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Dik, Rayoki a locie mit. Idzikov- 
alio Е о. Квар 

_ Na wiadomość o starcie lotników 
Olskich mjr. Kubali i mjr. ldzikow- 

Miego do lotu  transatlantyckiego, 
Spółpracownik jednego z pism war- 
ławskich udał się do departamentu 
inictwa MSWojsk., by uzyskać in- 
macje o przygotowaniach do lotu, 
lei departamentu. plk. S. G. piłot 
idomił Rayski, mimo nawału pracy, 
lzyjął naszego współpracownika. 
Na pytanie o genezę lotu, płk. 

wyski uśmiechając się, oświadczył: 
— Nie chcę i nie mogę udzielać 
Związku z lotem transatlantyckim 
Kichkolwiek wywiadów. Albowiem w 
"wnyči kołach może to być poczy- 

й przedwczesną reklamę. 
hocześnie uważam, że jedynie po- 

„*anymi do informowania o swym 
„ie są mjr. Idzikowski i mjr. Kuba- 
* Ą zresztą nie mam jeszcze żad- 
ch szczegółów o ich starcie. Otrzy- 

em po odłocie tylko krótki mel- 
nek, 
_ Departament lotnictwa zasadniczo 
- organizuje wielkich lotów, ani nie 

nacza do nich pilotów. Wyjątek 
qtnowi tylko +brawurowy raid kpt. 
Mlińsktego do Tokio. Ale jest to 
jlyny wypadek od chwili powstania 
inictwa polskiego. 

„ Projekt polskiego lotu transatlan- 
kiego wyszedł od zainteresowanych 
jim mjr. Idzikowskiego i mir. Ku- 
ali, którzy od lat kiłku pracują dla 

lictwa polskiego w Paryżu. Przed 
„Oma laty zjawili się oni w depar- 
„Nencie, sami zaproponowali podję- 
„- gigantycznego lotu i jednocześnie 
gedłożyli odpowiedni jego projekt. 

1 Jło to jeszcze przed wspaniałym lo- 
s Lindbergha. Departament po szcze 
j„Oowem zbadaniu projektu udzie- 
„Swej aprobaty na rozpoczęcie przy 
itowań, oczywiście w Paryżu, bo je 
„nie tam można było zmontować 
"arat, przystosowany do warunków 
JU przez ocean. Budowa płatowca 

2 „Silników trwała dość długo; ponad- 
= 4 Mjr. Kubala musiał przejść specjal 
“T V kurs nawigacyjny. 

8 Były to główne przyczyny, dla 
pórych termin przelotu edsuwał się. 

“ początku lipca przygotowania 
„pły w stadjum końcowe i oczeki- 
e już tylko odpowiednich warun- 

" atmosterycznych. Warunki lotu, 
Mo doskonałego aparatu, są pełne 

zpieczeństw. Wskutek  stalych 
Strów zachodnich na Atlantyku 

„yśstrzeń przelotu z Europy do Ame- 
|," wynosi 7200 km. pod wiatr, kie- 

z wiatrem wynosi ona zaledwie 
0. Przytem pogoda na Atlantyku 
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"У jt stal» zmienna i pelna niespodzia- 
M „kowski i mir. Kubala 

ka! jaknajpomyślniejsze 
d oceanu, by dopie- 

maniu wzbić się w 
Oczekiwanie trwało bar- 

y, długo i dopiero wczoraj zada- 
„alący meldunek by! mometem 

dującym. 
) Przedwczesny rozgtos, jaki temu 
Wi nadano—naležy to podkreślić 

hałym naciskiem nie wyszedł ani 
Strony lotników, ani departamentu 

м сбуа, Firmy, które budowały 
ję "Szałka Piłsudskiego", we włas- 

" interesie po ukończeniu apara- 
ĄPodjęły reklamę w pismach fran- 

ję ch. Wiadomości z pism francus- 
bs przedostały się nietylko do pism 
gkich ale pism całego Świata. 
Agnęło to za sobą niemałe dla 

k,, dzikowskiego i mjr, Kukali kon- 
y Slcje, zostali oni, bez ich wie- 

Iwiny, wciągnięci w tę reklamę. 
4„0t „Marszałka Piłsudskiego", 
w rozpoczął się w dniu wczoraj- 

jg „nad ranem—o ile nie zajdą ja- 

Niespodziewane wypadki i pogoda 
Sprzyjać lotnikom trwać bę- 
godz., a zatem powinni žoni 

Ować na ziemi Stanów Zjedno- 
ych w sobotę w nocy, najpóźniej 
ledzjelę rano. Polski lot transat- 

jj ski, według wiadomości nadesz- 
„gie knieq paryskich sier lótniczych, po- 

się odbyć bez lądowania na 
iR Spach Azorskich. 

gk _ Polska wyprawa naukowe. 
kiej Ургама naukowa prof., uniwersytetu 

У ы lońskiego L. Sawickiego, odbyła już 
„0 TWSzy etąt projektowanej podróży. 

Ji; 0 dokłądnem przestudjowaniu Besa- 
į ai Przyszłą kolej na rumuńską prowin- 
ku agczarnomorską Dobrudżę, która w 

6 alez" <ZACYm obchodzi $o-lecie swej przy- 
€żności do Rumunii. 

Kraj Spedycja polska przeszła przez ten 
rz. ATSZrutę wjelce skomplikowaną od 

POR Dunaju do granicy Bułgarji na 
fa udniu | od brzegów morza Czarnego 

/A wschodzie, no Silistrję na zachodzie. 

1 

» 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. 
odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa 4 zł. 

W sprzedaży detałścznej cena pojedyfczego N-ru 20 groszy. | 
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PARYŻ. 1-sza w nocy. Panuje tu niebywałe napięcie w związku z ocze- 
kiwaniem na wynik iotu Kubali i Idzikowskiego. 

Pismia wieczorae wydały nadzwyczajne dodatki z ostatniemi depesza- 
mi radiowemi. Wiadomość, że łotnicy znajdowali się dziś rano o 1800 kim. 
od lądu przyjęto w Paryżu z entuzjazmem, uważając to za oznakę udania się 
lotu. 

ST. JEAN (Nowa Ziemia) Do godziny 12 w południe według czasu 
miejscowego nie otrzymano tu żadnych wiadomości o lotnikach polskich. 

ST. JOBS (Nowo Funkiandja. t-sza min. 5. © 6 wieczór, czyli o 24 
według czasu warszawskiego nie otrzymano żadnej wiadoności o lotnikach 
polskich. 

Przygotowania da godnego przyjęcia lofników 
polskich w Ameryce 

NEW - YORK. (2 w nocy). Godzina 17 według czasu new - yorskiego. 
Na lotnisku Mielraćl zebrało się kiikadziesiąt tysięcy osób w oczekiwaniu 
polskich awjatorów. 

Licznie stawiła się emigracja polska w Ameryce, ustawiono kilkadzie- 
siąt aparatów kinowych oraz kilkaset aparatów fotogralicznych. 

Zebrani oczekują z natężeniem wieści o „Marszałku Piłsudskim ''. 
Dotychczas niema żadnych wiadomości. 
NOWY JORK. Z Waszyngtonu przybył tu poseł Rzeczypospolitej Pol- 

ski ażeby łącznie z tutejszym konsulem polskim ustalić szczegóły przyjęcia 
lotników polskich. 

Niebywałe napięcie w całym kraju. 
CAŁA POLSKA CZEKA Z BICIEM SERCA NA WIADOMOŚCI O LOCIE 

W całym kraju i stolicy panuje gorączkowe oczekiwanie wieści o na- 
szych iotnikach. Jednakże do tej pory (sobota godz. 24) nie nadeszły żad- 
ne dalsze depesze tak niecierpliwie przez całą Polskę oczekiwane. Nie ode- 
brano żadnych świeżych wiadomości ani od zagranicznych agencyj praso- 
wych, ani też za pośrednictwem warszawskiej krótkofalowej stacji, która 
pracuje bez przerwy nawiązawszy kontakt z Ameryką. 

Telefony międzynarodowe warszawskiej stacji radjowej czynne są bez 
przerwy skutkiem mnóstwa rozmów z prowincji skąd nadchodzą ustawicznie 
zapytania. 

Na prowincji panuje niesłychane zainteresowanie i troska o losy lot- 
ników. Po wsiach chłopi modlą się za pomyślność lotników. W sterach zie- 
miańskich czynione są duże zakłady, z przeznaczeniem wygranych zgóry na 
cele dobroczynne. 

POZNAŃ. Panuje tu ogromne zainteresowanie lotnikami. Mimo póź- 
nej pory — 23 min. 30 przed redakcjami tłumy ludzi czekają na wiadomości. 
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SEZ TRZY LINJĘ LOTU - PROJEKTOWANĘ 
е ее е © ©> PRZEZ MAJORÓW - IUZIKOWIKIEGO : KIJBAŁĘ>. 

zwiaki bohaterskiego oiicera zostaną przewie” 
zione ż Bagdadn do Polski. 

W dniu wczoraj. ojciec śp. por. Szałasa, zmarłego bohaterską śmiercią lot 
nika w odległym Bagdadzie, odbył konferencję z pułkownikiem Rajskim w 
sprawie przewiezienia zwłok syna do Polski. SE: 

Zdecydowano ostatecznie iż prochy bohatera spoczną w ziemi ojczy- 
stej. Zwłoki przewiezione zostaną częściowo drogą lądową częściowo morską. 

W dniach najbliższych wylecą do Bagdadu na dwuch aparatach zao- 
patrzonych w 650-konne silniki Lorrian Dietrich, przedstawiciele polskiego 
AE awiacyjnego celem asystowania na miejscu przy uroczystościach ża- 
obnych. 

Co się tyczy samego raidu tak tragicznie przerwanego na lótnisku bag- 
dadzkiem, to jego kontynuowanie załeży od wyremontowania aparatu. Narazie 
brak pod tym względem szczegółowych informacyj. 

O ile uda się uskutecznić w niedługim czasie naprawę „Fokkera*, 

wówczas kirem spowity olbrzym powietrzny wyruszy w dalszą drogę do Ka- 
iru i Warszawy. 

Poszukiwania Amundsena. 
MOSKWA. Uczestnicy wyprawy „Małygina* Wise i lotnik Babuszkin 

powrócili do Moskwy. Wiese, twierdzi, iż jego zdaniem, zarówno Amudsen 

jak i grupa Aleksandriego znajdują się przy życiu. Należy więc podjąć dalsze 

poszukiwania Amundsena. Położenie grupy Aleksandriego jest tem gorsze, że 

Włosi nie znają warunków podbiegunowych. Babuszkin natomiast jest zdania 
że samolot zatonął i załoga wraz z Amundsenem zginęła. Szwedzki meteoro- 
log Sandstroem liczy się z możliwością znalezienia zwłok Malmgreena przez 
poławiaczy fok, którzy wiedzą o nagrodzie 10.000 koron, wyznaczonej za 

znalezienie tych zwłok. Ze względu na obfitość tok, Sandstroem nie przypu- 

szcza, by niedźwiedzie pożarły zwłoki. Również niemożliwe jest by skutkiem 
tajania lodów ciało zapadło się w łód do tego stopnia, że nie można go było 
odnaleźć. 

Koroszeca oskarżają w Skupszczynie. 
WIEDEŃ. 4.8. (PAT). Według doniesień dzienników z Białogrodu na 

wczorajszem posiedzeniu Skupszczyny wpłynęło oskarżenie przeciwko pre- 
mjerowi dr. Koroszecowi, który jako minister spraw wewnętrznych naruszyć 
miał konstytucję, zakazując wszelkich manifestacyj przeciwko ratyfikacji tra- 
ktatu w Nettuno. 

Premjer Koroszec oświadczył, że działał właśnie w myśl konstytucji. 
Skupczyna odrzuciła oskarżenie 161 głosami przeciwko 5. 

Wybuch prochowni. 
WIEDEŃ. 4.8. (PAT). Według doniesień dzienników ze Spezii, w oko- 

licy tego miasta nastąpiła eksplozja fabryki prochu. Podobno wiele osób u- 

traciło życie. Szczegółów narazie brak. 
Wszystkie połączenia telefoniczne ze Spezją, Livorno i okolicą są prze- 

rwane. W późnych godzinach nocnych jak podaje prasa rozeszły. się w Rzy- 
mie pogłoski, że w porcie Spezia nastąpiła wielka eksplozja, znajdujących 
się w okolicy miasta olbrzymich zbiorników nafty. Pożar miał objąć również 
stację lotniczą w Spezii. Eksplozja wywołała wśród ludności ogromną panikę. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. © 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie Zwraca. Administra- 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot. ł 
DUKSZTY-——ul. Ger. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. 
GROUNO- Ksies. T-wa „Ruch“ 
HORODZIE|-—-K. Smarzynski. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—vt Ratuszowa | 

  

Lot Kubali i Idzikowskiego wzbu- 

dził w całej Polsce olbrzymie zainte- 
resowanie. Dolecą czy nie dolecą? 

Pytanie, które sobie każdy wczoraj 
zadawał. Tymczasem wiadomości ra- 

djowe łapane są namiętnie, a do re- 

dakcyj pism raz wraz dzwoni ktoś z 

prośbą o ostatnie wiadomości. Wczo- 

raj rano Otrzymane depesze nic na- 

turalnie konkretnego jeszcze przynieść 

nie mogły. Według urzędowych źró- 

deł nądanych nam o godzinie 7 rano 

z New-jorku można się spodziewać. 

że lot odbywa się pomyślnie. W Ame, 

ryce oczekują naszych lotników w so- 

botę wieczorem według czasu ame- 

rykanskiego. Polskie stowarzyszenia 

w Stanach Zjednoczonych przygoto- 

wują się do przyjęcia lotników. Do- 

noszą o niepomyślnych warunkach 

atmosierycznych nad Nową Ziemią. 

Jednakże według ostatnich danych 

meteorologicznych, nad zachodnio- 

północną częścią; Atlantyku, a więc 

na drodze lotu „Marszałka Piłsud- 

skiego" panują dobre warunki atmo- 

sferyczne. Zanotowano wiatry, wiejące 

ze wschodu ńa zachód i z południo- 

wego wschodu na północny zachód, 

dzięki czemu samolot będzie mógł 

prawdopodobnie zwiększyć szybkość 

do 200 kilometrów na godzinę. We. 

dług informacyj, otrzymanych z facho- 
wych kół lotniczych polskich, wiatry 

wiejące z Europy do Ameryki, to zna- 

czy ze wschodu na zachód, zdarzają 

się w ciągu 11 dni rocznie, to zna- 

czy 11 razy-m 365 dni lotu. Można 
Zatem mieć nadzieję, że nasi lotnicy 

właśnie natrafili na jeden z tych 11 

szczęśliwych dni. Jednakże informacje 

biura meteorologicznego donoszą, że 

nad Nową Funlandją panuje niepo- 
myślna pogoda. W New-jorku wyra- 

żają opinję, że lotnicy polscy uczynili 

by lepiej, obierając bezpośrednią dro- 

gę przez Azory do Nowego Jorku. 

Specjalna obsługa Polskiej Agen- 

cji Telegraficznej podaje urzędowy ra- 

port o wystartowaniu dzielnych lotni- 

ków. Raport brzmi, jak następuje: 

Ogólne obciążenie samolotu 8 

tysięcy kg., Benzyny 6300 kg. Oliwy 

225 kg. Start niezwykle udatny 630 

metrowy. Według wiadomości samo- 

lotu, towarzyszącego loinikom — ро!- 

skim na terytorjum Francji, wyso- 

kość lotu 400 metr. Przeciętna szyb- 

kość 1178 kilometrów. Oznaki zado- 
wolenia ze strony ldzikowskiego i 

Kubali. Warunki atmosferyczne na 

wybrzeżu francuskim średnie. W dal- 

szej drodze do Azorów świetne. Od 

Azorów do Ameryki wiatry sprzyja- 

jące. 

To wszystko, cośmy się dowie- 

dzieli o locie w gopzinach przedpo- 

łudniowych. 

Wieczorem nadeszła nowa serja 

depesz. 

Stacja radjowa w Walencji podaje, 
że parowiec brytyjski  transatlantycki 

„Pert-Hunter“ otrzymał od parowca 

Aztec wiadomość, według której z 

parowca tego o godz. 2 min. 40 wed- 

ług czasu Grenwich widziano pod 
44020* szerokości północnej i 2408* 
długości zachodniej / dwupłatowiec, 

którym, jak przypuszczają był, samo- 

lot „ Marszałek Piłsudski”. Dwupła- 

towiec szybko zniknął z oczu. Wed- 

ług wrażenia, odniesionego przez ca- 
łą załogę parowca, lot odbywał sie 

pomyślnie, a kierunek w jakim szy- 

bował samolot, świadczył, że zmie- 

rza on wprost do Nowego Jorku. 

Do godziny 11-teį w nocy 

jedyna konkretna wiadomość po- 

chodziła tylko z owego parowca 

„Aztec”. Brzmi ona bardzo pomyśl- 

nie, gdyż lot odbywał się zupełnie 

normalnie. 

Dane meteorologiczne trwały  Sto- 

sunkowo pomyślne. Silna burza, któ- 

ra szalała nad częścią Francji nie do 
tarła do tej okolicy nad Atlantykiem, 

w której znajdowali się nasi lotnicy, 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—jJ. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch”. 

Wojtkiewicz—Rvnek. 

ŚWIiĘCIANY POW. —Rynek 9. 
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

| WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

©. Lofnicy polscy nad Aflznfykiem. 
| BOTYCHCZA$ BRAK KORKRETNYCH WIADOŃ4OŚCI. 

Według relacji ,„Azteca* nad Atlanty- 
kiem wiał wiatr w kierunku południo 
wo-zachodnim z szybkością 3 metrów 
na sekundę. Morze dość spokojne. 
Widnokrąg zamglony. Od czasu do 

czasu padały deszcze i przechodziły 

lżejsze burze. 

Natomiast zupełnie bałamutną i 
dziwną wiadomość nadesłał „Reuter* 
powołując się również na radio z Wa- 
lencji. Wiadomość ta e tyle wygląda 
bałamutną, iż zdaje się musiała być 
przez kogoś przypadkowo przekręco- 

na,— Podobno o godz. 5 rano według 
czasu Greenwich z parowca zobaczo- 

no pod 460 20* szerokości północnej, 

a 200 40' długości zachodniej samo- 

łot, zbliżający się od zachodu (7), któ 

ry okrążył parowiec w promieniu 

mniejwięcej. pół mili na wysokości 500 

stóp, poczem odleciał bardzo szybko 

w kierunku północnym (7). Samolot 

nie dawał żadnych znaków. 

Zresztą samo zbliżenie sie samo- 

lotu do parowca należy uważać za 
rzecz naturalną gdyż ze sfer lotnictwa 
wojskowego Polska Agencja Telegra- 

ficzna otrzymała następujące wyjaś- 

nienia, dotyczące iniormacji parowca 

Amakura, który zaobserwował kie- 
runek lotu „Marszałka Piłsudskiego" 
z zachodu na wschód, zańim samolot 
okrążył statek przed kontynuowa- 
niem lotu. Ponieważ załoga „Mar- 
Szałka Piłsudskiego" posiada dokład- 
ny wykaz Statków, które znajdują się 
w chwili przelotu na linjach, jakiemi 
dążą okręty przez Atlantyk, lotnicy 
zauważywszy na swojej drodze paro- 
wiec, zbliżają się do niego, okrążają 

go celem zaobserwowania nazwy, by 
w ten sposób, znając czas i miejsce, 
w którym statek znajduje się w da- 
nej chwili, móc dokładnie określić 
położenie względnie otrzymać wiado- 
mości przez sygnały optyczne. 

Q informowanie naszych lotników 
proszone były  radjotelegraficznie 
wszystkie parowce, znajdujące się na 
morzu wczoraj i dzisiaj. W ten spo- 
sób zbliżenie się do statku bez wzglę- 
du na jego kierunek, należy uważać 
za zupełnie naturalne. 

Lot Kubali i Idzikowskiego wywo- 
łał wielkie zainteresowanie w całej 
Europie. Pisma są przepełnione ko- 
mentarzami. 

Powtarzając stare wiadomości, 

pisma berlińskie donoszą, że w cza- 
sie pierwszej połowy lotu samolot 
polski miał nawet przychylny wiatr o 
szybkości 40 kilometrów na godzinę, 
który wiał w kierunku lotu. W cza- 
sie 2-ej połowy lotu lotnicy mieli wiatr 
przeciwny o sile 25 km. na godzinę, 
niesprawiający jednak wielkich trud- 

ności. ё 

Prasa francuska  optymistycznie 

wyraża się o widokach lotu. O ile 

będzie on miał przebieg normalny, 

to znaczy jeżeli n. p. „Marszałek 

Piłsudski będzie leciał z szybkością 

150 km. na godzinę, przeleci on nad 

Nową Szkocją około godziny 1 wie- 

czorem, a w Nowym Jorku będzie 
około 1 w nocy. 

„k 

Tyle z dotychczasowych wiadomo- 
ści, Czekając na dalsze w w między- 
czasie możemy dla dodania sobie 
otuchy uprzytomnić sobie :budowę 
samołoiv „Marszałek Piłsudski". 

Jest to wielki dwupłatowiec me- 
talowy. Na aparacie tego samego ty- 
pu w r. ub. lotnik Pelletier d'Oisy 
dokonał lotu dokoła morza Środziem- 
niego. „Marszałek Piłsudski" zaopa- 
trzony jest w motor o sile 650 koni 
parowych, waży on 1.850 kig., zdol- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-e; i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 9г 

EET 

4 Wii 28. 

u Marszałka Pilsud- 
skiego. 

P. Marszałek Piłsudski przyjął w 
dniu wczorajszym prezesa  stowarzy- 
szeń weteranów armji polskiej w 
Ameryce, red, Kazimierza S. Bałdygę, 
który złożył p. Marszałkowi wyrazy 
hołdu i czci w imieniu stowarzy- 
szenia. 

Przyjęcie 

liriopy i zastępstwa w Minisf. 
Skarbu. 

Naczelnik wydziału adminstracyj- 
nego Ministerstwa Skarbu Jan Około- 
Kułak powrócił z urlopu i objął w 
dniu 2 b. m. urzędowanie. 

Naczelnik wydziału Ogólnej Poli- 
tyki Finansowej Ministerstwa Skarbu 
Wacław  Fabierkiewicz wyjechał w 
dniu 2 b. m. na urlop wypoczynko- 
wy, w czasie którego zastępować go 
bądą radcowie tegoż ministerstwa A. 
Krahelski i Tadeusz Szturm de 
Sztrem. 

Przyjęcie w M. 8. Z. 

Wicemin. spraw zagranicznych p. 
Wysocki przyjął wczoraj posła wło- 
skiego p. Maioniego i odbył z nim 
godzinną konierencję. , 

Nominacja dwóch nowych Biska- 
pów w Polsce. 

Ojciec św. zamianował dziś dwóch 
nowych Biskupów w Polsce, miano- 
wicie: Ks. Prałata Dr. Franciszka Li- 
sowskiego biskupem sufraganem Ar- 
cybiskupa lwowskiego, obrz. łaciń- 
skiego z tytułem Biskupa Mariammo. 
Ks. Biskup Dr. Lisowski uródził się 
w 1870 roku; otrzymał Święcenia ka- 
płańskie w 1900 roku i jest obecnie 
profesorem dogmat. szczeg. przy Uni- 
wersytecie Jana Kazimierza i rekto- 
rem seminarjum klerykalnego obrzą- 
dku łacińskiego we Lwowie. 

Ks. Prałata Dra teolog. i filoz. 
Walczykiewicza biskupem sufraganem 
w Łucku z tytułem Biskupa Zonopo- 
lis. Ks. Biskup Dr. Stefan Walczykie- 
wicz urodził się 1886 roku, otrzymał 
Święcenia kapłańskie w 1910 r. i był 
przed nominacją kanonikiem katedra|- 
nym i inspektorem studjum teologicz- 
nego w Płocku. 

Bały sierpień P. Prezydent spędzi 
w Spale. 

Jak się dowiadujemy, remont apar- 
tamentów prywatnych p. Prezydenta 
Rzplitej na Zamku został już ukoń- 
czony, p. Prezydent jednakowoż cały 
sierpień spędzi w Spale. 

Jedynie w dniu 9 b. m. p. Prezy- 
dent przybędzie do Warszawy, aby 
przyjąć na audjencji delegację Mię- 
dzynarodowego Kongresu Prawniczego 

baurzaf Glimpiady Kaz. Wierzyń- 

ski wyjechał po odbiór nagrody. 

W dniu wczorajszym 0 _ godz. 
20.50 wieczorem pociągiem via Berlin 
wyjechał do Amsterdamu celem 0so- 
bistego odbioru przyznanej nagrody 
laureat konkursu artystycznego na 
Olimpjadzie w dziale literatury p. Ka- 
zimierz Wierzyński. P. Wierzyńskiego 
odprowadziło liczne grono znajomych 
i wielbicieli jego talentu. 

Jak dowiadujemy się w _ dniu 
wczorajszym p. Wierzyński otrzymał 
od p. ministra Wyznań Rel. i Ošw. 
Publ. Świtałskiego następującą de- 
peszę: : 

„Przesyłam Panu radosne powin- 
szowania z powodu zwycięskiego re- 
kordu na poetyckim turnieju Olim- 

piady. ) 
Pozatem p. Wierzyński otrzymał 

depesze gratulacyjne od p. Skotnic- 
kiego, dyrektora departamentu Sztuk 
Ministerstwa W. R. i O. P, od p. 
Jackowskiego dyrektora]departamentu 
politycznego M. S. Z. i od wielu in- 
nych osobistości. 

Mandlowe placówki Polski 
w miasfach francuskich. 

Mając na uwadze postulaty ku- 
piectwa polskiego, zamierza lzba 
Handlowa Francusko-Polska w Pary- 

ny jest do dokonania lotu o dłudo- żu utworzyć szereg swych przedsta 
ści 7.800 klm. Aparatu radjowego na wicielstw w miastach  prowincjonal- 
„Marszałku Piłsudskim” niema. nych Francji, między ianemi w Lyo- 
Oprócz dwóch małych czółenek guta- nie i Marsylji. 
perkowych majorowie Idzikowski i 
Kubala nie zabrali 
środków ratunkowych, jednakże w 
razie przymusowego opuszczenia się 
na wodę opróżnione zbiorniki pozwo- 
lą lotnikom utrzymać się dłuższy 
czas na powierzchni morza. 

prawie zadnych umożliwi 
Otwarcie tych przedstawicielstw 

nawiązanie  bezpošrednie- 
go kontaktu z kupiectwem francu- 
skiem i przyczyni się do wyelimino- 
wania pośrednictwa w handlu polsko 
trancuskim.



ECHA KRAJOWE 
NOWO uRÓDEK. 

— Piersze sportowe zawody policyi- 
ne w Nowogródku. W dniach 4,5i6 
sierpnia b. r. po raz pierwszy Od czasu 
odzyskania niepodległości, Nowogródek 
gościć będzie zawodników sportowych po- 
licji państwowej z całego województwa no- 
wogódzkiego, którzy przybędą tu na elimi- 
nacyjne zawody sportowe. Ponad stu za- 
wodników ubiegać się będzie o palmę pier- 
wszeństwa, aby zostąć wyelimino»anym 
na ogólno krajowe zawody policyjne, któ- 
re odbędą się we wrześniu w Warszawie. 

A będzie to zaszczytem nielada repre- 
zentować policję całego województwa, być 
wybrańcem z setek, aw razie zwycię- 
stwa z tysięcy. > 

Sport bowiem jest jednym z tych czyn- 
ników, który daje tężyznę ciałą i hart du- 
cha, wyrabia mięśnie, pobudza do czynów — 
do szląchetnego współzawodnictwa. Sport 
jest platformą, na której zacierają się ró- 
źnice stanowe i szczeble społeczne, w spor- 
cie przoduje ten, kto silną i wytrwałą pra- 
cą uzyska lepszy wynik od swego współ- 
zawodnika. jeśli mówimy o Anglji, jako o 
najbardziej demokratycznym kraju w Euro- 
pie — to nie nałeży zapominać, że sport 
jest tam jednem z ogniw demokratyzmu. 
Tam lord boksuje się z górnikiem i jeśli 
ułegnie, wcale mu to ujmy nie przynosi. 
Przeciwnie, chętnie posłucha rad i uwag 
swego zwycięzcy. | 2 S 

Ideą przewodnią instytucyj popierają- 
cych sport jest propagowanie go wśród 
najszerszych mas i wprowadzenie na wieś, 
by uchronić ludność od degeneracji, a pań- 
stwu dać silnych i zdrowych obywateli. 

Policjant, jako jeden z tych, którzy 
stale bezpośrednio z ludnością stykają się, 
może wiele w tym kierunku zdziałać. Na 
tym polu może najłatwiej nastąpić zbliże- 
nie do ludności, która wreszcie zrozumie, 
że policjant polski to nie jest bezmyślny 
„stupajka” caiski, ale opiekun iudności, 
straż prawa i bezpieczeństwa publicznego. 
By jednak coś propagować i uczyć, trzeba 
wpierw samemu umieć. Dlatego też każde 
zawody są egzaminem z dotychczasowej 
pracy. Wyniki wykażą, jak kto pracował. 

" Na terenie naszego województwa sport 
w policji jest dopiero w stadjum rozwoju. 
W roku ubiegłym mieliśmy zaledwie jeden 
policyjny klub sportowy. Dzisiaj mamy ich 
już sześć. i tak najczynniejszy i „najruch- 
liwszy w Nowogódku (160 członków) z se- 
kcjami piłki nożnej, lekkoatletyczną, strze- 
lecką i kolarską. P. K. S. w Nowogródku 
może poszczycić się zwycięstwami w strze< 
laniu na zawodach, urządzanych przez 27 
p. ułanów. P. K. S. Słonim (144 czł.) za- 
inicjował i urządził pierwsze w Nowogród- 
czyznie na szeroką skałę zawody kolarskie, 
w których wzięło udział ponad 70 zawod- 
ników w 7 biegach. P. K. 5. Baranowicze 
(200 czł.) bierze stały udziął we wszyst- 
kich imprezach sportowych, odbywających 
się w Baranowiczach. P. <. S. Stotpce (114 
czł.) założył sekcję wioślarsko-pływacką i 
w niedługim czasie wyśle na zawody wio- 
ślarskie swoją osadę, w najgorszym razie 
jednego skulingowca. P. K. Ś. Lida (80 czł.) 
wystawił drużynę, która wykazała duże 
walory sportowe i koleżeńskie w próbnym 
marszu eliminacyjnym do „Marszu Szia- 

„kiem Batorego”. Р. К. 5. Wołożyn (108 
czł.) wspólnie z kopistami urządził już 
szereg zawodów sportowych w Wołożynie. 
Jak więc widzimy praca w szybkiem tem- 
pie idzie naprzód, a wyniki ocenimy na za- 
wodach. - ieina 

Program zawodów jest następujący: 
I dzień 4 sierpnia godzina [4. Na placu 

sportowym P. K. 5. (zamek) pan Komen- 
dant wojewódzki powita przybyłych na za- 
wody zawodników. 

Godz. 15. Z placu sportowego P. K S. 
wystartują patrole kolarskie do Nowojelni 
i z powrotem (46 klm.). Meta biegu będzie 
przy koszarach policyjnych (Kolonia urzę- 
dnicza, obok kolejki). 

Il dzień 5 sierpnia godz: 8-ma. Zawod 
strzeleckie małokalibrowe (strzelnica P. K. 
S. Zamek). 

Godz. 8 --i1 i 16—19. Zawody lekkoa- 
tletyczne (plac Sokolski), 

lll dzień 6 sierpnia godz. 8-ma zawody 
marszowe ną dystansie Niemen Nowo- 
gródek klm. 30 (Start w Niemnie za pro- 
mem). Meta — plac sportuwy P. K. S. (Za- 
mek). 

Godz. 8-ma. Zawody strzeleckie z bro- 
ni długiej. (Strzelnica w Marysinie). 

Godz. 19-ta. Rozdanie nagród przez 
Pana Wojewodę na placu sportowym P. K. 
S. (Zamek). 

Szczegółowe wyniki podawać będziemy 
z każdego dnia zawodów. 

MOŁODECZNO. 

— Do czasu stworzenia u nas samo- 
rządu gospodarczego, wszędzie, gdzie lokal- 
ne kółka rolnicze są słabe i nie przejawia- 
ją żadnej działalności, (stwierdzić musimy, 
że większość jest takich „Kółek*) -— wiel- 
kiemi sprawami organizacyjno-inwestycyj- 
nemi powinny zająć się zarządy gmin. Po- 
wszechnie wiadomem jest, że tam, gdzie 
coś się robi z łaski i honorowo, „praca“ 
taka zazwyczaj polega na gadaninie i tytu- 
łach. To też wdzięczne pole do pracy mają 
tu inteligentni kierownicy gmin z inicjatywą 
ipraktyką organizacyjno-gospodarczą. Po- 
trzebny jest też pewien nacisk zgóry. Po- 
mimo, że zarządy gmin uginają się wprost 
pod nawałem często nieprodukcyjnej papie- 
rowej pracy biurokratycznej, jednakże są 
takie gminy, które znajdują czas i dla pra* 
cy twórczej. jako przykłąd posłużyć tu 
może powiat Mołodeczański. Nowy, przed 
rokiem dopiero utworzony z siedmiu naj- 
gorszych pod każdym względem gmin, po- 
wiat mołodeczański poszczycić się może 
obecnie dobremi spółdzielniami kredyto- 
wemi, mleczarniami, domami ludowemi. Są 
w powiecie Mołodeczańskim takie gminy, 
które posiadają prócz kilku mleczarń spół- 
dzielczych spółdzielnie rolniczo-handiowe 
i przetworów owocowych, dom ludowy, ka- 
sę Stefczyka, stację oczyszczania zboża, 
bank ludowy, spółkę wodno-meljoracyjną. 

Przy pewnym nacisku zgóry można i po- 
winno osiągnąć, żeby tak było w każdei gmi- 
niena Wileńszczyźnie, wtedy nie będziemy 
nieprodukcyjnie tracili czas Hi energję na 
likwidowanie wszelkiego rodzaju hurtków, 
ai ludność miejscowa, widząc, że dbają 
o nią i pracują nad poprawieniem jej do- 
brobytu, zupełnie inaczej będzie zapatrywa- 
ła się na nasze zadania ną Kresach. 

SŁONIM 

— Budowa mostu przez kanał. W 
ostatnich dniach miejscowe władze państwo- 
we przystąpiły do budowy kołowego mo- 
stu przez kanał w Słonimie. 

Roboty ziemne są już na ukończeniu, 
zaś zupełne zakończenie budowy nastąpi 
prawdopodobnie na jesieni rb. 

Most ten ma być prawdziwą ozdobą 
dla miasta Słonima. 

— Przyjazd Messalówny. Znana w 
świecie artystycznym p. Lucyna Messałów- 
na przyjeżdża w najbliższych dniach do 
Słonima, gdzie wystąpi w rewji. Pobyt zna- 
KOH artystki w Słonimie potrwa kil- 
ka dni. 

Wil.-Trocki. 

-—- (0) Stan urodzaju w pow. Wileń- 
sko-Trockim. Z dniem pierwszym sierpnia 
rozpoczęty się żniwa w pow. Wileńsko- 
Trockim. Ogólny stan żyta w powiecie 
jest średni. Gospodarstwa zbiorą mniej sło- 
my, lecz więcej kłosu dorodnego. 

Owsy i jęczmienie ogólnie w powiecie 
są dobre. Nadzwyczajnej dobroci jest groch. 
Kartofle najwięcej ucierpiały wskutek de- 
szczów i chłodów, w szczególności na 
gruntach podmokłych. 

Koniczyny i  sianą otrzymają go- 
spodarze w tym roku mniej, niż w roku 
1927. Widocznem jest, że na jesieni u wię- 
kszości gospodarzy zostanie wysprzedana 
część żywego inwentarza z powodu braku 
paszy, 

pow. 

I 8-mio klasowe Lieeum Koeduk 

Dyrekcja podaje do wiadomości, że 
minów wstępnych w jesieni 

w poniedziałki i czwartki od godz. 11 

8 Przy liczum klasy wsfępne. 

B. SZEPOWALNIKOWOWEJ Trocka 1. 

(klasy I, Il i II) kancelarja przyjmuje 

z polsko-franc. 
jęz. nauczania 

podania o dopuszczenie do egza- 

13-ej. 

B 
B 
B 

| biceum posiada infernaf. „2 

FRANCUSKI OGRÓDEK DZIECIĘCY 
№ № Szepowalnikowowej Trocka . @ 

Zapis dzieci przyjmuje się w kancelarji, w poniedziałki i czwartki 
od godz. 11—3-е] 

SŁOWO 

Mafactwa niemieckie w zafaryu polsko-kowieńskim 
BERLIN. 4.8. (PAT). Korespondencja stronnictwa niemiecko - narodo- 

wego donosi że zastępca przewodniczącego niemiecko - narodowej frakcji 
parlamentarnej Lindeiner Wildau odbył w urzędzie spraw zagranicznych ofi- 
cjalną konferencję na temat zagadnień zagranicznych z dyrektorem minister- 
jalnym Kepkem, informując się o problemach polityki wschodniej. 

Zdaniem niemieckich kół nacjonalistycznych, kroku niemieckiego w Ko- 
wnie nie należy w żadnym wypadku rozumieć jak zapowiedzi zmian w nie- 
mieckiej polityce wschodniej. Wskazówka, że taka zmiana nie jest przewi- 
dziana ma być fakt. iż w ostatnich dniach podjęto rzekomo również odpowie- 
dnie kroki, jak twierdzi nacjonalistyczna korespondencja - i w stosunku do 
powołanych czynników polskich. 

B. minister (ifewski przed sąde 

  

KOWNO. Prezydent Smetona podpisał dekret, na mocy którego b. 
premjer i minister skarbu Petrulis został oddany pod sąd. 

Proces Petrulisa miał si ęodbyć już dawno, jednakże pomimo, że oskar- 
żony domagał się procesu, prezydent 
kretu, bez którego nie można rozpocząć kroków sądowych przeciwko 
ministrom 

    

Podpisanie w Waszyngtonie trakta- 
tu handlowego pomiędzy rządem Sta- 
nów Zjedn. i rządem Nańkińskim wywo 
łało pewną konst ernację i sporo ko- 
mentarzy w prasie angielskiej. 

Szczególniejszą uwagę poświęca tej 
sprawie „Observer*, uważając zawar- 
cie traktatu handlowego jako wstęp do 
oficjalnego uznania rządu Nankińskie- 
go przez Stany Zjednoczone. 

Tygodnik angielski przypuszcza je 
dnak, że traktat ten jest tylko tymcza- 
sowy gdyż ostateczne ustanowienie wa 
runków, na których mają być oparte 
stosunki handlowe Chin z mocarstwa- 
mi cudzoziemskiemi musi być przede- 
wszystkiem wynikiem całkowitego po- 
rozumienia tych mocarstw. 

Prasa sowiecka widzi w podpisa- 
niu niezależnego traktatu handlowego 

Smetona zwlekał z podpisaniem de- 
b. 

Traktat handlowy | amerykańsko-hiński 
Chinami źródło niesnas ek i nieporozu- 
mień pomiędzy Ameryką a Wielką Bry 
tanją i Japonią. 

Moskiewska „„Prawda* przewiduje, 
że kapitał amerykański chce pokojowej 
penetracji do Chin na niekorzyść An- 
giji i Japonii. 

Wszystko zaś jest skierowane w ce 
lu eksploatacji nieszczęsnych robotni- 
ków chińskich. Na szczęście jednak na- 
ród chiński nie zdołał dotychczas za- 
pomnieć bombardowania Nankinu 
przez Amerykanów i innych zbrodni 
amerykańskich popełnionych w Chi- 
nach, i potrafi zachować odpowiednie 
stanowisko w stosunku do Ameryki. 
Zdaniem organu sowieckiego Stany 
Zjednoczone chcą obecnie wyzyskać 
sytuację w Chinach i zagarnąć dla sie- 
bie cały rynek chiński koszeam Anglii i 

pomiędzy Stanami Zjednoczonemi a Japonii. 
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Biuro Reklamowe 

Przemysłowej 

Nowość o linie 
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Zatwierdzone przez M. S. W. 

STEFANA GRABOWSKIEGO w WILNIE 
Garbarska I, tel. 82. 

Na okres 1-szych Targów Północnych i 
w Wilnie przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 

wileńskich PISM NA WYJĄTKOWO DOGODNYCH WA- 
RUNKACH. й 

Reklama przez megafony MOWIONA 
na terenie Wystawy. - Zamówienia na 

reklamę powyższą przyjmuje Biuro oraz upoważnieni ajenci. 

  

Wystawy  Rolniczo- 
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Odwiedźcie 

Lipskie Targi Jesienne 
26 Sierpnia — 1 Września 1928 r. 
najkorzystniejsze źródło zakupu na Świecie! 

Informacyj udziela 

LIPSKI URZĄD TARGOWY w LIPSKU 
oraz Przedstawiciel na Polskę 

WŁADYSŁAW GLAZER, Warsaw 
Al. Jerozolimska 41, telefon 230-55. 

  

Czemu nie odbywa się 
proces meksykański? 

Kto zamordował Obregona? Po- 
licja stwierdza stanowczo bezwa- 
runkową winę socjalistów. Szef 
policji meksykańskiej oświadcza, 
że władze wyższe przeszkadzają 
mu w prowadzeniu śledztwa. 

„Osserwatore Romano* w Nr. 172 oma- 
wia polityczną sytuację w Meksyku, opie- 
rając się na urzędowych wiadomościach, 
jakie nadeszły o ostataich wypadkach. We- 
dług tych wiadomości nadchodzi już czas 
całkowitego wyjaśnienia stosunków meksy- 
kańskich, wobec tego, źe stronnictwa rol- 
nicze pod przewodem posła Antoniego Dia- 
zą zupełnie jasno sformułowały oskarżenie 
socjalistów o zamordowanie prez. Obrego- 
na. Położenie dyktatorą i rządu, zwłaszcza 
w ostatnich dniach, stało się „niezmiernie 
przykrem. Policja stwierdziła bezwarunko- 
wą winę przywódców socjalnych. Ujawniło 
ią w dostatecznej mierze przeprowadzone 
dotychczas śledztwo, do czego dochodzi 
fakt, że właściwi winowajcy swem zacho- 
waniem dostarczyli najlepszych przeciwko 
sobie dowodów winy. Po zniknięciu mini- 
stra Louis'a Morones'a zakomunikowano 
teraz także o ucieczce kierownika urzędu 
dostaw dla wojska Celestyną Gasca, który 
przebrany za szofera opuścił stolicę w 
swem aucie. Gasca: był jednym z tych 
członków rządu, którzy otrzymali, jako 
przedstawiciele socjalistów, kilka dni temu 
dymisję. Za zbiegami został zarządzony 
energiczny pościg. Wszystkie wyjścia z 
miasta i przejścia przez granicę są ściśle 
strzeżone* 

Rząd wobec takiego obrotu sprawy ja- 
wnie stara się zrzucić z siebie odpowiedziai- 
ność, spełniając gorliwie żądania stronnictw 
rolniczych, za któremi opowiada się cała 
opinja publiczna. jednakże zdaje się, że 
rządowi nie uda się uniknąć otwartego 
konfliktu ze stronnikami Obregona. Dziś 
żąda partja rolniczą  jaknajsurowszego 
śledztwa przeciwko winowajcom i bez- 
wzgłędnego usunięcia moralnych sprawców 
ponurego mordu z parlamentu i z rządu. 
Poseł Diaz oświadczył, że obregoniści od- 
tąd stosować będą bezwzględnie nieprzeje- 
dnaną politykę bez jakichkolwiek kompro- 
misów, że oni trwać będą na tem stano- 
wisku, aż parlament i iząd zostaną Oczy- 
szczone z wszelkich podejrzanych elemen- 
tów i staną się całkowicie obregonistow- 
skie. „jest to minimum tego, cośmy winni 
naszemu w tak barbarzyński sposób zamor- 
dowanemu wodzewi* — oświadczył kró- 
tko Dias. 

W kaźdym bądź razie, według podawa- 
nych przez „Osservatore* wiadomości z 
Meksyku, jest rzeczą pewną, że obregoni- 
ści są dziś panami sytuacji i wcale nie są 
skłonni służyć za narzędzie innym. Wiado- 
mo, że obregoniści na szeregu swych ze- 
brań omówili i zdecydowali kwestję wybo- 
ru prezydenta. Lecz w jakim sensie? Mówi 
się tu, że Antoni Diąz coraz bardziej od- 
dala się od Callesa i że nie ma zamiaru 
wraz z obregonistami popierać ponownego 
wybaru Callesa ną prezydenta. Wydaje się 
zatem, że jedność t.zw. rewolucyjnych par- 
tyi skofczyla się i że rozłam ten może 
przynieść dla dalszych losów Meksyku bar- 
dzo ważne niespodzianki. Možliwem jest? 

że obregoniści ewentualnie zbiiżają się 
katolików, chcąc zapewnić sobie pom” 
wynik przy przyszłych wyborech. Zbli. 
to umożliwiłoby rzeczywiste  przywróc 
pokoju w Meksyku i zakończenie w 
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domowej. 

Po tem rzeczowem przedstawieni 
litycznej sytuacji w Meksyku, pod 
przeważnie za Agencją Stefaniego,stawia, 
servatore Romane* pewne pytania. Mian 
wicie, pisze on: „Pomijając to, że prześlą 
dowanie kosztowało liczne rodziny wi 
cierpienia i krwi, zaś państwo naraziło 
poważne straty gospodarcze, a, 
jeszcze na pogardę: pomijając 
ność  Callesa, kióry nie umiał p 
skromić rewolucyjnych powstań, 
pić i należycie ukarać bandytyzm 
przywrócić, mimo tysięcznych zapowie 
autorytetu państwa przez powszechną z, 
dę i przez mocny rząd, a który umiał, ty 
ko katować kapłanów, młodzieńców i b 
bionne kobiety, pomijając to wszystkoy 
pozostaje moralną niemożliwością, aby 
jego osobę i za jego zachowanie się mo! 
popełniony na prez. Obregonie, nie 'rzut 
głębokiego cienia. Stwierdzona uciecz 
Moronesa, ucieczka Ceiestyna Gasca, į 
no wyrzecone przez policję oskarżenie 
cjalistycznej partji, na której Calles 
dalece się opierał, że bezpośrednich wspó 
pracowników swych powołał właśnie z | 
szeregów, wreszcie owi 3 dymisjonowa! 
socjalistyczni członkowie rządu, któr 
przez obregonistów i przez opinię public 
ną zostali obwinieni,—to są fakty, Który 
nie można zmązać, chociażby poniewczi 
sie zrzucało się zresztą zupełnie wyraź 
odpowiedzialność za nie. 

Wnet po morderstwie opiują publicz 
dopatrywała się politycznych przyczyn, Ku 
re mordercę do zbrodni przywiodły, 
„nieprzyjaznych stosunkach socjalistów | 
Obregonem*. Dowodem tego jest fakt, 4 
Louis Morenes z ucieczką nie zwlekał © * 
czasu, aż Antoni Diaz przeciw niemu po' * 
stał, a nowy szef policji oświądczył, |“ 
nącisk, wywierany zgóry przez wyższe w. |? 
dze, przeszkadza mu w czynnościać * 
śledczych. W tem miejscu interweniow * 
właśnie prezydent republiki Plutarch Ca | 
les. On sam wziął na siebie rolę sędzieg 
śledczego i sędziego wyrokująceggę „po 
tyczne przyczyny* zmieniły się na „wzglė! į 
religijne", morderca ma natychmiast umr: k 
ito w ten sposób, by Się doń niktja 4 
zbliżył, a nawet, by nikt nie wiedział, gdź | 
on jest przetrzymywany. Ma umrzeć 5 > 
procesu, wbrew konstytucji, wbrew praw > 
wbrew kulturze,—jak zwykie, jak zawsł 
podczas dyktatury Callesa. 

Diaczeso to wszystko? Kto terazjod 
ży się zaprzeczyć, że Calles wiedział, lef 
spodziewał się, że ręką Swą podejrze 
uchyli i sytuację uratuje? Że wiedział 0 
iż bez tego upadek 3 jego ministrów i I$. 
go partji jest nieunikniony? Co о # 
wszystkiem należy sądzić? Co sądzić 
głowie państwa, gdy świadomie nietyl 
usuwa podejrzenia, ale kieruje na fałsz 
we tory oskarzenia i wymiar sprawiedliw: 
ci? Który nietylko ratuje winowajcę, 
także stwarza ofiary niewinne? й 

Teraz można zostawić socjalistom je 
ną radę: „Ratuj się kto może!* Teraz | 
można zamknąć bramy miasta, gdy wim 
uciekli z miast i można ich szukać wsz 
dzie, gdy już nie sposób ich znaleźć. P. 
tania te jednak pozostają i wzywają do a 
powiedzialności, która nie może zniknąć 
jak Morones i:Gasca! 
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Minisier Balodis o federacyjnych pogloskach. 

„Jaunakas Zinas“ zamieścił roz- 
mowę z łotewskim ministrem spraw 
zagranicznyca A. Bałodisem w związ- 
ku z pogłoską, jakoby najbliższem 
zadaniem angielskiej polityki zagra- 
nicznej jest stworzenie federacji Litwy, 
Łotwy i Polski. Minister powiedział: 
oprócz wiadomości z prasy, nic wię- 
cej nie słyszałem 0 takim planie. 
Należy przypuszczać, że mamy tu do 
czynienia z nieobmyślonym projektem, 
który się zrodził w myślach  polity- 
kującego dziennikarza. Ani nasze 
koła polityczne, ani też dyplomacja 
nie rozważała i nie ma zamiaru roz- 
ważać podobnego projektu. Bardzo 
naiwnem byłoby przypuszczenie, że 
trudną kwćstję stosunków polsko- 
litewskich miożna byłoby uregulować 
zawarciem unji ekonomicznej ;między 
Łotwą, Polską i Litwą. Naturalnie, 
że Łotwa również jest zainteresowana 
w jaknajszybszem doprowadzeniu do 
porządku stosunków polsko - litew- 
skich. Lecz błędnem byłoby wiązanie 

położenia Łotwy z konfliktem polski 
litewskim, w stosunku do któreś 
trzymamy się swego  tradycyjneśj 
neutralitetu. 

Rozszerzenie sporu o Wilno przł 
wciągnięcie do niego Łotwy jest @ 
pełnie niepożądane. 

Łotwa zawsze usiłowała umocii 
pokój i bezpieczeństwo w Eur 
wschodniej, ponieważ jest to niezbė 
nym warunkiem gospodarczego 0 
woju kraju. 

Szukając rozstrzygnięcia konilik” 
polsko-litewskiego, należy spór 
ograniczyć. Tego samego przekonań 
jest widocznie i Liga Narodów. 

Łotwa zawsze była zdania, że pó 
winna ona doprowadzić do porządk 
stosunki ekonomiczne z Litwą. |. 
stosunkach z Estonją również stare! 
się zrealizować swój program gosfp/ 
darczy. Kategorje obu tych zdań | 
mają żadnego bezpośredniego zwiń 
ku z normowaniem polsko-litewski” 
stosunków. 
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Wycieczki biyskawiczne. 
NAD POLSKIE MORZE. 

Delfino: Och! Pan powraca z 
kraju gdzie dziwy i czary między 
fakty wliczane są najpospolitsze... 
Gdzie wieczność gra na milczeń 
cytrze... gdzie duch człowieczy'sam 
siebie przerasta!... 

St. Miłaszewski: „Farys* VI. 

„Skoro tylko dało się wywnio- 
skować z biuletynów meteorologicznych 
że warunki atmosferyczne zaczynają 
być pomyślne, postanowiłem nie 

zwlekać dłużej i odbyć próbny 
wyjazd. 

Nazajutrz wczesnym rankiem, w 
dorożce, z walizką, pledem i paraso- 

lem, jechałem na pociag lokalny do 

Landwarowa. Ujrzał mnie zdaleka, 

przez okno autobusu, dobry mój 

przyjaciel dyrektor wileńskiego Pata. 

Ukazały się w prasie telegramy O 

moim definitywnym i nieodwołalnym 
wyjeździe z. Wilna na wywczasy letnie. 
Musiałem prostować. Nowe zaburze- 
nia atmosferyczne udaremniły  nietyl- 
ko puszczenie się w drogę lecz na- 
wet dalsze próbne wyjazdy. Gwałtow- 
na niepogoda zmusiła mię wrócić z 
Porubanka. Próbny wyjazd do Nie- 
menczyna z niedostatecznym zapasem 
kołnierzyków na zmianę, zniewolił 

mię przeprowadzić głęboko sięgającą 
reorganizację mej walizki podróżnej. 

Dopiero po założeniu w jej wnętrzu 

specjalnej ceratowej kieszeni, uważa- 

łem za możliwe odbyć ponowny 

próbny wyjazd — do Mejszagoły. 

* Poczem mogłem już przystąpić do 

odbycia kapitalnego treningu podczas 

"huraganowej burzy, co—w Samą porę 

przeszła nad naszem miastem po- 

walając kilka stuletnich drzew w b. 
ogrodzie Botanicznym, a oszczędza- 
jąc na nieszczęście Mickiewicza Pro- 
pašzki, > 

Trzykroć tam i z powrotem prze- 
szłem aleję w Cielętniku przylegającą 
do ulicy Arsenalskiej,j — wałcząc 
rozpętanym żywiołem. 

Pomimo, iż wielu moich przyjaciół 
wtajemniczyłem poufnie, iż startować 
będę w pierwszy czwartek przyszłego 

z 

miesiąca w kierunku na Gdynię, ro- 
zeszły się po mieście, z niespraw- 
dzonego dotąd źródła pogłoski, że 
zamierzam dwutygodniowy mój urlop 
wakacyjny spędzić na wsi w  Intur- 
kach, tuż nad granicą polsko-litew- 
ską,co byłoby jawnem i dobrowol- 
nem narażeniem się na niebezpieczeń- 
stwo mogące pociągnąć za sobą 
nieobliczalne następstwa. Wieści te, 
gorliwie kolportowane przez indywidua 
którym widocznie zależało na alarmo- 
waniu opinji publicznej, wywołały 
demarche (demarsz) ze strony 
przedstawicieli miejscowego społeczeń- 
stwa, szerokich sier towarzyskich tu- 
dzież Kasy Chorych. Delegacji, której 
zjawieniem się u mnie — akurat w 
porze obiadowej — zostałem zaszczy- 
cony, musiałem dać uroczyste zapew- 
nienie, że narażać się nie będę tem 
bardziej, że nigdy nie było moim za- 
miarem jechać do Inturek. 

Pomimo tej deklaracji nie nasuwa- 
jącej żadnej, jak wolno wnosić, wąt- 
piiwości, p. kierownik wojewódzkiego 
oddziału ogólno - administracyjnego 
Monkiewicz, zastępujący przebywają- 
cego na urlopie naczelnika Wydziału 
Administracyjnego, dobrego mego, 
śmiem twierdzić, przyjaciela p. Wło- 

dzimierza Dworakowskiego, uważał 
za wskazane zwrócić mi personalnie 
a poufnie, na kolacji w Klubie Szla- 
checkim, uwagę, jak wysoce byłoby 
niepożądane  zaognienie stosunków 
litewsko-polskich spowodowane mo- 
jem, dłużej niż 24 godziny irwają- 
cem, przebywaniem w nadgranicznych 
Inturkach osobliwie w czasie teraźniej- 
szym, niejako w przededniu mogą- 
cych ewentualnie nastąpić, wypadków, 
które obywatelski obowiązek nakazu- 
je pozostawić ich normalnemu i zgó- 
ry uplanowanemu rozwojowi. 

Musiałem po raz wtóry zapewnić, że 
o ile wpiywy i warunki atmosierycz- 
ne zgoła nie uniemożliwią mego wy- 
jazdu z Wilna, będzie on—zaręczyć 
mogę— pozbawiony  jaknajskrupulat- 
niej wszelkiego chrakteru  polityczne- 
go. 

Pan radca Monkiewicz pośpieszył 
ustosunkować się do mego zapewnie- 
nia nader sympatycznie. 

— Mam wrażenie, —rzekł—że nie 
będziemy już więcej potrzebowali pod- 
chodzić do poruszonej kwestji, roz- 
wiązawszy ją na płaszczyźnie regjo- 
nalnej i państwowotwórczej. 

Byłem tego samego zdania. Zjed- 
liśmy po sielawce wędzonej. Propo- 
zycji co do faszerowanych jajeczek p. 
radca nie przyjął. Postawił buteleczkę 
porteru okocimskiego; ja się zrewan- 
żowałem kawą czarną. 

— Daj nam, Panie Boże!.. rzek- 
rem podnosząc w górę szklaneczkę. 

— Daj nam, Panie Boże!. rzekł 
radca podnosząc wgórę swoją. 

W kilka dni potem redakcja „Sło- 
wa” in corpore, uprzedzając owa- 
cje pożegnalne mogące towarzyszyć 

memu wyjazdowi z Wilna—choćby na 
czas jaknajbardziej ©graniczony—po- 
śpieszyła podjąć mnie kolacją A la 
fourchette w lokalu redakcyjnym 
ad hoc przysposobionym. Toasto- 
wano. Życzono bon voy age! Pod- 
noszono w niezasłużenie pochlebnych 
wyrażeniach moje głęboko patrjotycz- 
ne i obywatelskie, zupełne dćsin- 
tóćressement co do miejsca do- 
kąd udać się zamierzam. 

— W dzisiejszych czasach, pro- 
szę panów —mówił jeden z wybitnych 
członków redakcji - kiedy odradzająca 
się Ojczyzna wymaga od każdego z 
nas nieustannych ofiar z indywidual- 
nych upodobań, ba, nawet potrzeb, 
wszelkie wybredzanie (pozosta- 
łość przedwojennego niewolnictwa!) 
nie może mieć miejsca i nie powinno 
wprowadzać zakalca w atmosferę, 
którą oddychamy! Dziś, w czasach 
kiedy powinniśmy, w imię powszech- 
nego dobra, bardziej niż kiedy zada- 
walniać się byle czem... tak, dobrze 
mówię: byle czem... nawet wybredza- 
nie jakim jechać autobusem jest czy- 
nem  niepatrjotycznym... Jedzie się 
pierwszym lepszym! W pierwszym 
lepszym kierunku! Dość wybredzania! 
Dość warcholstwa! Dość fatalnego 
schlebiania interesom i sprawom oso- 
bistym! Niech żyje! 

Wychylono do dna kieliszki. Był 
to niewiedzieć już który pretekst po 
temu. 

Po wyczerpaniu toastów, odczyta- 
no biuletyny meteorologiczne z ostat: 
nich trzech tygodni. Pan sekretarz re- 
dakcji wyprowadził stąd wnioski co 
do ewentualnego stanu pogody na 
Polskiej Riwjerze — jak nazwał całe 

wybrzeże Helu zwrócone na Wielkie 
Morze. ” 

Mimowolny szmer przebiegł po 
zgromadzeniu. Nie było już wątpliwo- 
ści dokąd się udaję. Potoczyła się 
gwarna i ożywiona dyskusja, Zakła- 
dano się: chłód czy upał będę miał 
„nad morzem”? Lecz... gdzie? W ja- 
kiej mianowicie miejscowości? 

Widząc wszystkie spójrzenia zwró- 
cone ku innie z wyrazem  dyskretne- 
go lecz temniemniej gorącego zacie- 
kawienia, dałem znak ręką, że prze- 
mówię... I przemówiłem! 

Przemówiłem oznajmując, że jadę 
na Hel. Nietylko na Hel lecz do 

samego Helu. 
Był to moment decydujący. Tejże 

jeszcze nocy wydał „Express'* doda- 
tek nadzwyczajny. 

A. nazajutrz nie odbywając już 
żadnego więcej próbnego wyjazdu — 
siedziałem w kurjerskim pociągu od- 
chodzącym z Wilna do Warszawy 
późnym wieczorem. 

* 

Wczesnym rankiem w Warszawie, 
na dworcu kolejowym, przesiada się 
do pociągu odchodzącego za krótką 
półgodzinkę do Gdańska. W pociągu 
Są dwa, trzy wagony komunikacji 
direct, bez przesiadania, aż do końca 
linji kolejowej, aż do samego Helu 
na cyplu wąziutkiego półwyspu z 
Polską Riwjerą. Przy pociągu jest wa- 
gon restauracyjny idący aż do Pucka. 
Tedy—wygodna podróż zapewniona. 

Czy możliwie najszybsza? 
Tegoby się nie powiedziało. Wy- 

jechawszy z Warszawy o jakiejś pół 
do ósmej rano staje się w Helu (mia- 

steczko, vel osada rybacka z ml 
scowością kąpielową) dopiero 
siódmej po południu, Pod wiec 
czyli, że droga trwa bez bardzo m 
dwanaście godzin. 

Trzeba uwzględnić obowiązko! 
nieco dłuższy postój w Tczewie p) 
wjeździe na terytorjam wolnego m 
sta Gdańska (das Gebiet der fr 
Stadt Danzig), Wielkiego, słynneć 
mostu na Wiśle nie przejeżdza 
nawet się go nie widzi z okien wa 
nu. Pociąg nie opuszcza lewego b 
gu Wisły. Wjeżdża na szyny opark 
nione wcale wysoko i staje. Sto! 
stoi. Dworzec, tuż, lecz nikt nie W 
siada. Celnicy gdańscy wędrują 7. 
pociągu. Wchodzą do przedziałó 
Obrzucają wzrokiem pakunki ręt/! 
pasażerów—salutują-—i ulatniają 5 
Może gdzieś tam i odbywa si£ 
wizja bagażu. Sądząc jednak po " 
komej „rewizji* ręcznych pakunkó. 
z bagażem też obchodzą się gdań: 
celnicy łagodnie. Wystarczy naw. 
wylegitymować się biletem, że 5 
jedzie trensito na t. zw. „kurytaf” 
czyli na terytorjum Państwa Polskieś” | 

A jakże z paszportem? Owsze” 
pytają o niego w Tczewie zarów” 
żandarmi nasi jak gdańscy. Wystarczy 
pokazać swój dowód osobist)', 
stwierdzający przynależność obyW%. 
telską do Polski. Ten dowód trzeb? 
mieć przy sobie. O żadną inną leż!) ,, 
tymację nie pytają ani na całem te); 
torjum wolnego miasta Gdańska 3%! 
w „kurytarzu* polskim. Dowód 050“ 
bisty wydany przez starostę grodzkić” 
go zastępuje pasport zagraniczny. —, 

To też w Tczewie jest jedyny | 
„punkt' na całej drodze Warszawa” 

     
     

     

   

    

    

  

      

     



GDZIE TO, GDZIE 
B czynniku społecznym 

w lowiectwie. 
Jak olbrzymie znaczenie ma czyn- 

nik społeczny (obywatelski), współ- 
pracujący z Państwem we wszelkich 
dziedzinach -- doceniamy wszyscy. 
Zrozumienie doniosłości udziału tego 
czynnika w pracy państwowej znałaz- 
ło już w Polsce urzeczywistnienie, 
zarówno w ustawach, jak i w prakty- 
ce. Pragnę w artykule niniejszym 
podkreślić rolę czynnika obywatelskie- 
go w łowiectwie, pojętym jako calo- 
kształt zagadnienia społeczno-gospo- 
darczego, do rozwiązania którego 
przedewszystkiem społeczeństwo jest 
powołane (przez łowiecki ruch stowa- 
rzyszeniowy ), lecz rolę tego czynnika 
jeno w drobnej części tego zagadnie- 
nia — w sprawie wydawania kart 
lowieckich. 

Jeszcze w latach ubiegłych, przed 
ogłoszeniem nowego prawa  łowiec- 
kiego, Pan Wojewoda Wileński po- 
wołał do życia instytucję t. zw. in- 
spektorów łowieckich, t. j. osób obe- 
znanych ze sprawami łowieckiemi, a 
rekrutujących się z łona spoleczen- 
stwa, którzy honorowo współpraco- 
wali z władzami wojewódzkiemi i po- 
wiatowemi w tych sprawach. Nowe 
prawo łowieckie nie przewidziało tej 
ijastytucji, opartej na uchylonej już 
ustawie rosyjskiej, przeto jest to in- 
stytucja wygasaiąca, lecz wygasająca 
tylko co do nazwy, inspektorowie 
bowiem łowieccy są stopniowo zamie- 
niani przez t. zw. delegatów powiato- 
wych Centr. Związku Polskich Stowa- 
rzyszeń Łowieckich. 

Myśliwy, który czyta „Łowca Pol- 
skiego“ a sądzę, że niema myśliwego, 
któryby tego jedynego centralnego 
organu łowieckiego nie czytał 
i nie _ prenumerował) znajdzie 
w każdym numerze tego czasopisma 
rubrykę, zawierającą nazwiska” kan: 
dydatów na delegatów powiatowych 
Centr. Związku. Myśliwy, który „Ło- 
wca Polskiego* czyta regularnie, zwrócił 
niewątpliwie uwagę na wydrukowaną 
w Nr. 17 „Łowca* z r. b. instrukcję 
Centralnego Związku (okólnik) do 
p.p. delegatów powiatowych. Instruk- 
cja ta zawiera ogólne wskazówki, ja- 
kiemi mają się kierować p.p. delegaci 
w swej działalności. Interesująca nas 
kwestja, t. j. pytanie, w czem się ma 
wyrażać współpraca delegatów z wła- 
dzami powiatowemi przy wydawaniu 
kart łowieckich, została w instrukcji 
tej omówiona dość lakonicznie. 

A jest to kwestja praktycznie bar- 
dzo ważna, bo już, jak mi wiadomo, 
na tem tle powstały scysje nuiędzy 
władzami a delegatami, scysje co- 
prawda drobne, lecz dla sprawy 10- 
wieckiej szkodliwe, a wynikające, 
broń Boże, nie ze złej woli której- 
kolwiek ze stron, lecz właśnie wsku- 
tek braku posiadania przez p.p- dele- 
gatów wyraźnej wskazówki, jaką jest 
rola delegatów przy wydawaniu 
kart łowieckich? 

Mając od lat czterech z urzędu do 
czynienia z odwołaniami obywateli od 
decyzyj Starostów odmawiających wy- 
dania kart łowieckich, i przejrzawszy 
uważnie w ciągu tych lat czterech 
akta conajmniej kilkuset spraw — 
stwierdziłem jedno: p. p. inspektorzy 
łowieccy (wzgl. p.p. delegaci) wręcz 
błędnie pojmują swoją rolę. Nie mó- 
wiąc już o wypadkach, gdy p. de- 
iegat (wzgl. p. inspektor) wogóle żad- 
nej działalności nie przejawia: (bo i 

   

  

„Gdy się modrzewie za- 
złocą”.. 

(Dokończenie.) 

  

Oto jeszcze w kwietniu umówili- 
śmy się z Kuczeszewem, że z nasta- 
niem właściwej pory, t. j. najlepiej w 
ostatnich dniach sierpnia, wybierzemy 
się na eldorado —na pogrom głuszco- 
wy. Tak postanowiliśmy zawczasu, a 
jak się to skończyło, dalszy opis 
wkrótce wyjaśni. 

Niecierpliwie oczekiwałem  upra- 
gnionego czasu... Na tydzień przed- 
tem porobiłem przygotowania, wyzna- 
czyłem dzień i godzinę wyruszenia. 
Już na niektórych młodszych nad 
Ułujem rosnących modrzewiach ich 
symetryczne kopuły swoją jasno- 
zieloną barwę zaczynają zmieniać na 
złosisto-żółtą i w tej nowej szacie są 
przepiękne... 

Ponieważ lzykczul leży po drodze, 
jadąc z Tartarki, więc Kuczeszew ma 
po mnie wstąpić i dalej już mamy 
dwójką razem jechać. Tymczasem 
oznaczona godzina nadchodzi, a me- 
go towarzysza wycieczki coš nie wi- 
dać... Zaczynam się: niecierpliwić, wre- 
szcie po godzinnem  wyczekiwaniu 
wsiadam na dawno osiodłanego Wa- 
śkę i śpieszę do Tatarki. Kuczeszew 
wychodzi do mnie z młyna ogromnie 
zaaierowany, bo mu coś się tam w 
nocy popsuło i na gwałt musi repe- 
rować; conajmniej parę dni potrwa... 
Właśnie miał posłać umyślnego po- 
słańca, by mi o tem zakomunikować. 
Skoro jednak przyjechałem i wszy- 
stko do wyprawy gotowe, tedy mi 
wzamian siebie daje dobrego prze- 
wodnika swego krewnego starego 
Iwana również Kuczeszewa (trzeba tu 
nadmienić, że trzy czwarte mieszkań- 
ców małej Tatarki składało się z Ku- 
czeszewych). Posyła po Iwana, o parę 

OB ЛОНА V TDI 

tak bywało!), najczęściej spotykałem 
się z tego rodzaju opinją p. inspek- 
tora: — „notowany jako kłusownik — 
proponuję odmówić karty łowieckiej *. 
Otóż wydanie takiej „rezolucji'* przez 
p.p. inspektorów uważam za niewy- 
starczające, a dlaczego—zaraz wy- 
jaśnię. 

Po pierwsze: osobnik chociażby 
najbardziej poszlakowany 0: kłusow- 
nictwo i najbardziej skompromitowa- 
ny pod względem etyki łowieckiej nie 
jest jeszcze kłusownikiem w obliczu 
prawa. Kłusownikiem w obliczu pra- 
wa. jest ten, kto został ukarany przez 
Sąd czy przez Starostę za jedno z 
przestępstw, przewidzianych w prawie 
łowieckiem. Starosta może mieć nieo- 
graniczone zaufanie do opinii p. inspe- 
ktora, ba,—sam może w głębi duszy 
uważać danego osobnika za szkodli- 
wego brakonjera, lecz nie może mu 
odmowić karty łowieckiej, skoro ten 
odpowiada pozatem wymogom prawa 
łowieckiego, dopóty, dopóki tenże nie 
zostanie przyłapany na kłusownictwie 
i za kłusownictwo ukarany—słowem: 
do chwili aż „podejrzany 0 kłusow- 
nictwo” nie stanie się kłusownikiem 
w obliczu prawa. Tymczasem znane 
mi są wypadki, gdy p.p. inspektorzy 
uważali wydanie komuś karty łowiec- 
kiej wbrew ich opinji za obrazę oso- 
bistą i obraziwszy się —wprost uchy- 
lali się następnie od pracy ze Sta- 
rostwem. Nie tędy droga, pp. Inspe- 
ktorzy! Rola wasza nie kończy się na 
lakonicznej iniormacji, że X. jest kłu- 
sownikiem. Jeżeli ten X. dotąd kara- 
ny za kłusownictwo nie był, to taka 
informacja powinna być dopiero po- 
czątkiem waszej roli. Dalsza wasza 
rola, to Śledzenie tego osobnika (nie- 
koniecznie osobiście, lecz przez zaufa- 
nych gajowych, konfidentów i t. p.), 
naprowadzenie policji na jego Ślady, 
współdziałanie z policją i w rezulta- 
cie—uwieńczenie waszych zabiegów 
przez skazujące orzeczenie Starosty 
lub Sądu. To jedno. Po drugie: nie 
zawsze odmówienie karty łowieckiej 
jest celowe z punktu widzenia racjo- 
nalnej „polityki łowieckiej". Kłu- 
sownik z dziada pradziada, któremu 
się odbierze kartę łowiecką i skonii- 
skuje flintę, będzie polował z ilintą 
nielegalnie posiadaną, lub, co jeszcze 
gorzej, zacznie stawiać pętle. Czy nie 
lepiej jest, mając naturalnie do czy- 
nienia nie z kłusownikiem już karanym, 
lecz z osobą jedynie podejrzaną o 
kłusownictwo, nie zagradzać jej za- 
wsze wstępu na drogę prawa i po- 
prawy przez odebranie karty łowiec- 
kiej, lecz odwrotnie -- zmusić ją do 
zadośćuczynienia dość przecie ostrym 
wymogom prawa łowieckiego i na- 
stępnie—wydać jej kartę łowiecką?— 
Wnykarz (pętlarz) bedzie zawsze wstręt 
nem zjawiskiem dla prawdziwego my- 
śliwego. Lecz kłusownik, polujący z 
flintą, jest przecie myśliwym—wpraw- 
dzie myśliwym podłego *gatunku, lecz 
zawsze—myśliwym. A każdy myśliwy 
t.j. człowiek obdarzony ową prze- 
dziwną „żyłką myśliwską”, musi mieć, 
zdaniem mojem, w głębi duszy pier- 
wiastki szlachetne. Trzeba tylko umieć 
te pierwiastki z duszy mu wyłuskać i 
oszlifować. Polityka łowiecka powinna 
być nie tylko represyjną, lecz wycho- 
wawczą. Na represję zawsze czas 
będzie, gdyż, mając takiego podej- 
rzanego o kłusownictwo na oku, w 
końcu, jeżeli się nie poprawi — przy- 
łapie się go i ukarze. Tu dopiero 
otwiera się piękne pole dla wykaza- 
nia energji i umiejętności przez p. p. 

domów mieszkającego, który jest wol- 
ny i za pewne wynagrodzenie gotów 
zaraz ze mną wyruszyć w drogę, ale 
chociaż kiedyś był nad Kemczugiem 
na sławnej modrzewiowej „griadzie*, 
jednak nie jest pewien czy dziś tam 
trafi. 

Wówczas Fiodor stara mu się wy- 
tłumaczyć, jak się należy kierować; 
że po wyjeździe do trudnego, krań- 
cowego punktu, leżącego już na dro- 
dze „Kozulka-Mieżduriecznyj”, trzeba 
zawrócić po drodze  naprawo, t. j. 
dojechać do osady Seliwanowa, za 
którą znów się zawraca wiewo i 
jedzie się dalej już bez żadnych dróg 
cały czas głuchą tajgą, orjentując się 
pewnemi wytycznemi, aż się dojedzie 
do Kemczuga, a wtedy i „griada* 
modrzewiowa łatwo się znajdzie... 

Co prawda, nie bardzo to mi do 
przekonania trafiło; stary Iwan kiwał 
głową, potakiwał, czasem 0 coś za- 
pytał i zdecydował, że „powinien* 
trafić, lecz że już dziś nie, zdążymy 
do miejsca dotrzeć, bo to najmniej 
siedemdziesiąt wiorst, więc wypadnie 

w Seliwanowie zanocować. ...Na tem 
tedy stanęło, Nie tracąc czasu, wyru- 
szyliśmy. W Izykczulu zabrałem tor- 
by skórzane dobrze  wyładowane, 
broń, burkę, a kociołek iczajnik oraz 
pół worka owsa nawjuczył na swego 
konia Iwan. 

Coś około dziesiątej wyjechaliśmy 
wreszcie z domu. Kiedyśmy dojechali 
do Seliwanowa, słońce zachodziło za 
ciemną sylwetkę wierzchołków  wie- 
czystej tajgi. W Seliwanowie miałem 
znajomego dobrego chłopa cieślę Pro- 
kopa, przesiedlonego Świeżo z Wiat- 
skej gub. Rad był, gdy mnie zoba- 
czył i przepraszając za niedogodności 
gościnnie swej chaty udzielił, O. miej- 
Scu, do którego podążaliśmy, nic nie 
wiedział, lecz oznajmił, że o pół 
wiorsty za jego zagrodą stoi wielki 
modrzew, na którym można spodzie-   

MYŚLIWSKIE?.. 
  

DODATEK ŁOWIECKI DO „SŁOWA%, 
Wychodzi w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. 
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Ankiefa w sprawie czasu ochronnego na ka- 
czki. 

Z prawdziwą radością przeczyta- 
łem w jednym z ostatnich  „Dodat- 
ków Łowieckich" o zamierzonem przez 
T-wo Łowieckie Województwa Wileń- 
skiego wystąpieniu do P. Wojewody 
wileńskiego z prośbą 0: rozszerzenie 
czasu ochronnego na kaczki do dnia 
15 lipca. Już samo wyznaczenie po- 
czątku polowania na tę zwierzynę na 
dzień 11 lipca wydaje się dziwnem, 
gdyż nawet przepisy dotychczasowe 
(rosyjskie), które, jak wiadomo, nie 
stały na wysokości zadania, termin 
ten wyznaczały na dzień Św. Piotra i 
Pawła starego stylu, có odpowiada 
dacie 13 lipca stylu nowego. W rze- 
czywistości termin 13 lipca również 
był zbyt wczesny. 

Polując w pierwszych dniach po- 
lowania, stwierdzałem zawsze, że więk- 
szość kaczek nie lata jeszcze wcale i 
zaledwie część ich są to t. zw. „kla- 
расге“. Ze skromnej praktyki mojej 
zaobserwowałem również, że w kilku 
ostatnich dniach przed zerwaniem się 

do lotu kaczka rozwija się bardzo 
szybko, szybciej, niż w okresach po- 
przednich, dlatego więc każdy dzień 
przedłużający ochronę ma doniosłe 
znaczenie. Prawdziwemu myśliwemu 
jedynie strzał do kaczki latającej 
sprawia przyjemność, tembardziej, że 
podczas polowania na kaczki nielotne 
większość tych ptaków ginie od psa, 
a nie od strzału. Polowanie więc na 
t. zw. u nas „pełzuny'* powinno być 
pozostawione chyba tylko kłusow- 
nikom. 

Stanisław Piotrowski. 

  

delegatów. A ukaranemu  kłusowni- 
kowi należy kartę łowiecką odebrać 
bez pardonu. 

Na tem kończę dzisiejszy artykuł. 
O innych stronach i zadaniach dzia- 
łalności p.p. delegatów powiatowych 
pomówię z szanownymi czytelnikami 
w następnym Dodatku Łowieckim. 

Michał K. Pawlikowski. 

  

Kto z właścicieli gospodarstw 
mniejszych chce mieć prawdziwie do- 
brą młocarnię niech kupi „iKutno- 
wiankę* sztyftową, cepową lub sze- 
rokomłotną kto jaką chce, każda z 
nich będzie jednakowo dobrą: zaś 
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C. 

Znajdziecie te znakomite maszy- 
ny w składzie Zygmunta Nagrodzkie- 

o w Wilnie, ul. Zawalna Nr. Il-a. 
to chce dostać na wypłatę niech 

przedstawi składowi poświadczenie 
Gminy o tem co ma. 
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wać się głuszca, bo igły ma jeszcze 
zielone. 

Nazajutrz około 6-tej, kiedy słoń- 
ce wypłynęło nad tajgą i krople rosy 
perliły się i jak brylanty zaiskrzyły 
się tęczowemi Światełkami, wyruszy- 
liśmy z zagrody Prokopa. Po przeje- 
chaniu paruset zaledwie kroków tuż 
przed nami może o jakie trzydzieści 
metrów najdalej zerwał się stary głu- 
szec, które siedział nisko na wielkiej 
jodle... Jak się więc okazuje nie 
wszystkie głuszce w tym czasie ko- 
niecznie na modrzewiach siadają... 

Byłem trochę zły, że się tego pierw- 
szego głuszca tak przegapiło i już 
uważniej rozglądaliśmy się we wszy- 
stkie strony, wreszcie dostrzegamy 
ów zapowiedziany wielki modrzew. 
istotnie był to. olbrzym kolosal- 
nych rozmiarów, na skraju polany 
rosnący. Przystanęliśmy i zaczęliśmy 
badać korę drzewa. Nie mogłem nic 
jednak dostrzec, wypatrując i bada- 
jąc głównie wierzchołek... Nagle sta- 
ry Iwan szepcze magnetyczne słowo: 
„gluchar“... „Gdzie?“— pytam — „Tam, 
na lewej stronie korony nižej...“ — i 
dopiero w tym kierunku skierowaw- 
szy wzrok, dostrzegam ptaka, czarnie- 
jącego się ciemną plamą. Złażę ostro- 
żnie nie śpiesząc się z konia, oddaję 
cugle Iwanowi, a sam ruszam kociemi 
krokami, starając się zachodząc od 
gąszczów, zbliżyć się do upragnionego 
celu. Jestem wkrótce pod drzewem, 
lecz ptaka nie widzę... 

Wytężam wzrok, sekundy uplywa- 
ją, zaczynam denerwować się. a Iwan 
z oddali półgłosem woła: „uletit“... 
Jestem przygotowany do strzału w 
lot, gdy zamajaczyła mi przez koron- 
kę drobnych gałązek modrzewiowych 
pstra pierś głuszcowa pionowo tuż 
nademną...Składam się błyskawicznie, 
pada strzał i jednocześnie wali mi 
sie pod nogi wspaniały okaz b. sta- 
rego widocznie głuszca. Podziwiam ten 

Z towarzystwa Łowiec” 
kiego Wojew. Wileńskiego 

Na prośbę zarządu T-wa Łowiec- 
kiego Wojew. Wileńskiego Pan Wo- 
jewoda Wileński wydał do P.P. Sta- 
rostów okólnik zawiadamiający o ot- 
warciu przez T-wo Łowieckie fundu- 
szu nagród dla policjantów i osób 
prywatnych za zasługi w walce zkłu- 
sownictwem i inn. naruszeniami — рга- 
wa łowieckiego. T-wo Łow. W. W. 
będzie wypłacać nagrody po otrzy- 
maniu bezpośrednio od właściwego 
P. Starosty komunikatu, zawierającego 
wyszczególnienie zasług i adres kan- 
dydata do nagrody. Jeżeli kandyda- 
tem do nagrody będzie funkcjonar- 
jusz policji, wypłacenie nagrody na- 
stąpi po uzyskaniu zgody P. Komen- 
danta Wojewódzkiego Policji Państ- 
wowej w Wilnieš 

Euaz 
S SALA CRT MS T TAI EA 
Ё UWAGA! 

Do wiadomości Sz. Publiczności! 
į Film „LOT AMUNDSENA DO 

BIEGUNA PÓŁNOCNEGO* wyświe- 
tlany obecnie w kinie „POLONJA* 
niema nic wspólaego z obrazem wy- 
świetlanym w innem kinie jako 
NADPROGRAM p. t. „W kraju Bia- 
łej Śmierci". 

B Z poważaniem: 
Dyrekcja kina „POLONJA“. 

| SU ESS EE 

wyjątkowy okaz chociaż tyle się 
już ich miało na sumieniu... Układam 
więc ptaka starannie i chowam na 
dno worka, tak, by się nie pogniótł, 
by go w całej okazałości do domu 
dowieźć. 

Początek zrobiony. Obliczamy, że 
o południu powinniśmy dotrzeć nad 
Kemczug. Raźniej i weselej się jedzie, 
wreszcie południe nadchodzi, lecz ja- 
koś upragnionej rzeki nie widać i 
niema gdzie koni napoić. Modrzewi 
nie spotykamy więcej, trzeba spocząć 
i koniom dać wypoczynek, a Słońce 
tak mile przygrzewa i do wypoczyn- 
ku skłania, więc upatrujemy gdzieby 
wodę znaleść. Znajdujemy wreszcie w 
jakiemś glinisku po ostatnich letnich 
deszczach pozostałą kałużę z dość 
czystą wodą; nie tracąc czasu, zabie- 
ramy się do rozniecenia ognia, konie 
napojone, bo się jechało cały czas 
stępa, czajnik zakipiał na sutym og- 
niu w kilka minut i z dobremi apety- 
tami, pół siedząc pół leżąc, spożywamy 
posiłek. Iwan dziwi się, że „takoj 
ochotnik nie pjot wodki*, więc raczę 
go podwójnie... 

Według zapewnienia lwana po- 
winno być niedaleko już do Kemczu- 
ga, więc nie Śpiesząc się staniemy tam 
przed zachodem słońca. Po paru go- 
dzinąch w dalszą wyruszamy drogę, 
ale widzę, že moj Iwan zdradza  pe- 
wien niepokój, rozgląda się jakoś 
dziwnie na wszystkie strony swiata, 
ale nic nie mówi. 

Już słońce ma się ku zachodowi, 
a nic nie zapowiada bliskości tak u- 
pragnionej rzeki i owej wielkiej dwu- 
wiorstowej „grzędy* modrzewiowej. 
Wreszcie traiiamy na jakąś opusz- 
czoną zagrodę, na jakiś rozpoczęty i 
niedokończony zrąb, słowem, na Śla- 
dy ludzkie. Ktoś tu widocznie zamie- 
rzał osiedlić się, a potem się roz- 
myślił, lub coś innego stanęło mu na 
przeszkodzie. Bez wody nie może być 

DZIAŁ PRAWNY. 
Przypominamy, że w „Dziale prawnym* 

dodatku łowieckiego umieszczane Są naj- 
ważniejsze wiadomości z prawodawstwa ło- 
wieckiego oraz odpowiedzi na zapytania 
P. P. Myśliwych w sprawach wykładni i 
praktycznego stosowania poszczególnych 
przepisów nowego prawa łowieckiego. Za- 
pytania należy kierować listownie pod ad- 
resem: Wilno, Utząd Wojewódzki, M. Paw- 
likowski. Osoby, ,nadsyłające znączki po- 
cztowe na odpowiedź, otrzymają odpowie- 
dzi listowne, niezależnie od ich umieszcze- 
nia w „Dziale prawnym*. 

— W.P. B. Sulima-Samujtio w maj. 
Białokorie. 1) Według art. 49 prawa ło- 
wieckiego wolno polować na łcietrzewie 
koguty w całej Polsce, począwszy od dnia 
16.VII1 (gdyż. czasy ochronne należy rozu- 
mieć włącznie ostatni dzień ochrony). Na 
cietrzewie - kury nie wolno polować przez 
cały rok w województwach zachodnich i 
centralnych, natomiast w województwach 
wileńskiem, nowogródzkiem, białostockiem, 
poleskiem i wołyńskiem prawo nie. zabra- 
nia polować na cietrzewie-kury od dnia 16 
sierpnia do dnia 15 września włacznie, t. j. 
w ciągu jednego miesiącą. Rzecz prosta, że 
w ciągu tego okresu miesięcznego wolno 
strzelać zarówno kury, jak i młode (kury i 
koguty) oraz stare koguty. PO upływie te- 
go miesiąca t. j. od dnia 16 września aż do 
3! maja roku następnego wolno już strze- 
lać tylko koguty. Polowanie z wyżłem nie 
jest zabronione przez prawo łowieckie i 
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ZAGRAŁY TRABK 
wolno połować z wyżłem również na q 
trzewie (stare i młode, lecz na kury ty. 
do dnia 15 września). Zresztą w poło 
września kwestją ta jest w praktyce pra 
nierealną, gdyż chyba tylko wypadko! 
cietrzew dopuści strzelca i wyżła na si 
w tym czasie. | 

2) Na kaczki (samice i młode) wol 
polować, począwszy od dnia 11 lipca. Ti 
min ten jest istotnie zą wczesny dla wo 
wództwa wileńskiego, to też p. Wojewd 
Wileński zamierza wydać rozporządzen 
przedłużające czas ochronny na kaczki 
województwie wileńskiem do dnia 15 lip) 
O ile rozporządzenie takie zostanie wyd 
ne, będzie eno obowiązywać dopiero 
roku 1929. 

3) W myśl! art. 37 prawa łowieckić 
osoba uprawniona do polowania może 
bijać bezkarnie włóczące się psy niemyśli 
skie i koty. Psów myśliwskich, włócząc: 
się zabijać nie wolno, lecz można psy 
kie tylko zatrzymać. Gatunki psów myśli) 
skich wylicza szczegółowo art. 36 (psy 
gawe, t. j. wyzły wszelkich ras, goń 
charty, jamniki, foksterjery, tropowce, sp 
niele, a tam, gdzie są niedźwiedzie i dzi 
także i takie psy, które są używane do p 
lowań na te zwierzęta). Psy przy pastucha 
mogą być uważane za psy niewłóczące $ 
tylko wtedy, gdy są „przy* swych właścici 
lach, to znączy, albo przy nodze właścici| 
la, aibo tak blisko, że właściciel może p 
nować nad zachowaniem się psa. W prz 
ciwnym razie, t.j. gdy pies włóczy się zd 
la od pastucha, będzie to pies włóczący s 
którego można zabić bezkarnie. 

l 
Pó
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ludzkiego osiedla i rzeczywišcie w po- 
bliżu okazała się mała rzeczka-stru- 
myk,' tworząca poniżej blotko-mo- 
kradło osoką zarosłe, bez dalszego 
ujścia, więc niełączące sie z Kem- 
czugiem. W tem miejscu Iwan staje 
z rezygnacją i z nutą smutku w gło- 
sie przyznaje się, że zbłądził i, że na 
odnalezienie tak upragnionego celu 
tej wycieczki w każdym razie niema- 
łej i niełatwej—natrafienie na tę oazę 
modrzewiowo-głuszcową niema na- 
dziei... Kiedy właśnie zjechał z właś- 
ciwego kierunku? sam nie wie, bo raz 
tylko i dawno tam był. Jak byłem 
zły i jak w duchu przeklinałem, żem 
się dał namówić na wycieczkę z nie- 
zdarą Iwanem, zamiast poczekać kil- 
ka dni, aż Fiodor Kuczeszew nie zre- 
paruje swego młyna, może sobie wy- 
obrazić każdy myśliwy, gdyby się 
znalazł w takiej jak ja sytuacji. 

Z zachowania się Iwana jeszcze w 
Tatarce na miejscu możnaby było 
wywnioskować, że nie było w nim 
pewności i że podjął się on tej wy- 
prawy z pewnem wahaniem. 

Była to dla miie nauka, jak о- 
ględnym należy być w wybieraniu 
przewodnika na dalsze w głąb tajgi 
wyprawy. Nie pozostawało nic inne- 
go jak przenocować na miejscu, gdzie 
nas wieczór zastał, a na trzeci dzień 
zabrać się z powrotem z nosem na 
kwintę spuszczonym i z humorem pod 
nosem. 

W powrotnej drodze już w po- 
bliżu domu fortuna 0 tyle się do 
mnie uśmiechnęła, że trafił mi sie 
młody, widocznie z późnego lęgu 

głuszec, który znów ulokował się 
przy drodze, nie na modrzewiu jed- 
nak, a na brzozie. Dał się łatwo 
podejść i nie zrobił mi żadnej emo- 
cji. Nie ważył nawet połowy tego, co 
ważył piękny tuż za  Seliwanowem 
zdobyty głuszec. Nie upłynęło pięciu 
minut po przytroczeniu niedorosłego 

Wilno, Mala Pohulan- 
ka 14, m.3, tol. Nr (ib. 
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gluszca, gdy przy samej drodze iru- 
nęło stadko jarząbków i wnet roz- 
siadło się na jodłach. Udało mi się 
z nich wziąć—nie pamiętam już ile: 
trzy, czy cztery, reszta rozleciała się. 
ukryła dalej. Zaniechałem dalszego 
wyszukiwania miłych i smacznych 
ptaszków, Śpiesząc się do domu po 
tej tak niefortunnej wyprawie, 

Nadzieja, chociaż .. okazała się 
płonną, jednak przez dwa dni, opro- 
mieniała moją wycieczkę i ten stan 
już wytworzył podniecony przedsmak 
wielkiej rozkoszy, która mogła być, | 
lecz której nie było... Już w tem jed- 
nak jest niemało uroku. Zresztą — 
nie trzeba być zbyt wymagającym... 
Zadawalniajmy się tem, co nam los 
zsyła, bo fortuna zmienną jest. 

Ggyby mi kto z czytelników chciał 
zrobić zarzut, poco o nieudanem po- 
lowaniu piszę i—co w tem  ciekawe- 
go, - odpowiem... Wolę taki zarzut, 
niż jeśliby mi zarzucano, że przesa- 
dzam. W każdym z mych przeżyć 
myśliwskich, po wielu latach skreślo- 
nych, może nieobjętych w piękną 
formę literacką, jest prawda 
prawda. | 

Jeżeli wystarczy to tym, którzy 
pragną prawdziwych opowiadań o | 
Syberji, o jej mieszkańcach, bezgra- 
nicznej tajdze, o tem, co tajga w so- | 
bie mieści, to już tem samem zadanie 
moje spełnione. 

Takie opisy, iak zabicie jednego 
po drugim trzech tygrysów lub zła- 
panie trzypudowego szczupaka, takie 
iascynujące epizody, mogące się zda- 
rzyć chyba tylko w fantastycznej kra- 
inie wyobrażni autorskiej, z mych 
opowiadań są wykluczone. 

Mołodeczno, w grudniu 1927 r. 

Bohdan Grzymała Przecławski 
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Listy z kofwy. 
(1) 

tosunku Łotwy do Polski 
słów kilka, 

Dyneburg w lipcu. 

Najlepiej jest mówić krótko o rze- 
h prostych i jasnych. Wyobraźmy 
ie młodziutką mężatkę, która przed 
ciu laty popełniła separację. Mę- 
czka iest szczupła i wątła, mąż 
rzym, brutal i pijak. Kobiecina od- 
na chciałaby zerwać resztki węz- 

, łączących byłe małżeństwo, gdy- 
nie strach i... alimenty. 
Oczywiście konkurentem męża jest 
hanek, człowiek młody (w wieku 
żateczki), młody, a stąd skłonny 
idealizmu i platonizmu. Młodzie- 
ów, jak każdy młodzieniec w 

ach kobiety - realistki, nie posiada 
cze walorów „człowieka ną  sta- 
isku". Serdecznie witany i mile 
ziany byłby może jako kochanek, 
by nie mąż... Nietrudno się do- 
śleć, że mężateczką jest Łotwa, 
żem w separacji Rosja, a plato- 
nym kochankiem Polska. 
Istotnym kierownikiem każdego 
stwa jest zawsze Światopogląd [i- 

loticzny jego obywateli. Swiatopo- 
d rasy łotewskiej jest niewątpliwie 
listyczny. Bo i skądże mógłby być 
y. Od zachodu sączyly się do 
in nadbałtyckich realistyczne wpły- 
Niemiec. Od wschodu  przenikał 
surowy realizm rosyjski. Zdołu 
dł ruch ludowy, idący od chło- 

, mocny, ale zarazem i egoistycz- 
i trzeźwy, altrnistyczny w ofiarach 
wolności, realistyczny w metodach 

ągania celu. 
Mówiąc, że Światopogląd Łotyszy 

t realistyczny, nie chcę wcale po- 
dzieć przez to, że życie Łotwy 

ecnej pozbawione jest idealizmu. 
alizmowi łotewskiemu poświęcę ca- 
mój list następny. Dziś interesuje 

s coś znacznie ważniejszego niż 
lizm i idealizm, dziś interesuje nas 
ewskie: być, albo nie być. 
Kiedy pomiędzy mężatką i mężem 
zczęła się sprawa o alimenty czyli 
(Traktat Handlowy, wybuchła wrza- 
wśród tych, którym to było nie 
rękę. | bardzo słusznie. W istocie 

ojej Traktat Handlowy oznacza 
wrót do ekonomicznego przedwo- 
nego status quo. A _ niezależność 
onomiczna jest fundamentem nieża- 
ności politycznej. 
Coż jednak Łotwa mogła zrobić 
ego ponad to, co zrobiła, podpisu- 
z Z.S.S.R. traktat handlowy? Moż- 
zmienić historję, ale niepodobna 
nić _ geografj.  Głównem bo- 

ctwem Łotwy są dwa ogromne por- 
obsługujące niegdyś olbrzymi hin- 
land rosyjski. Tak samo, jak nie- 
dobna wymagać od Holandji, aże- 
nie przyjmowała ładunków z Euro- 

„tak samo, jak niepodobna Ham- 
rga oderznąć od Niemiec, pozba- 
ć Polskę Gdańska i Gdyni, tak sa- 
o niepodobna wymagać, ażeby 
faktyczna i trzeźwa ludność lotew- 
a wyrzekła się z pobudek ideali- 
cznych korzyści, jakie jej daje zwią- 

k z olbrzymim hinterlaadem tosyj- 
jem. Nie lenne miasto, ale Od- 
jeczna skarbnica bogactw ludzkich — 
orze decyduje o przyszłości ekono- 
icznej Łotwy. 
Musi się więc z iaktem  otrzymy- 

lania alimentów od byłego męża po- 
dzić i rycerski kochanek, który 

   

   
    

    

   

    

     
   

     
    

     
    

     
   

      

    

  

     

    
    

     

    
    

    

    

   

    

    

     
   

   
    

    

   

    

   

    

    

   

     

     
   

        

    

    

     
   

   
   
   

    
   

   

    

  

    

  

    

   

   

j niewieście. Akcja polska na tere- 
le nadbałtyckim musi iść inną dro- 
„niż drogą wskrzesania wspomnień 

i 1919-go. Musi iść 
ogą życia, ale jaką? 
Ktoś kiedyś w Wilnie rzucił pro- 

kt propagandy kulturalno-artystycz- 
ej. Pogląd słuszny ...ale w stosunku 
lo drobnego ułamku mieszkańców 
adbałtyki. Jest rzeczą bowiem wąt- 
liwą, czy te tysiące tratew, jakie wio- 
ną tego roku popłynęły z Rosji do 
ygi, może zrównoważyć w umyśle 
ks-włościanina łotewskiego uśmiech 
rtystki warszawianki, okulary profe- 
rskie, czy jakaś piosenka. 
Broń niech broń odbija, co w wie- 

u nieromantycznym brzmi tak: „po- 
ij drzewo węglem". | tu w prostej 
nji dochodzi się do prospektu prof. 
imanowskiego, poruszonego niegdyś 
rozmowie ze mną, prospektu, co 

o którego obawiam się, iż uległ za- 
omnieniu przez społeczność, aż do 
amego inicjatora włącznie, Postaram 
ię tedy w paru słowach wytłumaczyć, 
a czem polega projekt prof. Lima- 
jJowskiego. 

Naturalnym hinterlandem dla Rygi i 
ibawy jest Wileńskie. Wileńskie sa- 
o przez się jest biedne, ale stąd 
rzez Wilno, Łuniniec, Lwów idzie 
roga z Rumunji, a przez Rumunię 
łączy się Bałtyk z  niezmierzonemi 
ogactwami Azji. Dziś ta -droga z 
ółnocy na południe jest zaniedbana, 

iesiąc przejedzie ford, a raz na 
zień; stado owiec. Ale po pracy by: 
ają kołacze. Można przecież obudzić 

śpiące lokomotywy, wskrzesić inicja- 
ywę Lwowa i Constanzy, spróbować 
szczęścia z tą drogą bezpośrednią 
Ryga — Lwów lub Lwów - Wilno — 
Libawa. ` 

Wątpię, czy inicjatywa mogłaby 
wyjść od sennego Wilenka, ale Lwów 
inicjatywy miał ongiś duże. Spró- 
bujmy. 

Przedsiębiorcom materji pozosta- 
wiam napady czy pochwały na utopję 
czy projekt drogi handlowej Rumunja 
* Lwów — Wilno Ryga — Liba“ 
wa. W _ liscie niniejszym miałem zamiar 
oświetlić tylko polityczny problemat 

stosunków polsko - łotewskich. W 
streszczeniu problemat ten brzmi tak: 
kluczem do serca realizmu nadbał- 
tyckiego podczas pokoju jest eksport 
przez porty nadbałtyckie. 

Il. 

która nie wierzy, i 
która wierzy. 

Obowiązkiem każdego dziennika- 
rza, który poraz pierwszy udaje się na 
Łotwę, jest odnalezienie samej Łotwy. 
Nie jest to rzecz łatywa. Każdy 
kto się podda pierwszemu wrażeniu, 
zdefinjuje, że jest to zakątek starej 
Rosji, do której jeszcze nie doszedł 
bolszewizm. 

Trzeba dłuższego czasu obser- 
wacji, ażeby dojść do przekonania, że 
pogląd ten jest niesłuszny. Nie ulega 
wątpliwości, że nietylko Łotwa, ale i 
cała Nadbałtyka skazana jest na 
dwujęzyczność. 

W wieku hegemonji trustów, kar- 
teli i t. d. hegemonja trustu lingwi- 
stycznego jest jeszcze bardziej dotkli- 
wą, niż kupiecka konkurencja  sow.- 
eksportu, czy szwedzkiego kartelu 
zapałczanego. Jeden więc z wielkich 
języków słowiańskich, t. j. polski na 
Litwie, a rosyjski w Łotwie i w 
Estonji, zamieszkać musi nastałe w 
charakterze tłumacza — przewodnika. 
I mylą się ci wszyscy, którzy sądzą, 
że można ten naturalny język pomoc 
niczy zastąpić w drodze propagandy 
kulturalnej. Nie kultura rosyjska, ale 
rosyjskie życie ekonomiczne wytwo- 
rzyło hegemonję języka rosyjskiego 
na pojezierzu bałtyckiem. Pionierem 
tego „drugiego języka” 
czy niemieckiego, rosyjskiego czy 
polskiego będzie zawsze posiadacz 
dóbr ekonomicznych, ongiś szlachcic 
— obszarnik polski i urzędnik ro- 
syjski, dziś kupiec i pośrednik han- 
dlowy. 

Łotwa, Łotwą, 

Czyż jednak naprawdę. ta dwuję- 
zyczność Łotwy ma byś bielmem na 
oku, niepozwalającem na odszukanie 
Łotwy w Łotwie. Sam widziałem w 
Strasburgu, t. j. o dwie godziny dro- 
gi od granicy szwajcarskiej Szwajca- 
rów, którzy płakali, jak bobry, špie- 
wając szwajcarskie piosenki „moja 
łączko”, „mója górko' i t. d. Żaden 
rasowy Francuz, zwany przez  nie- 
porozumienie Belgiem, nie powiedział 
mi we Francji inaczej, jak „je suis 
belge. Tymczasem Szwajcarja posiada 
aż trzy języki macierzyste, Belgja zaś 
dwa. A możnaż znaleźć na Świecie 
ludzi bardziej przywiązanych do swo- 
ich Ojczyzn i bardziej umiejących je 
bronić?! 

Odrzućmy więc pierwszy przesąd 
lingwistyczny, który nam przeszkadza 
do bezstronnej odpowiedzi na pyta- 
nie, co to jest Łotwa, i idźmy dalej. 
Tu już zaczyna się skrzyżowanie 
dróg pomiedzy Łotwą, która wierzy 
i Łotwą, która nie wierzy. Zacznijmy 
od ostatniej. 

Czy Beigja i Holandja w począt- 
kach wieku XIX-go wierzyły w swo- 
ją niepodległość czy też nie? Czy 
brutalny bunt Napoleonski, czy prze- 
marsze Anglików, Prusaków i Rosjan 
nie zostawiły sladów na psychice 
młodziutkich organizmów, sąsiadują- 
cych z takiemi kolosami, jak Francja, 
Niemcy i Anglja? 

Nie studjowaliśmy specjalnie hi- 
storji Niderlandów, ale należy przy- 
puszczać, że tak było. Wiemy zresztą, 
w jakiem šmiertelnhem przerażeniu 
Belgja w roku 1830 oczekiwała inwazji 
wojsk mikolajowskich i jak długo 
żyła w pół—niepodległości psychicz- 
nej po usunięciu pół-niepodległości 
prawnej. Otóż „niewiara państwowej 
młodości* jest częścią składową i 
niewiary łotewskiej. 

Bóg wysoko— Londyn daleko. Na 
Warszawę pada cień potężnego Ber- 
lina. Młoda „Łotwa'* boi się bolsze- 
wików, ale jeszcze bardziej boi się 
emigrantów. Obawia się z jednej stro- 
ny powikłań międzynarodowych, a z 
drugiej wie dobrze iż „jedimaja nie- 
dielimaja“ nie może tak prędko zni- 
knąć z psychologji Rosjan. Nie może 
chociażby dlatego, że emigracja rosyj- 
ska składa się przeważnie z jedno- 
stek najtęższych i najczystszych mo- 
ralnie, które nie ugięły głowy przed 
jarzmem, które zrezygnowały z pro- 
Stytucji moralnej dla posad i stano- 
wisk i przeniosły głód i poniewierkę 
zagranicą ponad złoconą klatkę wię- © 
zienną w Ojczyźnie. Ale im bardziej 
cierpimy za dany ideał, tem bardziej 
przywiązujemy . się doń. Emigracja 
rosyjska po prędszym, czy  później- 
szym zamachu stanu, jaki nastąpi w 
Moskwie, nie może tam nie wrócić 
nieznacjonalizowaną. | tak i tak więc 
dla wielu Łotyszy z rubryki „którzy 
nie wierzą* przyszłość Łotwy wydaje 
się bezprzyszłościową. 

Jest — to „niewiara idealistyczna”, 
na którą lekarstwem jest tylko czas. 
istnieje jednak i inna. Dzisiejsze stery 
t. zw. „starszego Społeczeństwa”, 
rządząse Łotwą i nadające ton opinii 
publicznej składają się z osób, którym 
działo się w Rosji lubo po galicyjsku 
mówiąc przy Rosji bardzo dobrze, 
Uciskał Łotwę w gruncie rzeczy nie 
rosyjski pan, ale jego niemiecki dzier- 
żawca. 

Pracowity, karny, i cywilizowany 
pracownik łotewski robił w Rosji na- 
der szybko wcale „porządną* karjerę. 
Zwłaszcza w okresie rewolucyjnym 
fanatyczni, karni i szczerze do idea- 
łów wolności przywiązani Łotysi węd- 
rowali z błyskawiczną szybkością 
po dość łatwych woyóle do osiąg- 
nięcia szczeblach karjery rewolucyjnej. 

Jeżeli dodamy do tego wspaniały 
rozkwit przedwojenny portów nadbał- 

rosyjskiego” 

SŁOWO 

tyckich, wspartych o bogaty hinter- 
land, oraz weźmiemy pod uwagę reali- 
styczny Światopogląd inteligencji lo- 
tewskiej, tedy pytanie: „czy niepodie- 
głość jest wygodnym, czy nie wygod- 
nym interesem", nie wyda się czemś 
tak niezwykłem. 

  

Należy wziąć tutaj pod uwagę i 
jeszcze jeden czynnik. Pokrewieństwo 
psychiki wytwarza zawsze pokrewień - 
stwo sympatyj kulturalnych. Realista 
może czuć podziw i szacunek dla 
idealisty, ale będzie go zawsze ciąg- 
gnęło do drugiego realisty. Realistycz- 
ne pokrewieństwa Łotyszów i Rosjan 
zmniejsza dystans pomiędzy inteligen- 
tem łotewskim, a Eugenjuszem Onie- 
ginym, natomiast zwiększa ten sam dy- 
stans w stosunku do pana Tadeusza 
Soplicy. O ile o kilkanaście kilome- 
trów na zachód od Dźwiny, w рай- 
stwie zanieprzyjaźnionem, będzie to 
zawsze chociaż i pół |„lenkas', ale i 
swój człowiek, o tyle na zaprzyjaźnio 
ny wschód od Dźwiny i na Kurlandji 
będzie to już tylko „polu* — cudzo- 
ziemiec. 

Z tego niepełnego i powierzchow- 
nego szkicu wynika, że Łotwa, która 
nie wierzy, ma poważniejsze funda- 
menty pod sobą, niżby się to na 
pierwszy rzut oka wydawać mogło. 
Nie tylko egoizm, ugoda i młodość 
własnej niepodległości, ale i głębsze 
Spoidła moralne wiążą część społe- 
czeństwa łotewskiego z niewiarą we 
własne siły. Pomimo tego jednak 
jestem głęboko przekonany i posta- 
ram się tego dowieść w następnych 
listach, że o wiele silniejszą w Łotwie 
jest jednak ta Łotwa, która wierzy i 
że do niej właśnie należy przyszłość 
kraju. 

Kazimierz Leczycki. 

  

JĘDr. Med. L. ŁUKOWSKI JĘ 
POWRÓCIŁ. sp 

Choroby dzieci. Zawalna 2, tei. 592. 
Е 

Оросума walka „na ironcie religijnym” 
w Rosji Sowieckiej. 

Walka na „froncie religijnym komu- 
nizm kontra religja — w ZSSR toczy się o- 
statnio z mniejszą ostrożnością zewnętrzną, 
ale z dawną zaciekłością wewnętrzną. Stwier 
dzić należy, że ruch religijny powoli, lecz sy- 
stematycznie zdobywa stracone pozycje, zy- 

skując nawet nowe, podczas gdy urzędowy 

ateizm komunistyczny, pomimo poparcia, и- 

dzielanego mu przez koła rządowe, — Zti- 
pełnie jawnie coia się na całym froncie. 

Jedną z najważniejszych placówek, opa- 

nowanych ostatnio przez koła religijne Ro- 

sji, są szkoły i akademie teologiczne. W о- 
kresie t. zw. komunizmu wojennego szkoły 

religijne w Rosji były zamknięte. Następnie 

część ich otwarto, jako szkoły prywatne. Dziś 

prawie wszystkie większe ośrodki w ZSSR 
mają średnie i wyższe szkoły duchowne. 

Szkoły te są pod względem materjałnym 
nieszczególnie uposażone, ale zato pod wzgię 

dem moralnym — dzięki” dobrymi nastrojotm, 
panującym wśród uczniów, —stoją one na 

poziomie bardzo wysokim. Zasługuje to na 
tem baczniejszą uwagę, że wychowańcy 

szkół teologicznych często bardzo znosić mu 

szą szykany władz i najrozmaitsze szyder- 
stwa ze strony „uświadomionych* komuni- 

stów. TOR 

Ciekawe, że w ostatnich czasach ilość 

kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do 

szkół teologicznych, stale wzrasta, i że 

wśród kandydatów bardzo znaczny procent 

stanowią byli członkowie partji komunisty- 

cznej i organizacji młodzieży bolsze wickiej, 

t zw. komsomołu. Moskiewskie pismo 

„Trud* opowiada, że w Kijowie wśród słu- 

chaczy wyższej szkoły teologicznej obok 0- 

sób stanu duchownego spotkać można byłe- 

go komunistę Piwarowa, oraz byłego słu- 

chacza charkowskiego fakultetu robotnicze- 

go, N., który, porzucony przez żonę, szuka 
ukojenia w religji. 

Przy synodzie moskiewskim istnieje ró- 

wnież wyższa szkoła duchowna, której słu- 

chacze otrzymują od Synodu stypendja. Są 

wśród nich członkowie organizacyj zawodo- 

wych, a nawet kształcił się tutaj... korespon- 

dent robotniczy jednego z największych pism 

komunistycznycznych, wychodzącego w Ro- 

stowie nad Donem. Е 

Oprócz Moskwy i Kijowa akademje du- 

chowne posiada obecnie cały szereg innych 

miast rosyjskich. W Leningradzie akademja 

duchowna istnieje dopiero drugi rok i liczy 

60 słuchaczy. RR 

W Woroniežu, Kursku, Wołogdzie i lic 

nych miastach istnieją t. zw. „kursy dusz- 
pasterskie”. 3 

Prasa komunistyczna, przytaczając dane 

faktyczne, dotyczące wzrostu ruchu religijne 

go w ZSSR, nie ukrywa swego niezadowole į 

nia z tego powodu. Moskiewski „Trud“ pi- 

sze w tej materji co następuje: „Śmiało moż 

na rzec, że w ostatnich latach wykazaliśmy 

karygodną bierność w walce z religją. Od- g 

nosi się to zwłaszcza do naszych organiza- 

cyj zawodowych. Przespaliśmy proces wzro- 

stu działalności duchowieństwa wszystkich 
wyznuań i kościołów. Stąd wniosek, że trze- 

ziąć się do roboty z pełną energją, 0d- 

zyskać stracone pozycje i przejść do gwał- 

townego ataku na froncie antyreligijnym*. 

Komuniści, przyznając się w ten sposób @ 
do porażki w walce z religią, wysuwają, 
między innemi środkami walki z religią, ko- @ 
nieczność propagandy antyreligijnej w szko 

łach. Cytowany już powyżej „Trud pisze: 
„Podczas gdy kościół . w swoich. szkołach ® 
przygotowuje nowe kadry bojowników reli- 
gii, my niestety bardzo mało robimy, aby u- 
czynić naszą Szkołę antyreligijną nietylko 
formalnie, lecz i materjalnie, aby każdy, kto 
kończy tę szkołę, był gotowy i zdolny pro - 
wadzić walkę z religią.“ 

W ten sposób daje się ostatniemi czasy 
zauważyć w ZSSR „recydywa bezbożnoś- 
ci*. Lecz trzeba stwierdzić, iż obecnie en un 
cjacie komunistów w prasie, skierowane prze 
ciw religji, są znacznie słabsze od tych, ja- 
kie miały miejsce przed kilku laty. Wtenczas 
kościół zdołał jednak utrzymać w walce z 
bolszewikami swe pozycje, które stały się p 
podstawą operacyjną przy obecnej ofenzy- ZĘ 
wie, zmierzającej do dalszego rozwoju re- 
ligijności w czerwonem państwie sowietów. 
Czy dzisiaj, w warunkach daleko już trud- 
niejszych, akcja bezbożników odniesie korzy- 
stniejsze z ich punktu widzenia rezultaty, 
wydaje się nam bardzo wątpliwem. 

  

  

KURSY PIELĘGNOWANIA i WYSKOWANIA DZIECI 
(Z PROGRAMEM ROCZNYM). 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, przed- 
szkolach i żłobkach. 

Wykladane są następujące przedmioty: 
Anatomia i fizjologja 
Higjena i bakterjologja 
Patologja ogólna dziecka chorego 

i 
8 
8 
I S Djetyka dziecka 

м 
i Higiena dziecka Psychologja i wychowanie 

Ё 
8 
8 
Lo 

Choroby dzieci i "pielęgnowanie 

Opieka społeczna nad dzieckiem. Gry i zabawy. 
W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
cjaliści w chorobach dziecięcych pod kierownictwem Prof. U. S. B. Dr. 

: : Wacława Jasińskiego. 
Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH 

przy ul. Mickiewicza 22 -- 5, .od 5 — 7 wiecz. codzień oprócz świąt. 
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oryginalne szwedzkie 

„„ARVIKA VIIGING* 
Ze stałowem kutem kołem głównem i Ślimakowemi trybami 

oraz grabie konne 

poleca 

Lygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żniwiarka szwedzka$ „ARVIKA VIKING“, zwłaszcza teraz, 

kiedy prawdziwych amerykańskich żniwiarek wcale 

w handlu niema, znacznie i pod każdym względem jest 

lepszą od innych, jakie obecnie są polecane.—Ceny umiarkowane, 

Należność może być spłacana ratami w ciągu 10-ciu 

miesięcy. й 

Części zapasowe zawsze mam na składzie. 

Żądajcie ofert. 

  

  

      

   energiczni, 
REOBZA ESBZIE, inteligentni, 

z dobrą prezencją, mogą otrzymać pracę od zaraz. 

Zgłaszać się do Admin. „Słowa* od 10—11 rano. 
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Dr. K. SZAPIRO 
= Wielka 7, tel. 12 -50 

powrócił. I, 

| I MAESKSSINYA TORNEEITTN 

Przy dolegliwościach żołądkowo- 
kiszkowych, braku apetytu, atonji kiszek, 
wzdęciach, zgadze, odbijaniach, bólach gło- 
wy, zastosowanie 1-2 szklanek naturalnej 
wody gorzkiej „Franciszka- józefa* wywołu- 
je opróżnienia przewodu pokarmowego. 

  

  

  

NIE jako LEKARSTWO 
lecz jako środek zapobiegawczy 
uważać należy SÓL DO NÓG JANA. 
Stosować codzien rano, mocząc nogi 
w ciepłej wodzie z dodaniem 1 łyżki 
SOLi DO NÓG JANA. Oryginalne 
tylko z marką ochronną „SŁOŃ*. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. c—ęoge 

  

    

CZEKOLADKI 
„Baniusia“, „Ziota“ 

i „Ūwocawa“ I 
iabryki 

s A. PIASĘGKI w tate | 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 

i 
Pom 

Ё 

Opiece ludzi dobrego serca polecą 
się biedną wdowę, b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego Syna i nie 
posiadającą żadnych środków do Ś 
życia, znajdującą się w ostatecznej i 

# 

# 

  

nędzy. Łaskawe datki uprasza Się 
składać do adm: dla b. ® „Siowa“ 
LA Szkoły. 8 

0250 EEA GTA SEN 

0. ). KUCHARSKI chiny 
POWRÓCIŁ. 

Zawalna 16 - 53. 
Godz, 5-6 popoł. 
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Inteligentnej gospodyni 
poszukuję natychmiast do majątku. 
Wiadomość u portjera hotelu Bristol 
tylko 7 i 8-go b. m. do godz. 10-ej 

zrana. O PSCE 

i | Ė | В a istnieje od 1840 r. 

B=cia ОНИ 
MAGAZYŃ MEBLI 

Wilno, Niemiecka Nr 3, tel. 362. 

MEBL stołowe, sypialne, gabi- 
netowe, sałonowe, łóżka, 

kredensy, stoły, szafy, biurka, 
krzesła i t. p. 

Dogodne warunki i na RATY. 

RZESZA RA DOREORYC AFA RZY READ MENA ST CZA 
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SŁOWG 

NUREK GOSPODAACZY ZEN WOCOONŃH. 
Jajczarstwo na Kresach 
północno-wschodnich. 
Posiłkując się rocznikiem statysty- 

cznym przewozu towarów na polskich 
kolejach państwowych*, można usta- 
lić, że wywóz jaj z terenu wojew. Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego w roku 
1926 przedstawiał się następująco: 

Wywóz do innych województw wy 
nosił: z województwa Wileńskiego — 
121 tonn (z Wilna 110 i z Budsławia 
11), z województwa Nowogródzkiego 
— 657 tonn (z Skrzybowców 248, Ho- 
rodzieja 196, Nowojelni 72, Вагапо- 
wicz 66, Różanki nad Niemnem 35, Sło 
nima 22, Lidy 10, Stołpców 7 i z Bo- 
hdanowa 1) .Cyfry te nie są zupełnie 
ścisłe, odnośnie bowiem 150 tonn, z po 
wodu niewymienienia w  „Roczniku” 
stacyj przeznaczenia, niesposób usta- 
lić jaka ilość przypada na obrót we- 
wnętrzny w województwie i jaka znów 
na wywóz poza granice województwa. 
W przybliżeniu i w cyfrach zaokrąglo- 
nych można przyjąć, że wywóz do in- 
nych województw wynosił w r. 1926: 
z województwa Wileńskiego 150 tonn, 
z województwa Nowogródzkiego—700 
tonn. 

„Co do wywozu zagranicę dane sta- 
tystyczne są całkiem Ścisłe. Mianowi- 
<ie wywieziono jaj: 

a) ze stacyj województwa Wileń- 
skiego — 484 tonn, w tem: do Łotwy 
415 ton (z Wilna 284, Dukszt 2, Tur- 
monta 17, Postaw 18, Głębokiego 76, 
Budsławia 16 i Ziabek 2), do Niemiec 
— 17 tonn (z Wilna), do Czechosło- 
wacji — 17 tonn (z Wilna) i do Gdań- 
ska — 35 tonn (z Wilna). 

b) ze stacyj województwa Nowo- 
gródzkiego — 510 tonn, w tem: do 
Łotwy — 108 tonn (z Lidy 47, Bara- 
nowicz 45, Skrzybowców 10 i Słonima | 
6), do Niemiec —335 tonn (z Lidy 6, 
Baranowicz 38, Horodzieja 217, Skrzy- 
bowców 17 i Słonima 57), do Czecho- 
słowacji— 6 (ze Słonima), do Austrji 
— 17 tonn (z Horodzieja) i do Gdań- 
ska — 44( z Baranowicz 7 i z Horo- 
dzieja 37). 

Zestawiając te dane otrzymujemy 
poniższą tabelę obrazującą ilościowo 
wywóz jaj z terenu dwuch województw 
północno-wschodnich: 

© ‚ 
gl «268 
1411 
>3 PZA 5 
= DE 5 

do innych województw 150 700 850 
zagranicę 484 510 994 

Razem. . . 634 1210 1844 

Większy dwukrotnie wywóz jaj z 
województwa Nowogródzkiego nie о- 
znacza lepszego postawienia sprawy 

jajczarskiej na tym terenie: wojewódz- 
two Wileńskie eksportuje mniej z przy 
czyny istnienia na miejscu większych 
ośrodków odbiorczych, a przedewszy- 
stkiem Wilna, dokąd w roku 1926-ym 
dowieziona została pewna ilość jaj z 
zewnątrz województwa (33 tonny ze 
stacji Skrzybowce). 

Wywóz jej stanowi w bilansie han- 
dlowym Polski bardzo poważną pozy- 
cję. W roku 1926-ym wywiezliśmy za- 
granicę przeszło 58 tysięcy tonn. Po- 
pyt zagranicy będzie wzrastał w miarę 
wprowadzenia w życie przepisów stan 
daryzacyjnych. 

Udział województw północno - 
wschodnich w eksporcie jaj, jak м- 
dzieliśmy wyżej, jest minimalny, wyra- 
ża się mianowicie cyfrą niespełna  ty- 
siąca tonn, co stanowi zaledwie 1.7 
proc. ogólnego eksportu Polski, wów- 
czas gdy te województwa (Wileńskie i 
Nowogródzkie) zajmują około 15 proc. 
ogólnego obszaru państwa i wykazują 
o wiełe większy procent ludności za-- 

trudnionej w rolnictwie niż przeciętny 
dła całej Polski. 

W świetle tych cyfr jaskrawie wy- 
stępuje całe zaniedbanie u nas z jed- 
nej strony hodowli drobiu — z drugiej 
organizacji skupu. Związek hodowców 
drobiu przy Wileńskim Związku Kółek 
i Organizacyj rolniczych niema instru- 
ktora. Na miejscu w kółkach hodowla 
drobiu traktowana jest przeważnie „po 

amatorsku*. Drobna własność nie jest 
należycie uświadam iana co do korzy- 
ści hodowli drobiu. Działy jajczarskie 
na terenie obu województw posiadają 
tylko dwie spółdzielnie. 

Na hodowlę drobiu i organizację 
skupu jaj należałoby powołanym do 
tego organizacjom zwrócić większą 
uwagę. 

Z. Harski. 

  

Bezczelny napad bandytėw па majątek 
Krasowszczyzna. 

Pięeioletnia córka państwa Krasowskich wzięta w „jasyr”. 
W nocy dnia wczorajszego uzbrojona w karabiny banda, 

złożona z 4-ch opryszków, napadła na dwór majątku Krasowsz- 
czyzna gim. Hermanowskiej pow. Dzisnieńskiego. 

Po steroryzowaniu i obrabowaniu całej rodziny państwa 
Krasowskich, banda uprowadziła ze sobą 5-cio letnią córeczkę 
Krasowskich poczem zbiegła do sąsiednich lasów w kierunku 
granicy sowieckiej. 

W czasie grasowania bandytów w pałacu 
jednemu z parobków udało się 

majątkowym, 
niespostrzeżenie wybiecz domu 

i zaałarmować o dokonarym napadzie policji. 
Policja przy współudziale miejscowych władz wojskowych 

źarządziła natychmiastowy energiczny pościg za bandytami,; o 
którego wyniku narazie nic nie wiadomo. 

Zachodzi podejrzenie, że bandyci uciekli przez granicę na 
stronę sowiecką. 

Bandyci zamierzają żądać okupu od państwa Krasowskich 
za 5-cioletnią porwaną córeczkę. › 

  

  

NIEDZIELA | 
X Das Wschód sł. g. 4 m. 08 

NMP. Snieži | Zach. si. o g. 19 m. 23 
jutro 

Przem: P. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. S. 5. 

z dnia — 4-VII 1925 1, 

Ciśnienie J 760 
trednie w m. l 

ZZA J + 1500. 

Opad za ćo- 
bę w mm. 

Wiatr | 
przeważający 

Uw agi: Pół pochmurno. 
Minimum za dobę — ŚC. 
Maximum na dobę 18>C. SBE > 

Tendencja baronietryczna: wzrost ciśnienia. 

RKS 

URZĘDOWA. 
—(v) Minister Sprawiedliwości p. Mey- 

sztowicz w Wilnie. W dniu wczorajszym 

przybył na kilkudniowy pcbyt do Wilna Mi- 

nister Sprawiedliwości p. Meysztowicz. W go 

dzinach popołudniowych p. minister złożył 

wizytę p. wojewodzie Raczkiewiczowi. 
— (v) Nowomianowany Prezes Sądu 

Okręgowego. Nowomianowany prezes Są- 

du Okręgowego w Wilnie p. Kazimierz Brzo 

ski po objęciu powierzonego mu stanowiska 

złożył w dniu wczorajszym w godzinach po- 
południowych wizytę p. Wojewodzie Racz- 
kiewiczowi. m 

MIEJSKA. 

— (v) Z posiedzenia Komitetu Rozbudo- 
wy m. Wilna. W piątek dnia 3 b. m. w sali 

posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się posie- 
dzenie członków Komitetu Rozbudowy m. 

Vilna. 
у Jako pierwszy punkt porządku dziennego 

rozpatrzono sprawę pożyczki na odrestau- 

rowanie b. ratusza miejsk.Po zremontowaniu 

projektu omawianej sprawy, uchwalono na 

gruntowne odnowienie ratusza według pro- 

jektu architekta miejskiego inż. Narębskie- 

go sumę 369.904 tytułem długoletniej pożycz 

ki na rachunek miasta, ABE * : 

Pozatem postanowiono udzielić pożyczki 

w sumie 335.565 zł. „Spółdzielni Osiedli Ro- 

Północno-zachodni. 
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ZE EE ESEE EEE 

Hel gdzie się coś dzieje, gdzie się 

dopełnia jakiejś formalności. Dewną 

granicę rosyjsko-niemiecką w Alek- 

sandrowie przejeżdża się bez naj- 

mniejszego... wstrząsu nerwowego. 

Niepostrzeżenie. Pociąg kurjerski za- 

trzymuje się najwyżej minutę. Tylko 

dworzec stacyjny ten sam przedwo- 

jenny. Ten sam długi, długi peron 
pod dachem, na słupach, gdzie na 
podjeżdżający pociąg „z Rosji“ cze- 
kało mrowie żandarmów  wyciągnię- 
tych w linię, w długich po kostki szy- 
nelach, w ciemnogranatowych czap- 
kach, z szablami przy boku, dzwoniąc 
0 strogami... о 

‚ A co uwijalo się tragarzy, ilu żoł- 
nierzy i oficerów ze „straży pogra- 

p nicznej” w zielonych mundurach, ilu 

) 

  

„artielszczyków”' w białychfartuchach na 
Daddiowkach“, co pod okiem star- 

zyzny przewracali do góry nogami 
*awartość kufrów i walizek tam na o- 

romnych szlabanach ustawionych w 
zworobok w wielkiej, głównej Sali „re- 

wizyjnej”! W środek czworoboku znosili 
tragarze bagaż recepisowy pasażerski; 
na szerokim szlabanie rewidowano 

Tęczne pakunki. 

Aleksandrów po rosyjskiej, Otło- 

Czyn po niemieckiej stronie granicy. 
Niemieccy celnicy pytali nieodmien- 
Nie: „Haben sie was zu deklarier<n?“ 
Celnicy rosyjscy nie pytali o nic. Leźli 
Odrazu do walizki lub kuira, omacu- 
ląc przedewszystkiem Япо. „„А еёо сгёо 
E was?“ Brrl.. Wracając z zagranicy, 

Edy się podjeżdżało pod ten długi, 
'ugi peron dworca w Aleksandrowie, 

miało się uczucie jakby „podsąd- 

nego“ prowadzonego jeżeli nie na 
egzekucję, to do sali sądowej. Na 
każdego też przekraczającego granicę 
Rosji żandarmi i celnicy rosyjscy pa* 
trzyli jak na—winowajcę, a w każdym 
razie jak na mocno, mocno podejrza- 
ne indywiduum (podozritielnuju licz- 
nost'). 

Choć się nie miało na sumieniu 

nawet broszureczki „niecenzuralnej“, 

ani tomika lipskiej Bibljoteki Polskiej, 

ani setki cygar... lęk jakiś nie do opa- 

nowania przeszywał duszę, nerwy 

drżały. Ach, ten okropny nastrój po- 

granicznych stacyj kolejowych rosyj 

skich od zachodu, przedwojennych! 
Wierzbołowa, Aleksandrowa, Gra- 

nicy... 

Zgińcie, przepadnijcie! Poco się 
jeszcze kołatacie, jak zmory, po wy- 
obraźni ludzkiej, po ludzkich wspom- 
nieniach? 

A pociąg mknie, mknie, mknie. 
Między Qidańskiem a Sopotem 

już oto ujrzeliśmy z okiem wagonu, 
wprawo, całe w szerokich jasnych 
smugach ciemno stalowe wody Zato- 
ki Gdańskiej. 

Morze! 

M
 

” 

(D. C. N.). 

МАНа 
ЧАЕ 

   

        
SZereg“po- 
h  mniej- 

zyć. ) a remonty domów. 
Na tem posiedzenie zakończone. 
—(v) Przyjęcie dalszej partji bezrobot- 

nych do robót miejskich. Magistrat m. Wilna 
kontynując nadal przewidziane miejskie ro- 
boty inwestycyjne, przyjął w ostatnich 
dniach do robót miejskich dalszą partję bez- 
robotnych zarejestrowanych w Państw. Urz. 
Pośred. Pracy. 

Wobec tego stan bezrobocia w Wilnie 
ostatnio znacznie się zmniejszył. 

KOLEJOWA. 
— Okólnik o pierwszeństwie do miejsc w 

wagonach. Ministerstwo Komunikacji wydało 
okólnik, ustałający kolejność praw pasażerów 
do zajmowania miejsc w wagonach. We 
wszystkich _ pociągach ierwszeństwo do 
miejsc w yzagonie przysługuje pasażerom, 
którzy przesiadają się z innego pociągu i ma 
ją bilety kolejowe z innych stacyj. Mają oin 
pierwszeństwo przed pasażerami, którzy do- 
piero z danej stacji rozpoczynają podróż, W 
wagonach komunikacji bezpośredniej po- 
iągów dalekobieżnych, pierwszeństwo przy- 

uje pasażerom, którzy mają bilet: ja 
stacji krańcowej danego wagonu, przed pa- 
sażerami jadącemi do jednej ze stacyj poś- 
rednich. 

— Zarząd Ogniska Kolejowego w Wil- 
nie (Kolejowa 15) podaje do ogólnej wia- 
domości iż z dniem 1 września r. b. na mocy 
zezwolenia Kuratorjum Szkolnego Okręgu 
Wileńskiego otwiera Kursy dla dorosłych 
przy wyżej wspomnianym Ognisku z progra 
mem 7-mio oddziałowych szkół powszech- 
nych. * 

Zapisy przyjmuje  Sekretarjat Ogniska 
(Kolejowa 19) w godz. 5-6 najdalej do dnia 
25 sierpnia 1028 r. 
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UNIWERSYTECKA. 
— (r) Zapisy na uniwersytet S. B. Po- 

dania o przyjęcie w poczet studentów U. 5. 
B. przyjmowane będą w następujących ter- 
minach: na wydziały: humanistyczny, teo- 
logiczny, prawa i nauk społecznych i sztuk 
pięknych — od 15 do 30 września włącznie; 
na wydział lekarski i studjum farmaceutycz- 
ne — od 6 do 20 września włącznie; zaś na 
wydział matematyczno - przyrodniczy i stu- 
djum rolnicze — od 10 do 25 września włą- 
cznie. 

Do podań o przyjęcie na wszystkie wy- 
Gziały dołączyć należy: 1) metrykę urodze- 
nia w oryginale, 2) świadectwo dojrzałości 
ośmioklasowej szkoły średniej ogólnoksztal- 
concej* państwowej lub posiadającej prawa 
szkół państwowych, w RAY, 3) wypeł 
niony kwestjonarjusz (druk nabyć można u 

  

   

    

    
portjera uniwersyteckiegoi, ul. Uniwersytec- 
ka 3); 4) trzy fotografie. 

Ci którzy przenoszą się z innej uczelni 
akademickiej winni dołączyć nadto świade- 

  

ctwo odejścia z tej uczelni akademickiej. 
Ci, którzy mają najmniej roczną przerwę 

między ukiończeniem szkoły średniej, a о- 
becnym zgłoszeniem się o przyjęcie do uni- 
wersytetu, winni prócz wyżej wymienionych 
dokumentów dołączyć świadectwo moralno- 
ści. 

Kandydaci w wieku poborow winni przed- 
dstawić dokument wojskowy, stwierdzający 
ich stosunek do służby. wojskowej. | 

Liczba nowoprzyjmowanych ograniczona 
jest tylko na wydziałach lekarskim wraz ze 
studjum farmaceutycznem i matematyczno - 
przyrodniczym. 

Na wydziale lekarskim kandydaci, ubie- 
gający się o przyjęcie na pierwszy kurs me- 
dycyny lub farmacji poddani będą egzami- 
nowi wstępno - konkursowemu, który odbę- 
dzie się w czasie od 21 do 28 września. 

Na wydziałach: humanistycznym, teologicz 
nym, prawa i nauk społecznych oraz lekar- 
skim wymagane jest wykazanie się znajomo- 
ścią łaciny, jednak na wydziałach humani- 
stycznym, teologicznym oraz prawa i nauk 
społecznych dopuszczalne jest złożenie egza- 
minu z łaciny przed egzaminatorem uniwer- 
syteckim dopiero w jakiś czas (termin okreš- 
la dziekan) po przyjęciu warunkowem. 

Wydziały: prawa, nauk społecznych oraz 
lekarski wolnych słuchaczy nie przyjmują 
wcałe, a matematyczno - przyrodniczy tyl- 
ko w bardzo wyjątkowych, szczególnie na 
uwzględnienie zasługujących, wypadkach. 

Na inne wydziały, jako wolni słuchacze 
moga być przyjęci posiadający świadectwo 

z ukończenia 7-iu klas szkoły średniej. 
Specjalnych  studjó pedagogicznego, 

dentystycznego i weterynaryjnego Uniwersy 
tet Ś. B. nie posiada. 

Na wydziale sztuk pięknych kandydaci 
poddawani są również pewnego rodzaju eg- 
zaminowi wstępnemu, mającemu na celu zba 
danie ich zdolności artystycznych. 

— Osobiste. Prezes Wileńskiej Izby Skar 
bowej, p. Jan Małecki wyjechał w dniu dzi- 
siejszym na urlop wypoczynkowy. W czasie 
nieobecności Pana Prezesa kierownictwo |7- 
by obejmie Zastępca Prezesa p. Wacław De 
nisewicz. 

— (r) Powrót księdza kanclerza. Kan- 
metropolitalnej ks, Adam Sawic- 

ed do Wilna z urlopu wypoczynko- 
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wego, jaki spędzał w Karlsbadzie. 
Obowiązki swe ks. kancierz obejmie za 

dwa tygodnie. 

RÓŻNE. 
— w. W wiadomości w ru- 

bryce „Dookoła Targów Północnych* o or- 
anizowanym raidzie samochodowym po wo 

jewództwie Nowogródzkiem, mylnie wydru- 
kowano, iż incjatorem tej ciekawej eskapady 
jest p. Wojewoda Raczkiewicz. Winno być 
p. Wojewoda Beczkowicz, gdyż on jest go- 
spodarzem na terenie Nowogródczyny. 

— (r) Lustracja terenu Targów - Wysta 
wy. Wczoraj w charakterze służbowym zwie 
dziła teren l-ych Targów Północnych komi- 
sja złożona ze starosty grodzkiego p. W. 
Iszory, komendanta P.P. na m. Wilno, nad- 
komisar. p.Al. Reszczyńskiego oraz kierowni 
ka urzędu śledczego komisarza p. A. Nowa- 
kowskiego celem zbadania warunków bez- 
pieczeństwa i sanitarnych na terenie Tar- 
gów - Wystawy. 
. , Komisja, oprowadzona przez dyrektora 
inż Łuczkowskiego, zwróciła szczególną uwa 
gę na konieczność uporządkowania przez od 
powiednie czynniki zbiorników Śmieci na po- 
brzeżach Wilenki rażąco niechlujnie utrzy 
manych. 

zecz jasna, że uregulowanie tej sprawy 
ży w kompetencji Magistratu i ten nie po- 

winien ani chwili zwlekać z oczyszczeniem 
brzegów, zmianą starych zbutwiał'ych tam 
na nowe i t. d., gdyż już teraz prawie co- 
dziennie liczni gości zamiejscowi, zaintere- 
sowani Targami, zwiedzają teren a to ra- 
żące a typowe niechlujstwo ojców naszego 
miasta nie przyczynia się do obudzenia u 0- 
bcych wrażeń estetycznych o jednym z naj- 
ładniejszych zakątków miasta. 

— (v) Nowe ławki dla spacerowiczów 
na placu Łukiskim. Po zupełnem uporządko- 
waniu placu Łukiskiego, Magistrat m. Wil- 
na wystawił tam w dniu wczorajszym do 
dyspozycji spacerowiczów większą ilość no- 
wych ławek wypoczynkowych. 

Pozatem cały szereg nowych, względnie 
odnowionych ławek będzie w najbliższych 
dniach ustawionych również w innych ogro 
dach miejskich 
, —(v) Walka z pożarami na wsi. Informu 
ją nas, iż mając na uwadze klęskę pożarów 
na wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zarządziło, aby budżety gmin wiejskich za- 
wierały specjalne sumy na zakup sikawek, 
beczek i drabin pożarniczych oraz na orga- 
nizącję straży. Jednocześniepolecono gminom 
wiejskim baczny nadzór nad przestrzeganiem 
przez ludność przepisów pożarowych tj. nad 
stanem przewodów kominowych budowli 

eszkalnych, których zaniedbanie. staje się 
najczęściej przyczyną pożaru. 

— Podziękowanie. Zarządowi Klubu E- 
merytów Wojskowych składa  niniejszem 
najserdeczniejsze „Bóg zapłać” za hojną o- 
1 50 zł. na rzecz Żłobka im. Maryi w 

/ilnie. 

    

  

Jadwiga Brensztejnowa. 

— „VIł Tydzień Społeczny* Stow. Mł. 
Ak. „Odrodzenie, W Lei iai roku, jak w 
latach ubiegłych odbędzie się w Lublinie w 
czasie od 19-26 sierpnia. 

Prace tegorocznego Tygodnia poświęca- 
ne będą zarówno problemom roligijno - fi- 
lozoficznym, jak i praktycznym zagadnieniom 
Polski współczesnej, rozważanym z punktu 
widzenia doktryny katolickiejł mają one na 
celu danie odpowiedzi, jak winna wyglądać 
w Polscę organizacja życia katolickiego. Jako 
wzót, który Stać będzie prze doczyma uczę 
stników Tygodnia, w szeregu referatów, bę- 
dzie postać $w. Pawła Apostoła, jako Tego, 
który bodaj że najpełniej umiał wyciągnąć i 
zastosować konsekwencje światopoglądu w 
każdej dziedzinie życia. 

Zagadnienia omawiane rozpadną się na 
grupy: ręlig. - filozoficzną, narodowo - pań- 
stwową 4 literacką. Pozatem -portszy się kił 
ka RH z dziedziny pracy społecznej. 

Wszelkich informacyj w sprawie organi- 
zacji dt udziela Komitet organizacyj- 
ny Lublin — Uniwersytet „Odrodzenie* godz 
urzęd. codziennie od 15 - I i od 19-20. 
— Kursy pielęgnowania i wychowania 

dzieci (z programem rocznym). Program о- 
bejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpi 
talach, przedszkolaci i żłobkach. Wykładane 
są następujące przedmioty: Anatomia i fiz - 
įologia, higjena i bakterjologja, patologja 
ogólna, hi gjena dziecka, opieka społeczna 
nad dzieckiem, djetyka dziecka, choroby 
dzieci i pielęgnowanie dziecka chorego, psy- 
chologja i wychowanie, gry i zabawy. 

W kursach tych biorą udział profesoro- 
wie naszej wszechnicy i lekarze specjaliści 
w chorobach dziecięcych pod kierownictwem 
prof. U. S. B. dr. Wacława Jasińskiego. Za- 
pisy są przyjmowane w lokalu Rocznych Ku 
rsów Handlowych, przy ul. Mickiewicza 22 
m. 5, 0d 5 - 7 wiecz. codzień oprócz świąt. 

— Teatr Polski. (sala „Lutnia”*). Dziś 
po raz trzeci Zotja Grabowska i Marjan Go- 
dlewski wystąpią w „Darze poranka" sło- 
necznej komedji włoskiej Forzano, w. której 
uroczy goście są nieporównani. Zofja Gra- 
bowska stwarza istne arcydzieło gry scenicz 
nej dzięki walorom swego wybitnego talen- 
tu, w którym urok i wdzięk są cechą niezwy 
kłą i wyjątkową. 

Na tej miłej komedji panuje w Teatrze 
Polskim nieuśtanna wesołość i śmiech. 

Jutro po raz czwarty „Dar poranka 
— Premjera piatkową będzie „Wierna 

kochanka“ — Fijałkowskiego. Temat do tej 
komedji autor zaczerpnął z przeżyć społe- 
czeństwa i wojska podczas najścia bolsze- 
wików w roku 1920. Komedja ma wiele hu- 
moru i tężyzny wojskowej, to też będzie gra 
na z okazji roicznicy cudu nad Wisłą i zjaz- 
du legjonistów. 

я OFIARY. 
Marja Wagner dia syna powstańca zł. 3. 

Wrażenia teatralne. 
G.Forzano: „Dar poranka“. 
Komedjaw 3 aktach. Prze- 
kład Z. Jachimeckiej. Wy- 
stęp gościnny Zofji Gra- 
bowskiej na scenie Teatru 

Polskiego. 

Sztuka kubek w kubek w rodzaju 
wygranej do ostatniego tchnienia wra- 
žliwošci widzów i słuchaczów ślicznej 
lekkiej komedji „Świt, noc i dzień" i 
wznowionej świeżo w warszawskim 
Teatrze Małym komedji Roberta Brac- 
co „I! Perfetto Amore", którą spodo- 
bało się komuś zatytułować w  pol- 
skim przekładzie „Prawdziwa miłość” 
zamiast „Miłość doskonała". 

Te same dwie osoby na scenie 
przez całe trzy akty. To same „bu- 
dzenie się" serca... pardon... Ser- 
duszka niesłychanie sympatycznej dzie 
weczki. Ten sam słowem duet O ko- 
ronkowym djaiogu--podczas którego 
wszystko się dzieje. Ten sam zmo- 
dernizowany nieśmiertelny marywo- 
daż (marivau dage) wszelako Z... 
rozwiązaniem, niby z epigramatyczną 

   

pointe'ą, Ten sam wiekuisty „Le 
Jeu de IAmour et duHa- 
sard".. broń Boże bez żadnej 
cierpkości na końcu. Wszystko we 
wszystkich trzech sztukach dobrze się 
kończy, musi kończyć się dobrzę, To   

    

Rada Pedagogiczną Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie niniejszem 

podaje do wiadomości, że w poniedziałek 6 sierpnia r. b. o godzinie 9 i pół w 

kościele Serca Jezusowego odbędzie się msza żałobna za duszę b. Dyrektora 

= 
Inży 

należy do stylu i charakteru takich 
sztuk. We wszystkich trzech sztukach 
poranek przynosi nie żaden, broń 
Boże, kacenjamer, tylko przeciwnie 
szczęście, szczęście, szczęście słonecz- 
ne i ciepłe. 

W „Świcie, poranku i nocy”, w 
„ Prawdziwej mitošci“ ! w „Darze 
poranka“ heroina i bohater mają po- 
la do aktorskiego popisu wbród. Ach, 
iod ich gry zależy więcej niż w 
trzech czwartych powodzenie sztuki. 

Podobnie, jak swojego czasu nikt 
„Rapsodji węgierskiej'* nie zagrał jak 

  

Liszt, tak komedja „Świt, noci dzień" / 
stała się niejako specjalnością pp. 
Malickiej i Węgierki. Nie zliczyć, ile ra- 
zy ją grano w Teatrze Małym ai 
dziś jeszcze ukazanie się w niej p. 
Malickiej i p. Węgierki może liczyć 
bez zawodu—na pełną salę. Pp. Ma- 
licka i Węgierko spróbowali czy im 
się nie uda trafić na takąż złotą ży- 
łę w „Prawdziwej miłości*. P. Malic 
ka dzięki niezrównanej swej urodzie, 
a i wirtuozowskiej grze w trzecim 
akcie utrzymała się na wysokosci 
swych tryumfow w „Świcie, dniu i 
nocy“. P. Węgierko nie potrafił nie 
powtarzać się a pomimo to być rów- 
nie jak w „Šwicie“ interesującym. 

To tylko tak sobie notatka na 
marginesie piątkowej premjery w Lut- 
ni. Potroszę dla podkreślenia, że i w 
„Darzę poranka* chodzi głównie a 
nawet tylko i wyłącznie o grę, grę i 
jeszcze raz o grę. 

Sztuka jak bajeczka dla dzieci. Z 
„królewiczem z bajki“ przychodzącym 
spełnić najbujniejsze marzenia grzecz- 
nej dzieweczki. W akcji nie dzieje się 
też nic takiego, coby trzymało „w 
napięciu** ciekawość widowni. 

Trzeba duet wyśpiewać tak pięknie, 
tak pięknie... aby nikomu się niczego 
więcej nie zachciewało jak tylko słu- 
chać i słuchać bez końca. 

Powiedziała tedy sobie p. Grabow- 
ska: „Pąrbleu! Trzebą moim ko- 
chanym Wileńczukom pokazać, że ja 
nietylko w rolach demonicznych, naw- 
pół dramatycznych albo całkiem dra- 
matycznych świetna! Niech zrozumieją 
i przekonają się, że ja potrafię być 
i do naiwności rozkochana, i šwiėžut- 
ka jak brzoskwinia zaledwie dojrzała, 
której puszku nawet motyl skrzydłem 
swem nie musnął, i słodka i pełną 
wdzięku i rozkosznie zdumioną tem, 
co nagle w serduszku mem dziać się 
zaczyna...' | p. Grabowska miała w 
wielkiej popisowej scenie, trwającej 
przez cały drugi akt, mnóstwo mo- 
mentów łudzącej szczerości i ujmują- 
cego uroku. Czego nie potrafi rzeczy. 
wiście utalentowana artystka! Lecz ta 
Lucyna Bianchi z onegdajszeį premje- 
ry, to był kaprys p. Grabowskiej, na 
który... mogła sobie pozwolić. 

Partner p. Grabowskiej, p. Marjan 
Godlewski ma przešwietne warunki 
zewnętrzne na amanta, braknie mu 
atoli dla roli hrabicza spadającego jak 
z nieba do panieńskiego pokoiku Lu 
cyny: lekkości i giętkości. Nie można 
też być jednotonnym mając do wy- 
grania dużą rolę, w gruncie rzeczy 
konwersacyjną. Cała kreacja p. God- 
lewskiego aczkolwiek oparta słusznie 
na zasadniczym motywie dworowania 
sobie z całej „awanturki* z powolnem 
przechodzeniem na teren szczerego 
sentymentu, była naogół nie w cha- 

  

rakterze i stylu sztuki.  Zeciekawič 
grą swoją p. Godlewski nie potrafił 
chociaż autor właśnie na to jaknaj- 
bardziej liczył. 

Ge. A 

EEE TEESRNIIS SS 

RADJO. 

Niedziela dn. 4 sierpnia 1928 r. 

10,15 : Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Wileńskiej. я 

12,00— — : Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, komunikat meteorologiczny. 

16.00—17.00. Transmisja z Warszawy: 
odczyty rolnicze, s 

17.00— 18,30: Transmisja z Warszawy: 
koncert popularny. : 

18, + Komunikaty. 
18.50 - 19,15: Transmisja z Warszawy: 

» „Dzieje ruchów rewolucyjnych w Rosji”. 
19,20 - 19,45: Odczyt w języku litew- 

skim. 
19,45 20,10: Transmisja z Warsząwy: 

odczyt „O wozach rakietowych i komuni- 
kacji międzyplanetarnej*. 

20,15—22,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert popularny. 

22,00—22,30: Transmisia z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty. 

22,30 - 23.30: Transmisja muzyki ta- 
necznej. 

Poniedziałek dn. 6 sierpnia 1928 r. 

13,00— 
sygnał czasu. 

17,00 17,25: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

17,25 - 17,40: Chwilka litewska, 
17.40 - 17,55: Komunikat Dyr. Targów 

Północnych. į 
18,00 — 19,00; Transmisja muzyki po- 

pujarnej z ogrodu B. Sztralla. 

: Transmisja z Warszawy: 

19.05 19,30: Audycja dla wszystkich BB 
z wkazji 14-tej rocznicy wymarszu Le- 
gionów. ' 

19,30 - 19,55: „Jak się bawiono przed 
100 laty". 

19,55— : Komunikaty. 
20,15— 22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert wieczorny. w. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał cząsu. 

    

   

VE 

niera 

Zdzisława Charmanskiego. 
  

  

  

Za duszę 

К Рр 

Lizisława Charmańskiego 
odprawiona będzie dnia 6 sierpnia r.b. 

o godz. 8 m. 30 w kościele Serca 

Jezusowego nabożeństwo żałobne, o 

czem zawiadamiają żona i córki. 

    

Odpowiedź, 
Wobec wezwania mnie przez Bolesława 

Wojszwiłłę w Nr 172 „Słowa* z dnia 31 
lipca 1928 do rozliczenia się z tytułu udzia 
łu w Polskiem Przedsiębiorstwie Budowia- 
nym „Granit* S. Wrębiakowski i B. Woj- 
szwiłło oświadczam co następuje: 

P. Bolesław Wojszwiłło w ciągu 2 lat 
zgórą pobrał ode mnie zaliczkowo bez po- 
kwitowań ok. 50.000 złotych, częściowo 
na roboty, częściowo na potrzeby własne, 
nie licząc żyrowanych przezemnie weksłi 
jego. Do wyliczenia się z zaliczek był wzy- 
wany przeze mnie stale, a ostatnio 2 kro- 
tnie przez notarjuszów przy sądzie okręgo- 
wym w Wilnie Stefana Bohuszewicza dnia 
20 VI 28 r.i Józefa Siewiorka dnia 12 VII 
28 r., jednak bezskutecznie. + 

Prócz sumy wskazanej p. Bolesław Woj- 
szwiłło w kwietniu br., korzystając z mo- 
jej nieobecności w Wilnie, w podstępny 
sposób pobrał od mojej żony 12 dolar6- 
wek, stanowiących własność firmy, rzeko- 
mo na opłatę robotników, zatrudnionych 
przy budowie mostu w Zygmunciszkach. 
Wypłaty nie wykonałi dolarówek nie zwró- 
cił. (Świadkowie: Anna Michałowska, słu- 
żąca, i Porfirij Dziewiatnikow, dziesiętnik). 

W końcu maja rb. bez mojej wiedzy i 
zgody dorobionym stemplem (oryginał znaj- 
duje się u mnie) zaopatrzył w pieczątkę 
czek swój i pobrał w ten sposób z rachun- 
ku firmowego w dniu 2 czerwca w Wil. 
Pryw. Banku Handlowym sumę 800 zł., 
przeznączoną na ukończenie budowy mo- 
stu w powiecie Święciańskim (ustalono wo- 
bec świadków: Wytwórnia Stempli Filipski, 
Jan Wołodkowicz, Aleksander Woyzbun i 
persC;rer Banku). 

Dnia 28 lipca rb. w lokalu Kasy Skat- 
bosyei w Wilnię siłą starał się zawładnąć 
gotówką, przeznaczoną na opłatę robotni- 
ków, zatrudnionych przy moście w Świę- 
ciańskiem, co jednak udaremnił kasjer Ka* 
sy Skarbowej w Wilnie: świądkowie: perso- 
nel Kasy Skarbowej w Wilnie, dziesiętnik 
Porfiriji Dziewiątnikow i Marja Wrębia- 
kowska. 

Wobec powyższego ostrzegam instytu- 
cje i osoby, że wszelkie akty ze stempłem 
firmowym Polskie Przedsiębiorstwo Budo- 
wlane „Granit* Stefan Wrębiakowski i Bo- 
lesław Wojszwiłło bez mojego podpisu są 
nieważne. й 

jeżeli p. Bolesław Wojszwiłło ma szcze- 
rą intencję rozliczenia się, to niechajže 
wyliczy się z pobranych w ten lub inny 
sposób sum z tytułu udziału swego w fir- 
mie ode mnie, instytucyj i osób, poczem 
sprawa definitywnego rozrachunku załątwi 
się w ciagu 4 tygodni. 3 

Odetchnę wtedy z ulgąi dam na ofiarę, 
gdy mnie Bóg wybawi od takiego wspól- 
nika. 

Wprzód jednak niech p. Wojszwiłło nie 
straszy odpowiedzialnością sądową, bo to 
przypomina praktykowany przez niektórych 
sposób wydawania Okrzyku: „łaąpaj zło- 
dzieja”. 

Stefan WrebiDkowski 

Wilno — Góra Boufałowa 19-1. 
Głębokie — Warszawska 24. 

EAESESESEGEG DO EGŁO KOESLSEDEE 

GIELDA WARSZAWSKA 
4 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Hołandja 358.35 359.25 357.45 
Londyn 43,29 43,40 43,18 
Nowy-Yurk 8,90 8.91 8.88 

Paryż 34,90 34.98 3482 

Praga 2642 26.48 26.36 
Szwajcaria 171,64 172.07 171.21 
Stokholm 238,62 239,22 238.02 

Wiedeń 125,78 126.09 125.47 

Włochy 46,65 46,77 46,53 
Marka niem. 212,57 

  

A KROJU SZYCIA i modelowa- 
Kursy nia S. Stefanowiczówny, I. 

Vielka 56 3. Zapisy codziennie na W 

kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- 
ce kończące otrzymują świadectwa! 

W szkolne i cechowe. Uczą opraco- WJ 

Aviva samodzielnie kroje według 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy-. 

Wliezdnych zapewnione. „S 286 
”——DO "RYBOŁÓWSTWA "GE 
M wędki - laski spiningówe, Żyłki, sznu- Gp 

ry, haczyki i różne nowości. 
Sklep materjałów pismiennych 

J Arkina a. Wilenska 32. 5 

НААОЦНЕЛИ 
rawdziwe, žywiczne) 

f Komdesaja stare dachy i bu- 

m dynki drewniane. 
Użyte przy wznoszeniu budyn- mą 

ków nowych zapobiega grzyb- в 

kowi i znacznie utrwala, cą 

Sl KOSZTA_ NIEZNACZNE. 
Ва Poleca e 

GJZYGMUNT NAGRODZKIEŃŚ 
BE Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

MAWAGAWAWAWAWE 3351 -- 

   



  

  
  

Ud dnia 3 do © sierpnia 1928 roku о otężna epopea morska w 10 akiach. 
włącznie będzie wyświetlany film: Х а 

i į JENCI i AJENTKI 
W rolach głównych: Elinor Fari i Mieszkanie A i Hiejski Kinematograt „Idobywcy oceana“ ' małejóci i ogni ОЛЕ 

3-4 pokojowe po-potrzebni.  Zarobek czarno -graniate po- 0-0: William Boyd. Reżyserja Juliana Ruperta. Wytwórnia: „P. D. C,* (Cecila B. de Mille'a). Orkiestra 
Paa ne W pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. a niedziele i święta od ŻA g. 3 |trzebne (może być:dobry. Zgł. się: hotel morskie, rasowe, ciel- SERKREEGE benz i 

z m. 30. Początek seansów od g. 6-€j, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „GRANICE | Zwierzynieć, Antokol). „Polonja”, ul. Wielka ne i świeżo wycielo- ZYNOWE DZQDRE 
ul. Ostrobramska 5. Zgłoszenic do adm.44, p. Karpinski, odne sprzeda folwark w NIEBEZPIECZENSTWIE“. 

„Šiowa“. —08-10 rano i od 7—9 Markucie, Wilno. —1   

  

Kac. inę“ | Dziśl Nad program: Wielka sensacja! 1) „W KRAJU BIAŁEJ ŚMIERCI" „WYPRAWA AMUNDSENA DO ž—— (527732 wi iedzielę i AGR GA 
Teatr „elios | BIEGUNA PÓŁNOCNEGO*. Autentyczne fascyn. zdjęcia dokonane wsród ogromnych niebezpieczeństw. Film ZN Seni a KŁAD APTECZNY Ė TY 
wileńska 38. ten nie jast indentyczny z obrazem demonstrow. w innem Kinie oraz 2) Najpotężniejszy superfilm najnowszej 

edycji 1828—29 r. najpotężniejsze gwiazdy. Mistrz ekranu Emil Jannings, Lya de Putti, jca Lenkeffy i Werner 
Krauss w arcydziele wszechśw. sławy „AEMSTA MURZYNA". Reżys. genjalnego Dym. Buchowieckiego. 
Szalone napięcie. Bajeczna wystawa! Tłumy ludzi! Koncertowa gra wirtuozów ekranu! Ost. seans o g. 10.15. 

wygodami, nadające 
się na biuro lub inne 
przedsięb. w rejonie 

o ul. Jagiellońskiej, da 
| Dziś ostatni dzień ną ekranie naszym Światowa sensacja, najaktualn. film doby obecnej w 10 akt. LOT AMUN- wynajęcia. Dow. w 

dobrze urządzony 
z mieszkaniem, z po- 
wodu wyjazdu do 
sprzedania, Dow. w KUPNO | SPRZEDKĆ zywa". 

WAWAŃWA yNeniecja js 
do.sprzeda+ O 252 Nui 

okazji 222. T nia z sadem, Sprzedaję 
1lub 2 pokoje przyP!ac duży do tego Zsamochód europejka 

ELEKTRYCZNE 

KOTOPOAPY 
Zakładów Przemysłowych 

  

Feat „Polonja“ Mai DSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdzie zewsząd czyhą Biurze Ogł" S. Jutana, 
A.Mickiewicza 22. biała śmierć. Obraz ilustruje nam łot jego w r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwania ekspedycji gen.vl: Niemiecka 4, telei. j 

Nobile. Wszystkie szczegóły lotu ujrzymy w tym obrazie aż do jego zaginięcia. Przy tak kzadkieje = = Leinisko 
każdy powinien zobaczyć ten film. Początek seansów o godz. 5.30, 7, 8.30 i 10.25. Z powodu wielkiego za- 

  

  

  
  

  

  

  

  

interesowania publiczności prosimy o przybycie o 25 misut przed rozpoczęciem seansów. WYNSJECZA DO malem JEANA LOLREdIO> Cena 

Kino- « | Dziśl Wieczór humoru, satyry i smiechul Najpopularniejsi komicy świata PATi PATACHON na czel Mk Sios PORA KONA ale. 
Teatr „NAŃIA | swym sztabem komików. Najnowsza ostatnia produkcja PAT i PATACHON, JAKO PODPORY TRONU pęczna Strona, wszel. Nr 7 (Antokol), —ow „Słowie*. 3236 I 

Wielka 30. Ognista szampańska farsa w 12 aktach. Smiech hez przerwy do łez. KRS EO Ftepiaa Tiny BO mua E ! 
BEN zm „Miihlbach* | Wilnie z dużym 

= 5 L IL L c 2 : 
' LEGZNIGA Litewskiego Stowarzysz nia Fomocy Sanitarnej krzyżowy ° okazyjnie | kawałem ogrodu i w Billancourt (Seine) E > 

a _ Wilno, ul. Wileńska 28. Telefon Nr 846° ETRISHA- E ios ant Pala edy | Eine) Francia 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: choroby wewnętrzne od 11 2; chirurgiczne od I — 2; kobiece 11 — 1; BEBE ana S D Н.-К. si A tą“ 
oczu 12 — 2; uszu, nosą i gardła od A 1 popot; ABA IE kone AG YCZĘ od 2—2i pół.; nerwowe 1—2; D Dnia 20 sierpnia r, b, Mickiewicza : 1 dost 

zieciece Od — io i pėl. i iki p 83 RAZ ostarcza 

W SZPITALU raz ik wewnętrzny, AR ginekologiczny. Od szy i As w. e КЕЕа с 

i a į a eczenie promieniami, fotograiowanie, przešwietlanie. Diatermia. K. PS CYPRISE WO! SL AL G wi - ici 
(iabinet Roentgena | lekti lorznitaų. lampa. Solux. Elektryczne wannv. Laboratorjum analityczne. ” и'агс‹›\:/‘ ne pokoje z utrzyma- L ias DOBRY  MAJĄ- go S ona ai niem. Cena przystęp- j5 worków mąki zbo- TEK 150 ha przy Kongresówkę i Kresy 
    

== na, ul. św. Jakóba 17. i a + 

| (KARCHANT || Mokktór MadyCYNY ESEE pas Inas Oder | m Ziemia” oco i ы i i w Banku Źw. Spółek| na, 1 bny i i 1 ее сгову ока н-ОНЕ ОЙ 2аг Oude. SS | sprzedamy zmiózo | Pūlkie: Tovanjsto Kandln 2 Francją w Warszawie. 
| сса › nie i dotychczas nie- dogodnie : mMOCZO- klm. od kolėi, SA Sa 

płciowe. Elektrotera- o Inform: wykupionej. 
pia, słońce górskie godz. 5—6 wiecz. —© nmumu 
djatermja. Mickiewi- ESS ESA ; 

0-0696; D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1 
tel. 9-05. 

Najlepsza amer. Dyrekcja: ul. ks. Skorupki 8 tel. 196-33. 
—› ; 

maszyna do licze-      
      

S > Skiej OE ana | я i | mamawzmase Sałon wystawowy i biura: ul. Moniu- | 
nia do wszelkic W.Z.P 43 Lida) | : p BE uci zamusmiiny 0 POSADY i - |ROZNE szki 5 tel. 321-60. 
rodzai obliczeń. Smażscasna cz, | й Ansielskich | 79 mams 

K 2 Z zasuwkami. A > Z kławiaturą. a BE AKUSZERKI BB AGAIN | r oszczędności 
; śni i ONTO KITT a OJ : voj i ażdy model z wińocznem usławieniem i przenośnią dziesiątek] REESE Ń owicta bro] do golenial wo aku (aa ORYGINALNE 

Zupełne automatyczne modele z popędem elektrycznym. = 1KUSZERKA szkoły ludowej i za- |pzztmmemezmney ka twoja . zabez- 2 i s э » ® 

а a SĘ j szukui. ieczona złotem, sre- 
Żądajcie oferty od: BRACIA HOHN, Wilno, Wielka 56, Śl sz MOWskA za) Buoweżo brem i drogiemi ka- ŻW 0 siewne wierzkieńskie 

: bę mieniami. „ względnie 
przyjmuje od godz. „Lu 
do 7 jako nau- i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby.      BASE 3 GE REESE AWCE RY PR TOORA OOOO AORTY WEB cd i 46 m. 6. Niezamoż: Czycielka. Posiada LUKNAK Kao S Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: 

nym ustępstwa. znajomość języka ralny,Bisku- | Fr. Świątecki, Biuro „Lechja“ Sp. Akc. Wilno, Ostro- 
  Z. P. Nr 63 francuskiego i może pia 12, wydaje po- bramska 29, tel. 13—10. 3229 8 
  

t 5 RWAWATE Ir. И0 К 
  

  

  

  

             
  

  

  

  

   

    

   
   

      

       

  

  

i BE Ai Ń powrócił. | Chorob U: Kapai szw amussmas zz dawać lekcje muzyki. życzki na zastaw zło- 

8 BB LEKARZE $ wewnętrzne. Godz. 2 & BB Gers proszę kiero- me | GRON We 

i p BAWAWAM I) 3 aoi, wcze OOKADE ro аее о sio e B E 
5 B —Grauaus i i S owa cc zcozozy kkk Kościelna, Wł. Har- a u Eg be 

- : я An tej, OJO: : . 3 > s к е 
g B dr. Zeldowiczaw j DOKTOR 2 ś-e. W.Z.P. 13 Mieszkania —- — HI. Wilenkin i $-ła! ES sz 

й B I. LBIUOWICZÓWA L. KIRERESG 3 4 pokojowego po. fy" esz, „ „otrzymać * Dd Rz 
KOBIECE, WENE- „a „kk! оВМ 21 OIE Mariją Jones Być posadę? Musisz z Spółka z ogr. odp.| mA с ] 

8 B RYCZNE, " МАКЛА. оООО EAC, ^ A ŻW ukończyć kursa а- Ма рглеКоп: jefi | Wilno, ul. Tatarska ы 
DOW MOCZÓW. Sys i skórne. - В |EKANTE DENTYSTĮ E 23 wierzyńcu lub chowe * koresponden- jj? P ZEKONASZ SiĘŃ | jg @ ; Fa 

@ B |od t2-2iod 4-6 no, ul. Wilefska 3,: 6- L DU Antokolu. Źgłoszenia cyjne prof. Sekuło- i że 10, dom własny. са 

8 B | ul Michiewisja 24, lefon 567. Przyjm..je д да 40 . adm. „Słowa”. £ wiczą, Warszawa, Żó- ą “g Pabeyka i ama a = 
į B Eu 'od 8 do 1 i od4 do 5 pó: Przyjmuję ay lało p i SWUPLEX Al mebli: i a Ža 

W. Zar. Nr. 132 . ekarz- Dentysta ienki p zają li ie: bu- jadalne, sypialne, KOS 

й Maszynka amerykańska 5 : Br. PRPILSKU MARYA Sania izniezkać RU rap jynkos B SDUPLEX" salony, . gabinety, Specjal Ё ORI « do ва 

i В 0г Напизомиса сФогобу skóre i we movńska-Śmolska nie 2. utrzymaniem. rearondoncjt Ledo Ito ni łóżka niklowane i aus jainė ai apa ZOO RSE 8: EE 
E k rea. ои Ažyūskaršmotata 26 A, remas Raponiek lo to niezrowna A |smgeuiie Gedos] ES Кна a apie Amoi R 

walizkowa, przenośna). rdynator  Szpitalą 04 godz. 04754 1orony JAmyusiE A ew skim, Sł stenografji, nauki sy, stoły, szafy, : Са bp EN pos BRB 

g Aby wydać tratny. sąd o A bai, Sawicz, choroby $kór- 5—7 p.p. W.Pohułan- Plombowanie i usuwa natę jrancuskim. handlu, _ prawa; kais BoŻYk. do Głarka, 7 krzesła EB krycia, ani konserwacji i naprawy przez m 
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Byrekcja Lasów Państwowych w łowy 
niniejszem rozpisuje konkurs na sta- 
nowisko 
rekcji z wynagrodzeniem 

VII st. sł. 
Warunki przyjęcia: 

1) Obywatelstwo polskie. 
2) Ukończone  studja prawnicze z 

przepisanemi egzaminami. 
3) Nieprzekroczony 40 rok życia. 
4) Posiadanie praktyki prawniczej. 

Kandydaci na powyższe stanowi- 
sko winni wnosić podania wraz z od- 
pisami dokumentów i z podaniem 
adresów osób, które mogą udzielić 
referencji 0 kandydacie do Dyrekcji 
L. P. w Białowieży w terminie do 
dnia 15.VII1 1928 r. 

Dyrekcja. 
    NSO 

Konstanty Siemiradzki. 

Dziewica stepowa. 
(Dokończenie.) 

Już była późna noc, gdy młodzi 
udali się na spoczynek, żeby nabrać 
sił do jutrzejszych popisów, od których 
przecież zależał cały ich los. Nie spała 
tylko stara matka Fatimy, krzątając się 
koło ognia, na którym stał duży kocioł 
z baraniną. Kupa suchego gnoju, czyli 
„kiziaku“ leżała przed nią, a ona do- 

rzucała paliwa, ilekroć płomień się 
zmniejszał. Mijała godzina za godziną; 
już mięso dawno się ugotowało, i ko- 

ciół był zdjęty z ogniska; a ona wciąż 

siedziała, wpatrując się bezmyślnie w 
żarzące się węgle podślepowatemi, łza- 
wiącemi się oczyma. A gdy ciepło 
ogrzało jej stare kości myśl ulatywa- 
ła daleko, daleko het! aż ku młodym la- 
tom. Tak!... i o jej względy ubiegali się 
niegdyś młodzi „dżygici*;*) i ona la- 

*) Džygit — wojownik, Rosjanin 
tała jak sokół na dzielnym koniu bu- 
dząc powszechny zachwyt; a dziś ten 
sam Osman-bij, co się tak do niej za- 
lecał, ani spojrzy na nią.. nie spojrzy, 
bo ma jeszcze dwie żony młode, rumia 
ne, czarnookie... Takaż to dola wscho- 
dniej kobiety, że w niej jak w zwierzę- 
ciu, cenią tylko piękne kształty, a nie 
widzą duszy... i czy nie to samo będzie 
z jej ulubioną córką Fatimą, gdy ona 
postarzeje i z pani domu zrobi się stu- 
żącą; a na rozkaz męża będzie musia- 
ła słać pościel dla swych szczęśliwych 
młodych rywalek? Ale komuż ona do- 
stanie się jutro, Szapirowi czy Moza- 
ffarowi? któż to zgadnie? 

Wydawca Stanisław Mac«lewicz, 

reierendarza prawnego Dy- R 5 

według $ 

      

Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. 
Kółek roiniczych specjalne ustępstwo. 

МАМНЕЖЕ, 

T-wa 

Dia 

$IECZĘARNIE, 
WŁUGI, BRORY yrimie 

i części zapasowe do nich 

NAJSTARSZEJ FABRYKI 

„OSTRÓWER” | 
wady dla Wileńszczymy ulia Zawalna 51, telefon 391. 

WIAĄLREE, 

  

   
Akc. 

kupców, Spółdzielni, 

—, Kismet“! — szepnęła stara kir- 
gizka, ocierając pot z czoła: — będzie 

tak jak Allach komu przeznaczył, i okry 
wając się grubą derą od nocnego chło 
du, poszła spać do kibitki. 

Nazajutrz. w taborze kirgizkim 
wrzało, jak w ulu. Z pobliskiego mia- 
steczka, z okolicy, z sąsiednich aułów 

zewsząd pędzili Kirgizi siedząc na wy- 

sokich siodłach w długich  chatatach, 

pasowych, czerwonych i sinych. Po- 

ważnie złazili z koni bogaci „bije, wła 
ściciele tysiącznych stadnin koni, wo- 
łów i baranów; pokornie, ze wschod- 
nią uniżonością, kłaniając się do pasa, 
spotykali ich parobcy Osman-Bija, pod 
trzymując strzemię. 

| — Selam-alejkum! — odezwał się 
stary Kirgiz w bogatym chałacie bu- 
charskim: — szczęśliwy wy człowiek 
dostojny Osman-Biju! 

— Czemu szczęśliwy, mądry Ibra- 
him-biju? Ot, dwa lata już staram się 
o medał, a naczalstwo mi jak nie daje, 
tak nie daje: nie mam u nich poważa- 
nia i łaski! A wasza dostojna pierś ca- 
ła okryta medalami! 

— Co medale?! Ot wy macie dwie 
gwiazdy Fatimę i Ajszę. A ja mam tyl- 
ko synów. 

— Lepiej syn od córki, bo zostaje 
w domu, a córka idzie w świat! 

— Oj nie! Za córki ojciec dostaje 
„kałym”, a matka prezenty; a co ja do 
stanę za swoich trzech zuchów? Do- 
brze, że się nie żenią, bo skądby im do 
stał „kałymu” za trzy żony?! 

— Prawda, prawda! — wołali Kir- 
gizi: — oj jak wiele teraz trzeba pła- 
cić za żonę! Oj jak dziewczęta teraz 
podrożały! 

— A to wszystko dlatego, że dziś 

nie pozwalają brać w jassyr branek. 
A za dawnych czasów można było za 
małe pieniądze kupić u turkomanów w 
Chiwie „uruskę”, lub persjankę. A dziś 
ten handel zabroniony. 

A Fatima tymczasem przygotowy- 
wała się do popisu, jak rycerz do tur- 
nieju; a więc obejrzała uważnie siodło 
i popręgi, przymierzyła pętliska i prze 
tarła koniowi chrapy słomą. 

— Czy polegasz na swym koniu? 
— zapytał ją zcicha Szapir; bo u Mo- 
zaffarakoń nie byle jaki, turkiestański 
czystej krwi! 

— Nie boję się ja tego turkomana, 
— odparła dziewczyna, — bo i mój 
koń najlepszy w stadninie ojca. 

— A skąd o tem wiesz? 

— Mówili mi pastuchy, że zimową 
porą, gdy nasze koniki odgrzebywały 
kopytami trawę z pod śniegu, ten koń 
szedł na przedzie i był prowodyrem ca- 
łej stadniny. A takie konie są najmoc- 
niejsze. * 

— To prawda! trzymaj się tylko 
dobrze, moja luba, i nie żałuj dia „nie- 
go“ nahaja. a 

A Kirgizi zaktadali się juž, kto wy- 
gra w tych zapasach o pannę, Szarip 
czy Mozaffar. 

— Ja stawię za Mozaffara dziesięć 
baranów! — krzyczał ktoś w tłumie. 

— A ja za Szaripa wielbłąda! — 
wołał drugi. 

I całe towarzystwo podzieliło się 
na dwie partje i głóśno krytykowało 
swych przeciwników. A dziewczyna 
tymczasem wyjechała naprzód i. Ścią- 
gnąwszy cugle, gładziła swego wierz- 
chowca, oczekując sygnału. Nim to je- 
dnak nastąpiło, wysunął się naprzód 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio 

stary „bij z medalem i przemówił do 
obydwóch rywali: 

— No, chłopcy, teraz kolej na was: 
pokażcie, co kto może! Pamiętajcie, że 
macie ścigać tę dziewczynę jak wilcy 
sarnę, ale bez żadnych wybiegów i 
forteli; pamiętajcie i to, że ona ma pra- 
wo smagać was nahajem, a wam nie 
wolno i palcem jej tknąć. Musicie ją 
porwać z siodła w całym pędzie konia 
nie robiąc jej żadnej krzywdy; i komu 
to się uda, do tego ona będzie należa- 
ła wedługpraw Boskich i ludzkich. Sły 
szeliście ? 

— Słyszeliśmy! 
— No, to zaczynajcie z Bogiem! I 

stary bij klasnął w dłonie. 
Jak strzała wypuszczona z łuku 

dziewczyna puściła się w step, sadząc 
przez krzaki i kępy traw. Mała czapecz- 
ka spadła jej z głowy, a dwa czarne 
warkocze, ozdobione czerwonemi wstą 
žkami, lataly jak żmije w powietrzu za 
każdym skokiem konia. Rumieniec wy- 
Stąpił jej na twarzy, a nozdrza rozdę- 
ły się jak chrapki u rasowego konia na 
wyścigach. Już blisko lasek, gdzie nikt 

jej nie będzie ścigał, gdy wtem przeci- 

na jej drogę młody Kirgiz na wronym 
koniu. To Mozaffar wstrętny, nienawi- 
stny Mozafiar!... A Szarip pozostał o 
sto kroków w tyle. Co tu robić? trzeba 
kombinować w jednej chwili, bo od 
niej zależy całe życie. Twarde są w py 
sku konie kirgiskie, i trzeba nie małej 
siły, aby je powstrzymać w biegu; ale 
rozpacz dodaje siły, i dziewczyna, po- 
chyliwszy się całem ciałem nazad, osa 
dza konia na miejscu, aż się zarył ko- 
pytami w piasku; i w tejże chwili na- 
głym zwrotem obraca konia na lewo, 
skąd nadjeżdża całym pędem jej drogi, 

  

    
$ 

| dolarów ulokuje- 
| my zaraz ua do- 
į brą hipotekę 

D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 

S 

  

— 1 
3386 - 

į PRZEPISUJEMY ‹ 
j tanio i fachowo 

na maszynach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —0 

      

  

  

  

       
     

|KOPJOWANIE 
PLANOW. 
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Zeubiony kwit lom- 

bardowy (Biskupia 
12) Nr 30520 unie- 
ważnia się. —0 

ukochany Szarip. Ale przeciwnik zgadt 

jeį zamiary i, zawróciwszy konia,całym 

pędem leci naprzełaj... już ją dogania... 

już wyciąga swe muskularne, włocha- 

te łapy aby ją pochwycić, gdy nagle 

dziewczyna podnosi się na strzemio- 

nach i tnie nahajem  prześladowcę 

przez ramię. 
— O „dżaman szejtan*) — syczy 

jak żmija: — nie będę ja twoją... sły- I 

szysz? nie będę! ) 

Kirgiz ryknął od bólu i coinął rękę. 

A homeryczny Śmiech kilkuset widzów 

rozlega się po stepie: 

— Dobrze, dobrze Fatimo! Daj mu 

jeszcze! S 
Stłumił ból Mozaffar, zacisnął zęby 

i znowu pędzi za uroczą dziewczyną; 

ale uprzedza go Szarip i, dognawszy 

Fatimę, porywa ją za ramię. ! znowu 

podnosi się nahaj, i sina pręga wystę- 
puje na ramieniu dżygita; ale ten nie 
zważa na bół i, porwawszy- ją wpół, 
przerzuca na swe siodło, zgrabnie po- 
sadziwszy damę na przednim łęku. 
Teraz, żeby nie upaść z konia, dziew- 
czyna sama zarzuca mu ręce na szyję. 
A tłum Kirgizów krzyczy jak opętany: 
„hurra, Szarip, hurra! ot i masz żonę! 

Teraz następuje wydanie „katymu“ 
za Fatimę; ale to już sprawa starego 

Sadyka! Pastuchy pędzą konie i bara- 
ny, wielbłądy podążają za nimi; a sta- 
ry Osman-bij ogląda tę trzodę okiem 

znawcy. Podchodzi i stara Kirgizka o 

twarzy żółtej, jak szafran i wyciąga 

rękę. 
— A tobie za co? — pyta Sadyk- 

bij. 
PE Ja byłam niańką i hodowałam 

Fatimę... dajcie mi perkalu na suknię! 

Druk. „Wydawnictwo Wiłeńskie" ul. Kwasze!na 23. 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

e, pierwszorzędnych Zagranicznych i 
5%, fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, | 

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
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ŁADOWANIE i NAPRAWA 

AKUMULATORÓW 
Tanio, Pachawo, Szybko. 
Tanie i najtrwalsze akum. anodowe 

kaiodowe, samochodowe i inne 
Zakłady Akumulatorowe 

i Elestrotechniczne 

E-Technik MICHAŁ GIRDA. 
Wilno, Szopena 8. 

A na stepie koło ogniska już ucz- 
tują żarłoki-Kirgizi, ale po azjatycku. 
Nie kotlety i nie zraziki lecz całe uda 
baranie znikają w parę chwil; i tylko 

słychać chrzęst kości na ich potężnych 

zębach i mlaskanie smakujących języ 
ków. Kumys jak biały strumień znika 
w przepastnych gardzielach tych ludzi, 
którzy jak boa-constrictor umieją gło- 
dować tygodniami, ale gdy się najada- 
ją — to na cały miesiąc. I tylko zako- 
chani stoją sobie na uboczu, w cieniu 
kibitki i cicho gwarzą. 

— Za co mnie uderzyłaś, Fatimo, 
nahajem? — pyta narzeczony: — chy 
ba mnie nie poznałaś, albo wcale mnie | 
nie kochasz? 

I poznałam is kocham z całego Ser- 

ca, mój drogi! Ale tak trzeba było, dla 

przyzwoitości. 

— Co też ty mówisz, moja lubo? 

— A tak! Pomyśl sam, coby powie- * 
dzieli ludzie i teń bij z medaianu, zdy- 

by zobaczyli, że jednego ja biję naha- 

jem z całej siły, a drugiemu folguję? 

Mógłby sędzia unieważnić te wasze 

ścigi!Nie wypadało i mnie poddać 

ci się tak odrazu; więc „dla oka” kro- 

pnęłam cię zlekka bizunem. 

   

—- Dobrze ci mówić „zlekka*. A 

u mnie sina pręga przez całą rękę! 

— To nic, mój luby! Posmaruj ją 
tylko baranim łojem, a do wesela pe- 
wnikiem się zagoi! 

KONIEC. 
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