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Niewegoła konjunktara, 
Prasa sowiecka ogłasza dane o 

stanie przemysłu sowieckiego w cią- 
gu ostatniego ubiegłego miesiąca. Da- 
ne te są niesłychanie pesymistyczne. 
Okazuje się, plan zakreślony dla prze- 
mysłu sowieckiego nie został wyko- 
nany. Wydajność przemysłu według 
przewidywań miała osiągnąć w miesiącu 
kwietniu o 21 proc. więcej niż w ro- 
ku ubiegłym, tymczasem osiągnięto 
zaledwie 15,4. Dnie pracy w  fabry- 
kach znacznie się zmniejszyły wobec 
tak zw. „progułów", t.j. samowolnego. 
opuszczania pracy przez robotników. 
W stosunku do miesiąca marca b. r. 
dane  kwietniowe wykazują ogromny 
upadek produkcj . Widocznie jest zle, 
skoro „Prawda* pisze: „nasz prze- 
mysł nie wytrzymał wysokiego mar- 
cowego napięcia i w kwietniu gwałtow- 
nie posunął się na dol“. Dane przy- 
toczone wyżej zaczerpnięte są z oii- 
cjalnych statystyk sowieckich, a wiado- 
mo przecież, że urzędowa Statystyka 
sowiecka bardzo często jeżeli nie sta- 
le, mija się z prawdą. Dla całości ob- 
razu warto dodać, że ta niewesola 
konjunktura powstała jako rezul- 
tat długiej i uporczywej kampanii 
agitacyjnej  partjj _ komunistycznej, 
głoszącej konieczność ' wzmożenia 
pracy w przemyśle, podjętej w rezul- 
tacie wykrycia aiery „speców* w 
Donbasie. 

Ale nietylko na froncie przemy- 
słowym jest w Bolszewji niewesoło. 
Sytuacja w innych dziedzinach gospo- 
darki państwowej również pozostawia 
bardzo wiele do życzenia. Przedewszy- 
stkiem zaznaczyć należy ponowne nie- 
powodzenie w akcji t.zw. „Chleboza- 
gotowok'* oraz dewaluację czerwońca. 
Ostatnie zarządzenia komisarjatu  fi- 
nansów zakazały wwozu czerwońców 
z zagranicy, aby w ten sposób rato- 
wać jego kurs wewnętrzy. Wszystkie 
przekazy pieniężne na Rosję powinny 
się odbywać w obcej walucie: dolarach, 
funtach lub frankach. 

Kryzys wewnętrzny, zażegnany z 
trudem drakońskiemi Środkami w 
połowie marca w  nanowo przy- 
biera na sile. Miarą  niezadowo- 
lenia mas włościańskich są liczne 
zabójstwa „sielkorėw“,  wypedzanie 
komunistów ze wsi i wogóle bojkot 
urządzeń sowieckich. W ciągu ostat- 

niego tygodnia wymordowano około 
15 sielkorów a wszędzie była powo- 
dem nienawiść z powodu ich denun- 
cjatorskiej działalności. Chłop rosy|- 
ski widać przeszedł już ze stanu cier- 
pliwej bierności i przystąpił do akty- 
wnej likwidacji komunistów. To przeła- 
manie psychiczne na wsi rosyjskiej 
jest może bardziej groźnie, niż nie- 
jedno niepowodzenie w dziedzinie po- 
lityki ekonomicznej państwa Sowietów. 

Sz, 

„Milczenie nie zawszę jest złoiem . 
Takim tytułem zaopatrzyla mo- 

Skiewska „„Prawda” artykuł, omawia- 
lący przemówienie ministra Zaleskiego 
na sejmowej komisji spraw zagra- 
nicznych. Milczenie dlatego nie za- 
wsze jest złotem według „Prawdy”, 
że minister Zaleski nie oświetlił sto- 
Sunków sowiecko-polskich w związku 
z zamachem Wojciechowskiego oraz 
nic nie powiedział o planach utworze- 
nia bloku bałtyckiego skierowanego 
przeciwko Z. S. S. R. Prasa sowiec- 
ka zapomina, że oświetlając stosunki 
Polsko-sowieckie w związku z zama- 
chem psychopaty Wojciechowskiego 
P. minister Zaleski musiałby niewątpli- 
„wie o wiele więcej powiedzieć o dzia- 
łalności p. Winogradowa i komp., Or“ 
ganizującego sieć szpiegowską w Pol- 
sce. Czy takie oświetlenie byłoby dla 
Z. S. S. R. przyjemne w to trudno 
uwierzyć. Co do planów bloku bał- 
tyckiego, to konik ten oddawna poku- 
tuje w prasie sowieckiej, omawiającej 
nasze stosunki. 

Skądinąd warto poradzić publicy- 
stom sowieckim, aby zaniechali tematu 
© „bloku antysowieckim*. Odegrze- 
wane kotlety nie są dobre. Już tyle 
razy mówiono przecież, że Polska ża- 
dnego udziału w antysowieckich kom- 
binacjach nie bierze, czego zresztą 
polityka Polski jest najlepszym do- 
wodem, „aw Moskwie ciągle „blok 
bałtycki i blok antysowiecki“. Zle jest 
widocznie z inwencją redaktorów 
„Prawdy“, Skoro nowego straszaka wy- 
myślić nie mogą. J. 

(12) 

Gryanizacja prawna lotniciwa. 
„MADRYT, 26.V Pat. Wczoraj w 

Sali senatu, pod przewodnictwem sze- 
fa lotnictya wojskowego dokonano 
inauguracji III sesji międzynarodowe- 

komitetu rzeczoznawców prawni- 
Czych do spraw lotnictwa. Przewod- 
Niczącym sesji obrany został przed- 
Stawiciel hiszpańskiego ministerstwa 
Pracy. Komitet zatwierdził projekt 
budżetu rocznego i ustalił składki 
każdego z państw reprezentowanych 
w. Komitecie, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. || 
Redakcją rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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Marady polske-teoskie © Gyurszawie. 
Następne posiedzenie komisji odbędzie się w czwartek. 
WARSZAWA, 26 V. PAT. Komunikat prasowy polsko-litewski 

z dnia 26 maja 1928 r. Komisja ekonomiczńa, komunikacyjna 
i tranzytu, odbyła w sobotę 26 maja swe ostatnie posiedzenie 
przed Zielonemi Świątkami. Na posiedzeniu tem komisja przy- 
jęła do wiadomości sprawozdanie trzech podkomisyj. Na skutek 
sprawozdań podkomisji kolejowej i pocztowo-telegraficznej, z 
których wynika, że nie było możności osiągnąć porozumienia 
na podstawie zgłoszonych dotychczas. przez obie strony pro- 
pozycyj, komisja ekonomiczna, komunikacyjna i tranzytu zapra- 
sza delegację litewską do przedłożeńia komisji na jednem z póź- 
niejszych posiedzeń projektów dotyczących ustanowienia zarów- 
no komunikacji kolejowej, jak pocztowej i telegraficznej między 
obydwoma krajami. Dyskusja w. kwestjach ekonomicznych 
interesujących oba kraje, prowadzona w podkomisji ekono- 
micznej zostanie podjęta na następnem posiedzeniu komisji. 
Dyskusja w innych sprawach, w których nie moźna było osią- 
gnąć poiozumienia zwłaszcza w sprawie utworzenia propono- 
wanej przez delegację polską podkomisji tranzytowej, zostanie 
podjęta w tym samym celu. Następne posiedzenie komisji eko- 
nomicznej, komunikacyjnej i tranzytu ustalone zostało na czwar- 
tek dnia 28 czerwca godz. 11-tą przed południem. 

_ Radia Szumiakowski o przeprowadzonych rokowaniach, 
WARSZAWA, 26. V. Pat, W związku z 

zakończeniem pierwszego okresu rokowań 
komisji polsko-litewskiej w Warszawie 
przedstawiciel Polskiej Agencji Telegrafi- 
cznej zwrócił się do przewodniczącego de- 
legacji polskiej Szumlakowskiego, który 
udzielił mu następujących wyjaśnień: 

я Dzisiaj zakończyły się obrady polsko- 
litewskiej komisji do spraw ekonomicznych, 
komunikacyjnych i tranzytu. Zapytuje Pan 
jaki był ich przebieg i jakie są dotychcza- 
sowe rezultaty. Rokowania te, jak wogóle 
wszystkie pertraktacje z Litwą są niesły- 
chanie żmudne i napotykają na zasadni- 
czą trudność wobec stanowiska rządu litew- 
skiego w sprawie Wilna. Chociąż zadaniem 
komisji ekonomicznej, komunikacyjnej i 
tranzytu były cele ściśle i wyłącznie natu- 
ry gospodarczej, komunikacyjnej, niestety 
nie można było osiągnąć w żadnych dzie- 
dzinach zaleconych przez konferencję kró- 
lewiecką pozytywnego wyniku, gdyż stro- 
na litewska wysunęła na pierwszy plan ar- 
gumenty natury politycznej. 

Przez dwa długie posiedzenia prze- 
wodniczących delegacji była prowadzona 
dyskusja polityczna. Litwa zamiast zgodzić 
się na omawianie spraw komunikacji bez- 
pośredniej między Polską a Litwą zgodnie 
z naszym projektem przedstawionym w 
Królewcu, zaproponowała nam komuni- 
kację pośrednią przez Prusy Wschodnie i 
przez Łotwę, motywując tem, że rząd li- 
tewski obawia się, ażeby przez zgodę na 
komunikacię bezpośrednią nie stworzył 
precedensu w sprawie, zdaniem swojem, 
spornego terytorium wileńskiego, powołu- 
jąc się przytem na decyzję Rady Ligi Naro- 
dów z lo grudnia ub. roku 

Oczywiście nietylko, że nie mogłem 
podzielić tego punktu widzenia, że wręcz 
musiałem oświadczyć, że nie lecz żadnej 
części terytorjum Rzeczypospolitej, która 
mogłaby być uwążaną za sporną, że kwest- 
ja wileńska nie istnieje, a jeżeli została 
wspomniana w sprawozdaniu referenta Ligi 
Narodów, to jedynie jako jednostronna о- 
pinja ministra Woldemarasa, to zaś nie ma 
nic wspólnego z samą rezolucją Rady Ligi. 

Potrzeby i konieczności otwarcia ko- 
munikacji bezpośredniej nie trzeba specjal- 
nie uzasadniać, wszak chodzi o kraje ze 
sobą sąsiadujące, stanowiące pokrewne go- 
spodarcze terytorjum, przez które prowa- 
dzą bardzo ważne linje kolejowe, nie mó- 
wiąc już o tak pierwszorzędnej drodze 
wodnej, jaką jest Niemen. Dla stosunków 
handlowych i gospodarczych między Pol- 
ską a Litwą komunikacja kolejowa, jako 
też pocztowa, telegraficzna i telefoniczna 
jest niezbędną, a jasnem jest, że drogi bez- 
ośrednie są znacznie krótsze i tańsze. 

Dam jeden przykład. Opłata za jedno sło- 
wo przesłane telegraficznie do Kowna wy- 
nosi 18 cent. z czego 1 cent. pobierają 
Prusy, za tranzyt. Nie mówię już o oczywistej 
w zależności komunikacji — , pośredniej 
od państwa trzeciego. Gdy w cza- 
sie _ konferencji warszawskiej — роги- 
szona była sprawa wykonania konwen- 
cji kłajpedzkiej, delegacja polska zapropo- 
nowała delegacji litewskiej zgodnie z wy- 
mianą not w sprawie tranzytu w Królewcu 

utworzenie specjalnej podkomisji, która 
miałaby między innemi obradować nad wy- 
konaniem przez Litwę pełni zobowiązań, 
zaciągniętych na skutek konwencji z dnia 
8 maja 1925 roku, w szczególności zobo- 
wiązań zawartych w art. 3 aneksu 3. W 
tej sprawie tį. ewentualnego utworzenia 
podkomisji tranzytowej delegacja litewska 
oświadczyła, że wypowie się na įednem Z 
posiedzeń późniejszych. Taki był przebieg 
prac podkomisji ekonomicznej. 

Utworzenie podkomisji dla spraw eko- 
nomicznych wynikło poniekąd z inicjatywy 
delegacji litewskej. Mianowicie przewodni- 
czący delegacji litewskiej m. in. oświad- 
czył, że z dniem 1 października b. r. rząd 
litewski zamierza wprowadzić na Litwie 
maksymalną taryfę celną na towary pocho- 
dzące z krajów, z któremi rie posiada trak- 
tatu handlowego. Nie chciałby zaś, by za- 
rządzenie to było skierowane specjalnie 
przeciwko Polsce. Dlatego byłoby korzyst- 
ne przedyskutować możność wymiany to- 
warów między obu krajami. W podkomisii 
tej zostały przedyskutowane możliwości 
wymiany towarów między Polską a Litwą, 
przyczem strona polska podała do wiado- 
mości delegacji. litewskiej statystyczne dane, 
dotyczące przywozu i wywozu z Polski i 
naodwrót. Cyfry te mimo formalnego zam- 
knięcia granicy politycznej, 'przy braku ja- 
kichkolwiek stosunków między państwami 
są dość znaczne. Wywóz z Polski do Li- 
t osiągnął "w roku 1926 wartość 
16.834,275 złotych, a w roku 1927—doszedł 
do 21.035,873 zł. Waga;wywiezionych towa- 
rów wynosiła w r. 1926 94.841 tonn 'w 
1927 r. 138.224 tonn. Należy przypuszczać; 
że w razie nawiązania normalnych sąsiedz- 
kich stasunków cyfry te obustronnie znacz- 
nieby się powiększyły. 

Strona polską wskazała, że istnieje 
bardzo wiele możliwości i dróg do poro- 
zumienia, możnaby zawrzeć umowę wyłą- 
cznie co do niestosowania ceł maksymal- 
nych, możnaby także przyjąć za jedną klau: 
zulę największego uprzywilejowania, można- 
by wreszcie zastanowić się, czy strony nie 
są zainteresowane poszczególnymi artyku- 
łami i dla nich ustanowić pewne określone 
stąwki. Również staraliśmy się wykazać, że 
pewne polepszenie stosunków gospodar- 
czych między Polską a Liwą jest zupełnie 
możliwe w ramach obecnych rokowań. Na- 
pozór wydawałoby się, że podobna struktu- 
ra ekonomiczna Polski i Litwy utrudnia 
porozumienie gospodarcze. Pogląd ten jest 
niesłuszny, albowiem ich rozwój ekonomi- 
czny wzajemnie się sobie nie przeciwsta- 
wia, lecz kroczy równoległemi drogami. 
Uregulowanie zątem stosunków gospodar- 
czych między Polską a Litwą nie powinno 
być zbyt trudne. 

Podkomisja ta podejmie swe prace po 
wznowieniu dalszych prac całej komisji 
mianowicie w końcu czerwca br. 

W końcu uważam za swój obowiązek za- 
znaczyć, rzekł radca Szumlakowski —że ro- 
kowania odbywały się w atmosferze przyjaz- 
nej, co w znacznym stopniu zawdzięczać 
należy taktowi przewodniczącego delegacji 
litewskiej Zauniusowi. 

Narady w Berlinie. ` 
BERLIN, 26.V. PAT. Dziś o godz. 11-ej przed południem rozpoczęło 

się w poselstwie litewskiem pod przewodnictwem posła litewskiego w 
Berlinie Sidzikauskasa ostatnie przed 

Berlinie polsko-litewskiej komisji mieszanej 

sprawy t. zw. lokalnego ruchu granicznego. 

przerwą posiedzenie obradującej w 

dla spraw prawnych i dla 

Na posiedzeniu « osiągnięte 
zostało całkowite porozumienie co do tekstu umowy polsko-litewskiej o 

lokalnym ruchu granicznym. Delegacja polska oświadczyła ze swej strony 

gotowość do podpisania natychmiast umowy, ponieważ jednak delegacja 

litewska nie posiadała pełnomocnictw potrzebnych do podpisania, 
że w ciągu dnia dzisiejszego przeprowadzone zostanie ustalone zgodnie, 

zostało 

tylko parafowanie umowy i pozostawiona będzie obu rządom decyzja co 
do tego, czy umowa ta ma być podpisana już w najbliższych dniach, 

czy dopiero w czasie nowej projektowanej konierencji królewieckiej. 
Na zapytanie delegacji polskiej, czy delegacja litewska gotowa jest 

podjąć odrazu rokowania co do pozostałych kwestyj przekazanych na 

konierencji królewieckiej tej komisji, a 

nia, opcji i obywatelstwa, oświadczyła 

zamierza przedłożyć żadnych dalszych 

mianowicie kwestji pobytu, osiedle- 

delegacja litewska, że narazie nie 
propozycyj ze swej strony. Na to 

przewodniczący delegacji polskiej Tarnowski, zapowiedział delegacji litew- 

skie, przedłożenie w najbliższych 
strony Polski. 

Po 3-godzinnej przerwie członkowie obu 

tygodniach odnośnych projektów ze 

delegacyj zgromadzili się 
ponownie w poselstwie litewskiem o godz. 4-ej popołuduiu. Przewodniczą- 

cy obu delegacyj poseł w Berlinie Sidzikauskas i naczelnik wydziału MSZ 

Tarnowski parafowali tekst umowy polSko-litewskiej w sprawie lokalnego 

ruchu granicznego. Przez paraiowanie 
stały narazie prace komisji berlińskiej. 

powyższej umowy zakończone zo- 
Co do terminu podjęcia na nowo 

prac komisji zapadnie decyzja po porozumieniu się pomiędzy obu prze- 

wodniczącymi komisyj. 

Następne zebranie komisji w końcu czerwca. 
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W matni. 
Stosunek Japonji do Chin ma w 

chwili obecnej cechy wręcz paradok- 

salne. Wojny przecie nie prowadzą. 

Zasiadają wspólnie w Lidze Narodów. 
Podczas wielkiej wojny Światowej na- 

leżały do koalicji przeciwko mocar- 

stwom t. zw. centralnym. | oto armja 
japońska wkracza w głąb suweren- 

nych Chin na czterysta kilometrów aż 

do Tsi-nanu (lub inaczej Tsi-nan-tu). 

Nikt tej siły zbrojnej nie wzywał; nikt 

o interwencję nie prosił. 

Jakże mogła wytworzyć się sytu- 

acja tak, jak się rzekło, paradoksalna? 

Paradoksalną jest ona tylko pozornie. 

To, co w chwili obecnej dzieje się na 

szerokim pasie pobrzeżnym  północ- 

no-wschodnich Chin, wypływa  najlo- 

giczniej w Świecie z przymusowej 

ekspansji Japonji na najbliższy ląd 

stały. 
Japonja jest nie od' dziś i nie od 

wczoraj — przeludniona. Do ostate- 

cznych już niemal granic. Liczebność 

jej ludności tudzież rozwój zwłaszcza 

militarny, dają jej wszelkie kwalifi- 

kacje do należenia do tak zwanych 

mocarstw. ;A tu tymczasem naród ja- 

poński formalnie dusi się na swoich, 

w dodatku nie nazbyt urodzajnych 

wyspach. Osiedlanie się Japończyków 

w Ameryce Północnej i w  Australji 

jest przez te państwa najsurowiej za- 

kazane. Emigrować do Ameryki i Au- 

stralji nie wolno. 

Więc rozpoczęła się „pokojowa 

ekspansja" narodu japońskiego naj- 

pierw z wyspy Formozy (Taiwan) na 

najbliższy ląd stały, czyli do chiń- 

skiej prowincji Fukien. Gęstość lud- 

ności chińskiej nie dawała tam rozwi. 
nąć się japońskiej kolonizacji. Tedy 
udało się — podczas wojny japoń- 
sko-chińskiej usunąć protektorat Chin 

na Korei i posunąć się ku Mandžurji 

wówczas jeszcze bardzo słabo zalud- 

nionej a niezmiernie obfitej w przyro- 

dzone bogactwa gleby. W Mandżurii 
natknęła się ekspansja japońska na 

„interesy* Rosji. Stąd wynikła wojna 

japońsko-rosyjska. Japonja ją wygra- 

ia zdobywając Koreę całkowicie i za- 

garniając południową część Mandżurii. 

Były to sukcesy nielada, lecz nie za» 

spokoiły one bynajmniej „głodu zie- 

mi“ narodu japońskiego. 
Wybuchła wojna Światowa. Ja- 

ponja nie chciała w niej wcale brać 

udziału, Koalicja przełamała tę nie- 

chęć gwarantując Japonji oddanie jej 

kolonij chińskich Niemiec — co się i 

stało. Japonja wyruszyła na łatwy 

podbój, zdobywając te kolonie. Wów- 

czas już jednak dziwiono się, że woj- 

ska japońskie ciągną na podbój nie- 

mieckiego Kiao-Czao (obecnie Czing- 

Tau)... przez chińską prowincję Szan- 

tung, osadzając japońskiem wojskiem 

linję kolejową między morskiem wy- 

brzeżem a stolicą Szantungu właśnie 
owem tak dziś głośnem  Tsi-nan-iu. 

Rychło się rzecz wyjaśniła. Japo- 

nja, usunąwszy się od wszelkiego u- 

działu czynnego na frontach europej- 

skich i wogóle od zbrojnej bezpo- 

średniej ingerencjj w walce Ententy 

z mocarstwami centralnemi, mogła 

wszystkie swe siły poświęcić dla wy- 

muszenia pod groźbą wojny na Chi- 

nach wydanie jej, Japonji całego sze- 

regu koncesyj (21 jest ich pełna licz- 

ba) czyniących Japonję faktycznym 

panem i władcą nad kopalniami 

szantuńskiemi (węgiel i żelazo) i nad 

wszystkiemi strategicznemi punktami 

tej przebogatej prowincji. Do dziś 

dzień zawarcia tego traktatu dla Chin 

wręcz fatalnego, obchodzony jest w 

Chinach jako dzień żałoby narodo- 
wej. 

Oto co wygrały Chiny na swoim 
„udziale* w wojnie wszechświatowej. 

"To też rozgoryczenie było w Chinach 

wielkie i Chiny — traktatu Wersal- 

skiego nie podpisały. Uwažaly za 
bardziej wskazane pozawierać sepa- 

ratystyczne traktaty z poszczególnemi 
zwyciężonemi państwami. Państwa te 
zag%arantowały Chinom zupełną su- 
werenność we własnym ich kraju, o- 

raz zupełną swobodę w ściąganiu 

ceł. Gwarancja ta mocno poderwała 

koncesje japońskie, Stany Zjednoczo- 

ne oświadczyły się za zupełnem wy- 

emancypowaniem się z pod „okupa- 

pacji* japońskiej prowincji Szantung, 

gdzie mają Stany Zjednoczone dużo, 

dużo, nader żywotnych interesów. Po 

linji tej niechęci Stanów  Zjednoczo- 

nych do panoszenia się Japonji w 

Szantungu doszło. do konferencji 
Waszyngtońskiej. Militarna okupacja 

japońska musiała ustać zarówno w 

dawnem Kiao-Czao jak zwłaszcza 

kolei Szangtuńskiej. 

Ale Japonja nie traciła czasu. Za- 
siała gęsto swoimi kolonistami całą 

prowincję. Ci japońscy koloniści czu- 

jąc za sobą potęgę militarną Japonii 

imponującą Chinom zachowywali się 

w Szantungu jak w podbitej prowin- 

cji, wręcz maltretując odwieczną !ud- 

ność miejscową, zachowując  się 

względem niej z całą brutalną bez- 

względnością. To spotęgowało niena- 

wiść Chińczyków  żywioną już od 

dawna względem butnych i pchają- 

cych się naprzód sąsiadów. Japoń- 

sko-chińskie stosunki zaostrzyły się 

w sposób dotychczas niebywały. 

To, czego widownią był Szantung 

w ostatnich czasach, tylko dolało oli- 

wy do ognia. Jasną zresztą jest już 

dziś rzeczą, że Japonja—nie wypo- 

wiadając wojny Chinom! — prowadzi 

uporczywą pónetration pacifique w 

kierunku Mandżurji, obrawszy sobie 

prowincję Szantung za operacyjną 

bazę. 

Jakiż—o ile przewidzieć można— 

będzie dalszy przebieg tej celowej i 
głęboko obmyślanej akcji japońskiej? 

Cóż dalej. A oto już zaczyna Japonia 

odczuwać nader boleśnie, trwający 

już od dosyć dawna, a obecnie wzmo- 
żony... bojkot towarów japońskich w 

całych Chinach. Dotkliwa to okrutnie 

rzecz. dla fabryk japońskich eksportu- 

jących do Chin lwią część swojej wy- 

twórczośc. Rząd japoński widzi 

dobrze jak olbrzymie straty materjal- 

ne przyniesie to  „opanowywanie* 

chińskich terenów dla kolonizacji i 

emigracji. Dalej: nacisk japoński wy- 

wołał silną tendencję do połączenia 

się z sobą Północnych i Południo- 

wych Chin przeciwko ... wspólnemu 

wrogowi. - Czang-Tso-Ling żcoinął się 

w głąb Mandżurji z obawy aby mu 

jej od tyłu Japończycy nie zajęli. 

Stronnictwa chińskie zaprzestają walki 

podając sobie ręce dła odparcia oku- 

pantów. A tam, w kraju, w Japonji 

wrzenia natury ,socjalnej przybierają 

zatrważające rozmiary; rząd premiera 

Tanaki niema bynajmniej kraju za 

sobą. A tu i żywiołowe klęski walą 

się na kraj jedna po drugiej. Położe- 

nie Japonii jest, krótko mówiąc, tra” 

giczne. 

I dlatego najświeższe telegramy 

sygnalizują pewne przychylenie się 

Japonii do łcorychlejszego wycofania 

Się z niebezpiecznej i okrutnie mało 

intratnej imprezy wznawiając z Chi- 

nami stosunki jaknajprzyjaźniejsze. 

Za przyszłym razem może uda 

się lepiej... 
Jacz. 

EBRO TDOOOLSZZOEZZ ZZOZ POKORA 

Marszałek Piłsudski członkiem 
honorowym T-wa_ Misforycznege. 

LWÓW, 26.V. PAT. Polskie to- 
warzystwo historyczne na walnem 
zjeździe delegatów z całej Polski w 
dniu 26 b. m. we Lwowie zamiano- 
wało członkiem honorowym polskie: 
go towarz. historycznego p. Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego, dotychczaso- 
wego rzeczywistego członka tego to- 
warzystwa. Zebrani delegaci powitali 
ogłoszenie członkostwa honorowego 
Marszałka Piłsudskiego gorącymi 
oklaskami. 

Min. Dobrueki we kwowie. , 
WARSZAWA, 26 V. PAT.  Mini- 

ster wyznań religijnych i O. P. Do- 
brucki wyjechał w dniu 26 b. m. 
do Lwowa celem wzjęcia udziału w 
uroczystym obchodzie 100-lecia istnie- 
nia zakładu narodowego .im. Osso- 
lińskich. Min. Dobrucki powróci do 
Warszawy w poniedziałek. 

27. V. 28. 

Pansje. urzgtnicze i równowaga 
budžetowa, 

Wywiad z prof. Krzyżanowskim. 

Wobec rozbieżnych zdań o istocie 
incydentu, wytworzonego wskutek od- 
rzucenia przez Sejm podatkowych 
przedłożeń rządowych i jego konse- 
kwencji, sprawozdawca jednego z 
pism stołecznych zwrócił się do ge- 
nerainego referenta budżetu, posła 
prof. Krzyżanowskiego (B.B.) z pro- 
śbą o wyjaśnienie sytuacji. Prof. 
Krzyżanowski oświadczył co nastę- 
puje: 

— Sytuacja stworzona przez Sejm 
przez Odrzucenie podatkowych przed- 
łożeń rządowych doprowadziła do te- 
go, że trzeba było znaleźć wyjście 
dla rozwiązania problemu bez za- 
chwiania równowagi budżetowej. Na 
komisji, jak wiadomo, pojawił się 
wniosek o upoważnienie rządu do 
wypłacenia dotychczasowych zasiłków, 
o ile okaże się, że wpływy przekro- 
czą preliminowane dochody, względ- 
nie, że uda się osiągnąć oszczędno- 
Ści w wydatkach. Przedstawiciel rzą- 
dv oświadczył, iż rząd pójdzie w tym 
kierunku. Rząd niewątpliwie skorzy- 
sta z tego upoważnienia i potrafi u- 
trzymać równowagę budżetową. 

Tu rozmówca nasz przedstawia 
cyfry, które dostatecznie charakteryzu- 

ją sprawę. 
— Ostateczne cyiry budżetu przed- 

stawiają się w cyirach 2.585 (docho- 
dy) oraz 2.525 (wydatki). Nadwyżka 
więc wynosi 60 milj. Atoli niema 130 
milj. potrzebnych na dodatek urzęd- 
niczy. Ja jednakże—mówi p. Krzyža- 
nowski—wniosłem o wypłacenie za- 
siłku, idąc po myśli, że dochody nie- 
które będą wyższe od  preliminowa- 
nych i, że uda się osiągnąć oszczęd- 

„ności w wydatkach. 
Rząd do tego stanowiska, które 

pociąga za sobą konieczność naj- 
oszczędniejszego wydatkowania i moż- 
liwie najlepszego wyzyskania źródeł 
dochodowych przychylił sie—kończył 
swe wyjaśnienia proi. Krzyżanowski. 

Dalsze pożyczki dla Polski. 

W piątek odwiedził p. ministra 
skarbu poseł amerykański p. Stetson. 
W tym że dniu p. minister skarbu 
przyjął przedstawicieli International 
Standard Electric Corporation New 
York oraz przedstawicieli grupy ban- 
kowej Stone et Webster“ 

Jak się dowiadujemy w  Minister- 
stwie Skarbu prowadzone są pertrak- 
tacje o znaczniejszą pożyczkę amery- 
kańską dla G. Śląska. Rokowania te 
dobiegają do końca. 

Jednocześnie nawiązane zostały 
rozmowy o dużą pożyczkę zagranicz- 
ną na urządzenie w Polsce komplet- 
nego i najbardziej nowoczesnego 
systemu komunikacji telefonicznych. 

Wielka Bryfania—a Litwa. 
LONDYN, 26- V..Pat. Biuro Reu- 

tera donosi: „Times* w artykule po- 
święconym wizycie Woldemarasa w 
Londynie podkreśla z naciskiem bez- 
interesowność przyjaźni Wielkiej Bry- 
tanji dla Litwy. Dziennik pisze, że 
nie może być mowy o użyciu Litwy 
jako narzędzia jakiejkolwiek gry po- 
litycznej, a tembardziej o łączeniu 
imienia Wielkiej Brytanii z jakiemi- 
kolwiek celami i machinacjami  poli- 
tycznemi, w których Litwa mogłaby 
być zainteresowana. Pisząc o rokowa- 
niach polsko-litewskich „Times“ zau- 
waża, że poruszanie sprawy Wilna 
staje się poprostu zaporą w  dzisiej- 
szych okolicznościach. Być może, że 
wielu Litwinów nie liczy się poważnie 
z możliwością odzyskania Wilna i za- 
słania się tą sprawą jakby parawa- 
nem przed mglistą możliwością wchło- 
nięcia przez Polskę. 

Takie szukanie Schronienia za za- 
słoną i upozorowanie sprawy Litwy 
niebezpieczeństwem możliwych powik- 
łań na Wschodzie Europy jest dla 
Litwy całkiem niekorzystne. Uznanie 
przez Polskę bez zastrzeżeń niepod- 
leglošci Litwy ma to samo znaczenie, 
co deklaracja Litwy o zaniechaniu 
stanu wojny między obu państwami. 
Zarówno w Wielkiej Brytanji, jak i 
w innych krajach spodziewają się, 
że nawiązanie normalnych stosunków 
między Polską a Litwą przeprowadzo- 
ne będzie w sposób prosty bezpo- 
średnio, bez dalszych niepotrzebnych 
i mało zrozumiałych odwlekań. 

Kongres rolniczy w Wiedniu 
WIEDEŃ, 25.V Pat. W tutejszym 

kongresie rolniczym bierze udział de- 
legacja polska w osobach prezesa 
związku organizacyj rolniczych w 
Polsce _Fudakowskiego, dyrektora 
Banku Rolnego Ludkiewicza, prezesa 
organizacyj rolniczych na Pomorzu 
Donimirskiego.
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Kościół! w Zubkowie. 
Na trakcie między Switezią a No- 

wogródkiem, niedaleko drogi, па 
w2górzu, w Zubkowie, widnieje mały 
kościołek. 

Drewniany, kryty słomą, Świeci z 
daleka nowemi ścianami. 

A choć taki nowy, zupełnie świeży, 
jednak niemniej od Switezi — owia- 
ny jest urokiem poezji. 

Bo — posłuchajcie: 
W r. 1916 panoszył się tu butny 

Niemiec. TA 
Wojskiem swojem zalał wszystkie 

wioski i osady, zabierał dobytek, na- 
kładał podatki nawet od kur (każda 
kura musiała dać dwa jaja tygodnio- 
wo dla Niemców), zapędzał gospo- 
darzy z końmi do swoich taborów, a 
obawiając się chorób  zaraźliwych — 
wszelkiemi sposobami utrudniał ko- 
munikację pomiędzy osadami ludz- 
kiemi. 

Na pójście chociażby w najbliższe 
sąsiedztwo, o miedzę, trzeba było 
brać w kancelarji Passierschein z pie- 
częciami. 

Opiekował się 
Ale była to 
pieka“. 

Przykład: żołnierz niemiecki 
bił babę wiejską. 

Pośzła na skargę do najbliższego 
komendanta. 3 

Zasiedli Niemcy za stołem, wy- 
słuchali (przez tłómacza) lamentów 
baby, obejrzeli ślady pobicia, zawołali 
żołnierza i — zrobiwszy groźne miny 
— skazali go na 100 marek kary! 

Baba uszczęśliwiona, błogosławiąc 
sprawiedliwych sędziów, już zabierała 
się do wyjścia... gdy ją ze śmiechem 
zawrócili... i kazali jej zapłacić 100 
marek za to, że przyszła bez Passier- 
scheinu. 

niby ludnością... 
„opieka, co oczy wy- 

po- 

Albo to: ' 
„ Ustawiają Niemcy w rząd wszyst- 

kie bose, rozczochrane, obszarpane 
dzieci z wioski. 

Robią fotografje do albumu „Der 
Grosse Krieg". 

Przychodzi Niemiec z aparatem, a 
drugi z koszem bułek. Nim tamten 
ustawia aparat, ten daje dzieciom po 
bułce... 

Klapt.. Już! 
Na kliszy zostały 

buzie z bułkami. 
Teraz bułki się odbierają i 

nazad do kosza, a dzieci precz! 
Lecz — miałam mówić o kaplicy. 
Otóż — w ŻZubkowie (katolicki 

zaścianek szlachecki) — żyje i teraz 
staruszek już osiemdziesięcioletni — 
stolarz Michał Zakrzewski. 

Stary przywykł od dawien dawna 
co niedziela chodzić na mszę o 10 
klm., do Nowogrėdka. 

A teraz niewolno! 
Poszedł w sobotę do swoich 

Niemców z wioski po „Passierschein“. 
Pytają: a naco? a poco? 
— Do kościoła. 
— Obejdzie się! Można pomodlić 

się i w domu. Niepotrzeba!  Ausge- 
schlossen! 

Nie dali przepustki, 
Stary markotny położył się spać 

z ciężką troską w duszy, że tak już 
dawno nie był w kościele, nie był u 
spowiedzi... 

I śni mu się cudny sen! 
Otoj - przychodzi do niego Aniót 

i mówi: 
— Tu masz zbudować kościół! 
Rano zbudził się stary — jakby 

odmłodzony, tak pełen zapału i o- 
choty. 

Poszedł zaraz na swoje pole, wy- 
brał miejsce na wysokiem wzgórzu, 
skąd cudny roztacza się widok — i 

uśmiechnięte 

idą 

yzazenaneznazananaasazsę 

Ponsjonat „Urocze Warki” 
pod WILNEM 

pokoje z całem ufrzymaniem 
able d'hote. Zarząd w Wilnie: ul. 

Dąbrowskiego 10, m. 4. Helena 
% Pietkiewiczowa. —0 

онввсизисонавоваеевованя 

Znany ANTYKWARJUSZ 
z Warszawy, Paūska 1 

bawi przypadkowo kilka dni w Wilnie 
Zawatia 16 m. 55, 5 

Chętnie nabywa po cenie najwyższej Dywa- 
ny, Srebra, Porcelany, Dzieła sztuki i tp. 

godziny przyjęć od 3-6 pp. 

zaraz — od poniedziałku zabrał się 
żwawo do roboty! 

A pracował wytrwale, sam jeden, 
przez jedenaście lat! 

Tyle tylko mając pomocy, ile ko- 
niecznie trzeba było, gdy sam nie 
mógł belki udźwignąć. 

Codzień go można było widzieć 
w tej kapliczce, jak ciukał siekierą. 

Już i Niemcy dawno poszli, i bol- 
szewiki minęli, i Polska nastała, a on 
wciąż dłubałi dłubał. 

Aż oto — po jedenastu latach — 
stanęła kaplica — ukończona! 

Słomą nakryta, pobielona z wie- 
rzchu. 

We środku ma ołtarz, 
chór, wszystko jak się patrzy! 

I oto 8 września 1927 roku—od- 
była się radosna uroczystość poświę- 
cenia nowej kaplicy. 

Z Nowogródka zjechali dygnitarze 
pan Wojewoda, wice-Wojewoda, Sta- 
rosta i inni, całe ziemiaństwo oko- 
liczne i wszystko, co było katolickie- 
go po okolicznych zaściankach i 
wioskach. 

Dziekan poświęcił kościołek i prze- 
mówił do parafjan, wojewoda powie- 
dział kilka Serdecznych słów i ofiaro- 

balaski, 

wał dzwon do kaplicy, potem  prze- 
mawiali inni. ° 

Dzień był prześliczny, słońce 
świeciło wesoło na ten obrazek, Pan 
Bóg się uśmiechał w niebie, a stary 
Zakrzewski płakał ze szczęścia. 

Potem czcigodny kolator zaprosił 
kilkanaście osób (bo nie mógł wszy- 
stkich!) do siebie na Śniadanie. 

I tam — w chacie, na ławach po- 
krytych kiłimami, wśród ścian też w 
kilimy i zieleń przybranych, zasiedli 
goście za suto wiejskiemi przysmaka- 
mi zastawionym stołem. 

Starego Zakrzewskiego Wojewoda 
z Dziekanem posadzili pomiędzy sobą. 

I odtąd — co miesiąc przyjeżdża 
ksiądz z Nowogródka i odbywa się 
nabożeństwo. 

A sam kościołek ma w sobie ja- 
kiś mrok poetyczny, który sprawia, 
że już krążą dokoła niego legendy. 

Naprzykład—już dalej, pod Bara- 
nowiczami, o kiłka mil, też coś sły- 
szeli ludzie o tej kaplicy. 

Pytano mię tam—czy to prawda, 
że w Zubkowie jest kościół, którego 
Moskale nie, pozwalali budować, a 
ludność zwiozła cichaczem budulec i 
w ciągu jednej nocy go postawiła? 

A znów któryś z bardzo młodo- 
cianych wycieczkowiczów, których co- 
roku mnóstwo idzie tamtędy ze Swi- 
tezi do Nowogródka,—nastrojony od- 
powiednio do okolic Mickiewiczow- 
skich, tómaczył koledze, wskazując 
mu na nowiutki kościołek: 

— O, widzisz” To tu się odby- 
wały Dziady Mickiewicza! 

Obaj zdjęli czapki. 

Emka z okolic Switezi. 

OSZMIANA. 

— Czytelnia i bibljoteka. Poruszona 
w prasie bardzo niedawno sprawa czytelni 
i bibljoteki, przy Inspektoracie Szkolnym, 
utknęła ną martwym punkcie lecz nasze 
społeczeństwo nie przestaje jednakże nią 
się interesować i zewsząd dochodzą sym- 
patyczne echa, by walczyć o nie do - zwy- 
cięstwa! : 

Niewątpliwie Inspektorat Szkolny po- 
nosi odpowiedzialność w pierwszym rzędzie, 
będąc czynnikiem powołanym ku szerze- 
niu oświaty i kultury, lecz zgłębiając tę 
sprawę od początku, przychodzimy do prze- 
konanią, że głównym winowajcą jest nasz 
— Magistrat. 

Sejmik powiatowy, przekazując Inspek- 
toratowi Szkolnemu przeszło 200 książek, 
zobowiązał się jednocześnie wypłacać rocz- 
nie tysiąc zł. tytułem subsydjum i ponie- 
kąd zrzekł się bliższej opieki nad tą insty- 
tucją—i słusznie! 

Magistrat, po macoszemu traktując tę 
sprawę, jak i wiele innych, odłożył wy- 
konanie „ad meliora tempora*, a raczej do 
ńieskończoności! Kiedy również i miasto 
powinno dać subsydjum i lokal, by czytel- 
nia i bibljoteka mogły funkcjonować nor- 
malnie, dziś one są czynne od godz. 19 (!) 
utrudniając wymianę książek ziemianom 
i wsi—gdyż w dnie rynkowe-0 tej porze 
w mieście już pustol < k 

Miasto posiada domy, więc tej sprawie 
przy dobrych chęciach, zarądzić łatwo —od- 
dając lokal na cel użyteczności publicznej 
i wówczas Inspektorat Szkolny, mamy nie- 
płonną nadzieję, z całą energją przystąpi 
do zrealizowania tej naglącej ZA 

SBERMAGSGRCZKBECZAZMKAZABADÓABRE 

Ameryka, Indje, Japonia i 
noszą 
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najmodniejszych 

stemplem „ata“ w každej parze). Po za konkurencją! — 
Tanio i elegancko! Wykwintne i wygodne. 

Do nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. 

Specjalnie białe luksusowe OBUWIE TENISOWE. 
sprzedaż B. RUMINI, WILNO, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

BZZAKCZZCZAGEE 

zała zachodnia Europa 
tylko 

RYPS i 
SATYNY 

fasonów. (Ze 

  

Krwawa demonstracja komunistów w Berlinie. 
BERLIN, 26, V. PAT. Komuniści przybyli dziś z pro- 

wincji do Berlina urządzili wieczorem w  Charlottenbur- 
gu pochód demonstracyjny. Kilka tysięcy uczestników za- 
tamowało całkowicie ruch na ulicy Bismarka. Demon- 
stranci stawili opór policji, która usiłowała otworzyć dro- 
gę. Jednego z policjantów obalono na ziemię, inni poli- 
cjanci użyli broni palnej. Jeden komunista oraz pewna 
kobieta i dziecko są ranni od kul. Kilkadziesiąt innych 
osób odniosło obrażenia skutkiem tłoku. Pomimo zajścia 
tego pochód uformował się na nowo. 

Zjazd czerwonej gwardji komunistycznej. 
BERLIN. 26.V. PAT. W czasie zielonych Świąt odbędzie się jak co 

roku zjazd t. zw. czerwonej gwardji komunistycznej, złożony z komu- 
nistów b. żołnierzy. Prasa przepowiada, że w tym roku na ten doroczny 
kongres zbierze się mniej uczestników, gdyż kasy komunistów wyczerpały 
się na wybory. Jakkolwiek komuniści zapowiadali przybycie około 120 
tys. ludzi, to jednak policja oblicza ilość przybyłych na 40 do 50 tys. Od 
dziś południa do wtorku południa policja pozostawać będzie w ostrom 
pogotowiu, ażeby zapobiec wykroczeniu i awantucom politycznym. Zgro- 
ok swe komuniści odbywają we wschodnich robotniczych dzielnicach 

erlina. 

Boncour kandydatem na min. spr. „zagr. Francji. 
W ostatnim czasie pomiędzy Briandem i Paul Boncourem odbyły się 

pouine konferencje w sprawie ewentualnego zajęcia przez Paul Boncoura 
stanowiska min. spr. zagr. w gabinecie Poinca ego na wypadek ustąpienia 
Brianda. W tej sprawie odbyła się również konferencja między Boncourem 
i Poincarem. 

Maniiesfacje przeciw lordowi Rofhermere. 
BIALOGROD, 26. V. PAT. Z dodatkowych wiadomości otrzymanych 

w Białogrodzie o licznych zgromadzeniach maniiestacyjnych przeciwko akcji 
lorda Rothermere wynika, że manifestacje te mają charakter zupełnie spon- 
taniczny i są wyrazem ogólnego oburzenia ludności, wywołanego przez 
propagandę na rzecz rewizji traktatu;z Trianon. Na zgromadzeniach uchwa- 
lono rezolucje potępiające wszelkiego rodzaju propagandę zmierzającą do 
rewizji granic. Rezolucje stwierdzają pozatem, że nienaruszalność krėle- 
stwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców nie może być poświęcona dla za- 
chcianek, lorda Rothermere lub dla apetytów imperjalizmu węgierskiego. 

Proces Boniecki, 
„ MOSKWA 26 V PAT. W dalszym ciągu procesu o nadużycia w Zagłębiu 

Donieckiem oskarżony Andrzej Kełodub nie przyznał się do winy, oświadcza- 
jąc, że nic nie wiedział o istniejącej organizacji kontrrewoiucyjnej. Przeciwko 
twierdzeniu Kołoduba WORA drugi oskarżony główny inżynier Kałganow, 
który oświadczył, ze Kołodub należał do organizacji sabotażowej i systematy- 
cznie otrzymywał pieniądze za swą szkodliwą działalność z rąk samego 
Kałganowa. 

„MOSKWA 26 V PAT. Poglądy polityczne i zeznania oskarżonych specjalistów 
technicznych, którzy przyznali się do winy, każą sądzić, że sowiecki system eksploa- 
tacji przedsiębiorstw kopalnianych nie da się utrzymać i rząd sowiecki zmuszony bę- 
dzie oddać kopalnie w dzierżawę dawnym właścicielom. Żatrudnieni w przemyśle 
górniczym inżynierowie najwidoczniej w przewidywaniu tej ewentualności postanowili 
zawczasu tworzyć podstawy na których mógłby się oprzeć ich przyszły stosunek do 
koncesjonarjuszy prywatnych. 

Przesłuchiwano oskarżonego Nikiszyna, który był instruktorem działu maszyn. 
Oskarżony przedstawiał rolę, którą w sprawie zaopatrywania kopalń w maszyny ode- 
grywała firma Knappen w Essen. Zdaniem Nikiszyną Niemcy dostarczali maszyn stare- 
go systemu nie do użycia. 

‚ Na zapytanie sędziego dlaczego Nikiszyn pochodzenia proletarjackiego patrzył 
obojętnie na trwonienie dobra narodowezo Nikiszyn odpowiedział, że o wszystkiem 
co się działo w Donieckiem Zagłębiu poinformowany był należycie miejscowy komi- 
tet robotniczy oraz jączejki komunistyczne, które nie reagowały na te wiadomości. 

Podafek dochodowy od Prezydenta U.S.A. 
,. WASZYNGTON, 26-V PAT. Kongres uchwalił, że prezydent Stanów 

Zjedn. musi płacić podatek dochodowy od swych poborów. Prezydent 
pobiera 75 tys. dolarów rocznie oraz 25 tys. dolarów na podroże, oprócz 
tego ma on prawo korzystania z mieszkania w Białym Domu. Część służby 
Prezydenta opłaca się z kasy państwowej. Komorne za letnie mieszkanie 
Prezydent winien płacić z własnej kieszeni. 

s. Windischgraetz na mocy amnosiji będzie zwolniony. 
BUDAPESZT, 26, V. PAT. Trybunał sądowy postanowił zastosować amnestję 

także i do księcia Windischgraetza skazanego w swoim czasie za udział w fatszer- 
stwie banknotów, tem bardziej, że jest on ciężko chory. 

Amnestja dotyczy tylko pozbawienia wolności, zaś kary pieniężnej trybunał nie 
cofnął ze względu na wielki majątek księcia. 

Pogrzeb ofiar , płosgemi”. 
„ , „HAMBURG, 26. V. Pat. Pogrzeb ofiar zatrucia fosgenem odbędzie się w dniu 

dzisiejszym. Socjaliści zgłosili w parlamencie wniosek, ażeby pogrzeb ten Odbył się 

Niefortunne loty „Lufthansy. 
BERLIN, 26 V. PAT. W miejscowości Darman koło Elberfeliu w Westfalji do- 

noszą, że spadł tam i spalił się samolot pasażerski utrzymujący ruch na linji Dort- 
mund Frankfurt n. Menem. Spalił się 23-letni pilot i dwaj podróżni z Dortmundu. 
Trzeci podróżny jest ciężko ranny. 

BERLIN, 26 V. PAT. W uzupełnieniu wiadomości o katastrofie lotniczej na linji 
Dortmund - Frankfurt n. Menem donoszą, iż pasażerka zdołała się wydostać z płoną- 
cego samolotu i w ten sposób uratowała się. Zwłoki pilota i 2 podróżnych wydobyto 
zwęglone. Katastrofa ta jest już trzecją w ciągu tygodnia. Z Berlina udali się na 
miejsce wypadku eksperci dla zbadania przyczyn katastrofy. 

Samolot poriiszany rakiefami. 
WIEDEN, 26.V. PAT. Wczoraj dokonany tu został główny lot mo- 

delu samolotu poruszanego rakietami. Model zbudowany został przez 
trzech techników wiedeńskich, a rakiet dostarczyła firma wiedeńska Sirius. 
Samolot poruszał się w linji prostej na przestrzeni 100 metrów z szyb- 
kością 150 km. na godzinę. Dalsze próby odbędą się z początkiem 

„czerwca. 
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Komifef spotkania mir. Idzikowskiego i Kubali. 
NOWY JORK. 26 V. PAT. Cała Polonja amerykańska czyni 

energiczne przygotowania do powitania lotników polskich 
Idzikowskiego i Kubali. Zorganizowany pod przewodnictwem 
poiskiego konsula generalnego w Nowym Yorku Marynowskiego 
komitet przyjęcia prowadzi intensywne prace przygotowawcze. 

Lofnicy Idzikowski i Kubala wylądowali. 
PARYŻ. 26 V. Pat. Lotnicy Idzikowski i Kubala po locie trwającym 

30 godzin wylądowali w miejscowości Istres z powodu uszkodzenia prze- 
'wodu doprowadzającego smary. 

Lotnicy Kalina i Szałas przybyli do Warszawy. 
WARSZAWA 26 V PAT. Dzisiaj punktualnie o godz. 4-ej pp. wylądowali 

na lotnisku w Warszawie lecący z Amsterdamu lotnicy polscy Kalina 1 Szałas 
wraz z sierżantem Kłosińskim. Lotnicy odbyli lot z Amsterdamu do warszawy 
na trzysilnikow m samolocie Fokkera, przeznaczonym do lotów transatlan- 

© poł Seta w województwie Howomińkie. NOWOGRÓDEK, 26.V, PAT.. Poseł Stanów 'Zjedn. Stetson w czasie pobytu 
swego w Nowogłódczyźnie zwiedził w towarzystwie sen. Kamienieckiego pogranicze 
polsko-sowieckie, interesując się szczegółowo służbą żołnierzy KOP. Bawiąc w straž- 
nicy Kołosowo pos. Stetson wyraził swe uznanie dlą żołnierzy KOP, którzy w tak 

ciężkich warunkach, częstokroć z narażeniem życia pełnią twardą służbę na granicach 

Rzeczypospolitej. : ` 

uragan w powiecie Stołpeckim. 
NOWOGRODEK 76 V PAT. Miejscowość Swierynowo na granicy pafistwo- 

wej w pow. Stołpeckim nawiedził w dniu 26 bm. huragan, który zniszczył 
przeszło 120 zabudowań, sady owocowe i zasiewy na przyległych polach. Hu- 
ragan przeniósł się następnie na pobliskie lasy, zwalając masę drzew. Zwalo- 
ne drzewo przygniotło mieszkańca Swierynowa Józefa Kisiela wraz z koniem 
5 = SE przywieziono w ciężkim stanie do szpitala powiatowego w 
tołpcach. 

Polski lof-przez Aflaniyk. 
Jak doniosły ostatnie depesze, 

lotnicy polscy mjr. Idzikowski i Ku- 
bala podjęli ostatni 40-godzinny lot 
próbny przed wyruszeniem w  prze- 
sworza Atlantyku. Próbny lot ten 
odbywa się według planów naszych 
lotników z pełnem obciążeniem  apa- 
ratu, poczem o ileby się udał, ma 
nastąpić zmiana silnika na nowy i lot- 
nicy nasi byliby gotowi całkowicie do 
lotu, którego termin zostałby wyzna- 
czony zależnie od warunków atmo- 
sferycznych. 

Mjr. Idzikowski i Kubala zamie- 
rzają lot tenżodbyć drogą dłuższą, 
której kierunek można oznaczyć trze- 
ma punktami: Europa —wyspy Azor- 
skie Ameryka. Jest to droga pomi- 
mo, że bardziej odległa, niż trasa 
Lindbergha, wygodniejsza ze względu 
właśnie na warunki atmosferyczne. O 
ile przypomnimy sobie, Lindbergh lecąc 
z Ameryki do Europy musiał poko- 
naś olbrzymie trudności z racji 
mgieł i ostrych przeciwnych wiatrów, 
które zmuszały go do zniżania lotu 
w niektórych miejscach do 10 metrów 
nad poziomem oceanu. Ponadto mgła 
na większej wysokości marznie na 
skrzydłach aparatu i ten skrzep lo- 
dowy niezmiernie obciąża aparat, 
zmniejszając jego szybkość. Droga 
na Azory też ma swoje ale. Przede- 
wszystkiem jest znacznie dłuższa bo 
wynosi 6.500 klm., ponadto zaś nad 
archipelagiem Azorskim panują ciągle 
tk. zw. aatycyklony. Antycyklon jest 
to gwałtowny wiatr, wiejący na po- 
łudnie od wysp Azorskich w kierun- 
ku zachodnim, potem zaś raptownie. 
zmieniający kierunek ku wschodowi. 
W okresie wyżu  barometrycznego 
antycyklon Ów przesuwa się ku pół- 
nocy. Lotnicy nasi tedy muszą wy- 
czekać odpowiedniego momentu aby 
lot w takim właśnie okresie podjąć. 

Aparat naszych lotników nie bę- 
dzie zaopatrzony w stację radjową, 

  

ponieważ stacja taka waży około 150 
klg.a to by obciążyło za silnie apa- 
rat, który w zbiornikach swoich 
mieści kilka tysięcy kilogramów 
benzyny. Są one tak przysto- 
sowane, że w wypadku konieczne- 
go opuszczenia się na wody  zbior- 
niki te można wypróżnić w ciągu 46 
sekund. Są one tak przystosowane, 
że odegrają rolę pływakow, które 
pozwolą aparatowi przez dłuższy 
czas utrzymywać się na powierzchni. 

Lot naszych lotników przez Atlan- 
tyk jest imprezą poważną, w której 
zaangażowany jest prestiż państwa, 
stąd też dziwić się nie należy, że 
wiadomości o przygotowaniach poda- 
wane są do wiadomości opinji pu- 
blicznej kraju nader oględnie. — а&. 

e Opiece ludzi dobrego serca poleca 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 
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Konierencja hb. sprzymierzonych 
wojskowych. 

LONDYN, 25.V Pat. Przybył tu 
wczoraj marszałek Foch celem wzię- 
cia udziału w dorocznej konferencji 
b. wojskowych sprzymierzonych w t. 
zw. legji brytyjskiej. Konferencja roz- 
pocznie się jutro w Scarborough.Q; 

Zjazd adwokatów polskich. 
TORUN, 26. V. PAT. Dnia 26 b. 

m. po nabożeństwie w kościele Św. 
Jana rozpoczął się o -godz. 11-eį 
przed południem w sali Dworu Artu- 
sa czwarty ogólny zjazd adwokatów 
polskich. W szjeździe bierze udział 
przeszło 100 osób z Warszawy, Po- 
znania, Katowic, Łwowa, Krakowa, 
Przemyśla, Nowego. Sącza, Łodzi, 
Wilna, Lublina, Rzeszowa, Gdańska 
oraz liczni przedstawiciele miast wiel- 
kopolskich i Pomorza. 
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Do firmy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI A 
ul. Bązyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12 13 w 

madszedł transport SłONiNy i Szmalcu ameryk. marki „Swift. А 
Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za zaliczen. kolejow. po v 

otrzymaniu zadatku. 
  

  

Czar Swiętokrzyskiego podgórza 
i głębokich balsamicznyćh bo- o 

rów któremi otoczona jest į 

| 
į Czarniecka góra © 

woj. Kieleckie ZA 
R 

zapewni Ci najlepszy odpoczynek | 
i najrychiejszy powrót do zdrowia ©, 

Kanalizacja. Elektryczność. Wodo- Z 

lecznictwo Kąpiele mineralne. Ele- 
ktroterapja Zabawy Wycieczki. 

Koncerty. rż 

Stacja kol., poczta, telefon międzym.m 
itelegr. na miejscu. CE 

Noś parasol przy pogodzie... 
Przez lekkomyśność narażamy się częsta 

na ponoszenie niemiłych konsekwencji. 
Chorują tylko ci, którzy leczenie roz- 

poczynają kiedy choroba jest już w poważ- 
nem stadjum. 

By niknąć wszelkich chorób, stosować 
zapobiegawcze środki zawczasu. 
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: bliża się lato, a z nim upały. 
Pamiętajcie o chorobach nóg: stward- 

nieniu naskórka, poceniu, nabrzmieniu nóg, 
odciskach, guzach i t. d. z 

Zapobiegajcie im zawcząsu! 
Stosujcie regularnie znaną już pow- 

szechnie i stosowaną od lat balsamiczną 
nóg w soli do nóg Jana. 

Oryginalna tylko z marką „Słoń* do 

nabycia wszędzie. 

00 ADMINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie 
CZERWIEC.Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

ir 

  

Uporczywe zaparcie stolca, katary 
grubej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, 

bóle w bokach, przechodzą przy używaniu 
rano i wieczór po szklaneczce naturalnej 

wody gorzkiej „Franciszka-józefa". Powa- 
gi lekarskie potwierdzają, że woda Fran- 

ciszka-Józefa nawet przy skłonności „do 

podraźnienia pi działa wise Żą- 
dać w aptekach i drogerjach. 

Wydz. Zdr. 12. IV. 27. Nr. 41. 

CZEASZESESESEJEZERUWEWZJESEO 

A 
A 

Błogosławionych skutków po- 
prawy zdrowia, usunięcia nie- 
domagań chorobowych, dozna 
każdy, przyjmując najsilniejsze 
w Europie kąpiele solankowe 

Sezon trwa od 1 maja do 31 paždzi ernika. 
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Potrzebny samodziel. BIURALISTA 
który włada grunto-nie jęz. polsk. 
i dobrze obznajmiony z pracą biur.— 
podań i pisze szybko na maszynie. Of. 
pismien. do biura ogłoszeń S. Jutana, 
Niemiecka 4 dla „biura. —1 

przedpłaty za m-c 

40209. 
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Na południowy wschód od dzisiej- 
szych Baranowicz, niedojeżdżając od- 
wiecznych mateczników zagłębia po- 
leskiego, opodal wielkiego szlaku, co 
kiedyś z Brześcia przez Kobryń i 
Słuck, biegł do Bobrujska i Roha- 
czewa, aż het daleko za Dniepr—leży 
rodzinny Reytenów majątek Horo- 
szówka. Tu Tadeusz Reyten zmarł. 
Lecz dziwnem losów zrządzeniem 
grób jego nieznanym jest i miejsce 
spoczynku wiecznego bliżej nieokre- 
ślone. Powiadają jedni, że w Hro- 
szówce, inni znów, że w pobliskich 
Lachowiczach, obok kościoła dawne- 
go, co go rosyjskie władze carskie 
na cerkiew przebudować później ka- 
zały. 

"Lecz Ścisłe określenie miejsca gro- 
bu nieważne jest. Raczej przeciwnie: 
wiemy to napewno, że zwłoki te dro- 
gie Tadeusza Reytena spoczywają w 
„Ziemi Nowogródzkiej, w geometrycz- 
nem nieomal wyliczeniu w samym 
środku i sercu Ojczyzny naszej, ziem 
Litewskich i Białoruskich, mierząc je 
od Połągi aż po ziemie Zadnieprza, 
od Inflant aż po rozłogi Wołynia. 
Tu grób jest jego. Tu w ojczyźnie, 
złożone szczątki materjałne tego wiel- 
kiego ducha, który pokolenia prze- 
trwał i dziś jak dawniej jest dla nas 
uosobieniem protestu przeciwko roz- 
szarpaniu na żywe kawały całości 
ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
które potęgę pierwszorzędnego mo- 
carstwa zapewniło obydwom  połą- 
czonym państwom pod znakiem Orła 
i Pogoni. 

l jakże niesłusznie śpiewano dziś 
w kapliczce Hroszowskiej nad pom- 
nikiem Reytena w „Boże Coś Polskę 
strofkę: „ojczyznę... zachowaj nam Pa- 
nie'. Ta zmiana w starej pieśni nas... 
nie dotyczy. Być może nigdzie bar- 
dziej, jak w tę uroczystą chwilę, tu w 
samem sercu nieomal Ojczyzny na- 
szej najbliższej, posiekanej kordona- 
mi granicznemi, o kilkadziesiąt wiorst 
zaledwie odległem ой najstraszniej- 
szego z tych kordonów — bolszewi- 
ckiego — zawołać byśmy winni: „oj- 
czyznę... racz nam wrócić Panie!". 

Tam, na wzgórku wyrasta kaplicz- 
ka i zdaleka ją widać jak biała stoi 
i strzeże przed uśpieniem tych trady- 
cji wiekowych połączonych w potężne 
mocarstwo narodów. A ci co się ze- 
brali przed pamiątkową tablicą Tade- 
usza Reytena, protestują jak on kie- 
dyś, 4215 — w 7-та rocznicę ratyti- 
kacji traktatu ryskiego. 

I my w drodze z Baranowicz spo- 
strzegamy tę kapliczkę już zdaleka. 

® 

Po źle przespanej nocy w jakimś 
zajeździe tej obrzydliwie nienaturalnej 
mieściny Baranowicze, ruszamy w 
podróż do Hroszówki, rano o 10-ej. 
Droga nas wiedzie przez kraj tak 
swojski i znany, dalekie rozłogi pól 
już bujnie wschodzącemi oziminami 
porosłe. Droga kiepska, przerywana 
błotnistemi groblami, piachu i kamie- 
ni pełna, lecz zato: swojska. W pro- 
mieniach rannego słońca, jak okiem 
sięgnąć ciągną się wielkie obszary 
pól żyznych, aż het po horyzont, 
zrzadka zaledwie lasami znaczony. 
Zwyczajnie jak w dzień targowy suną 
sznurami furmanki chłopskie. Mijamy 
krzyże przydrożne, prostym  pokło- 

nem witają spotykani chłopi, konie 

się płoszą samochodu, unoszą na 

boki, tratują przydrożne rośliny, wca- 

le jeszcze do tej machiny niezwy- 
czajne. 4 

Ktoś zauważa: — Nie tak tu jak 
pod Warszawą, gdzie koń ani uchem 

strzygnie przed autem. — A, nie pa- 

nie, nie... — I znów pędzimy dalej 

po piaszczystej drodze, a przed nami 

wciąż te same, szaro-zielone, równe 

nasze pola. 
Od Lachowicz to już niedaleko. 

Jeszcze dwie, trzy błotniste do  prze- 
bycia zgrobelki, raz i drugi sapnął 

nasz nowy „Ford“, jęknął  resorami 
w ciężkich wybojach, bryzną! na bo- 

"ki błotem i po równej drodze leciał 
jak ptak w aleję brzozową do 
dworu. \ 2 

Mijamy zdąžających na uroczystošč 
sąsiadów i piesze grupki okolicznej 
ludności. Tam kroczy ochotnicza straż 
pożarna ze swym sztandarem i Ow- 
dzie przez miedzę podąża długą linją 
wyciągnięta szkółka powszechna, skau- 
ci ze sztandarem, a wszędzie pełno 
młodzieży. Sama uroczystość ma się 
rozpocząć o godz. 11 rano. 

Inicjatorem ufundowania 
jest hr. Henryk Grabowski wraz z 

dwudziestoma  stryjecznymi prawnu- 

kami Tadeusza Reytena. Hr. Henryk 
jest jurydycznym właścicielem Hro- 
szówki, która pozostaje w posiadaniu 
dożywotniem pani Aliny" Reytenowej, 
wdowy' po ostatnim z tego rodu 
Józefie Reytenie. 

Tadeusz Reyten był synem Domi- 
nika stolnika nowogródzkiego, starosty 
koryczeskiego, a później podkomo- 
rzego nowogródzkiego i jego żony 
Teresy z Wołodkowiczów. Był wnu- 
kiem Michała R. skarbnika mozew- 
skiego, prawnukiem Marciana, (Merty- 
ma) wojskiego lidzkiego i prawnukiem 
Jana R. ożenionego z Bożymowską w 

tablicy 

= GŁOS POLAKÓW ZAKORDONOWYCH   
  

Rozpacziiwy proiesi Tadeusza Reyfena. 
1659 r. która wniosła w wianie Hro- 
szówkę. 

Tadeusz R. był nieżonaty i miał 
między innemi brata Michała właści- 
ciela Hroszówki. Syn Michała Domi- 
nik, pułkownik legjonów i kawaler 
ord. Virtuti Militari i legii honorowej 
miał syna Stefana, ożenionego z Marją 
z Niesiołowskich, którego syn Józei 
zmarł bezpotomnie ostatni z rodu. 

Józef miał dwie ;siostry, Jadwigę 
za Adamem hr. Czapskim i Marję za 
Aleksandrem hr. Grabowskim ojcem 
obecnego dziedzica Hroszówki. 

Tablica ku uczczeniu pamięci Ta- 
deusza Reytena jest płaskorzeźbą 
przedstawiającą podobiznę Reytena. 
Wmurowana została w Ścianę ka- 
pliczki, którą wybudowano po Śmierci 
ostatniego Reytena, Józefa, zmarłego 
w r. 1916, a którego wolą było w 
testamencie zapisaną tej kapliczki 
uiundowanie. Przez obecnych, wyżej 
wspomnianych sukcesów, została ona 
odrestaurowana. 

= 
Gdyšmy pod gamek dworu nie 

zbaczając, obrazu do kaplicy zawrócili, 
pełno już tam ludzi, ttum,różnokarwny, 
auta, pojazdy, kaplica sama pięknie 
przystrojona, łopocząca na wietrze 
sztandarami narodowemi. Witał wszy- 
stkich hr. Henryk Grabowski, dzięko- 
wał za pamięć i chęć uczczenia przod- 
ka w imieniu rodziny i do kaplicy 
prosił, gdyż się niebawem rozpocząć 
miało nabożeństwo. Między innemi 
przybyli specjalnie p. wojewoda Becz- 
kowicz, mec. Ignacy Porębski, delegat 
Związku Polaków z Kresów Białoru- 
skich w Wilnie hr. Jerzy Czapski, de- 
legacja drużyny Harcerskiej im. T. Rey- 
tena, p. T. Bochwic, poseł K. Rduł- 
towski, pułk. Filimowski, Włodzimierz 
Bułhak i t. d. i t. d. Wielka się ciżba 
nabrała w kapliczce, a że dla wszy- 
stkich miejsc zabrakło, więc reszta 
pozostała na schodach i cmentarzu 
świątyni. Przez okna gotyckie padały 
gorące promienie południowego słońca 
iw ciszy skupionej ks. prałat Hoćko 
z Niedźwiedzicy odprawił nabożeństwo 
uroczyste. Poczem ks. dziekan z La- 
chowicz Kawecki, umoczywszy Кго- 
pidło w wodzie święconej podszedł 
do tablicy. Opadła zasłona. Oczom 
zebranych ukazała się podobizna Ś. p. 
Tadeusza Reytena i nadpis: 

+ 

ŚP. 
TADEUSZ REYTEN 

Poseł Ziemi Nowogródzkiej 
na Sejm 1773 r. 

Ur. 20 VIII 1742 r. 

Zm.-w Hroszėwce 8 VII 1780 r. 
Miejsce spoczynku nieznane 

Ku uczczeniu pamięci pradziada 

Tablicę niniejszą ufundowali 

w 7-mą rocznicę 
Ratyfikacji Traktatu Ryskiego 

Stryjeczni Praw nukowie. 

A gdy już za duszę Ś.p. Tadeusza 
Reytena każdy zmówił pacierz i uro- 
czystość cała skończona była, padli 
wszyscy na kolana przed wizerunkiem 
Ukrzyżowanego Chrystusa Pana, a ks. 
dziekan wzruszonym ale silnym gło- 
sem odczytał Modlitwę za lud i zie- 
mie nasze pod jarzmem bolszewickiem 
jęczące: я 

Boże, którego prorok mówiłongi o lu- 
dzie wybranym, który rozproszył Izraela, 
zgromadzi go i będzie go strzegł, jako pa- 
sterz trzody swojej, bo odkupił Pan Jąkó- 
ba a wybawił go z ręki mocniejszego, - 
obącz błagamy cię, żelżywość naszą, ujrzyj 
łzy, które lejemy, usłysz wołanie, którem 
usiłujemy poruszyć olcowskie Twe serce. 
Przywróć nam radość zbawienia Twojego 
i odnów dni nasze. Oto Panie, ci w woząch, 
a tamci w koniach, my zaś w imieniu Pana 
Boga naszego chlubić Cię będziemy. Boże, 
Zbawicielu nasz, dla chwały Twojego Imienia 
pomóż nam, i dła Imienia Twojego wybaw 
nas i oczyść od grzechów naszych. Pocóż 
mówić mają poganie: gdzież jest Bóg ich? 
Niech przyjdzie przed oblicze Twoje wzdy- 
chanie więźniów i skazanych na śmierć ra- 
tuj mocą ramienia Twojego. Wszakże nie 
jako my chcemy, ale jako Ty. jeżeli chcesz, 
abyśmy dźwigali krzyź, w uniżeniu zostając, 
udziel skutecznej pomocy, abyśmy go 
objęli z miłością, i doświądczając, co jest 
wdzięcznego Bogu, czynili z gotową pilno- 
ścią i znosili z ochotą wszystko, co dla 
własnego, lub brąci zbawienia czynić 
lub znosić nam każesz. Nie nam Panie, nie 
nam ale imieniowi Twemu daj chwałę, 
nam zaś miłość Twą tylko na wieki przez 
Chrystusa P. naszego Amen. Ё 

O Maryjo, Matko, krėlowo, i nasza 
Pani, której się na służbę i własność od- 
dawna ojcowie nasi oddali, racz vznać Ojczy- 
znę naszą za dziedzictwo Twoje i weź pod 
swoją matczyną opiekę i obronę cały nasz 
naród. Weź pod swoją opiekę matczyną 1 
tych wszystkich braci naszych, którzy obe- 
cnie jęczą w niewoli za wschodnią granicą 
i te ziemie które były własnością Twoją i 
narodu Twojego, o Królowo nasza. Niech 
krew, łzy i jęki naszych braci zaważą na 
szali sprawiedliwości Bożej i niech za Two- 
jem wstawiennictwem potężnem, nadejdzie 
jak najprędzej ta chwila, aby to co złość 
lub niedołęstwo ludzkie rozdzieliło, napo- 
wrót się złączyło z Macierzą Polską, pod 
Skrzydłami Orła Biąłego i wszechpotężną 
Twoją Opieką. Prosimy Cię o to o Maryo 
i ufamy że tak się stąnie Amen. 

Pogoda dnia tego dopisała prze- 
ślicznie. Gdyśmy po skończonych u- 
roczystościach kościelnych wyszli z 
kaplicy, słońce jaśniało wszystkiemi 
blaskami roziskrzonego południa i 
cisza tak wielka panowała w powie- 
trzu, że omal się ruszał jakiś listek 
pobliskiego brzozowego gaju, jakby to 
słońce i tę ciszę zamówił był na świę- 
to Kdzisiejsze gospodarz Hroszówki, 
a potomek Reytenów. 

W dniu 21 maja w rodzinnym 

majątku Reytanów Hroszówce pow. 

Baranowickiego odbyło się uroczyste 

odsłonięcie tablicy ku uczczeniu pamięci 

Tadeusza Reytana, posła Ziemi Nowo- 

gródzkiej na Sejm 1773 r. 

Haniebny Sejm 1773-- 15 r., zwo- 

łany pod presją trzech państw roz- 

biorczych, który prawie potwierdził 

odstąpienie Inilant Polskich, części 

Białorusi na wschód od Dźwiny, 

Druci i Dniepru — Rosji, Prus Kró- 

lewskich, Warmji, części Kujaw i 

Wielkopolski nad Notecią — Prusom 

i Rusi Czerwonej z południową  czę- 

ścią Małopolski — Austrii, 'w osobie 

Tadeusza Reytana znajduje symbol 

protestu sumienia państwowego prze- 

ciwko nicości politycznej, która opa- 

nowała ówczesne zanarchizowane spo- 
łeczeństwo polskie. ” 

Protest Reytana w Sejmie rozbio- 

rowym, noszący cechę beznadziejnej 
rozpaczy i dla teraźniejszego pokole- 
nia stwarza tło nadzwyczaj įponure i 

bolesne, gdy od klęsk rozbiorowych 
przejdziemy do pierwszych kroków, 

które młoda odradzająca się Polska 

stwarzać poczęła, podpisując haniebny 

Traktat Ryski. о 

Dla nas zakordonowców, sukceso- 

rów tradycji Komitetu Obrony Kre. 

sów i twórców Dywizji Litewsko-Bia- 

łoruskiej, składającej się z synów 

przefrymarczonych ziem żywego orga- 
nizmu Rzeczypospolitej Polskiej, któ- 
Tzy krew swoją przelewali: „w obro- 

nie Ostrobramskiej, w obronie braci 

Polaków, Litwinów i Białorusinów, 

w obronie życia ich i wolności pod 
sztandarem Orła i Pogoni!* protest 

Tadeusza Reytana ma swój odpowied- 

nik w proteście złożonym przez De- 

legata Polskich Rad Narodowych 

Ziem Białoruskich, Inilant, oraz Ko- 

mitetu Obr. Kresów p. Mirosława 

Obiezierskiego na ręce Polskiej De- 

legacji Pokojowej w Rydze. A  pro- 

test ten głosił: „Zważywszy, że kon- 

cepcja podziału Ziem Lit. Białorus- 

kich z oddaniem większej części ich 

Rosji, nb. pozbawiona nawet poważ- 

nych gwarancyj zabezpieczenia życia, 
wolności i mienia ludności polskiej 
tych Ziem, uderza w fundamenta pol- 
skości na Białorusi, przekreślając raz 
na zawsze pracę prowadzoną na tych 
ziemiach przez żywioł polski w prze- 
ciągu 5 stuleci, że rzuca ona na pa- 
stwę dziczy wschodniej setki tysięcy 
Polaków tam zamieszkałych, którym 
Polska przez lata niewoli kazała trwać 
na stanowisku, piętnując odstępców 
mianem zdrajców, że oddaje ona 
Rosji miljony ludu białoruskiego, któ- 
rego najlepsi synowie tylko w opar- 
ciu o Polskę widzieli dotychczas ra- 
tunek i przyszłość swego kraju, że 
tem samem niszczy Ona wszystkie 
istniejące na Białorusi podstawy dla 
polskiej ekspansji na Wschodzie,'zwa- 
żywszy to wszystko, uważam za o- 
bowiązek swój oświadczyć: 1) że w 
żadnym wypadku Rzeczpospolita Pol- 
Ska nie może zawierać pokoju, któ- 
„rego warunki w  jakimkolwiekbądź 
względzie przecinają naturalnę drogi 

rozwoju, po których winna kroczyć 

państwowość polska; 2) że jedynie 

słusznem i zgodnem z wymaganiami 

polskich interesów państwowych jest 

żądanie od Sowietów takich granic, 

które całą Białoruś w jej granicach 
1112 r. wprawadzą w orbitę istotnych 

wpływów państwowości polskiej”. 

Protest ten, złożony na ręce poi- 

kiej delegacji pokojowej w Rydze, no- 

si te same cechy co i protest Reyta- 

na, a Są niemi rozpacz i beznadziej- 

ność. 

Rozpaczliwość sytuacji tkwiła w 

mentalności politycznej społeczeństwa, 

wysyłającego do Rygi przedstawicieli 

wybranych podług klucza partyjnego. 

Triumvirat Grabski —Dąbski— Barlic- 

ki, oto szczyt państwowej rozpaczy, 

który wolność szlachecką Sejmu Roz- 

biorowego zastąpił wolnością  partyj- 

ną, opartą na kluczu „najwyższej 

sprawiedliwości demokratycznej”. Któż 

bowiem ze współczesnych na chwilę 

wątpił, iż głos przedstawicieli trzech 

największych stronnictw politycznych 

wybranych w „powszechnem gloso- 

waniu“ nie jest głosem całego na- 

rodu!? 
„Dokąd idziesz Polsko?“—pada 

zapytanie demokratycznej prasy wi- 

leńskiej po procesie  „Hromady“. 

Czyż w zapytaniu tem nie daje się 

wyczuć Reytanowskiej beznadziejnej 

rozpaczy! 

Nie okłamujmy jednak siebie i 

innych. Nie obwiniajmy tylko naro- 

dowej-demokracji jako „polskich kar- 

łów". Ciasnotę politycznej myśli pań- 

stwowej reprezentują wspólnie: Grab- 

ski Dąbski- Barlicki i właśnie ten 

tak liczny odsetek daje powód do 

„Reytanowskiej rozpaczy”. 

My zakordonowcy już na prote- 

Stacyjnem zebraniu Związku Polaków 

z Kresów Białoruskich w d. 24 paź- 

dzierniką 1920 r. w słowach rezolu- 

cji: „Delegacja Polska w Rydze do- 

browolnie, z lekkiem sercem, pomija- 

jąc, lekceważąc i nie wsłuchując się 

w głos tej ziemi, wyzbyła się całych 

obszarów do których Rzeczpospolita 
miała święte i nieprzedawnione pra. 
wa, które dla jej mocarstwowego 

stanowiska, dla jej bytu są niezbęd- 

ne'— zapytywaliśmy: „Dokąd idziesz 

Polsko!“ 

Aby jednak pytanie 

wstrząsnęło sumieniem _ polskiem, 

trzeba potężniejszego tętna, niż ana- 

lizowanie „dziejowej doniosłości pro- 

cesu „Hromady“, kroczącej po wą- 

skim torze Grabskiego — Dąbskiego — 

Barlickiego. 

W interesie Polaków i tych dotąd 

nielicznych Białorusinów, którzy są w 

stanie zrozumieć, iż przyszłość ich 

wspólna leży w mocarstwowem uię- 

ciu politycznej myśli polskiej, nie- 

zbędnem jest pogłębienie prawdy, iż 

największym wspólnym wrogiem jest 

nicość polityczna, czerpiąca swe źród- 

ło z wszechwładzy  demokratyzmu 
politycznego, pełzającego zawsze przy- 

ziemnie i służalczo. 

Michat Obieziersk!.. 

to do głębi 

Na trybunę specjalnie przed ko- 
ściołem ustawioną wszedł pierwszy 
p. wojewoda Beczkowicz i do zebra- 
nych wygłosił przemówienie. Mówił, 
iż protest Posła Tadeusza Reytena w 
obronie całości Polski i przeciw Jej 
podziałowi w następstwie wywołał 
szereg krwawych protestów, podejmo- 
wanych przez Naród w powstaniach 
orężnych, z których ostatni krwawy 
protest, podjęty przez Wodza Narodu 
Pierwszego Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, uwieńczył ofiarność krwi wier- 
nych synów Narodu, odzyskaniem 
Niepodległości Polskiej, ale niestety 
dotychczas nie wszystkie ziemie wcho- 
dzące ongiś w skład Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej odzyskane zostały. 
Następnie podniosłą mowę wygło- 

sił p. Ignacy Porębski, poczem zabrał 
głos hr. Jerzy Czapski: 

„Stoimy tu wobec wywołanej, z 
mły stu kilkudziesięciu lat odległości 
dziejowej, postaci wielkiego patrjoty 
polskiego, jednego z tych, których 
imię przeszło do relikwiarza świętości 
narodowych, a wspomnienie jego przez 

całe stulecie niewoli brzmiało we 
wszystkich sercach naszych jakby klą- 
twą przysięgi, że z krzywdą zadaną 
nigdy się nie pogodzimy, że gwałtu 
rozdarcia ziem naszych nigdy oportu- 
nistyczną rezygnacją nie przypieczę- 
tujemy. 
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Jachimowszczyzna. 
Luli Świętorzeckiej do albumu. 

Wszystko - w tym wschodnim Pracy i Zdrowia bastjonie - 

Łączy mnie z lepszem „wczoraj* jak pomost promienny: 
l ten „Stańczyk na ścianie, i stare mahonie, 

l ten stary jękliwy walczyk przedwojenny; 

I gawędy na ganku o szarej godzinie, 
Gdy w mgłach tonie róg złoty młodego księżyca; 
I kastanjety głuszca na Śpiącej „mszarynie*, 

I bajd o „starych dziejach* ożywca krynica; 

l ta cisza wewnętrzna, wysiłek skupiony, 
Co wszystko wyrozumie i wszystko uprości:.. 
Puhar z mych majtajniejszych tęsknot wyrzeźbiony, 

Z którego piję wino mej drugiej młodościl... 
15 V. 1928. 1 Michal K. Pawlikowski" 
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Tadeusz Reyten, ten męczennik mi- 
łości ojczyzny, to patron protestu 
przeciw przemocy i rozdarciu ziem 
Rzeczypospolitej, to patron, przede- 
wszystkiem nas zakordonowych sy- 
nów zagrabionych przez Moskwę po- 
łaci. Kto ziemi polskiej kiedykolwiek, 
w jakichkolwiek warunkach bez wy- 
strzału się zrzekał, kto ludność jej. 
polską, czy białoruską na łup bar- 
barzyństwa zmoskwiczenia wydawał, 
ten przez pierś Tadeusza Reytena, 
przez ciało jego, w progu leżące, 
przestąpić musiał. Śmiertelny jęk Rey- 
tena nie zamarł dotąd, kto ma duszę, 
ten słyszy go zawsze na rozszarpa- 
nych linjach kolczastych drutów, po- 
lach ziemi mińskiej, lecący od porzu- 
conych, wydanych sowietom ziem— 
mohylowskiej i witebskiej. 

Oddawać część pamięci Tadeusza 
Reytena, to znaczy šlubowač wier- 
ność i miłość  niezachwianą tym 
oderwanym —połaciom, znaczy рго- 
testować z głębi serc przeciw mało- 
dusznośei kramarskich- rachub, obci- 
nających żywe ciało Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej na miarę małomiesz- 
czańskiej polityki jużci nie Jagiełłów, 
ani Batorych. 

Ja, delegat Związku Polaków z 
Kresów Białoruskich w Wilnie, tych 
wygnańców ziem zagrabionych, które 
przed łupieżcą piersią własną zostawił 
niegdyś  Reyten, tu przy jego tej 
tablicy nietylko cześć jego pamięci, 
ale i wierność jego. testamentowi w 
imieniu tegoż Związku ślubuję". 

Przemawiali jeszcze p.p.: Bochwic, 
Filimoński i poseł Rdułtowski. 

я 

Ani się człowiek obejrzał, jak 
wskazówki zegarka godzinę dwie już 
za południe przewaliły, a przecież 
wciąż o dalekich Baranowiczach i po- 
ciągu wileńskim pamiętać trzeba 
było. Tymczasem gospodarze proszą 
na Śniadanie do dworu. 

Olbrzymia sala i stół w podko- 
wę, cały pod ciężarem trunków i za- 
kąsek stękający. Dla wszystkich się 
jednak znalazło miejsce i wesoło a 
gwarno rozprawiano i o dzisiejszych 
sprawach powszednich i o polityce 
trochę i otych wielkich tradycjach, co 
nam jako żywa Spuścizna wielkiej 
idei Reytena do dziś przechowała. 
Wreszcie z za stołu powstał hr. Hen- 
ryk Grabowski, a stuknąwszy po ta- 
lerzu znak dał, iż przemówić chce i 
w te mniejwięcej słowa odzwał się 
do zebranych: 

Panie Wojewodo, Panie, Panowie! 
Los tak zrządził, iż to mnie, jako 
dziedzicowi obecnemu  Hroszówki, 
gniazda rodzinnego Reytenów, przy- 
padł wysoce miły obowiązek powita- 
nia Państwa w imieniu gospodyni 
tego domu tu obecnej Pani Aliny 
Reytenowej, wdowy po ostatnim po- 
tomku tego rodu, oraz podziękowa- 
nia Państwu w imieniu wszystkich 
stryjecznych prawnuków Tadeusza 

„Reytena za uświetnienie tak licznym 
zjazdem dzisiejszej uroczystości. Nie- 
spodziewanie wielka liczebność tego 
zjazdu dowodzi, iż wielka Idea, której 
„bronił Tadeusz Reyten, pomimo wszy- 
stko nie zaginęła jeszcze w zbioro- 
wej duszy Polski. 

Uroczystość dzisiejsza jest dla nas 
jednocześnie i radośną i smutną. 

Radosną jest ona, gdyż mamy 
nareszcie możność uczczenia Pamięci 
Wielkiego Patrjoty w Jego rodzinnem 
gnieździe i to w granicach wolnej i 
niepodległej Polski. Powiedziałem na- 
reszcie, gdyż niewielu z Państwa jest 
pewnie wiadomem, iż już ojciec ostat- 
niego Reytena, Stefan Reyten, miał 
zamiar uczcić odpowiednio pamięć 
swego stryjecznego dziada, i w 60-ych 
latach ubiegłego stulecia, kazał wy- 
konać wcale okazały, jak na ówcze- 
sne warunki pomnik, który miał sta- 
nąć przypuszczalnie nad miejscem 
spoczynku Tadeusza Reytena; jednak 
wypadki 1863 r. uniemożliwiły ten 
zamiar, pomnik ten długie lata prze- 
leżał w lamusie hroszówskim i już 
syn Stefana Reytena, Józef Reyten 
(ostatni z tego rodu) zdecydował wy- 
wieźć go do Krakowa, gdzie w 80-ych 
latach stanął ten pomnik na Plantach. 
Tu zaś w Hroszówce zanikła nawet 
pamięć o miejscu spoczynku Tadeu- 
Sza, tak dalece, iż niewiemy czy Szczą- 
tki naszego  pradziada spoczywa- 
ją w Hroszówce, czy też w Lacho- 
wiczach, w ten sposób całe te nasze 
dawne kresy, aż het za Dniepr i 
Dźwinę stały się całe jakby mogiłą 
Tego, Który bronił Ich nierozłącz- 
ności z Macierzą. 

Smutną jest zaś dla nas uroczy- 
stość dzisiejsza z powodu iż nikomu 
z rodu Reytenów nazwisko to noszą- 
cych nie sądzonem byto ujrzeć 
wskrzeszenia naszej Ojczyzny. Nie 
zbadane są wyroki Boskie, kto wie, 
czy nie jest to zadośćuczynienie za 
chwile rozpaczy i zwątpienia, Tego 
ku uczczeniu pamięci Którego, dzisiaj 
się zjechaliśmy. Jeszcze smutniejszą 
jest dla nas ta uroczystość, iż dzięki 
krótkowzroczności politycznej trójcy 
karłów duchowych, którym zawiść 
partyjną i obawa, by jedyny, praw- 
dziwie wielki mąż stanu, jakiego 
Polska posiada, nie stał się zbyt dla 
nich wielkim, nie pozwoliła należycie 

wykorzystać zwycięstw marszałka 
Piłsudskiego, skutkiem czego nietylko 
te ziemie, przeciwko oderwaniu któ- 
rych od Macierzy protestował Tade- 
usz Reyten, lecz i ogromna  połać 
kraju, która pozostawała. przy 
Polsce po | rozbiorze jęczą do- 
tychczas pod jarzmem wschodnie- 
go barbarzyńcy i stało się to bez jed- 
nego chociażby głosu protestu z ław 
poselskich, pomimo, iż bagnety 
moskiewskie już nie wyglądały z za 
drzwi sali obrad sejmowych. Wszy- 
stko to zaś zrobiono pod hasłami 
dla jednych: niech wrzód białoruski 
zostanie przy Rosji (zdaje się iż jest 
to bolączka, którą daleko łatwiej 
potrafilibyšmy leczyć, gdyby się znaj- 
dowała w całości w naszych grani- 
cach) a dla drugich pod hasłem iż 
przecież żołnierz polski nie zechce 
swej krwi przelewać za dwory kreso- 
wych obszarników, zapominając iż 
nie z samych dworów składają Kresy, 
ale i z wielkich mas zaścianków i wsi 
katolickich i tak zwanych opornych, ° 
co całe dziesiątki lat w obronie swo- 
jej narodowości i wiary, masowo na- 
pełniały więzienia rosyjskie, a obecnie 
jeszcze bardziej masowo przez bol- 
szewików są wysyłane lub  prze- 
siedlane do Syberji za ten sam opór 
wprawdzie biernie ale wyraźnie zazna- 
czający się w przywiązaniu do oj- 
czyzny i wiary. A i dwory te były o- 
stoją polskości na tych kresach, które 
z kolei, tak jak Polska była przed- 
murzem chrześcijaństwa i kultury za- 
chodniej, tak one były przedmurzem 
Polski, o które rozbijały się zakusy 
rusyfikacyjne moskiewskich ciemięży- 
ciel. Bo póki kresy nasze pozosta- 
wały polskiemi, póty rusyfikacja Pol- 
Ski była nie do przeprowadzenia. 

l chociaż często nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z doniosłości naszych 
placówek a jednak  wytrwališmy 
i jeżeli nie wszyscy padliśmy na na- 
szych placówkach, to tylko dlatego, że 
rozumieliśmy iż śmierć nasza byłaby 
bezcelowa, że pozostaje nam jeszcze 
jeden obowiązek, obowiązek budzenia 
sumień polskich. | dzisiaj, chociaż 
dwory nasze są zniszczone i zrujno- 
wane przez wojnę (Polska otrzymała 
pas kraju, któren najwięcej ucierpiał, 
pozostawiając Rosji kraj prawie nietk- 
nięty) i mówiąc otwarcie, cokolwiek 
przez politykę naszych rządów skut- 
kiem czego nie mało straciły one na 
marzeniu, jednak myśl _ polityczna 
trwa u nas nadal, 

Nikt też u nas dzisiaj wojny nie 
pragnie, zbyt dobrze rozumiejąc jaką 
straszną jest ona klęską nietylko dla 
biorących w niej udział państw i na- 
rodów, lecz i dla cywilizacji i kultury 
całego Świata, a jednak wierzymy 
niezłomnie, iż Opatrzność, która w 
tak cudowny sposób wskrzesiła Oj- 
czyznę naszą, nie pozwoli, by za wi- 
ny kilku małodusznych polityków, 
wiecznie pokutowały ziemie i ludzie, 
którzy się zawsze poświęcali dła tej 
Ojczyzny, i że przyjdzie wielka chwila 
dziejowa gdy Orzeł nasz przyjmie 
pod swe skrzydła opiekuńcze wszy- 
stkie te ziemie, jakiemi dawniej we- 
spół z Pogonią władał, a duch Ta- 
deusza Reytena dozna wreszcie wie- 
cznego ukojenia. 

Stać się to jednak może tylko pod 
warunkiem, o ile Polska będzie silną 
wewńątrz, a potężną nazewnątrz, 
wznoszę więc ten puhar, dar kolegów 
sejmowych dla Tadeusza Reytena pu- 
har, który w pamiętne dnie sierpnio- 
we 1919 r. w Mińsku Litewskim stał 
przy nakryciu Pana Marszałka Piłsud- 
skiego, w ręce pana Wojewody za 
pomyślność Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej. 

я 
Po wzniesionych wstępnych  to- 

astach, zebrani goście zwrócili się 
do p. Wojewody z prośbą, iżby 
zechciał w ich imieniu wysłać depe- 
szę do Pana Prezydenta i Marszałka 
Piłsudskiego. 
_.  Depeszę wysłano treści 
jącej: 

„Do Pana Preżydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. Zamek, Warszawa. 
Uproszony przez przedstawicieli Związ- 
ków i Organizacyj Społecznych, Zie- 
miaństwa i ludności okolicznej z Jej 
Posłem do Sejmu, oraz organizato- 
rów poświęcenia tablicy ku czci Ta- 
deusza Reytena i Jego potomków, 
przesyłamy z okazji dzisiejszej uro- 
czystości w ich i swoim imieniu wy- 
razy hołdu i czci Pierwszemu Obywa- 
telowi i Najwyższemu Przedstawicie- 
lowi Majestatu Rzeczypospolitej. ^ 

Takąż depeszę ze zmianą treści 
końcowej, a mianowicie: ,„ - - - . . w 
swoim i ich imieniu wyrazy hołdu i 
czci wyrazicielowi  Wielkomocarstyo- 
wej idei Polskiej i Jej Wskrzesicielo- 
wi Marszałkowi Józefowi  Pilsud- 
skiemu*. 

następu- 

* 
l oto minęło tych kilka godzin 

gościny w  historycznem gnieździe 
Reytenów i znów w drodze powrotnej 
pociągnęły się jak okiem sięgnąć 
nieskończone pola równiny Biało- 
ruskiej, tej drogiej ziemi naszej oj- 
czystej, a tymczasem od wschodu jak 
grożne memento porykując ponuro 
nadchodziła burza, m.



GDZIE TO, GDZIE 
CZEM JEST PRAWDZIWE ŁOWIECTWO? 

(Odczyt wygłoszony przeż 
Czem jest łowiectwo? 
Odpowiedź na to pytanie nie leży, 

jak to się może wydawać na pierw- 
sze wrażenie, w sferze rozważań ab- 
strakcyjnych. Wręcz przeciwnie:  zro- 
zumienie istoty „prawdziwego łowie- 
ctwa ma doniosłe znaczenie prakty- 
czne, pozwoli bowiem ludziom miłu- 
jącym ideał prawidłowego łowiectwa, 
świadomie przełamać opinię zarówno 
tych, którzy pragną zniwelować ło- 
wiectwo do poziomu „krwiożerczej* 
rozrywki, jak i tych, co chcieliby 
w imię opacznie rozumianych haseł 
współczesnych — .udostępnić łowie- 
ctwo dla wszystkich — dla mas jak- 
najszerszych by w rezultacie po- 
większyć zastępy panów, których tłu- 
my spotykamy co tydzień w dni so- 
botnie, niedzielne i Świąteczne na 
dworcach kolejowych i w pociągach, 
wysportowanych po _niedzielnemu, 
dźwigających groźne futerały od strzelb 
lub trupy nieszczęsnych Szaraków. 
Zrozumienie istoty łowiectwa ma 
szczególne znaczenie dla obszaru Wo- 
jewództw Wschodnich, gdyż tu wła- 
Śnie, pozostałe szczątki „przepastnych 
krain puszcz litewskich* są jedynym 
niemal w Polsce terenem prawdziwych 
wzruszeń myśliwskich, jakie dać mo- 
że tylko obcowanie z dziką przyrodą, 
i tutaj niestety — jak zresztą we 
wszystkich krajach przeżywających 
bądź co bądź okres przejściowy od 
stanu nieomal pierwotnej dzikości do 
stanu kultury — ideał prawdziwego 
łowiectwa został zaprzepaszczony, zaś 
typ wzorowego myśliwego jest oka- 
zem bardzo rzadkim. Zaznaczyć mu- 
szę na wstępie, że skromny odczyt 
mój dzisiejszy nie będzie rewelacją. 
Pragnę jedynie ująć w pewien system 
i powtórzyć kilka prawd, które dla 
„prawdziwych* myśliwych są jasne 
jak Boży dzień, a które już przede- 
mną wypowiedzieli i rozwinęli tacy 
koryteusze polskiej literatury łowiec- 
kiej, jak Józef Weyssenhofi i Włodzi- 
mierz Korsak. 

Czem jest prawdziwe łowiectwo? 
Przemysłem, rozrywką, sportem czy 
może jeszcze czemś innem, nie dają- 
cem się podciągnąć pod utartą termi- 
nologję zajęć ludzkich i wymagającem 
przeto specjalnej definicji? 

Czy łowiectwo jest przemysłem?— 
Jak wiadomo cechami charakteryzują- 
cemi przemysł są zawodowość i 
zarobkowość. Na obszarach tajg Sy- 
beryjskich, lub w niezmierzonych la- 
sach gubernji północnych rosyjskich 
t. j. w krajach, gdzie zarówno Świat 
ludzi, jak i świat zwierząt nie wyszędł 

jeszcze z iorm pierwotnego bytowania 
i gdzie zdobywanie zwierzyny, której 
tam jest mnogość nieprzeliczona, jest 
jedyn'm zajęciem ludzkiem, łowiectwo 
jest przemysłem, lub raczej—nie do- 

rosło jeszcze do poziomu  prawdzi- 

wego łowiectwa i jest — przemysłem 
łowieckim. Ale i w krajach o wyso- 
kiej kulturze okresowe wybijanie po- 

liczonej zwierzyny, przeznaczonej na- 

stępnie na sprzedaż, i często zgóry 

zakontraktowanej, jest przemysłem—i 
to nie tylko z punktu widzenia wła- 

Ściciela tej zwierzyny, lecz i z punktu 

widzenia strzelających do niej „myśli- 

wych”, którzy może nie zawsze zdają 

sobie sprawę z tego, że uprawiana 

przez nich „gra w przestrzelanego“ 
jest sportem strzeleckim, rozrywką, 
zabawą - czem kto chce wreszcie— tyl- 

ko nie łowiectwem. Zawodowość i za- 

robkowość—to dwie cechy, które о- 

dzierają prawdziwe łowiectwo z przy- 

należnego mu królewskiego przepychu 
i niwelują je do poziomu przeciętne 

go zajęcia ludzkiego, tak dobrego jak 
każde inne.... Różnica między osobą 

uprawiającą przemysł łowiecki a myś- 

liwym jest taka mniej więcej, jak mię- 

  

Rad o W ileńskie) 
dzy fotografem zawodowym a artystą - 
malarzem. 

Czy łowiectwo jest rozrywką? — 
odpowiedź tu będzie trudniejsza, niż 
na pierwsze pytanie. Wszelka dzia- 
łalność ludzka nie będąca pracą a 
dająca działającemu zadowolenie bę- 
dzie rozrywką. Przeto łowiectwo jest 
bezwątpienia rozrywką — z tą jednak 
bardzo ważną różnicą, że pojęcie ło- 
wiectwa jest znacznie szersze Od po- 
jęcia rozrywki i że rozrywka jest za- 
ledwie jednym ze składników pojęcia 
łowiectwa. Rozrywka ma to do siebie, 
że z biegiem lat gaśnie w człowieku 
zapał do niej. Na każdym kroku sły- 
szymy z ust ludzi wiekowych zdanie, 
że „nie bawi” ich już to, co ich ba- 
wiło za młodu. A zapał do polowa- 
nia nie starzeje się. Żywo stoi mi 
przed oczyma Ostatnia karta prze- 
cudnej epopei myśliwskiej „Soból 
i panna“  Weyssenhofia — wizja 
owego otyłego starca „„przeistoczo- 
nego przez iurję gonu”. Wizja ta jest 
najlepszą odpowiedzią na pytanie: 
czy łowiectwo jest rozrywką? — Ło- 
wiectwo nie jest rozrywką, lecz głę- 
boko drzemiącym w tajnikach jeste- 
stwa ludzkiego instynktem atawistycz- 
nym, instynktem wiecznie młodym. 
nie starzejącym się nawet wtedy, gdy 
już zamiera w człowieku inny instynkt, 
będący przecie naczelnym motorem 
bytu -instynkt płciowy. Muszę tu za- 
strzec się przed zarzutem, że przecie 
znamy wielu ludzi starszych, którzy 
z biegiem lat zatraciii jednak zapał 
do myśliwstwa, których na starość 
łowiectwo już „nie bawi*. Gdzież się 
podział u tych ludzi ów rzekomo nie 
starzejący się instynkt łowiecki? — О4- 
powiedź będzie prosta: ludzie ci tra- 
ktowali połowanie za młodu jako 
sport lub rozrywkę i prawdziwego 
instynktu łowieckiego nigdy nie mieli, 
zaś z biegiem lat zamiłowanie do 
sportów i rozrywek zamarło w nich 
razem z zanikiem sił młodych. 

Czy łowiectwo jest sportem? — 
Tu należy odpowiedzieć z całą sta- 
nowczością—nie. Odpowiedź powinna 
być tembardziej stanowcza, im czę- 
Ściej dają się słyszeć, nawet wśród 
myśliwych głosy, że łowiectwo jest 
sportem. Zapatrywanie takie jest z 
gruntu błędne. Przez sport—(w szer- 
szeń znaczeniu tego słowa) rozumie- 
my całokształt gier t. j. t. zw. „za- 
wodów" mających na celu rozwój i 
doskonalenie się siły i zręczności  fi- 
zycznej, a opartych catkowicie na 
w półzawodnictwi». Dlatego też zwy- 
kłe ćwiczenia cielesne, mające na ce- 
lu tylko zdrowie isiłę fizyczną, noszą 
miano gimnastyki, a nie sportu, bo 
niema w nich momentu współzawod- 
nictwa. Gimnastyka może być samo- 
dzielną, indywidualną (np. jeżeli ktoś 
pływa wyłącznie dla zdrowia oraz dla 
zdobycia sił zręczności), może też być 
pomocniczą w stosunku do sportu 
(np. jeżeli ktoś ćwiczy się w pływa- 
niu zamierzając brać udział w zawo- 
dach pływackich). Ten drugi rodzaj 
gimnastyki nosi w języku sportowym 
miano treningu. Jak widzimy z po- 
wyższego, cechami charakterystyczne- 
mi pojęcia sportu są: 1) moment 
współzawodnictwa, 2) moment roz- 
woju fizycznego. Jakby się mogło 
wydać na pierwszy rzut oka, współ- 
zawodnictwo, szczególnie tak zw. 
„szlachetne współzawodnictwo” mo- 
że, a nawet musi przyświecać 
myśliwemu. Jeżeli chodzi o strzelanie 
do celu, lub do t. zw. „podrzucanek“, 
lub do swojskich gołębi na tir-aux- 
pigeon'ach, lub do poruszających się 
sztucznych zwierząt np. jeleni, lub 
nawet do stad hodowanych szaraków 
na „polowaniach* na Zachodzie, to 
bezwątpienia na takich „połowaniach'* 

ŚWIATOWEJ MARKI 
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Polski PRZEMYSŁ GUMOWY T.A.w GRUDZIĄDZU. __ 

  
i Ceny detaliczne. 

OsuwiE LUDOWE Z PRZVSZYWANĄ PODESZWĄ N235-41 zł. 5.40. 

OBUWIE SPORTOWE Z PRZYKLEJONĄ PODESZWĄ N?35-41 " 6.50.   
  

   
MYŚLIWSKIE». 

czy zzz 

  

DODATEK ŁOWIECKI DO „SŁOWA:, 
Wychodzi w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. 

KOMITET REDAKCYJNY: Bolesław Świętorzecki, Dr. Cz. Koneczny, Włodzimierz 
Korsak, Michał Pawlikowski. 

  

Nowy cios wymierzony w lowieciwo. 
Rezułtat licytacji terenów łowieckich 

w dniu 6 marcą rb. w Wileńskiej Dyrekcji 
Lasów Państwowych niewątpliwie będzie 
miał doniosłe znaczenie dla przyszłości na- 
szych zwierzostanów wogóle, a na Kresach 
Wschodnich w szczególności. A 

Nadleśnictwo Międzyrzeckie, dzierža- 
wione od roku 1904 przez Wileńskie T-wo 
Myśliwskiej pomimo starań i zabiegów u 
wznowienie umowy, zostało na tym prze- 
targu Oddane w dzierzawę Warsząwskiemu 
T-wu Miłośników Przyrody. Nie poruszam 
jakiejkolwiek strony tej sprawy. Interesuje 
mnie w aanym wypadku tylko skułek, jaki 
ta licytacja wywrze na pizyszłość naszych 
zwierzostanów. 

Międzyrzeckie Nadleśnictwo znam Od- 
dawna i dokładnie jest mi wiadomy dopusz- 

czalny odstrzał na tych terenach przy naj- 

lepiej postawionej gospodarce łowieckiej. 

Lasy tego Nadleśnictwa nie odpowiadają 
wymogom wszystkich gatunków naszej zwie- 

rzyny. Niema w nich właściwie neutralnych 
ostoi łosi i dzików, które zachodzą tam 

tylko z bezpośrednio przyłegających nadle- 

śnict a Rudnickiego i Oikienickiego, gdzie 
się stale trzymają. Nadleśnictwo Między- 

rzeckie posiada tylko typowe tokowiska 

głuszcowe, najobiitsze w tę królewską zwie- 
rzynę z całej Puszczy Rudnickiej, a poło- 

żone w 4-ch „kwartałach*. pomiędzy Popi- 

skiem jeziorem i osadą Pokrempie. Cała 

więc faktyczna wartość łowiecka nadleśnic- 
twa Międzyrzeckiego polega na wiosen- 

nych polowaniach na głuszce. Wszelką zaś 

inną zwierzynę, z wyjątk'em odstrzału paru 

rogączy, można uważać jako zwierzynę przy- 

godną, zrządka spotykaną na polowaniach 
z naganką. Przy dobrej ochronie ilość to- 
kujących głuszców, jak najlepiej tego do- 
wodzi rezultat hodowli, osiągnięty w osta- 

tnich latach przez Wileńskie Towarzystwo 

Myśliwskie, można tam utrzymać w roz- 
miarze 30 40 sztuk, a więc i przeciętny 
odstrzał, zważywszy możliwy upadek wsku- 
tek nieudanych lęgów, chorób i tp.—w roz- 
miarze 12-15 kogutów rocznie. 7, ciągu: 
słonek korzystać nie można, gdyż ciąg ten 
znajduje się bardzo blisko od tokowiska 
głuszcowego i strzały o wieczornym zmro- 
ku wypłaszają głuszce. Wileńskie T-wo 
Myśliwskie nie zezwalało swym członkom 
polować tam na słonki do 15 maja, t. į. do 

końca weselnych godów głuszcowych, obec- 

nie zaś, gdy nowe prawo łowieckie otwiera 
z tym dniem czas ochronny dla słonek, po- 
lowanie to w Międzyrzeckiem nadleśnictwie 
całkiem odpad. 3 

Obszar nadleśnictwa  Międzyrzeckiego 

wynosi plus minus 12.000 ha, z których 
25 proc. odchodzi natereny łowieckie Nad- 
leśnictwa, pozostałe więc plus minus 9.000 
ha stanowią objekt dzierżawy.  Ujemną 
stronę dła dzierżawcy polowania w tych 
lasach stanowi niepomierną ilość kłusow* 
ników, rekrutująca się z miejscowej ludno- 

ści. Żyłkę myśliwską mają tam wszyscy. 

Przyczyną tego jest ich pochodzenie. Są to 
wszystko potomkowie dawnych strzelców; 
osiedlonych w Puszczy Rudnickiej za cza- 
sów królów polskich Zygmuntą Augu- 
sta, Stefana Batorego, Władysława IV... To 
też Wileńskie T-wo Myśliwskie zmuszone 
było utrzymywać w tych lasach większą 
ilość strażników łowieckich, niż na którym- 
kolwiekbądź innym terenie. Zważywszy, że 
gajowy, pełniący nie zawsze bezpieczną dla 
—- 

współzawodnictwo nie tylko istnieje, 
lecz nawet dominuje. Nie chcę bynaj- 
mniej ubliżać ani sportowi, który jest 
przecie potężną, u nas niestety dość 
jeszcze zaniedbaną, dźwignią odro- 
dzenia fizycznego, ani nawet wspom- 
nianym wyżej zabawom  strzelecko- 
sportowym, pragnę tylko stwierdzić, 
(a wiem, że prawdziwi myśliwi przy- 
znają mi słuszność), iż masowe mor- 
dowanie karmionych i hodowanych 
szaraków, a tembardziej strzelanie 
do swojskich gołębi, ma z prawdzi 
wem łowiectwem mało wspólnego. 
Podobne rozrywki (czy sport strzelec- 
ki, jak kto woli) niogą mieć najwy- 
żej w stosunku do łowiectwa zuacze- 
nie pomocnicze — wprawy w strzela- 
niu. Prawdziwy myśliwy podchodzący 
do głuszcza na tokowisku w bladym 
brzasku kwietniowym, lub mierzący 
samotnie z wyżłem dziesiątki kilo- 
metrów  „mchów* z nikiem nie 
współzawodniczy. Dla takiego myśli- 
wego. bez względu na ilość zabitej 
zwierzyny, polowanie jest celem sa- 
mym w sobie, a doznanej rozkoszy 
bezpośredniego obcowania z naturą 
nie umniejszy fakt, iż kiedyś, lub na- 
wet w tym samym czasie inny myśli- 
wy zabił więcej od niego sztuk zwie- 
rzyny. Bezwątpienia na polowaniach, 
w których bierze udział większa licz- 
ba myśliwych, t. j. przeważnie na 
obławach i polowaniach z naganką, 
moment współzawodnictwa gra pew- 
ną rolę. Ale też polowania takie, 
choć mogą dostarczyć myśliwym 
wielkich i niezapomnianych wzruszeń, 
są czemś pośrednim między prawdzi- 
wem łowiectwem a zabawami sporto- 
wo-strzeleckiemi. Przytoczę tu dla ilu- 
stracji słowa Józefa Weyssenholia z 
jego przedmowy do „Roku Myśliwe- 
go“ Wlodz. Korsaka: „Do zwyrod- 
nień myślistwa zaliczam masowe rze- 
zie hodowanej zwierzyny np. bażan- 
tów w parkach i zajęcy na polach, 
gdzie znawstwo przyrody i obyczajów 
zwierza jest minimalnie myśliwemu 
potrzebne. Gdy inne gatunki zwie- 
rząt jadalnych biją rzeźnicy i kuchciki, 
bicie domowych bażantów Stało się za- 
bawą królów i królewiąt. W najlepszym 

siebie służbę, musi być dobrze wynagradza- 
ny, to przy utrzymywaniu tylko 3-ch straž- 
ników, tj. po jednym na każde 3000 ha, 
już sama tylko ochrona zwierzostanu wyrie- 
sie nie mniej 2.400 zł. rocznie, co w prze- 
liczeniu na ustrzelonego głuszca stanowi 
około tóo zł. Dodawszy zaś do tej ceny 
tenutę dzierżawną w rozmiarze wyśrubowa- 
nej na licytacji sumy 8.150 zł. rocznie, о- 
trzymamy koszt jednego głuszca w wyso- 
kości około 750 zł. loco sosna w lesie. 

Lecz nie o wydatki T-wa dzierża siące- 
go tereny w danym wypadku mi chodzi. 
Nie mam najmniejszego prawa w to wglą- 
dać, chcę tylko wykazać faktyczną wartość 
łowiecką omawianych terenów i poruszyć 
bez porównania ważniejszą sprawę. 

Zestawiając tę niezwykle wysoką tenu- 
tę dzierżawną z tenutami Otrzymywanemi 
za inne tereny, nasze urzędy państwowe, w 
szczególności zaś Najwyższą Izba Kontroli 
nie dopatrzą się w tem istotnej przyczyny, 
tj. że tenuta dzierżawna została dopędzoną 
do takiej wysokości naskutek wchodzącej 
w grę przy licytacji własnej ambicji. Tru- 
dno bowiem było zgodzić się bez walki z 
odebraniem z przed nosa najbliżej od Wil- 
na znajdujących się łowisk, w które wło- 
żyło się 2o-letnią pracę i z któremi wiąże 
się tyle dla serca myśliwskiego przeżyć i 
wspomnień. Pod uwagę wzięte to nie bę- 
dzie. | nie mam najmniejszej wątpliwości, 
że urzędnik, do którego rąk sprawa ta 
trafi, wytłumaczy sobie wynik licytacji jako 
wskaźnik istotnej, ukrywanej dotychczas 
wartości terenów łowieckich i zrobi Stąd 
wniosek, że we wszystkich innych wypad- 
kach Skarb Państwa ponosi nadzwyczajne 

straty. / 
Co w konsekwencji nastąpi — domy- 

śleć się łatwo. Świat myśliwski, składający 
się z bardzo małymi wyjątkami z ludzi nie- 
zamożnych i często odmawiających sobie 
w najniezbędniejszych potrzebach, byleby 
tylko „wyrwać się do lasu*, zostanie usu- 
nięty od państwowych terenów. Polowania 
w tych lasach staną się przywilejem naj- 
bogatszych. Oczywiście, że bardzo znączną 
rolę Odegra tu jeszcze wysuka tenuta dzier- 
żawna, zmuszającą nawet i najbogatszych 
do czynienia oszczędności w swych bud- 
żeiach, okrajając do minimum pozycje 
ochrony i dokarmiania zwierzyny, a jak 
wyjdzie na tem zwierzostan — domysieć 
się łatwo. 

Jest jeszcze i druga strona tego me- 
dalu. Mając przed oczami przykład licy- 
tacji w Wileńskiej Dyrekcji lasów państwo- 
wych, jakież Towarzystwo przy 6-Ietniej 
umowie dzierżawnej zechce łożyć pienią- 
dze na ochronę i dokarmianie zwierzyny? 
Zwierzyrą nie wyrasta jak grzyby po de- 
szczu i aby podnieść zwierzostan, Szcze- 
gólnie bardziej cennych gatunków naszej 
kresowej zwierzyny, potrzebne są długie 
lata ochrony, starań, pieczy i zabiegów. 
Nieraz zachodzi potrzeba całkowitego zam- 
knięcia polowania na okres paru lat, a do- 
tyczy to głównie wielce przeważnie wyja- 
łowionych lasów państwowych, sianowią- 
cych w większości wypadków tylko dobre 
naturalne tereny. Dopiero po 4-5 latach, 
a często i później można tylko doczekać 
się rezultatów swej pracy, a tu, jak miecz 
Damoklesa, będzie wisiał koniec umowy 
dzierżawnej. 

Bolesław Świętorzecki. 

razie jest to wprawa strzelecka i gra 
w przestizelanego“. A oto co mó- 
wi Włodzimierz Korsak w swem 
pięknem dziele „Rok Myšliwego“ 
o polowaniu w pojedynkę t.j. nie tyl- 
ko bez współtowarzyszy myśliwych, 
lecz nawet bez gajowego i bez psa: 
„Takie polowanie... ma dla mnie naj- 
więcej uroku, a to zarówno dlatego, 
że całe powodzenie mogę jedynie so- 
bie przypisać, swej umiejętności i do- 
świadczeniu, jak i dłatego, że... widzę 
i słyszę wszystko wokoło, mam swo* 
bodę działania i bujam po obszer- 
nych przestworzach... gdzie oczy i 
słuch poniosą". 

Jak widzimy więc, łowiectwo nie 
jest sportem już dlatego, że brak mu 
charakterystycznej 
współzawodnictwa. Pozostaje więc do 
omówienia druga cecha sportu - roz- 
wój fizyczny. jestem zdania, iż polo- 
wanie działa wprost cudotwórczo na 
system nerwowy i że systematycz- 
ne uprawianie holowania hartuje du- 
szę i ciało, jednak każdy mi chyba 
przyzna, że istnieje cały szereg naj- 
prawdziwszych, najbardziej emocjonu- 
jących i najdroższych sercu myśliw- 
skiemu polowań, które są raczej 
szkodliwe dla zdrowia. Trudno twier- 
dzić, by sportem sprzyjającym  roz- 
wojowi fizycznemu było spanie w noc 
kwietniową przy ognisku w wilgotnej 
puszczy, lub brnięcie przez lodowatą 
wodę do tokowiska, lub siedzenie 
nieruchomo przez k ilka godzin na 
wilgotnej ziemi w budce na tokach 
cietrzewich. Zresztą gdyby nawet u- 
znać, iż wszystkie bez wyjątku ro- 
dzaje polowań są dla zdrowia i ro- 
zwoju fizycznego dobroczynne, to z 
tego nie wyniknie jeszcze, by myśli- 
wi oddawali się łowiectwu dla tych 
wzniosłych celów, - że tak powiem— 
hygjenicznych. Myśliwy poluje, bo 
przemawia w nim zaszczepiony  ata- 
wistycznie przed setkami pokoleń in- 
stynkt łowiecki, Myśliwy pojedzie 
przeziębiony na toki, choćby ten ekspe- 
ryment miał przypłacić obłożną cho- 
robą. Myśliwy poluje, bo nie może 
niepolować choćby narazić się miał, 
na największe trudy i niewygody 

cechy Sportu — E    

choćby sam zeznawał, że według 
przysłowia rosyjskiego — „ochota pusz- 
cze niewoli" (co znaczy: polowanie 
gorsze jest od niewoli). Że łowiectwo 
nie jest sportem i, że pojęcie „ła- 
wiectwo' i pojęcie „sport strzelecki“ 
należy Ściśle odróżniać, wynika do- 
bitnie z zadań jakie sobie stawia 
międzynarodowa organizacja sporto- 
wa p. n. „Międzynarodowa Federacja 
Myśliwska”. 

Oficjalne tłomaczenie nazwy tej 
organizacji na język polski nie jest 
traine. Należałoby przetłomaczyć nie 
„Międzynarodowa Federacja Myśliw- 
ska', lecz „Międzynarodowa Federacja 
Strzelecka”. Chodzi o to, że wiele ję- 
zyków obcych, w tej liczbie francuski, 
nie mają tej ścisłości wyrazownictwa 
łowieckiego, co język polski język 
nie tylko rycerzy, lecz i myśliwych. 
My znamy wyrazy „myśliwy”, „łowiec,,, 
„Strzelec”, Francuzi jednym wyrazem 
(„chasseur*) oznaczają niejednokro- 
tnie zarówno myśliwego jak i strzelca, 
Zresztą podobne nieścisłości przekła- 
dowe spotykaliśmy u nas i w innych 
dziedzinach. Np. słyszeliśmy 0 eska- 
drach lotniczych myśliwskich, które 
przecie nic z myśliwstwem nie miały 
wspólnego, prócz bardzo odległej i 
nieco posępnej analogji. Sport strze- 
lecki, polegający na wspołzawodni- 
czeniu w strzelaniu 'z broni palnej, 
jest sportem bardzo ważnym i bar- 
dzo pięknym, a jako przysposobienie 
wojskowe, ma ten sport pierwszorzęd- 
ne znaczenie ogólno-narodowe i pań- 
Stwowe. Lecz w stosunku do lowie- 
ctwa ma sport strzelecki znaczenie 
tylko pomocnicze. Otóż jak z zadań 
programowych „Międzynarodowej Fe- 
deracji  Myśliwskiej* (lub raczej 
„Strzeleckiej”*) widzimy Federacja ta 
zajmuje się tylko sportem strzeleckim 
i z łowiectwem (myśliwstwem) niema 
prócz nazwy (do tego w polskim 
przekładzie — błędnej) nic wspól- 
nego. 

Przechodzę do konkluzji mego 
skromnego studjum. Łowiectwo nie 
jest ani przemysłem, ani rozrywką, 
ani sportem. Czemże jest w takim ra: 
zie? Posłuchajmy co mówi Józef Wey- 
ssenhoii: 

„Właściwe szlachetne łowiectwo 
zasadza się na wniknięciu człowieka 
wgłąb przyrody, która dzika jest tyl- 
ko ze stanowiska kultury ludzkiej, 
lecz mądrzejsza od wszelkich dzieł 
ludzkich“. 

„Do jej przeczystych źródeł docho- 
dzi ten, kto tropi i podpatruje zwie- 
rza, kto z nim współzawodniczy w 
chytrości ruchów i instynktów, kto 
się upodobni do stanu dzikiego istnie- 
nia, a korzysta przytem z  wyrobio- 
nyci przez wieki wyższości kultral- 
nych człowieka nad zwierzęciem — 
kto potrafi zobaczyć i zanotować, — 
wzruszać się po zwierzęcemu i czuć 
po ludzku”... 

Już z tych słów Weyssenhofia 
wynika pojęcie prawidłowego lowie- 
ctwa. Postaram się to Ściśle siormu- 
łować. A więc: 

Łowiectwo jest odwiecznem zaję- 
ciem ludzkiem, opartem w swej istot- 
nej głębi na instynkcie pierwotnym, 
który jest dziedzicznie z pokoleń na 
pokolenia przeszczepiany. 

Łowiectwo —prawdziwe łowiectwo 
poega na zbliżeniu się człowieka do 
Przyrody, na wniknięciu w niewyczer- 
paną skarbnicę Jej tajników, słowem 
—na jej poznaniu. 

Łowiectwo jest zajęciem 
bardziej szlachetnem, bo nie tylko 
wyklucza motywy zysku, lub nawet 
współzawodnictwa, lecz też bynajmniej 
nie polega na mordowaniu zwierzyny. 
Zwierzynę morduje klusownik. Praw- 
dziwy myśliwy otacza ją troskliwą, 
niemal czułą opieką w czasie ochron- 
nym, dokarmia ją i hoduje, a dając 
ujście swym instynktom łowieckim 
poluje na nią tylko w czasie i sposo- 

jaknaj- 

AGRAŁY TRĄBKI 
bami dozwolonymi już nie przez pi- 
Sane prawo łowieckie, lecz przez wyż- 
szy Kodeks Etyki Myśliwskiej odbity 
nie w Dzienniku Ustaw, lecz w ser- 
cach i umysłach prawdziwych myśli- 
wych. 

Michał K, Pawlikowski. 
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Nielegalny handel zwierzyną. 
W liśaie do Redakcji („Słowo* z dn. 22 

V. rb.) p. mecenas E. Falkowski poruszył 
nader aktualną sprawę podawanią w restau- 
racjach wileńskich zwierzyny w czasie za- 
bronionym  (dubeltów, które następnego 
dnia figurowały w jadłopisie jako słonki). 
Podzielając całkowicie wywody Szanowne- 
go Autora listu, musimy jednak zaznączyć, 
iż, zdaniem naszem, nie tylko kaźdy myś- 
liwy (zwłaszcza członek T-wa Łowieckie- 
go), lecz również każdy obywatel świado- 
my spraw łowieckich, ma w podobnych-wy- 
padkach prawo i obowiązek moralny 'zwó- 
cić się do najbliższego funkcjonarjusza po- 
licji, o którego nietrudno w śródmieściu, z 
wezwaniem o spisanie protokułu i skiero- 
wanie sprawy na drogę karną. „Zwrócenie 
uwagi” kelnerowi jest środkiem zbyt pla- 
tonicznym, który może być rozumiany 
przez restauratora jako bogatelizowanie 
przestępstwa. W danym wypadku wystar- 
czyłoby zresztą przesłanie odpowiedniego 
oświadczenia Starostwu Grodzkiemu z do- 
łączeniem — jako dowodu rzeczowego - 
jadłospisu, w którym figurowały dubelty. 
Szkoda również, że Sz. Autor nie wymie- 
nił w swym liście restauracji, w której 
miał miejsce opisany wypadek, by przy- 
najmniej w ten sposób napiętnować czyn 
karygodny restauratora. Zaznączamy” w 
końcu, że P. Wojewoda Wileński pismem 
okólnem, wydanem jeszcze w styczniu rb., 
polecił policji wileńskiej specjalną „opiekę* 
nad restauracjami  wileńskiemi znanemi 
ogólnie z notorycznego gwałcenia ustawy 
łowieckiej. 

Dział prawny. 
Odpowiedzi. 

Panu L. M. w Wilnie. Zwraca Sz. 
Pan uwagę na brzmienie ustępu ostatniego 
art. 8 prawa łowieckiego, w myśl którego 
w wypadkach tworzenia kilku obwodów 
łowieckich wspólnych w obrębie jednej 
gminy, należy je tworzyć w ten sposób, 
ażeby obszary tych obwodów łącznie obej- 
mowały cały obszar gminy (po wyłączenu 
obszarów obw. łow. własnych). Pisze Sz. 
Pan, że ponieważ w Wojew. Wschodnich 
istnieją tylko gminy wielowioskowe i to 
gminy o znacznych (np. 50.000 ha) powierz- 
chniach, ponieważ nadto nasza ludność 
wiejska nie tylko nie interesuje się sprawą 
tworzenia obw. łow wspólnych, lecz czę- 
sto wręcz nieufnie patrzy na tę inowację;— 
należałoby dojść do wniosku, iż przy $с15- 
łej interpretacji powyższego przepisu pra- 
wą łowieckiego, ani jeden obwód łowiecki 
wspólny nie zostanie w czasie najbliższym 
utworzony i zarejestrowany. Uwaga zupeł- 
nie słuszna. To też Starostwa Wojew. Wi- 
leńskiego stoją na stanowisku, że przepis 
ustępu ostatniego art. 8 prawa łowieckie- 
go jest wskazówką ogólną na przyszłość 
jak ma wyglądać obszar gminy po osta- 
tecznem uporządkowaniu w niej terenów 
łowieckich. Obwody łowieckie wspólne są 
przeto już obecnie rejestrowane w miarę 
ich zgłaszania, o ile pozatem odpowiada- 
ją one wymogom prawą łowieckiego. Prze- 
pis ustępu ostatniego art. 8 ma jednak już 
obecnie doniosłe znączenie praktyczne. 
Może bowiem zdarzyć się wypadek, że 
wieś o obszarze większym niż 250 ha pra- 
gnie utworzyć obwód łowiecki samodziel- 
nie i nie chce zgodzić się ną włączenie do 
tego obwodu gruntów sąsiedniej wsi 0 ob- 
szarze mniejszym niż 250 ha, wskutek cze- 
go ta wieś mniejsza, nie mogąc utworzyć 
obwodu łowieckiego wspólnego, byłaby po- 
zbawiona wogóle możneści kurzystania z 
połowania, Starosta winien na zasadzie art. 
12 odmówić rejestracji obwodu łowieckie- 
go zgłaszanego przez wieś większą, jako 
nie odpowiadającego przepisowi, zawarte- 
mu w ustępie ostątnim art. 8. M. P. 

О0 łowiecki na Targach Wileńskich 
Na skutek propozycji Prezesa Wy- 

działu Rolnego I Targów Północnych 
i Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w 
Wilnie, p. inżyniera Czerniewskiego 
Zarząd T-wa Łow. Woj. Wileńskiego 
na posiedzeniu z dn. 14.V.28 r. zde- 
cydował przyjąć udział w organizo- 
waniu wystawy psówimyśliwskich, po- 
licyjnych i gospodarczych i działu lite- 
ratury, sztuki i malarstwa łowieckiego 
oraz troteów myśliwskich, — delegując 
w tym celu do Komitetu Wystawy 
p. p. inżynierów J. Lastowskiego i 
mecenasa W. Łuczyńskiego. | 
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Targi północne i wystawa Rolniczo-Przemysłowa 
Wilnie. 

Konierencja w urzędzie wojewódzkim. 
W sprawie Targów Północnych i 

wystawy rolniczo - przemysłowej w 
Wilnie w czasie od 18 sierpnia do 9 
września 1928 r. pod protektoratem 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbyła się w dniu 26 maja w urzę- 
dzie wojewódzkim narada naczelni- 
ków wydziałów urzędu wojewódzkie- 
go, szefów państwowych urzędów 
niezespolonych, przedstawicieli ban- 
ków państwowych w Wilnie i innych. 
Zagaił posiedzenie p. Wojewoda Wi- 
leński Raczkiewicz. Udział władz pań- 
stwowych w Targach i Wystawie 
zmierzać będzie do tego, ażeby unao- 
cznić postępy naszych prac, a także 
i projekty na przyszłość. 

W celu skoordynowania pracy u- 
„rzędu wojewódzkiego z komitetem 
wystawowym p. Wojewoda  delego- 
wał jak wiadomo inspektora Radwań- 
skiego. 

Do współpracy będą powołane 
samorządy powiatowe. Urzędy  przy- 
gotowują specjalne wykresy, mapy i 
t.p. W dyskusji, jaka się następnie 
rozwinęła zabierał głos proi. Ehren- 
kreutz, poruszając sprawę lokalu wy- 
stawy. Będą nim t.zw. mury  bernar- 
dyńskie, które wymagają odnowienia. 
Proi. Ehrenkreutz mówił też o poszcze- 
gólnych działach wystawy, jak rybo- 
łóstwo, myślistwo i inn. Wystawa 
rolnicza Świadczyć będzie dla roda- 
ków przybyłych z całej Polski i dla 
gości z zagranicy o naszym rozwoju 
gospodarczym i 6 osobliwościach na- 
szych kresów. 

Na apel p. Wojewody dyr. Tar- 
gów Północnych inż Łuczkowski zgło- 
sił w dłuższem przemówieniu dezy- 
deraty komitetu wystawowego pod 
adresem władz państwowych. Zazna- 
czył przytem znaczenie Targów Pół- 

ów nocnych dla nawiązania kontaktu z 
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najbliższymi sąsiadami Rzeczypospo- 
litej na północy i wschodzie z pań- 
stwami bałtyckiemi i t.d. Teren Targów 
i wystawy obejmie 40.000 m. kw., a 
więc park Żeligowskiego, teren uzy- 
skany od wojska, gdzie dyły garaże 
automobilowe i 1/3 część Bernardyń- 
skiego ogrodu. W części parku Żeli- 
gowskiego będzie wystawiony żywy 
inwentarz w stoiskach długości pół 
kilometra. W samym Środku zbudo- 
wany będzie główny pawilon wysta- 
wowy, część parku Bernardynskiego 
zajmie dział leśnictwa, szkółki ogro- 
dnicze i t.p. Dyrekcja Lasów Państwo- 
wych zbuduje swój „własny pawilon. 
Dyrektor Wystawy prosi Dyrekcję 
Lasów Państw. ażeby w pawilonie 
tym pozwoliła również rozlokować się 
większym firmom prywatnym. 

Najważniejszym z dezyderatów Ko- 
mitetu Wystawowego jest kwestja mu- 
rów bernardyńskich, które są w po- 
siadaniu w części Uniwersytetu, w 
<zęści wojska. Budynek ten przedzie- 
lony jest od targów północnych dzie- 
dzińcem, na którym są stajnie 1-go 
pap. Wojskowość skłonna jest ustą- 
pić ten teren dla wystawy, ale pod 
warunkiem, iż otrzyma inne pomiesz- 
<zenie dla rozlokowanego tam oddzia- 
łu i 48 koni. Magistrat ma zamiar 
albo wydzierżawić odpowiednie staj- 
nie, albo pomieścić 1 pap w budyn- 
kach magistrackich, mianowicie w bu- 
dynkach przy pl. Łukiskim. Ponieważ 
jednak wojskowość posiada już bar- 
dzo dużo magistrackich budynków, 
przeto decyzja magistratu jest b. trud- 
ną, Dyrektor wystawy zaapelował w 
końcu do p. Wojewody o pomoc 
władz państwowych w tym kierunku, 
gdyż bez miejsca zajmowanego przez 
Pierwszy pap komitet wystawowy bez- 
warunkowo obejść się nie może. | 

Jak wyżej wspomniano Dyrekcja 
Lasów Państw. zadeklarowała budo- 
wę własnego pawilonu, który będzie 
miał rozmiary 16 na 12 metrow.įWy- 

SAGHALIŃSKIE. 
(dokończenie) 

— Co znaczy „rozdamy?“ zapro- 
testowała młoda i przystojna urzę- 

dniczka, pani Dudina:—a czy to ko- 
bieta, chociażby i występna, jest bez- 
duszną rzeczą, pozbawioną własnej 
woli? I to mówisz pan, —panie dokto- 
rze, —który wydajesz siebie za ruskie- 
go liberała!... 

— To znaczy, — odparł z flegmą 
pan doktór—że nie będziemy się py- 
tali kto i do kogo ma sympatję, a 
rozdamy baby kolonistom i tyle! 

— Protestuję w imieniu praw czło- 
wieka i godności kobiety! odezwała 
Się pani Dudina, powstając z miejsca: 
— ło znęcanie się nad człowiekiem, 
to niewola gorsza od murzyńskiej, to 
łajdactwo, gałgaństwo! Oczy młodej 
Obiety miotały iskry, na twarzy wy- 

ma wypieki, a cienkie usta złożyły 
Się w uśmiech najwyższej pogardy. 

Ale wnet jej przerwał doktór, po- 
wstając z miejsca: : 

Rachuj się pani ze slowami, 
wszak mówisz przed „ziercalem“... 

i doktór wskazał ręką na trójkątną 
piramidę, wysokości 50 centymetrów, 
która stała na stole, zlekka przykryta 
muślinem. 

Młoda kobieta spójrzała pogardli- 
Wie na to „božyszcze“ rosyjskich u- 
tzędników, i rzekła w uśmiechu: | 

— Więc jeżeli u was nie można 
mówić prawdy przed tem „cackiem“, 
to sprzątnijcie je ze stołul—Całe to- 
wąrzystwo oniemiało po tych słowach 
młodej Polki. Tylko można było sły- 
Szęć wystraszone głosy i szepty: 

Och, ach, co ona powiedziała!... 

Stawa tam obejmie całokształt leś- 
nictwa nietylko rządowego, ale 
prawdopodobnie i prywatnego. Dy- 
rekcja ceł powinna użyczyć ulg cel- 
nych co do towarów wystawców za- 
granicznych. Do kuratorjum szkolne- 
go apelował dyrektor wystawy w 
sprawie oddania do użytku wystawy 
budynku szkoły handlowo-przemysło- 
wej zwanej popularnie szkołą Mohlo- 
wej. Dyrekcja kolejowa przyrzekla 
już udzielić 66 proc. zniżki dla wy- 
stawców. Komitet apeluje jeszcze do 
dyrekcji O zniżki biletów jazdy. Bank 
Rolny udzielił już subwencji 10 ty- 
sięcy złotych targom i komitet ape- 
luje do innych instytucyj finansowych 
również o pomoc. Wreszcie poruszył 
dyrektor wystawy sprawę udziału w 
wystawie monopolu solnego, tytonio- 
wego i spirytusowego, wreszcie ape- 
lował do starostwa grodzkiego w 
sprawie biura mieszkaniowego, w 
sprawie usunięcia lichych  dorožek 
it. d. Wreszcie dyrektor wystawy 
udzielał wskazówek co do udziału 
władz państwowych w wystawie. 

Wojewoda Raczkiewicz w ponow- 
nem przemówieniu zwrócił się z ape- 
lem do szefów urzędów, ażeby ze- 
chcieli przyczynić się do pomyślnego 
rozwiązania poszczególnych zagadnień 
związanych z wystawą. Władze woj- 
Skowe Okazują jak najdalej idącą 
chęć pomożenia wystawie, a wynale- 
zienie odpowiedniego lokalu dla I pap. 
będzie teraz rzeczą prezydjum miasta. 

Targi północne będą stałym o- 
środkiem gospodarczym i w pizy- 
szłości, tembardziej, že konjunktury 
gospodarcze naszego kraju niewątpli- 
wie się poprawią. 
PRD SEAT SOS DIT Е 

SPORT. 
Przypominamy, że w dniu 28 bm. roz- 

poczyna się pierwszy dzień wyścigów kon- 
nych oraz konkursów hippicznych na torze 
w Pośpieszce. Podczas wyścigów  totali- 
zator będzie czynny. Orkiestra, bufet i tp. 
Z racji świąt w dniu tym powodzenie wy- 
ścigów zapewnione. Początek konkursów 
o godz. 2-ej popoł., wyścigów o godz. 4-ej 
popoł. 

O następnych wyścigach podane będą 
w prasie osobne komunikaty. 

Posiedzenie komitetu Organiza- 
cyjnego marszu sziakiem Ва- 

torego. 

Z inicjatywy Woj. KomitetujW,F. i PW. 
odbyło się w dniu wczorajszym w urzędzie 
Wojewódzkim posiedzenie komitetu orga- 
nizacyjnego „Marszu Szlakiem Batorego", 
który projektowany jest w dniach 30 czer- 
wca i 1 lipca rb. 

Zebranie zagaił p. wojewoda wileński 
Raczkiewicz Władysław, który w krótkich 
słowach przedstawił cel tej imprezy, za- 
krojonej na szeroką miarę, gdyż obejmu- 
jącej 3 województwa kresowe (wileńskie, 
białostockie i nowogródzkie). Powołany 
na przewodniczącego zebrania zapoznał p. 
Wojewodą obecnych ze składem komitetu 
honorowego marszu, poczem udzielił głosu 
kpt. Kawalcowi, który przedstaw.ł projekt 
organizacji i program prac komitetu, oraz 
listę członków komitetu wykonawczego i 
członków poszczególnych sekcji. 

W skład komitetu wykonawczego zgod- 
nie z przyjętą przez zebranie organizacją 
wchodzą przewodniczący, zastępca prze- 
wodniczącego, sekretarz jego zastępca, 
oraz przewodniczący poszczególnych sek- 
cji, których powołano 6, a mianowicie: 
sekcja propagandowo prasowa, ogólno or- 
ganizacyjne, kwaterunkowa, wyżywienia, 
lekarską, oraz ruchu i porządku. 

Listę powołanych do współpracy osób 
ogłosimy w najbliższym numerze naszego 
pismą. 

Oficer I pap. na Olimpjadzie. 
Por. L. Lubicz-Nycz z l pap. Leg. by- 

ły instruktor ośrodka WF. Wilno, a obec- 
nie instruktor w Centr. Szkole gimn.i 
sportu zdobył ostatnie na zawodach szer- 
mierczych © mistrzostwo armji tytuł mistrza 
armji w szabli (grupa oficerska) na rok 
1928. W spotkaniach tych por. Lubicz-Nycz 
wygrał wszystkie walki bijąc między inne- 
mi czołowych szermierzy: Segdę, Laskow- 
skiego i Zabielskiego, wobec czego wsta- 
wiony został w skład drużyny reprezenta 
cyjnej szermierczej na Olimpjadę. 

i przed kim... przed odkrytem 
całem*... to obraza Majestatu! 

— Zdaje mi sie, že „ziercato“ by- 
ło zakryte, gdy ona wymawiala te 
obelżywe słowa! odezwał się jakiś 
głos. 

— Gdzie tam! Nie widziałeś chy- 
ba, jak doktór zdjął okrycie właśnie 
w chwili, gdy Ona zaczęła mu opo- 
nować... no teraz będzie protokół — 
a potem Sąd. Ach szkoda kobiety... 
taka młoda!... : 

Tu jeden ze starszych urzędnikow 

podniósł się i rzekł surowym głosem: 
— Wanda Stanisławówna! Mógł- 

bym pani wytoczyć proces O obrazę 

Majestatu. Czyż pani nie wiesz, że te 

„Ziercało” zamienia tu osobę cesarza 
—i gdy jest odkrytee—to jakby Jego 
Cesarska Mość była tu obecną we 
własnej osobie. o 

Słysząc te słowa, pani wice-guber- 
natorowa przypomniała sobie, że pię- 
kna Polka zaćmiła ją na ostatnim 
balu i urodą i tualetą; i, uśmiechając 
się złośliwie, szepnęła do ucha naczel- 
nika poczty: k 

— Napisz pan protokół, a my ją 
pociągniemy do odpowiedzialności, tę 
zuchwałą Polkę! 

— Nie mogę, Wiera Michajłowna, 
nie mogę! 

— A to dlaczego? 
Bo jak ja napiszę protokół o 

obrazę Majestatu, to jej mąż zaraz 
ze mnie ściągnie te 500 rubli, com 
mu je przegrał onegdaj w karty. A u 
mnie w kieszeni pustka. ; 

Wiera Michajłowna spojrzała z 
pogardą na urzędnika i odeszła, a 
towarzystwo urzędnicze wspominało 
tymczasem wszystkie wykroczenia 

„Zier- 

5 ŁOWY O 

Żołnierze armji sowieckiej uciekają do Polski. 
Onegdaj na pograniczu polsko-s0- 

wieckiem koło lwieńca żołnierze pol- 
skiej straży pogranicznej zatrzymały 
2-ch sowieckich żołnierzy w pełnem 
umundurowaniu, którzy uciekając z 
80-go pułku sowieckiego nielegalnie 

  

przekroczyli granicę udając się do 
Polski. 

Po przeprowadzeniu o©dpowiednie- 
go dochodzenia przekazano ich do 
dyspozycji odnośnych władz. 

KRONIKA 
NIEDZIELA 

  

37 Das Wschód sł. g. 3 m. 48 

Zielone Św. Zach. sł. o g. 19 m. 25 
jutro 

Świąteczny. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia -- 26 V 1928 r. 2 

Ciśnienie J 151 
średnie w m. l 

Temperatura J ая, 
średnia | 3-02 

Opad za do- } 2 
bę w mm. i 

Wiatr j 
przewažający 1 Południowo-Zachodni. 

Uw ag i: Pochmurno, przelotne opady. 
Maximum na dooę -1-209C m 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
Akademicka Adoracja N. Sakra- 

mentu. W niedzielę dnia 10-go czerwca 
r. b. odbędzie się całodzienna akademicka 
adoracja« Przenajświętszego; Sakramentu 
w kościele św Jana. Adoracja rozpocznie 
się uroczystą Mszą św. o godz. [0-ej min. 
30, a zakończona zostąnie wspólnem na- 
bożeństwem o godz. 8-ej wieczorem. 

Zapisy na półgodzinne adoracje przyj- 
mują członkowie obydwn Akademickich So- 
dalicyj Marjańskich 

— Konsekracja dzwonu w kościele 
po-Bernardyńskim. Dzisiaj (niedziela) o 
godz. 5 pp. jego Ekscelencja ksiądz arcy- 
biskup - metropolita dokoną konsekracji 
dzwonu w kośc. po-Bernardyńskim. 

MIEJSKA. 
— Zmiana na stanowiska lekarza 

przy Urzędzie Starostwa Grodzkiego. 
Dowiadujemy się, że urzędowy lekarz przy 
Urzędzie Starostwa Grodzkiego dr. Bile- 
wicz opuszczą zajmowane dotychczas sta- 
nowisko, na które desygnowany został dr. 
Kuczyński. 

Pan dr. Bilewicz, o którego 50-cio let- 
nim jubileuszu pracy w zawodzie lekar- 
skim pisaliśmy swego czasu, przechodzi na 
emeryturę. 

WOJSKOWA. 
— (0) Przegląd poborowych. We 

wtorek, dnia 29 maja, winni stawić się do 
przeglądu poborowi z nazwiskiem na lit. S, 
zamieszkali w I komisarjacie m. Wilną, we 
środę zaś, dnia 30 maja, z nazwiskiem na 
lit. S, zam. w Il i V- komisarjatach. 

(x) Powrót z Warszawy. D-ca 6 
Brygady K.O.P. pułkownik Górski powró- 
cił w dniu wczorajszym z Warsząwy, gdzie 
bawił w sprawach służbowych i objął w 
tymże dniu urzędowanie. 

SZKOLNA. 
— W Liceum SS. Wizytek (szkoła 

z prawami publiczności) egzaminą wstępne, 
prowadzone systemem lekcyjnym, do kl. II, 
Ill, IV i V odbędą się w dniach 18, 19i 20 
czerwca br. Podania należy składać w ter- 
minie od 15 maja do 15 czerwca br. w kan- 
celarji szkoły przy ul. Rossa 2, klasztor od godz. 11 14-ej. Dyrekcja nadmienia, 
że przyjszkole jest internat tylko dla uczenic 
tegoż liceum. A lecz 

Е „ Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 
Źeńskiego im. ks. Adama Jerzego Cząrto- 
Desa w e |: do wiadomości, 

e egzaminy wstępne do kl. | rozpoczn. 
się dn.27 VI 1928 r. o godz. 8-ej. Podania przyjmuje kancelarja szkolna do dn. 25 VI 1928 r. codziennie od godz. 1—3 pp. (Gó- 

ra o 1). 
— Liceum Benedyktynek z rami 

publiczności szkół średnich. a 
„Podania do klas: I, II, III, IV į V przyj- 

muje Dyrekcja (Ignacego 3) do dnia 10 
S br, włącznie. 

gzaminy wstępne odbędą si 
27 VI o godz. 8-mej i 28 VI 5 i. 

Przy Liceum znajduje się internat wy- łącznie dla uczenic tegoż Liceum. LEZ Rozdanie matur,w gim. 0.0. Je- 
zuitów. w niedzielę 27-go b. m. odbędzie 
się'w gimnazjum O.O. jezuitów pierwsze rozdanie matur. Program uroczystości: 1) Uroczyste nabożeństwo w kościele św. Ka- 
zimierzą © godz. 9-ej, 2) Defilada po nabo- 

w dniąch 

pięknej urzędniczki przeciwko karno- 
Ści służbowej. 

— Wyobraź pan sobie: 
ona order i zrobiła sobie z niego 
„Rasy : r jeden. 

—-. CE] ci Polacy — butny to na- 
ród! Żadnej władzy nie Sano li- 
berały, buntownicy! ‚ 

‚ — A kobiety ich jeszce gorsze, bo 
się wiecznie opiekują kobietami ze- 
słanemi na Sybir.., ot, jak ta Wanda 
Stanisławowna, dla której każdy 
przestępca polityczny jest stokroć 
więcej szanownym niż my, wierni słu- 
dzy cara. 

Tu się wieszał sam gubernator. 
Ten, jako człowiek wojskowy i nie 
pozbawiony „pewnej galanterji wzglę- 
dem dam, ujął się za swoją urzęd- 
niczką i znowu zagaił zebranie: 

‚ — Posłuchajmy i strony przeciw- 
nej! Wanda Stanisławowna, jakbyś 
pani rozwiązała takie zagadnienie: oto mam 40 chłopów-kolonistów i tyleż bab, kandydatek na kolonistki. Jak połączyć te pary z korzyścią dla nich i zs a Ek kolonjalneį, tak aby 
jak się mówi „i wilk był i 
н ył syty i koza 

— Zostawcie im 
wyboru! 
—Zadługo to będzie trwało te wol- ne wybory! A ja czasu mam niewie- 

le. | oprócz tego cóż to będzie za porządek, gdy chłopi rozchwytają co- 
najładniejsze i najmłodsze kobiety, a 
reszta zostanie z kwitkiem? Będą i 
bójki i swary, a mnie trzeba połączyć 
40 par „w cichości i rniłości* - jak 
Bóg przykazał. 

‚ — Nikt nie pozostanie samotnym 
bo „każda poczwarka znajdzie sobie 

otrzymała 

prawo . wolnego 

żeństwie, 3) Wydanie świadectw matural- 
nych w sali gimnastycznej (nad salą popi- 
sową). 

UNIWERSYTECKA. 
‚ — Niezwykła uroczystość. W środę 

dnia 30 maja br o godzinie 13-ej odbędzie 
się w Auli Kolumnowej Uniwersytetu Se- 
tana Bątorego niezwykła uroczystość wzno- 
wienia dyplomu doktorskiego D-ra Stani- 
sława Peszyńskiego, z powodu przypadają 
cego w tym dniu 50-lecia jego pracy le- 
karskiej. Ciężką i odpowiedzialną, lecz jak- 
że szczytną Służbę lekarza pełnił Dr Sta- 
nisław Peszyński przez lat 50, pełni też 
nadal nie tylko najsumienniej, lecz i ofiar- 
nie, z całodusznem umiłowaniem i odda- 
niem Się, z enerzją iście młodzieńczą, z 
pogodą i dobrocią cztowieka szlachetnego, 
wiernego zasadzie „aegrotus res sacra*. 

Dyplom wznowiony przez Wydział Le- 
karski Uniwersytetu Stefana Batorego, zo- 
stanie Czcigodnemu jubilatowi wręczony 
przez prof. D-ra Stanisława Trzebiūskie- 
go, jako promctora, w Obecności j. M* 
Rektora i Dziekana Wydziału Lekarskiego" 
Wstęp na tę uroczystość wolny. 

KOMUNIKATY. 
Posiedzenie Wil. T-wa Dermato- 

logicznego. Dnia 29. V. 28 r. o godz. 
20-ej odbędzie się kolejne posiedzenie 
Wil. Tow, Dermatologicznego w Szpitalu 
Sawicz z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 1) Odczytanie protokołu z poprzed- 
niego posiedzenia. 2) Dr. B. Hanusowicz — 
Demonstracja chorych łuszczycowych 1е- 
czonych glukozą, 3) Dr. M. Mienicki — 
Referat; „W sprawie stosowania prepara- 
tów Srebra kolloidalnego w przebiegu rze- 
żączki męskiej", 4) Dr. C. Ryll-Nadzewski - 
Przypadek słoniowatości moszny i prącia, 
5) Dr. E Sawicki — Przypadek łuszczycy 
połączony z krzywicą, 6) Sprawy administra- 
cyjne i wolne wnioski. ы 

ROŽNE. 
— Samowola. Między posesjami Nr. 17 

a Nr. 19 przy ul. Senatorskiej od niepa- 
miętnych czasów istniał zaułeczek przezna- 
czony 'dla rucreu pieszego, a stanowiący 
wygodne przejście dlą mieszkańców rozle- 
głej polany leśnej, położonej wśród wzgórz 
Antokolskich do której dociera nieco dalej 
ulica Borowa. Wygodę także mieli mie- 
szkąńcy ulic Sena orskiej, Sapieżyńskiej 
wreszcie szpitala wojskowego, mając zna- 
cznie skróconą drogę do pięknych lasów 
Antokol okalających. Dróżka była publiczną 
od lat wielu, a wytyczoną została naskutek 

/ zgody tych właścicieli posesji, przez których 
posiadłości przechodziła. Tak pyło w ciągu 
wielu lat. 

Trzeba trafu że jedną z posesji grun- 
tem których droga była wytknięta nabył 
ktoś inny. Nowy posiadacz niebacząc na 
tradycję, na użyteczność publiczną przejścia, 
nie bacząc na wzajemne zobowiązania są- 
siadów, którzy w wytyczaniu zaułka byli 
zainteresowani, dróżkę zamknął. Wynikły 
sądy z sąsiadami. Sąd przejście wznowił. 
Cóż robi antokolski reformator? Zaułek 
odgradza, ale przechodniów zatrzymuje. 
Robi im awantury. Interwenjuje policja. 
Pomysłowy oponent wywiesza tabliczkę: 
„Nieuprawnionym przejście wzbronione*. 

„| teraz taką powstaje sytuacja: Ktoś 
świadom stanu rzeczy na tabliczkę uwagi 
nie zwraca. Ktoś nieświadom kiwnie palcem 
w bucie, pana właściciela posesji przy ul. 
Senatorskiej 17 bierze na serjo i przejście 
wbrew swej wygodzie omija. 

Trzeba jakoś rzecz wyżej podaną za- 
łatwić. Albo zmusić osobę wprowadzającą 
publiczność w błąd do zdjęcia tabliczki, 
albo jeśli każdemu właścicielowi wolno na“ 
swych płotach wypisywać co mu się podo- 
ba, wywiesić większą tablicę gdzieby było 
napisane: „przejście publiczne dla każdego 
dozwolone*, Może się znajdzie w Wilnie 
ktoś, kto samowolę pana z ulicy Senator- 
skiej ukróci. 

: TEATRY i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Wy- 

stępy Elny Gistedt. „Księžniczka Olala“ — 
Gilberta, dzięki świetnej kreacji Elny Gi- 
stedt, wielkim walorom muzycznym, oraz 
dowcipnej treści tej komedji muzycznej, 
stała ŚR złotą żyłą dla Teatru Polskiego. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Klasy- 
czny wodewil „Nitouche* grany dziś będzie 
o g. 4 m. 30 pp. z Elną Gistedt w roli ty- 
tułowej. Ceny miejsc zniżone. 

- Czwartkowa premjera. Następną 
kreacją Elny Gistedt będzie rola tytułowa 

parkę“. 
— Teorje, łaskawa pani, teorje!... 

a w życiu bywa inaczej. | ja myślę, 
że nasz „administratorski“ sposób 
jest lepszy. Ot my sami rozdamy im 
gospodynie tak jak bilety na loterję: 
jak się komu poszczęści; i ręczę pa- 
ni, że nikt nie będzie pretendował, bo 
jakaż może być*walka z losem? Bo 
lud nasz więcej wierzy w przeznacze- 
nie i los, niż w osobistą energję i 
przedsiębiorczość jednostki. | w tem 
nasza różnica z Europą. Nieprawdaż 
panowie? 

— Prawda, prawda, waszo Excel- 
lencjo!—Krzyknęło całe zgromadzenie: 
— jakie tam prawo wyboru dla ludzi 
pozbawionych wszlkich praw. 

Kiedy tak, zakonkludował pan 
gubernator, —to zebranie skończone! 
A za parę dni, gdy nadejdzie z Eu- 
ropy statek, proszę całe towarzystwo 
na „Sachaliński ślub* 40 par mło- 
dych. Bo ja im będę zamiast popa! 

Rzeczywiście, w końcu trzeciego 
dnia przybył z Odesy parowiec i za- 
trzymał się o parę kilometrów od 
brzegu, witany radosnemi okrzykami 
czterdziestu kawalerów „do wzięcia”. 
Spuszczono łodzie, i piękny ładunek 
statku w postaci kilkudziesięciu bab 
powędrował do brzegu. Były to 
dzieciobójczyni, złodziejki, podpalacz- 
ki, ale że w Syberji nikt się O prze- 
szłości nie pyta, więc nikogo to nie 
raziło. 

Czterdziestu kawalerów stało na 
brzegu szeregiem i pożerało oczyma 
swe przyszłe towarzyszki życia. I gdy 
kobiety wysiadły na brzeg, podolicer 
uszykował je vis-a-vis męskiego plu- 
tonu tak, żeby każdy mógł się przyj- 

    Włady 

SĘ Pogrzeb na cmentarz Rossa 

w komedji muzycznej „G»iązda filmu“, 
którą przygotowuje muzycznie świetny ka- 
pelmistrz Mieczysław Kochanowski. 

RADJO—WILNO. 

Niedziela dn. 27 maja 1928 r. 

10,15— : Transmisja nąbożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 

12,00 -- : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
giczny, nadprogram. 

12,10— 14,00: Transmisja Koncertu z 
Filharmonji Warszawskiej. 

14,05—14,30: „Michał Pac, fundator 
i współtwórca kościoła św. Piotra i Pawła 
na Antokolu* odczyt wygłosi ks. Piotr Śle- 
dziewski. 

14,30—14,55: „Katastrofy gospodarcze 
u nas i w świecie stąreżytnym* odczyt 2 
działu „łlistorja" wygłosi prof. USB. dr. 
Franciszek Bossowski. 

16,00 18,00: Transmisja z Torunia: 
Przebieg konkursu organ. przez II-gi Ogói- 
ny Zał Pomorskiego Zw. Kół Śpiewa- 
czych. 

18,30: - 20,00: Dalszy ciąg transmisji z 
Torunia. 

20,00 - 20,25: Transmisja z Warszawy: 
„Chiny ich przeszłość i teraźniejszuść* od- 
czyt VIil wygłosi prof. Bohdan Rychter. 

20,30 - 22,00: Transmisja koncertu wie- 
czornego z Warszawy. 

22,00 —22,30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

Poniedziałek dn. 28 maja 1928 r. 

10.00 - 12.30: Transmisja z Torunia 
przebiegu konkursu organ _przez Il-gi 
Ogólny Zjazd Pomorskiego Związku Kot 
Spiewaczych. 

12.30—. Transmisja z Warszawy. Sygnał 
cząsu, komunikat łotniczo-meteorologiczny, 
nadprogram. 

13.00—15.00: Transmisja z Torunia — 
zakończenie konkursu. “ 

15.00 15.15: Transmisja z Warszawy; 
komunikat meteorologiczny, nadprogi am. 

16.55—17.20: Nieśmiertelność duszy 
odczyt XIV z cyklu „Filozofja narodowa* 
wygłosi prof. U. S$. B. dr. Wincenty Luto- 
sławski. 

17.20 - 17.45: Audycja literacka „Po- 
wiastki o Panu Bogu* zradjofonizowane 
nowele Rainer Maria Rilke'go. 

17.45 18.10: „Czem jest książka dla 
człowieka?* odczyt z działu „Kultura ksią- 
żki* wygłosi prof. Gim. Słowackiego Ks. 
Michał Sotodziewicz. 

18.15—18.55: Transmisja muzyki tane- 
cznej z kawiarni „Gastronomja* w Warsza- 
WIE. 

19.00—19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 -: Rozmaitości. 
19.35—20.00: Odczyt sportowy wygłosi 

kierownik ośrodka Wychowania Fizycznego 
kpt. Tadeusz Kawalec. 

20.30—22.00: Transmisja z Warszawy: 
22.30—23.30: Transmisja z Warszawy: 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (x) Aresztowanie większego prze- 

mytu sacharyny. W dniu wczorajszym w 
rejonie Słobódki władze bezpieczeństwa 
publicznego aresztowały 3-ch od dawna 
poszukiwanych zawodowych przemytników 
w czasie gdy nielegalnie przekroczyli grani- 
cę z Litwy do Polski przemycając większą 
ilość sacharyny i tytoniu litewskiego. Po 
skoniiskowaniu towaru przemytników prze- 
kazano władzom sądowym. 

Z SĄDÓW 
Antypaństwowa praca sołtysa, 

Tyle się niedawno pisało o ańtypodat- 
kowej agitacji prowadzonej przez „Hroma- 
dę”, że wprost z niechęcią powracamy do 
tej sprawy, jednak ma ona tak ważkie zna- 
czenie, że trudno milczeć. 

Sołtys wsi Glinno pow. Stolińskiego 
Paweł Rabuszczyc ulegając ogólnej agita- 
cji tak przejął się nią, že nie bacząc na 
swoje stanowisko urzędowe począł Odra- 
dzač sąsiadom płacenie podatków. Wielu 
skwapliwie usłuchało rady, lecz znaleźli się 
i tacy, którzy dobro Państwa na uwadze 
mając donieśli władzom o karygodnej agi- 
tacji sołtysa. Wytoczono mu sprawę karną 
i Sąd Okręgowy uznając przestępstwo za 
ciężkie skazał na rok łiwięzienia. Rabusz- 

rzeć tej, która mu była przeznaczoną. 
Długo stały naprzeciw siebie te sze- 
regi mierząc się oczyma, i nie w jed- 
nej głowie roiła się niespokojna myśl: 
co to za człowiek, dobry czy zły? 
Jak my będziemy żyli, zgodnie, czy 
niezgodnie, my, co widzimy się po 
raz pierwszy? 

Wtem dał się słyszeć turkot po- 
wozu, - i podoficerowie wyrównali 
obydwa szeregi i salutując po woj- 
skowemu, odwrócili głowy w stronę 
nadjeżdżającego „naczalstwa”. 

A pan generał von-Giintze wpadł 
jak bomba na parze ładnych koników, 
zatrzymał się przed frontem i podał 
komendę: 

Baczność! Mężczyźni — zwrot 
na le-wo! Kobiety — na pra-wo! A 
gdy się pary uszykowały jak w ko- 
tyljonie, — podniósł się na siedzeniu, 
wyciągnął ręce, jak pop, i krzyknął 
doniosłym głosem: 

— Błogosławię was, dzieci moje, 
na przyszłe życie małżeńskie. Żyjcie 
zgodnie w miłości i wzajemnej pora- 
dzie. A karczujcie lasy i zasiewajcie 
pola, bo w tem cała wasza przysz- 
łość. Słyszycie? 

| gdy 40 par huknęło „tak tocz- 
no*, generał zapalił cygaro i jeszcze 
raz podał komendę: 

Parami równym krokiem — 
marsz! i pojechał nazad do swej о- 
sobistej kancelarji. 

Co za gwałt nad sercem i na- 
turą ludzką! — odezwała się młoda 
urzędniczka-Polka przyglądając — się 
ej scenie. 

— Kto wytrwał tyle co oni, rze- 
kła druga również po polsku, ten 
się stał obojętnym na wszystko, co 

ATSR RTN ESI = 
SJ. P ' 

słuo Arclsz 
я odalis Marianus 

opatrzony. Św. Sakramentami zasnął w Panu dn. 26 maja 1928 r. 
w wieku lat 75. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Sosnowa 27, 
do kościoła Św. Jakóba odbędzie się dn. 28 maja r. b. o g. 7 pp. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 29 maja g. 8 rano. 

s O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 
Żona, zięć i wnuk. 

  

tegoż dnia o godz. S-ej pp. 

Na „Święto Druchen'. 
Dziś, jak Polska długa i szeroka 0b- 

chodzone jest Święto młodzieży polskiej 
żeńskiej, która skupia się w Stówarzysze- 
niach Młodzieży Polskiej. W dzisiejszej 
formie organizacyjnej Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej Żeńskiej sięgają roku 1919, 
kiedy to w Warszawie obradował trzy- 
dniowy zjazd reprezentantów katolickiej 
akcji społecznej ze 'wszystkich ziem pol- 
skich, który powziął szereg pierwszorzęd- 
nego znaczenia uchwał dla pracy wśród 
młodzieży żeńskiej. | odtąd Stowarzyszenia 
Młodych Polek rozwijają się stopniowo 
systematycznie, obejmując swą działalnoś- 
cią całą Polskę Pó 

Kiedy w roku 1919 było zaledwie 7 
SMP. na terenie poznańskiego - to już w 
r. 1925 mamy 694 SMP., w r. 1926 już 
1044, a w r. 1927 aż 1.588 i 40 (czterdzieśs- 
ci) kilka tysięcy druchen. Ta systematycz- 
ność w rozwoju prac jest wprost imponu- 
jąca, nie robi się nic dla blagi, nic na krėt 
ką metę, nie pcha się gwałtem akcji spo- 
łecznej, lecz budzi się jej potrzebę i zro- 
zumienie, ną podstawie których może wy- 
rastać potężna organizacja nie bez wpływu 
będąca na ogólne życie polskie. 

Na czele tych tysięcy młodzieży żeń- 
skiej, (nie licząc trzykrotnie większej licz- 
by Stow. Mł. Polskiej Męskiej, które swo- 
je święto obchodzą w dn. św. Stanisława 
Kostki) stoi vugólno-polska centrała zwaną 
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej w Pozna- 
niu oraz centrale niższego rzędu zwane 
Związkami Młodzieży Polskiej, jednoczące 
S. M.P. z pewnego, ściśle określonego 
terenu. Związków takich dziś już mamy w 
całej Polsce 25, które utrzymują Sekreta- 
rjaty generalne Związek wileński istniejący 
od jesieni 1925 roku, liczył w r. 1925—11 
S. M. P. Ź, w r. 1926-27 S. M. P. Żeń- 
skich, w r. zaś 1927 liczy S. M.P. Żeń- 
skicų 86 oraz S. M. P. Męskich 120 r<- 
zem więc 206 Stowarzyszeń Młodzieży Poi- 
skiej. Samej młodzieży żeńskiej zorganizo- 
wanej w Wileńskim Związku Mł. Polsk. za 
rok 1927 posiadamy przeszło trzy tysiące. 

Jest to liczba znaczna, jeżeli uwzgię- 
dnimy, że teren pracy społecznej u nas 
jest najtrudniejszym terenefi dla organiza- 
cji wogóle, a dla organizacji młodzieży w 
szczególności. Ta praca społeczna w swycit 
rezultatach jest wynikiem wysiłku tych nie- 
licznych uspołecznionych ludzi z: pośród 
naszego duchowieństwa, ziemiaństwa, nau- 
czycielstwa, sier urzędniczych, przemysło- 
wych i kupieckich. Wprawdzie do pracy tej 
stanęły juź setki ludzi inteligentnych, ale 
nierównie więcej potrzeha inteligenckich 
sit aby ogarnąć i tę młodzież, która dotych- 
czas nie znalazła się w orbicie wpływów 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, i tę 
która się garnie i chce tej pracy, ale brak 
kierowników, brak patronów i patronek. 

„„Šwięto Druchen“ - to święto Młodzie- 
ży Żeńskiej, której Patronuje Najświętsza 
Patronka Królowa Korony Polskiej *). 

Celem tego święta jest wzniesienie my- 
śli w nadziemską krainę piękna, wskazanie 
na wiekuiste walory życia, co moralnością 
chrześcijańską rozpościerają się na ziemi. 
Zadaniem „Święta Druchen* jest budzenie 
świadomości własnej siły, poczucia wspól- 
noty ogólnopolskiej, szerzenie zrozumienia 
wśród starszego społeczeństwa dla akcji 
społecznej wśród młodżieży, która w SMP 
otrzymuje i oświatę i ogólną kulturę i przy- 
gotowanie do zadań życiowych, do spełnia- 
nia wszystkich obowiązków, jakie spadły 
po wejściu w szeregi starszych. 

Niech społeczeństwo starsze w dniu 
„Święta Druchen*, które one obchodząjnie- 
zwykle odświętnie w swoich gromadkach, 
nie przejdzie nad niem z lekkiem sercem do 
swoich zajęć codziennych, ale niech się 
chwilkę zastanowi, jak ważnym czynnikiem 
cywiilzacy|nym i kulturalnym są na terenie 
naszych ziem, naszych szczególnie ziem 
wschodnich dziś już popularne $ M. P. 

*) Oficjalne święto Królowej Korony 
Polskiej wypada w dniu 3-go maja, ze 
względu na to, że dzień ten jest świętem 
harodowem, b. uroczyście obchodzonem 
przez SMP — święto druchen odbywa się 
w ostatnią niedzielę maja. : 

czyc apelował lecz i tu spotkała go ta sa- 
ma odprawa. 

Obecnie odsiądując karę będzie miał 
czas rozważyć swoją lekkomyślność. 

my nazywamy indywidualizmem  du- 
szy ludzkiej. Patrz pani na te stado... 
czy to są ludzie?! 

A pary szły jedna za drugą gry- 
ząc cedrowe orzeszki i wypluwają: 
łupiny na drogę, obojętne jak trzodz, 
pedzona do chlewu. W ostatniej pa- 
rze szedł młodzieniec lat dwudziestu, 
któremu się dostała 60-letnia starusz- 
ka, i mocno się drapał w głowie spu- 
Ściwszy Oczy i unikając wzroku prze- 
chodniów, którzy mu się przypatry - 
wali z ciekawością i ironią. 

— Cóż ja z tobą pocznę, babu- 
leńka? —nareszcie zapytał młody chło- 
piec, nie podnosząc Oczu na swoją 
przygodną małżonkę. 

— Albo ja wiem? odparła kobie- 
cina, szczerząc swe żółte zepsute już 
zęby. - Tak nam sądzono! Ot, przy- 
dam ci się w gospodarce, gołąbecz- 
ku; bieliznę upiorę, jeść zgotuję, — i 
jakoś to bedzie! 

Tegoż dnia wieczorem gubernator 
raczył odwiedzić swoją kancelarję i 
zapytał sekretarza: 

— A zrobiłeś pan adnotację na po- 
daniu Nr. 7162? 

— Na jakiem podaniu? czy nie 
na tem mieszkańców wsi Michajłówki 
- O nadesłanie im żon? 

—- А na jakiem-że drugiem? nie- 
cierpliwie zapytał generał: juści że na 
tem! 

— Zrobiłem. 
— Dobrze, —rzekł generał — napisz 

pan teraz do Petersburga, że koloni- 
zacja Sachalina już się rozpoczęła. 

Konstanty Slemiradzki.
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* powszechnie znanej firmy 

Gusto KEYGE, prezna 
5 zł również : 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborzej 
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s WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 
i DOSTAWCY WOJSKOWI! 

Kawę zbiorową świeżo mieloną naj- 
lepszej jakości luzem i w opakowa 
niu poleca Wytwórnia artykułów 

gospodarczych 

® „ENWE“ Hauma Wajngztejna 
ilno, ul. Trocka 9, tel. 500. 
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WO UBEZPIECZEŃ 

Solanki Delatyna 
Małopolska Wschodnia 

Najsilniejsze kąpiele i inhalacje solankowe ze 
źródeł naturalnych. Leczenie daje dodatnie wy- 
niki przy reumatyzmie, ischias, 
wowych, chorobach kobiecych etc. 

schorzeniach dróg oddechowych. 

Leczenie astmy aparatem pneumatycznym 
(Camera pneumatica) 

z marką Wiehy-Ftat 

Woj. Stanisławowskie. 

chorobach ner- 
oraz przy 

пач = 

i MEBLE „4 Sezon od 1 czerwca. Ceny umiarkowane. 

Ё Wyprzedaž posezonowa Ё GIS SI КИ KU I CNES А НЕЛИ КОНЕ ЕВВ СЫ 

[| Gotówką па ВАУ  PIJĄCY WODE VICHY 
Źądać w pierwszorzędnych magazynach i Bcia ()ikin i | — “ гаралав zawsze ` 

: Niemiecka 3, „telefon 362. ‚ ё 
.'і!!і.."і!і!_".і..'.- k aš ion V ł C ki Y c E L E S T IN S$ 

  

  

    

           
  

    

   

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

    

    

    
    

  

  

  

  

  

ULOKUJĘ SYNKA choroby weneryczne, 
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. - oszenia przyjmuje ział T-wa w Wilnie, Najstarsza firma 'w kraju (egzyst. od 1840 r.) |" > Króle wakiej No m6 В WILNO g 
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a Jutro premjera! Największa atrakcja! Niezwykła sensacja bieżącego sezonu! i 

й Św | Kino-Teatr Ceny miejsc B € T k 66 : ‘ | 

FARBUJE WIEK „287 m Parter od 1 zł. 5 Potężny dramat miłości i zdrady, osnuty na tle autent. pamiętników b. szam- į z 

WSZELKIE RE E Balkon - 70 gr. k belana dworu Carskiego. Przepych! Wystawa! Wstrząsające sceny! Arcy- | ` 

MATERJAŁY BARUDUDGOZRODUCA dzieło wszechświatowej sławy. # 
NA ZIMNO 

с AL ; į Dziś ostatni dzienl : 
A GORĄCO и 5 Ą i + 1 
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NISSAN SALA Iš ASS EE е ) MU gins ОНО l PEC AE Й , 2 : i аи EEA | Kulturalno-Oświato głównych: KING VIDOR i LILIAŃ $TOPE. Nad program: „LOPEK SIĘ ŻENI* komedja w 2 akt. Ub. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. i 

zaanszRuNuzNuNNNzazzNuNANuMzaj jj łądnej miejsco- | SALA MIEJSKA rkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, Początek Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) i 
wości z dobrą ko- i ul. Ostrobramska 5. seansów o godz, 6-ej. Następny program: „PIES z HUXVILLE*. ; DRT DIT PE EW 

i ń i ikacją (przy : 5 : 
Bi ANS zamkni (ld rachunków $ čiki LOGI. So i miast. DOKTÓR za swoje Rutynowana nauczy- p 5 + " : sz ы I МС TACINMAÓW SpOKI Z OI. | stacji mise) I a A WA WS TOR ą Oddam аа окое Каутонса, ос  Spociaine liborstorjum ponini J Mieszkanie EAEBEGEZERESCIEJESESEZEJEJEZ nin. „olmin w Wilnie jeszkainym | B @ II. RauryikieviCIOMa a 2 ietniego i cziew= GO 1 ANGIELSKIE: gia amatorów totogratów - SE mem mieszkalnym E й ОНО ННЕа Le Ё Wilno, ul, św. Jańska 6 —, telef. I Ś potrzebne 3 pokojo- sus sa us ma r saus mus : ‚ i | zabudowaniami į | g D. starsza asystentka czynkę 4 letnię. Dzie- GO wyjedzie na lato, —88, Wywoływanie, ko iowanie, po- f We.  POŻĄdane na == 

w dniu 31 grudnia 1927 r. 5% pprzedania .|BAWAWAEB Kliniki dermat. U.S.ci zdrowe, ul. Nie- Rzeczna 1l-a m. 11, M wiekszanie pod K AEC Zwierzyńcu. Zgłosze- Listy Ni LIG B 
Skin Ginas hunek kasy 449,31;| D -H-K. „Zacheta . po powrocie zdzwiedzia 6—3. (róg Zakretowej). — EV ы | — Й ма do „Słowa* pod tan czynny: Rac y ,31;] Gdańska 6, tel.5-05 Paryża przyjmuje od lalisty fotografa. Tanie i dobre wy Ergo* . в g 

towary własne 102,60; dłużnicy i wierzycie- Orsay koda DOKTOR 11 — 12108 5 Gg TT Tum NM s konanie. 1385 - 4 8: rgo « = przesyła szybko i akuratnie 5. 

łe 64.852,07; nieruchomości 62.666,80; ru- m. u | P.ZELGDOWICZ Choroby skórne, le-| „ Zd: | SUMY ; R A AA LIFSZYC, RYGA. Adres: RIGA POST- B 
chomości 13.475,10; razem 141.545,88. ilenkin i $-la * czenie wtosėw meto-| AS MTC | art ina ziofych | « ZNANA WRÓŻKA CHIROMANTKA ® POSZUKUJEMY na [Į FACH 5 11. Przy zapytaniach o fi 

ь 3 Il. Wilenkin i k chor. weneryczne, | dą Sabourand'a, e-|SUUVR „ „PM do- | lokujemy dogodnie | * Pozostaje w Wilnie tylko do dnia 20 @ & 1 i 2 czerwca b. r. g iniormacje należy dołączyć 50 gr. g 
Stan bierny: kapitał zakładowy 57 tys. 2 ad syfilis, narządów | lektroterapja, naswie- dna o p I a utoanle į » czerwca b. r. Kto chce poznač przy- = Na Walny Zja.d Del. ZnoczEktRE raso 

100; komisowy PFOM. „Polmin* 24.979,31; RKA (i bo pfa| | moczowych, od 9 | tlanie i  kosmetyka| |) HK Zachęta | pod dobre zabez- | « SZłoŚć, powinien się pośpieszyć, ul. = Zw. Kół. i Org. Roln. рна и че д Н Е Ч НЕ а 1 п | 
inkasowy PEOM. „Polmin* 39.043,64; czy- OO anų —1, о4 5—8 wiecz. | lekarska,  (usuwanie| Giagską X tel 0-05 Sza = Młynowa 21, m. 6, naprzeciw Krzyża, m ** LA biegłego ste- ? 

sty zysk 19.822,93; razem 141.545,88. Istnieje od 1843 r.| | Kopieła-Lekarz ją app н L | D.H.-K.,Zachęta" | „.-.....iw„bramie na prawo na зсводу. _ РГа О РЕ RAZA CZ ЗЕ а Н0 ЕЛО 2Е КО 2 
Rach k St аЕЫ Fabryka i ё skład l 1 | е mocą operacji pla- DRUSKIENIKI Gdańska 6, tel,9-05 | sm MS RD RE EO EZ ZD AR ORA CIE DA OM 7; azek Kół. i Org. g 2 Bławat Wileński: B. 
achune rat ysKOW: с mebli: 1 Г. LEIOWICZOWA stycznych). Wilno, ui. są jeszcze w centrum 5 Klub Sfowarzyszenia Roln. z. Wileńskiej.-o B RA? i 

Winien: nieruchomości 5.903,15; ru- [2 SPRlne,| | KOBIECE, WENE- | Wileńska 33 m. 1. do wynajęcia pokoje jap fir. „Mūlh- R Wilno, ul. Wileńska 31, tel. 382 B 
% Inien: nieruchomošci Wald FU“ Isalony, _ gabinety,| | RYCZNE, NARZĄ- | Wa Z. 19-IV 28 r.l..24 przy rodzinie z utrzy- Fortepian hach* krzy- E fów Woisk h Do sprzedania DOM B Poleca wielki wybór towarów weł- @) 
chomości 1.018,48; koszty handlowe 86 tys. | łóżka nikloane il | DOW MOCZÓW. I-bócz maniem. Wiadomość: żowy, okazyjnie do Ё meryfów Wojskowyć 8 : 2{;:‘3…3 a dze В zacji Roi ydic wiec 

367,01. Saldo zysk 19.822,98; razem 113 tys. | angielskie, kreden“ | | cd 12--2 1 0d 4-6, | ———— Arsenalska 6 m. 1, sprzedania. Boniira- B i Micklewieżi Mżótdart iszoshełónowy” i plac letni. CENY NisKiE.  B 
111.57. Ma towary własne 8.877,92; pro- |pyy A” krzesta| | U" Mekieniaa 2 | arabų ris 904404 —1 terska 6, m. 2. —, q BEI ООО 1О НОО TadDoded SAW na В P. P. Urzednikom na dogodnych P 
wizja komisowa 63.712,17; sklepy 33.093,53; L 4 eboe i t. p. Do- EE : у astma, Am SAO НА РЕ ЕЛ Н Н С EM Zebrania towarzyskie, czytelnia, p dający się na ogrod- AAA GALI LAME a 
skład 7.427,95; razem 113.111,57. godne rarunki i| - W. Zdr Nr. 152 PG KRC gry komercyjne, gra Świetlno- NZ A 

a m Doktór Medycyny ków, Szujskiego 11. ; HERBATA kolorowa, szachy, domino, bufet. o macje: Trocka 7, Biu- 2-———————————5705 4 
AEKAKURAERKEZDARERZZARNAUNKNAZE LUKIEWIGZ sz 8122 ! ro T-wa J B. Segall. Przyjezdny kupuje k 

  

     

nn "g ucznia IV Kl, mėwią- skėrne i płciowe, ul. a kada aa S , w Wilnie i na prowincji wszelkiego 
# Комегу „ММиНег SS Belgo po irancusku, w iiekiewicza wejście +» Nasiona Geometra „starożytnośe: 
a 160 mdomu obywatelskim z uj, Śniadeckich 1, @ B у 2 gu oważniony przez JĄ rodzaju У 

® poleca N. GLEZER  Bnawakacje za lekcje przyjmuje od 4 7 88 ANUSZERKI Big ŹĄDAĆ WSZĘRNZIE. FLANCE, NAWOZY SZTUCZNE, | M. R. R. Wilno, Źwie. B jak meble, dywany, klimy, makaty, 
Н 7 Am J Sinai AT е нра ВАЙ Ва era ARE bis | С i - "Rp DA a i ь — i — , . > 

= Ha“ es na Košciaikouska, „Li“ „Br. PORILSKI нна кар от о Ч W В ЕЕ HY P Szwarcowy 1 (Wielka 15). £- ai EM 

RI R NSS IN) dwisarska 9 m. 9. choroby skėrne i we- AKUSZERKA BZ y 50) 
Kanas аваа — j * i : 0 ew ZEROWY. © ° „ O—1962 neryczne. Przyjmuje tg. Smiałowska A Biuro Techniczno- Dwa pokoje s: 

Światowej sławy kurarfy i domy do wynaję- ZES: 2 Aa przyjmuje od godz. 11 Handlowe NZYN Jų umeblowane Z  Užy- Rn RS SI ETUI AE GIS TSS PZ 
ziūrowia Letnisko cia w Ma- ka 2, róg Zawalnej do 2. Mickiewicza s 6 wanością | Tucini (e 

i : н „AS W.Z.P. | 46 m. S Niezamoż- Wilno, ul. Wielka i kia Aba ba 2 wszelkie wygody. e KARTOFLE 

Pensjonaty, internaty, dla dziewcząt i|)ojazd co godzina ее аи ее ПУ ustępstwa. gd dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: glądać od 2—5-ej, ul. 
o Uopadm Gena cakego. „ies jinanianutopiSel 07167 Br. ii. WOLFSUK sy, fa PN. 63 a „DEUTZ* w Kolonii: Silniki ropowe Diesela od*6 KM, na gaz 4 Tomasza zaa: 5 OWIES 

Dia dorosłych 150 fr Ee kra jest а ы{цгщ‹!:епіет ЬЁ?ЁЭЁПЁ;‹ЫПШ:С a: PEN Ę ssany z wilgotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, ero S posiada na składzie 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- Sklep i towarem, przy Wileńska 7, tel. 1067. OKUSZ KO 6 3 Jokomotywy i lokomobile ropowe. Poszukuje POSADY iS. ži i k 

E AE No e ul. Ad. Bicie - LBL powróciła i wznowiła „F. W. HOFMANN" we Wrocławiu: traki ramowe (gatry), ma- U aka: iieński Syndykaf Rolniczy @ 

PROPO EO PEN RCA e PCZedAW LUD Drėmos przyjęcia _ chorych jj _ szyny do wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny do obróbki drzewa |] mendacjami. Zna się В Wi ) Ч J : SA i Ę ę ilno, ul. Zawalna 9, tel. Nr. 323- f ое (Ё:г“"_?,‘е":зі5:;;'{2;‘"?‚'“…„1іЗёа EE Boktėr-Medycyny RZ. 2 h | „HUMBOLDT* w Kolonii patentowane kotły do60 atm. kompre- l doskonale na sztucz” @ о- Adres telegr.: i Bi : 
(Fćdćration Internationale des Pension- żę l 9LeZ NRL SS й sory, maszyny do wyrobu lodu Sy jatainego, Sai > p. AE o Gimoeiskna a Ban "Bi 
nats Europčens) Gudapest, М., Alkotma- ppm znacza nana  CHOFI órne, we- & + fabryki: ck" w Dreźnie, „Kapler* w Berlinie, res: CSR LIEBE E TT EEE SSD POW: 

n sakės 4, i. (Telephon: Terćz 242 — 36). neryczne i  moczo- SMIIEZEBAKZA „MIAG (zjednoczone tab YKI „Se + ap RY, Nr 4 m. 6, od g. 2 do y A A Gris FRANCUZKA płciowe. Elektrotera- „Amme-Giesecke“ i „Luther“ w Brunswigu oraz „Grefenius“ we 5 popol © 8182 Ечр Ž 
uror zdrowia: " ša B : 3 й УЙ : zał : Wap ке — — @—Т 

NE We Buda aaa e 2-т &нес! 5112 ра, słońce górskie | LEKKIE DEKTYŚCI Frankfurcie n/M): wszelkie maszyny młyńskie, turbiny wodne, Z В уе Е 
5п V EG o › 10 5 lat, spędzi wakacje w djatermja. Mickiewi- maszyny do wyrobu masy drzewnej, tektury i inne. Letnigko z utrzyma- s bė w 

T A a оа сН а. о6в glatar WNONARZEWENU | BENNO SHILDE" w Hersefldzie: Suszarnie do drzewa, tektu- | LUKU niem około SV SIA | ILDSZTEJN В 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *)sarska 9 m. 9. 0-£9€Z W.Z.P 43.: Lekarz-Dentyst ry, owoców i t. d. : Н ziozo, bions miejsco= s аТ Е ОНО ОЕ i 
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, ——————— ——DOKTOR GS A a @ Maszyny znajdujące się obecnie na składzie konsygnacyjnym w Wilnie | wość: Łukiszki, Pań- ilno, ul. Rudnicka 2. \ 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), Sprzedaje się pozo- MARŻĘ E sprzedają się jeszcze PO STARYCH STAWKACH CELNYCH, ska 21- 2. —z 

Gaonas A pano ile ion zaa AO ов yaene OżydskAŚMOlska | mety, kosztorysy I prospekfy ma żądanie BEZEKATNIE. | 7 ZEE aphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte- i fi er- r weneryczne by i tnej. š T я 4 ^ 
Carlo, Mentona, W Anglii: Londyn *) Cam- p EŃ "8200 zł Syfilis i skórne. Wil- Plombowanie i usuwa RO aaa ZA Poszukuję KUCHARKI Najbardziej udoskonalone 
bridge, *) Brigthon, Folkstone, We Wło- pianino — 1900  zł., No, ul. Wileńska 3,: e- 
szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja Bor- fortepian — 900  zł., lefon 567. 'Przyjmzje 
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Zell-am-Zee, Linz, *) Insbruck, *) Salzburg, *) stoperska Singera — 
W Niemczech: Berlin, *) W Belgii: Osten- 175 zł., maszyna Sin- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. gera gabinetowa 450 
W. miejscowościach zaznaczonych gwia- zł,, gramofon—100 zł., 

zdką, internaty dla chłopców i dziewcząt, skóry lakierowane, 
° oraz dla dorosłych, są otwarte przez cały różne obuwie damskie 

rok. Inne pensionaty i kurorty otwarte są; męskie, piata, pod- 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września. szewska półjedwabna, 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. dO ubrania, bielizna mę- 

Dr. Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _go0- 
dziny przyjęć 5 -7 pp. 
Zamkowa 7—1. Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa  Bacha 

  

nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

  

  na wyjazd do mająt- 
ku, zgłaszać się Ou 9 
do 3-ej Biuro Ra- 

korony. Sztuczne zę- chunkowe S. Gąsio- 
by. Wojskowym, u- rowskiej, Wilno, 
rzędnikom i uczącym Mickiewicza 8,  -2 
się zniżka. Ofiarna 4 — 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4-7. 

  

  

Letnisko w majątku, 
7 może być z cało- Wydz. Zdr. Nr. 3 dziennem  utrzyma- 

je kz: niem, 20 klm. od 
3—4 POKOJOWEGO Wilna. Komunikacja 

  
  

  

  

  

        
  

  

   
    

autobusowa. Szcżegó- 

amerykańskie maszyny do pisania 3 

„МО 
oraz 

arytmometry 

„EET 
najno wszej 
konstrukcji, 

do nabycia: 

   
    
   

    

       
            

   

  

50 proc. Oraz pulimanowskie wagony. Ce-ska. Lombard, ul. (Sztuczne słońce gór- MIESZK ania ły: ul. Żeligowskiego H w Biurze Techniczno-Handlowem 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od Biskupia: h 0 - egzz SKIe)i elektrycznością szukam, Zgłoszenia 1 m.1. 7 В, A PO 18 września) wynos lio ków Szwaja skupia 1 0 -086Z (datermia)  GZEE- šanų, ое Iii. Kiersrowski i hrażołek $-ka'" miesięcznie. 11- 2221 LETNISKO „Mieszkanie“, | - РИ В° ‚ 

z utrzymaniem w Wilno, Jagiellońska 8. Tel. 560. 
8 ; G pajatku ziemskim. = Р s 2 ю 

в М1есхкат!а оана / Ia | "A AA UI 2 Biuro Techniczne, + | przyjmie posadę i 
В składającego się z 3 pokoi tel. 560. A1919—0 Jk. OPJOWANIE arši METAMORDHOSA EBuchalter na wyjazd.  Wielo- 

B į kuchni poszukuję możliwie w PLANOW. po śl a Z ĄCE OO Маг Blietnra praktyka bankowa, handlowa 
В — śródmieściu. Oferty sub. a Baży pokój SWIATEODRUKI /Al Aniokolska 54, zapy= „adubalrve suvo DIEC мак M eis 0 O 
B „mieszkanie“ składać w Admin. 6 wicca Olo a tać stróża. | O- 0282 WĄYGTY, ZTDOM SZ T R Słowa”. 0—z6cz BB 

B „Słowa i 7 m. 2. —0 E ; AdŁó uk JAAA 

КЕ Drik, „Wydawaictwo W.loūskie“ ul. Kwaszelna 23. Wydawca 5tanisiaw Mackiewicz. Redaktor odzowiedzialny Czesław Karwowski. 

 


