie są dzisiaj zwrócone oczy świata, etc. | 

te, 
Sc „„Pisarz najmilej widzianyjw kołach dzi- 
siejssego przewrotu polskiego, p. Wacław 
Sieroszewski, ogłasza właśnie swe wspom' 
mienia z okolic Kamczatki p. t.: 

— Wśród Kosmatych Ludzi. 
Niebawem będzie mógł je zastąpić opi- 

sami obyczajowemi z własnęgo zda 

Pan Stroński nie jest kosmaty — 
zapewne. Ale że krzykliwy do nie- 
możliwości — to nie ulega wątpli- 
wości. 

Pan Ludwik Abramowicz w swo- 
im Przeglądzie Wileńskim — pisze 
wzmiankę „icóe fxe rektora  Zdzie- 
chowskiego*, napadając na czcigod- 
nego rektora, że ciągle mówi o 
bolszewiźmie, Panu Abramowiczowi 
propaganda contra bolszewizmowi 
wydaje się nie aktualna. Zdaje się, 
że jest bardzo mało osób w Wilnie, 
które się będą pisały na dziwny 
pogląd p. Abramowicza. Z nie-bol- 
szewików bodaj że on jeden. M. 
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Sowiecko-estońskie rokowania przerwane. 
Z Rygi donoszą: Podczas rokowań o pakt bezpieczeństwa między 

przedstawicielami ministerstwa spraw zagranicznych i sowieckim posłem 
Piotrowskim poruszono szereg spraw, co do decyzji których, Piotrowski 
odwołał się do instrukcji centrali moskiewskiej. Wobec powyższego ro- 
kowania zostały czasowo przerwane. 

Bałtruszajtis ministrem spr. zagranicznych. 
Według wiadomości z kowieńskich sfer politycznych, po tem jak 

poseł w Berlinie Sidzikaukas odmówił objęcia stanowi ska ministra spraw 
zagranicznych stanowisko to ma być zaproponowane posłowi litewskiemu - 
w Moskwie, poecie, Bałtruszajtisowi, znanemu zwolennikowi sowieckiej 
orjentacji Litwy. 

Rokowania Łotwy z Moskwą. 
Z Rygi donoszą: Ministerstwo spraw zagradicznych w odpowiedzi 

na propozycję Sowietów przeniesienia rokowań w sprawie paktu bezpie- 
czeństwa do Moskwy, odpowiedziało 
wy byłoby pożądanem by rokowania 

odmownie , zaznaczając, że dla Łot- 
prowadzone były w Rydace. Sowiety 

zgodziły się na kontrpropozycje Łotwy. W poniedziałek przybywa do Ry: 
gi przedstawiciel Sowietów do rokowań w sprawie pakiu bezpieczeństwa 
b. poseł sowiecki w Rydze Arałow. 

Votum ufności dla gabinetu kowieńskiego. 
Z Kowna donoszą: Na wczorajszem posiedzeniu Sejmu, zakończyła 

się dyskusja nad interpelacjami złożonemi przez opozycję.  Większością 
głosów postanowiono przejść do porządku dziennego. Następnie, na wnio- 
sek «laudininkó w» przystąpiono do głosowania nad votum ufności gabine- 
towi. Votum to wyrażono 46 głosami przeciwko 23. Jeden poseł po- 
wstrzymał się od głosowania. 

Cyklon nad IKownem. 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna, onegdaj nad miastem 

szalał cyklon. Huragan rozpoczął się o godz. 12 w nocy i trwał około 
godziny. Szalony wicher pozrywał wiele szyłdów, 
telefoniczne, poprzerywał przewody elektryczne i połamał drzewa 
dowe. 

Późną nocą niebo się rozjaśniło i widziano dekładnie 

zniszczył połączenia 
ogro- 

zórzę pół- 
nocną, zjawisko w tych szerokościach geograficznych bardzo rzadkie. 
ET ESET NSI TT R TRS PSN SDK ET INS ZY PETZ) L ui LARERNITKOT PLOTY 

Trąba powietrzna w Krzeszewicach. 
KRAKÓW, 16. X, PAT. Z Krzeszowie donoszą, że dnia 13 b. m. w godzinach 

wieczornych 
zniszczeniu. 

ZZA nad miastem trąba powi etrzna, Wielka ilość starych drzew uległa 
kilku domów zostały zerwane dachy. Wśród mieszkańców powstałą 

ogromna panika. Ofiar w ludziach nie było. 

Śniegi w 
Wokół Moskwy wypadły olbrzymie śniegi. Zaspy Śnieżne 

Moskwie, 
pokryły niektóre miej. 

scowości RE RO 2 mitrów. Poprzarywana została komunikacja telefoniczna 
a i telegraficzna, 

pując śniegi, 
wznowienie n kom 1nikicji p'asują liozn? rzesze irobotników обко» 

Krwawa zbrodnia „Hurtków'. 
Policjant zadźgany nożami. 

W nocy 16 b. m. nadeszła do m. 
niu we wsl Scieńki 
narjuszy policji politycznej. 
jec sy 

Głębokiego wiadomość o zamordowa- 
gm. Tumiłowickiej pow. Dziśnieńskiego jednego z funkcjo: 

Natychmiast na miejsce popełnionej zbrodni wy: 
władze sądowo śledcze, które skonstatowały następujący fakt. 

nia 16 b. m. wieczorem prezes <Hurtka» Biotorustie ej robotniczo-wlo- 
ściańskiej <Hromady» Andrzej Judzionok, podstępem zaprowadził do siedziby 
Hurtka 

sznurami i rozbrojono, 

wywiadowcę policji politycznej Nikodema Iwaszkiewicza, 
został napačutaty przez kilku członków <hurtka», 

gdzie ten 
Wywiadowcę skrępowano 

poczem obezwładnionego bito w nieludzki sposób, 
a gdy ten zemdlał, prezes <hurtka> Andrzej Judzionok nożem poderżnął mu 
gardło. Po zamordowaniu Iwaszkiewiczą zbrodniarz matychmiast skrył się. 
Według krążących pogłosek, tejże nocy przeszedł on granicę do Sowietów. 

    

KĄPIELE. 
$ Restauracja „RYDZ% w hotelu. Teleton „Centrala Hotel 

› Rzymski“. Telegraf „Rzymski-Warszawa“. 

HOTEL RZYMSKI 
WARSZAWA, Nowosenatorska 1. 

| po przebudowie i gruntownem odnowieniu z dniem 
23 października r. b. zostaje 

OTWARTY 
Centrum miasta. Telefony miejskie 
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Zaklad 

Krawieeki Michał Piech i syn 
Wilno, Zamkowa 10, tel. 10—04. 

Otrzymano najnowsze materjały Krajowe i Angielskie. 

CENY ZNIŻONE.- . 

3 
  

M + u 

„Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, ul. Wielka 66, Tel. 941, 

Poleca: Latarnie projekcyjne i prze- 
źrocza. Epidiaskopy. Kinematografy* 
Ceny 1 kosztorysy najniższe na 

żądanie,   
zaa z w 

Białowieża powojenna. 
Opowiadanie B. Dyakowskiego 

zatytułowane „Z puszczy Bialowies+ 
kiej*, jak zawsze najrzetelniejsze, co 
do przytoczonych faktów, znakomite 

pod względem dydaktycznym, wyróż- 
niające się czystością mowy ojczystej, 
przepojone ukochaniema rodzinnego 
kraju i rodzimej przyrody, ukazało się 
w "formie książkowej jeszcze w 
1908 ym, Firma Gebethnera i Wolfia 
wydała je obecnie powtórnie z ilu- 

stracjami a autor dodał trzy rozdzia: 

ły opisujące historję puszczy w cza- 

sie wielkiej wojny oraz jej stan obecny, 
Oto z jakiego źródła, najzupełniej 

wiarogodnego, czerpiemy to, Co za 
chwilę powiemy o Białowieży — po- 

wojennej. A jakiż prawy Polak nią 
się nie interesuje? Komu, na dźwięk 

imienia „Białowieża* nie stanie przed 
oczyma puszcza — Mickiewiczowska? 

„.. wielki wał pniów, kłód,, 
[korzeni, 

Obronny trzęsawicą, sig strumieni 
I šiscią zielsk zarosłych i « farowi 

rowisk, 
Gniazdami os, szerszeniów, kłębami 

[wężowisk... 

Albo zamejaczeją nagle w pamięci: 
» .,« dwa rogi jelenie 

I mignie między drzewa zwierz żółta 
[wym pasem, 

Jak promiei , gaśnie 
E ki asem, 

Albo myśl posmutniała te mu na 
pamięć wiersze przywiedzie: 

Pomniki nasze! ileż co rok was pożera 
Kupiecka lub rządowa moskiewska sie: 

[kiera! 
Nie zostawia przytułku ni leśnym śpie- 

[wakom 
NI... ы 
Tu urwijmy — i brzeniešmy 516 

myślą w czasy tak mało od nas od- 
dalone. Wojna. . Wystarczy jeden ten 
wymówić wyr”z. 

W ciągu pierwszego roku nie 
dotknęła ona Białowieży wcale, 

Nastało atoli lato 1915 go roku. 
Po rozbiciu Rosjan pod Warszawą, 
w pierwszych dniach sierpnia, Niem: 
cy, posuwzjąc się szybkim marszęm 
za cofającą się armją rosyjską, dotar- 
li do puszczy Białowieskiej w nies- 
pełna trzy tygodnie —i zajęli ją całą. 

I wtedy to — aczkolwiek „wojska 
niemieckie poszły dalej i wojna prze- 
niosła się na wschód od puszczy — 
zaczęło się wycinanie jej i systema- 
tyczne eksploatowanie jej bogactw, 
uszcza Białowieska przestała być 

*) Puszczę Białowieską uznał za eniety- 
kalną po wieczne czasy» ukaz eesarza Ale- 
ksandra l-go z roku 1828'g0. 

Lokafe kapifałów 
najdogedniej, szybko i bez ryzyka 

załatwia bez kosztów 
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe, 

ul. Mick ewicza 21, tel. 152. ; 

O nadużycia w marynarce. 
Szósty dzień procesu. 

W szóstym dniu ukończono wreszcie 
przesłuchiwanie komandora Bartoszewicza. 
Najciekawszym momentem rozpraw wczo* 
rajszych był uchwalony przez sąd wniosek 
prokuratora o dołączenie ao obecnej sprawy 
akt sądowych ze sprawy o kradzież tajnych 
dokumentów z marynarki wojennej, która 
była ocz w sądzie okręgowym w 
1923 roku. sprawie tej występował w 
charakterze świadka obecny podsądny ko- 
mandor Bartoszewicz ! w zeznaniach s woich 
zupełnie inączej oświetl:ł swoje stosunki 
służbowe i rodzinie ora: sytuacją materja|- 
ną, aniżeli obecnie na rozprawie w sądzie 
wojskowym. Okazuje się z tych zeznań, iż 
«Gjciec oskarżonego był zapełaie niezamoż- 
nym człowiekiem, który nie mógł ofiaro- 
wywać synowi dużych sum pieniężnych, że 
ET nie przywiózł z Rosji 50000 dola- 

ów, a tylko miljon marek polskich i troch 
biżuterji, że po. przyjeździe do Warszawy 
musiał wynająć jakiś sklepik na ul. Mazo« 
wieckiej, aby móc utrzymać rodzinę. W ze- 
znaniach awoich stwierdził pozatem wyraź- 
nie, iż był samodzielnym referentem destaw, 
kierownikiem działu użórojeń i stałym ezłon* 
kiem komisji broni. 

Okazuje się więc, że wszystkie oświad- 
czenia oskarżonego, złożone na obecnej roz. 
prawie są zasadniczo sprzeczne z dawnemi 
zeznaniami. Rozbieżności tej Bartoszewicz 
oczywiście wyjaśnić wczoraj nie był w stą- 
mie. Poprzestał na stwierdzeniu, że wów: 
Czas mówił o roku 1922, a dziś zeznawał o 
roku 1923.. 

Po ukończenia badania komandora Bar- 
toszew cza sąd przystąpił do przesłuchiwą: 
mia drugiego z kolei oskarżonego komando: 
ra Mueliera. Kom. Maelier był członkiem 
komisji dostaw i brał czynny udział przy 
zawieraniu umów x firmą Marszałka, Pod- 
sądny przyznaje się do popełn'enia pewnych 
nieformalności przy załatwianiu sprawy do- 
staw, ale stwierdza, iż o nieformałnościach 
tych wiedzial korpus kontrolerów i nigdy 
nie zgłaszał żadnych protestów. 

W dniu jutrzejszym kom. Mueller ze 
znawać będzie w dalszym c 4gu. 

Nowości wydawnicze, 
— «Przeglądu Teologicznego» ze. 

szyt trzeci tegoroczny zawiera prace ks. ka. 
Siwca, Gładysza, Feichta i iumych. Ks, prof. 
ongołłowicz Bronisław z Wilna poddaje 

wyczerpującemu  rozbiorowi  krytycznemu 
studjum prawne o Konkordacie pióra ks. 
J. Wiślickiego. 

— <Przegląd Powszechny» za paź- 
dziernik prawie jest cały poświęcony św. 
Franciszkowi z Assyżu i jego dziełu. W 
tymże zeszycie ciąg dalszy pracy J. Kucha- 
rzewskiego «Aleksander Il gi». O urodzaju 
az ma kościoły «narodowe» pisze J. Ur- 

I, 
— «Przeglądu Współczestego> ze” 

szyt październikowy przynosi między inne« 
mi: rozprawę Wł Natansona o Shelley'a a 
R. Grodeckiego o Oswaldzie Bajcerze. O 
Unji Międzyparlamentarnej pisze sen. Po: 
sner, o filozefji Forda M. Heydel a o socjo- 
logji I łdeach społecznych Abramowskiego 
Oskar Lange. Wizerunek Iwana Groźnego 
kreśli W. Lednicki. Zamyka szereg studjów 
i artykułów dekoū -zenie <Mojej matki» Wła- 
„dysława Miokiewicza. 

— Ks. Walerjan Adamski; <Zjedno- 
czenie Młodzieży Polskiej». Kilka uwag 
o ustroju l działalności. Poznań. 1926, U:a- 
zało się też Sprawozdanie Zjednoczenia 
Młodzieży Polstiej za rok 1925vy 

Bolesław Breżgo; <Muzea witeb- 
skie». Str 30. Warszawa 1926. 

„= <Pre Christo», Organ młodych ka- 
tolików. W zeszycie za miesiąc wrzesień 
zabieraję głom ks. Wiśniewski M, Bożewola: 
Poznański (<Ojcze nasz»), L. Z. («0 modll- 
twę powszechną»), K, Moraczewska (<Duch 
$zkoły bez kapliey») I iuni, Obszerny dział 
sprawozdań i krytyk. 

— «Bluszcz» (Nr. 40) przynosi szereg 
ciekawych artykułów, Na naczelnem miejscu 
Ceysingerówny AA łez czy Termopi- 
le?>, dalej prace pp, Muszałówny, Męczkow: 
skiej i innych. Powieść tłumaczona z wło- 
sklego, dział praktyczny bogate ilustrowa- 

sr. arkusz wzerów, priepisy gospodarskie 
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CASCARINE 

LEPRINCE 

LECZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych 

W. Z. P, Nr. 34 Wilno, 15.VIL 1925r. 
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Niemiecka wyprawa naukowa ba- 
dała puszczę i sporządziła opis jej 
nader cenny — jednocześnie jednak 
pracowała gorliwie w puszczy druga 
wyprawa z profesorem Escherichem 
na czele (jednym z najwybitniejszych 
niemieckich uczonych leśników) pro: 
wadząc forsowną eksploatację pusz: 
czy planowo i, przyznać trzeba, bar- 
dzo umiejętnie. 

Nie szczędzono olbrzymich na: 
kładów. W ciągu niespełna trzech i 
pół lat gospodarki w Białowieży (od 
sierpnia 1915 do grudnia 1918) po: 
cięli Niemcy puszczę kolejkami, któ- 
rych ogólna długość dochodziła 200 
kilometrów. Docierały one do najdal- 
szych „ostępów, do najcenniejsze- 
go starodrzewia. Stanęło pięć olbrzy* 
mich tartaków; zaczęła pracować w 
Hajnówce olbrzymia fabryka spirytu- 
su drzewnego, ajwiększa w Euro 
pie — a pomniejszych fabryk eksplo- 
atujących las, nie zliczyć. 

Dozywiście, zagnieździli się w 
puszczy wielkiemi partjami irobotnicy 
przy wszystk ch tych fabrykach za« 
trudnieni. Spędzono do Białowieży 
całe masy więźniów wojennych. Wy: 
budowano dla tej przygodnej lud- 

ności puszczowej całe kompleksy bu- 
dynków _ mieszkalnych. А  ргасо- 
wano gorączkowo i sprawnie. Wyrą- 
bywano najpiękniejsze drzewa. Naj- 
cenniejsze, okazowe kloce dębowe, 
jesionowe, sosnowe, lipowe wywo: 
żono w całości do Nišmiec. Cale po- 
ręby przerabiano na deski, na Ściany 
dla składanych domków, . na wełnę 
drzewrią, spirytus, smołę, na trepki 
it p. Była to niewątpliwie gospo- 
darka rabunkowa, a na wielką skalę. 
W ciągu trzech i pół lat swego go* 
spodarzenia w Białowieży przerobili 
Niemcy i wywieźli z niej przeszło 
miljon metrów sześciennych czyli 
250000 t. zw. sągów leśnych. O- 
prócz tego pozostało jeszcze około 
pół miljona metrów sześciennych ma" 
terjału drzewnego, którego już Niem- 
cy wywieść nie zdążyli. 

Gdyż zmuszeni byli opuścić pusz= 
czę równie nagle jak nagle Stali się 
jej panami. 

Praca w fabrykach . i zakładach 
białowieskich stanęła — jak na Ski- 
nienie różczki czarodziejskiej. Piły tra- 
ków, trących kloce po tartakach za: 
trzymały się dosłownie w połowie 
pnia. W zębach kunsztownej maszy- 
ny targającej miąż drewna na wełnę 
drzew:ią, pozostały niewydobyte strzę- 

py. W warsztatach drewnianego obu: 
wa zostawiono tkwiące w  tokar- 
niach trepki. Przy montowanych ma: 
Szynach nowej fabryki np. smoły, 
zostawiono porozrzucane narzędzia 
monterskie. (**) 

Z deszczu atoli trafiła nieszczęsna 
puszcza pod rynnę. Sławetne „rady 
żołnierskie” rzuciły się puszczę de- 
wastować, sprzedawać żydom biała- 
stockim za bezcen zarówno drzewo 
jak najkosztowniejsze - urządzenia fa- 
bryczne. Motory elektryczne wartości 
tysięcy marek (marka równała się 
wówczas połowie franka szwajcar: 
skiego) wymieniano na kilka kilogra: 
mów słoniny. Na szczęście ia nowa 
„gospodarka“ nie trwała diugo. 

Sprawiedliwym jednak trzeba być. 
Zuszczenie trzy i pół letnie nie 
sięgnęło tak głęboko, jakby mogło 
s'ęgnąć i jsk pierwotnie przypuszcza- 
no. Dokładne obliczenia wykazały już 
obecnie, że zbytek drzewa wyrąba: 
nego przez Niemców odpowiada po- 
wierzchni 6.400 hektarów, co stano* 
wi cztery procenty całej puszczy. 

Po ustąpieniu Niemców przeciąg- 
nęły dwakroć przez puszczę hordy 

tey Dr WI. Szater, prof. botaniki w uni- 
wersytecie krakowskim: <Wrażenia z wyzie- 
czek do Białowieży w 1919 i 1920 r.» 

bolszewickie: raz w lipcu 1920-go i 
po raz diugi we wrześniu tegoż ro. 
ku cofając się w popłochu z. pod 
Warszawy. Oczywiście nie zdążyła ta 
inwa:ja puszczy zaszkodzić, Rozgro- 
mione zostały tylko okoliczne dwory 
i folwarki. 

Wolno wyrazić się, że pomimo 
znacznych strat, puszczą Białowieska 
wyszła z wielkiej wojny jeszcze o: 
bronną ręką. 

Ofiarą wojny padły natomiast z 
kretesem — białowieskie żubry. 

Przed samą wojną było ich w 
puszczy od 400 do 500 sziuk, 

Ogółem grubej zwierzyny było w 
1910 tym do 30.000 sztuk. Zwierzy- 
nie tej zaczynało już być za ciasno 
w tym, choćby tak ogromnym, „zwie- 
rzyńcu', którym faktycznie była przed 
wojną puszcza Białowieska, Wskutek- 
tego nadmiernego  stłoczenia, wy- 
bu.hła na wiosnę 1910 go epidemja 
karbunkułu, Padło ° przeszło tysiąc 
sztuk najprzedniejszej zwierzyny, Epi- 
demję opanowano i, jak się rzekło, 
na początku 1914 r. liczono w Bia- 
łowieży samych żubrów znowu oko- 
ło 500 sztuk. 

Niemcy opiekowali się żubran @
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INFORMACJE. 
Zjazd Izb Przemysłowo: 
Handlowych w Poznaniu. 

Wyniki handlu zagranicznego w 
je pierwszych siedmiu miesięcy Dnia 13 października odbył się 

a Gorównknii z (tymże okre: Zjazd Izb Przemysłowo-Handlowych 

sem 1925 r. świadczą, jak pomyślna Rzeczypospolitej Polskiej w nowym 

zmiana zaszła w tej dziedzinie Życia gmachu Izby Poznańskiej, poświęco- 

gospodarczego, zwłaszcza, jeśli żwa- nym onegdaj w obecności p. Ministra 

žymy, że właśnie od roku jesteśmy Przemysłu i Handlu Kwiatkowskiego. 

w wojnie celnej z największym kontr- Po wyczerpującej dyskusji Zjazd 

ahentem naszego handlu zagranicz. sprecyzował stanowisko lzb wobec 

nego—Niemcami. . zamierzonego pr” Rząd wprowa- 

W _ r. 1925 w okresie styczeń dzenia w najszybszym. czasie insty- 

sierpień przywóz wynosił 1 345.688 tucji lzb Przem. Handlowych na ob: 
tys. franków zł., wywóz natomiast" szarze całej Rzeczypospolitej; uchwa- 

816092 tys;w roku zaś1926 w tym ły powzięte przez Zjazd w tej nader 

— okresie przywóz stanowił żywotnej dla sfer gospodarczych 

509.835 tys. frank. zł, wywóz sprawie będą przedstawione Rządowi 

822.886 tys. W roku ubiegłym Saldo przez specjalną delegację. Z uwagi 
wynosiło—529 596, w bieżącym 22$ na niezmierne znaczenie, jakie posia- 

--313 051. da dziś dla gospodarstwa krajowego 
Tak wielki spadek importu w r.b. sprawa racjonalnego wzmożenia ek- 

zawdzięczamy przedewszystkiem te- sporłu Zjazd poddał wyczerpującej 
iż wobec pomyślnych urodzajów dyskusji kwestję udoskonalenia tech- 

Nasz  hande! zagrani- 
czny. 

w roku gospodarczym 1925/1926, nie niki wymiany handlowej z zagranicą, 

potrzebowaliśmy przywozić środków m. i. zaś udoskonalenie metod współ- 

aprowizacyjnych. Wartość przywozu pracy polskich placówek konsular- 

produktów spożywczych za 8 mie- nych ze sferami gospodarczemi. W 

sięcy 1925 r. wynosiła 4133 milj. obradach tych uczestniczyli przedste- 

frank. zł. (mąki pszennej przywiezio- wjcjele M. S Z. oraz konsulatów 
no za 1173 milj. frank. zł), w tymże Polskich m. i. w Berlinie i Galscu. 
okresie 1926 r. produktów Spożyw- W związku z tem źróałowo oświet- 
czych przywieziono za 91 7 mili. lit stan polsko austrjackich stosua- 

frank. zł. ków handlowych prezes Izby Austrjac- 
Niemniej wybitny spadek wykazu- ko-Polskiej w Wiedniu b. minister 

je w br. przywóz tkanin, obuwia i Twardowski. Popoludniowe obrady 

gotowej odzieży. WK 1926 w milį. Zjazd poświęcił szczegółowemu roz- 

frank zł. przywieziono tkanin baweł- patrywaniu projektu rządowego usta- 
nianych za 8,9 (w roku 1925—568), wy o ubezpieczeniu od wypadków i 
wełnianych — 2.5 (140), odzieży i choroby zawodowej oraz stosunków 

konfekcji 10.4 (54.6), obuwia skórza: handlowych z Gdzńskiem, sprawie 
i nego — 24 (23.8). obniżenia opłat adwokackich i sądo- 

Rozwój przywozu w omawianym wych, zagadnieniu spółpracy Izb pol- 

okresie zaznaczył się wybitnym skich z Międzynarodową Izbą Han- 
i zmniejszeniem importu artykułów dlową, ponadto szeregowi Spraw 

spożywczych i Mea oraz wewnętrzno:organizacyjaych. 
wyrobów przemysłowych, re w łówiespącej części mogą być zastą- Nowe ustawy i rozporządzenia. 

pione towarami krajowymi. i 
| de naležy uznzė za pomyślne. Obok 

| nich jsdnak zsslugują na uwagę | 

13 października 1926: 

— Ustawa z dnia 28 września 1926 w 

._ objawy ranie| pożądane, do których Tt'ygf wy o obewiązkowem ubezpieczeni 
| zaliczyć nałeży przedewszystkiem Spa: ną wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r. 

dek przywozu surowców dla prze: (poz. 582); ' 
1 Iėkienniczego. r. 1926 — Rozporządzenie Ministra Referm Rol: 

mystu w. ł nych z dnia 3 wsześnia 1926 r., wydane w 
przywieziono 36111 ton bawełny, a porezuniieniu z Ministrera Skarbu o postę- 
6405 ton wełny i odpadków, kiedy powaniu Państwowego Banku Rolnego przy 

s taa Pa RC 
41.272 ton, wełny zaś i adpidków ge i S kok eešlėgo (poz. 584); 
9.717 ton. я ^ — Rozporządzenie M'rów Skarbu, Prze- 

Fakt spadku złotego i obniżenie mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i D. P. x 
realnych cen w Polsce właśnie w dnia 24 września 1926 w sprawie zwrotu 

okresie, kiedy zaczęjiśmy mieć dodat: SE wś 5a azotniaku Oras 

ni bilans handlowy, oddziałał na nasz *** Rospurządzenie Ministra Skarbu z 
eksport w ten sposób, że jakkolwiek guią 28 wiztśnia 1926 r. w sprawie skróce- 
w r. 1026 wywieźliśmy o wiele więk* nia terminu, wyznaczonego do wyrównania 

sze ilości towarów, niż w r. 1925, należności celnych, omyłkowo niedebranych 

to jednak realna wartość eksportu K = nadmiernie po- 
zmalała: w ciągu pierwszych 8 mie: — Rozporządzenie Ministra Spraw We. 
sięcy r.b. wywicžišmy o 7 mili. fr, wnętrznych z dnia 24 wrzešnia 1926, w spra- 
zł. mniej, niż w tymże okresie 1925 r. wie zmiany ae aPasigskų" i ME 

Interesujące są pod tym wzglę a 387): A „Bišes ZWI OAI 
dem liczby wywo:u materjałów i wy- — Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
robów drzewnych. W okresie Sty: i Hamdlu x dnia 20 września 1926 w sprawie 
czeń — sierpień wywieziono ich w |... 57 ss x A 2 х1 a o a: 

ояЕН day a, tw (łka wa т 06 
towarów w r. ubiegłym stanowi KRONIKA MIEJSCOWA 
168,033 tvs. fr. zł., w roku zaś bie- — (t) Związki Komunalne Wo: 
żącym 135,582 tys. fr. zł. jew. Wileńskiego wezmą udzial 

Na specjalne wyróżnienie zasłu- wy akcji Twa Wiosek Košciusz- 
zuje sprawa wywozu węgla kamien: kowskich. Minis'rr:'»o Reform Rol: 
nego. Po rozpoczęciu wojny celnej nych oraz Ministerstwo Pracy i Opie- 
z Nemcami—wywóz węgla znacznie ki Społecznej opracowują obecnie 
spada, lecz od końca ub. roku, wskU- projekt dekreiu, w którym Prezydent 
tek wyszukana nowych rynków zby- Rzeczypospolitej przekaże Towerzyst 
tu eksport się wzmaga. Idzie on głó: wu wiosek Kościuszkowskich  zreali- 
wnie oo krajów bały:kich i Włoch. zowanie uchwały sejmowej z dnia 
W zrost eksportu, spowodowany straj: 26 lipca 1919 r, głoszącej, że naj- 

kiem angielskim datuje się Od CZET* jepszym sposobem uczczenia pamięci 
wca. : Tadeusza Kościuszki będzie stworze- 

W sierpniu wyswieźiśmy 1305 nie wzorowych wiosek  sierocych 
„tys. ton, we wrześniu — 10988 tyS. jego imienia. Wioska Kościuszkowska 

ma być wzorem wsi polskiej i ogni- 
skiem pracy I kultury gospodarczej 
i społecznej. Poszczególne jej zagro” 
dy wzorowe 25 do 30 hektarowe 
sieroce gospodarstwa, utworzone za 
fundusze sieroce, mają być gniazdami 
rodzinnemi jkażda dla dziesięciorga 
sierot. Ziemię pod wioski i buduicc 

› 

ь- 

| 
! 
| 

ton. 
2 Głównymi nastymi odbiorcami 

w okresie od stycznia do sierpnia 

jest Austrja (1,665 tys. ton), . Anglja 
1,653), Szwecja (1,376), Wiochy (533), 
zechosłowacja (346), Węgry (378), 

w m. Gdańsk (295) i inne peństwa 
w drobnych ilościach. 

‘ 

i. Tendencje Z +Daienaika Ustaw Rz. P Nr. 101, z dnia: 

w każdem województwie da Państwo 
jako swój udział w tej akcji Pienią- 
dze na stworzenie gniazd i innych 
zakładów mogą dzeć prywatni funda- 
torzy, a przedewszystkiem Związki 
Komunalne drogą zakupywania przez 
Towarzystwo wiosek kościuszkow- 
skich wieczystych miejsc dia swoich 
sierot. Koszt jednego miejsca wynosj 
10.000 zł. i może być wpłacany ra- 
tami w ciągu 10 lat. Pieniądzie wpła: 
cane do kasy T-wa, które otrzymało 
już od rządu państwowy majątek 
w powiecię Grudziądzkim na Pomo- 
rzu, zużyte zostaną na utworzenie 
naprzód jednej wioski kościuszkow- 
skiej. W miarę dalszych wpływów 
tworzone będą następne wioski, a 
ogólne zebranie fundatorów ustaii, w 
kiórem Województwie następna wio- 
ska ma być utworzona, W związku 
х tym projektem T-wo wiosek keś- 
ciuszkowskich zwróciło się do Wo: 
jewody Wileńskiego z prośbą, aby 
zanim projektowany dekret Prezy- 
denta zostanie ogłoszony, Związki 
Komunalne przyłączyły się do akcji 
T-wa. 

— (x) Termin wpłaty zaliczek 
podatku obrotowego. Z dniem 
20 b. m. upływa ostatni termin wpła- 
cania zaliczek podatku obrotowego 
za Ill- i kwartał 1926 r. Nadmienić 
należy, iż zgodnie z ostatnio uchwa- 
loną przez Sejm ustawą do powyż: 
szej kwoty doliczony będzie dodatek 
w wysokości 10 proc. 

— (0) Ulgi podatkowe dla 
rolników. Min. .Skarbu przyznało 
ulgi w płaceniu podatku gruntowego 
płatnikom, zamieszkałym w gminach, 
dotkniętych klęską nieurodzaju. Uigi 
przyznane będą tym płainikom, któ- 
rych urodzaj nie przekroczył 40 proc. 
urodzaju z ub. roku. Termin plat- 
ności ministerstwo  odroczyło do 
października 1927 r. 

— (0) Podatek od nierucho- 
mości. Wydany został okólnik mi: 
nistefjalny w sprawie zmian w sy: 
stemie pobierania przez Magistraty 
dodatku komunalnego do państwo” 
wego podatku od nieruchomości. W 
okólniku tym stwierdzono, że doda- 
tek komunalnv do tego podatku wy: 
nosić będzie 25 proc, a w gminach, 
które podjęły większe roboty inwe- 
stycyjne 50 proc, Do tej kategorii 
należeć będzie Wilno z uwagi na 
prowadzone przez Magistrat roboty 
kanalizacyjne. . Ostatecznie wysokość 
tego podatku uzależnia się od uchwa - 
ły rady miejskiej. 

— (o) Reforma egzekucyj po- 
datkowych. Powažną bolączką na- 
szego życia gospodarczego jest brak 
jednolitej ustawy o egzekucjach po 
datkowych, dokonywanych przez 
organy skarbowe. Szczególnie palącą 
jest ta sprawa na terenie b. zaboru 
rosyjskiego, gdzie brak jest wogóle 
przepisów prawnych, regulujących 
egzekwowanie przez władze admini 
stracyjne należności skarbowych. Dla- 
tego Min. Skarbu wydawało szereg 
instrukcyj, regulujących poszczególne 
kwestje, związane z czynnościami 
egzekucyjnemi. Jednakże liczne in- 
strukcje ministerjalne miały tę po- 
ważną wadę, iż nie obejmowały cało: 
kształtu sprawy i często stały ze so- 
bą w pewnej sprzeczności. Ogłoszo- 
na ostatnio jednolita instrukcja Min. 
Skarbu o przymusowem ściąganiu 
państwowych podatków i opłat starą 
się ująć w ramy ścisłej legalności 
dział:lność urzędników skarbowych, 
zakreślając wyraźnie zakres ich u- 
prawnień. 

Na mocy nowych przepisów se- 
kwestrator powinien zaniechzć zajęcia 
skoro płatnik uiści należność dojego 
rąk, względnie udowodni uiszczenie 
albo okaże rozporządzenie właściwej 
władzy, że zaległość została umorzo- 
n», odroczona lub rozłożona na raty, 
Przy dokonywaniu zajęcia należy 
sająć najpierw znajdującą się u płai- 
nika gotówkę, kosztowności, klejnoty, 
papiery wartościowe i wogóle rzeczy 
2bytkowne przed potrzebnemi. Urzą- 
dzenia domowe, a w szczegė!nošci 
mebie należy tylko . ówczas zajmo- 

wać, gdy płatnik nie ma innego ma- 
jątku ruchomego Przy dokonywaniu 
zajęcia w przedsiębiorstwach prze- 
mysłowych lub handlowych przede: 
wszystkiem ulegają zajęciu zapasy 
towarów i wytworów, a w ich braku 
należy zająć inwentarz z wyłączeniem 
jednak urządzenia i przedmiotów, 
niezbędnie potrzebnych do prowa" 

Zajęte przedmioty należy z reguły 
zostawić pod dozorem i tylko w 
ściśle przez instrukcję określonych 
wypadkach można je przenieść do 
składów. 

" GIEŁDA WARSZAWSKA 

19 psździernika 1936 r 

Dewisy i walaty. 

dzenia przedsiębiorstwa. Trasz. Spra. Kupno. 
Następnie instrukcja wylicza przed- Dolary 9,00 9,02 8,98 

mioty, których wogóle zajmować nie Holandia 361,— — 36190 — 360.00 
i Н i i „ Londyn 43 75 43,85 43,73 wolno. Nie podlegają m. in. zajęciu: оаНа 9.00 0.02 8.08 

1) codziennie używane ubranie, 2) paryż 2610 2606 _ 2594 
bielizna i sprzęty gospodarskie w Praga 26,72 26,78 26,36 
ilości niezbędnej dla dłużnika i jego Szwajcaria 174,25 (7476 8 
rodziny do codziennego użytku, 3) qędsć 1998 2 ке 
pościel r łóżka, 4) zapasy żywności i gejgja. 2530 2536 25,24 
opału, w ilości potrzebnej do utrzy- Stokhoim / 241,25 24185 210 65 
mania domu w ciągu miesiąca, 5) 
ruchomości włościan, uznane za nie- 
zbędne w gospodarstwie włościań- 
skiem, 6) sumy złożonena książeczki 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 72,50 (w złotych 643,50 
s kolejowa 8550 — 87,88 

    

  

е 5 pr. konw. 4550 45,50 — 
oszczędnościowe (nie na rachunek R Kya. ków; mi, а 

bieżący) w PKO do wysokości 2500 —proc. listy zast. 
złotych, ziemskię przedw:. 33— —— 

WTOREK 3 kiego p. Witkowskiego akcja przyj: 
Eh; 4:21  ŚCila z pomocą pogorzelcom wsi 

19 е OE Melki, gminy Mejstągolskiej, z do- 

Piotra zAlk.| Zach. sł, og. 6 » 57 browolnych składek dała wynik 
Jutro pomyślny. W przeciągu czasu bardzo 

krótkiego nadesłały do wydziału po- 
wiatowego sumy jak następuj-: gm. 
Rudomińska103,70 zł., Oskienicka75,25, 
Rukojńska 7939,  Niemenczynska 

ZO 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 
z dnia 18—X 1926 r. 

ś 159,00 S :lecznicka 96,15, Landwarow- Ciśnieni ; у 
Gai E ska 141,15, Bystrzycka 24,56, Szumska 

76,61, Podbrzeska 222,22, Turgielska 
оаНа zę 65,75, Mejszagolska 349,70, Rzeszań- 

ska 261,20, Mickuńska 45, Rudziska 
PR sr 2 57,46, miasto Nowo-Wilejka 8,00, m. 
З Troki 2,05 razem 1897, 56zł. 3 

iai ) Przeważający południowy Oprócz tego Min. pracy i opieki 
społecznej wyasygnowało na pomoc 
pogorzelcom 1000 zł. 

— (0) Sanacja gminy Rudziskiej. 
Dzięki energicznej sanacyjnej pracy 
wydelegowanego do gminy Rudzi- 
skiej zastępcy starosty pow. Wileń- 
sko-Trockiego p. Łukaszewicza, roz- 
poczęta w roku 1925 budowa szkół 
w Rudziszkach i Połukni posunęła 
się tak daleko naprzód, że szkoła 
Pałukniańska już funkcjonuje w no- 
wym budynku. Oprócz tego i inne 
gałęzie gospodarki tej gminy są coraz 
bliżej do całkowitego uporządkowa* 
nia. Rada gminna bardzo chętnie 
wydajnie pomaga p. Łukaszewiczo- 
wi w jego pracy, a na ostatniem 
swojem posiedzeniu, odbytem w dniu 
13 października, wyraziła mu uznanie 
i podziękowanie. : 

‚ — (0) 2е zjazdu wojtėw i pi- 
sarzy gminnych pow. Wil. Troc- 
kiego. Dnia 15 października odbył 
się zjazd wójtów i pisarzy gminnych 
oraz burmistrzów i sekretarzy miast 
pow. Wileńsko-Trockiego. Na zjezdzie 
tym władze gminne i miejskie 
wiatu otrzymały instrukcje w 
wach następujących: 
rozpoczęcia urzędowania, 2) wzmo- 
żenia egzekucji 
wych, 3) wzmocnienia wart nocnych, 
4) meldowania o wypadkach chorób 
zakaźnych, 5) rozwinięcia akcji ty- 
godnia LOPP., 6) I 
akcji tygodnia akademika i składek 
na Polski Czerwony Krzyż. W końcu 

Uwagi: Mgła. Tendencja barometrycz* 
na—stały spadek ciśnienia. 

" _ URZĘDOWA. 
„ — (x) W sprawie wydawania 

zezwołeń na budowę i przerób- 
ki domów przyległych do ko- 
ściołów. Dyrekcja Robót wyjaśniła, 
że wszelkie przeróbki lub zniesienia 
budynków przyległych do kościołów 
jako zabytków mogą być przepro: 
wadząne jedynie za zgodą konser- 
watora urzędu wojewódzkiego. 

— (t) Inspekcja wojewódzka 
Urzędu Komisarza Rządu. W dniu 
wczorajszym o godz. 830 Wojewo- 
da Wilenski p. Wł. Raczkiewicz do- 
konał inspekcji Urzędu Komisarza 
Rządu na m. Wilno oraz Oddziału 
Konnego i Rezerwy Policji Państwo- 
wej, dowodzonych obecnie przez 
aspiranta Bibiłło. 

SAMORZĄDOWA: 

— (t) W sprawie zmian gra- 
nic gminnych. Pan wojewoda Wi 
leński wydał okólnik, w którym u- 
dziela wskazówek starostom jako wy- 
tycznych, któremi należy kierować się 
przy składaniu wniosków o przepro: 
wadzenie zmian granic. 

Okólnik wskaz je, że należy na 
przyszłość ograniczyć się jedynie do 
przeprowadzenia tych zmian w wy: 
padkach, gdzie zmiany granic wywo* 
łują nieodzowną konieczność. 

W pierwszym rzędzie należy mieć 
na uwadze unormowanie granic 
względnie skasowanie gmin zbyt 
małych (n.p. Łyngmiany, Janiszki, Ja- 

tym sensie, że zjazdy na 
będą odbywali się rejono 
mych gmiaach  kolejnie, 

siewo, Zanarocze) i ewentualnie po- zj. "Wi у 
dzial lub zmniejszenie gmin madmier- PE EO 
nie dużych (Miadzioł, Polany , Wor- 
niany, Postawy), 

Gminy zbyt małe są zwykle nie: 
wystarczalne w znaczeniu gospodar- 
czem, duże zaś nie mogą być racjo- 
nalnie administro wane. ' 

Wszystkie t. z, «wyspy», Czyli po- 
jedyńcze osiedla, lub nawet grupy 
osiedli, należące administracyjnie do 
gmin sąsiednich muszą być bez- 
względnie włączone do gmin, z 
któremi są organicznie i terytorjal- 
n'e związane, 

— (o) Ofiarność gmin powiatu 
Wileńsko Trockiego.  Zainicjowa- 
na przez starostę pow. Wileńsko-Troc- 

— (x) Zatwierdzenie 
Rady Miejskiej. Pan Wojewoda w 
Wilnie przyjął w tych dniach do 
wiadomości protokuł posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej z dnia 28—]X r. b. ipo- 
zatem zatwierdził następujące uchwa- 
ły: a) dotyczacą statutu stanowisk 
służbowych pracowników miejskich 
z zastrzeżeniem że etaty pracowni- 
ków apteki miejskiej zostaną przenie- 
sione do statutu etatów stanowisk 
służbowych pracowników zatrudnio- 
nych w przedsiębiorstwach komunal- 

ny przeznaczenia, niektórych  kredy- 

Szepowalnikowa. 
przygotowania do kursów uznała tyiko 

3 

tów w 3 i 4 dodatkowych prelimi- 
narzach budżetowych  (nadzwyczaj- 
nych) na rok 1926, n: inwestycje z 
pożyczek ze skarbu Państwa na za- 
trudsienie bezrobotnych , oraz c) w 
sprawie uzupełnienia $ 13 przepisów 
przeciwpożarowych, / 

Co się tyczy uchwały w Sprawie 
wyjednania w banku gospodarstwa 
krajowego pożyczki w wysokości 
50000 zł. na remont zniszczonych 
domów w Wilnie to uchwałą ta 
zgodnie z ustawą o tymczasowem 
uregułowaniu tinaasów komunalnych 
zostanie przez p. wojewodę przedło- 
żona według kompetencji do zatwier- 
dzenia ministerstwu spraw wewn 

— (x) Posiedzenie. Rady Miej- 
skiej. We czwartek, dnia 21 paździer- 
nika rb. ogodz. 8'ej wiecz. odbędzie 
się w Maglstracie posiedzenie Rady 
Miejskiej. Na posiedzeniu tem roz- 
patrzone będą następujące sprawy: 1) 
Interpelacja radnego Studnickiego w 
spra wie nabycia przez Magistrat dla 
elektrowni miejskiej przetwornicy i 
ewagoratora. i wyjaśnienie w tej 
sprawie Magistratu 2 Wniosek prze: 
niesienia niektórych kredytów z jed- 
nych działów budżetu 1926 r. do in: 
nych. 3. Wniosek w sprawie prze- 
dłużenia terminu pobierania opłat do: 
datkowych za energję elektryczną na 
fundusz pomocy bezrobotnym. 4. 
Sprawa ustalenia na r. 1027 tenuty 
d:ierżawnej ża działki ziemi miejskiej 
wydzierżawiane od r. 10915, (części 
niezabudowanych ulic i piaców). 
5 Sprawa reorganizacji przymusowe 
go wycieru kominów. 6 podanie p. 
Piotrowskiego w sprawie obrachun- 
ku za chodniki ułożone w 1925 r.7. 
Podanie R.i J. Ślźaia w sprawie 
odszkodowania za baty, użyte przeż 
Magistrat dia promu. 8 Wybory ko: 
misji dla tosowania obligacji miejskich. 
9. Wybsry komisji dla ustalenia 
wartości Świadczeń w naturze, otrzy- 
mywanych przez pracowników miej 
skich, 10. Wybory sześciu członków 
i sześciu zastępców do komisji sza- 
cunkowej dla spraw podatsu docho- 
dowego. 

— (0) žPosiedzenie miejskiej 
Komisji Finansowej Dziś, dnia 19 
psździernika, odbędzie się posiedze- 
nie miejskiej Komisji Finansowej. Na 
porządku dziennym: 1) wniosek Ma: 
gistratu przeniesienia niektórych kre- 
dytów z jednych działów budżetu 
1926 r. do innych, 2) wniosek w 
sprawie przedłużenia terminu  pobie- 
rania opłat dodatkowych za energję 
elektryczną na fundusz pomocy bez- 
robotnym, 3) podanie K. Śliznia w 
sprawie odszkodowania za baty uży- 
te przez Magistrat dla promu, 4) 
Sprawa ulgowych warunków opodat- 
kowania towarzystwa „Dom filmų 
polskiego“, 5) podanie zastępców 
przewodniczących komisyj obywatel- 
skich w sprawie zwiększenia wyna- 
grodzenia, 6) podanie zespołu «Re: 
duta» w sprawie subsydjum. 

SZKOLNA. 
— (t) Płerwsze egzaminy ma- 

po: turalne w języku rosyjskim. Po 
Spra- raz pierwszy od wskrzeszenia Polski 

1) punktualności odbyły się przy Wileńskiem Kurator- 
m Szkolnem aminy maturalne 

zaległości podatko- Roda w a ы języku rosyjskim. 
Tym razem składali je uczniowie 

„Rosyjskich maturalnych kursów* p. 
Ponieważ dyrekcja 

dwoje słucha- 
czy za zupełnie przygotowanych do 
składania egzaminów, to składał: 

został zmieniony system zjazdów w egzamin duód aaa se | 50. w brat i sio- 
przyszłość stra Andrzej i Natalja Kopyłowy. 
wo w róż- Oboje rodzeństwo zdali egzaminy z 
„a ogólny wynikiem bardzo dobrym. 

W charakterze egzaminatorów za- 
MIEJSKA siadali naucżyciele szkół. wileński h. 
uchwał ра — (1) Zakaz urządzania za: 

w tanecznych. Kurator okręgu 
szkolnego p. dr. Ryniewicz wydał 
okólnik przeznaczony dla dyrektorów 
szkół średnich, w którym  kategory - 
cznie zabrania udzelania zezwoleń 
na urządzanie jakichkolwiek zabaw 
tanecznych w 
lub 
ży szkolnej m Wilna. Zakaz ten nie 
dotyczy szkół prowincjonalnych. 

Jokalach szkolnych 
prywatnych, dla młodzie- 

WOJSKOWA. 
— (x) Porządek kontroli re. 

nych m. Wilna; b) w sprawie zmia- Zerwistów w dniu 19 i 20 b. m. 
W dniu dzisiejszym mają się sta- 

EEEE Z T 77-05: 

jaknajtroskliwiej. Badano ich nauko- trzy, cztery sztuki—ale i te wkrótce 

wo. Nie wolno było polować na zginęły. : 3 
żubry inaczej jak-za specjalnem po- _ Wojna wyniszczyła żubrów biało- 

zwoleniem generała Seckendorifa ko- wieskich doszczętnie. 
mendanta puszczy. Preparowano dla « 

ceiów. naukowych tylko padłe okazy. 
Wszelako masy robotników zaludnia- | е ; 
jące puszczę trz ebiły niemilosiernie niowo swój charakter przedwojenny. 
zwierzynę pomimo największej nawet Niemcy pozostawili w puszczy mnó- 
czujności niemieckich władz, Kłusow* stwo nieusuniętych odpadków drzew- 

nicy też robili swoje. Stosunki wo nych, w których rozmnożyły się kor- 
jenne inne były niż pokojowe... Licz- niki. Są to, jak wiadomo, małe, krę: 

ba żubrów malała. pe CREE I się pod 

"W momencie kiedy władze nie- mak) Pl aaiE 1 

mieckieopuszczały puszczę pozostawia- padoć te przez nie drzewa. Korniki 
jąc ją na łasce i niełasce rad żołnier- of "się w puszczy Białowi 
skich i włościańskich, znajdowało się ow z katastrofalnie Za hodziła 

Białowieży jeszcze 180 żubrów. KI Wręcz o OCEIE 
Wtedy to do się ich wyni- obawa, że + UR“ ae s. s: 

Е ki. Na szczęście, wysłana do Biało- ai na 

ie kt chę I Kady cheat. W pi po Ee ien 
A strzelano bezustannie od rana @га Mokrzeckiego zapobiegła szerze- 
lo nocy... \ niu się plagi. Udało się korniki wy- 

Wówczas to, w kwietniu 1919 go tępić i ocalić resztę Świerków. To 
rząd nasz wysłał do puszczy Biało- następstwo wojny zostało szczęśliwie 
wieskiej ekspedycję naukową pod zażegnane, 
przewodem prof. Szafera, która skon- Co zaś do żubrów... to — może 
statowsła mniejsze niż przypuszczano uda się ich kiedy znowu do Biało- 

spustoszenie puszczy lecz zarazem wieży sprowadzić. Może... W każdym 
prawie już zupełny zanik żubrów. razie nie dzisiaj i nie jutro jeszcze. 
Tułało się jes.cze po puszczy jakich 

Obecnie puszcza odzyskuje stop: 

M 

ginięciem żubrów w Białowieży, ist- 
nieć przestał doszczętnie cały gatunek 
tych przepj;sznych, «królewskich», 
jak wyrażano się, zwierząt. Było przed 
wojną kiika żubrów w zwierzyńcu w 
Pilawinie Józefa hr Potockiego, prze- 
siedlonych tam z Białowieży. Oczy- 
wiście nie przetrzymały one zawieru: 
chy wojennej i bolszewickiej ekster- 
minacji. Były żubry na Kaukazie, w 
lasach na zachód od góry: Elbrus. 
Tam je też ochraniano pieczołowicie. 
Było trochę żubrów w stepowym 
rezerwacie jednego z magnatów ro-. 
syjskich w miejscowości Nowa A- 
skanja, w b. gubernji Chersońskiej. 
Były to też żubry rodem z Białowie: 
ży. Podobno—są tam do dziś dnia 
lecz sprawdzić nie łatwo. 

Również pochodzą z Białowieży 
żubry znajdujące się dziś w zwie* 
rzyńcu (20000 morgów) księstwa 
Pszczyńskiego na Górnym Śląsku, w 
jego części należącej do Polski. Był 
je cesarz Aleksander ll podarował w 
1864 księciu na Pszczynie Janowi 
Henrykowi Xl.mv, wielkiemu łow. 
czemu króla pruskiego i szefowi u- 
rzędu polowań dworskich. W Pszczy- 
nie żubry zaaklimatyzowały się pręd- 
ko i rozmnażały się doskonale, tak, 

Myliłby się ktoby sądził, że z wy.z% w 1914 tym liczono ich tam do 

sta sztuk. W ciagu wojny, gdy zbra: oraź na opał. 

sporo, ucierpiały też od kłusowni- 
ków, oraz od braku paszy, od zamie- skiej kilka tartaków, 

nis więcej może niż jakich 5—6 żu: spirytus drzewny, smołę i węgiel 
brów i są one dziś jedynymi przed. drzewny, mamy fabrykę  terpentyny. 
stawicielami żubrzego rodu na zie. Bogactwa Białowieży musimy eksploa- 
miach polskich. tować. Nakazuje tak — racja stanu. 

Na ostatek, przypomnijmy, że na Wielkie to dla skarbu państwa pod: 
Węgrzech znalazłoby się jeszcze z trzymanie. Ale — ale — możnaby z 
jakich 20 sztuk. części Białowieży uczynić coś w ro- 

Wystarczy — dla wznowienia ho- dzaju E<parku natury», coś żw ro: 
dowli i ochrony tych wspaniałych dzaju amerykańskiego Vellowstone, 
zwierząt. Już zawiązano międzynaro dokąd by dostępu nie miała żadna 
dową Ligę ochrony żubra. Do ligi gospodarka przemysłowa. Niech bę- 
tej oczywiście przystąpi Polska. ist. dzie „w stanie najzupełniej dzikim, 
nieje nawet projekt Ściągnięcia wszy- pierwotnym, dziewiczym Niech go- 
stkich istniejących jeszcze żubrów do spodarzy w niej sama przyrodal 
Polski, a mianowicie do Białowieży, _ Początek już zrobiony. Rząd za- 
jako mającej najlepsze, najdogodniej- aprobował projekt Państwowej Ko- 
sze warunki dla ich hodowania. misji Ochrony Przyrody i zarządził 

* urządzenie w puszczy Białowieskiej 
trzech rezerwatów w łącznym ob- 

Gdyż jeszcze leśne bogactwo pusz- szarze przeszło 6000 hektarów. Re- 
czy Białowieskiej jest olbrzymie, Po- zerwat Białowieski został już wzięty 
zostały. w niej jeszcze przeszło 34 pod faktyczną ochronę i rząd miano- 
miljony metrów sześciennych materjału wał dyrektorem tego rezerwatu zua- 
drzewnego czyli 8 miljorów sągów nego botanika prof. Paczoskiego, 
leśnych drzewa nadającego się do Ze zwierzyny łownej żostało już 
wyrąbania dla celów przemysłowych nie wiele, Łoś zawędruje tylko cza: 

r mamy największą w puszczy. Liczne szek plebiscytowych. Słowem, że jest w Europie fabrykę suchej destylacji się Rszeta Giędy i roz obecnie w zwierzyńcu Pszczyńskim drzewa (w Hajnówce) wyrabiającą sza zwierzyna: lisy, 

W tem 7 miłjonówasami, z lasów sąsiedniego Polesi kto mięsa dla ludności, wybito ich metrów cennego, grubszego materjału. Prawie ° a jeleni i Mamy dziś w' puszczy Białowie- danieli 
już się-nie spotyka jeleni i 

‚ tak przed wojną pospolitych 
tylko znajdują 
maita drobniej - 

kuny, gronostaje, 
łasice, Są głuszce, są ciętrzewie. Jest 
co ochraniać .. A sama przyroda! Tu 
z całej Polski mogłyby zjeżdzać się 
wycieczki szkolne, tu cóż za bogatą 
możnaby odbywać naukę poglądową; 
tu niewątpliwie z zagran'cy Ściągaliby 
przyrodnicy, turyści, artyści . 

Zarówno citowany wyżej prof. 
Szafer jax B. Dyakowski przemawiają 
gorąco za utworzemiem w Białowieży 
Parku Narodowego na wzór analo- 
gicznych parków w Stąnach Zjedno. 
czonych Ameryki, w Szwajcarji, w 
Szwecji, w Australji — któryby był 
niebylejaką atrakcją dla miłośników 
przyrody z całego Świata i przyczy- 
niłby się do podniesienia u nas w 
dużym stopniu ruchu zarówno krajo: 
znawczego jak turystycznego. Opłaci: 
łoby się sowicie wyeliminowanie i po- 
zostawienie nietkniętą części Biało- 
wieży. Stratę państwową wyrównałyby 
sowicie przytoczone przed chwilą: 
zyski, względy i plusy natury ideowej. 

Niewątpliwie tak jest. 
GźJ.
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W sprawie nowej ustawy o ruchu granicznym. 
W myśl ostatniego  rozporządze: 

a Minist. Spraw Wojskowych w 
porozumieniu z Minist. Spraw Wewn. 
w najbliższym czasie opracowany 
zostanie nowy projekt ustawy w 
sprawie unormowania ruchu granicz- 
nego na naszem pograniczu. 
, Nadmienić należy, iż obecna us- 
awa o iuchu pogranicznym jest 

prawie że jednolitą dla wszystkich 

W sprawie likwidacji 

punktów granicznych w Polsce i z między godz. 7—9 wieczorem. 
punktu widzenia warunków miejsco- 
wych jest często niewygodną. Braki domu ludowego. Onegdaj w Wil- 
te usunąć ma nowa ustawa. 

Wobec powyższego poszczególne 
korpusy pograniczne otrzymały zle- organizacyjna konferencja w sprawi 
cenia, celem opracowania pewnych 
projektów, co do zmiany dotychcza: 
sowej ustawy. 

band dywersyjnych 
na pograniczu litewskiem. 

W związku z częstymi napadami 
i karygodnemi występami poszcze- 
gólnych osób, jak i band dywersyj- 
nych na pograniczu litewskiem, or- 
gana straży pogranicznej, orsz wla- 

dze policyjne weszły ostatnio w po- 
rozumienie z litewskiemi władzami 
policyjnemi, celem wzajemnego prze: 
ciwdziatania powyžszemu, 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji przemel- 
dunkowej. 

= Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
św, Mikołaja Nr 3 (Franciszk. 1), Trockiej 
Nr 12]14, 8, 10, zauł. Franciszkańskiego Nr 7, 
z:ku Lidzkiego Nr 4|6, z:ku Kiejdańskiego 
Nr 4|6. 5 : 

II Komisarjatu, mieszkańcy ulić: 
Nieświeskiej Nr 18—a (Szkapierna 23), 20, 
20—a, 24, 26, 28, Szkaplernej 23—b, 23—c, 
25, 25—a, 27—a 27 (Szewska droga), 29 
(róg Nowoświeckiej), Prawo Nowoświeckiej 
Nr 29, 31, 33, 44 (wychodzi na Szewską 
drogę), Nowoświeckiej Nr 31—a (Szkspler- 
na 31). 
% * Komisja przy Ill Komisarjacie nie urzę: 
duje. 

! Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Sołtaniskiej, prawa strona od Krzywej do 

Sołtaniskiej, lewa strona od Sołtaniskiej do 
Sokolej, Krzywej, prawa strona od Dzielnej 
do Sosnowej, lewa strona od Dzielnej do 
Borowej, Sokolej, prawa strona od Krzywej 
do Gedyminowskiej, Gedyminowskiej, prawa 
strona od Dzielnej do Bobrowej, Bobrowej, 
iewa strona od Krzywej do Godyminowskiej, 

Do, V Komisariatu, mieszkańcy ulic: 
Rydza Śmisłego Nr 13 (Nowogrodzka 40), 
15, 15—a, 117, 19, 21, 23, Nowogrodzkiej 
Nr 40]42, 44-41, Cechowej, cała lewa stro- 
na, Składowej Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20—1, 3, 5 i 7, Szkolnej Nr 2, 4, 6, 8, 
Prywatnego zaut, Nr 13, 15, 17 i 19, 

Komisja przy Vi Komisaijacie nie urzę: 
duje. (6), 

Nie chce wydać swych prześladowców. 
(W nocy na 19 b.m. przywieziono 

do szpitala żydowskiego właściciela 
domu przy ul. Wąwozy, niejakiego 
Dymitra Czystowa. Stan chorego był 
bardzo ciężki. Posiadał ranę ciętą le- 

nie wyjaśnionej. 
rękę. 

Mimo nalegań władz, 

C:ęto go nożem w 

Czysiow 
ma wszelkie zadawane mu pytania, 
odpowiada upartem milczeniem i nie 

wego przedramienis.— Wdrožone na- 
tychmiast dochodzenie, ustaliło, że 
Czystow został ranny na ul. S/ka: 
plernej, w czasie jakiejś bójki, bliżej 

TAKE ESET STEP TAS EEST PETRAS TS TSKKK AEA 
wić do zebrań kontrolnych wszyscy nrzejawią w peini swą  dziaialność, 
rezerwiści, według następującego po: Oddziały zorganizowane stanowią 
rządku: 2 : : sekcje już zorganizowanych straży 

Zamieszkali na terenie | komisar. ogniowych. W rywalizacji nad stwo. 
jatu— 1894 r. od litery K. do O wia- rzeniem omawianej akcji” pier 
Gie; ra terenie Ill komisarjaiu 1893 я i LL 
toku od Mt. A do Ł wł. na terenie 
V kom. 1894 r.od lit. P do Li 

chce wydać swych prześladowców, 
którzy go w tak bolesny sposób 
poranili, 

PRACA I OPIEKA: SPOŁECZNA 
wszyscy szeregowi 1901 rocznika, —* — (x) Uprawomocnienie się 
oraż innych, którzy w roku ubie- ostatnch wyborów do Kasy 
głym nle stawili się na zebrania kon Chorych. W ubiegłą sobotę upły- 
trolne od lit. P do L, nął ostatecznie termin žskladania ją. 

Dnia 20 b. m.—na terenie | ko- kichkolwik zażaleń o nieważności o- 
misarjatu—1894 roczn. od lit. P do statnio odbytych wyborów do Kasy 
L., na tererie Il kom. 1896 roczn. Chorych. 
do 1901 od lit. A do Ł włącznie, , Wobec tego, że do dnia pomie: 

Iii komis—1893 roczn. od M. do nionego nie wpłynęło żadne  zażale- 
Z, i zamieszkali na terenie V komi- nie, przeto jak nas informują wybo. 
sarjatu— 1893 r. od A do Z. ry te zostały uprawomocnione, 

Nadmien'ć należy, iź komisja _ Na mocy powyższego na dzień 
kontrolna dla osób zamiieszkałych na listopada r. b. ustalone zostało 
terenie | i Il komisarjaiu urzęduje posiedzenie plenum nowej rady, w 
przy ul. Ostrcbramskiej 5, lil i IV celu wyborów zarządu Kasy Chorych, 
komis. przy ul. Dominikańskiej 2 i w Skład którego wejdzie trzech 
V i VI. kómis. u. Ponarska 54. ы ay i sześciu ubezpieczo- 

— (c) Sprawa przysposobie- ZE : s 
nie wano mów. Wilen: Termin składania list kandydatów 
sko Treckim. W ostatnich czaszch, Wyznaczony został do dnia 1-go li- 
zawdzięczając przejęciu się gmin stopada r.b. 
sprawą skcji przysposobienia wojsko- RÓŻNE. 
wego i wychowania fizycznego na: — Zalegalizowanie statutu 
skutek wezwań prezesa komitetu chóru <Echo», W dniu 24/VIII b.r, 
powiatowego, starosty Wileńsko-Troc: został zalegalizowany statut towarzy- 
kiego p. L. Witkowskiego, wzmozyła stwa za |. dz. V—8928 poz. 408, 
się praca w tym kierunku i dzisiaj W skład zarządu wchodzą pp. ks. 
nieomal we wszystkich gminach zo- Jan Kurdziel įsko prezes, Puchalski 
stały zorganizowane oddziały przy: Otton wiceprezes, Zawadzki Marjan 
sposobienia wojskowego, liczące od sekretarz,  Domaszewicz Stanislaw 
20 do 50 ludzi. W najbliższym cza” skarbnik, Filipowicz Ryszard gospo- 
sie dowództwo 1 dywizji udzieli tym darz. Wszelkich informacji intereso- 
oddziałom pomocy fachowej i takowe wanym udziela zarząd towarzystwa 

  

ARKADJUSZ AWERCZENKO, zmięszały się, splotły z jakimś wirze 
szalonych uścisków, wśród okrzyków, 
pisków i głośnych pocałunków. 
Straszny to widok, zaiste! 

‚ Когрей 90 pocałunków był 
* wielki, že powstrzymanie energji 

Przyjaciółki szkolne. 
Wieczór rozpoczął się bardzo 

przyjemnie: siedziałem u Wiery i 
ożywieniem rozmawialiśmy z nią O możliwe było przez czas 
literaturze, o miłości, o morzu, O Lecz nareszcie 
smażonych pierożkach i pieczonych, 

tak 
nie- 

dłuższy. 
я jedna przyjacičika 

с i zmylia takt i w ten sposėb usta 
o perfumach i sztuce mięszania ich, das) całowały próżnię, Sy pierw- 

-« o bezczelnych osobnikach zaczepia- szą, chcąc wynsgrodzić uczynioną 
jących na ulicy damy, © zupelnem krzywdę, starała się pocałować drugą, prawdopodeaskażwje istnienia życia twarze znów się oddalały i znów 
pozagrobowego.. | ‚ rozlegał się, niby wybuch tard 

Nagle dzwonek przerwał moją głośny pocałunek w Prótnie: о 
perorę o tem, że Каж/оги зпиез28пе° ° №агезтс!е objgcia się rozlužaily, 
go z sardynkami i sokiem cytrynowym przyjaciółki odetchnęły głęboko i w 
nie można przyprawiać masłem. jednej chwili, jak na komendę, wyję: 

— To zapewne moja przyjaciółka ły z torebek swych jakieś czerwone 
szkolna, z którą nie widziałyśmy SIĘ ołóweczki, potariy niemi usta potem 
od 12u lat. 3 upudrowały się, jeszcze raz zamienił 

— „Niechże ją djabli porwą“ — serdeczne spojrzenia — i wtedy BB: 
pomyślałem. piero zwróciły uwagę na mnie, stoją- 

Głośno zaś mówiłem dalej: 
— Znałem nawet ludzi, którzy 

przesypywali ją zieloną cebulą i pie- 

cego skromnie na uboczu, zapomnia- 
nego, oślepionego, ogłuszonego ha: 
lasem i gwarem, 

truszką. у — Pozwól Aniu, że ci przedsta- 
— Przyjaciółkę? — zdziwiła SiĘ wię mego wielkiego prźtacieló. 

Wiera. й Ania spojrzala na mnie, wzrokiem 
— Tę mieszaninę. 3 roztargnionym: ‚ 
— Jaką? — zapytała nieuważnie, | — Bardzo mi przyjemnie. 

nadsłuchując. 3 — Ja myślę! — zaśmiałem 
Zauważyłem z zazdrością, że uwa- zadowoleniem, ciesząc się, że naresz- 

ga jej odleciała od mojej osoby i cie zwróciły na mnie uwagę. 
błądziła po przedpokoju, skąd dolaty. / — Co pan mówi? 
wały odgłosy zrzucanych kaloszy i — Mówię, że Wiera M kołajewów- 
szelest sukni. na opowiadała mi o pani — skłama- 

— Ależ oczywiście to ona! —za- łem, aby zatrzymać uwa 
wołała radośnie Wiera. — Mój Boże, najdłużej na swej osobie. 
12 lstl Rozstałyśmy się jako podlotki! — Lecz niema nic straszniejszego 
W siódmej klasie... nad widok dwóch przyjaciółek, które 

Do pokoju wpadło najprzód coś po dłuższem niewidzeniu się spotkały 
emno—bronzowego, spotkało się z Scena taka przyprawia o zawrót gło- 

częmŚ jasno — zielonem i plamy te wy najspokojniejszego nawet czło- 

miejsce zajmuje gmina Mejszagolska ..- 

SEE 

mieszczący się przy ul. 
Nr. 56, w poniedziałki i 

Wielkiej 

— (b) T wo chrześcijańskiego 

nie, pod przewodnictwem J. E. ks. 
biskupa Michalkiewicza, odbyła się 

e 
powołania do życia „T-wa Chrześci- 
jańskiego domu ludowego". 

W konferencji tej 
ks. poseł |. Olszański, ks. J. Songin, 
ks, A. Boks”czanin, ks. P. Żarnowski, 
dyr. S. Białas, prezes J. Popowicz, 
dr. W. Kieżun i delegat A. Kopeć. 
Inicjatorem utworzenia «T.wa chrze- 
ścijańskiego domu ludowego» jest 
J. E. ks. Arcybiskup R. Jałbrzykow- 
ski, który na ten cel ofiarował 2 ty: 
siące zło'vch Komitet wykonawczy 
wybran na tej konferencjj w skła: 
dzie trzech osób J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza, p. prezesa Popowicza 
i ks. posła Olszańskiego, zajmie się 
sprawą zalegolizowania u władz sta- 
tutu powstałego T-wa, Zadaniem T-wa 
będzie m. innem: umożliwienie i po- 
pieranie pracy organizacyjnej i oświa- 
towo kuliurslnej zrzeszeniom polskim 
i katolickim juź istniejącym oraz ini- 
cjowanie powstawania nowych insty- 
tucyj katolickich. W tym celu T-wo 
będzie organizować biblioteki, czytelnie, 
odczyty, kursy ,ogólno - kształcące, 
przedstawienia teatralne i kinemato 
greficzne oraz tenie kuchnie. Terenem 
działalności T-wa jes fifwojewództwo 
wileńskie, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Dziś 

ciesząca się rekordowem powodzeniem świe: 
tna komedja - St. Kiedrzyńskiego «Kobieta, 
wino i dancing». Komedja ta, obiitująca 
zarówno w sceny mocne, jak i wesołe, cie- 
szyła się na scenie naszej wyjątkowem ро- 
wodzeniem, zeszła zaś z repertuaru ze 
względów technicznych. 

Juiro—«Papa się żeni» —tryskająca hu- 
morem krotochwila W. Rapackiego, na któ: 
rej publiczność wprost się zaśmiewa, grana 
będzie po rzez ostatni w sezonie. 

— Premjera czwartkowa. W czwar- 
tek po raz pierwszy ujrzy Światłe kinkietów” 
niezmiernie wesoła satyra węgierska M, Len* 
gyel'a «Bitwa pod Vaterloc», ciesząca, się 
na wszystkich scenach Kuropy ogromnem 
powodzeniem. 

— Niedzielna popołudniówka dla 
młodzieży. W niedzielę nadćhodzącą o g. 
4.ej pp. po cenach najniższych grana będzie 
komedja Grzymały-Siedjeckiego  <Spadko- 
bieros>. 

Kasą czynna codziennie od g. ll:ej r. do 
9ej wiecz. bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Zazdrość czy chęć zysku? Dnia 
17 b. m.o g. 23 przy zb. ul. Legjonowej 
oraz W, Pohulanki Zofja Rogowska (Konar: 
skiego 28) została napadnięta przez nie: 
anznego osebnika, który uderzył ją w gło 
wę i powalił na ziemię, poczerm wyrwał to: 
rebkę zawierającą 18 zł. następnie usiłował 
zdjąć jej pal'o, lecz na odgłos zbliżającej się 
dorożki zbiegł, 

Wyniki dochodzenia w tej sprawie 
wskazują iż sprawcą rzekomego napadu był 
kochanek Rogowskiej i zajście miało miej. 
sce na tle zazdrości. 

— Brak opieki. We wsi Starzynki gm. 
ilskiej zapalił na sobie ubranie, wskutek 
czego poniósł śmierć 4 letni Włodzimierz Bo: 
chanowicz, pozostawiony bez dozoru, 

— Zemdlenie podczas egzaminu. 
Dnia 18 b. m. podczas egzaminu w gmna: 
zjum im. Słow ckiego stracił przytomność 
2T-letni Jan Szegłnt. Pogotowie udziel ło 
poszkodowanemu pierwszej pomocy. | 

— Nagły zgon. W nocy na 17 b. m. 
w domu noclegowym przy ul, Polockiej 
nagle zmarł 60 letni Jan Jarmułło. Przy. 
czymy śmierci nie ustalono. Zwłoki odesłano 
do kostnicy szpitala św, Jakóaa. 

abinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej. 

Masaż twarzy. Stosowanie Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Elektryzacja kosme- 
tyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m, 8 wejście z placu Ka* 
tedr. W.Z. P.Nr 1, Wilne, dn. 30.1 r. 1926   

wieka. 
Panie usiadły na kanapie koło 

mnie, trzymając się za ręce. Zdawało 
się, że zamieniłem się w poduszkę, 
lub stałem się niczem, tak swobod- 

płynęły potoki ich słów poprzez 
moją, dzielącą je osobę... 

Oczy ich wpatrzone z zachwytem 
w oblicze przyjaciółki, nie widziały 
mnie, a ręce splotły się w  serdecz- 
nym uścisku i spóczęły na mych 
dobrotliwych kolanach 

— Więc takie są sprawy! — gru- 
chała pani domu. 

— Ta-ak... 
— A patniętasz Kuzika? 
Obie roześmiały się serdecznie. 
— No, naturalnie. „Bądźcie, Mes- 

mes łaskawe podjąć się tego" Cha- 
a-cha! A gdzie jest teraz Lila? 
— Nie wiesz? Wyszła za Sawosię 

Brykinal 
— Co ty mówisz! Nie spodziewa” 

łam się tego. A Zuzutoczka? 
— Pojechał do Władywostoku. 

Alik został zabity na wojnie. = 
— Pamiętasz Mikę w skrzyni? 
— Cha-cha-cha... 
— Jakiego Mikę?—zapytalem uda- 

jąc zaciekawienie, 
— Ach, tego nie možemy panu 

da 
ch 

zwoita historja. Wiesz, Kostia Limon- 
Czyk jest teraz taki inieresujący, nie 
poznałabyś go. Gra na wiolonczeli. 

— Co pani mówi! — zawołałem 
z zachwytem, starajac się wzbudzić 

wirtuozowstwem Kostusia. Czyż na- 
rawdę .gra na wiolonczeli? Ktoby 
mógł się spodziewać! 

— Pan go zna? 
— Hm... Nie. 

OWO 

graw |igjski Kutematooraf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY. 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

KASA 

POCZĄTEK 

  

proszeni 

Spółdzielni 
RZ 

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. 

SEANSÓW: W niedziele i świąta o go 

1 I 
Н 

| 
į 
i 

i 
о- 

CZYNNA; w niedzielę i święta od 

CENA BILL. 

wzięli udzia”; REEENEOEIESI PEEEUTESSISE I TSRS ERA 

Rolnicy! 
którzy mają na sprzedaż 

kartoile 
są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

  

  

# K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŽ, wypožyczanie, 
kupno, zamiana fortepianėw, 

pianin, tisharmonji. 
  

  

Tawo 

ADIO 
Odbiorniki 

Radjo techniczne 

NA RATY! 
Hurt! Detal! 

NAJTAŃSZE 
ZRÓDŁO! 

kompletne — 
CZĘŚCI SKŁADOWE, 

Wilno, 

Wileńska 24 

z. 2:ej, m. 30, w 

Nr 244 (12545 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„M A E Y ` L O R D“ dramat w 12 akt, 

Niezwyklo przygody młodego chłopca pg opowieści Bouonet'a 

. @ wnych: jako matka i córka Mary Picforde 
iewr. pod dyre :ją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego. 

>wszednie dnie od godz. 3 m. 30 
<iej, w powszednie nie o godz. 4-ej. Ostatn 

W r> 

Parter — 50 gr., Baikon — 2> 1. 

  

© Przyjęcie chorych od 10 do 12 i 

Około 40 laż sraktyki w zakresie 
meblowym !|! 

Urządziłem całe domy, banki, kotele 
i inne lokale.—Obecnie ze skromnym 
kapitałem, lecz posiadając dużo gustu 
| wiedzy w swoim fachu mam 
możność zadowolnić najbardziej trud« 

ne wymagania Sz. Publiczności. 
W. dalszym ciągu upraszam O 

ES W -nej Klijenteli, Placówkę 
olską Meblową, Zawalna 15. 

Z poważaniem Makowski. 

  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pehulanka 9. 

od 4 do 5 

Orłowska uba 
1 poszukuje 

NADZIEJ 
DIUNISZOK 

@ d. Klimaszewską, 
zamieszkującą w r 
1914—1915 w Osóweu, 
Uprasza sią 0 przy- 
słanie wiadomości 
pod  adr.: 
Mielegjany, 

Krykiany 

poczta 
maj. 

  

  

Kupuję każdą ilość 

sera litewskiego 
Warszawa, Podwale 5, „Kujawy”. 
  

Biuro Rachunkowe 

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

Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe, 
Sporządza bilanse i sprawozdania 

według przepisów Urzędów 
Skarbowych. 

  

      

Ostrzeżenie 

Dsję korepetycję, 
udzielam | «cji 

trancyskieg0 
liczę niedrogo. > 

Dowiedzieć się 9—11 
rano i 2—4 po połodnii 
Mickiewicza 42, m, 1!» 

  nici 

jokój umeblowany 
do wynajęcia, 
Duży, ładny, 

frontowy z niekrę- 
pującem wejściem na 
1 m piętrze. Ulica Ro* 
sa (przed  mostem 
murowanym i ulicą 
Białostocką w Kolo: 
Bankowej) Nr 1 
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„Klektrit” 0
0
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0
 

Nie odnajmujcie loka- 
  

lu od właścicieli 
  

„. Mfealna Pasta 
Do Zębów 

VSP 
JAN HINATOWIĆZ, 

    
     

    

    

  

   

    

restauracji <Wampir> 
Ostrobramska 22, któ- 
rzy w krótce będą 
drogą sądową eksmi- 

towani. * Właściciel 
domu Hi;sz Remz. 

    

Dr. Med. Tadeusz 

WĄSOWSKI 
Choroby uszu, nosa, 

gardła. 
Mickiewicza 7 — 4 

od 4—5 pp. 
prócz świąt. 

M
y
d
ł
o
 
o
g
ó
r
k
o
w
e
.
 

  

  

La
bo
r.
 

C
h
e
m
.
 

Fa
rm
. 

  

'B
AA
BZ
SJ
EJ
Ą 

T
Ą
S
I
E
M
O
Y
 

'd
y 

    

Tani Tydzień 18,X do 25.4 | 
ja mydło do prania 

Tanie Oszczędzajcie! Kupujcie! 
cie zapas! Urządzejcie masowe 

pranie! 
Tylko kilka dni sprzedaje tani 
Skład Apteczny — Kosmetyczny 

M. Deblessem 
Wilno, ul. Trocka 20. 

Odwrotna wysyłka na prowincję. 
_ URZĘDNICY — KREDYT. 
  

  

Treuwiy MAROTA 

„Treszczotki* S Z 

| Zygm 
Wilno, Zawalna   

do cudzych spraw! : 
* — №егпаоте — 1тмопа, nazwiska, 
adresy przelatywaly kolo mnie tak 
prędko, że miałem wrażenie, że od- 
czytuję starą księgę telefoniczną. 

_. Nie zwracały wcale na mnie uwa- 
gi. Twarze ich pałały, oczy błyszcza 
ły, z ust wylatywały dziesiątki imion. 

Nie należę do ludzi, którzy go- 

dzą się łatwo na niedbały stosunek 
otoczenia do ich cennej osoby. 

Sprężyłem się, jak do skoku, 
oczekując na chwilę odpowiednią... 

— A gdzie jest teraz ten student, 
który, pamiętasz, starał się o ciebie? 

— Adzio Bers? 
» — — Adzio Bers?! — zawołałem.— 
Czyż panie nie wiedzą naprawdę, co 
się z nim stało? 

— Pan go zna? 
— No! To mój przyjaciel. Tak mi 

go żal, tak żal, że trudno wypowie- 
dzieć! 

— Cóż się stało? 
— Panie nie wiedzą? Ugotował 

się. W mydle. 
— W jakiem mydle? 
— Ach, to cała historja. Straszna. 

Czy znają panie Kostusia Drapkina? 
— Nie... 
— Otóż Kostuś ten miał fabrykę. 

się z opowiedzieć, to jest niebardzo przy-. Oglądaliśmy pewnego razu z Adziem 
kocioł, w którym gotowało się mydło» 
Adzio posliznął się i wpadłl Dotąd 
nie mogę otrząsnąć się. z tego po- 
twornego koszmaru. Zawsze przy 
myciu oglądam mydło, — czy nie 

gę ich jak: w sobie drzemiące zainteresowanie dojrzę tam guzika od ubrania Adzia, 
lub włosów jego. 

— Cóż za okropne wydarzenie! 
Wyobrażam sobie rozpacz jego sio- 
stry Ludmiły. 

— jej już nic nie wzruszy—poki- 

Młocarnie WICHTERLEGO 

ОР 
Olejarnie DRZEWINSKIEGO 

poleca 

unt Nagrodzki 
Nr. 11-a. 

  

no ją. 
— Pl! 
— Żniwiarką, W <ajątku Kellera, 

gdy była pijana, 
— Co za giupstwo?! Czyż Luda 

pila? 

‚ — Jak keū. Dziedziczny alkoho- 
lizm. Piła razem z Żużutkiem. 

— Znał pan Żużutkę. 
— Jak własną kieszeń. Powieszo- 

no go w Charbinie, gdzie organi- 
zował szajkę chunhuzów.  Złapano 
go, gdy palił opium. Bił się, jak lew. 
Sześciu ludzi położył... 

Dopiąłem celu. Uwaga przyjaciółek 
przylgnęła do mnie całkowicie. Ustecz- 
ka ich otwarły się zlekka, pod wpły- 
wem silnego zaciekawienia. Ponurość 
i tragizm, któremi odznaczały się 
ostatnie chwile kilku ich przyjaciół, 
okupione były częściowo niezwykle 
ciekawą fabułą opowiadania, Nie 
obeszło się też bez elensentów lekko- 
myślnych: Mila poszła na scenę i 
tańczy teraz w kabarecie z turkiam 
i murzynem, Е 

Stałem się duszą tego małego to- 
warzystwa. Wiedziałem wszystko o 
wszystkich, niby przyjaciel najbliższy. 
i konfident. | 

Tak panowałem przez pół go: 
dziny. 

Nagle jedna ż pań westchnęła 
ciężko i zapytała: 

— A pamiętasz «Lipowkę» Katil.. 
Co się z nim stało? : 

— Ja wiem,—zawolalem prędko.— 
Ożenił się z cyganką z chóru Chmy- 
kowa, żona była bardzo ' zazdrosna 
i otruła go. Stało się to przed paru 
dniami. Wkrótce nastąpi sensacyjny 

procesl.. : 
Obie panie przyjrzały mi się 

— Więc proszę się nie mieszać wałem głową żałośnie. — Przejecha- uważnie. 
ъ 

utynowana pra: Е LBS 
cowniczka biuro» Mieszkanie Studnic- 

wa, b. nauczy: kich 
cielka, poszukuje za- 
EA - w 50: - 
względnie posa 

nauczycielki. Ponas Dr. 6. Wolfson 
muzykę i rysunki oraz Weneryczne,  moczo* 
znajomość języka fran. płciowe i skórne, ul. 
cuskiego. Zgadza się _ Wileńska, 7. 
na wyjazd Wilno, ul. 
Sierakowskiego 25 

m. 19. 

  

wyd. przez P. K. 
U. Wilno na im. 

Kazimierza 
wicza zamieszkałego 
we wsi Górale gm. 
Landwarowskiej, pow» 
Wileūsko - Tiockiego, 

unieważnia się 

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja „jamy ustnej 
Sztuczne zęby. Porce 
lanowe korony. Mi- 
ckiewicza 11—8. Woji 
Skowym i urzędnikom 

zniżka. 
W. Z. P. 4503. 

Fiedoro* 

  

  

Z” książ. wojsk. 

Wilno, na 
ozna imię Chaima Bielickie-   

go, zam. przy ule 

KOBIETA LEKARZ O fokol a + Žž 
к D r Janina 

Piotrowicz- | MYDŁO 
toalet: sort Jurczenkowa | trana "e "gg o: 

ordynator Szpitala Sa: 
wicz. Choroby skórne 
i weneryczne kobiece. 

szy sprzedaje 
Polski Skład 

Apteczny Włady- 
Przyjmuje od 4—6 pop. | sława Trubiiły. 

Zarzecze 5 m. 2. Lndwisarska Nr 12 
W.Z.P. Nr 38, róg  Tatarskiej. 

Tamże Perfumy na 
wagę 56 zapachów 

    

—` Акпехетка 

W. Smiałowska 
rzyjmuje od godz. 9 
5 19. Mickiewicza 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

egitymacja 
urzędnicza wy 
dana na imię 

p. o. dyrektora Archi- 
wum 
w Wilnie Wacława 
Studnickiego w r. 1923 

> i przedłużona do dn. 
rzyjmę dzieei do 1 stycznia 1927 r, 

RE freb- unieważnia się, jako 
owskiego w zgubiena czy 

wieku od lat 5 do 7. E dien 
Zakretowa 7 m. 4. 

Narwojszowa, 

    

— 

———— 

- 

— Kogo?—zapytały razem. 
— Co—kogo? 
— Kogo otruli? 
— Tego samego... Lipowkę, jak* 

go pani nazywa. hm.  Lipowkę 
Kati osruli. 

Pani domu wstała z kanapy z wy” 
razem twarzy nieprzepowiadającym 
nic dobrego. 

— Pan wie, co to jes Lipowka? 
— To... taki.. Lipowka. Takie 

przezwisko. Brunecik taki. 
— Ależ z pana bezczelny czło” 

wiekl Lipowka — to majątek Kati I 
który nie może się ożenić z cyganką 
z chó.u, i nie mogll go otruć. Już 
dawno zauważyłam, że pan zbyt 
łatwo wszystkich na tamten świat 
wyprawia. Teraz rozumiem wszystko”* 

— Wypędź go, — poradziła roz- 
gniewana przyjaciółka. 

— Kiedy wyjeżdżasz, Aniu?—z 
pytała Wiera. 

— Za dziesięć dni. 
— Więc, dowcipny młodzieńcze; 

proszę wyjść i nie wracać wcześniej 
jak za dziesięć dni. Wysyłam pana 
na wygnanie. B 

Roześmiałem się cynicznie, posia- 
łem im r ką od ust pocałunek i 
krzyknąłem: = 

— «Proszę się kłaniać odemnie 
Zuzutce». 

Wyszedłem, a w przedpokoju, 
wkładając palto, słyszałem: 

— A to bezczelny! Powiedz mi, 
gdzie jest Dzinoczka Kapłan. 

— W Kursku. Już ma czworo 
dzieci. Cha—cha—chal Pamiętasz, po” 
marańczowe lody na majówce? 

Ciężka maszyna wspomnień drgnę* 
ła i ruszyła, pociągając za sobą 
zamgloną dal upojone przyjaciółki. 

  

Wydawca Siaulsław Mackiewicz — Redakior w/z Czesiaw Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszeniaZenon Ławiński Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskia* Kwaszelna 23 

za książ, wojsk., 

wyd. przez P, K. | 
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