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Belgja, kraj pracy i ładu 

Z okazji uroczystego obchodu 
dziesięciolecia zwycięstwa i wyzwole- 
nia spędziłem parę dni w Belgji, za- 
proszony tu wraz z gen. E. de Hen- 
ning-Michaelisem, mec. Edwardem 
Wronckim i p. Ludwikiem Stacheckim 
przez hr. van den Burch'a, prezesa 
belgijskiego Związku oficerów rezer- 
wy, i mec. Gastona Van de Wiele, 
prezesa Federacji kombatantów bel- 
gijskich. Jeszcze przed wojną czyta- 
łem w Listach z podróży Henryka 
Sienkiewicza pełne ciepła i Sympatji 
słowa o Belgach i Belgji. „To naj- 
szczęśliwszy kraj pod sloūcem“ — 
konkludował nasz wielki pisarz. Tem 
dotkliwiej odczuli Belgowie cierpienia 
i rany wojny. Jej ślady widoczne by- 
ły na każdym kroku w roku 1920, 
kiedy po raz pierwszy Belgję odwie- 
dziłem. A dziś? Życie wszędzie biie 

{ normalnem tętnem, pracowita Belgja 
kznów czyni na cudzoziemcu wrażenie 

kraju szczęśliwego. 
® 

Wiele miast europejskich „małym 
Paryžem“ się nazywa, ale jedynie 
Bruksela ma do tego prawo. Czysta, 
rzestronna i radosna jest stolica Bel- 

gii, nawet pod szarem niebem listo- 
padowem. Ma świetną operę z siłami 

- Śpiewaczemi i baletowemi, kto wie, czy 
nie lepszemi niż Paryż, ma bardzo 
dobry teatr komedjowy, sympatyczne 
kawiarnie, dobre restauracje i wesołe 
bary-dancingi (oryginalność bruksel- 
ska). Życie nocne nie przeciąga się 
jednak poza godz. 1-szą; Brukselczy- 
cy są zawsze przytomni: bawiąc się 
pamiętają o zajęciach, jakie ich cze- 
kają nazajutrz. 

Rozwaga, umiar i prostota są za- 
sadniczemi cechami. przeciętnego Bel- 

"ga. Belg tak się ma pod tym wzglę- 
dem do Francuza, jak Czech do Po- 
laka. Ale co to jest „przeciętny Belg"? 
Ludność Belgji dowcipnisie dzielą na 
Flamandów, Walończyków i... Bruk- 
Selczyków.  Flamand jest bardziej 
zamknięty w sobie, bardziej nieufny, 
fizycznie może mocniejszy, ale mniej 
dorodny. Walończyk jest bardziej to- 

*warzyski, weselszy. wykwintniejszy; 
nic go właściwie od Francuza nie 
różni. A Brukselczyk? To mieszanina 
tych dwu typów, mieszanina nietylko 
fizyczna i duchowa, ale także języko- 
wa. Bo jeśli przeciągniemy linię pro 

<stą, biegnącą na mapie Belgji z za- 
chodu na wschód trochę poniżej Bruk- 
seli, to na północ od tej linji będzie- 
my mieli obszar językowy flamandzki 
(czyli holenderski), a na południe — 
francuski. Zaś stolica Belgji jest mia- 
stem nawskroś dwujęzycznem. 

* 

Delegaci dziesięciu krajów  sprzy- 
mierzonych, obecni na uroczystościach 
zawieszenia broni, przyjęci byli na 
Zamku królewskim przez J. K. M. 
Alberta I-go, jego małżonkę królowę 
Elżbietę, przez następcę tronu księcia 
Brabantu, oraz małżonkę tegoż, księ- 
žnę Astridę, Król Albert — który z 
Okazji 11 listopada przyznał wszyst- 
kim delegatom belgijski Medal Woj- 
Skowy — zagadnął nas o zdrowie 
Marszałka Piłsudskiego. Odpowiedzie- 
liśmy, że Marszałek czuje się po 

Swych rumuńskich wywczasach  do- 
Skonale. A na to król: 

— Cieszy nas to bardzo, bo my 
tu wszyscy wysoko oceniamy charak- 
ter i zasługi Marszałka Pilsudskie- 
80... 

Cała rodzina królewska jest w 
Belgii kochana. Czem się tłumaczy? 
Przedewszystkiem ; przywiązaniem na- 
rodu belgijskiego do monarchii. W 
roku 1930 sto lat minie od prokla- 
mowania niepodległości Belgji. Tylko 
trzech królów panowało w tym okre- 
sie: Leopold I-szy, Leopold Il-gi i 
"Albert I-szy. Monarchja jest najsil- 
niejszą spójnją wewnętrzną dwujęzy- 
cznej  Belgji, monarchja zapewniła 
ciągłość polityki belgijskiej i uczyniła 
z tego małego, siedmiomiljonowego 

Jnarodu wielką potęgę gospodarczą. 
Dynastja belgijska jest popularną, bo 
stała się w całem tego słowa zna- 
czeniu narodową. W czasie wojny 
Albert I-szy i jego ;małżonka dzielili 
bez przerwy trudy i znoje armii bel- 
gijskiejj czem  zjednali sobie serce 

całego narodu. | jest jeszcze jeden 
powód ogromnej popularnoścji dy- 

nastji: wielka prostota. obejścia I 

wzajemna, serdeczna miłość wszyst- 
kich członków rodziny królewskiej 
łącząca. 

» * 

Z okazji stulecia belgijskiej nie- 
podległości odbędą się w Liege i w 
Antwerpji wystawy międzynarodowe. 
Odwiedziliśmy te dwa miasta, a wła- 
dze municypalne sympatyczne zgo- 

* * 

Bruksela, w listopadzie. 

towały nam przyjęcie zarówno w sto- 
licy Walonji, jak i Flandrji. Oczywiś- 
cie, w przemówieniach można było 
odczuć pewną różnicę tonu: kie- 
dy p. Ksawery Neujean, burmistrz 
Liege, stwierdził wyraźnie, że bez 
zwycięstwa sojuszników nie byłoby 
już niepodległej Belgii i że solidar- 
ność tych, co razem wojnę wygrali, 
jest zasadniczym warunkiem  utrzy- 
mania tej niepodległości, to p. Van 
Cauwelaert, burmistrz Antwerpii, mó- 
wił o wszystkiem, tylko nie o wojnie 
i jej naukach... Bo p. Van Cauwela- 
ert jest wybitnym „flamingantem". 

Ale nie zjeżdżajmy na tory poli- 
tyczne. Wystawy belgijskie z roku 
1930 tak role pomiędzy siebie po- 
dzieliły: ta w Liege będzie poświęco- 
na wielkiemu przemysłowi i naukom, 
ta w Antwerpji -kolonjom i żegludze 
morskiej. W obu wezmą udział wiel- 
kie mocarstwa europejskie wraz z 
Niemcami, w obu udział Polski jest 
pożądany, nieodzowny. Zarówno p. 
A. Laboulle, komisarz rządowy wy- 
Stawy w Liege, jak i br. Van den 
Burch, komisarz wystawy w Antwer- 
pji, zapytywali mię, czy Polska weż- 
mie udział w wystawach. Odpowie- 
działem na chybił trafił, że oczy- 
wiście tak, bo mi się to wydaje .na- 
turalne i logiczne, Eksponaty wielkie- 
go przemysłu polskiego, przygotowa- 
ne na wystawę poznańską, mogą bez 
wielkiego kłopotu być użytkowane w 
roku następnym w Liege; domyšlamy 
się również, że zobaczymy w roku 
przyszłym w Poznaniu dział morski, 
proces zrastania się Gdańska z Pol- 
ską i rozrostu Gdyni odpowiednio 
ilustrujący. Cały ten dział (naturalnie 
należycie dostosowany) trzeba będzie 
posłać na rok 1930 do Antwerpii. 

Kazimierz Smogorzewski 
KEN TA 

DEBATY KOMISJI BUDŻETOWEJ NAD 
BUDŻETEM MIN. SPRAW WEWN. 

WARSZAWA, 24-11. PAT. Na dzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej, w dalszej dyskusji nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zabrał 
głos pos. Woźnicki (Wyzw.), oświadczając, 
iż budżet budzi niezadowolenie wśród iud- 
ności. Z kolei mówca przechodzi do omó- 
wienia nadużyć wyborczych, a następnie 
występuje przeciwko konfiskatom i ošwiad- 
cza, że Wyzwolente przyłącza się do wnio- 
sku pos. Pragiera o odmówienie funduszu 
dyspozycyjnego. Mówca z uznaniem w; 
ża się o działalności K.O.P. i kończy oświ 
czeniem, że choć wierzy w dobrą wolę 2 
nistra, do działalności jego musi ust 
kować się na podstawie działalności catego 
resortu i dlatego odmawia funduszu dyspo- 
zycyjrrego. 

Pos. Dzierżawski imieniem Klubu  Na- 
iodowego zaznacza, iż Klub ten będzie dą- 
żył do utrzymania cyfr zeszłorocznego bud- 
zetu. 

Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) dopatru- 
je sie istnienia ciągłej agitacji antysemic- 

kiej, uprawianej rzekomo z wie lzą organow 
rządowych. Wczoraj naprz. sim premjer 
zażądał wprowadzenia ogranicz:ń dla  Ży- 
dów. 

W tem miejscu minister  Siładkowski 
przerywa mówcy oświadcze ie, że pr 
tego nie powiedział. Rząd bynajruwej  rie 
dąży do upośledzenia żydów, co pan zechce 
przyjąć do wiadomości. Naiomia właśnie 
parowic— oświadcza p. mimster >kladkow- 
ski — stwarzacie wielokrotnie bazjary, które 
nie pvzwalają rządowi na wyxcenanie swych 

zamierzeń wobec żydów. 
Pos Gruenbaum w odpow'edzi ra to 

twierdzi, iż tak właśnie przemaw ał w swcim 
czasie Stołypin. 

Na to minister Składkowski powiada: 
„Gdybym tak mówił, jak przemawiał Sto- 
łypin, toby pan cichutko siedział * 

Pos. Czapiński (P.P.S.) zwraca się do 
ministra o nakreślenie programu w zakresie 
polityki mniejszościowej, przyczem wspomi- 
na o przedstawionym przez stronqictwo rów 

cy pregramie autonomicznym. Mówca jest 
przec'wny systemowi represyj w stosunku 
do komunistów i oświadcza, że chciaipy wła- 
śnie, żeby komuniści w „dziziz mz polityki 
komuualneį mieli možnošč ujawwuenia  Swej 
istoty i skompromitowania się, iak to się 
stało na terenie Sejmu. : 

Fos. Stapiūski (B.B.) zaznacza, že w 

toka wywodów pos. СгиепЬзита słyszcliś- 

my zarzut, który jest obrazą dia polskiego 

ministra. Oświadcza w imieniu B. B., że po- 

równarie ministrów  polskica do munistrów 
rotyjskich w rodzaju Stołypina zawsze spot- 

ka się z mocnem  reagowiniem Z naszej 

sony. 
Nattępne posiedzenie we wtore< o godz. 

11 rano. 

    
   

  

      

SEJM I SENAT. 

WARSZAWA, 24-11 PAT. Plenarne |0- 
siedzen:e Senatu odbędzie sie we środę ania 
28 b. m. o godz. 16. Tegoż dnia o godz. 
12 odbędzie się w gabinecie p. marszałka 
Senati Szymańskiego posiedzenie przewud- 
niczących klubów Senatu. 
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Sprawa długu Ausfrii w St Zjednoczonych 
WIEDEŃ, 24 XI. United Press donosi z Waszyngtonu, że w sprawie dłu- 

gu austrjackiego, zaciągniętego w Stanąch Zjednoczonych i wynoszącego 35 
miljonów dolarów, doszło w wyniku rokowań między reprezentantami Austrii 

i amerykańskiego urzędu skarbu do porozumienia. Tekst układu opublikowany 

będzie dopiero po przedstawieniu go kongresowi amerykańskiemu do ratyfi- 
kacji. Sekretarz skarbu Mellon będzie popierał ratyfikację tego układu. Równo 
cześnie ma być udzielona Austrji pożyczka w wysokości 100 miljonów dolarów, 
które udzielą finansiści prywatni. Sądzą, że wszystkie kraje, w których Austrja 
jest zadłużona, uczestniczyć będą w tej pożyczce, 

Król Jerzy jest chory na zapalenie płuc 
LONDYN. 24.XI. Pat. Ogłoszony dziś rano biuletyn о stanie zdro- 

wia króla Jerzego podaje, że chory spędził noc spokojnie i że od wczo- 
raj zaszła znaczna poprawa. Diagnoza lekarska stwierdziła zapalenie płuc. 

Krół hiszpański uległ wypadkowi na polowaniu 
PARYŻ. 24.1X. Pat. „Le Journal* donosi z Madrytu, że wczoraj wie- 

czorem krążyły niepotwierdzone pogłoski, iż król "miał ulec poważnemu 
wypadkowi w czasie polowania, które odbyło się w Saata Cruz 
de Mudela. 

Rumuni doszli z Węgrami do porozumienia w Sprawie optantów 
BUKARESZT. 24.XI Pat. Na mocy porozumienia pomiędzy rządami 

rumuńskim i węgierskim, sprawa optantów nie będzie umieszczona na 
porządku dziennym grudniowej sesji Rady Ligi Narodów. Bezpośrednie 
rokowania rozpoczną się 15 grudnia. 

Niesprawdzone wiadomości 
Banat miał hyć przyłączony do Rumunji. 

WIEDEŃ, 24 XL PAT. Dzienniki donoszą z Bukaresztu: Pismo „Cuvantual“ 
donosi, że z archiwów państwowych skradziono dokument wielkiej wartości, a mia- 
nowicie deklarację o przyłączeniu Banatu do Rumunji. Dokument ten był podpisany 
w dniu 1 grudnia 1918 roku przez członków' rady narodowej Banatu. Dziennik wspo- 
mniany twierdzi, że śledztwo prowadzone jest w wielkiej tajemnicy ponieważ skon- 
stątowano, iż sprawcą jest pewna wybitna osobistość, która chce użyć dokument dla 
celów politycznych. 

Sekrefarz Trockiego umarł w więzieniu „z głodu 
BERLIN. 24.X1. Pat. Lewicowa prasa komunistyczna donosi, że se- 

kretarz Trockiego Butow zmarł w więzieniu wskutek wycieńczenia fizycz- 
nego po kilkutygodniowej głodówce. 

Władze sowieckie starały się zataić fakt, że Butow rozpoczął glo-. 
dówkę, obecnie jednak dzięki alarmom, podnoszonym przez koła opozy- 
cyjne, wiadomość o tem przedostała się zagranicę. W związku ze Śmiercią 
Butowa robotnicy w okręgach przemysłowych demonstrować jakoby mieli 
za Trockim. : 

Nad Angiją szaleje żnowu cyklon. 
3 hydroplany zatonęły. : 

LONDYN, 24.XI. PAT. Cyklon, który rozszalał się powtórnie 
nad wyspami angielskiemi w nocy z czwartku na piątek, trwa 
w dalszym ciągu. Główne uderzenie idzie od Atlantyku. Nocy 
wczorajszej szybkość wichury, która przeszła nad Liverpoolem, 
wynosiła około 150 kim. na godzinę. W mieście wiatr powyry- 
wał drzewa i obalił kilka kominów, zabijając 8 osób. Ruch pa- 
rostatków w kanale la Manche został znowu wstrzymany. Fale 
zatopiły w Portsmouth 3 hydroplany. 

Poseł Selmin usiłuje ufworzyć gahinef w bofwie 
RYGA, 24. XI. PAT. Po osiągnięciu porozumienia w sprawie zasad- 

niczych wytycznych programu rządu mieszczańskiej koalicji poseł ze Związ- 
ku Włościańskiego Celmin otrzymał od prezydenta państwa oficjalną mi- 
się utworzenia gabinetu. 

Przewidywane jest, że Celmin napotka jeszcze na pewne trudności w 
sprawach personalnych. 

Nomorandum niemieckie to do odszkodowań nie napotyka sprzeciwów 
LONDYN. 24.X1. Pat. Biuro Reutera podaje, iż ogólne wrażenie z 

wstępnego zbadania memorandum niemieckiego w kwestji odszkodowań, 
które wręczone zostało kanclerzowi skarbu, jest tego rodzaju, że obecnie 
nie zachodzą żadne trudności w załatwieniu tej sprawy. 

Niemcy mają zaprowadzić komunikację lotniczą z Chinami 
NANKIN. 24.XI. Pat. Przedstawiciel Luft-Hanzy omawiał wczoraj z 

przedstawicielami władz chińskich propozycję współpracy Niemiec z Chi- 
nami w dziedzinie lotnictwa. Zaproponownł on otwarcie komunikacji lotni- 
czej pasażerskiej i pocztowej pomiędzy Nankinem a Berlinem, drogą na 
Pekin i Moskwę. 

laden dyplomata nie chre być ambasadorem W Howie 
BERLIN, 24. XI. PAT. Komunikat półurzędowy zaprzecza ' wczoraj- 

szym doniesieniom prasy niemieckiej, jakoby nominacja kierownika wydz a- 
łu wschodniego w urzędzie spraw zagranicznych von Dirckmena na amba- 
sadora w Moskwie była już sprawą zdecydowaną. 

„Deutsche Allgemeine Ztg. przynosząc to dementi zapowiada, że os- 
tateczna decyzja w sprawie nominacji ambasadora w Moskwie zapadnie w 
dniach najbliższych. 

Pogromy żydów w Bobrujsku. 
Wielki proces,—Aresztowania robotników. — „Biej żydow 

spasaj Rossiju*. 
Według wiadomości otrzymanych z Mińska, komisja šled- 

cza partyjna ujawniła w Bobrujsku systematyczne prześladowa- 
nie żydów na wszystkich bez wyjątku fabrykach. 

Zebrane fakty dały materjał obciążający. Wobec tego areszto- 
wano kilkunastu robotników i zarządzających fabrykami. Jedno- 
cześnie usunięto ze stanowiska sekretarza rejonowego komitetu 
partji, naczelnika rejonowego komitetu wykonawczego, redakto- 
ra gazety „Komunist”, jak również kilkunastu „komsomolców”, 
oskarżonych o prześladowanie żydów. Władze, które zarządziły 
w tej sprawie śledztwo, stwierdziły, iż cały szereg osób, z naj- 
wyższej hierarhji kornunistycznej sprzyja tajnym organizacjom 
antysowieckim. 

Na dzień 2 stycznia wyznaczono wielką rozprawę sądową 
przeciwko aresztowanym* 

W kilka dni po dokonanych aresztach, dnia 21 b. m. robot- 
nicy z kilku fabryk urządzili, demonstrację, która przeistoczyła 
się w pogrom żydów. Liczba ofiar nie jest dokładnie znana 
Przybyły oddziały milicji i wojsk G.P.U. rozproszyły demonstran- 
tów, kładąc kres pogromowi, Na wielu ulicach ukazały się 
transparenty z nadpisami: „Biej żydów, spasaj Rossiju*. Doko- 
nano licznych aresztów wśród robotników. 

Nazajutrz na fabryce „Bolszewik* robotnicy poczęli oble- 
wać pracujących tam żydów gorącem wapnem. Zawezwano po- 
mocy miiicji, która zlikwidowała zajście. 

O podobnych wypadkach donoszą również z Orszy. Szcze- 
gółów narazie brak. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 

DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyński. 

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Kto zarobił na wielkiej woj- —więcej, być może, odpowiada intere- 

nie? Angielski Times doskonałą zna. som Niemiec, niż niepewne konszach- 
lazł odpowiedź na mowę Coolidge'a ty z zamorskim  fantastą, którego 
(tu przez nas omawianą przed tygod- łaska, jak się okazuje, na srokatym 
niem), w której obecny prezydent St. 
Zjedn., inspirowany (jak to już teraz 

jest dokładnie wiadome) przez przy- 

szłego prezydenta St. Zj: p. Hoove- 

ra, — ośmielił się twierdzić, że z wiel: 

kiej wojny Europa wyszła z wielkie- 

mi korzyściami i łupami, Ameryka zaś 

z ciężarami. 7imes przypomina, że w 

dniu 21 kwietnia 1919 r. nie byle kto, 

bo minister skarbu Stanów p. Curter 

Glass tak się wyraził o położeniu 

Ameryki zaraz po wojnie. 

Mówił wtedy zacny: Amerykanin, 

a mówił prawdę: 

„Czy my, Amerykanie, możemy mó- 

„wić o ofiarach, poniesionych dla woj- 

„ny w takim, choćby w przybliżeniu» 

„stopniu, co nasi sojusznicy europej- 

„Scy. Gdzie są nasze ziemie zdewa- 

„Stowane, gdzież nasze katedry i 

„kościoły rozwalone? Gdzie nasze 

„miasta zniszczone, z ziemią zrówna- 

„ne? Gdzież nasze kopalnie zatopione 

„i gdzie fabryki zrujnowane? 

„Czy widzieliśmy u siebie, na na- 

„Szym kontynencie głód i epidemie, 

„któreby chwytały w objęcia dziesiąt- 
„ki tysięcy ludzi? 

„Nasi sojusznicy bili się już przez 

„trzy i pół lata, kiedy Ameryka wstą- 

„piła do wojny. Przez te trzy i pół 

„lata swojej neutralności Ameryka 

„wzbogaciła się niesłychanie żna woj- 

„nie europejskiej. Wzbogacił się nasz 

„przemysł i nasz handel. Powstały w 

„Ameryce nowe niewidziane dotych- 

„czas fortuny. Zamożność stała się 

„udziałem wszystkich obywateli Sta- 

„nów. Nasz handel zewnętrzny prze- 

„szedł wszelkie możliwe horoskopy, 

„wszelkie najśmielsze oczekiwania. 

„Było to epoką w życiu naszego na- 

„rodu. Nasz eksport wyniósł 23 

„miljardy 462 miljony dolarów, w tem 

„nadwyżki eksportu nad importem 

„było 11 miljardów, 580 miljonów 

„dolarów. Więcej niż miljard złota w 

„brzęczącej monecie wpłynęło do Sta* 

„nów, aby tu pozostać, Francja i 

„Anglja miały kilka miljonów zabi- 

„tych na wojnie. My — niecałe 60 ty- 

„Sięcyć, 
W ten sposób wygląda prawda. 

Mowa prezydenta Coolidge'a, w któ- 

rej wygrażał on Europie, ma tę wiel- 

ką wadę, że się opiera na nieprawdzie. 

Posunięcia polityki amerykań- 
skiej. Nie wróżą one nic :przyjemne- 

go. W Nankinie Stany Zjedn. chcą 

podnieść swoje poselstwo do godno- 

Ści ambasady. Jest to dalszy ciąg tej 

polityki, prowadzonej przez Stany na 

złość Japonii i na złość Europie, bez 

żadnej korzyści dla jankesów, a także 

bez żadnych pozytywnych skutków w 

kierunku zmniejszenia tego chaosu, 

który panuje w Republice Niebieskiej. 

Stany występują jako protektor anar- 

chji chińskiej i tam, na gruncie chiń- 

skim, łamią solidarność całego šwia- 

ta cywilizowanego. 

Do Paryża przyszły jakieś niejas- 

ne wiadomości o propozycji, którą 

jakoby miały uczynić Stany Anglji, 

aby zerwała układ z Francją, a na- 
tomiast podpisała układ morski ze 

Stanami. Wiadomość ta wywołała 
wielkie oburzenie we Francji i tak 

już dostatecznie ' przygnębionej mową 

Coolidge'a. 

Przewidywania nasze, wypowie- 

dziane w „perspektywie"* zeszłego ty- 

godnia, zaczynają się sprawdzać. Oto 

wślad za Coolidgeem przemówił w 

dniu 19. listopada p. Stressemann. 
Nasz miessager Polonais charaktery- 
zuje tę mowę „Stressemanna, jako 

przejście do ofensywy. Istotnie! Kie- 

dyż Niemcy mają przejść do ofensywy, 

jeśli nie po takiej mowie Coolidge'a. 
Chociaż znowuż można powie- 

dzieć, że sojusz Niemiec z Francją, 

na którego drodze były obydwa te 

państwa podczas ostatniej sesji Ligi 

Narodów we wrześniu r. b., i to po- 

rozumienie anglo-iranko-niemieckie, o 

którem tak dużo w Sowie pisaliśmy 

koniu jeździ. Znany przemysłowiec 
niemiecki Arnold Rechlorg stawia 
wszystkie kropki nad i, gdy o tem 
pisze w Berliner Bóssenkourrier— 
„Zupełnie oczywistem jest, że Niem- 
„cy znajdują się dziś w nader wy- 
„godnej pozycji. Mogą wybierać po- 
„między przyjaźnią Ameryki a przy- 
„jaźnią  franko-angielskiego bloku. 
„Dyplomacja niemiecka jest w szczęś- 
„liwej sytuacji, oczekującej na oświad- 
„czyny obv stron. Lecz uważam, że 

„Niemcy powinny wybrać przyjaźń 
„Francji i Anglji. Niemcy nie mają 

„żadnych powodów po temu, aby się 
„przeistoczyć vw forpocztę Stanów 
„Zjednoczonych, № amerykańską 
„marchję w Europie. Sojusz anglo- 

„franko-niemiecki będzie dostatecznie 
„Silny, aby odeprzeć każdą napaść 
„Ameryki na Europę". 

Jak wypadną wiosenne wy- 
bory w Anglji? Nad tem zastana. 
wia się prasa francuska. Mac Donald 

powiedział na jednem z zebrań, że 

partja pracy odniesie na wiosnę tak 
wielkie zwycięstwo, że sama obejmie 
rządy bez niczyjej pomocy. Dzisiaj 

jednak w lzbie na 615 posłów zasia- 

da członków partji pracy tylko 159. 
Musieliby więc zyskać 149 mandatów 
aby zdobyć większość, i to większość, 
która w Anglji nie jest większością 

dostateczną, aby na niej ufundować 

gabinet parlamentarny. Konserwatyści 
w obecnej chwili posiadają aż 405 
posłów, czyli dwie trzecie ogólnej 
ilości mandatów do nich należy. Czy 

stracą tę ilość na rzecz p. Mac Do- 

nalda? Wybory dodatkowe, względnie 
wybory municypalne nie potwierdzają 
tak pesymistycznych obaw. Oto naj- 
więcej stosunkowo zyskała  partja 

pracy w wyborach municypalnych w 

grodach Londynu, ale ostatecznie 
ogólna ilość radnych w municypal- 
nościach, tworzących Londyn, przed- 

stawia się dziś tak: konserwatyści 
888, partja pracy 458, „liberali 37 i 

niezależni 2. Gdyby wybory do“ par- 
lamentu na wiosnę wypadły tak, jak 
wypadły one na dobrym @а 4 partji 

pracy terenie, to rząd konserwatywny 
utrzymałby się u władzy. z 

Ten język cyfr jest dla nas bar- 

dzo pocieszający, gdyż powrót раг 

pracy do rządów w Anglji byłby dla 

nas niekorzystny, a byłoby wprost 

fatalne, gdyby doszła do rządów ko- 

alicja liberałów z partją pracy i gdy- 

by premjerem miał zostać Lloyd Ge- 

orge. Ten człowiek jest wprost nie- 

poczytalny. Co on wygaduje na róż- 
nych wiecach i zebraniach, co wypi- 

suje w przeróżnych gazetach! W klu- 

bie „Oxford* dnia 16 listopada wy- 
głosił mowę, w której twierdził, żeFran- 

cja utrzymuje teraz armję cztery razy 

silniejszą od tej, którą posiadały 
Niemcy w r. 1914-tym. Słusznie pra- 

Sa francuska zapytuje tego „czaro- 

dzieja wallijskiego", jak można kla- 

mać tak niepohamowanie. Podczas 
debat nad mową tronową w  parla- 

*mencie Lloyd George znowu oświad- 
czył, że należy się bardzo poważnie 

zająć sowiecką propozycją rozbroje- 
nia, gdyż te pokojowe propozycje 
Sowietów łamią wszystkie powody, 
dla których dotychczas państwa kon- 
tynentalne utrzymywały stałe armie. 
W takim kraju jak Anglja nie można 
występować z większą demagogją, niż 
to czyni Lloyd George. Jest to re- 
kord demagogji. Oczywiście, gdyby 
znów powrócił do rządów, musiałby 
trochę ograniczyć swoje krasomów- 

stwo, lecz temniemniej perspektywa 
posiadania takiego jegomościa, jako 

szefa rządu w najsilniejszem państwie 
naszej drogiej, kochanej Europy, mu- 
si przejmować nas lękiem. Cat. 

K. RUTSKIEGO į 
Wilno, Wileńska 38. 
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ECHA KRAJOWE 
O solidarność w obronie słusznych praw 

NOWOGRÓDEK. 

W numerze Słowa z.dn. 15 listapa- 
da rb. ukazały się aż dwa głosy zie- 
mian rolników, utyskujących na wyso- 
kie podatki rradmiernie obciążające go- 
spodarstwa rolne, zwłaszcza w latach 
nieurodzaju przy wciąż wzrastających 
kosztach robocizny. Znając, bezprzykła 
dną cierpliwość i bierne poddawanie 
się wyrokowi losu i Urzędam Skarbo- 
wym, a także, wrodzoną niechęć do u- 
jęcia pióra, nawet w obronie własnej 
egzystencji, głosy te są znamienne i 
nie powinny ujść uwadze Władz Skar 
bowych gdyż są to głosy rozpaczy lu- 
dzi którzy stracili cierpliwość i widzą 
zbliżającą się zmorę ruiny, nietylko je- 
dnostek, lecz i stanu gospodarczego, 
jeżeli nie kraju — to przynajmniej na- 
szych tak zwanych „Kresów*', może dla 
tego że kres naszej egzystencji, a za- 
tem i polskości - olbrzymich „Ziem 
Wschodnich" — przy nieoględnej, za- 
prawionej polityką i demagogją gospo- 
darce, jest nieunikniony. 

Poruszając te anormalne warunki 
ekonomiczne, rujnujące gospodarstwo, 
przekraczające zdolność płatniczą oby- 
wateli Państwa, mają Panowie zupełną 
słuszność, należy otrząsnąć się z bier- 
ności, mówić, pisać — krzyczeć, aby 
nas posłyszano tam, gdzie te anormalne 

podatki się rodzą. Ale na robieniu hała- 
su ograniczyć się nie należy. lecz zbio-* 
rowo nasze interesa bronić, gdyż bory- 
kając się pojedyńczo, narzekając i zło- 
rzecząc nie osiągniemy pożądanego re- 
zultatu. Słusznem jest zdanie autora, 
że jedność jest potrzebną, to też mamy 
swoje Organizacje które nas uczą obra- 
cać się w obecnych, od przedwojen- 
nych ogromnie się różniących warun- 
kach gospodarczych. 

Związki Ziemian i Tow. Rolnicze, 
które mają swych przedstawicieli w 
Urzędach Skarbowych, posiadają ob- 
szerny materjał dla obrony naszych 
spraw, mogą skutcznie reagować na do 

wolne interpretowanie ustaw lub ich 
nieprawne zastosowanie. W tym sa- 
mym Urzędzie Skarbowym na który 
autor artykułu „„Wybryk Urzędu Skar- 
bowego* narzeka zdołał przedstawiciel 
Zw. Ziemian rzeczowemi dowodami 
i słusznemi argumentami obronić nie 

jednego z członków. GSR: 

Utyskiwanie na brak jedności mię- 

dzy ziemianami, może odnosić się tyl- 

ko do tych, którzy nie chcą należeć do 

Zw. Ziemian i Tow. Rolniczych, jest 
to bardzo niespołecznie z ich strony, bo 
pośrednio w wielu wypadkach korzy- 

stają z owoców pracy tych instytucyj. 

Michał Rómer. 

BARANOWICZE. 

— Reduta. Ten jeden wyraz już wystar- 
czy, aby zaelektryzować całe miasto, a do- 
wodem tego iż Reduta ma nadzwyczajne 
wzięcie w mieście, niech posłuży fakt, iż już 
w kasie nie można było kupić biletów, gdyż 
wszystkie miejsca były rozsprzedane w księ- 
garni, nie zważając na to, iż ceny miejsc były 
dość drogie a i data, jak dla m iasta urzędni- 
czego nie odpowiednia. 

Ale przecież to Reduta i sztuka „Car Pa- 
weł I". I jedno i drugie sprawiło, iż całe rze- 
sze publiczności odchodziło z kwitkiem od 
kasy. 

Gdy zjawiłem się jako przedstawiciel pra- 
sy, chętnie jak zwykle czyni Zarząd Reduty 
zezwolono mi na wejście lecz oświadczono, 
iż miejsc niema i jakoś muszę się sam urzą- 
dzić, Przedtem zanim przejdę do oceny wy- 
stawionego dramatu, muszę zaznaczyć, iż 
rozpoczęło się przedstawienie o czasie pra- 
wie przy połowie zapełnionej sali i nikogo 
podczas przedstawienia nie wpilszczano. Na 
przerwach, które trwały bardzo krótko, prócz 
przerwy między obrazem 7 i 8-ym, nikt pra- 
wie nie opuszczał swego miejsca. 

Należy być wdzięcznym Zarządowi Redu 
ty że wreszcie nauczył publiczność miasta 
szanować cudzy czas i będzie chodziła o 
czasie. 

Jeżelibym chciał przejść do oceny ode- 
granego dramatu to prócz zachwytu, nic nie 
miałbym może do powiedzenia, jednak zazna- 
czyć wypada, iż scena (zbyt szczupła) nie 
pozwoliła na urządzenie tego wszystkiego, 
czego wymaga sztuka. ° 

Paweł I (Junosza Stępowski) odtworzył 
nam z całą prawdziwością despotyzm, głupo 
tę i postępowanie byłych carów, całość zaś 
pokazała nam intrygi jakim podlegał dwór 
carski. Nie będę zastanawiał się nad każdą 
sceną gdyż tu nie mam nic do zarzucenia, 
gdyż całość wypadła imponująco, chciałbym 
tylko zwrócić uwagę na obraz 6 (spisek). 
Narady trwające u spiskowców powinny i 
nas czegoś nauczyć, gdyż ilu naradzających 
było, tyleż i zdań, a z tego wniosek, że spra- 
wą Cierpi. 

Wreszcie zaznaczyć muszę, iż z przyjem- 
nością wszyscy idą na Redutę czego dowo- 
dem było przedstawienie 21 - 11, lecz osób 
ze 200 musiało odejść z kwitkiem to znaczy, 
że sala Apollo (największa w mieście) nie- 
odpowiada swemu przeznaczeniu i wartoby 
pomyśleć o budowie teatru. 

— Zapomo ga Ministerstwa Komunika- 
cji dla P.Z.K. Zarząd Koła Związku Kole- 
jowców w Baranowiczach, na czele którego 
stoi niezmordowany prezes p. Bolesław Ko- 
bus, prawdziwie odrzucił: politykę, i zajmu- 
je się pracą kulturalną. Nie będę tu już mó- 
wił o tych przedstawieniach na różne cele, 
gdyż nie jest to dziś moim tematem, po- 
wiem parę słów o bibljotece. 

Bibljoteka przy PZK imienia Władysława 
Reymonta rozpoczęła swą szeroką działal- 
ność od roku 1926 przy 120 działach, a wo- 
bec tego iż znajduje się w dzielnicy Nowe 
Baranowicze (st. osobowa) gdzie żadnej 
kulturalnej placówki niema prócz PZK po- 
trzeba w wypożyczaniu książek zaczęła wzra 
stač i obecnie bibljoteka liczy 980 dzieł. 

Z prawdziwą przyjemnością należy stwier 
dzić, iż jest to placówka nader pożyteczna, 
to też Ministerstwo Komunikacji doceniając 
fakt pożytecznej placówki kulturalnej asyg- 
nowało 2000 złotych zapomogi dla zwię- 
kszenia stanu bibljoteki. 

W lokalu PZK na osobowej prócz bibljo- 
teki znajduje się 4-ro lampowe radjo. 

  

SPOTKANIE 
(Ze wspomnień oficera marynarki 

rosyjskiej) 

Wśród bohaterskich epizodów wiel- 
kiej wojny szczególną siłę i urok nieza 
chwianej odwagi, mają wspomnienia z 
wojny na morzu, gdzie wśród otchłani 
wód walczyły o śmierć i życie, dumne, 
wspaniałe pancerniki, zwinne torpe- 
dowce, ukryte w głębinie łodzie pod- 
wodne... 

Jeden z takich epizodów podajemy 
poniżej za oficerem, który brał udział 
w walkach tych. 

* * * 

Byto to we wrzešniu 1915 r. Trzy 
torpedowce rosyjskie „Szczęśliwy, 
„Śmiały* i „Groźny* zbliżyły się pod 
osłoną nocy do brzegów nieprzyjaciel- 
skich. 

Blade smugi przedświtu ukazywa- 
ły się zaledwie na wschodzie. Była to 
chwila najstosowniejsza do napaści na 
wrogie transportowce, wiozące żyw- 
ność i amunicję do Turcji. Wrogowie, 
nauczeni już gorzkiem doświadczeniem, 
kryli się o świcie w zacisznych przysta- 
niach i zatokach pod osłoną  bateryj 
nadbrzeżnych i pozostawali tam aż da 
nocy. W nocy dopiero okręty odważały 
się wypłynąć na morze. Trzy wspomnia 
ne torpedowce zbliżyły się do Anatolji. 
Przez lunety szukana uważnie jakiegoś 

  

Na koncerty uczęsźczają nietyłko kolejo- 
wcy, ale i publiczność prywatna. 

— Należałoby wyświetlić, Na gruncie Ba- 
ranowickim znalazł się gość Rawicz - Sto- 
cki, podobno jak sam oświadcza emigrant 
rosyjski — byly ofic er, który w nader na- 
tarczywy sposób domaga się różnych zapo- 
móg po biurach. : : : 

Dužo coprawda mamy emigrantów, któ- 
rym chętnie pomagamy, ale to gość, który 
stale zagląda do kieliszka, wciąż pijany. 

Gość ten ma przy sobie jak oświadcza żo- 
nę) p. Wacławę Ogórowską, która widocz- 
nie nie mogąc scierpieć dłużej z nim współ- 
życia w dniu 21 listopada w hotelu zażyła 
większą dozę esencji octowej. 

Przewieziono ją w stanie ciężkim do szpi- 
tala miejskiego, gdzie walczy ze śmiercią. 

— Połączenie się dwóch związków kole- 
jowych. Jak wiadomo w dniu 11 listopada w 
Warszawie w sali Towarzystwa Hygjenicz- 
nego nastąpiło połączenie się dwóch zwią- 
zków kolejowych: Polskiego Związku Kole- 
jowców i Zawodowego Zjednoczenia Polskie 
go pod nazwą Zj ednoczenie - kolejowców 
polskich. Nowa organizacja będzie najsilniej- 
szym związkiem kolejowym w Polsce, gdyż 
liczyć będzie 70.000 członków. Nie ulega wą- 
tpliwości iż połączenie to wyjdzie na korzyść 
samym kolejowcom, gdyż silna organizacja 
skuteczniej będzie mogła bronić interesów 
swych członków. Czy nie wskazanym byłoby 
aby i inne związki postąpiły w ten sposób 
by (co daj Boże) połączyły się w jeden zw. 
tembardziej na korzyśćby to wyszło wszyst 
kim małym związeczkom. Co do Zawodowe- 
go Związku Kolejarzy to aczkolwiek ten ma 
inne oblicze i związany jest z partją, to jed- 
nak nie sądzę by nie można było znaleźć 
wspólnej platformy, tembardziej iż obecnie 
tam też są tarcia w związku z rozłomem w 
„partji PPS. O ile chodzi o grunt Baranowic- 
ki — nowa organizacja ZKP będzie liczy- 
ła około 600 członków. W tych dniach odbę- 
dzie się uroczyste posiedzenie obydwóch Za 
rządów obydwu Związków, o którem ше о- 
mieszkamy napisać. 

Zaznaczyć wypada, iż dotychczasowy 
prezes ZZK p. Gołębiowski nietylko ustąpił 
z prezesury, ale i wystąpił ze związku. 

s 

MEJSZAGOŁA (p. Wil.-Trocki) 

Obchód 10-lecia Niepodległości Polski 
zorganizowany został staraniem miejscowe- 
go nauczycielstwa z inicjatywy kierownicz- 
ki szkoły p. Zofji Sakowiczówny. 10-go od- 
było się przedstawienie dla dzieci i rodziców 
pt. „Zaklęty dzwon”. Przedstawienie poprze- 
dzone odczytem ucznia 7-go oddziału szko- 
ły mejszagolskiej i fakt ten godny jest pod- 
kreślenia, iż odczyt ten streszczający prze- 
bieg walk o niepodległość wygłosił nie żaden 
nauczyciel ani urzędnik, a wiejski chłopłec. 
ll-go po uroczystem nabożeństwie odbył 
się pochód na cmentarz celem uczczenia 
szczątków bohaterów poległych w 1920 r. 
pod Mejszagołą. Pochód otwierali wierni o- 
brońcy — żołnierze KOP pod kpt. Krośnic- 
kim. Pozatem szedł oddział strzelca z pre- 
zesem p. p. Wojewodą, przysposobienie woj- 
skowe młodzieży polskiej z prez. Fijołkiem, 
Koło Młodzieży Wiejskiej, młodzież szkolna 
ze sztandarami, przedstawiciele Zarządu Gmi 
ny i Rady gminnej w końcu organizacje koś- 
cielne z miejscowym proboszczem. Uroczy- 
stość zakończona została odegraniem sztuki 
w 4-ch aktach „Więzień Magdeburski', Po 
przedstawieniu tłumy publiczności ochoczo 
się bawiły w obszernej sali budynku Gminy. 

Miejscowy. 

znaku okrętów wrogich, lub wystające- 
go ponad wodą peryskopu. Wiedziano 
bowiem, że błądzi po Czarnem morzu 
15 łodzi podwodnych, a niespodziewa- 
ne spotkanie z jedną z nich mogłoby 
ich droga kosztować! у 

Niejedna więc para oczu wpatrywa- 
ła się pilnie w ciemną powierzchnię 
morza, upatrując wroga w każdym 
niewyraźnym punkcie na wodzie,nawet 
mewy wydawały się podejrzanemi, wia 
domo przecie, że Niemcy. umieją na 
wszelkie sposoby się maskować. 

Mimo grożących zewsząd niebez- 
pieczeństw, płynący w nocnej ciszy 
ludzie z rozkoszą wdychali rzeźwy po- 
wiew i dusze ich ogarniało błogie uczu- 
cie radości. Wiatr poranny mroźny wiał 
coraz silniej i marynarze drżeli chwila- 
mi, lecz niósł im rozkoszny aromat 
brzegów i podniecał ich nerwy. 

* * * 

Trzy torpedowce mkną dalej 
wzdłuż brzegu. Nagle pierwszy z nich 
zawraca w lewo, dwa idące za nim mu- 
szą opisać łuk, by za nim podążyć. 
„Szczęśliwy* sunie ku małej zatoce. 
Widocznie dojrzano w niej coś. Lunety 
i lornetki skierowano przed siebie, cie- 
kawość wzrasta z każdą chwilą... 

— Baczność! 
Rozlegają się rozkazy oficerów. 
Gęsiego, cichutko, z zatrzymanemi 

Ы оо 

Go fo jesi lifewska Rada Stanu? 
Wiadomości o utworzeniu tej 

„Rady'* ukazały się już dawno. Na- 
razie trudno było sobie przedstawić 
ją w szczegółach, gdyż zarówno o 
jej składzie, jak celach różne krążyły 
pogłoski. W każdym razie „Rada 
Stanu“ jest przekreśleniem ustroju 
parlamentarnego na Litwie, bodaj na 
przeciąg dłuższy, a spowodowana zo- 
Stała stwierdzeniem, iż projektowane 
referendum może nie dać absolutnej 
większości za obecnie  rządzącemi 
sferami. Sytuacja nie mogła być w 
dalszym, ciągu tak  zagadkową. 
Szukając więc dróg w kierunku lega- 
lizacji i umieszczenia w pewne stałe 
łożysko sytuacji wytworzonej po 17 
grudnia na Litwie, rząd kowieński 
wyłonił „Radę stanu”, jako: 1) orga- 
nizację apolityczną, 2) ustawodawczą, 
3) doradczą. 

Obecnie „Rada stanu" rozpocznie 
pracę nad stworzeniem jednolitego 
prawa litewskiego. O tych pracach 
oświadczył prezes Rady Szyjlingas 
dziennikarzom co następuje: 

Idąc za przykładem innych kra- 
jów, Rada Stanu ustaliła, że najbar- 
dziej właściwą drogą będzie uporząd- 
kowanie wyraźnie zakreślonych dzie- 
dzin prawnych w oddzielnych, nieza- 
leżnych kodeksach (statutach). Na tem 
polega właśnie istota kodyfikacji —ze 
brać w jedną całość mnóstwo roz- 
maitych ustaw, dotyczących dziedziny 
pokrewnych stosunków prawnych. 

Z biegiem czasu prawo nasze, upo- 
rządkowane w rozmaitych kodeksach, 
będzie można nazwać wspólnem imie- 
niem, chociażby, Statutu Litewskiego, 
która to nazwa byłaby najbardziej 
odpowiednia ze względu na utrzyma: 
nie naszych tradycyj historycznych. 
Statut Litewski zaś będzie można po- 
dzielić na księgi, obejmujące bliższe 
sobie wzajemnie dziedziny prawne. 
Słowem, zostanie . stworzony własny 
system prawny, chociażby według na- 
stępującego schematu: 1) ustawa, 2) 
system ustaw— kodeks, 3) system ko- 
deksów— księga Statutu Litewskiego i 
4) system ksiąg - Statut Litewski. Lecz 
to Są rzeczy przyszłości. 

Dlatego Rada Stanu, przystępując 
do uporządkowania obowiązujących 
ustaw cywilnych, opierających się na 
ustawie - о Radzie Stanu, uchwaliła 
poruszyć kwestję potrzeby wydania 
dla całej Litwy jednego nowego sta- 
tutu (kodeksu) prawa cywilnego. 

System szwajcarski jest bardziej 
przystosowany do obecnego skompli- 
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maszynami wślizgują się do zatoki trzy 
torpedowce. 

Za skałą, przytajona, spoczywa ca- 
ła karawana stateczków, przytulone 
prawie do siebie, drzemią spokojnie. 
Na pokładach śpią marynarze. Cisza 
panuje dookoła! Kryjówka wydawała 
się im widocznie bardzo pewną, skoro 
tak śpią spokojnie! Na brzegu: nawet 
nie widać warty. 

— Ognia! — rozległa się nagle ko- 
menda. 

Drgnęły i jękły skały, odezwało się 
echo wśród nich... a potem powstał 
krzyk i zamieszanie. 

Obudzeni nagle, zaspani jeszcze, 
marynarze, wyskakiwali jak szaleni z 
pokładu do wody. Ogarnięci paniką 
spychali się wzajemnie, tonęli, płynęli 
ku torpedowcom. Mała flotyla płonęła 
wielkim ogniem. Niby rozgorzałe dziw- 
nym ogniem wysepki, rzucały się po 
zatoce płonące stateczki, dym walczył 
na nich z ogniem, ogarniając je, du- 

sząc... A trzy torpedowce cofały się 
śpiesznie, ostrzeliwane przez obudzo- 
ne na brzegu baterje. 

* * 

Torpedowce miały dojść do Bosfo- 
ru, a potem zawrócić. Gdy tak płynę- 
ły wciąż ujrzano z nich poprzez lune- 
ty, jakiś ciemny punkt na horyzoncie, 
mgła poranna rzedła i punkty stawały 

  

kowanego życia gospodarczego i jego 
przyśpieszonego tempa. Przetłumaczy- 
liśmy już go i wydrukowaliśmy. Wo- 
bec obrania tego systemu, łatwo bę: 
dzie, sądzę, porozumieć się również 
z prawnikami  kłajpedzkimi, gdyż 
system szwajcarski jest dosyć zbliżo- 
ny do niemieckiego, tylko nowszy. 
To też wypadnie zapewne obrać sy- 
stem szwajcarski za podstawę do dal- 
szej pracy. Jako materjał prawny wy- 
padnie zaś brać z mających dotych- 
czas moc prawną kodeksów to wszy- 
stko, co zostało już przyszczepione w 
naszym kraju albo odpowiada jego 
potrzebom, jak również, naturalnie, 
zdrowe nasze obyczaje. 

„Protest przeciwko sprzedania Litwy 
panom polskim”. 

„Warszawska ajencja  prasowa“ 
podaje, že gazeta litewska „Vilnis“ 
wychodząca w Ameryce podaje wia- 
domość, czerpiąc ją znowu ze swej 
strony z bolszewickiej gazety litew- 
skiej w Mińsku „Raudonasis Arto- 
jas“: 

„W powiecie charbińskim w każdej 
wiosce znajduje się kilka rodzin litewskich. 
We wsi Riamowo mieszka 85 rolników 
Litwinów, którzy mają swój sielsowiet; we 
wsi Szadów znajduje się 29 Litwinów, w 
Rejsagole—20, w Ust' [znasie—13. Zajmują 
się głównie hodowlą bydła. Mieszkają oni 
na Syberji ad roku 1863, inni przybyli w 
charakterze poszukujących pracy lub ziemi. 

Pod wzzlędem kulturalnym stoją oni b. 
nisko. Nie wszędzie są organizacje kultu- 
ralnoroświatowe i pisma. W czasie tygodnia 
obrony, Litwini z Szadowa i Rejsagoły ze- 
brali na obronę kraju 50 rubli oraz przyjęli 
rezolucję, w której wyrażają protest prze- 
ciwko obecnemu rządowi faszystowskiemu 
na Litwie oraz przeciwko sprzedaniu Litwy 
panom polskim*. 3 

Cała ta wiadomość polega zapew- 
ne na grubem nieporozumieniu, albo- 
wiem miasteczko Szadów, leży rze- 
czywiście w pobliżu Bejsagoły (nie 
Rejsagoły), ale.. na Litwie Kowień- 
skiej, natomiast bardzo daleko od 
Ust Iznasa, który znów położony jest 
na Syberji... 
ЗВВ KE] WEEOW KENZI GIERYCD GITD, 
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się coraz. wyraźniejsze. Był to okięt 
dążący ku brzegowi. 

Torpedowce odcięły mu drogę do 
brzegu. Widząc, że żle z nimi, na okrę- 
cie wrogim spuszczono żagle. Bacznie 
zważając, czy nie ma gdzie peryskopu, 
torpedowce ruszyły ku niemu. Na po- 
kładzie zebrali się wszyscy maryna- 
rze w wysoko poduiesionych rękach, 
trzymali jakiś obraz. 

— Obraz święty! —- zawołano na 
pierwszym torpedowcu. 

Przerażeni Turcy, którzy nasłu- 
chali się o barbarzyństwie swych wro- 
gów, topiących statki wraz z ludźmi, 
wzięli ze sobą na okręt obraz święty, 
licząc na religijne uczucia zwycięzców. 

Ludzi z okrętu przesadzono na tor- 
pedowce, a okręt zatopiono. 

Ruszyli dalej: pogoda była cudna, 
słoneczna... Świeży wietrzyk muskał 
twarze, fale były drobne, spokojne. 

W południe zadzwonił gong na 

obiad. Rzucono się do stołu. Pocierając 
z zadowoleniem ręce, oficerowie siadali 
do stołu. Marynarze wnieśli zupę. Po 
kajutach rozszedł się przyjemny zapach 
barszczu. W milczeniu zabrano się do 

jedzenia. : 
Nagle na ostry dźwięk 

zerwali się wszyscy z miejsc. 
— Alarm! 
Oficerowie chwycili czapki i 

biegli na pokład. 
Na horyzoncie widać było wyraźnie 
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Wielki pożar 
KRAKÓW, 24 XI. PAT. W nocy z 23 na 24 bm. o godz. 2-ej spalił się w 

Zakopanem hotel turystów, zwany w ostatnich czasach hotelem Polonia. Pożar 
powstał z niewiadomych dotychczas przyczyn na tyle budynku i przy panują- 
cym wietrze halnym, ogarnął cały budynek. Wiatr był tak silny, że o ratunku 
drewnianego gmachu nie było mowy. Straż ograniczyła się do zabezpieczenia 
sąsiednich budynków, które także zaczęły płonąć. Pożar zlokalizowano, Z urzą 
dzeń hotetowych uratowano niewiele. 

Otwarcie salonu Zachęty w Warszawie. 
WARSZAWA, 24 XI. PAT. Dziś o 

otwarcie dorocznego salonu w Zachęcie Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Salon w Zachęcie obchodzi w tym roku 25-lecie swego istnienia. Otwarcia do- 

konał ks. kardynał Kakowski w obecności p. ministra Niezabytowskiego z małżonką, 
ks. biskupa Szlagowskiego, posłów szwedzkiego, czechosłowackiego, jugosłowiań- 
skiego, charge d'affaires węgierskiego, przedstawicieli 
organizacyj społecznych i artystycznych. Tegoroczny salon jest wyjątkowo bogaty. 
Ilustrowany katalog wymienia 515 dzieł ze wszystkich działów sztuki. 

  

Rozłam P.P.S w Wilnie 
Wywiad z przywódcą wileńskiej 

frukcji rewolucyjnej P. Р, $. 
Oficjalne zgłoszenie przewodniczą- 

cemu Rady Miejskiej nowej frakcji ra- 
dzieckiej, a mianowicie frakcji rewolu- 
cyjnej P. P. S. reprezentowanej przez 
radnego p. E. Markiewicza wywołało 
zrozumiałe zainteresowanie. Momental- 
nie ukazały się na mieście wersje do- 
tyczące ilości członków nowej irakcji 
oraz ich poczynań. Chcąc dać naszym 
czytelnikom zupełnie pewne informacje 
w tej sprawie, udaliśmy się do p. Mar- 
kiewicza, który udzielił nam następu- 
jących wyjaśnień. 

— Czy istnieje już w Wilnie frak- 
cja t. z. dawna frakcja rewolucyjna 
P. P. S., zapytujemy na wstępie. 

— Tak. jest u nas już grupa, na 
razie nieliczna, składająca się robot- 
ników oraz kilku funkcjonarjuszy pań- 
stwowych. Ponadto cały szereg wybit- 
niejszych towarzyszy z P. P. S. przy- 
obiecała mi współpracę. Narazie, z 
pewnych względów nie chcą oni po- 
porzucić C.K. i dlatego nazwisk ich 
nie mogę ujawnić. Na terenie Rady 
Miejskiej powstała już frakcja nasza, 
dotychczas reprezentowana tylko prze- 
zemnie. 

— Czy przystąpią panowie, jako 
frakcja, do samodzielnego ugruntowa- 
nia się na terenie Związków zawado- 
wych? 

— Nie zamierzamy barować się 
specjalnie na żadnym ze związków za- 
wodowych. Chcemy stworzyć związki 
zawodowe całkowicie bezpartyjne, na- 
tomiast klasowe. Wiem, że szereg 
związków zawodowych stoi na grun- 
cie państwowości polskiej i te pójdą z 
nami. 

Praca będzie trudną bo działacze 
P. P. S. rekrutujący się z inteligencji, 
chociaż uczuciowo są z nami, z pew- 
nych względów, o których nie chcę tu 
wspominać pozostaną przy centralnym 
Komitecie. Masy robotnicze niezado- 
wołone z działalności swoich wybrań- 
ców do Rady Miej., którzy nie wykonali 
tego wszystkiego, co obiecali. przed 
wyborami, coraz głośniej mówią o tem. 
W kilku związkach zawodowych, a w 
pierwszym rzędzie w budowlanym jest 
pewien ferment. Będzie to wodą na 
nasz młyn. 

— A jaki jest stosunek grupy pana 
radnego do prac grupy p. Czyża? 

— Wrogi bezwzględnie. My stoimy 
na gruncie państwowości polskiej i 
dlatego ferment jaki spowodował roz- 
łam musiał powstać na tle stosunku 
do Marszałka Piłsudskiego i Rządu. 
Kazana nam zohydzać Marszałka. 

Polityka CK. — P.P.S. jest błędna 
i sztuczna, to też masy robotnicze, ja- 
ko element szczerszy zareagowały. 
Sfery robotnicze pójdą za nami, inteli- 
gencja zostanie się przy C. K. 

— Jakie są najbliższe projekty w 
dziedzinie prac organizacyjnych? 

— Myślimy o zwołaniu wiecu i wy- 
daniu odezwy. Ponadta w tym tygod- 
niu odbędzie się zebranie organizacyj- 
ne. : W. T. 

(zi 
(daw. Pałace) 
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smugę dymu. Admirał nie odejmował 
od oczu lornetki. Lecz za chmurą dy- 
mu ginęła sylwetka okrętu. 

Тогрейомсе płynęły z największą 
szybkością robiąc 28 węzłów. Fontan- 
ny słonych wód wypryskiwały z pod 
szybko pracujących maszyn. Mimo 
szybkości z jaką płynęli, przestrzeń 
dzieląca ich od okrętu nieprzyjaciel- 
skiego zmniejszała się bardzo wolno. 
Dziwiło to bardzo marynarzy. 

Miczman usiłował dojrzeć okręt. 
Ostry wiatr bił go w oczy, zasłonił je 
więc lornetką, z za czarnej chmury wy- 
sunęła się sylwetka. Miczman nie wie- 
rzył własnym oczom. Szybko przetarł 
szkła i znów zaczął się wpatrywać! 
To niemożliwe!.. Wytężał wzrok, wpa- 
trywał się z natężeniem... Nie, nie było 
wątpliwości. 

— „Goeben*! — wrzasnął przera- 
źliwie. 

— (o on krzyczy? — zapytał zdu- 
miony admirał. „Goeben'*'! 

— „Goeben“! 
— Cóż znowu, wydaje mu się, wszę- 

dzie widzą  „Goeben*, — machnął 
gniewnie ręką admirał i nerwowym 
krokiem chodzić zaczął po pokładzie. 

— Pewnie inny okręt! 
Zwiększyć szybkość do 30 węzłów 

— рай rozkaz. 
” Torpedowce przyśpieszyły jeszcze. 
Zwolna zmniejszać się zaczęła prze * 

strzeń dzieląca wrogie statki. Gęsty 

E W niedzielę 
O D G YA Y T w języku rosyjskim znakomitego mówcy 

prezydenta rosyjskiej konstytuanty 

    

  

w Zakopanem 

godz. 12 w południe odbyło się uroczyste 

Sejmu i Senatu, władz orąz 

Kupując fowze krajowy 
Wzmacniasz bilans handlowy 
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Škandal na premjere 
| stął się sensacją tłumu i obnażył i 

E zbolatą duszę kobiety, która ginie E 
| @ 

„® (WIRZE PARYŽĄ“ 

в 
Kino $„HELIOS“. 
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TAKSOWKA 142 

į RELENA DOMAŃSKA 4;2lomowana 1 
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z SBSEBBASZECENA 

+ 

jest wygodna i elegancka. Zamówienia 
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375, 
A 

„ECOLE PIGIER* w PARYŻU. 
Pracownia sukien i okryć damskich 
od aj:kromniejszych do najwy- 

kwintniejszych. 
Artystyczne malowanie na tkaninach. 

e Wilno, ul. Tatarska 3 25. 
BRET SKA GATT LIE GREGA OGGASTJ 

Obuwie męskie! 
Wielki wybór. 

ŚNIEGOWCE! 
Ceny konkurencyjne, 

Jm Oobulshi I $-ka 
WIELKA 9, tel. 182. —4 
ELL. 23 
2 > 05 7 WE 

Przedstawiciel$t00 
najbardziej atrakcyjnych  samo- 
chodów amerykańskich poszukuje 

ZASTĘPCY rejonowego 
Reflektanci, rozporządzający odpo- 
wiedniem przygotowaniem fachowem; 
lokalem oraz gwarancją, 
czaijącą kredyt, zechcą 
oferty do Tow. Reklamy Między- 

r 

narod. į. r. Rudolt Mosse, Warszawa, 
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Zakład Położniczo-Ginekologiczny 
Aleja Róż 9. Tel. 1404, 

I-rūw Dobrzaiskiego, Erdmanowej 
в i. Kamickiego. 
m Przyjmuje chore na porody i operacje. 
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CZERNOWA 

dym osłaniał tajemniczy okręt. Wiatr 
bił w oczy i wywoływał łzy. Nie moż- 
na było nic dostrzec. 

Torpedowce parły naprzód, a za 
tworzyły się olbrzymie wały wo- 

+ 
Gdy wreszcie znaleźli się na odle- 

głości strzału, admirał rozkazał: Ognia! 
Rozległ się głuchy huk. 
W pobliżu czarnej chmury wybu- 

chła fontanna. 2 
I znów huk, fontanna wytrysła tym 

razem bliżej. 8 
Z osłony dymu wynurzyła się nagle 

potężna sylwetka. 
„Goeben'*'! R 
Odległość pomiędzy wrogami nie 

była większą niż 6000—7000  sążni. 
Armaty „Goebena“ 
sąžni! 

Torpedowce znalazły się w sytuacji 
bez wyjścia. 

niosły na 10.000 

Błysnęło.. Goeben zaczął walić z 
dział. 

Admirał rozkazał  torpedowcom 
rozsunąć się na znaczną przestrzeń, 
by utrudnić strzelanie nieprzyjacielowi. 

Torpedowce skierowały się w prze- 
ciwną stronę ,„Goeben* ostrzeliwał ję 
coraz gęstszym ogniem. 

Wśród szalonych fal, pędziły trzy 
tarpedowce, ale Goeben nie ustępo- 
wat im w szybkości. „„Groźny* został 
uszkodzony, pocisk zniósł pokład, lecz 
nie było ta uszkodzenie zabójcze dla  



GDZIE TO,GDZIE 
DO WALKI Z WNYKARSTWEM 
Wiosna rb. była na Kresach wschod 

nich jedną z najniekorzystniejszych dla 
odchowu młodego przyrostu zwierzy- 
ny. Dotkliwe, długotrwałe chłody, przy 
bezustannych mniejszych lub więk- 
szych deszczach, trwających do począt 
ku lipca, wygubiły prawie doszczętnie 
przyrost zajęcy. Pamiętać zaś należy, 
iż zając urodzony w marcu i kwietniu 
daje w tym samym roku, począwszy Od 
lipca, ten zastęp matek, których mioty, 
powtarzaj ące się do późnej jesieni, 
dać dopiero mogą rewirowi normalny 
stan zajęcy, lecz tylko o tyle, o ile 
właściciel danego łowiska nie tylko 
sam będzie umiał pohamować swe wła- 
sne instynkta łowieckie przynajmniej 
do listopada,, lecz i będzie umiał re- 
wir swój ustrzec od zbytniego niepo- 
kojenia przez psy i drapieżników, nie 
mówiąc już o kłusownikach. Polując 
na zające sposobem  „szukanym”* we 
wrześniu lub październiku, a nawet i w 

listopadzie, ubija się po większej czę- 

ści same matki, częściowo jeszcze kot- 
ne, a częściawo od nieodchowanych 
młodych, gdyż samiec zwykle potrafi 
salwować się ucieczką, daleko po za 
dystansem możliwym dla dosięgnięcia 

go z przeciętnej dobroci fuzji. Jak za- 
jąc, nawet starszy, pilnie przystępuje 
do obowiązków rozmnażania swego 
rodu, miałem sposobność przekonania 
się wielokrotnie, lecz najklasyczniejszy 
tego dowód miałem tutaj zimą 1922 r. 
W czasie głębokich śniegów i trzaska- 
jącego mrozu, nabyłem w końcu stycz- 
nia roku wskazanego okazyjnie zają- 
ca, którego poleciłem woźnemu odnieść 
jednemu z mych znajomych. Gdym się 
po pewnym czasie zapytał, czy polece- 
nie moje zostało wypełnione, odebrałem 
potakujące zapewnienie jednak z uwa- 
gą, że rzeczony zając był kotną samicą. 

Ku memu zdumieniu fakt powyższy 
potwierdził i obdarzony zającem zna- 
jomy. Otóż około 5 lutego owego roku 
mrozy zwolniły, a 10 zaczęła się nagła 

odwiiż, więc gdyby owa samica zaję- 

cza była doczekała tych dni, było dużo 

szans na to, że jej tak wczesna proge- 
nitura szcześliwieby się odchowała. 

Zajęty sprawami mego urzędu, nie 
brałem wcale od lat 7-miu udziału w 

polowaniach lecz przemierzając wszerz 

i wdłuż powierzony mnie powiat, mi- 

mowoli przysłuchiwałem się relacjom 
z łowów najrozmaitszych myśliwych, 
a w czasie dalekich przejazdów odczy- 
tywałem po śladach na śniegu, jaką 
zwierzynę i w jakiej ilości przejeżdża- 
ny rewir mieścić może. Rezultaty do 
których dochodziłem stawały się z ro- 
ku na rok niklejsze, a zimą 1927 - 28 
r. zdarzało mnie się, że na przejecha- 
nych 45 klm. nie spotykałem więcej jak 
8 do 10 krzyżujących drogę śladów. 
zajęczych. Rezultaty łowów o jakich 
słyszę w r. b. są więc, o ile chodzi o 
zająca, prawie zupełnie negatywne. 
Nawoływania by tego ostatniego nie 
strzelać, nie znajdują niestety żadnego 
posłuchu, a z każdym ubitym zającem 
ubywa może ostatni rozpłodnik na prze 

strzeni dziesiątków kwadratowych kilo 
metrów. 

Zastanawiając się nad przyczynami 
podobnego zaniku zajęcy na terenie 
powiatu, nie wierzymy w to nigdy, by 
spowodować to mogła chociażby naj- 
niekorzystniejsza wiosna, lub prawny 
czy nieprawny odstrzał zajęcy, nawet 
w czasie gdy zwierzyna ta pawinna 
podlegać ochronie. W latach 1920 do 
końca 1925 r., gdy stosunki łowieckie 
nie były tu u nas prawie wcale uregu- 
lowane, gdy rozmaitej broni palnej, w 
nielegalnem posiadaniu i używaniu by- 
ło w powiecie jeszcze bardzo dużo, a 
kłusownictwo wykonywane tak z fuzją 
w ręku, jak i za pomocą wnyków, by- 
ło bardzo rozpowszechnione, nie można 
była wprawdzie dopatrzeć się zwiększe 
nia zwierzostanu, lecz nie uwidoczniał 
się też jego zanik do tego stopnia, jak 
to obecnie ma miejsce. Dopiero z chwi- 
lą gdy za skórkę zimowego zająca za- 

Za sprawą czcigodnego Justyna 

Strumiłły znaleźliśmy się w sobotę wie- 

czorem w sześciu na dworcu wileń- 

skim: Pułkownik P., Mecenas F., sze- 

roko znany w Polsce całej (a nawet za- 

granicą) właściciel premjowanych wy- 
żłów, Tadzio Buyko, Zbyś Święcicki, 

sam gospodarz polowania — Justek i 
ja. 

Doroczne kilkakrotne polowanie u 
Justka Strumiłły (w Szumsku, w Woro- 
nowie, w Korwiach) mają już za sobą 
chlubną i piękną tradycję, że nikt z 

tych polowań nie wrócił do Wilna trze- 
źwy. Nic więc dziwnego, że słodka 
emocja „przedłowiecka', dobrze znana 
każdemu myśliwemu, ogarnęła nas je- 
szcze w drodze na dworzec. Każdy z 
nas, wytrząsając się w taksówce na 
uroczych brukach wileńskich, snuł w 
wyobraźni jaknajbardziej różowe ho- 
roskopy. Bo każdy z nas wiedział, 
że pogoda, zwierzostan i temu podob- 
ne czynniki nie mają absolutnie żadne- 
go wpływu na nieoficjalną część palo- 
wania — bigos. 

Tylko mecenasa F. spotkała po dro- 

dze maleńka przygoda. Policjant regu- 
lujący na zbiegu ulic „ruch* kołowy, 
który to ruch polegał w danym wypad- 

ku na przejeździe jednej taksówki — 
zrobił zagadkowy ruch ręką. (przypo- 

mniał mi się film: „Pat i Patachon w 
roli policjantów ').... Przygoda niewiel- 

   

częta płacić 3, 4, do 6 zł., nastał raj 
dla wnykarzy, a chwila ostatecznej za- 
głady dla zająca. Dawniej złapany za- 
jąc przedstawiał dla wnykarza war- 
tość relatywnie małą, gdyż sprzedawać 
go dla mięsa nie bardzo Śmiał, a sani 
go zužyč nie bardzo umiał. Dopiero 
wysoka cena zajęczej skórki zrobiła 
wnykarstwo interesem prawdziwie in- 
tratnym. Jestem przekonany, iż w 1927 
—1928 r. tu u nas w powiecie najwy- 
żej 10 proc. wszystkich zabitych zaję- 
cy padło pod strzałami; natomiast 90 
L'6c. zginęło w pętlach i wnykach. Z 
tych 90 proc. złapanych zajęcy dosta- 
ło się najwyżej z 5 proc., w całości 
sprzedanych do konsumentów miej- 
skich, a z 85 proc. poszły już tylko 
skórki do rąk odnośnych  haadlarzy. 

Ustawa łowiecka z dnia 3 grudnia 
1927 r. winna być jaknajprędzej uzu- 
pełniona przepisami rie tylko dotyczą- 
cymi handlu zwierzyną, lecz także i jej 
skórką. Każdy zając idący w całości, 
lub tylka jego skórka, na targ, winien 
mieć poświadczenie odr”3:1ego właści- 
cela lub dzierżawcy terenu łowieckie- 
go, iż zając ten został pod taką to da- 
tę zastrzelony na należącym do niego 
terenie, przez. uprawnionego 
do wykonywania łowiectwa, myśliwe- 
go. Pokąd skórka taka nie zostanie wy- 
prawiona, musi być ona opatrzoną ta- 
kiem zaświadczeniem, 'a bez niego po- 
dlegać winna bezwzględnej konfiska- 
cie, a posiadacz jej karze. Handlarze 
skórek, a szczególnie handlarze, któ- 
rzy prowadzą swój przemysł sposobem 
„objazdowym*, winni być pod ciągłą 
kontrolą, gdyż ci ostatni są głównymi 
odbiorcami i pośrednikami handlu za- 
jęczych skórek. 

Wystawianie wyżej wskazanych za 
świadczeń o miejscu i czasie złowienia 
zwierzyny, oraz o osobie danego my- 
śliwego, proponuję pozostawić właści- 
cielom lub też prawnym dzierżawcom 
terenów łowieckich, gdyż wystawianie 
ich przez sołtysów, gminy lub magistra 
tu obciążyłaby może zbytnio obydwie 
strony. Natomiast samo przez się 
rozumie, że rzetelność podpisów na 
tychże świadectwach winna być przez 
organa policji raz po raz ściśle spraw- 
dzaną. O ile skórki zwierzyny wypra- 
wiają się w garbarniach krajowych, 
zobowiązany zarząd garbarni wydać 
wszystkie zaświadczenia, zaraz przy 
wejściu skórek do składu, miejscowej 
policji, dla natychmistowega zniszcze- 
nia takowych; o ile zaś skórki te wy- 
chodzą za granicę, niszczą należące do 
nich zaświadczenia przynależne wła- 
dze celne. Postępowanie takie jest ko- 
niecznie,by unieniożliwić wyzyskiwanie 
wyekspirowanych zaświadczeń do le- 
galizacji skórek nielegalnie złowionej 
zwierzyny. 

W powyższym 'artykule omawiano 
konieczność uzależnienia handlu zają- 
cami i ich skórkami od opatrzenia ta- 
kowych zaświadczeniami odnośnych 
właścicieli obwodów łowieckich o le- 
galnem ich złowieniu, lecz samo 
przez się rozumie, że handel wszelkiej 
zwierzyny względnie jej skórki, winien 
podlegać tym samym przepisom. 

W. Grabski. 

Stołpce, w listopadzie 1928 r. 

  

w SPOŁECZEŃSTWIE KULTURAŁ- 

NEM ŚWIAT MYŚLIWYCH DZIELI 

SIĘ NA DWIE GRUPY: — MYŚLI- 

WYCH, BĘDĄCYCH CZŁONKAMI TO 

WARZYSTW ŁOWIECKICH I—KŁU- 

SOWNIKÓW. 

ka, lecz jak wiadomo, myśliwemu nie 
wiele trzeba, by go speszyć przed po- 
lowaniem. Mecenas F. poczytał ruch 
ręki policjanta za zły omen. I istotnie 
nie poszczęściło się mu na polowaniu... 

Na dworcu nasze emocje ,„przedło- 
wieckie* spotęgowały się w trójnasób. 
Peron wyglądał jak obóz przed bitwą. 
Mijały nas całe zastępy myśliwych, ze 
strzelbami w futerałach i bez, — w be- 
kieszach, kożuchach, kurtach, — w bu- 
tach z cholewami, butach sznurowa- 
nych i w estetycznych owijaczach. Ser- 
ce w nas rosła, że tylu myśliwych liczy 
Wilno co sobotę i niedzielę. Radowała 
się dusza, że 90 proc. tych myśliwych 
byli to p. p. kolejowcy. Że ludzie ci, 
tak chlubnie przysługując się społe- 

czeństwu w przewozie ludzi, zwierząt 

i bagażu, przynajmniej raz w tydzień z 

soboty na niedzielę ćwiczą ducha i cia- 

ła w rycerskich zapasach łowieckich... 

Mimowoli rodziła się jednak refleksja: 

czy przypadkiem liczba tych myśliwych 

niedzielnych nie jest większą od liczby 

wszystkich szaraków na terenie powia- 

tu Wileńsko - Trockiego?... Reileksja, 
przyznaję ze skruchą — bardzo egoi- 
styczną, bo czyż myśmy sami wybiera- 
jąc się z soboty na niedzielę na łowy 
da kochanego Justka, nie byliśmy my- 
šliwymi „od niedzieli“. 

Nazajutrz o 8-ej rano już byliśmy 
na stanowiskach pierwszego miotu. 

Ranek był jak łza — trochę mętna 
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TO, CO NAJWAŻNIEJSZE 
Do albumu Ks. Zofji Druckiej - Lubeckej w Porochońsku. 

Podróż niezapomniana i kształcąca wielce 
Przez labirynt księżycem lamowanych mroków: 
Wytrząsanie plomb z zębów na leśnej grobelce — 
Pławienie się przez brody co pięć końskich kroków. 

Przedświt niezapomniany — skupiony — poleski 
W sercu puszczy. Pod nogą lodek cienki chrupie. 
Na niebie gwiazd ostatnich gasną złote łezki... 
Wysłuchiwanie głuszca, który ma nas w głowie... 

Potem bigos, żytniówka i myśliwskie łgarstwo — 
Rozkoszne niedospanie, apetyt zwierzęcy, 
Weseli towarzysze, mili gospodarstwo... 
To właśnie — najważniejsze... 

1923 

Cóż potrzeba więcej?! 

Michał Pawlikowski. 

RAZ JESZCZE PROSIMY 
Kilkakrotnie zwracaliśmy się do Sz. 

Czytelników „Dodatku Łowieckiego z 
prośbą o nadsyłanie nam do kroniki 
myśliwskiej sprawozdań z odbytych po 
lowań. Niestety nasz apel gorący ude- 
rzył w próżnię... jakkolwiek tu i ówdzie 
polowania gremjalne się odbywają, je- 
dnak sprawozdania do nas napływają 
nader skąpo, zaś wzmianki dotąd przez 
nas drukowane były przeważnie uzy- 
kane w drodze dość mozalnych rozpy- 
tywań prywatnych: 

Taka wstrzemięźliwość pp. Myśli- 
wych w informowaniu nas o odbytych 
polowaniach ma zapewne źródło swoje 
w rezultatach tych połowań — rezul- 
tatach ilościowo przeważnie bardzo 
skromnych. Poco pisać o „gremjalnem* 
polowaniu, na którem zabito jednego 
zająca, lub nawet — bo i tak bywa — 
nic nie zabito? Takie rozumowanie jest 
więc podyktowane pewnym wstydem 
— psychologicznie bardzo może uspra- 
wiedliwionym, lecz dla sprawy łowiec- 
kiej — fałszywym i szkodliwym. Po 
pierwsze: wyniki polowań jesienno - 
zimowych choćby te wyniki były żad- 
ne, są najlepszym sprawdzianem na- 
szych zwierzostanów, a przeto skrom- | 

„no, Urząd Wojewódzki, M. Pawlikow- na napozór rubryka „kroniki myśliw- 
skiej” wyrasta u nas do poziomu sta- 
tystyki łowieckiej, której jak wiadomo, 
nie mamy. Po drugie: nie mamy się cze- 
go tak bardzo wstydzić rezultatów na- 
szych polowań kresowych. Już nie tyl- 

KRONIKA MYŚLIWSKA. 
Dnia 28 października r. b. odbyło się 

polowanie z naganką u p. Justyna Strumiłły 
w Woronowie, pow. Lidzkiego. Polowano w 
5 strzelb. Obecni p.p. E. Falkowski, T. Buyko 
Z. Buyko, M. Moszyński i Mich. Bohdano- 
wicz. Padło 7 zajęcy, 1 lis i 2 słonki. 

Dnia 27 października r. b. odbyło się 
polowanie w Rakliszkach, pow. Lidzkiego u 
p. Witolda Houwalda. Polowano w 7 strzeib. 
Obecni p. p. Wł. Houwald, K. Adamowicz, 

+ P. Lowiniecki, T. Buyko, Z. Buyko, M. Mo- 
szyński i Mich. Bohdanowicz. Padło: 1 dzik, 
1 jarząbek i 1 słonka. 

Widziano w miotach 5 sarn, do których 
nie strzelano. 

Dnia 1 listopada r. b. odbyło się polo- 
wanie w Duksztach u p. Teresy Zanowej w 
9 strzelb. Obecni p. p. T. Zanowa, H. Stan- 
kiewiczowa, Rawicz, dr. Pelikan, W. Pac-Po- 
marnacki, J. Szejko, K. Staakiewicz, Sapkow- 
ski i T. Zan. Padło 8 zajęcy i 2 cietrzewie. 
Godnem wzmianki jest, iż jeden z zahitych 

  

— łza dziewicy w latach dojrzałej. Po- 
wietrze było nasycone ni to deszczem, 
ni to mgłą. W każdym razie, jak słusz- 
nie zauważył jeden z nas: „coś pada- 
ła”. Mimo to jednak knieja w szacie 
jesiennej miała dla mnie jak zawsze 
urok nieprzeparty. Jesień — nawet 
dżdżysta i chłodna — jest bowiem dla 
mnie najbardziej elegancką porą roku. 
Niema w niej namiętnych westchnień 
wiosny, niema — oleograficznego prze- 
pychu lata, niema — biało puszystego 
szyku zimy... Lecz zato — co za ga- 
ma barw spokojnych, co za symfonja 
pół i ćwierćtonów... A ten zasnuty 
mgiełką „interieur“ kniei!.. A ta go- 
rzka i przejmująca woń liści więdną- 
cych!... Słowem: — co tu dużo „dy- 
skontowač“, jak mawiał pewien mój 
znajomy kolejowiec. Jesień jest dla 
myśliwego stanowcza najpiękniejszą 
porą roku! 

Naganka ruszyła. 
Dyskretnie szczęknął opuszczony 

bezpiecznik — nerwy jak cięciwy łuku 
napięły się w  denerwująco-słodkiem 
wyczekiwaniu. Zabobon myśliwski 
przywiązuje dużą wagę do pierwszego 
strzału, do pierwszega miotu, do pier- 
wszego spotkania ze zwierzyną w dniu 
polowania. To też ta knieja pierwszego 
miotu stała się na kilka minut ogrodem 
zaczarowanym — sceną, na której qie- 

bawem miało się rozegrać „„coś* — 
gorąco oczekiwane, niezwykłe, niemal 
mistyczne. 

Tymczasem głosy naganiaczy zbli- 

ko ze względu na powojenne wyjało- 
wienie naszych łowisk, lecz poprostu 
z racji warunków klimatycznych  ni- 
gdy zapewne nie przelicytujemy dziel- 
nic zachodnich (np. Poznańskiego) iloś 
cią zabitych na polowaniu szaraków i 
kuropatw. Zwłaszcza w roku bież. ubie 
głe lato klęskowe odbiło się fatalnie 
na naszych zwierzostanach. Zato jed- 
nak dzielnice Zachodnie zawsze będą 
nam zazdrościć takich polowań, jak na 
wilki, rysie, na głuszce na tokowisku, 
'na kaczki na złotach... 

To też raz jeszcze prosimy i ape- 
lujemy do pp. Myśliwych Województw 
Wschodnich (a zwłaszcza — wojewó- 
dztwa Wileńskiego) o nadsyłanie nam 
wzmianek z odbytych polowań. 

Zwłaszcza pożądanem jest, aby ża- 
dne polowanie w Województwie Wileń 
skiem nie odbyło się bez przesłania do 
"nas krótkiej notatki zawierającej na- 
stępujące dane: 1) data i miejsce polo- 
wania, 2) charakter polowania, 3) ilość 
i nazwiska myśliwych, 4) rezultaty, 5) 
ilość i gatunek zwierzyny widzianej na 
polowaniu, do której nie strzelano (np. 
łosi, głuszców, sarn kóz i t.p.) 

Wzmianki prosimy adresować: Wil 

ski. Za co Komitet Redakcyjny zgóry 
serdecznie dziękuje. 

Komitet Redakcyjny 
Dodatku Łowieckiego. 

cietrzewi tokował na drzewie. Dzień był wy- 
jatkowo ciepły i pogodny. 

Dnia 13-XI 28 roku w dobrach Wielkie 
Soleczniki p. Karola Wagnera odbyło się 
jednodniowe polowanie z naganką na wilki. 

Myśliwych — 10: Panie: Irena Węcła- 
wowiczowa i Irena hr. Zabiełłówna. Pano- 
wie: Konstanty Adamowicz, Władysław Hou- 
waldt, Jan Jurkowski, Michał Moszyński, Sta- 
nisław M ianowski, Karol Wagner, Aleksan- 
der Sołtan, Andrzej Węcławowicz. 

Pogoda: pochmurnie, lekki wiatr wscho- 
dni, kilkakrotnie w ciągu dnia krótkie opa- 
dy deszczowe. Temperatura +- 3,5 R. 

Zabito: 2 wilki, 2 lisy i 2 zające. Wi- 
dziano 17 wilków, 6 lisów, 12 zajęcy i 3 
cietrzewie). Strzałów oddano 12. 

Królową polowania była p. Irena Wę- 
cławowiczowa mająca na rozkładzie wilka. 
Lis zabity został przez p. Stanisława Mianow 
skiego. 

żały się, ani jeden strzał nie padł na 
linji stanowisk. Jeszcze parę minut— 
już widać przez krzaki sylwetki naga- 
niaczy. Nic. 

Zbieramy się na brzegu lasu. 
— Poczekajcie, — pociesza nas 

Justek — w następnych miotach zoba- 
czymy dwa.razy więcej zwierzyny, niż 
w tym pierwszym. 

Ponieważ dwa razy zero równa się 
zeru, więc pociecha wypada względnie. 

ok * 

W następnych miotach poszło le- 
piej. Od czasu do czasu rozlegał się 
strzał, a po skończonym miocie naga- 
niacz niósł za skoki szaraka. Tylko po- 
goda nie dopisywała: z nieba i z drzew 
bezlistnych wciąż ,,coś padało". 

Po ostatnim miocie, gdy już głębo- 
kie cienie zasnuły wnętrze lasu, zbiera- 

my się na drodze i dzielimy wrażenia- 

mi. Naogół panuje ożywienie, gdyż nikt 

z nas nie wraca z pustemi rękami. Nikt 

— z wyjątkiem Zbisia Święcickiego, 
który nie wystrzelił nawet ani razu. Nic 

dziwnego: — wiadoma bowiem, że 

nie powodzi się na legalnem polowa- 

niu temu, kto z powodzeniem kłusuje w 

cudzych rewirach innego gatunku. Na 
głowę biednego Zbisia sypią się z tego 

pawodu docinki. Z początku broni się 

łagodnie, wreszcie rzuca z irytacją: 
—- Odczepcie się! To jest Świń- 

stwo... 
W rezultacie mamy na rozkładzie 7 

zajęcy i 1 lisa. 

    

AGRAŁY TRĄBKI 
Z Towarzystwa Lowieckiego Woj. Wileńskiego. 
Jak wiadomo prenumerowanie pis- 

ma łowieckiego fachowego jest jed- 
nym z kardynalnych obowiązków sza- 
nującego się myśliwego, tak samo jak 
należenie do zrzeszenia łowieckiego. 
Obowiązek ten wypływa sam przez się 
z postulatu krzewienia kultury łowiec- 
kiej, i jest tak elementarny, że go chy- 
ba bliżej uzasadniać nie trzeba. Nieste- 

ty.u nas w Polsce, a zwłaszcza we 
wschodniej jej części, nie wszyscy my- 
śliwi do obowiązku tego się poczuwają 
Pomijając etyczno - łowiecką stronę tej 
kwestji, należy stwierdzić, że taka ab- 
stynencja p. myśliwych w stosunku do 
tachowej prasy łowieckiej wypada prze 
dewszystkiem na ich własną szkodę, 
„Lowiec Polski“ — pismo będąc orga- 
nem Centralnego Związku polskich 
stowarzyszeń łowieckich jest tygodni- 
kiem zakrojonym na wzór najlepszych 

zagranicznych wydawnictw tego ro- 
dzaju i poza obfitym działem literacko 
łowieckim przynosi w każdym numerze 
cenne wiadomości praktyczne z dzie- 
dziny hodowli zwierzyny , hodowli i 
tresury psów myśliwskich, broni i strze 
Inictwa i t.d. i t.d. Zaznaczyć też wypa- 
da, že „Lowiec Polski“ nie jest jakiemš 
przedsiębiorstwem prywatnem na zysk 

obliczonem, lecz kulturalno - łowieckim 
organem centralnej i najpoważniejszej 
instytucji łowieckiej w Polsce, zrzesza- 
jącej wszystkie polskie stowarzyszenia 
łowieckie. Myśliwy nie czytający „Lo- 
wca“ i nie śledzący przeto za rozwojem 
i postępami współczesnego łowiectwa 
nie zasługuje na miano prawdziw ego 
myśliwego, tembardziej, że przystęp- 
ne warunki prenumeraty (8 zł. kwartal- 
nie) nie mogą stanowić poważnej poa- - 
zycji w budżecie osoby, którą stač na 
zakup ładunków, na wykupienie karty 
łowieckiej i na opłacenie podatku od 
broni myśliwskiej. Jak się obecnie do- 
wiadujemy w łonie T-wa Łowieckiego 
Wojew. Wileńskiego rozważany jest 
projekt uchwalenia przymusu prenume- 
raty „Łowca* przez każdego członka 
T-wa. Dla informacji podajemy adres 
administracji „Łowca Polskiego*: War 
szawa, Nowy Świat 35. 

* * * a 

Dowiadujemy się, że T-wo Łowiec- 
kie Województwa Wileńskiega zamie- 
rza przystąpić do „Ligi Ochrony Przy- 
rody“ oraz do „Międzynarodowego 
T-wa Ochrony Żubra* (siedziba w 
Niemczech). 

DZIAŁ PBRAWRY. 
Przypominamy, że w „Dziale prawnym'* 

dodatku łowieckiego umieszczane są najważ- 
niejsze wiadomości z prawodawstwa łowiec- 
kiego oraz odpowiedzi na zapytania P. P. 
myśliwych w sprawach wykładni i praktycz- 
nego stosowania poszczególnych przepisów 
nowego prawa łowieckiego. Zapytania na- 
leży kierować listownie pod adresem: Wilno, 
Urząd Wojewódzki, M. Pawlikowski. Osoby, 
nadsyłające znaczki pocztowe na odpowiedź, 
otrzymają odpowiedzi listowne, niezależnie 
od ich umieszczania w „Dziale prawnym”. 

ODPOWIEDZI. 
Kto może polować z gończemi? 

Panu L. M. w Wilnie. Sprawę tę już 
niejednokrotnie  poruszaliśmy w „Słowie*. 
Według miarodajnego wyjaśnienia Minister- 
stwa Rolnictwa art. 45 prawa łowieckiego 
należy rozumieć dosłownie t. j. że polować 
z gończemi można tylko w zarejestrowanym 
obwodzie łowieckim  samoistnym o obsza- 
rze nie mniejszym niż 2000 hektarów, nie 
zaś na „obszarze polowania* składającym 
się z sumy dwuch lub więcej obwodów. 
Rozważmy rzecz na przykładzie. A więc wła- 
šciciel obwodu łowieckiego własnego 1600 
ha, a zarazem w jednej osobie dzierżawca 
przylegającego obwodu 700 ha, jakkolwiek 
posiada obszar polowania większy od 2000 
ha (2300 ha), to jednak nie ma prawa po- 
lować z gończemi, gdyż każdy z obwodów, 
składających się na obszar polowania, jest 
mniejszy od 2000 ha. Sz. Pan zauważył, że 
W. W. G. w odpowiedzi redakcji danej w 
Nr. 43 „Łowca polskiego” zajął w tej spra- 
wie całkowicie odmienne stanowisko. Ale też 
jesteśmy zdania, że p. W. W. G. wprowadził 
w błąd czytelników „Łowca”, gdyż powta- 
rzamy, jedynie wyjaśnienie Ministerstwa rol- 
nictwa może być uważane za całkowicie 
miarodajne. O ileby nawet redakcja „Łow- 
ca“, nie sprostowała tej, zdaniem naszem, 

błędnej wykładni, to wykładnia ta, jakkol- 
wiek udzielona na łamach tak poważrtego 
pisma łowieckiego, jakim jest „Łowiec Pol- 
ski', powinna ustąpić wobec wykładni udzie- 
lonej przez Ministerstwo Rolnictwa, które w 
myśl art. 73 prawa łowieckiego jest najwyż- 
szą instancją, czuwającą nad przestrzeganiem 
przepisów tego prawa. M. P. 

OCHRONA KACZEK I KOZŁÓW. 

W Nr. 12 Dziennika Wojewódzkiego 
ukazało się rozporządzenie Wojewody Wileń- 
skiego z dn. 14 listopada r. b. o przedłużeniu 
czasu ochronnego dla kaczek i kozłów na 
lat 5. Podajemy treść tego rozporządzenia. 

S 1. Ustanowiony w art. 49 prawa ło- 
wieckiego czas ochronny dla sarn - kozłów 
— od dnia 1 lutego do dnia 20 kwietnia 
przedłuża się do dnia 15 czerwca. 

Zabrania się polować na wyżej wymie- 
nioną zwierzynę od dnia 1 lutego do dnia 
15 czerwca. 

$ 2. Ustanowiony w art. 49 prawa ło- 
wieckiego czas ochronny dla dzikich kaczo- 
rów — od 1 czerwca do 10 lipca, i dla dzi- 
kich kaczek (samic i młodych) oraz innego 
ptactwa błotnego i wodnego — od 1 marca 
do 10 lipca przedłuża się do dnia 15 lipca. 

"Zabrania się polować na dzikie kaczory 
w czasie od 1 czerwca do 15 lipca, a na 
dzikie kaczki (samice i młode) oraz inne 
ptactwo błotrie — od 1 marca do 15 lipca. 

$ 3. Rozporządzenie niniejsze nie do- 
tyczy czasu ochronnego na słonki, bataljo- 
ny oraz dzikie łabędzie i dzikie gęsi, co do 
których czas ochronny ustanowiony w art. 
49 prawa łowieckiego pozostaje" nfenaru- 
szony. 

$ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1929 roku i obo- 
wiązuje na przeciąg lat pięciu, t. j. do dnia 
31 grudnia 1933 roku. 

EPE WANE WNT ЧАИ ЧУЕ ЧОЧ ATS 

SKŁAD BRONI i AMUNICJI 

! 
! 

Jak na ubiegłe lato klęskowe i jak 
na nasze zwierzostany kresowe -+- jest 
to rezultat nienajgorszy. A zresztą po- 
goda była fatalna. 

— „Taka syrowa powietrza“ jak 
powiadają w Wilnie i w okolicach, al- 
bo tež „taka pogoda nienaturalna“, jak 
mawiają nasi gajowi. 

A wiadomo ogólnie, że w taką po- 
godę zające unikają rewirów  zadrze- 
wionych i wyruszają masowo na dzień 
w pole, gdzie leżą niezwykle twardo. 

* * * 

Zmierzch. Wracamy z polowania. 
Dla niejednego z nas teraz dopiero ma 
się rozpocząć istotna część polowania 
t. j. przekąska. Część nieistotna, pole- 
gająca na włóczeniu się ze strzelbą po 
błocie i męczącem wystawaniu na sta- 
nowiskach, należy już do przeszłości. 
Skończyła się męka — rozpocznie się 
polowanie. 

Z hałasem wkraczamy 
milutkiej oficynki szumskiej. 

Zbiś wali się na kanapę w zabło- 
nych butach i przeciąga się rozkosznie. 

— Chwała Bogu, że bab niema — 
wzdycha ten znany wróg kobiet — 
przynajmniej nie trzeba się przebierać. 

Przeciwko takiemu bluźnierstwu pod 
adresem rozkosznych Artemid wileń- 
skich zaprotestowaliśmy wszyscy gro- 
bowem milczeniem. 

Tymczasem z sąsiedniego pokoju 
dolatuje obiecujący brzęk talerzy.Przez 
wpółotwarte drzwi widzimy, jak się 

na ganek 

Wielki wybór sztucerów, karabinów i pistoletów. 

Broń bezpośrednio sprowadzona z zagranicy dała możność 

znacznie obniżyć ceny. 

Jedyne całkowicie w kraju wykonane naboje Śrutowe Zakł. Am. 

„POCISK*, które otrzymały 1 nagrodę na konkursach międzyna= 

rodowych we Lwowie. 

Przy składzie własne warsztaty Rusznikarskie. 

Przyjmuje się broń w komis. 

Sprzedaż na bardzo dogodnych warunkach. 

kidas As AAB Aki ba Wda dada BAZ ah łata adu lay 

„Spółka Łowiecha” > 
Sp. z egr. odp. 

WILNO, MICKIEWICZA Ji. 

Nadszedł nowy transport broni śrutowej i kulowej 

Lebeau, Syrena, Sauer, Manuf, Liegeolse, Geco, Gryf, Bayard, F. N. i in. 

znanych firm: 
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zjawiają na stole półmiski z rubinowe- 
mi plasterkami szynki wędzonej, spo- 
cone butelki wyborowej... 

We drzwiach staje Justek. 
— No chodźcie już, bo bigos wy- 

stygnie. Tylko pomału, bo drzwi mi wy 
walicie! 

Przy stole potoczyła się pogawęd- 
ka ożywiona i trochę bezładna. Ponie- 
waż tow. składała się wyłącznie z ludzi 
bardzo kulturalnych, to też — jakkol- 
wiek pań nie było — unikano dowci- 
pów t. zw. tłustych i wyrażeń ordynar- 
nych. Mówiono o wszystkiem, lecz o 
polowaniu, broni i psach najwięcej. 
wszystkim rozwiązały się języki. Na- 
wet mecenas F., znany ze swej skrom- 
ności co do zalet swych psów znako- 
mitych, rozgadał się na dobre, cho- 
ciaż zwykle bywa milczący. 

— Zapewne, że Djana ma pewne 
felery... Ale — co za wiatr, co za wiatr 
nadzwyczajny! Niech poświadczy Wła- 
dek, który ją widział przy robocie. 

Zainterpelawany pułkownik P. od- 
powiedział skromnie, że Djana jest pię- 
kną suką, lecz że nie wyrobił zdania o 
jest wietrze, gdyż ma chroniczny katar. 

  

* о* * 

O 6-ej wieczorem najedzeni, szczę- 
śliwi ożywieni — wgramoliliśmy się 
na wóz drabiniasty, który nas zawiózł 
na kolej. 

„Michał Pawlikowski.  



  

=— HINC ITUR AD ASTRA —= 
PO WII TYGODNIU ARADERIĘKA 

  

istota i zadania Kół Przyjaciół Akademika. 
W dążeniu do oparcia akcji pomocy 

młodzieży akademickiej na podstawach 
trwałych, musimy się zatrzymać nad 
zasadniczą komórką organizacyjną tej 
pracy i bliżej przyjrzeć się istocie i za- 
daniom Koła Przyjaciół Akademika. 

Kładąc wielki nacisk i wiele pracy 
w zawiązywanie tych Kół, pragniemy 
jednocześnie oświetlić ich działalność 
w sposób jak najdokładniejszy. 

Jest rzeczą jasną, iż głównem za- 
daniem Koła Przyjaciół Akademika jest 
gromadzenie środków materjalnych tak 
w naturze jak i w gotowižnie. 

Lecz trzeba pamiętać, że istnieją i 
inne nie mniej ważne zadania, o któ- 
rych zapominać nie wolno, jest nimi 
realizacja hasła „z młodzieżą dla mło- 
dzieży”, a więc ów kontakt ścisły Z 
miejscową mołdzieżą, służenie jej radą 
i doświadczeniem, łączenie tej mładzie- 
ży ze starszem społeczeństwem i vice 

versa. 
Mając przed sobą te poważne cele 

jasnem jest, iż spełnia się twórczą pra- 
cę o dużej wartości państwowej i na- 
rodowej. Dlatego też akcja pomocy 
młodzieży akademickiej urastając do 
zagadnienia twórczego, ma prawo 
oprzeć się na tej uświadomionej części 
społeczeństwa, która jasno patrzy w 
przyszłość i dla tej przyszłości część 
dnia dzisiejszego poświęca. 

Lecz i dzień dzisiejszy w tej pracy 
ma swe „actualitė““. Z każdego zakąt- 

ka ziemi polskiej wyrusza co roku 
mniejszy lub większy zastęp młodzieży 
na podbój wiedzy. A więc każdy, pra- 

cujący dla sprawy pomocy młodzieży 
pracuje dla swych najbliższych — za- 

NASZE JUTRO 
Nie tak powinno być 

jak dziś i wczoraj. 

T. Bujnicki. „Gwiazdy spadające 

W pewnych kołach rozpowszechnio 
ny jest dziwaczny przesąd. Powtarza 
się oklepany komunai, 2 lubością ce- 
dząc słowa: — „ach ta dzisiejsza mło- 
dzież* — to powojenne pokolenie" — 
sama miernota!“ — 

Chciałoby się zakręcić mówcą takim i 
" rzucić goza dziesiątą górę i dziesiątą 

rzekę lat jego aby przypomniał sobie 
drogi swojej ,anielskiej młodości'' (oczy 
wiście mniej lub więcej „anielskiej") i 
zobaczyć — gdzie więcej było pracy 
twórczej młodych, dziś czy też wczo- 
raj. Odrzućmy snobizm wszelki i cb- 
jektywnie patrząc wtył poza siebie przy 
pomnijmy warunki dziejowe w których 
wzrastały pokolenia dawniejsze. Długi 
okres niewoli — wytworzył typ mło- 
dzieńca konspiratora i idealisty, To do- 
bra strona medalu. Te same warunki 
bezczynności państwowej Polski zde- 
moralizowały ogół młodzieży. Poza nie 
licznemi jednostkami — żyła młodzież 
w bezruchu, lub ca najwyżej siłą bez- 
władności ulegała nakazom owych jed- 
nostek silniejszych. Dzisiejsze życie w 
okresie powojennym ze swym szalo- 
nym pędem, szybszym niż myśl sa- 
ma fal radjowych, wymaga innego na- 
stawienia psychiki społeczeństwa, a 
więc także i przedewszystkiem  mło- 
dzieży. Mówię o młodzieży akademic- 
kiej, czyli o tem pokoleniu, które ros- 
ło w czasie wojny światowej i przewro- 
„tów później dokonanych. 

Psychologicznie rzecz biorąc, — 
jesteśmy z gruntu inni niż nasi ojco- 
wie i dziadowie. Każdy rok wojny, każ- 
dy rok zamętu pierwszych lat powojen- 
nych — okupacji niemieckiej, i inwa- 
zji bolszewickiej dał nam więcej niż 
niejednemu naszemu koledze -z ubieg- 
łego stulecia dać mog ła życie całe. Te 
lata nauczyły nas żyć. Żyć praktycznie. 
Nie poto wywarły one wpływ destruk- 
cyjny na nasze charaktery, być może, 
że wielu zaraziło się bakcylem ,wscho- 
dnim'— lecz ogół w przeważnej czę- 
ści wyniósł z tej twardej i gorzkiej szko 
ły dobrą naukę. W innych warunkach 
niż życie dzisiejsze bylibyśmy do ni - 
czego tak jak do niczega byłyby dziś 
najszlachetniejsze jednostki czasów 
przedwojennych. Jesteśmy przystoso- 
wani do ogłuszającego turkotu olbrzy- 
miej maszyny współczesności. Jedno- 
cześnie zdrowa bądź co bądź rasa i 
instynkt samozachowawczy uratował 
nas niemal w ostatniej chwili od ska- 
leczenia duchowego i fizycznego. Ma- 
my dziś w sobie, zadziwiający nas sa- 
mych zapał. Tworzyć rozszarpywać 
wiedzę chcemy i wyciągać z niej prak- 
tyczne wartości. 

Rzuciliśmy się lawic ą do sportu, bo 
nie chcemy karleć i płeśnieć. Trwaliśmy 
czas pewien pod wrażeniem wysoce 
niepedagogicznie głoszonych przez 
snobów ze starszego społeczeństwa 
słów o naszej „powojennej nicości” 
Ale życie nam wskazało, że drogi opa- 
trzności i tu były niezbadane. Dziś nie 
sprostałoby swym zadaniom żadne in- 
ne pokolenie młodych, jak tylko to, któ 
re istnieje. Czasy powojenne muszą 
mieć swoich ludzi. Może mi ktoś po- 
wiedzieć że te „czasy powojenne* już 

pewnia im dach w domach akademic- 
kich nad głową, tanią strawę, letni wy- 
poczynek i pomoc w chorobie. A im 
intensywniej pracuje, tem większą ma 
pewność, że przy większej liczbie do- 
mów, kuchen i sanatorjów, ów bliski 
mu osobnik, łatwiej z nauką da sobie 
radę. To są już korzyści aktualne i 
obustronne. 

Streśćmy pokrótce najważniejsze 
postulaty pracy Koła przyjaciół Akade- 
mika. Stawiając na pierwszem miejscu 
gromadzenie środków  materjalnych, 
rozumiem przez to: a) zbieranie składek 
zadeklarowanych przez członków, b) 

organizowanie imprez dochodowych, 
e) wyjednywanie wszelkiego rodzaju 
subsydjów, ofiar i darowizn ze strony 
osób fizycznych i prawnych. 

Na punkt pierwszy należy przytem 
położyć nacisk poważny. 

Istnieje zasada nierozpraszania fun- 
duszów i tu ją też podkreślamy. Wszy- 
stkie fundusze winny być przekazy- 

wane właściwym Komitetom Woje- 
wódzkim Pomocy Młodzieży, z ewen- 
tualnemi zastrzeżeniami co do ich użyt- 
ku. Rozdrabnianie takich sum na po- 
szczególnych akademików poszczegól- 
nych ośrodków, równa się ich zatra- 

ceniu i korzyści żadnych akcji pomocy 
nie przyniesie. 

Realna działalność Koła jest przy- 
tem oparta na ciągłości jego pracy. 
Przejawianie tej działalności fazami, 
odzywanie się od czasu do czasu, grze- 
bie efekty pracy — Koło musi żyć, żyć 
ciągle i intensywnie. 

Ma przecież tak szeroki zakres pra- 
cy. Rozwinięcie zasady „z młodzieżą 
da młodzieży” jest wdzięcznem zada- 
niem. Trzeba wiedzieć o potrzebach 
'akademików, ich pracy i organizacji i 
innych o nich informować. Trzeba żyć 
z tą młodzieżą akademicką, intereso- 

DO ROWOBRZYBYLYC 
Wchodzicie drodzy koledzy w nowe żynie ta pracuje przedewszystkiem nad 

cie, które symbolizuje tylko szara ba- 
torówka. Stajecie się obywatelami nie- 
znanej Rzplitej, jesteście jeszcze nie- 
świadomi swych zadań i obowiązków. 

Niemasz tu dyscypliny szkolnej, 
niemasz opiekuńczej dłoni rodzica. 

W krzyżowym ogniu poglądów i 
haseł hartować się będziesz na drogę 
długą i żmudną a twardą. 

Tu między nami musisz zaprawić 
się do przyszłej pracy, a przedewszyst- 
kiem wykształcać cnoty obywatelskie. 

Gdy wejdziesz w te mury uderzy Ci 
przedewszystkiem do głowy aktualność 
—polityka, możność ideowego orga- 
nizowania się. 

Ale powinieneś wiedzieć, iż istnie- 
ją formy akademickiego parlamentary- 
zmu, że istnieją grupy ideowe, gdzie 
znajdziesz możność doświadczenia 
swych przekonań, ale pamiętać musisz 
że są dziedziny, gdzie ta polityczność 
miejsca mieć nie powinna. 

Potęgą parlamentaryzmu zachod- 
nio - europejskiego była jego „parla- 
mentarność'* — szacunek dla przeciw- 
nika, i szacunek dla jega przekonań 
umiar i wstrzemięźliwość w poczyna- 
niach, wstręt do demagogii. 

Obok pracy intelektualnej i samo- 
pomocowej w znaczeniu materjalnem 
istnieje ogromna dziedzina, dziedzina 
uważam od tych dwóch pierwszych 
rozleglejsza — dziedzina pracy ideo- 
wo - wychowawczej! 

Praca ta ogniskuje się w całym sze- 
regu stowarzyszeń i organizacyj o bar- 
dzo różnolitych założeniach i kierun- 
kach. 

Przedewszystkiem ugrupowania ide 
owe w ścisłem znaczeniu. 

A więc. 
Sodalicja marjańska akad. i akad. 

Wszystkim zapewne znane są cele tej 
organizacji — działalność jej idzie prze 
dewszystkiem w kierunku pracy nad 
sobą. Jest to stowarzyszenie akad. naj- 
starsze na naszym uniwersytecie. 

Dalej w aliabetycznym porządku: 
Polska Młodzież Demokratyczna, stow. 
a ideologji mniej więcej Związku Na- 
prawy Rzplitej. Ich deklaracja ideowa 
demokrację ujmuje jako dźwiganie i 
kształcenie Ducha Narodu przez wcią- 
gnięcie jak najszerszych mas w orbi- 
tę jego zrozumienia i odczucia. 

Młodzież Ludowa jak sama nazwa 
wskazuje ogniskuje w sobie życie aka- 
demików z ludu i jest stow. społecznem 
o zasadach liberalnych. 

Bardziej liberalna jednak jest Nieza 
leżna Mł. socjalistyczna. Stowarzysze- 

tak, jak minęły i że wchodzimy w o- 
kres spokojnej twórczej pracy, właśnie 
— 0 to mi idzie. Wojna i czasy powo- 
jenne minęły, stworzywszy typ czło- 

wieka o „stu myślach * — wchodzimy 
w okres pracy twórczej, ale nie spo- 
kojnej. Powtarzam t wórczej, ale ni- 
gdy spokojnej. Będzie wyścig, szalony 
wyścig pracy tempo amerykańskie (u- 
lubione określenie) — tętnić będzie i 
pulsowač myśl w ciągłem wytężeniu. 

I tu jest nasze „jutro. Tylko my 
wychowani przez wojnę, i bolszewickie 
widmo śmierci stanąć możemy do 
warsztatu w tych warunkach. Damy. 
społeczeństwu i Państwu swój wysiłek 
mozgowy, swoją pracę nerwów —aże- 
by stworzyć „jutro', nie takie jakiem 
jest „dziš“ lub „byto“ wczoraj! Schy- 
lamy czoło przed wartościami przeszłe- 
mi, ale nie ttwamy w bezruchu. Chce- 
my iść naprzód. 

Takie refleksje nasunął mi trwający 
obecnie „7-my Tydzień Akademika. 
Organizacja Tygodnia, cel jego i po- 
trzebę rozumie każdy inteligentny i uś- 
wiadomiony obywatel. Nie chcemy dat- 
ków „z łaski”. Zwracamy się do społe- 
czeństwa o pomoc dla naszych nieza- 
możnych kolegów, którzy są przecież 
wielką wartością i kapitałem moralnym 
tegoż społeczeństwa. 

Dajcie Akademikowi możność od- 
poczynku we własnym „Uzdrowisku“ 
i możność stworzenia warsztatu pracy 
we własnym „Domu. Chodzi o swo- 
rzenie warunków  materjalnych dla 
rozwoju waszych późniejszych praco- 
wników. Zapisujcie się więc do „Kół 
Przyjaciół Akademika". 

Tad. C. 

zatarciem nienawišci wyznaniowych i 
nacjonalistycznych, stojąc na' gruncie 
zupełnej równości. 

Piąta z kolei organizacja jest mło- 
dzież konserwatywna t.z. „Myśl Mo- 
carstwowa'. Stow. to upatruje rozwią- 
zanie wielu spraw społecznych na dro- 
dze kultywowania tradycyj i silnych 
rządów. 

Odrębne od powyższych stanowi- 
sko zajmuje. Stow. Mł. „Odrodzenie'. 
W myśl hasła „Chrześcijaninem jestem 
i nic mi nie jest obce* „Odrodzenie 
chce tchnąć w stosunki społeczne ży- 
cie nowe na zasadach chrześcijaństwa 
oparte. 

W tym też kierunku dąży Młodzież 
„Wszechpolska* stawiając jednak na 
pierwszym planie idee nacjonalne, mi- 
łość Ojczyzny i narodu. 

Inny charakter mają stowarzyszenia 
zamknięte t. zw. korporacje. Są to sto- 
warzyszenia liczące od 30 - 80 człon- 
ków, a tylko cześciowym ich celem jest 
praca i i nauki gospod. główny zaś na- 
cisk kładą na stronę wychowawczą, 
t.j. wyrobienie charakterów i karności 
organizacyjnej i poczucia honoru, u- 

trwalenie więzów towarzyskich i kole- 
żeńskich oraz pracę społeczną. 

Na terenie wileńskim mamy 9 kor- 
poracyj, z tych 5 związkowych, 2 zje- 
dnoczeniowe i 2 dzikie. Różnice mię- 
dzy niemi są nieznaczne. 

Pewne znaczenie w życiu akad. od- 
grywają koła prowincjonalne. 

Około 60 proc. młodzieży akademi- 
ckiej rekrutuje się ze środowisk, miast 
i wsi, które nie posiadają uczelni wyż- 
szych, młodzież ta przebywając na u- 
czelniach nie może i nie chce zapom- 
nieć o swych stronach rodzinnych, ró- 
wnocześnie pamięta o swych obowiąz- 
kach wobec środowiska, z którego wy- 
szła, łączy się przeto w Koła Prowincjo 
nalne, zadanie m których jest praca 
kulturalno - oświatowa na terenach 
swoich środowisk, praca wychowaw- 
cza nad uspołecznieniem swych człon- 
ków,, jako też uspołecznieniem  spo- 
łeczeństwa swego środowiska. 

Koła rozporządzają wielkiemi war- 
tościami, jakiemi są umiłowanie stron 
rodzinnych, koleżeńskie więzy lat 
szkolnych, dlatego też praca ich nad 
podniesieniem Życia prowincji pod 
wszelkiemi względami jest i ułatwiona 

Gruźlica największy wróg akademików. 
Przyznając, że zdrowie fizyczne 

przyczynia się do normalnej, twórczej 
pracy narodu — dochodzimy do stwier 
dzenia faktu, że od tego jakim będzie 
pod względem zdrowotnym stan obec- 
nego młodego pokolenia zależy zdro=- 
wotność najszerszych mas narodu w 
przyszłości. 

Na zdrowie młodzieży akademickiej 
małą uwagę zwracano w ostatnich kil- 
ku latach. A przecież jest to pokolenie, 
które rozwijając się w nienormalnym 
okresie wojny, wyrastając na chlebie 
wojennym, nie posiada wielkiej odpor- 
"nošci na choroby, słabe jest fizycznie, 
z potarganemi nerwami. Samopomoc 
koleżeńska i akcja pomocy młodzieży 
ze strony państwa i społeczeństwa do- 
piero w ostatnich 3-ch latach zwróci- 
ły baczniejszą uwagę na konieczność 
podjęcia szerokiej działalności zmierza- 
jącej do podniesienia zdrowotności 
wśród młodzieży akademickiej. 

W pierwszym rzędzie zaintereso- 
wano się gruźlicą, tą wielką chorobą 
społeczną, której niszczycielski roz- 
wój wśród ludności, nie da się wogóle 
porównać z najstraszniejszemi nawet 
epidemjami. 

Gruźlica to najstraszniejszy wróg 
akademików. Nieco dat statystyki tej 
choroby zilustruje nam rozmiary tej 

klęski. 
W Polsce rocznie umiera 56.000 

osób na gruźlicę płuc, krtani, kości czy 
też innych organów. 

Z pośród wszystkich umierających 
z powodu jakiejkolwiek choroby ludzi 
— 33 proc. umiera na gruźlicę. Pośród 
pół miljona osób (około 560.000) 
przedstawia niebezpieczeństwo  zara- 
żenia dla otoczenia i wymaga leczenia 
sanatoryjnego i oddzielenia od osób 
zdrowych. 

Dla leczenia sanatoryjnego posia- 
damy w Polsce wogóle 32 sanatorja 
dysponujące 3.000 łóżek, .podczas gdy 
w Niemczech przy znacznie mniejszej 
śmiertelności na gruźlicę i zaledwie 
dwukrotnie większej ludności — istnie- 
je 37.000 łóżek dla gruźliczych cho- 

rych. 
A gruźlica jest specjalnie niebez- 

pieczna dla młodzieży akademickiej, 
gdyż 16 proc. umierających na gruźli- 

cę umiera w wieku lat 20—30 to jest 
właśnie w okresie studjów. 

Gruźlica jest typową chorobą, 
której nie da się leczyć jakiemiś środ- 

kami chemicznemi podobnie jak po- 

wiedzmy choroby żołądkowe, nerek, 
wątroby, chorób wenerycznych i t. d. 
— Gruźlica wymaga walki z zarodka- 
mi, wymaga wielkiej akcji zorganizo- 
wanej, masowej. — Dlatego też we- 
dług słów dr. Sabatowskiego ze Lwo- 
wa, propaganda walki z gruźlicą — 
jest ofenzywą, — budowa sanatorjów 
defenzywą. Ale prowadząc akcję prze- 
ciwgruźliczą stosować należy obie me- 
tody. 

Młodzież akademicka podejmuje 
walkę z gruźlicą na swoim froncie i. 
pragnie odcinek „Walki z gruźlicą 
wśród akademików'* jaknajlepiej zor- 
ganizować. 

W tym celu pośrednio: 
1. Buduje higieniczne domy 'aka- 

demickie aby wyciągać swych  kole- 
gów z lochów i suteryn, gdzie gruźlica 
najdotkliwsze czyni spustoszenia. 

2. Organizuje kolonje letnie wypo- 
czynkowe, uprawia i rozpowszechnia 
sport celem wzmocnienia swych mło- 
dych organizmów, gdyż zdrowy silny 
organizm ludzki najskuteczniej walczy 
z zarazkami grużlicy. 

3. Rozpoczęła badania studentów 
zamieszkujących w domach akademic- 
kich starając się jednostki niebezpiecz- 
ne z punktu widzenia zaraźliwości — 
usuwać i przenosić do sanatorjów i 
lecznic. 

4. Podejmuje wreszcie szeroką 
akcję uświadamiającą o skutkach gru- 
źlicy i sposobach ustrzeżenia się przed 
zarażeniem, propagując czystość i hi- 
gienę osobistą, mieszkania, ubrania, 
sprzętów domowych i t. d. 

Akcja ta, będąca narazie w począt- 

kowem stadjum należy niewątpliwie 
do najważniejszych metod działania. 

A dlaczego budujemy  sanatorjum 
dla gruźliczych w Zakopanem? : 

W pierwszym rzędzie dlatego, aby 

umożliwić poratowanie zdrowia i wy- 

bawienie od niechybnej często śmier- 

ci setki młodzieży akademickiej, na 

których gruźlica wydała swój straszny 

wyrok. : : 

Przybližone obliczenia wykazują, 

że na 36.000 młodzieży około 1.500 

akademików wymaga leczenia sanato- 

ryjnego i oddzielenia od zdrowych ko- 

legów. Ratowanie zagrożonych gruźli- 

cą akademików to nie akcja iilantropij- 

na, czy też akcja wypływająca z po- 

budek serca i sentymentu — to rzecz 

rozumų.. 
Przeglądając jubileuszowe sprawo- 

zdanie z działalności akademickiego 

Domu Zdrowia w Zakopanem, w Pol- 

sce, — widzimy, że w ciągu 25 lat ist- 

nienia tej placówki dziesiątki naszych 

obecnych mężów stanu, nauki i sztuki 

wyrwano śmierci, umożliwiając im dłuż 

szą twórczą pracę dla dobra kraju i 

nauki. 3 : 

Zagrożony gruźlicą nie może zgi- 

nąc bez opieki w odpowiednio urzą- 

dzonem sanatorjum. Z drugiej strony— 

posiadanie wielkiego nowoczesnego 

sanatorjum dla akademików wzmoże 

znakomicie poczucie konieczności wa|- 

ki z gruźlicą, spowoduje skierowanie 

uwagi i czynów do walki z tą klęską 

społeczną, a duże, nowoczesne sanato- 

rium stanie się ośrodkiem propagan- 

dy tej wałki w środowiskach uniwer- 

syteckich, akademicy powracający z 

kuracji do swej pracy w uczelniach, 

będą świadomi znaczenia i rozmiarów 

spustoszenia, które szerzy gruźlica, po- 

ruszą serca i umysły swych kolegów, 

przyczyniając się do skuteczniejszej 

walki z gruźlicą. Każdy akademik 

stać się winien żołnierzem wielkiej 

armji walczącej z gruźlicą, Każda or- 
ganizacja samopomocowa winna do- 
łożyć starań do zrealizowania wytknię- 
tego w walce z gruźlicą postępowa- 
nia. R. 

wać się jej poczynaniami, aby z nią 
wspólnie pracować, aby móc jej po- 
magać, trzeba stworzyć ośrodek, do 
którego będzie się ona garnęła, w któ- 
rem odczuwać będzie — przyjaciół. 

Stworzywszy takie milieu, Koło 
uzyska mocne podstawy. Blisko żyjąc 
z młodzieżą, liczyć zawsze będzie mo- 
gło na jej młodzieńczy rozpęd we 
wszystkich swych przedsięwzięciach. 
Wiązać zaś i zainteresowywać będzie 
społeczeństwo, służąc mu na prowin- 
cji informacjami i materjałem dotyczą- 
cym studjów akademickich, organiza- 
cji, pomocy młodzieży i t. d. 

Be — 
i bardzo pożyteczna. Młodzież prowin- 
cjonalna w szeregu swych haseł umie- 
szcza również konieczność pracy zawo- 
dowej w środowisku i miejscu, z któ- 
rego pochodzi, uznając, że jest rzeczą 
konieczną, aby życie kulturalne, oświa- 
ta, dobrobyt i rozwój wszelaki obej- 
mował najdalsze nawet zakątki kraju. 

Na terenie wileńskim kół prow. jest 
14, oraz osobne koło Kownian. 

Wreszcie koła krajowe regjonalne 
krajoznawcze — zadaniem którego po- 
znanie Kresów Wschodnich i zbliżenie 
na tle tej pracy, młodz. litewskiej, bia- 
łoruskiej i łotewskiej. 

Wreszcie istnieje cały szereg sto- 
warzyszeń częściowo tylka z ugrupow. 
ideowo - wychow. związanych: a więc 
Stow. Przyjaciół Ligi Narodów, Koło 
esperantystów, wreszcie koła przyja- 
ciół Włoch, Rumunii i t.d. 

Na zakończenie muszę zaznaczyć, 
iż nie wszystkie z tych organ. pracują 
dość intensywnie i nie wszystkie zdą- 
żają w kierunku wytkniętych przez się 
haseł. 

To też od was drogie kol. i kol. za- 
leży by do tych stow. wnieść nowe ży- 

cie, życie prężne i zdrowe jak nasze 
młode dusze. 

Niech odżyją wśród nas oklepane, 
lecz pełne prawdy i mocy hasła fila- 
reckie — Ojczyzna, Nauka, Cnota. 

Jur. L. 

Łamiącym dłonie nad upadkiem 
idealizmu wśród młodzieży... 

„Zawsze sercem jestem z Wami, 

młodzi przyjacie, bo mam tę pewność, 

że i dzisiejsze pokolenie młodzieży bę- 

dzie rozniecało w narodzie ofiarną i 

bezinteresowną miłość pięknych idea- 

łów". — Ignacy Mościcki — Prezy- 

dent. 

Oto słów parę wielkiej dla nas wa- 

iš 
. Chwila zadumy... 

Rachunek sumienia. 

Spoczywają na nas ciężkie obo- 

wiązki. Młodzież 'akademicka jest kul- 

turalną przyszłością narodu. W nasze 

ręce złożony jest bezcenny skarb —do- 

robek duchowy i intelektualny całego 

społeczeństwa. . : 

— Któż, jeśli nie my, kultywować 

go będzie? 
* * ® 

Przežylišmy juž czasy ekstazy i g0- 

rączki tworzenia, nadeszły szare dni 

pracy. : 

Stają przed nami nowe, odmienne 

zadania. : 

Słusznie też pisze p. Grzymała Sie- 

dlecki: ...młodzież dzisiejsza nie jest 

tak uczuciowa, jak młodzież naszych 

czasów — prawda. Ale czy państwo- 

wość polska domaga się takiej samej 

uczuciowości jakiej od nas domagała 

się niewola? — Stanowczo nie!" | 

Musimy być twardsi, może mniej 

sentymentalni, z drugiej strony jednak 

dobrze baczyć musimy, by nie wpaść 

w realizm krańcowy — w ideologję 

żołądka. . 

— Czy tak jest w rzeczywistości? 

— Czyśmy nie przekroczyli tej gra- 
nicy? : 

Nie! Gdy surmy bojowe targnęły 

Odrodzoną — nie zbrakło nas w szere- 

gach. Rzuciliśmy naukę, drogę do kar- 

jery, wszystko na ołtarz Wielkiej Spra- 

wy właśnie na ołtarz Ideału. : 

Ale gdy wzburzone fale rozlały się 

w spokojną toń, powróciliśmy (już nie 

wszyscy niestety) do normalnej, cichej 

choć często niemniej bohaterskiej pra- 

cy. Niemniej bohaterskiej, gdyż spo- 

jonej nierozdzielnie z walką o nędzny 

kawałek chleba, o byt, połączonej z o- 

bojętnością szerszych warstw społecz 

nych. 
Celem każdego z nas dziś stała się 

przedewszystkiem doskonałość zawo- 
dowa. 

Bo naród zdrowy — to nie rozen- 
tuzjazmowany tłum idealistów, ale za- 
stęp pracowitych prawników, inżynie- 

rów, lekarzy i t.d. 

Ale czy w ciszy laboratorjów, czy 

w hali maszyn, czy nawet na posadz- 

kach sal balowych — my czuwamy i... 
i nie zbraknie nas w potrzebie. 

idealizm wsparty na realizmie oto 
nasza dziś dewiza. 

Jur. L. 

Posługiwać się tu może  licznemi 
wydawnictwami już to młodzieży, już 
wyższych uczelni (kroniki uczelni, pi- 
sma jak ,„Pomoc i Samopomoc Akade- 
mika“, Programy studjow i t. d.) Mło- 
dzież akademicka, zrzeszona w Związ- 
ku Kół Prowincjonalnych, ma wiele do- 
brych chęci i współpracować pragnie. 

Trzeba chcieć i umieć do tej współ- 
pracy ją pociągnąć. W zarządzie Koła 
Przyjaciół akademika winien się zna- 
leżć przedstawiciel młodzieży, wszyst- 
kie przerwy między studjami, gdy mło- 
dzież zjeżdża na prowincję, winny być 
wyzyskane dla silnej i ożywionej dzia- 
łalności Koła. Ujmując tak zadanie Ko- 
ła i charakteryzując jego cele, nie wąt- 
pimy, że wszędzie znajdzie się tych 
kilku chętnych ludzi, którzy na swoje 
barki tę pracę wezmą. Powinni więc 
pamiętać, że wtedy praca ich będzie 
naprawdę owocną, gdy pójdzie po linji 
powyższych wywodów, gdy będzie: 
1) skupiała fundusze na pomoc mło- 
dzieży drogą składek, imprez, wyjed- 
nywania subsydjów, ofiar i darowizn. 

2) Przekazywała te fundusze Ko- 
mitetowi Wojewódzkiemu. 

3) Łączyła młodzież, i całe społe- 
czeństwo, przez współżycie z młodzie- 
żą i informowanie społeczeństwa O 
przejawach życia akademickiego. To 
są postulaty. 

Reszta zależy od inicjatywy, ener- 
gji i ruchliwości — no i talentu. 

Minął VII Tydzień Akademicki. Mi- 
nęło święto młodzieży, przypominając 
o obowiązkach społecznych całego na- 
rodu. Teraz winna się zacząć praca 
żmudna lecz owocna. M. S. 

NOWICZE—LEGACISZKI 
Młodzież akademicka, a zwłaszcza 

młodzież wileńska i niewileńska, która 
w ciągu sześciu lat korzystała ze zba- 
wiennego letniego wypoczynku w 
Uzdrowisku Nowiczańskiem/, wycze- 
kuje obecnie wiadomości, co do losów 
Akademickiej Kolonji letniej w Wileń- 
szczyźnie. Wiadomem jej jest, iż No- 
wicze zakończyły swój żywot jako 
Uzdrowisko, wiadomem jest, iż Woj. 
Kom. Wil. Pom. Pol. Młodz. Akad. i 
Bratnia Pomoc P. M. A. U. S. B. sta- 
rają się, by placówkę tego rodzaju na 
terenie Wileńszczyzny utrzymać, wia- 
domem jest, iż tegoroczny Tydzień 

Akademika stoi pod hasłem kolonii let- 
niej, ale niewiadomem jest, czy latem 
1929 r. będzie gdzie wyjechać, czy 
będzie gdzie zażyć beztroski umysłu i 
wypoczynku ciała. Te problematy do 
tego stopnia są aktualne w chwili obec- 
nej, iż niema dnia, ażeby ktoś z daw- 
nych nowiczańskich kuracjuszy nie 
zapytywał: jak tam, Nowicze, czy Le- 
gaciszki? Są złudzenia, że jeszcze i No- 
wicze mogą pozostać. Nie, Nowicze 
utraciliśmy już bezpowrotnie. Niech to 
jednak nie przeraża nikogo, niech to 
nie przeraża przedewszystkiem tych, 
co lubią słońce, las, wodę i kwiaty, 
niech każdy kta kochał Nowicze zagłu- 
szy w sobie sentyment i czeka. 

Legaciszki. Wymarzona miejsco- 
wość letniskowa. Prześliczny las, wy- 
sokopienny, suchy, prześliczny brzeg 
Wilji, prześlicznie wokół rozprzestrze- 
niają się pola żyzne, a wzrok biegnąc 
ponad niemi, daleko, coraz to nowe 
znajduje obrazy, nowe widoki odkry- 
wa. 

Zabudowania mieszkalne stoją na 
wysokiem wzniesieniu, stopy którego 
Wilja podmywa, niosąc ze szmerem 
swe fale do Litwy. 

Od zabudowań do Wilji kilkanaście 
kroków po kamieniach pięknego, cie- 
mnego wąwozu, nad Wilją piaszczysty 
brzeg — wymarzona plaża. Miejsco- 
wość sucha, górzysta daje rękojmię, iż 
pod względem zdrowotnym w zupełno- 
"ści zaspokoi wszelkie wymagania. 

Woj. Kom. Wil. P. P. Mł. Akad. i 
Br. Pom. P. M. A. U S. B. dążą do zdo- 
bycia funduszy na budowę mieszkal- 
nego domu, gdyż stary, zniszczóny 
wiekiem dom, pomieścić może zaledwie 
35—40 osób. 

Mając zaledwie 9.000 zł. na ten cel 
Wojewódzki Komitet zwrócił się do 
Ministerstwa W. R. i O P. i Pracy i 
Opieki Społecznej o subsydja, oraz 
tegoroczny Tydzień Akademika posta- 
wił pod hasłem kolonji w Legacisz- 
kach. Przyznanie przez Ministerstwo 
W. R. i O. P. 10.000 zł.nadzieja przy- 
znania takiejże sumy przez Minister- 
stwo Pracy i Opieki Społecznej, oraz 
wpływające złotówki z akcji VII Tygo- 
dnia Akademika kwestję rozwiązują. 

Powołany niedawno Komitet bu- 
dowy i administracji Kolonji w Lega- 
ciszkach, przystępuje z nastaniem se- 
zonu budowlanego do budowy 
pierwszego pawilonu ' pomieszczeń 
mieszkalnych, który zmieści „w 
sobie osób 40, dobudowując stopnio- 
wo w miarę wpływu funduszów dal- 
sze pawilony. 

Tak więc nowa Akademicka Kolo- 
nja letnia w Legaciszkach. stała się fa- 
ktem dokonanym. Sezon r. 1929 aka- 
demicy spędzą w Legaciszkach. 

Ryszard Puchalski.
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AÓRIER G052ODNACZY ZIE WSCHODNICH 
Brak 

W szeregu od czterech lat umie- 

 Szczanych na tem miejscu artykułów 
miałem możność udowodnienia niez- 

bicie, że wogóle nasza wytwórczość 

rolnicza jest niewystarczająca, że nor- 

ma konsumcji tak w odniesieniu do 
ludności jak inwentarza «żywego zbli: 

_ żona jest do normy głodowej, co nie- 
wątpliwie ma ogromny wpływ na roz- 

wój fizyczny i kulturalny producen- 

tów i stan pogłowia zwierzęcego. Nie 

ł Stać nas na wyżywienie samych siebie 

— a cóż dopiero mówić o miastach, 
Stacjonowanych na tym terenie garni- 

zonach i t. d. 

W świetle przytaczanych "przezem- 

nie cyfr kłęska nieurodzaju, ; sprowa- 

dzająca naprzykład normę spożycia 

w rolnictwie żyta do 50 — 60 kig. 

na głowę ludności, włączając tu skar- 

mianie inwentarza, nabiera specjalne- 

go zabarwienia. Od normy głodowej 

przechodzimy dziś do klęski głodu, 

tem straszniejszej, że w ziemniakach, 
które nas w 50 proc. zawiodły, już 

nie znajduje rolnik rekompensaty nie- 

doboru innych głównych ziemiopło- 

dow. Wprost trudno w tych warun- 
kach zrozumieć ten spokój, z jakim 

niektórzy traktują obecny nieurodzaj, 

jak również zrozumieć te skromne 

postulaty, które wysuwane są w 

związku z nieurodzajem. Jeżeli bo- 

wiem przy najlepszych zbiorach wpro- 
wadzamy zboże zzewnątrzi przy tych 

zbiorach jednak nie dojadamy — to 
<óż będzie przy ograniczeniu kon- 

sumcji do połowy? Czy nie należało- 

by zdać sobie z tego sprawę. 

W dwu poprzednich artykułach 
mówiłem o życie i jęczmieniu. Prze- 
chodzę teraz kolejnie do owsa. 

Weźmiemy dla przykładu, jak na sprawę 
rybołówstwa  zapatrywali się czasowi oku- 
panci naszego kraju — Niemcy, którym u- 
miejętność organizacji i praktyczność mu-   

      

Simy przyznać, oddawali od siebie niektóre 
objekta wod. do połowu. Czy ten element, któ 
Ty u nas w charakterze dzierżawców stoi na 
pierwszym planie, miał u nich dostęp? — 
nie; tylko rzeczywiście rybak, który sam 
przeprowadza połowy, mógł wejść z nimi 
w jakąkolwiek umowę. Błędnem jest u nas 
zapatrywanie, że przy przetargach na jezio- 
ra tylko ten, kto da największą cenę, odgry- 
wa decydującą rolę. Przy wydzierżawianiu 
państwowych objektów wodnych dla Pań- 
stwa ważnem jest możność stałego otrzy- 
mywania pewnej tenuty dzierżawnej, z per- 
spektywą możności stopniowego jej zwię- 
kszania. Dlatego tenuta dzierżawiona nie po- 
winna przekraczać rzeczywistej wartości i 
możności płatniczej dzierżawcy i tylko przy 
tych warunkach zorganizuje on gospodar- 
Stwo rybne, stanie na nogi, a wtedy i stop- 
niowa nadwyżka dzierżawcy nie wyprowadzi 
Zj równowagi. Jeżeli zaś rybak odrazu bę- 
bi: wzięty za gardło sztucznie wyśrubowa- 

ną dzierżawą, ma tylko dwa wyjścia: albo. 
będzie tracić, co zmusi go do zrezygnowania 
Z dzierżawy, lub też musi dążyć do wycią- 
gnięcia z wydzierżawionych objektów co tyl- 
Ko się da, nie zwracając na to, czy to będzie 
dozwolone i prawne, lub też nie; i będzie 
dzierżawcą. tylko do tej pory, nim tą drogą 
potrafi iść, nim doszczętnie nie zniszczy ry- 
bostanu, a wtedy przestanie płacić i dzier- 
żawę rzuci. 

Taki dzierżawca, wysrubowując cenę na 
przetargach już zawczasu wie, że o ile bę- 
dzie stosować się do warunków umowy, do 
przepisów obowiązujących — zginie, zawcza 
Su wie, że bez szachrajstwa i krętactw nie 
wytrzyma, a już samo oficjalne skierowywa- 
nie dzierżawcy na taką drogę zasadniczo jest 
niedopuszczalne. Przy następnych przetar- 
gach na takie objekta wodrie napewno tru- 
dno będzie znaleźć amatora i nie uda się o- 
Siągnąć i trzeciej części sztucznie wyśrubo- 
wanej ceny. 

Jako przykład z ostatnich przetargów w 
Dyrekcji Lasów Państwowych, można przy 
toczyć jezioro Popis, położone w powiecie 
Wileńsko - Trockim, dzierżawił je przedtem 
zawodowy rybak Al. Na obecnych przetar- 
gach wieś, położona na brzegu tego jezio- 
Ta wystawiła od siebie kandydata na dzier- 

Owsa przy najlepszych zbiorach 

przypada w województwie wileńskiem 

zaledwie 290 —300 klg. na konia 
rocznie. Ponieważ rolnik część plo- 

nów spienięża na rynkach miejskich 

norma ta jest ostatacznie niższa — O 

wiele niższa niż w innych dzielnicach. 

Słoma i siano zastępują u nas 

owies. ° 

W roku 1927 przy wywozie okoto 

100 tonn zaledwie, importowaliśmy z 

innych województw: 

do Wilna 7107 tonn 
„ Mołodeczna 2355 » 
„ Uszy 9г о» 
„ Podbrodzia 9075 
„ Landwarowa 28 ‚ 
„ Budsława 2815 
„ Dukszt 3E%% 
„ Głębokiego 2. 

Razem 7646 tonn owsa. Wlašciwa 

cyfra jest większa i prawdopodobnie 

dochodzi do 10.000 tonn, |((odnośnie 

do około 5000 tonn nie daje się 

ustalić z „Rocznika Statystycznego" 

nazwy stacyj odbiorczych). 

Ponadto w roku ubiegłym spro- 

wadziliśmy pewną ilość owsa z za 

granicy, mianowicie do Wilna z Rosji, 

142 tonny, z Łotwy 88 i z Rumunii 

15 tonn Oraz do N. Święcian z Łotwy 
15 tonn. 

Smiało więc możemy liczyć nad- 

wyżkę przywozu owsa nad wywozem 

na 10.000 tonn. (przy'3200 tonnach 

w r. 1924 za 9 miesięcy). 
Jak więc w roku 1928/29 będzie 

z wyżywieniem "koni, skoro zbiory 
owsa nie przekraczają 50 proc. zbio- 

rów normalnych, przy jednocześnie o 

połowę mniejszych zbiorach siana? 

Harski, 

Sprzeczności 
żawcę; wyśrubowali potrójną tenutę dzierża- 
wną i kandydat wsi jezioro wydzierżawił. 
Jaki z tego będzie rezultat? Na jeziorze bę- 
dzie łapać rybę cała wieś; żadne warunki 
umowy dzierżawrtej, żadne ustawy rybac- 
kie nic tu nie pomogą; za dwa, trzy lata 
dzierżawcy doszczętnie wyniszczą  rybostan 
i jezioro napewno rzucą. Przy następnych 
przetargach amatorów na nie nie będzie, lub 
wypadnie wydzierżawić je literalne za gro- 
sze. 

Czy Skarb na tem zyskuje? Fakty takie 
jasno wskazują na to, że i kontyngens dzier- 
żawców musi być silnie przefiltrowany i że 
tenuta dzierżawna nie powinna przekraczać 
rzeczywistej wartości danego objektu. 

l znowu wparliśmy się w mur, na miej- 
sce którego, o ile chcemy uniknąć takich 
błędów, muszą stać siły fachowe. 

Wszak o ileby Dyrekcja Lasów Państw. 
zwróciła się z projeki em umowy dzierżaw- 
nej do Inspektoratu Rybactwa przy Urz. 
Woj., lub do Wileńskiego Tow. Rybackiego 
(co było proponowane), porobiłoby się roz- 
maite zmiany, dodatki, z któremi Dyrekcja 
mogłaby się zgodzić, lub nie, wnosząc do 
tekstu umowy tylko to, co uznałaby za słu- 
szne, lecz wtedy projekt umowy dzierżawnej 
miałby praktyczną, rzeczową formę, a już 
napewno uniknęłoby się rażących niedokład- 
ności, przypominających apsus linguae. Nie- 
stety musimy się zgodzić z tem, że i przy 
najlepszych, najszczerszych chęciach ludzi 
uniwersalnych na świecie niema; że każdą 

dziedzinę, o losach której chce się decydo« 
Ha trzeba wpierw poznać i gruntownie zba- 

ać. 
Ogólnie daje się słyszeć, że brak ustawy 

rybackiej staje na przeszkodzie do unormo- 
wania naszego rybołówstwa; a jednak taki 
pogląd nie jest zupełnie słuszny. Prawa, ja- 
kie obecnie obowiązują, przewidują niedo- 
puszczalność niektórych sposobów połowu, 
jako prawnie nie dozwolonych; do rzędu ta- 
kich przedewszystkiem trzeba zaliczyć uży- 
wanie środków wybuchowych, bicie ryby 
ostrogami z ogniem, przegradzanie rzek i ru- 
czai (jazy). 

Dlaczego te, niedozwolone przez prawo, 
tak niszczycteleskie sposoby połowu, są u 
nas tak szeroko rozpowszechnione. Przede- 
wszystkiem nikt za tem nie šledži, bo wi- 
docznie ani policji, ani straży leśnej nie dano 
zarządzenia, by zwracała na to baczną u- 
wagę, pociągając winnych takich  przekro- 

AS TEST DIE ZORRO ESRT SSE SIUSLO I 

torpedowca, dwa pozostałe zmuszone 
jednak były płynąć wolniej, nie chcąc 
pozostawić za sobą towarzysza. Dzię- 
ki jednak tej okoliczności, torpedowce 
nie mogły wyjść ze sfery ognia. 

„Goeben* nie przerywał ani na 
chwilę huraganowego ognia. Kaskady 
wody zalewały ludzi na pokładzie. Sta- 
łowy deszcz odłamków pocisków, za- 
„sypywał torpedowce. 

„Goeben'* nie zostawał w tyle, za 
uciekającemi torpedowcami. Tama 
wzdymała się dokoła jego ponurej syl- 
wetki. Ognisty pierścień opasywał go, 

= huk strzałów rozlegał się daleko po 
rorzu. 

Nagle olbrzymi słup wody podniósł 
się na „Szczęšliwym““. 

— Skończone! Zginął! — przem- 
knęło rozpaczliwie w głowie admirała. 

Ale torpedowiec cudem prawie wy- 

szedł cało. Nieco uszkodzony brzeg 

zaczął przepuszczać wodę do środka. 
Admirał dał sygnał, który brzmiał 

następująco: „W razie zatonięcia jed- 

nego z torpedowców, dwa pozostałe 
ruszą do ataku! Zginiemy wszyscy, lub 
zwyciežymy!“. 

+ Pociski torpedowców zdawały się 
nie robić na wrogu najmniejszego wra- 
żenia, były dlań dziecinnemi piłkami. 
Całą duszą oddani walce marynarze 
zapomnieli że śmierć nachyla się nad 
nimi. Tylko admirał spoglądał im od- 
ważnie w oczy i czekał chwili, gdy bę- 

dzie musiał wykonać to, co zapowie- 
dział. 

Słońce zwolna chyliło się ku zacho- 
dowi. Od trzech już godzin trwała 
szalona pogoń. Wielki okręt czekał 
spokojnie chwili, gdy zniszczone po- 
ciskami torpedowce ulegną mu i zgi- 
ną zwyciężone. „Goeben* był pewny 
wygranej. 

Admirał spoglądał nerwowo na ze- 

garek. Gdyby „Goeben* w zapamię- 
taniu gonił wciąż dalej, mimo zapa- 
dającego zmierzchu, szala zwycięstwa 

przechyliłaby się na stronę torpedow- 
ców. Wszakże siła torpedowców w cie- 
mności nabiera znaczenia! 

Niestety! Zaledwie tarcza ognista 
słońca zapadła w wodę, a na pociem- 
niałym wschodzie zabłysła pierwsza 
gwiazda, „Goeben* skręcił nagle w 
bok i szybko pomknął przed siebie. 
Uszkodzone torpedowce nie mogły go 
gonić. Ruszyły więc ku Sebastopolowi. 

Miasto dowiedziało się niewiado- 
mym sposobem o walce, która wrzała 
na morzu. Niepokój ogarnął mieszkań- 
ców. Rodziny i przyjaciele załogi, oble- 
gały sztab. Czekano na brzegu z roz- 
paczą w sercach. 

Nagle na horyzoncie ukazał się 
dym. Zbliżał się, rósł... Nie wierzono 
własnym oczom... 

Trzy smukłe sylwetki wpłynęły do 
portu.. 
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czeń do odpowłedzialności karnej. Prócz te- 
go nasza ludność wiejska, a częściowo i 
miejska uznaje i szanuje wcale nie wszystkie 
obowiązujące prawa i zarządzenia, określa- 
jąc konieczność ich przestrzegania tylko wy= 
sokeścią kar za przekroczenie. 

Jak nasz kmiotek może zarzucić taki ni- 
szczycielski sposób jak wybijanie drobnych 
pstrągów i innych gatunków ryb ościami z 
ogniem, gdy nawet przy złapaniu go (co 
wcale łatwem nie jest) i skierowaniu spra- 
wy na drogę sądową, podlega on karze 5— 
10 zł., właścicielowi, który go pociągnął do 
odpowiedzialności może on Śmiało dać awan 
sem 5 zł. i zapewnić go, że tej nocy pojedzie 
na taki połów; bo w dobrą noc zawsze zło- 
wi na 10 - 15 zł., czyli i po odtrąceniu kary 
pozostaje mu czysty zysk. 

(2 

Wreszcie jak mamy wymagać poszano- 
wania praw co do rybołówstwa przez na- 
szych kmiotków. A tak rozpowszechnione 
na Wilji głuszenie ryby ręczrmemi granata- 
mi? Wszak nie wyobrażam sobie, by grana- 
ty ręczne trafiały do rąk szeregowców bez 
czyjejś wiedzy. 

Pomimo woli nasuwa się pytanie — jeże- 
li prawa, obowiązujące obecnie nie są prze- 
strzegane, czy ogół zastosuje się do przysz- 
Szłej ustawy rybackiej; dopiąć tego można 
czas przed wydaniem ustawy rybackiej wy- 
zyskać wyprowadzając nasze rybołówstwo 
z dziedziny kompletnej bezkarności i samo- 
woli, by tem przygotować podłoże dla przy- 
szełj ustawy rybackiej; dopiąć tego można 
tylko tem, by prawa, obowiązujące obecnie 
były ściśle przestrzegane, a przekroczenie ich 
należycie karane. Musimy pamiętać, że tylko 
ostre kary i dobrze zorganizowany dozór, 
mogą dać dodatnie, realne wyniki wprowadze 
nia przyszłej ustawy rybackłej inaczej, szcze- 
gólnie w głuchej wsi, pozostanie ona na 
długo martwą literą. 

—zki. 

Rozłam w wileńskiej P. P. S. 
Radny Markiewicz 

Rozłam jaki powstał ostatnio w 
Р. Р. $. przeszedł na terenie bez 
ech. Początkowo zdawało się, że soc- 
jalistyczne siery wileńskie pozostaną 
wierne Centralnemu* Komitetowi. Obec- 
nie dowiadujemy się, że wyłoniła się 
grupa, składająca się z dziesięciu osób, 
która zgłosiła swój akces do nowo- 

tworzy grupę. 

powstałej frakcji t. z. dawnej frakcji 
rewolucyjnej P.P.S. 

Na czele tej grupy stanął radny 
miejski p. Markiewicz. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy 
się, że do Prezydjum Rady Miejskiej 
wpłynęło pismo radnego Markiewicza 
oznajmiające o powstaniu nowej 
frakcji radzieckiej. 

Strzelanina na granicy lifewskiej 
Onegdaj w okolicy strażnicy Kotysz, na granicy litewsko-polskiej, w chwi 

Ii, gdy pa rol 4OP'u usiłował zatrzymać przemytnika, przedostającego się na 
teren polski, litewska straż graniczna, z niewidocznego, a najwyraźniej zgóry 
przewidzianego ukrycia, rozpoczęła gęstą strzelaninę. Żołnierze polscy napa- 
dnięci niespodziewanie, rozwinęli się w tyraljeręi odpowiadając również ogniem 
karabinowym, zmusiłi' Litwinów do cofnięcia się, Zachodzi podejrzenie, iż straż 
litewska ochraniała z jakichś powodów bliżej niewyjaśnionych; owego przemy- 
tnika. Dzięki energicznej postawie naszych żołnierzy, przemytnika aresztowano 
i doprowadzono do strażnicy. Przypuszczając, iż cały incydent wywołany zo- 
stał samowolnie przez litewskich strażników, władze polskie zawiadomiły od- 
nośne graniczne władze litewskie, celem ukarania winnych. 

Ujęcie krwawych morderców 
(Telefonem z Nowogródka). 

Jak już donosiliśmy, 15 bm. 6 zamaskowanycii: bandytów dokonało napa- 
du na niejakiego Jana uźmińskiego, mieszkańca wsi Mysłowo, . pow. Słonim- 
skiego. W czasie napadu Kuźmińskiego zastrzelono, zaś żona, dziecko i matka 
zostały poranione, przyczem bandyci zrabowali 200 dolarów. Daięki energicz- 
nemu dochodzeniu ustalono, że napad zorganizowali 
mierz Borysik (obaj spra cy napadu 

Zachar Piskin i Włodzi- 
na m. Teleszany, zwolnieni niedawno 

z więzienia, gdzie odbywali 6-letnią karę). Na podstawie pogłosek wiedzieli 
oni, że maika Kuźmińskiego otrzymała od rządu Stanów Zjeduoczonych jedno- 
razową rentę po synie, który walczył i zginął we Francji 
towej. Oprócz nich do bandy należeli: Antoni Oleszczuk i 

juz wojny świa- 
bracia Aniszczyko- 

wie. W konfrontacji bandyci zostali rozpoznani przez żonę i matkę Kuźmiń- 
skiego. 

  

KRONIK 
NIEDZIELA. 

25 Dzis 
Katarzyny p. 

jutro 
Syłwestra. 

Wschód sł. g. 6 m. 56 

Zach. sł. o g. 16 m. 12 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia — 24-XI 1928 r. 

Ciśnienie | 
> aš 

Tem) raturz | : у | + TC. 

Opad za de- J 
bę w mm | 0,3 

Wiatr 
srzewatający | Przeważający południowy 

U w a gi: pochmurno, deszcz. 

Minimum za dobę -|- 49C. 
Maximum na dobę 4C. 

Tendencja barometryczna: silny spadek 

ciśnienia, potem wzrost. 
RZEKA 

URZĘDOWA. 
— J. E. Ks. Biskup Bandurski wyje- 

chał w sobotę do Łowicza na uroczystość 
10-lecia 10 p.p., poczem wyjeżdża do Ostro- 
wa- Komorowa do Szkoły Podchorążych 

na święto Szkoły w dn. 29 XI. 

URZĘDOWA. 

— Pan Wojewoda Raczkiewicz  człon- 

kiem komisji dla usprawnienia administracji 
publicznej. P. Prezes Rady Ministrów. zapro- 

sił p. Wojewodę Raczkiewicza do wzięcia 
udziału * * pracach komisji dla uspraw- 

nienia administracji publicznej w  charakte- 

rze jej członka oraz przewodniczącego Se- 

kcji do spraw dekoncentracji. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
jał na audjencji p. p.: naczelnika wydziału 
wytwórczości zwierzęcej Min. Roln. p. Bert'a* 
radcę prawnego z dyrekcji Funduszu Bez- 
robocia Min. P. i O. S. p. Chlistunoffa, po- 
granicznego delegata Min. Reform Rolnych 
p. Buyko oraz j. E. Muftiego, mahometań- 
skiego dr. Jakóba Szynkiewicza, który kon- 
ferował z p. Wojewodą w sprawie lokalu 
dla muftiatu. 

Dotychczas biuro muftiatu mieściło się 
w gmachu Kuratorjum Szkolnego. 

— Koniiskata. Starostwo Grodzkie na- 
kazało konfiskatę wczorajszego numeru 
białoruskiego czasopisma „Za Pracę', organ 
b. hromadowców. Redaktor odpowiedzialny 
pociągnięty zostanie do odpowiedzialności w 
myśl art. 129 k. k. 

" -— Pierwsze konstytucyjne posiedzenie 
Wydziału Wojewódzkiego. W dniu 23 b. m. 
odbyło się pod przewodnictwem p. Wojewo- 
dy pierwsze konstytucyjne posiedzenie Wy- 
działu Wojewódzkiego (wyłonionego przez 

Radę Wojewódzką w dniu 6 b. m.) na któ- 

rem rozpatrzono 26 spraw, a w tej liczbie: 
zatwierdzono dodatkowe budżety Święciań- 
skiego i Wileńsko-Trockiego pow. Związków 
komunalnych (dodatkowe te sumy przezna- 
czone są na cele inwestycyjne jak: remont 
dróg, gmachów i t. p.) i 15 odwołań od wy- 
miaru podatków magistrackich. 

Przed rozpoczęciem obrad p. Wojewoda 
odebrał przyrzeczenie od tych członków Wy- 
działu, którzy weszli doń z wyboru. 

Następne posiedzenie wyznaczone zosta- 
ło na dzień 3 grudnia r. b. 

Społeczeństwo wileńskie, przez swych 
wybrańców, na posiedzeniu tem po raz pierw 
szy brało udział w urzędowaniu. 

З 
- MIEJSKA. 

‚ — Каза Chorych m. Wilna. zawiada- 
mia, że od składek za m. październik 1928 r. 
niewpłaconych do dnia 30 listopada 1928 r., 
będą pobierane procenty zwłoki, oraz po 
tym terminie zaległe składki będą ściągane 
w drodze egzekucji wraz z procentami zwło- 
ki i kosztami egzekucyjnemi. Nakazy płat- 
nicze za służbę domową i dozorców domo- 
wych nie wysyłają się. 

UNIWERSYTECKA 
— Wykłady powszechne  uniwersytec- 

kie. W dniu 25 listopada 1928 r. o godz. 7-е] 
wiecz. w sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. 
S-to Jańska 10) odbędzie się wykład pow- 
szechny p. Jerzego Romera p. t. „Zamki, pa- 
łace i dwory na Kresach* (z obrazami 
świetlnemi), Wstęp 50 gr. dla młodzieży 

20 gr. 

POCZTOWA. 

— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
powrócił. Prezes Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie inż. J. Żółtowski w dniu wczo- 
rajszym wrócił z konferencji prezesów, któ- 
ra odbyła się w Warszawie pod przewod- 
nictwem ministra Poczt i Telegrafów i objął 
urzędowanie. 

Na konferencji tej omawiano referat pre- 
zesa Dyrekcji p. inż. Żółtowskiego przedsta- 
wiony na poprzednim zjezdzie prezesów w 
sprawie reorganizacji służby technicznej w 
zakresie telegrafów i telefonów. Prócz tego 
został wygłoszony przez inż. Żółtowskiego 
nowy referat o reformie administracji pocz- 
towej w zastosowaniu do obecnych warun- 
ków. 

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Wileńskiego Odziału Zw. 
Obrony Mienia Polaków w Wilnie, ul. 
Zawalna Nr 1, niniejszem podaje do wiado- 
mości osób poszkodowanych, że na mocy 
rozporządzenia władz warszawskich, ostate 
czny termin przyjmowania podań na prze- 
rwanie dziesięcioletniej dawności został 
przesunięty do dnia 30-go listopada 1928 r., 
a rejestracji do dnia 1-go marca 1929 r. 

Terminy powyższe są prekluzyjne i od- 
terminowane nie będą. 

— Sekcju Kulturalno-oświatowa „Ro- 
dziny Wojskowej, komunikuje, że bilety 
z 50 proc. zniżką do osobni w teatrze „Re- 
duta* na „Kordjana* w dniu 30 b. m. oraz 
na dnie następne są do nabycia w Sekre- 
tarjacie R. W. w poniedziałki i czwartki 
od17—19-ej, od dnia zaś 1-go XII. codzien- 
nie od 11-1-ej. Z osobni tej korzystać 
mogą członkowie z rodzinami i osoby woj- 
skowe. 

— Odczyt. W niedzielę dnia 25 listo- 
pada br. o godzinie 18 ej prof. USB. Nienie- 
cki wygłosi Il część odczytu na temat: 
ek państwa polskiego w dobie Sa- 

sów*, 

— Zjazd nauczyiceli T-wa „Rytas“. W 
dniu 23 b. m. odbyt się w Wilnie zjazd nau- 
czycieli litewskich, pracujących w szkołach 
T-wa „Rytas*, Przewodniczył ks. Kraujalis. 

— Poranek ku czci H. Sienkiewicza. 
Dziś, w niedzielę o godz. 12 w sali Kina Miej- 
skiego odbędzie się uroczysty Poranek ku 
czci H. Sienkiewicza przy współudziale mię- 
dzy innymi. P. p. Wandy Hendrichówny, p. 
Zotji Plejewskiej, prof. Adama Ludwiga i 
chóru drukarzy pod kierown. Wacława Mo- 
łodeckiego. Bogaty program przedstawia się 
b. okazale. Bilety w cenie od 2 zł. do 40 gr. 
przy kasie Kina. Zachęcanie do wzięcia u- 
działu w uroczystości byłoby zbyteczne, nie- 
ma bowiem Polaka, któryby nie chciał oddać 
hołdu Henrykowi Stenkiewiczowi. 

RÓŻNE. 
— Wiktor Czernow w Wilnie. Wiktor 

Czernow, przewodniczący rozpędzonej przez 
bolszewików konstytuanty rosyjskiej, przy- 
był do Polski, gdzie po Warszawie, w więk- 
szych miastach wygłosi odczyty o proble- 
matach, które w dobie obecnej tak żywo 
interesują wszystkie warstwy społeczeństwa. 

    

  

Dnia 27 listopada rb. w piątą rocznicę śmierci 

  

$. 1‘ P. 

Witolda Nowodworskiego 
profesora U. S. B. 

odbędzie się nabożeństwo żałobne o godz. 8 rano w kościele św. Jana. 
Q czem zawiadamia 

RODZINA. 

Diewa Głównego Komiefn Budowy Pomnika Mickiewicza w. Wilnie 
POLSKO! — z mesjanicznego kryża zdjęta — żywą, nie umarłą. Przez ludy uzna- 

na za wolną i przywróconą do odwiecznych swoich praw, Ojczyzno nasza najmilsza. 
Jak daleko sięgasz granicami swemi, jak szeroko po ziemskim kolisku sięga rozprosze- 
nie synów twoich — słuchaj. 

Ten twój syn najwierniejszy i najpłomienniej się miłujący, co u krzyża twego stał, 
przerastając genjuszu swego majestatem cały naród nasz rozbolały, wielki mistrz, co 
Polskę, omroczoną najciemniejszą dolą trzymał w blasku nieśmiertelnej sławy własnej, 
wielki wieszcz, co nietylko zmartwychwstanie Polski wyprorokował, lecz w jasnowidze- 
niu ogromnego ducha wytknął obcym ludom drogowskazy, sięgające w przyszłość bez- 
kresną — nieuczczony jest jeszcze tak, jak uczczony być powinien. 

Gdy prochy Adama Mickiewicza, sprowadzone z dalekiej ziemi tułactwa, grzebano 
w Krakowie przy biciu dzwonów w całej Polsce, nie zawtórzył im -feden tylko dzwon — 
dzwon w Wilnie u świętego Jana. Każde miasto polskie, w którego murach biły serca 
polskie, wznosiło kolejno pomnik Adamowi Mickiewiczowi jako najdostojniejszemu sym- 
bolowi: Ojczyzny chwały i miłości Ojczyzny. Tylko nie Wilno. 

A przecie tu w Wilnie, nie gdzieindziej w filareckiej dojrzewając promienistości, 
zbierając w duszę na życie całe podwileńskich krajobrazów urok niezrównany oraz tra- 
dycyj wileńskich przepyszny koloryt; przecie tu podczas dum w bazyljańskiej celi wię- 
ziennej, tudzież w błyskawicy kibitek, pędzonych z Wilna na Syberyjskie śniegi — 
stał się Mickiewicz Gustawem i Konradem z „Dziadów*, i przewodnikiem narodu cię- 
żkich „Ksiąg Pielgrzymstwa”, i twórcą równego epopejom staróżytnym „Pana Tadeusza”. 

Stąd z Wilna, wyszedł Mickiewicz w świat szeroki. 
1 w nieśmiertelność. 
Więc jeżeli Mu za życia, nawet na wyżynach rzymskiego Kapitolu ludzie obcy hołd 

składali, jako jednemu z największych genjuszów świata, czyliż jest do pomyślenia aby 

u kolebki Jego ducha, tu w Wilnie nie miałstanąć, godny wieszcza pomnik, upjamiętnia- 
jący pb wszystkie czasy: kim był Mickiewicz dla Wilna i czem Wilno dla Mickiewicza. 

Przeto my tu w Wilnie, u stóp Wysokiego Zamku Jagiellonów, u wrót Wszechnicy 

przez Batorego założonej nad brzegiem Wilji, co, jak nić tęsknoty nieutulonej, wije się 

przez cały żywot największego z poetów Polski; przeto my tu, gdzie dotąd, wytęż *wszy 
ucho, pochwycić można rytm serca Mickiewicza w szumie borów i ruczajów naszych; 
przeto my tu, synowie tej ztemi ukochanej, którą On nazwał Ojczyzną swoją, — utwo- 
rzyliśmy Komitet mający na celu 

WZNIESIENIE W WILNIE POMNIKA ADAMOWI MICKIEWICZOWI. 

Wzniesiemy go w Wilnie takim, jakim wola będzie narodu polskiego, aby stanął. 
Po całej Polsce rozrzuciliśmy kwestarskie skarbony. Rodacy! Niech na pomnik wi- 

łeński Mickiewicza da każdy z Was, ile może. 
Na chwałę dla największego z Polaków. Polsce, co Go wydała, na chwałę. 

Witold Bań kowski, Stanisław Burhardt - Bukacki, Jan - Marcin Falewicz, 
Józet Folejewski, JE arcybiskup metropolita Romuald Jałbrzykowski, Czesław 
Jankowski, Józef Korolec, Stanisław Kościałkowski, Aleksander Litwinowicz, 
Władysław Raczkiewicz, Jerzy Remrer, Ferdynand Ruszczyc, Piotr Śledziewski, 
Bronisław Umiastowski, Lucjan Żeligowski. 

Składki należy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności Konto Nr. 80640 Głó- 
wnego Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, lub na ręce Skarbnika 
Komitetu p. Józefa Korolca, Wilno ul, Mickiewicza 24 m, 3. 

Czernow nie jest tylko przywódcą  partji, 
lecz uosobieniem rosyjskiego ducha demo- 

kratycznego i socjalistycznego — jest tym 

trybunem do słów i myśli, którego przysłu- 

chiwał się cały Świat. Czernow jest wspa- 
niałym mówcą, soczyście i obszernie prze- 

mawia — jest głębokim w swych myślach 

i lekkich w swej formie. Przeto jego odczyt 

dziś po południu, poniedziałek i. wtorek w. 

teatrze Nowości przy ulicy Wielkiej róg 

Końskiej jest włelkim wypadkiem, który wy- 
wołał olbrzymie zainteresowanie we wszy- 
stkich kołach tutejszego społeczeństwa. 

-- Zawieszenie Okr. Koła Zw. Inwa- 

lidów wojennych w Wilnie. W dniu wczo 
rajszym przez nieporozumienie podaliśmy 

wiadomość zatytułowaną: „Zamknięcie 10- 

kalu stowarzyszenia emerytów". Wiadomość 
ta, dotycząca Zw. Inwalidów wojennych, nie 

dotyczy żadnej z organizacyj emerytów, a 

w Żadnym razie Oddziału Wileńskiego po- 

wszechnego Związku Emerytów Pafństwo- 

wych Rzeczypospolitej, co niniejszem pro- 

stujemy, podając jednocześnie do wiadomo- 

Ści, że w dniu 23 listopada rb. na skutek 

decyzji wileńskiego Starostwa Grodzkiego 

zawieszono w czynnościach Okręgowe Ko- 
ło Związku Inwalidów Wojennych w Wil- 

nie, przy ul. Ostrobramskiej Nr 19 oraz 

Hurtownia Tytuniowa tegoż Związku. 
Lokale tych Instytucyj zostały opieczę- 

towane. Decyzja powyższa została wydana 

w związku z nadużyciami stwierdzonemi w 

Okręgowem Kole Związku Inwalidów Wo- 

jennych w Wilnie przez komisję kontrolną, 

wyłonioną z ramienia władz administracji 

ogólnej, sprawujących nadzór nad działal- 

nością stowarzyszeń i związków. Jak nas 

informują, akta zawieszonego Koła przeka- 

zane zostały urzędowi prokuratorskiemu 

celem pociągnięcia do odpowiedzialności 

sądowej wianych. Jak wiadomo, prezesem 

Koła był p. Dyla, a jego prawą ręką p. Ko- 
strowicki. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Ostat- 

nie występy Karola Hanusza. W programie 

zarówno utalentowanego gościa Karola Ha- 

nusza jak i zespołu, występującego w „Do- 

datku Nr. 2", pod nazwą „To trzeba zoba- 

czyč“ są najnowsze i najmodniejsze piosen- 

ki i sketcze m. in. „Operetka w Genewie . 

„Wagon Wilno—Zakopane“, „Bubliczki“ „Do 

lores“ i t. d. Program poprzedza trzyaktowa 

krotochwila „Co on robi w nocy-*, w reży- 

serji H. Szżetyńskiego. = 3 

(— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, o 

godz. 5 m. 30 p. p. Karol Hanusz wystąpi 

w „Dodatku Nr. 1*, oraz grane będą dwie 

komedje Twaina i France'a „Historja 0 czło- 

wieku, który wydawał gazętę rolniczą” i 

„Historja o człowieku, który zaślubił niemo- 

wę”. Ceny znacznie zniżone. = 

— Przedstawienie dla młodzieży szkol- 

nej. Dziś, o godz. 3-ej p. p. grane będą po 

raz ostatni w sezonie „Damy i Huzary“ — 

A. Fredry. Ceny miejsc specjalnie zniżone od 

1 zł. do 20 gr. 
— Dzisiejszy poranek taneczny w Tea- 

trze Polskim. Zapowiedziany na dziś 0 godz. 

12 m. 30 p. p. poranek taneczny Lidji Wino- 

gradzkiej-Gregor obiecuje się nader intere- 

sująco zarówno #2 względu na zapowiedzia- 

ny występ świetnej tancerki Lidji \то- 

gradzkiej-Gregor, jak i jej zespołu. Będą 

wykonane najnowsze efektowne tańce do 

muzyki Aibenitza, Bayera, Brahmsa, Chopi- 

na, Debussy, Griega, Nedbala,  Niemana, 

Scharwenko. Inscenizacje tańców L. Wino- 

gradzkiej-Gregor. 
Przedstawienie na dochód „Tygod- 

nia policjanta" w teatrze Polskim. jedno z 

przedstawień najnowszej komedji St. Kie- 

drzyńskiego „Powrót do grzechu”, której 

premjerę wyznaczono na piątek, + Abedzie 

na dochód „Tygodnia policjanta”. 
— Reduta na Pohulance. Operetka war- 

szawska. Dziś nieodwołalnie po raz ostat- 

ni arcywesoła operetka w 3-ch aktach Nexa 

p. t. „Pan minister na inspekcji” z udziałem 

Lucy Messal, J. Redo, B. Horskim, i B Ro- 

maniszynym na czele. Pozostałe bilety do 

nabycia w biurze „Orbis* do godz. 12-30, 

oraz w kasie teatru od godz. 5-ej. | 

— Reduta na prowincji. Dziś w Białym- 

stoku „Car Paweł I" z K. Junoszą-Stępow- 

skim w postaci tytułowej. 7 
— „Kordjan“. Najbližszą nowością ze- 

społu Reduty będzie poemat dramatyczny 

J. Słowackiego „Kordjan*. Pierwsze przed- 

stawienie odbędzie się w rocznicę Powstania 

Listopadowego t. j. dn. 29 b. m., z którego 
czysty dochód przeznacza się na rzecz Ska 

godnia Policyjnego Domu Zdrowia dla walki 
z gruźlicą”. 

Szczegóły w afiszach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Śmiała kradzież ze składów Bunimo- 
wicza. Nawiązując do podawanej przez nas 
w poprzednim numerze wiadomości o nie- 
zwykle śmiałej kradzieży ze składów towa- 
rowych na t. zw. bocznic Bunimowicza 
(Słowackiego. 17) dowiadujemy się, że zło- 
dzieje dostali się do składu przez zrobienie 
otworu w suficie, poczem wynieśli. cztery- 
sta suchych skórek owczych, należących do 
p. B. Bunimowicza. 

Nowa placėwka wzhoga- 
ciła nasz przemysł. 
Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz 

Skarbu zatwierdziły w końcu Ubiegicgo 
miesiąca Statut nowopowstałej „Spółki Ak- 
cyjnej pod nazwą Warszawsko-Ryska Fa- 
bryka Wyrobów Gumowych „Rygawar* z 
siedzibą w Warszawie. 

Założyciele nowej placówki, znani w 
tej gałęzi przemysłu fachowcy, obywatele 
polscy i łotewscy, są równocześnie właści- 
cielami fabryki „łKontinents* w Rydze, na- 
bytej od firmy „Prowodnik*. 

Na zakupionych przy ulicy Gocławskiej 
9 w Warszawie terenach, eksploatowanych 
w swoim czasie przez firmę „Skorochód*, 
w obszernych gmachach fabrycznych, zo- 
stanie w początku przyszłego roku uru- 
chomiona nowa fabryka, która zatrudni 
początkowo 500 robotników i liczny per- 
sonel techniczny i biurowy, produkując 
śniegowce i kalosze. 

Nabyte najnowszego systemu maszyny 
i długoletnie doświadczenie fachowców zna- 
nej z dobroci i trwałości swych wyrobów 
fabryki „Kontinents* dają pełną gwarancję, 
że nowa placówka gospodarcza stanie naj- 
zupełniej na wysokości zadania, produku- 
jąc u nas w kraju śniegowce i kalosze tej 
samej jakości, co znana firma „Kontinents* 
w Rydze i tem samem uniezaležni nasz 
rynek od zagranicznego przywozu. 

"Założenie nowego, na szeroką skalę 
zakrojonego warsztatu pracy, powitać na- 
leży z całem uznaniem, albowiem z jednej 
strony przyczyni się ono do większego 
przypływu kapitału zagranicznego, z dru- 
giej zaś strony zmniejszenie przywożu za- 
granicznego * wielkie możliwości eksporto- 
we wpłyną dodatnio na poprawienie się 
naszego bilansu handlowego. 

ST TINKA TTT APS 

RADJO. 

Niedziela dn. 25 listopada i928 roku. 

10,10 — 11,45: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Wileńskiej (na wszyst. st. pol.) 
11,56 — 12,10: * Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
12,10—14,00: Transmisja poranku muzycz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej 14,00— 
15,00: Transmisja odczytów rolniczych z 
Warszawy. 15,15—17,20: Transmisja koncer- 
tu symfonicznego z Filharmonji Warszaw= 
skiej. 17,20 - 17,45: Transmisja z Warszawy: 
„Egzotyzm w powojennej powieści francu- 
skiej* odczyt. 17,45 — 18,00: Transmisja z 
Warszawy: „Chwilka lotnicza*, 18,00 — 10,00: 
Transmisja koncertu popularnego z War- 
szawy. 19,00 - 19,20: Odczyt w języku litew= 
skim. 19,20—19,45: Transmisja z Warszawy: 
„Z włóczęgi myśliwskiej—finale*. 19,45— 
20,00: Odczytanie programu na poniedzia- 
łek, komunikaty i Sygnał czasu z Warsza=* 
wy. 20,00—20,25: Transmisja z Warszawy: * 
„Rozrywki umysłowe*. 20,30—22,00: Trans- 
misja koncertu wieczornego z Warszawy. 
22,00—23,30: Transmisja z Warszawy: Ko- 
munikaty oraz muzyka taneczna. 

Poniedziałek dn. 26 listopada 1928 r. 

_11,56-12,10: Tr. z W-wy: Sygnał czasu, 
Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny. 16,10—16,30: 
Odczytanie programu dziennego i chwilka 
litewska. 16,30 — 16,45: Komunikat L.O.P.P. 
16,45—17,35: „Opera włoska w XVIII wie-. 
ku* odczyt. 17,35—18,00: Tr. z W-wy: „Sto- 
sunki narodowościowe Litwy Kowieńskiej*, 
odtzyt. 18,00—19,00:: Koncert popołudnio- 
wy. Wykonawcy: Orkiestra Rozgłośni Wi- 
leńskiej.. 19,00—19.25: „Na polach grun- 
waldzkich* pogadanka. 19,55—19,50; „Zna- 
czenie rekordów i raidów lotniczych”. 
19,50—: Odczytanie programu na wtorek, 
sygnał czasu z Warszawy i komunikaty. 
20,30—22,00: Transmisja z Berlina. Kon- 
cert międzynarodowy. 22,00—23,30: Tr. Z 
Warszawy. Komunikaty.



o 

24 listopada 1928 r. | 
Dewizy i waluty: 

   

  

PADJO 
APADATY Tranz. Sprz. Kupno ' 

Dolary 8,88 8,90 8,86 . 
Kopenhaga 237,70 238,30 237,10 
Londyn 43,25 43.35 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34,85 34.94 34.76 

Praga 26,43 26.48  . 26.36 
Belgja 123.92 124.23 123,61 
Holandja 358.05 358.95 357.15 

Stokholm 238,40 — 239,— 237,15 
Szwajcarja 17173 17216 17130 
Wiedeń 125,32 125.63 125.01 

Włochy 46,74 46,86 46.62 
Marka niem. 212.48 

   
      

  

K #° : 

  

     

    

ŚNIECOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 

y Wilno 

1928 
DAJCIE WSZĘDZIE. 

Wielki 
Pakaks i skład fabryczny 

B-eia TROGCY *"* Dom 
handlowy 

ul. Niemiecka 26. 
Tel. 625. 

Libau 1926, 1927 

SŁU w oO 

Konkurs. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Wileńsko - 

Trockiego ogłasza konkurs na stanowisko 
Naczelnego lekarza Sejmiku z siedzibą w 
Wilnie. 

Uposażenie p-g 6-go st. sł. plus 15 proc. 
dodatku komunalnego. Diety za wyjazdy. 

Podania z załączeniem życiorysów oraz 
dyplomów i referencyj z poprzedniej pracy 
społeczno - lekarskiej należy kierować do 
dnia 20 grudnia br. do Wydziału Powiato- 
wego w W ilnie, ul. Wileńska 12. 

Przewodniczący Wydziału Pow. 
Starosta Wileńsko - Trocki 

(—) J. RADWAŃSKI. 

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA. 

Zbliża się zima z jej srogiem powie- 
trzem i każdy musi zaopatrzyć się w 
kalosze i śniegowce, dla pań zaś, któ- 
re dbają także o elegancję, śniegow- 
ców, wskazanem jest, by przy kupnie 
żądały wszędzie okazania wyrobów 
„Quadrat* i przy porównaniu z innemi 
z łatwością dojdą do przekonania, iż 
śniegowce „Quadrat' są naprawdę naj- 
bardziej eleganckie" , najtrwalsze w 

porównaniu z innemi. 

Jakość gwarantowana. 

HEMOROIDY 
  

  

  

Dobór znakomitych maszyn: 
MOTORY-TRAKTORY „MUNKTELLS“ 

do ropy naftowej 

kańskie naft HOTORE ZSS Mios LB 
o sile 11/2, 3, 41/2 i 6 koni mech. 

  

WILEŃSKA POMOC SZKOLNA 
Wilno, ul. Wileńska 38 tel. 9-41 

Poleca szkło laboratoryjne, przyrządy fizy- 
czne, tablice i mapy, globusy, epidjaskopy 

„Janus*, latarnie projekcyjne, wagi osobo- 
we, apteczne i laboratoryjne. 

Przedstawicielstwo firmy aptecznej 

C. Rciobart w Wiedniu. 

Zamiana strzykawek „Record*. 

  

czyszczące motorowe 
WICHTERLE i KOVARZIK 

tarki do koniczyny 
patent ROHOWSKIEGO 

MLOCARNIE 

BUKOWNIKI 

TRIEURY do AROTTE i jarych 

TRESZCZOTKI 

MŁYNY 

J górmu 

i trieury do siemienia 
lnianego | 

SZULTEGO 

gospodarskie „BRŪNNER“ 2 sitem 
podsiewającem lub pytlem 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

EEA 

    

  

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW 
na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty 

leca b. KULIKOWSKI m. wielka Ne. 13. 0 
= wybór materjałów ostatnich nowości, orąz przyjmuje 

A obstalunki z własnych materjałów. 
Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. 
Przy sklepie (Wielka 13) został już otwarty dział ubrań   

damskich, 
  

  

składa się z wyborowych gotunków harbcty, 

s  pochodzęcych 2 pierwszorzędny<h 
$ piantacii 

-KOLDRY- 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej waty 

wyrabią i sprzedaje 

Bia Chanufin 
A = fi й 

Wilno, Niemietka 23 "na ezysteie 
Sprzedaż równieź na RATY. 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

znana 
firma 

® 

Zamawiać 

SUBEECZSEZEEKARBEBEYGZEGORAGZARNA 

Skład fortepianów, pianin i fisharmonij 

K Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) 

PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKICH. 

(Najwyśsze nagrody na wystawach © ui opejskich, 
ZŁOTE MEDALE na Targach Pół , 

a również 'zagranicznych. 

Arnold Fibiger 
Antoni Drygas 

В. Sommerteld 
Pleyel-Paris 

fPTRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIE 

Kalosze i Śniegowce 

„KWADRAT” 

  

GAZETA KANOLOONĘ 
Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

edyne codzienne pismo gospodarcze w Polsce. In- 

je w aktualnych zagadnieniach gospodarczych 

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie. 
Cena abonamentu z dostawą zł. 5.— 

można w Wilnie w Przedst, Aj. Wsch 
1 Mickiewicza 4     

    

      

  

   

  

w Wilnie). 

      

      

  

ъ 

Grand-Prix "5" 
Wielki medal złoty 

Jakość gwarantowana 
Żądać wszędzie 

M+ ZEATIN 
tel. 13-21. 

Skład 
fabryczny 

Wilno, Niemiecka 28, 
DARTS TIA 

Wilno, 
1928 

#   

  

Ailejeki Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od ama 22 ao 27 listopada 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

ady Christians i Charles Vanel. Dwór, armia, lud i t. d. 
mędzy innemi na dworze berlińskim, w obozie pod Jeną, pruską Ilawą, w fortecy Kenigsberg, w 
Grudziądzu, Kłajpedzie i podczas spotkania trzech monarchów w Tylży. Reżyserował Karol 

. Początek seansów od godz. 4-ej. 

lach głównych: 

Grune. Kasa czynna od godz. 3 m. 

„Napoleon 

„PAN DYKTATOR, TO 

i i 66 hist. i budwika“ „ika W ro- 
Akcja rozgrywa się 

Następny program: TAS, grama, 

  

Kino- 
Teatr „elicg” 

Wileńska 38. 

Dziś! Supersensacja dla Wilna! 
Serja SOWKINO w Moskwie Hanbiący 
niu artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławskiego. Cud techniki, gry i reżyserji. 
wartości artystycznej, który poruszył cały świat. 

Spieszcie ujrzeć! Ostatnie dni! 
Złotą „Żółty 

Seansy o g.4,6 

Paszport" (siążka kontrolna). Wielki 
dramat obyczajowy w wykona- 

Film o nebywałej 
„8i 10,15. 

  

Kino „Pictadilly“ 
Najpotężniejszy film światal 

Sensacja doby obecnej! | 
ekranu, bohaterka „Metropolisa* BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ i PAWAŁ WEGENER. Wieiki film 

sławy pewieśc „ALRAUNE” (Córka wisielca i prostytutki). Dramat płci p/g światowe 
i Ewersa. W rol. gł,: kusicielka, gwiazda 

  

  

WIELKA;42. wywiera kołosalne wrażenie. Alraune — to sensacja Paryża, Berlina Londynu. 

Spieszcie ujrzeć! Ostatnie dni! 
De Mea = arcydzieło doby obecnej na RI serji „grupy wielkich gwiazd ekranu“, 

KINO-TEATR wytwórni „UNI в6 eżyserji Turżańskiego i Taylora W rolach 
] = ARTYTSIS“ p. t. „„BURZĄ głównych są: Genjalny tragik świata JOHN 

„Po onja BARRYMORE i urocza CAMILLA HORN Dzieje prostego chłopa, który zakochał się w dumnej 
A. Mickiewicza 22. 

księżniczce, córce generała. Jego przeżycia przed wojną, w czasie wojny podczas rewolucji i po 
rewolucji. Wykonanie obrazu kosztowało 8 i pół miliona dolarów. Początek o godz. 4, 6, 8.15, 10.25. 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie za 15 min. przed rozpoczęciem seansów. Specjalna 
ilustracja muzyczna. 

  

Ka „Nanda” 
Wielka 30. 

PROWINCJA! 
WYJAZD DO WARSZAWY 

ZBYTECZNY! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w 

sądach, urzędach państwowych i ko- 
munalnych, instytucjąch finansowych 
i wszystkich innych. 

Interwencje, zastępstwa, porady, 
informacje we wszelkich sprawach. 
Windykacje weksli i należności. Wy- 
wiady. 

Biuro „Pomoc Prawno-Handlowa", 
Warszawa, Nowy-Świat 22. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe 
na odpowiedź. 

Kerespondenci w całej Polsce poszu- 
kiwani. 
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Dziś! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanka miłosną osnu 

Perzyfskiegog U 5 MI EG H LOSU 
dramat serc w 12 akt. W roli głównej 
wdzięku JADWIGA  SMOSARSKA oraz Kazimierz Junosza” 

AR 
ta według głosnej sztuki Władysława 

pełna czarującego 

Stępowski, Józef Węgrzyn i urocze tancerki siostry HALAMA. 

DOKTOR 
L. GINSRERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wił- 
no, ul. Wiłeńska 3, e- 
iefon *567. Przyjmuje 
od 8 do I iod4 do8. Lekarz-Dentysta —. 

MARYA 

Bokfėr.Medycyny Ožynska-Smolska 
A. CGYMBLER Choroby jamy ustnej. 

choroby skórne, we- Plombowanie i usuwa 
neryczne i moczo- nie zębów bez bólu. 
płciowe. Elektrotera- Porcelanowe i złote 

pia, słońce górskie korony. Sztuczne zę- 
djatermja. Mickiewi- by. Wojskowym, u- 
cza 12, róg Tatar-rzędnikom i uczącym 
skiej 9-2i5- 8. się zniżka. Ofiarna 4 

W.Z.P 43.m. 5. Przyjmuje: od 
= 1i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

ВЕНЕ ВН 

О LEKARZEDENTYSCI 

  

októr Medycyny 

  

Cynkograija „A R S“ 
Tatarska 1—13, ZOSTAŁA URUCHO- 
MIONA i przyjmuje wszelkie roboty 

w zakresie cynkografji. -0 

T Т 

  

  

а + pr E 

s Słynna Chiromanika Wróżka | š 
E przepowiada przyszłość, sprawy są- B 
m dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od © 
m 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- ta 
E przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 © 
m m. 6, w bramie na piawo schody. © 
ESRZTZTG UERERIM RYN KTYETEA PYLYBEJ PASZE TS 

Krawcowa DYPLOM. RUTYN. 

była pracownica więk= ne uczyciel ka 
szych firm w Warsza- udziela lekcy! francu- 
wie.przyjmuje do ro- skiego: konwersacja, 
boty suknie, płaszcze, gramat., literat. ko- 
futra. Ceny przystęp- resp. handlowa. Wiel- 

Wykonanie ele- ką 10 m. Hegent. —p 
Przyjmie —— 

do nauki LEKCYJ 

   

      

boroby |wenur czne, KEREKZENKREERK я 163 ag choroby weneryczne, pne. W 
ES EZ EA ES ES EE SE 2 E aka O EAEAEJ S Legia ul doba ganckie. 

By ickiewi , wejście i m uczenice al Žž | +] g CIE E z ul. Śiadecnich ci Fortepian stanie oka-kroju i szycia. Sko- 
B= M przyjmuje od 1 2Zyjnie do sprzedania. powka Nr 7 m. 8, 

B* we wszystkich aptekach i Bi od5—7p.p. — 1815 Zawalna Ś3 m. 28, zo Władysława, 
в składach aptecznych znanego | ERETTE OKECSY + + 3 

s środka od odcisków Ś ESI SRS Fortepian DE SE 

    

Prow А. РАКА. $ 
К) К - К КЕЙ 3 

Sztuczne opalenie cery. Środki ko- 

| Gabinet kosmetyki leczniczej 

smetyczne Klimeckiego. Porady ko- 

b. wsp. i asystentki Klimeckiego 

smetyczne. Codziennie od 10—3 i 4—8 
SOO Z A RA 

  

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 
Masaże twarzy: ręczny, plastyczny i* 
pneumatyczny pompkami ssącemi d-ra 
Zabłudowskiego (nie wyciąga skóry 
i leczy cerę). Usuwanie zmarszczek, 
piegów, wągrów i innych wad cery. 
Stosowanie prądu elektrycznego Fa- 
radeja i D'Arsonwala na porost, łu- 
pież i przeciw wypadaniu włosów. 

ielony, ski iecie. | KARTOFLE | Groszek ол ооа ке wies, 
w każdej ilości sprzedaje „Rolnik 4 kilo 
Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacific Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. 0 

Eornzmemeatwam EWA Łza mA 

ZERNNNANEENN CZNIE = 
Z powodu braku paszy sprzedają 

B się w majątku Wielkie Soleczniki 8 

  

  

  

Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 

szają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne, 

CEREREBNYZENTZRE 0 POZECACIENCZE TRZA OORĘÓĄ 

Tańce karnawałowe 
Black-Bottom, Blues, Tango, Foxtrot 
wyuczą w najkrótszym czasie P. BO- 

B ROWSKI, ul. Trocka 2. Kurs rozpo- 
czyna się we środę 28 listopada o 

i godz. 8-ej wiecz, Opłata za kurs 10 zł. 
Zapisy przyjmuję. 

„| AAWAWAW 

g TANIO MEBLE Daniją 

tychmiast do sprze- RB AKOSZERKI 88 
dania. Piłsudskiego 

į Nr 30 m. 23. —0 

@ №Мара!ек — г1ет5К!@ 
obszaru prze- 

szło 130 ha. Zie- 
mia dobra, budyn- 
ki kompletne 
sprzedamy natych- į 

kuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny Usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
lupiež, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- 
że. Mickiewicza 46, 
m. = 

miast bardzo do- | 
godnie | 

D. H.-K. „Zac' ęta“ į 
Mickiewicza 1; 
tel. 9-05 

    

Do sprzedania 
4 FOLWARKI 30 hek- 
torowe, 2 MŁYNY 
WODNE, 10 parcel—- 
5—10 hektarowych w 
Wileńskim i BE 

о- 

KUPIO I SPRZEDAŹ 

poleca uj. Mickiewicza 42 
1.40 firma Br, Łokuciewscy. —o 

Gwietyńi I Sa : 
ВЕЬа ne ) у д | $-а 
Powóz Spółka z ogr. odp. 

° Wilno, ui. Tatarska 

bryczka, sanki, wagi i 

  

10, dom własny. 

  

  

‚ж @ -„ | Istnieje od 1843 r. * u 2 40 sprzed, 2 
s prosięta od 10 tygodni 5 Steptyckiego 5. api | Fabryka ji, skład 
m wzwyż, rasy Wielkiej Białej Angiel- H —————— dc” lali 

m skiej po knurąch importowanych z g й 1 on bety, 

M Anglji. Cena znižona-3 24. za klg. @ e sprzedania FOR-| Salony, — & У› 

= j wagi : (i; m BJ TEPIAN I. Bekera, | łóżka niklowane 11 
m Żywej wagi. Adres: P. W. Soleczniki, L KC ikie-kraden= 

Zarząd Dóbr. Z—ZGpC B nowej konstrukcji, w | angielskie, kreden 

Emnunazsusszacszdnonaścówa zupełnie dobrym sta-į Sy, stoły, szaty 
nie, Oglądać codzien- | biurka, krzesła 
nie od 12 do 2. Mon-| dębowe i t. p. Do- 

twiłłowski zauł. 15, -o| godne warunki i 
— na raty. 

PSR оЕ, zę m a 

> Uwadze pań! la Sklep „J AN IN A DEM p Eli С 1Е 
Wielka Pohulanka 7, 
poleca gustowne KA- 
PELUSZE damskie; 
wszelkie _ przeróbki, 
odswieżanie, oraz 
specjalne wykonanie 
kapeluszy dla _Star- 
szych pań. CENY 
NISKI. 8805-0 

Łóżeczko 

Fe POSADY =; 
ZII 

Bla dziewczynki 
12 letniej. uczciwych 
rodziców, poszukuję 
jakiejkolwiek  posa- 
dy. Może być do po- 
mocy w  gospodar- 

„m stwie, do dzieci etc. 
dziecinne sprzedam. Zwjerzyniec, ul. Miła 
Kasztanowa 5 m. 7,7 m. 4. —o 

о4 5 do 6 po pol. -0 

  

  

  

zdolna, posiad. 
ukonczone 4 

klasy | gimnazjum 
przyjmie posadę biu- 
rową, względnie 

2 łóżka dębowe, ma- 
terace, salon maho- 
niowy, kredens, gabi- 
net dębowy, stół 

|-14. Gimnazjalna 6 

  

S6sć TONCUSKI050 
"POTRZEBNY |QZYKRU 

teligent-(k: # inteligent-(ka) z matą UDZIELA 
gotówką do wspólnej SĘ 

Francuz-Paryžania 
pracy handlowej Za- 
walna 15, Makowski. 
SA z wyższem wykształ- 

ceniem i długoletnią. 
praktyką. Portowa 28- 
m. 1, od 4—5 p.p. 

  

Maszynistka 
biuralistka prakty- 
katka potrzebna. 
Zgłoszenia z  refe- 
rencjami w godz. 12 

„Śtenograf Polski” 
miesięcznik  ilustros 
wany, organ Instytutu 

Sy — — Stenograiicznego 
anie i  Panowie— Warszawa, Krucza 26, 
zdolni, inteligentni wyuczającego /rów- 

i elokwentni, znajdą njęż listownie steno- 
b. korzystną pracę W grąfji najdoskonalej— 
działe  propagando- wychodzi, półrocznie: 
wym, we wszystkich gwą złote. Prospekty 
miejscowościach wO- bezpłatnie, _ 9piG— 
jewództw Wileńskiego 

Oszczędności i _ Nowogródzkiego, 
Oraz w Wilnie. Na- 
tychmiastowy  Zaro- swoje ulokuj na 12 
bek. Kompletne przy- proc.Gotówka twoja 
gotowanie do pracy — jest zabezpieczona 
system amerykański. złotem, srebrem © 
Podania z życiorysem drogiemi kamieniami. 
i referencjami kiero- LO MBAR D 
wać: Oddział M. I. N.Plac Katedralny, ul. 
w Wilnie. Gimnazjal- Biskupia Nr 12, tete* 
na 6—15, lub oso-fon 14—10 wydaje 
biście w godz. 11—i14pożyczki pod zastaw 
i 16—17. —o złota, srebra, brylan- 

tów i różnych to- 
B 22221 warów 1- 646% 

a LOKALE 86, 
mxuumaze(Ej Poszukujemy 

zastępców na nasz“ 
в . fabrykaty sezonowe; 

Mieszkanie dobre zamoj ARE 
nych w składąch to- 

4 aa warów spożywczych £ 

b. r. Zgłoszenia do drogerjach. 2 Zgłosze- 
Słowa” pod J. W. -o Tia do „Par' Poznań, 

» Al. Marcinkowskiego 
— 11 pod 46,153. 0-669€ 

  

m. 15. Kierownik Jan- 
kowski. 
  

  

    

Mieszkanie  zomsnamurzaa 
o 3-4 pokojach "ZGUBY 
wygodami potrzebne 

GEE A UA ROS 
м окойсу W. Pohu- 
lanki i Piłsudskiego. 

gubioną książkę 
wojskową rocz- 

Oferty do administr. 

nik 1895, w;de 

„Słowa* pod „Po- 

przez P. K. U. Wilno, 

trzebne*. Mogę za- 
płacić za pół róku z 

© 8PPS na imię Hirsza Złot- 
nika, unieważnia się. 

góry» 

gubioną książkę 
wojskową wyda 

Św przez P. K. t 

towe. Kasztanowa 5 0 mid : ;:сі:д = 

m. 7, 5- 6 po poł. -o Sylwestra Silewicza, 

=== unieważnia się. _ —& 

Duży pokój 

    

    

2 pokoje 
umeblowane, wygody, 
wanna, wejście fron- 

  

gubiono ksiąžecz- 
| ASS ND NAT 

BEATAVE r. 

jadalny poleca Pla- 
cówka POLSKA ME- 

@. WOŁFSOÓR BLOWA, Zawalna 15, 

ekspedjentki, kasjerki z balkonem, z wszel- 
lub bony. Dowiedzieć kiemi wygodami, te- 4 
się: Zakład Tapicer- lefon, w śródmieściu 
sko — Dekoracyjny do wynajęcia. Wiado- 

U. Wilno, 
Stefana Rapacewicza, 

kę wojskową 
wyd. przez P. K. 

na imię 

weneryczne, 
płciowe i skórne, Ą LEKARZE | 

BASATAB LS 

mo Dr HANUSOWIEZ 
DOKTOR Ordynator 

B.ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 

  

ne, weneryczne, 

Zamkowa 7—1 

Roa. ч 
ul. 

Wileńska 7, tel. 1067. 

  

Szpitala rzane), cena dostępna. 

Sawicz, choroby skór- Nadaje się dla komu 
у g0- nikacii międzymiasto- 

dziny przyjęć 5—7 pp. wej 
Le- prywatnego. 

  

Makowski, — Zawalna 8. 
— 

  

ЗРКЕЕ%‘АМУа я 

SAMOLKÓĆ 5-ciu_ oso- 
bowy w b. dobrymi 
stanie, (obicie skó- 

jenci — Ajentki do 
zbierania ogłoszeń 
prenumeraty, na 

pensje i prowizje po- 
szukiwani. Bezrobotni da 

i studenci mają pierw- 
U szeństwo. Zgłoszenia 

IES: z dowodami osobiste: 

iub do 

  

  

moczowych, od 9 czenie światłem: Sol- Wilno, Arsenalska 6/2, m; ; sari 
—l, od 5—8 wiecz. |lux, lampa  Bachaod 9-11 rano; _—o go, NE 

EA (sztuczne słońce gór- 1a cja nazjalna 6—15. „No- Kobieta-Lekarz  |skie)i elektrycznością Sprzedaje SIĘ wina". RO 
M ZBMŃOWICZOWA (djatermja)  08IS- Pe biurko 

° orzechowe | garnitur 
KOBIECE, WENE- | "=== miękkich mebli. Sena- 7 

RYCZNĘ NARZ. | pr. POPILSKI. ка 23 (bok sz „SIUŽASA jj 
4 ° ы A t i , do wszystkiego, zna- 

od 12-21 04 44, |ehūroby Skórne lewej kolskiego je MS a ąca się AA 1 
Przyjmuje DO SPRZEDANIA kuchni, potrzebna od ul. Mickiewicza 24, | neryczne. т 

tel. 277. ca joe w 2 s od eleganckie zaraz. Zgłaszać się 
M 5—7 р.р. W.Pohulan- ;jg tylko z powažnemi Ч лак КО ТБ ka 2, róg - Zawalnej futro damskie кОа poważne а 

0- W.Z.P. i Ignacego 5 m. 6. — Į toldowa 8 m, 1. 
` 

— & то$е: telefon 10—18 
——— 

pracownicy umysłowi Pańska 4 m. 2. 

ЧЕЛ ОЛЕБ © ОНЕ Га, 

ÓŻNE 
GET 

solowego i 

dobrze namowy usuwam Zu- 

Tofja Koznbowska 
— m. 3, g, 12—1 j 3-4. Makowski. 

zam. we wsi Bazary, 
pow. Oszmiańskiego.   

° 
2 oko e gubiono tymcza- 

sowe zaświadcze- 
umeblowane z wygo- nie wyd. przez 

do wynajęcia. komisję kontrolną w 
—] Lidzie w r. 1925 ną 

imię Kudasza Wikto- 
rocznik 1901, 

unieważnia się. -0 

Z N. Šwiecian, Mar- 
kowskiemu Kon- 

stąntemu i jego żonie 

mi 

LEKCYJ ŚPIEWU Helenie w dniu 22 
dykcji listopada ra b. w Wil- 

udzielam nie zostały skradzio- 
anie i wszelkie ZA 

i „wyd. przez Starostwo 
Ina saly Wi więciańskie; oraz 

książeczka "wojskowa 
Nr 27771, wyd. przez 
P. K. U. Święciany, 
które to unieważniam: 

—0 

pelnie, 

„ Sierakowskfego 25 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redastor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

” 

7 

Dru |1ia „Wydawnictwa Wileūskie“ ul, Kwaszelna 23.


