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Trocki i trockišci 
Przed kilku tygodniami ukazał się 

— па łamach ostatniego podwójnego nu- 

merų czasopisma = komunistycznego 

»Bolszewik“ diužszy artykui znanego 

publicysty sowieckiego, Jarosławskie- 
80, ną temat działalności trockistów w 
toku ubiegłym. Jak wiadomo, przyniósł 
10k ubiegły nietylko wykluczenie troc- 
Kistów z partji komunistycznej, lecz i 
Postawienie ich poza prawem przy ró- 

Wnoczesnem rozpędzeniu przywódców 
tuchu opozycyjnego „na cztery wiatry“ 
dawąćby się mogło,, że trockiści po- 

zbawieni swych wodzów ideowych, któ 
Ty zesłani zostali wgłąb Rosji azjaty- 

Skiej, niezdolni będą do dalszego pro- 
wadzenia jakiejkolwiek akcji politycz- 
lej. Artykuł Jarosławskiego pokazuje 

iednak, że opozycjoniści z pod znaku 
tockiego, Zinowjewa i tow. nie ulękli 

się żadnych represyj i w dalszym ciągu 
W sposób nader energiczny organizują 

śWych sympatyków. jarosławski, któ- 
УМ Swym charakterze sekretarza Cen- 

tralnej komisji kontrolnej, zmuszony 
JESt stale czuwać nad czystością ideo- 

Wą stronnictwa komunistycznego, zmu- 

Szony jest stwierdzić, że opozycja, z 
tockim na czele, znakomicie jest in- 

formowana o wszystkiem, co w partji 
sę, dzieje, że stale kontroluje działal- 
Ność naczelnych władz partyjnych, że 

Tytykuje każdy krok obecnych kierow- 
ników polityki partyjnej i utrzymuje 
Najściślejszy kontakt ze wszystki- 

Mi zwolennikami trockizmu. 
Dalej cytuje Jarosławski cały szereg 

wyjątków z  przychwyconych listów 
rockiego do jego towarzyszy, pod- 

Kreślając ostry ton tych listów wobec 
o0ecnego kierownictwa partji. Trocki 

wydaje stale swym zwolennikom roz- 
Maite dyrektywy, według których ci o- 
Statni działają w swej robocie podziem- 

1Ej. Zarówno w listach Trockiego, jak i 
W listach jego najbliższych współpra- 
cowników (Smilgi, Radka i innych) 
Mówi się zupełnie otwarcie o nowej 
Wojnie domowej, o przygotowaniach 

© niej, o niezwykle katastrofalnej sy- 
acji kraju i tp. 

k Nic przeto dziwnego, wywodzi da- 

z Jarosławski, że w tych warunkach 
rzebą było pomyśleć o ponownem, bli- 

„Sem zajęciu się osobą i działalnością 
Tockiego. Niejedno posiedzenie Polit- 

z poświęcone było sprawie dalszej 
alki z „zlikwidowanym** tym przywó- 
cą, niejedną noc obecni kierownicy 

z komunistycznej spędzili na obmy- 
s. Sposobów definitywnego  unie- 

Odliwienia Trockiego. 

sj” tu dwie możliwości: albo po- 
i się Trockiego nadal na tery- 

= Jum ZSSR, albo też umożliwi mu się 
Jlazd zagranicę. Pierwsza możliwość 
js dość trudna do przyjęcia, gdyż 

sz todziła obawa, że Trocki w dal- 
+ Ciągu będzie utrzymywał kontakt 

SWymi przyjaciółmi politycznymi, 
idę =Sujae za ich pośrednictwem swe 

Je. Dlatego też przedyskutowano 
"ugą możliwość. Do kilku misyj za- 

  
Banicznych zwrócono się z zapyta- 
az czy ich rządy udzieliłyby Troc- 
L“ Pozwolenia na pobyt. Jedyna 

: Šia po dłuższych pertraktacjach zgo 
że A się na jakiś czas przyznać Troc- 

l Mu ną swem terytorjum prawo azy- 

atoskwie pogłoska, że Trockiemu umo- 
Pogłośje wyjazd do Konstantynopola. 

oficjal ta nie została jednak przez 
a lalne koła moskiewskie potwierdzo- 
а [’піа_‘”шепсіе wiadomošci, donoszące 
ce pobytu Trockiego, otrzymały 

ena © sowieckiej dodatek: „jak 
więc > * Nic konkretnego nie można 

nistó yło o losach leadera opozycjo- 
tając Powiedzieć. Politbiuro, rozwa- 

możliwość wysłania Trockiego 
pując e? rozumowało w spósób nastę 

i Y: zagranicą będzie dla nas Tro- 
ie Ej niebezpieczny, niż w kraju. 

nicz cy wykluczone, że rządy zagra- 
pobyt es: ile udzielą mu pozwołenia na 
k (m mu na każdym kroku pobyt 

szy E“ i rozmaitemi drobnemi 

a ać Paraliżować. jego energię. 
m uniemożliwi mu się prowa- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej), 
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ECHA STOLICY 

Obrady podkomisji dla spraw S2- 
morządowych 

WARSZAWA. 23.2. (PAT). Przez cały 
ubiegły tydzień obradowała w parlamencie 
podkomisja dla spraw samorządowych pod 
przewodnictwem posła dr. Putka (Wyz.). Z 
szeregu wniosków, przekazanych podkomisji 
przez komisję adminis tracyjną, załatwiono 
w tym czasie projekt ustawy o reprezentacji 
powiatowej i ordynacji wyborczej powiato- 
wej w Małopolsce. Podstawę do dyskusji sta- 
nowił projekt opracowany przez posła dr. Pu- 
tka. Projekt ten utrzymuje dotychczasowy 
projekt rad powiatowych z temi tylko zmia- 
nami, które ze względu na postanowienia u- 
stawy konstytucyjnej, należało wprowadzić 
wprowadza natomiast nowe przepisy, doty- 
czące ordynacji wyborczej do rad powiato- 
wych. Drugi projekt ustawy, przygotowany 
przez podkomisje samorządową, dotyczy Ora- 
wy i Spiża. W przyszłym tygodniu podkomi- 
sja ma załatwić wnioski, dotyczące pełno- 
mocnictwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej 
do wprowadzenia w drodze dekretu ordyna- 
cji wyborczej dla miast Krakowa i Lwowa o- 
raz wnioski w sprawie ordynacji wyborczej 
dla reszty miast i miasteczek Małopolski, — 
wreszcie wnioski, dotyczące kompetencyj ze- 
brań i rad gminnych na terenie byłej kongre- 
sówki. 

Pregram pobyfu min. Mironescu 
w Warszawie. 

Program pobytu rumuńskiego mini- 
stra spraw zagranicznych, p. ]. Mirone- 
scu w Warszawie jest następujący: 

Min. Mironesku przybywa do War- 
szawy d. 24 bm. o godz. 8.25 wiecz i 
zamieszka w poselstwie rumuńskiem. 

Dn. 25 bm. na cześć gościa rumuń- 
skiego p. premjer Bartel wydaje w po- 
łacu rady ministrów śniadanie. Wieczo- 
rem tegoż dnia minister Zaleski podej- 
mować będzie min. Mironescu obiadem 
wieczorem zaś w salonach p. min. Za- 
leskiego odbędzie się raut na cześć go- 
scia. 

Dn. 26 bm. p. Prezydent Rzeczypo- 
spoltej z powodu żałoby wydaje jedy- 
nie śniadanie w ścisłym gronie. Wieczo 
rem tegoż dnia odbędzie się w poselst- 
wie rumuńskiem obiad i raut, wydany 
przez posła rumuńskiego, min. Davilę. 

Warszawa zabezpiecza się przed powo 
dzią. 

Wymiana depesz. 
PAT donosi, iż z racji podpisania 

protokółu Litwinowa nastąpiła wymia- 

na depesz między min. spraw zagr. Ru- 

munji p. Mironescu, a min. spraw zagr. 
Polski, p. A. Zaleskim. 

Wyjazd podsekr. stanu p. Dole- 
żała tn Kenewy. 

Jak się dowiadujemy, wiceminister 
przemysłu i handlu dr. Fr. Doleżal, wy- 
jeżdża. dziś do Genewy na posiedzenie 
komitetu Ligi Narodów w sprawach wę 

glowych, zwołane na dzień 27 bm. 

Zgon dyrekfora Jurjzwieza. 
W nocy z dn. 21 na 22 bm. w War- 

szawie zmarł śp. Fr. Jurjewicz, dyre- 
ktor departamentu chowu koni w mini- 

sterstwie rolnictwa, oraz dyrektor za- 
rządu stadnin państwowych. 

Śp. dyr. Jurjewicz zmarł wskutek 
komplikacji nerkowych, jakie się wy- 
tworzyły po grypie. 

Hold dla bojownika wolności 
i. sprawiediiwości. 

W dniu wczorajszym z okazji 70 

rocznicy urodzin p. Teodora Radiczewa 

b. posła do Dumy wysłano z Warszawy 

następującą depeszę do p. Teodora Ro 

diczewa: : : 

„Wiernemu szermierzowi sprawy 

polskiej, bojownikowi wolności i spra- 

wiedliwości hołd składają przyjaciele 

Polacy — Jan Baudouin de Courtenay, 

Aleksander Babiański, Jan Dąbrowski, 

Ludwik Darowski, Józef Evert, Stefan 

Grostern, Hipolit Gliwic, Aleksander 

Lednicki, Wacław Lednicki, Stanisław 

Posner, Leon Petrażycki, Adolf Suligo- 

wski, Stanisław Thugutt, Tadeusz Zie- 

liūski“. 

Zarządzenie na wypadek powodzi 
WARSZAWA. 23.2. (PAT). Wobec 

spodziewanej powodzi, urząd wojewó- 

dzki opracował plan akcji zapobiegaw- 

czej i ratowniczej. Akcja ta ma polegać 

przedewszystkiem na ustaleniu zagro- 

żonych punktów i niebezpieczeństw, ja- 

kie tym punktom zagrażają,a powtóre 

— na obronie technicznej i społecznej 

punktów zagrożonych. Urząd wojewó- 

dzki rozpoczął systematyczne Opraco- 

wywanie planu obrony wałów od War- 

szawy do Wilanowa. 

Wysfawa szfuki. 
W lokalu związku zawodowego 

polskich artystów - plastyków (Nowy- 

Świat 19) otwarto 12 wystawę tow. ar 

tystów polskich „Sztuka”. W wystawie 

udział biorą, Fałat, Axentowicz, Meho- 

Нег, Filipkiewicz, Podgórski, Pronasz- 

ko, Kamocki, Szczepkowski, Markowicz 

i Dadler. Wystawa otwarta w godz. 11 

rano — 5 pp. 

Dzisiejszy numer zawiera 6 stron 

  

pocztowa ałszczoua ryczałtem. Opłata 
| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

mie uwzględnia zastrzeżeż co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Przebieg uroczystości l rocznicy pie 
podległości Estonj]. 

Z Rewla donoszą: Dziś, w 11 rocz- 
nicę niepodległości 'Estonji do Rewla 
przybędą zagraniczni wojenni attache's, 
których stałą rezydencją jest Ryga lub 
Helsingfors. Deiiiada z powodu epi- 
demji grypy, nie odbędzie się. Na 
raut, który odbędzie się u ministra 
wojny, zostali zaproszeni członkowie 
rządu, prezydjum zgromadzenia pań- 
stwowego, członkowie protokułu dy- 
plomatycznego, wyżsi wojskowi i u- 
rzędnicy państwowi. Tradycyjny raut 
w ministerstwie spraw zagranicznych 
na ten raz nie odbądzie się. 

Amnestja w Estonji 
Z Rewla donoszą: Wczoraj zwolniono 

z więzienia 6+ więźniów, którzy zostali 
ułaskawieni w związku z 11 rocznicą nie- 
podległości Estonji. Wśród zwolnionych 
znajdowało sę 6 więźniów politycznych i 
między nimi b. członek zgromadzenia pań- 
stwowego Łuts, który przed kilku laty zo- 
stał skazany na 15 lat kątorgi za cziatal- 
ność komunistyczną. 

Wymiana not ratyfikacyjnych. 
Z Kowna donoszą: Wczoraj w minister- 

stwie spraw zagranicznych odbyła się wy- 
miana not ratyfikacyjnych litewsko - niemie- 
ckiego układu handlowego. Ze strony lite- 
wskiej wymiany nót dokonał generalny se- 
krefarz min. spraw zagr. Zaunius, ze strony 
niemieckiej — poseł niemiecki w Kownie Mo- 
rath. 

gowiety wypraszają łotewskiego przed- 
stawiciela handlowego. 

Z Rygi donoszą: według wiadomości z 
Moskwy, rząd sowiecki zaproponował ło- 
tewskiemu przedstawicielowi handlowemu w 
Moskwie Blumentalowi opuścić granice Ro- 
sji Sowieckiej. 

„Jaun. Zin.* dodaje, że zostało to oparte 
na materjałach z jakiegoś procesu, gdzie mia- 
ło się wyjaśnić, że Blumental zajmował się 

o wzbronionym przez ustawy Sowie- 
je. : 

Jutro— praras agentów Pleczkajtisa. 
Z Kowna donoszą: Jutro w sądzie 

wojennym zacznie się wielki proces 
„pleczkajtisowców". Na ławie oskarżo- 
nych zasiądzie 21 osób. W roli obroń- 
cy wystąpi b. premjer Sleżewicz. 

Prywtócenie praw amnosijoWanym 
Z Kowna donoszą: Ministerstwo 

sprawiedliwości opracowało projekt 
ustawy, która nadaje prezydentowi 
prawo, amnestując, przywracać jedno- 
cześnie odebrane na mocy wyroku 
prawa. Dotychczas amnestowani ska- 
zańcy praw nie odzyskiwali. 

Odezwa biskupów litewskich do ducho- 
wieństwa w sprawie pomocy poszkodo- 

Wanym rolnikom. 
Z Kowna donoszą: Biskupi litewscy 

opublikowali odezwę do duchowieńst- 
wa, nawołującą do pomocy ludności, 
poszkodowanej naskutek nieurodzajów. 
Odezwa zostanie odczytana we wszyst- 
kich kościołach w Litwie. 

Dokoła sprzedaży obrazów br. Tyszkie- 
Witzą, 

W związku z mającą się odbyć w Kownie 
*. sprzedażą z licytacji obrazów hr. Tysz- 
kiewicza, do Kowna z Paryża przybyła hra- 
bina Tyszkiewiczowa, która zwiedziła odnoś- 
ne urzędy i obecnie pertraktuje z wierzycie- 
lami w sprawie spłacenia długów w celu zdję 
cia aresztu z obrazów. Wszystkie obrazy i 
inne cenne przedmioty, znajdujące się w ko- 
włeńskiem muzeum, hrabina Tyszkiewiczowa 
zamierza wywieżć do Paryża. 

Reerganizacja banka łotewskiego. 
Z Rygi donoszą: W najbliższej 

przyszłości ma nastąpić reorganizacja 
banku łotewskiego. Bank, zdaniem 
kierowniczych  partyj politycznych, 
powinien stać się prawdziwym ban- 
kiem emisyjaym i w miarę możności 
zbliżyć się do typu banków emisyj- 
nych w innych państwach. 

W r. 1928 bank łotewski miał 
czystego zysku 5,7 milj. łatów. Za- 
pas waluty stanowi obecnie 69.702.578 
łat. Banknotów w obiegu jest na sumę 
42.433.299 łatów. 

ddsłonięcie pomnika Gritojedowa. 
MOSKWA, 23 Il. Pat. W setną 

rocznicę śmierci słynnego komedjopi- 
sarza rosyjskiego Gripojedowa, auto- 
ra komedji „Gorie ot uma", odbyło 
się w Moskwie uroczyste odsłonięcie 
jego pomnika. Pomnik wzniesiony zo- 
stał naprzeciwko domu, w którym 
urodził się Gribojedow. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE -- Batet kolejowy. 
BRASŁAW -— Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) -— Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -- Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE -— ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy —- K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. | 
KLECK — Sklep „Jedność* ! 
14DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. i 
MOLODECZNO — Ksiegaraia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiu z: 

NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. $WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —- Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WIiLEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
WARSZAWA -- T-wo Ksiąg. Koj. „Ruch“. 
WQŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Gdzież wreszcie zainsfaluje się Trocki? 
Petycja pani Trockiej. 

PRAGA, 23.11. PAT. Jak podaje prasa, pani Trocka zwróciła się do 
opozycyjnej frakcji komunistycznej w Bernie z prośbą o wystaranie się u 
odpowiednich władz o zezwolenie jej mężowi na pobyt w jednem z sana- 

- torjów w Czechosłowacji. 
List od rodziny. 

PRAGA, 23.11. PAT. Opozycja komunistyczna w Bernie Morawskiem 
miała otrzymać od osób, stojących blisko Trockiego list, stwierdzający, że 
stan zdrowia przywódcy rewolucji rosyjskiej jest bardzo poważny tak, że 
będzie on musiał prawdopodobnie poddać się operacji. Rodzina Trockiego 
obawia się powierzyć go opiece lekarzy tureckich i chętnie przeprowadzi- 
łaby kurację w któremś z sanatorjów, względnie uzdrowisk czechosłowac- 
kich. Rzekomo przeprowadzono już pertraktacje z czynnikami rządowemi, 
które nie mają podobno nic przeciwko temu, aby Trocki jako człowiek 
chory skorzystał z prawa azylu w Czechosłowacji. Pobyt Trockiego w Cze- 
chosłowacji byłby tajny, ze względu na jego bezpieczeństwo osobiste. 

Wyłonienie się specjalnej komisji 
BERLIN. 23.1. Pat. Prasa berlińska donosi z Pragi, że w Bernie 

Morawskim utworzyła się komisja, złożona z przedstawicieli opozycji ko- 
munistycznej, która podjęła akcję w sprawie uzyskania dla Trockiego pra- 
wa wiazdu do Czechosłowacji, w celu „przeprowadzenia tam kuracji. Prasa 
berlińska wyraża przypuszczenie, że Trocki istotnie otrzyma w niedalekim 
czasie prawo wjazdu i przybędzie do Czechosłowacji. 

Trockiści przepowiadają wojnę domową w Rosji 
RYGA, 22 II. W „izwiestjach* ukazał się artykuł o trockizmie. 
W artykule tym autor wskazuje, że trockizm przybrał formy antysowieckiej 

organizacji, która nie różni się niczem od innych tego rodzaju organizacyj. Trockiści 
nazywają partję komunistyczną swoim największym wrogiem, a walkę z partją, pań- 
stwem sowieckiem, z międzynarodówką wysuwają na naczelne miejsce swoich haseł 
politycznych. W tajnych proklamacjach trockiści oświadczają, że wojna domowa w 
Rosji sowieckiej może stąć się niebawem faktem dokonanyrz: 

Obchód dnia urodzin Washingfona 
Mowa prezydenta Coolidge'a 

WIEDEŃ, 23. PAT. United Press donosi z Nowego Yorku, że dzień uro- 
dzin Waszyngtona obchodzony był w całych Stanach Zjednoczonych bardzo 
uroczyście. Giełdy, banki oraz sklepy były zamknięte, zaś władze urządziły 
we wszystkich miastach uroczystości. 

Sensacją dnia była mowa, którą prezydent Coolidge wygłosił zw obecno- 

ści studentów z Waszyngtonu. Coolidge powiedział między innemi: Zagadaie- 

nia, interesujące Stany Zjednoczone, zostały załatwione w sposób zadawalający 

z wyjątkiem stosunku do Rosji. 

Stany Zjednoczone pragną wprawdzie silnej floty, zgadzają się jednakże 
wraz z innemi mocarstwami co do konieczności ograniczenia zbrojeń. Stosu- 

nek Ameryki do Europy jest dobry. Ameryka żywi zaufanie do szczerości no- 
uowych rządów, które wykazały swoje intencje p kojowe przez to, źe zaprosiły 
Stany Zjednoczone do współpracy w rozwiązaniu zagadnień — герага- 
cyjnych. Ё 

Krėl Jerzy odzyskuje zdrowie z każdym dniem 
BOGNOR, 23 II. Pat. Ładna pogoda przyczynia się w znacznym sto- 

pniu do poprawy zdrowia króla, który może codziennie, po spaniu, wsta- 
wać z łóżka i siadać około otwartego okna. Król ma dobry apetyt, co 
przyczynia się do wzrostu sił. 

Gen. Czang - Czung - Gzang zyskuje coraz więcej 
zwolenników. 

PEKIN, 23 Il. Pat. Brygada wojsk rządowych zbuntowała się w cza, 
sie transportowania jej z Nan Kou, położonego w odległości 25 mil na półę 
nocny zachód od Pekinu, na południe, do Szantungu i przeszła na stron 
Czang-Czung Czanga. Obecnie brygada ta maszeruje w kierunku Wuhing* 
w celu połączenia się z głównemi siłami wojskowemi Czang-Czung-Czanga. 

Dwa miljony marek—pierwsza rafa za Chorzów 
Agencja Press dowiaduje się, że zgodnie z umową, zatwierdzoną 

przez rządy polski i niemiecki, wypłacił skarb państwa polskiego zaintere- 
sowanym towarzystwom niemieckim pierwszą ratę odszkodowania za pre- 
tensje tych towarzystw do Chorzowa w wysokości 2 miljonów marek. Spła- 
ta całej należności nastąpić ma według umowy w ciągu lat 15-tu, przy- 
czem rata następna, również w wysokości dwóch miljonów marek, przy: 
pada z początkiem roku przyszłego. 

Kafasfrofz na dworcu herlińskim 
3 zabitych, 19 rannych 

BERLIN. 23.1. Pat. Dzisiaj przed południem, na dworcu głównym w 
Dortmundzie, wydarzyła się poważna katastrofa kolejowa. Z niewiado- 
mych przyczyn wykoleił „się i przewrócił jeden z wagonów III klasy 
wjeżdżającego na stację pociągu, pociągając za sobą dalsze dwa wagony. 
Wszystkie trzy wykolejone wagony zostały zdruzgotane. Trzy osoby zo- 
stały zabite, 7 ciężko rannych, a 12 lżej. Podjęto natomiast prace ratun- 
kowe trwają jeszcze. Koła fachowe przypuszczają, że wykolejenie nastąpi- 
ło wskutek pęknięcia jakiejś części żelaznej zwrotnicy, wywołanego przez 
mrozy. 

A mrozy nie ustają .. 
Czarny śnieg — Zamknięte szkoły — Przerwana komu- 

nikacja. 
SOFJA. 23,11. Pat, Wielu miejscowościach mróz doszedł do 32 st. 

W Ruszczuku spadł czarny Śnieg, co objaśnia się obecnością w powietrzu 
pyłu pochodzenia wulkanicznego. 

ATENY. 23.11. Pat. Z powodu silnych mrozów i wielkich opadów 
śnieżnych, rząd postanowił zamknąć na 5 dni wszystkie szkoły. W kilku 
NAP odciętych wskutek śniegu od Świata, odczuwa się brak 
żywności. ь 

WIEDEN, 23.ll. Pat. Dzienniki donoszą z Konstantynopola, że od 
czwartku komunikacja z Konstantynopolem jest z powodu burzy Śnieżnej 
przerwana. Od tego czasu nie nadszedł żaden pociąg z Europy. Również 
komunikacja na morzu Czarnem jest wstrzymana. 

Dziś tu—jufra tam. 
Le Brix w Allahabadzie i Saigonie. 

PARYŻ, 23 Il. PAT. Według nadeszłych tu wiadomości, Lebrix wyląmował wczo- 

taj wieczorem w Allahabadzie i dziś wieczorem odleci do Saigonu. 

PARYŻ, 23 II. PAT. Dzienniki podkreślają jednogłośnie znakomity wyczyn 
lotniczy Lebrixa. Lotnik spodziewa się dziś wieczorem wylądować w Saigonie. 

Nieszczęśliwy wypadek w kopalni. 
KATOWICE, 23 Il. PAT. Na kopałni w Nikszowcu zdarzył się nieszczęśliwy 

wypadek. którego ofiarą padł robotnik Wiktor Cieśla. Mianowicie podczas smarowa- 
nia kolejki łaqcuckowej Cieśla spadł z drabiny na żelazny wóz, doznając ciężkich 
obrażeń cielesnych, na skutek których zmarł dzisiaj w nocy w lecznicy. 

dzenie intensywnej walki przeciwko 

partji. A jeżeli mimo wszystko Trocki 

miałby się zdobyć na prowadzenie z 

nami dalszej walki, wtedy niewątpli- 

wie, — działając zagranicą, — usiło- 

wałby w pierwszym rzędzie akcję swą 

prowadzić na terenie międzynarodów- 

ki i prawdopodobnie zorganizowałby 

nową międzynarodową organizację pro 

letarjacką, powiedzmy np. 4-tą między 

narodówkę. Taki krok musiałby go jed- 

nak całkowicie zdyskredytować w о- 

czach proletarjatu. Ostatecznie nie jest 

wykluczone, że rządy państw kapitali- 

stycznych wykorzystają pobyt Trockie- 

go zagranicą dla swych własnych ce- 

lów antysowieckich, a kiedy wyciągną 

z niego wszystko, co im dać potrafi, 

odrzucą go, jako niepotrzebną rzecz. 

Jego koniec byłby wówczas tem smut- 

niejszy. A wreszcie może się też stać, 

że Trockiemu uniemożliwi się wogółe 

wszelką działalność polityczną zagra- 

nicą, że stanie się on zagranicą zwyk- 

łym publicystą, który wprawdzie przez 

pewien czas budzić będzie swemi arty- 

kułami powszechną sensację, ale po pe 

wnym czasie pójdzie w zupełne zapo- 

mnienie“. : 

Tak sądzi dzisiaį Politbiuro. Trocki 

znalazł się więc w obliczu radykalnega 

zwrotu w swej karjerze życiowej. Gdy- 

by był o 10 łat młodszy i zdrowszy na 
ciele i duchu, mógłby jeszcze może li- 

czyć na to, że przyjdą jeszcze czasy, 

kiedy wolno mu będzie w Rosji pono- 

wnie odegrać doniosłą rolę. Ale przy 

swych 50 latach i nadwątlonym zdro- 

wiu będzie musiał raczej uświadomić 
sobie, że rozpoczyna się ostatni akt je- 

go własnego dramatu. $. 

* * * 

BERLIN. 23.2. (PAT). Korespon- 
dent moskiewski „Vossische Zeitung“ 
przytacza dziś oświadczenie komisarza 
wojny Worosziłowa o trudnościach, ist 
niejących w armji czerwonej i w szta- 
bie jej dowódców, podkreślając, że wy- 
wody Worosziłowa stwierdzają istnie- 
nie wśród oficerów armji czerwonej pe- 
wnego fermentu, związanego z istnie- 
niem opozycji. Cały szereg oficerów -ar- 
mji czerwonej miał w okresie tak zwa- 
nego likwidowania opozycji trockistów 
przesłać memorjały Stalinowi, wyraża- 
jąc obawę, że polityka rządu sowieckie 
go, zwracająca się swojem ostrzem 
przeciwko warstwom chłopskim, mo- 
że wywrzeć ujemny wpływ na nastrój 
armji czerwonej, której 66 proc. pocho- 
dzi właśnie z warstwy chłopskiej. Wo- 
rosziłow w swojem oświadczeniu staje 
całkowicie na stanowisku obecnych kół 
rządowych Rosji Sowieckiej, twierdząc * 
że polityka Stalina zwraca się tylko 
przeciwko bogatym chłopom a nie prze 
ciwko całej warstwie chłopskiej, i że 
nie wywoła ona ujemnego skutku w 
łonie armji czerwonej, ponieważ w 0- 
statnich czasach usunięto zupełnie zna- 
czną ilość elementów, pochodzących z 
kół bogatego chłopstwa i aparto ją na 
kołach średnio i małozamożnych chło- 
pów. 

Jak się ukszfalfuje przyszły ga- 
binet w Niemczech. 

BERLIN. 23.2. (PAT). Dalsze kroki w 
sprawie rekonstrukcji gabinetu odroczone z0- 
staną prawdopodobnie do wtorku przyszłego 
tygodnia. Prasa berlińska krytykuje bardzo 
ostro taktykę poszczególnych frakcyj, naj- 
ostrzej zaś wypowiada się o grze niemieckiej 
partji ludowej. Socjalistyczny „Vorwarts* oś- 
wiadcza, iż intryga partyj paraliżuje zdolność 
do pracy zarówno parlamentu jak i gabi- 
netu. Nawet zbliżona do min. Stresemanna 
„Deutsche Allgemeine Zeitung“ nazywa tak- 
tykę niemieckiej partji ludowej nieszczęśliwą 
i ostro ją krytykuje. Dzienniki demokratycz- 
ne i socjalistyczne wskazują iż tego rodzaju 
praktyki polityczne kopromitują poprostu par 
lamentaryzm w Niemczech, „Deutsche Allge- 
meine Zeitung pisze, iż wobec niezadowo- 
lenia, jakie zachwianie się stronnictw umiar- 
kowanych wywołało w opinji publicznej, za- 
nosi się na powstanie nowego stronnictwa w 
Niemczech, którel by za podstawę swego ist- 
nienia wzięło obronę interesów państwa. 

Gzechy do M. T. 8. wysylają p; 
Mirosława Plesingera. 

HAGA. 23.2. (PAT). Czechosłowa- 
cki minister pełnomocny w Hadze p. Mi 
rosław Plesinger-Bozinow mianowany 
został jako agent swego rządu przy 
Międzynarodowym Trybunale Sprawie- 
dliwości w sprawie, dotyczącej zakre- 
su terytorjalnego międzynarodowej ko- 
misji rzeki Odry. Sprawa ta, jak wiado- 
mo, przedstawiona { stała Trybunało- 
wi za wspólnem pośrednictwem rzą- 
dów niemieckiego, angielskiego, duń- 
skiego, francuskiego, szwedzkiego i cze 
chosłowackiego z jednej strony, zaś 
rządu polskiego z drugiej.
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ECHA KRAJOWE 
W Nr. 39 „Słowa* w Echach Krajowych 

zamieściliśmy koressondencję z Głębokie 
go, charakteryzującą działalaość miejsco- 
wego Zw. Strzeleckiego, jako dążenie do 
skonsolidowan'a na terenie  Głębockim 
wszystkich organizacyj społecznych. Teren 
głębocki dobrze jst nam znany ijak rów- 
mież ciernista uroga, po której stąpać wy: 
pada każcej orzanizacji mającej szersze 
państwowe cele. 

Gdy Rada Opiekuńcza Kresowa, stano- 
wiąca złoty środek dążeń państwowych 
nie zdołała pogoczić elementów miejscowch 
— w imię ogólnego dobra, czekaliśmy owo- 
ców nowego porządku, który Od roku za- 
panował. Konsoliaację społeczną przy pa- 
rafjalnym domu lucowym pod upartą, a 
wytrawną ręką ks. Dziekana Zienkiewicza, 
uważaliśmy za wielce pożądaną — a więc 
nie zdziwiła nas koresponaencja 0 działal- 
ności Strzelca, gdyż obcą nam jest wszel 
ka „pryncypjalaość"*, Ponieważ jednak ko- 
respondencja nasza wywołała repikę tem 
bardziej zastanawiającą, iż znamy pióro- 
wstręt naszych czynaków społecznych w 
Głębokiem — podajemy dwa głosy z Głę- 
bokiego, które rzucają ciekawe światło na 
Obecne miejscowe stosunki Przyp. Rev). 

— Odpowiedź na artykulik „Obserwato- 
ra" w Ne. 39 (1949). „Słowa* o działalności 
tutejszego Zw. Strzeleckiego. | Rin 

Ponieważ „Obserwator”, widocznie nie 

jest autochtonem, lecz przyjezdnym i posłu- 

guje się nie własnym, łecz wynajętym tel 

skopem o szkiełkach przewracających w: 

stko do góry nogami, przeto obowiązkiem 

jest każdego gościnnego gospodarza tej ziemi 
i uczciwego czlowieka wykryć  niefortunne- 
mu astronomowi sztuczki jakłe pozwała 50- 

bie z nim robić jego teleskop i zapobiec w 

ten sposób ną przyszłość „katastrofie: możli- 

wego przewrócenia do góry nogami całego 

Głębokiego, a nawet powiatu.  - 

l tak p. „Obserwator* podaj rękę, prze- 

praszam, że jestem z powodu mrozów w rę- 

kawiczkach, oprowadzę cię i pokażę wszysi- 

ko zbliska bez twego trefnisia teleskopa. Prze 

dewszystkiem „od pewnego czasu daje się 

zauważyć”, tak zaczynamy obaj zgodnie, 

znaczne reklamowanie tego, co się dzieje a 

nawet tego, co się zamierza w tem znakomi- 

tem-na całą Wileńszczyznę od tej daty Głę- 

bokiem w duchu... juź widzę z miny, Że 

mnie rozumiesz, w duchu... „stylowego de- 

mokratyzmu“. Co to jest „stylowy demokra- 

tyzm“-pytasz mnie zaskoczony. Odpowiem 

dokładnie. jest to taki demokratyzm, co „De- 

mos“ zapędza do cieniu, a sam siebie wysu- 

wa na słoneczko życia spoieczno-urzędnicze- 

go... Oj to słoneczko! Jeszcze mrozy, do wio- 

sny daleko, a już jak pyszny hiacent rozkwitł 

„Zw. Strzelecki", jutro, jak konwalijka Za- 

pachną kobiety społecznie pracujące, poju- 

trze, jak rozkoszny tulipan wyskoczy z klą- 

czy jakakolwiek szkółka czy nawet cała 

szkoła! Ale... ostrożnie piękne kwiatuszki, 

zmrozić was może mróz rzeczywistości, a 

słoneczko wzniesie się wyżej ażeby oświetlić 

i ogrzać dalsze miejscowości półkuli naszej, 

— Teleskop twój, obserwatorze, wmówił ci 

wszelakie postępy „Strzelca". Nie wierz w 

to, ponieważ nie dalej jak podczas ubiegłej 

jesieni eała wzorowość organizacji i tężyzna 
w czynie ujawniła się podczas szarży na 

dom parafjalny z ofiarami... nie przerażaj 

się... nie od broni palnej lub białej, lecz Od... 

alkoholu. Co do godziwego „dla kraju i spo- 

spędzania czasu w świetlicy nad 

iteratury i nauki, powiem ci szcze- 
4 co słyszałem: nie wiedzą 
pozbyć prędzej świetlicy z 

iej skromnem cichemi literami. 

„Opieka nad grobami”: chętnie ci wie- 
lecz poco tyle hałasu z po- 
krzyża postawionego, kiedy 

ziesiątki mogił żołnierskich nieu- 
porządkowanych i dziesiątki pocichu, po 
chrześcijańsku uporządkowanych przez nie- 
reklamowanych i nieznanych obywateli po- 
wiatu. O u Batorego' ze wszelkiemi 

czytnemi' dla „strzelców* 
г xdnie, ažeby z radości nas 

„szlag i nie trafił. Jedno ci prawdziwie 
odkrył teleskop, że powstała „sekcja drama- 
tyczna" „przy* Oddziałe Zw. Strzeleckiego, 
tego „pržy“ wystarczy, i że imponujące afi- 
sze wydrukowała ta „Sekcja”. Na szczęście 
cierpliwy ' jest Wielki Duch Słowackiego! — 
Widzę jednak z twego artykułu, że nie jesteś 
wytrawnym „Obserwatorem* i robota przy 
teleskopie cię zmęczyła kompletnie, gdyż za- 
czynasz pod koniec na dobre bredzić o 
„„wszechstronnem uznaniu społeczeństwa” 
(ile stron ma według ciebie społeczeństwo—- 
dwie, czy więcej??), o „konsolidacji* przez 
Zw. Strzel. organizacji W. F. P. W. o czyjejś 
„karjerze* o „przeciwstawieństwie* (?) do 
działalności jakichś „hurra-patrjotów*, prze- 
praszam, czy nie byłeś bliskim do „czarnej 
sotni“ za innych czasów, bo tam byli tacy 
patrjoci? Wmawiasz w nieszczęsnego czytel- 
nika, że ubieranie się w „piękne piórka”, 
uznania i „przeciwstawieństwa”, może tele- 
skop ci odźwierciadlić. Nie powiedziałeś zre- 
sztą z której strony t. j. przed tobą czy za 
tobą znajdowały się podczas obserwacji te 
wszystkie piękne rzeczy. Kończę, bo widzę 
„łzy”, aby nie krokodyłe tylko, na twych 
oczach. Ubolewasz nad rozbijaniem jedności 
polskiej. Masz chusteczkę, otrzyj łzy uważ- 
nie: jedność była nim „Zw. Strzelecki” i je- 
go tutejsi protektorowie, do których, nieste- 
ty, trzeba i ciebie zaliczyć, nie zmonopolizo- 
wali „jure caduco* całej prawowierności i 

   

  

       

  

     

   

  

     

   
     

   

     

prawomyślności w powiecie, nim nie zabrali 
bez pożytku dla siebie innym organizacjom 
zaofiarowanych przez Sejmik instrumentów 
muzycznych, nie wywierali wpływu, ażeby 
na zabawy i imprezy innych organizacyj mło- 
dzieży polskiej nie chodzić, używając zaw- 
sze i wszędzie za „straszaka“ krojoną intry- 
gę „endecką* nim nie jęli się sposobu po- 
większać zastępy „Strzelca* nie przez pod- 
niesienie moralnej wartości związkowców, 
lecz przez presję na inne organizacje i na 
neutralnych. Trzeba wpierw zasłużyć na za- 
ufanie i przekonać. Tu jest źródło rozbijania 
jedności. Wiem dobrze kto i co robi, a nie 
twoje „banaluki* obserwatorskie. Społeczeń- 
stwo, organizacje polskiej młodzieży i doro- 
słych, czekają i pragną tej jedności, lecz nie 
mogą pogodzić się z tem, ażeby im nalepia- 
no markę „nieprawomyślności* i krępowano 
ich na każdym kroku „ad majorem gioriam'* 
jednostek. Może system przyjęty obecnie tu- 
taj w sferach inteligencji pracującej, należe- 

  

nia jednocześnie do kilku organizacyj ро!- 
skich wprowadzi- prąd i do oddziału Zw. 
Strzeleckiego. Czekamy! Prędzej. Czas nie 
czeka. Czas wreszcie uszanować dzieło 
„Dziadka“. Prawdosłów. 

GŁĘBOKIE 

— Uzupełnienie. W poczytnem pismie „Sło 
wo“ z dnia 16 b. m. czytaliśmy notatkę p. t. 
„Działalność Związku Strzeleckiego”. Autor 
notatki podkiteśla zasługi i wysiłki pomienio- 
nego związku w Głębokiem, uważając go za 
najlepiej zorganizowany w powiecie, ba! na- 
wet w woj. wileńskiem. Ježeli rzeczywiście 
i inne związki na terenie naszego wojewódz- 
twa podobną odznaczają się działalnością, jak 
nasz związek głębocki, to smutna ich akcja. 

U nas „zbiera się brać strzelecka”, by 
w świetlicy wrzeszczeć-i do reszty marno- 
wać instrumenty dęte, własność kadry instru- 
ktorskiej, prztez co ani sama „brać' nie ko- 
rzysta, ani też innym organizacjom nie po- 
zwala. 

Przypisuje sobie związek zasługę przy 
uporządkowaniu grobów bohaterów na miej- 
scowym katolickim cmentarzu. у 

Nieszlachetnie stroić się w cudze piórka 
— przywłaszczać obcą pracę, gdyż grobami 
jak wiadomo, w swoim czasie zajęło się woj- 
sko, następnie p. burmistrz Snarski z mie- 
szczaństwem głębockiem, wreszcie zaś „T0- 
warzystwo opieki nad grobami*.. które na 
mogiłach poległych umieściło płyty cemento- 
we. Związek zaś odarnował wprawdzie osta- 
tnio kilka mogił, i wzniósł krzyż, obok już 
istniejącego, a więc zbytecznie. 

Źresztą nie tyle chodziło tutaj o przeko- 
nania, ile raczej o zamanifestowanie swej, 
chociaż pozornej katolickości, która, nie moż- 
na powiedzieć, że ożywia tę organizację w 
Głębokiem. 3 4 

O odegraniu „Zlotej czaszki“ czytališmy 
wzmiankę w pismach, nie wiedzielišmy tyiko, 
że to zasługa Strzelca, gdyż w sztuce brali 
udział z małym wyjątkiem urzędnicy. Nowo- 
ścią przeto dła nas, że już nietylko młodzież, 
lecz także i starsze społeczeństwo do tej or- 
ganizacji należy. Owszem, są podobno instru- 
kcje, gdzie się zachęca urzędników i innych 
funkejonarjuszy państwowych do zapisywa- 
nia się pod sztandary związku strzeleckiego. 

Recenzent zaznacza, że Związek Strzeiec- 
ki dąży do „skonsolidowania działalności po- 
szczególnych  organizacyj P. W. ii. W. F.* 
Pomijam wszęłkie inne dążenia pod tym 
względem, przypomnę tylko stosunek Strzel- 
ca do 5. M. P. wogóle, szykanowania zaś i 
kpiny przy lada sposobności, chociażby pod- 
czas manewrów letnich, gdzie druków 7 5. 
M. P. pobieżnie tylko zaopatrzono. Sądziłbym 
raczej odwrotnie, Zw. Strzelecki, który w 
Głębokiem chociaż jest jedną z najmłodszych 
organizacyj, rozbija i waśni dotychczas już 
istniejące i dawniej powstałe, wnosząc zgrzy- 
ty i kwasy partyjne, czego przedtem nie było. 
Daleko przeto do pretensjonalnej „konsoli- 
dacji*, bo nie duch pojednania, chociaż o tem 
często mówią, ożywia Zw. Strzelecki i jego 
kierowników, którzy brużdżą nazywając inne 
organizacje: „chodzącymi trupami", „tram- 
wajarzami“ etc... 

- Pomimo to, 

  

      

  

   

     
   

inne organizacje pozo- 
stać takiemi, jak: „chodzącymi trupa- 
mi“, niż odznaczać działalnością, za któ- 
rą się siedzi pod kluczem, a przyznać trzeba, 
że sporo ze związku strzeleckiego wycierano 
cele więzienne. jeżeli się przypomni za- 
rzuty zdrady r twa, smutne to, ale praw- 
dziwe, włamanie się do sklepów, składów 
wódczanych... to naprawdę niema czem się 
chlubič. 

Nie przypuszczam, że te czyny wysuwa- 
ja nasz związek „na. czoło” innych organi- 
zacyj, inne bowiem czemś podobnem nie mo- 
gą się poszczycić. 

Autor notatki rzuca myśl konsolidacji, 
owszem, jest to rzecz niezbędna, konieczna 
u nas, ale nie tą drogą, jaką się dotychczas 
kroczyło w związku. Inne organizacje nie 
odmówią współpracy dla wspólnego dobra 
Ojczyzny czy to młodzież ze Zw. Strzelec- 
kiego, czy ze Stowarzyszenia Mł. P., bo jak 
tu, tak i tam ta sama młodzież polska, są- 
dzę że i katolicka? 

Ale zwracam się do was kierownicy zw. 
Strzeleckiego! nie zohydzajcie innych, nie z 
waszych obozów, bądźcie więcej bezstronni, 
bo jeżeli komu, to wam chodzi o karjery, któ- 
re sie robi przez należenie do Zw. Strzelec- 
kłego. 

Gdy będziecie mniej ciaśni znajdziemy 
wspólną platformę i wy i my i ziemiaństwo 

  

   

    

PO WYGAŚNIĘCIU NASZEJ EMIGRACJI PARYSKIEJ 
Z chwilą odzyskania przez Polskę 

niepodległości państwowej — choćby 
w granicach przedrozbiorowych znacz- 
nie okrojonych — ustała z natury 
rzeczy emigracja nasza politycz- 
na do Francji, osobliwie do Paryża, 
ciągnąca się przez sto lat z okładem, 
wzmagająca się po każdej insurekcyj- 
nej próbie odzyskania niezawisłego 
państwowego bytu. T 

Początek emigracji polskiej „za 
granicę" dało przymusowe lub dobro- 
wolne wychodźtwo patrjctów z kraju 
bezpośrednio po katastrofie rozbioro: 
wej; kres emigracji położył powojen: 
ny Traktat Wersalski. Po wielk ej na- 
szej Emigracji, która ogromną 
rolę odegrała w dziejach porozbioro 
wych narodu naszego, pozostały już 
tylko Ślady tam, zagranicą, głównie 
nad Sekwaną, ślady w postaci doga- 
sających instytucyj emigranckich, tych 
które do dziś dnia jeszcze przetrwały, 
bądź w postaci wielu rodaków na- 
szych, którzy stanowisk zajmowanych 
we Francji porzucać nie mogą lub ra- 
cji nie mają porzucać aby, często już 
w podeszłym wiełłh „szukać szczęś- 
cia" w przeludnionej Ojczyźnie o ob- 
szarze zwężonym tak  nieproporcjo- 
nalnie do liczebnego rozrośŚnięcia się 
narodu polskiego” w ciągu długich 
porozbiorowych lat. 

To. co pozostało dziś we Francji 
po wielkiej Emigracji naszej, to jakby 
już tylko jej—odpryski. To jak na 
odłogiem leżącem polu rosnące gdzieś 
jeszcze tu to tam pojedyńcze kłosy, 
pozostałe po dokonanym sprzęcie lub 
wyrosłe z niepodebranych ziaren. 

Na to wygasające ognisko naszej 
wielkiej niegdyś pracy narodowej, 
skąd płynęło do Ojczyzny na trzy 
części rozdartej -a i na te nasze tu- 
tejsze pagórki leśne i łąki zielone! — 
tyle otuchy i wiary, tyle bywało zwod- 
niczych nieraz nadziej, ale zarazem 
tyle żaru krzepiącego niezłomnego 
ducha; na te sędziwe i szacowne 
vestigiatemporis acti zwró- 
ciła Świeżo uwagę naszą i Oczy ty- 
godniowa publikacja .paryska  perjo- 
dyczna, nosząca tytuł „Gazeta 
Polska* ukazująca się już od 
czterech lat w Paryżu, ; 

Tygodnik to ilustrowany, dużych 
rozmiarów Qgtypie łączącym nader 
szczęśliwie cechy francuskich dzienni- 
ków z uszlachetnionym: amerykaniz- 
mem. W chwili obecnej jest pod 
względem redakcyjnym bardzo ožy- 
wiony; uwzględnia czujnie wszystko, 
co dotyczy kolonji naszej paryskiej a 
przedewszystkiem notuje najskrupu- 
latniej każde wrażenie wywołane w 
Paryżu przez tę luh ową manifestację 

LU Wu 

  Dom Ekspedycyjny 

Ba STFRARUN, Spólka 
Wilno, Niemiecka 22, telef. 293, 

Ekspedycje krajowe, zagraniczne i zamorskie, 
clenie, magazynowanie, ubezpieczenie i inkaso. 

Niniejszem mamy zaszczyt podać do wiadomości Szan. Klien- 
teli, że po ustaniu naszych interesów handlowych z Europejskiem 
Tow. Transport. („Baltrustra*, Ryga) zawiązaliśmy stosunki 
z Koncernem T.ansportowym 

Gerhard 8: Hey 
który posiada oddziały we wszystkich ośrodkach handlowych świata 
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Kursų Kiero 

Celem udostępnienia 
nauczania się 

ka 

sześcio yJodnlowy 

  

tak u nas liczne, a tak, niestety przez was 
urażone i od współpracy odsunięte, a szkoda! 
Niezgoda bowiem rujnuje! Trzeba dążyć do 
wysiłku pojednania jak „hurra patrjotow““, 
tak i ich przeciwników! 

PORPLISZCZE, POW. DZISNIENSKI. 

— Niezadowoleni. Trudno na świecie, 
szczególnie w dzisiejszych czasach znaleźć 
„žadowolonych“. 

„ Spojrzy sie na szpalty w jakimkolwiek 
dzienniku i widzi sie tych niezadowolonych, 
to z tego, z owego i tak w koło Macieju.. 

Nauczyliśmy się szukać tylko złych 
stron w każdem i we wszystkiem. Czy wglą- 
damy w siebie, znajdując w kimś zło, że mo- 
że i u nas to samo? — Nie. — Zostawiamy 
to na uboczu. Przystępujemy do walki, nie 
bacząc na środki, jakiemi się posługujemy i 
ich konsekwencje. Piszemy do dzienników, 
wytaczając na forum wszystko, co możliwe 
i niemożliwie, niebaczni, że może ktoś trzeci 
pokazać drugi medal i jego odwrotną stronę. 

Czytelnicy znają miejscowość P... z nie- 
snasek p. p. ]. i K. D. Panowie ci między so- 
bą o coś się powadzili. Nie będziemy wglą- 
dać o co — nie nasza rzecz; możemy z tych 
wielce rozkosznych przesłanek wnioskować, 
że o osobiste sprawy; ale jak na gentle- 
man'ów przystało waśnią się niby jacyś dy- 
plomaci. Akt tego sporu odbył się na łamach 
prasy, by wszyscy byli poinformowani, co 
się stało. 

Wspaniale! 
Nam czytającym został odchylony rąbe- 

czek kurtyny, co się dzieje na scenie życia 
p..kiego. Mało narazie, lecz bądźmy pewni, że 
znajdzie replika, a dowiemy się więcej. 

polskości. Z tego mianowicie względu 
zasługuje paryska „Gazeta Polska“ 
na jaknajszersze rozpowszechnienie — 
u nas w Polsce. Czego, niestety, nie 
widać... *) 

Redaktorem naczelnym paryskiej 
„Gazety Polskiej” jest obecnie dr. Ste- 
ian Włoszczewski. Dla niniejszego 
wspomnienia o „szczątkach wielkiej 
naszej Emigracji, o jej istniejących 
jeszcze „instytucjach a osobliwie o 
ludziach wybitnych, pozostałych 
jeszcze pe niej w Paryżu - pozwalamy 
sobie korzystać obficie z wiadomości, 
jaknajpewniejszych, rozrzuconych po 
kilku ostatnich numerach „Gazety”, z 
podanych przez nią wywiadów a 
osobliwie z wyczerpujących artykułów 
samego redaktora dra Wloszczew- 
skiego. 

* 

Nasza emigracja polityczna w Pa- 
ryżu była począwszy od 1812 roku, 
kwiatem narodu. Zwłaszcza rok 1830 
skierował do Francji najwybitniejszych, 
najwiekszych, najmądrzejszych obywa- 
teli. Wtedy to osiedli w Paryżu: Adam 
Mickiewicz, Juljusz Słowacki, Cypryan 
Norwid. Bohdan Zaleski, Andrzej To- 
wiański, Kaczkowski, a obok nich 
wodzowie: generałowie Dwernicki. 

Adres: 107, avenue d'llalie. Przedpłata 
kwartalna w Polsce 3 zł. Każdą zresztą 
księgarnia Gebethnera i Wojffa, (filja w 
Paryżu, najchętoiej załatwi. 

  

w biaiymstoku 
Początek kursu 15 marca. 

Informacyj udziela Zarząd Szkoły w Warszawie - tant w Białymstoku p. A. Smoliński, Adek S 
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WWWWWWWYWWWWWWYWYWYWYWYWWYZ 
Te same korzyści — przy mniejszych kosztach 

Największe w Polsce 
znane wszystkim 

oców samochodowych 
H. PRYLIŃ$KIEGO 

Warszawa, Al, Jerozolimska 27. 

Które zapewniły egzystencję i wyszkoliły już 
Tysiące szoierów 
mieszkańcom Województw Wschodnich tak popłatnego dziś fachu — i zaoszczędzenia kandydatom wysokich kosztów wyjazdu i pobytu w Warszawie 
organizują 

hurs kierowców 

Białystok ul. Słonimska 23. = 

  

Ot „ —malefi ki obrazek, przedstawiają- cy życie na głębokiej prowincji. Czyż inte- resuje to nas, że się tam gdzieś Pp. ]. 1 po Kz D. o maleńką troszeczkę posprzeczali! Nie le- piej byłoby gdyby ci panowie nas zaintereso- wali jakimś zagadnieniem samorządow. i swo je uwagi umieścili w dziennikach. Byłaby to rzecz arcyciekawa, no i pewna korzyść. 
: A tak — zostaje niesmak i „niezadowole- 

nie“. Dab. 

MOLODECZNO. 

— Co się robi w Gródku, W lokalu Urzę- 
du Gminnego, powiatu mołodeczańskiego od- 
było się roczne walne zgromadzenie człon- 
ków Kasy Spółdzielczej pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Kozłowskiego Nikodema z 
parafji chołchelskiej. Zebranie zagaił agronom 
p. Żukiel nawołując obecnych do uruchoinie- 
nia mleczarni spółdzielczej w Gródku. W wy- 
niku obrad wybrany został nowy zarząd Ka 
sy Spółdzielczej: ks. Nikodem Kozłowski, pro boszcz parafji chołchełskiej, Boharewicz Bu 
lesław z maj Wiałoruscz, Margajlik Al. z folw 
Halejki, Ignatowicz Borys wójt gminy gró- 
deckiej, Szymkiewicz Mieczysław z majątku 
Dowcewicze, Borodzicz Jan z zaść. Pron- 
czejkowo, Czapliński Apolinary z zaść. Wi- 
łucewicze, Korsak Tadeusz z Balcer i Sza- 
cior Ignacy ze wsi Kiełtowce. Ponadto ze- 
branie uchwaliło udzielanie członkom poży- 
czek pieniężnych do 800 zł. oraz towaru bez 
ograniczenia, następnie postanowiono rozdać 
pozostały w roku ubiegłym nawóz sztuczny 
w ilości od 3 do 4 wagonów. Na wniosek a- 
gronoma p. Żukiela postanowiono urucho- 
mić Spółdzielnię Mleczarską, W związku z 
tem dokonano wyborów Zarządu. 

  

Umiński, Różycki, Kniaziewi:z, puł- 
kownik Gorecki; mężowie stanu: ks. 
Adam Czartoryski, Niemcewicz, Wo- 
łowski i tylu innvch. 

Po roku 1863 cim przybyli do Pa- 
ryża pozostali przy życiu szefowie po- 
wstania styczniowego: generał Bosak- 
Hauke, który w 1871 roku broniąc, 
jako generał dywizji armji francuskiej, 
miasta D jon'u, został tam zabity, ge- 
nerałowie Wróblewski i Dąbrowski, 
pułkownik Okołowicz, rozstrzelani w 
następstwie za udział w Komunie 
przez wersalczyków. Wieszcie rok 
1905ty wysłał nową i tym razem 
ostatnią falę polskiej emigracji poli- 
tycznej. Na czele tej emigracji stanęli 
Bolesław Limanowski, Józef Piłsudski, 
Feliks Perl, Tadeusz Gałecki (Andrzej 
Srug), Wacław Sieroszewski, Jodko- 
Narkiewicz i inni. 

Wielka ta emigracja historyczną 
pozostawiła po sobie niezatarte śŚla- 
dy. Trzy instytucje, założone i ufun- 
dowane przez tę emigrację, przetrwa- 
ły do dnia dzisiejszego, a mianowicie 
„Bibljoteka Polska" wraz z „Muzeum 
Mickiewiczowskiem“, „Szkoła Polska 
Battignolska", założona przez znako- 
mitego chirurga Seweryna Galęzow- 
skiego, i Stowarzyszenie „Czci i Chle- 
ba“. Na czele „Bubljoteki Polskiej" 
stał do ostatniej chwili (1926 r.) Wła- 
dysław Mickiewicz, „Szkołą Battignol- 
ską” opiekuje się komitet, złożony z 
pp. d-ra Pożerskiego, Budzyńskiego, 

  

Na starcie i mecie biegu 1-sfokliometrawego 0/4 
mistrzowstwo Wilna. «А 

Wczoraj o godzinie 2-iej pp. Od- 
był się start do biegu 18-sto kilomet- 
rowego o mistrzowstwo Wilna. Boisko 
6 p. leg, przedstawiało malowniczy i 
niezwykły obraz. Narciarze w różno» 
kolorowych swetrach kręcą się wszę- 
dzie, sztubacy z książkami pod pa- 
chą, cywile z nastawionemi kołnierza- 
mi i dużo, dużo mundurów. 

Wszyscy się cisną do taśmy, roz- 
piętej na dwóch drążkach, z napisem 
start - meta. Tu stoi potężny major 
Wawron ze stoperem w ręku; co chwi- 
la wywołuje się nowy numer, zawod- 
nik podjeżdża i czeka; pięć, cztery, 
trzy, dwa— jazda komenderuje įedno- 
Stajnym głosem major: zawodnik po- 
chyla się, wpiera mocniej kijki w 
śnieg szurga nogami i— pędzi po przez 
wąski szpaler wijący się wśród pub- 
liczności, po chwili znika za zakrę- 
tem, cała uwaga widzów skupia się 
na następnym. | 

Gdzie są zakopiańczycy? Którzy 
tu mistrzowie? pyta każdy. Mniejsza 
o naszych, o Wilnian, mniejsza rów- 
nież o gości ze Lwowa, Przemyśla, 
Warszawy czy Baraniej Wólki — nie 
imponują nikomu, nie są znani, sław- 

ni nikt nie spodziewa się po nich 
niczego nadzwyczajnego. Ale Zako- 
piańczyk! To już klasa, to mistrz; kto 
pochodzi z tatrzańskiej stolicy, od 
kogo zaleci choćby zapach, nienajle- 
piej zresztą woniejących, Krupówek 
— ten już wart jest ciekawości, ten z 
pewnością nie jest matołem. 

Numer 10-ty. Kuraś— aha, to ten 
co zdobył mistrzostwo Zakopanego 
przed paru laty?; tak, to ten sam; ale 
wtedy nie startował Bronek Czech; 
ale startowali Krzeptowski, Rozmus, 
Gąsienica, Lankosz i wielu innych; 
tak w kombinacji Kuraś jest poważ- 
nym kandydatem do mistrzostwa Wilna. 

A oto numer 25-ty. Drobny, ale 
mocny w sobie, szeroki w ramionach, 
twarz ogorzała, usta zacięte—to Gą- 
sienica - Sieczka, rutynowany zawod- 
nik, specjalista od skoków... poza 
konkursem; taki to już charakter—w. 
konkurencji miewa zawsze dużo słab- 
sze wyniki: krótsze skoki, gorsza no- 
ta, ale potem, po oficjalnej części — 
mistrz; trzy razy miał już rekord Pol- 
Ski, ot i teraz ustanowił nowy na 
krokwi- 66 metrów, on jeden gdy 
jest w formie, w sztosie bije Bronka 
Czecha. Między nim a Kurasiem ro- 
zegra się walka O mistrzostwo, ale 
wszystko ża tem, że Sieczka zwycięży. 

AZS. wystawił dużo zawodników, 
coraz to ktoś z zielonym gryfem ru- 
sza w drogę; trochę Śmieszni są ci 
nasi wileńscy zawodnicy, denerwują 
się przed startem, przestępuję z nogi 
na noge, patrzą wyczekująco na ma- 
jora Wawrona, starają się naślado- 
wać wspaniały spokój zakopiańczy: 
ków, ale im się to fzgoła nie udaje, 
widać, że drżą na całem ciele, że ma- 
ją tremę — nie dziwota, nie sta towali 
jak tamci w stu wyścigach. Zato jacy 
eleganci! Paru biega w kołnierzykach 
(szczęś.ie, że nie sztywnych) i w kra- 
watach. Widocznie postanowili wyszu- 
kanym strojem zadziwić gości! 

Sensację wzbudza, Motyka Zdzi- 
sław. Niepozorny blondyn w  niebie- 
skiej koszuli, ale każdy wie, że na 50 
kilometrów nie ma on sobie równego 
w Polsce a i niekoniecznie każdy 
Norweg, Szwed czy Finn musi go po- 
bić; dał niejednemu bobu na mistrzow- 
stwach Europy. Motyka nie skacze, 
nie lubi tego fruwania w powietrzu 
kontentuje się bieganiem po ziemi. 
Zato biega cały okrągły rok. Zimą na 
nartach, latem w pantoflach lekkoatle- 
tycznych. W Krakowie, Katowicach i 
innych prowincjach uzbierał całą ko- 
lekcję puharów za biegi uliczne. W wodn 

      

Sekretarjat czynny codzień 

Eg Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo). g0,— 
  

  

dr. Ludwika Goreckiego i innych. 
Inicjatorami Stowarzyszenia „Czci 

i Chleba" byli jeszcze w 1830 r. Bohdan 
Zaleski i Królikowski oficer wojsk 
polskich. Powstało ono, pod hasłem 
obowiązku względem zasłużonych Oj- 
czyźnie, dopiero w 1862-gim. Zadaniem 
Stowarzyszenia było wypłacanie rent 
żołnierskich wszystkim bez wyjątku 
pozostałym przy życiu emigrantom, 
którzy brali udział w powstaniach. Ta- 
kich weteranów przeszło 300 otrzymy- 
wało miesięcznie od 40 do 50 fran- 
ków. Fundusze powstawały ze stałych 
składek i darów. W 1904 już tylko 
80 weteranów pobierało emeryturę 
„Czci i Chleba", a wśród nich jeden 
już tylko powstaniec z r. 1830-go, Jó- 
zef Kownacki, bezmała sto lat li- 
czący. 

Kolejnymi prezesami Stowarzysze- 
nia byli: Bohdan Zaleski, Łaskowicz, 
Aleksander hr. Straszewicz, Rusteyko, 
Władysław hr. Zamoyski (właściciel 
Kurnika i Zakopanego) i Władysław 
Mickiewicz. 

Orecnie przewodniczący Stowarzy- 
szeniu p. Dyonizy Zaleski, syn Boh- 
dana, liczący obecnie 76 lat sędziwe- 
go wieku. Wice-przewodniczącym jest 
dr. Ludwik Gorecki, wnuk Mickiewi- 
cza, skarbnikiem inż. Sosnowski, dy- 
rektor „Etablissement Naval", a człon- 
kami są pp. ks. dr. Jakubisiak, dr. 
Požerski, profesor Instytutu Pasteur'a 
i autor wielu prac naukowych, p. 

SZKOŁA FILĄOWA 
Związku Arfysttw Szfuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929, 

Warszawie był trzaci na mistrzowst* 
wach Polski—ale przegrać do Kus0“ 
cińskiego to nie wstyd. To też nikt nie 
wątpi, że mistrzem Wilna w osiem 
nastce będzie właśnie on— Motyka. | 

Wszyscy już odjechali. Sędziowie 
lecą do swego namiotu, widzowie do: 
bufetu na gorące parówki, zgrabnie W 
łożone na  talerzykach paluszkami 
pana sierżanta, ten i ów gramoli Si 
na skocznię, by—spojrzeć w dół. 

Sporo panienek kręci się na m 
tach, coraz to najeżdżając komuś nA 
nogę, potrącają kijkiem, szturchają W 
bok. Ale! Czyż można się gniewać na 
taki worek wdzięków, który przekłuw* 
Szy komuś but razem z palcami mó” 
wi słodko: „jaki pan nieuważny, 0 
mało się nie przewróciłam* г офе 
chawszy O trzy kroki dalej przewraća 
się jak kłoda bez żadnej widocznej |! 
przyczyny. | 

Godzina wpėt do czwartej —wedė“ 
ty sygnalizują przyjazd pierwszego | 
zawodnika, rumor, rwetes, wszyśćj | 
lecą do mety. 3 

Wpada i0-ty numer, Kuraš, ledwo 
się zasapał, wygląda Świeżo, @таг 
sko. Potem długie, długie chwile—nie" 
ma nikogo, rodzą się wątpliwości * 
chyba Kuraś skrócił sobie drogó 
czyżby mógł się tak  odsadzić. 1 
nie, wszystko w porządku, Punkty 
kontrolne stwierdzają, — 2е widziały 
Kurasia. 

Wreszcie nadjeżdża paru zawodhi* 
ków przeważnie z A. Z. S.u— 
zmordowani, ale biegną wytrwale, ma” 
ją ambicję, nie chcą się dać dużo 
nabić Zakopiańczykom —chcą pokazać: 
że i w Wilnie są sportsmeni 
: Oto Gąsienica-Sieczka, bieg to nie 
jego specjalność, ale jednak czas ma 
z pewnością dobiy. Wszyscy czekają 
na Motykę, już go widać z górki, juź 
wježdža—juž mija metę. Brawol bra” 
wol Ma numer 108, wyjechał jeden £. 
ostatnich. a” przyleciał vw czołowej 
grupie—zwyciężył niewątpliwie. Brawo 
Motykal A ten sympatyczny, skrome 
ny chłopak ściska ręce winszującym : 
mu kolegom i przygodnym znajomym 
c jest widocznie zadowolony, czuje: 
że ma dobry czas. 

Powoli ściągają się wszyscy: jest 
Król, Hermanowicz, Niemiec, Nieciecki: | n 
nadbiegają wciąż nowi; oto Pawłow” | łą 
ski- jeden z lepszych piłkarzy Wilna 
a debiutant na nartach, oto jaki 
brzdąc co ledwo od ziemi odrósł % + 
już 18 kilometrów przebiegł. 

Tłum rozchodzi się, niema już 58 
co patrzeć. 

A śnieg sypie i sypie — skocznia 
będzie jutro idealnal K rat. 
Dokładne wyniki biesu 18 50° 
kilometrowego o mistrzostwo 

Wilna. ; 
1) Motyka Zdzistaw 1 g. 15 m. 24 511 
2) Kuraś Józef 1 g. 18 m. 41 s. | 

                        

3) Król 1 g 20 m. 22 s, 
4) Gąsienica-Sieczka 1 g.21 т. 59 5 

Wszyscy z Zakopanego. 
5) Hermanowicz (A.Z. S.) 1 g. 25 M+ 

> 42 
6) Niemiec 1 g. 26 m. 17 s. 
1) Stankiewicz (A. Z. S.) 1 g. 28 m. 
8) Mikulski (A. Z. S.) I g. 30 m. 

Oprócz Motyki i Niemca wszyscy | | 
startują do kombinacji, ' 

Wyniki klasy Ill. 
1) Karpowicz (Pogoń) 1 g. 30 m. 34 5 
2) Kohutek 1 g. 31 m. 24 s. 
3) Wiełłowicz 1 g. 33 m. 46 s. : 
4) Nieciecki 1 g. 34 m. 16 s. a 

Wszyscy z A. Z. Su 
5) Doliński (| p. Leg.) 1 g. 40 m. 22 5 
6) Szala (21 baon K.O.P.) 1 g. 42 me 

3 16 5. 
Оёбтет bieg ukończyło 45 24% 
ików. 
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Henryk Babiński, autor głośnych prać 
© Sztuce kulinarnej . pisanych pod 
pseudonimem „Ali Bab*; adwokat 
Żychoń, członek Dyrekcji Kolejowej % 
„Compagnie du Nord* i p, Budzyń” 
ski, ostatni dyrektor Szkoły Polskiej 
w Battignolles. 

Stowarzyszenie „Czci i Chleba" je” 4 
Szcze działa, Jeszcze wypłaca renty: | | 
jeszcze niedawno skarbnik Stowarzy” 
szenia wypłacił ostataiemu z żyjących | 
w Paryżu powstańców z 1863 rokt | 
panu Bonhomme, Francuzowi, 50 ff 
miesięcznej emerytury. Ale są to jśź | 
ostatnie chwile zasłużonej . instytucji: 
Członkowie obecnego zarządu są 28° 
razem likwidatorami Stowarzyszenia. 

k „ 

‚ Z innych iastytucyj powołanych do 
žycia przez naszą Emigrację paryskas 
pozostały już tylko — wspomnienia. 

Nie istnieje już słynny Hótel Lam* 
bert, a raczej istnieje już tylko gmach - 
— gdzie przez lat tyle płonęło ognisko 
kultury polskiej. Znikł bez śladu „In“ 
stytut Panien". Na gmachu byłej Wyż 
szej Szkoły Wojskowej Polskiej — przy 
Bulwarze Monttparnasse ju: tylko herb 
polski przypomina przeminioną jeg0“ 
Świetność. 4 

Cz. J. 
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GDZIE TO, GDZIE 
ANKIETA 

W SPRAWIE OCHRONY ZAJĘGY. 
W styczniowym dodatku łowieckim 

razpisaliśmy ankietę na temat: 
1) Czy przedłużenie czasu ochromne 

go na zające względnie nawet całkowi- 
te zamknięcie przez pewien czas polo- 
wania na tę zwierzynę byłoby celowe? 

2) jeżeli tak — to czy odnośne za- 
rządzenie powinno objąć całe wojewó- 
dztwo Wileńskie, czy tylko niektóre i 
jakie mianowicie powiaty? 

3) jeżeli nie — to jakie inne środki 
zaradcze mogłyby poprawić opłakane 
zwierzostany zajęcze? 

Jaknajszerszy udział pp. myśliwych 
w tej ankiecie wszechstronnie sprawę 
oświetli i pozwoli czynnikom społecz- 
nym (T-wom łowieckim) wystąpić do 
władz z uzasadnionym wnioskiem. 

Listy w tej sprawie prosimy adreso- 
wać: Wilno, Urząd ' Wojewódzki, M. 

Pawlikowski. 
Ankieta nasza wzbudziła duże zain- 

teresowanie. W sprawie przez nią po- 
ruszonej otrzymaliśmy z różnych koń- 
ców województwa, a nawet. z poza je- 
go granic, aż 10 listów, które stopnio- 
wo będziemy drukować: w kolejnych 
dodatkach łowieckich. 

Pan W. Strzemiński z Wilejki Po- 
wiatowej pisze do nas: 

„Przedłużenie czasu ochrony na za- 
jące uważam ża wskazane lecz tylko 
na m-c październik, kiedy zające naj- 
łatwiej dopuszczają, wtedy właśnie 
pada większa część. 

Całkowity zakaz polowania będzie 
stosowany tylko przez myśliwych pra- 
widłowych, a nie kłusowników, pętla- 
rzy, których żadne prawa łowieckie nie 
obchodzą * wogóle te prawa mają w 
pogardzie. - 

Termin przesunięcia polowania Z 
1. 10 na 1. 11, należy zastosować na 
terenie całego województwa, a to ze 
względu żeby nie było żadnego przy- 
wileju, jak dla osób zamożnych tak i 
biednych. 

1) Najlepszym środkiem do popra- 
wienia stanu zajęcy uważam sprowa- 
dzanie żywych zajęcy do odświeżania 
krwi (sprowadzanie musi być systema- 
tyczne t.j. przez jakieś 3 - 6 lat). 

2) przez racjonalne karmienie zimą, 
eraz założenie w lasach pólek hodowla- 
mych (jak mi wiadomo nikt na terenie 
pow. Wilejskiego nie stosuje dokarmia- 
nia zwierzyny zimą.) 

3) Wejść w porozumienie z Kura- 
torjum O.S. celem wydania rozporządze 
mia nauczycielom szkół powszechnych 
przeprowadzania 2 - 3 razy miesięcz- 
nie pogadanek na temat ochrony zwie- 
rzyny, oraz podkarmiania zimą, a także 
e znaczeniu ekonomicznem łowiectwa 
dla Polski. 

Powyższe pogadanki winny być nie 
tylko przeprowadzone z dziatwą szkol- 
ną starszych oddziałów,lecz także i z 
dorosłymi. Sposób ten praktykowałem 
sam osobiście i w większej części mia- 
tem dobre rezultaty. 

Nie bacząc na powyższe, należy ka- 

żdemu myśliwemu wstąpić na członka 

T-wa Myśliwskiego, w danym powie- 
cie gdzie zamieszkuje, oraz także i na 
członka T-wa Łow. woj Wileńskiego, 
zdając sobie sprawę, że w pierwszym 
wypadku będzie posiadał tereny do po- 
lowania (jeżeli nie posiada własnych) 
a także przyczyni się swoją składką do 
nakarmienia niejednego zająca, kuropa 
twy, sarny i t.p., zaś w drugim, niech 
pamięta, że jego składka przyczyni się 
do zmniejszenia ilości wnyków na szy- 
jach zajęczych. 

Posiadam dane, że sporo myśliwych 
z Wilejki pow. nawet z wyższych urzę- 
dników, nie licząc ziemiaństwa okoli- 
cznego, zasługuje w zupełności na mia- 
no drugiej maksymy drukowanej co 
miesiąc w dodatku łow. „Słowa. 

Mamy w naszym powiecie jeszcze 
jedną złą stronę, a mianowicie: tam 
gdzie się znajdowały we wsiach daw- 
niej Hurtki, to teraz dzięki agitatorom 
białoruskim, nie można w ż aden spo- 
sób wydzierżawiać terenów. Robione 
to jest celowo. Właściciele ich wiedzą, 
że na niezarejestrowanych i niewydzie- 
rżawionych obwodach nikt połować nie 
będzie. 

Z tego zaś wynika że na terenach 
takich wsi kwitnie kłusownictwo i wny- 

karstwo, które to do szczętu w prędkim 
czasie wyniszczy wszystkie zające, ku- 
ropatwy i t.p. 

W swoisty sposób ujmuje „sprawę 
zajęczą“ pan B. Sulima - Samujłło pi- 
sząc do nas z majątku Białokorze, co 
następuje: 

* „Po przeczytaniu w dodatku łowiec 
kim do gazety Słowo Nr. 23 ankiety w 
sprawie ochrony zajęcy nie zabieram 
się do najmniejszej polemiki, trzymam 
się zdaleka od wszelkiego wypowiada- 
nia się, lecz tak już ostatniemi czasy du 
żo przychodzi się czytać w „Łowcu 
Połskim* i w dodatku wyżej wymienio- 
nym o różnych ochronnych terminach... 
Czem więcej będzie prawo łowieckie 
zabraniało połowania, to tem więcej bę 
dzie się uprawiać kłusownictwo(?). Co 
do tak znacznego zmniejszenia zaję- 
cy, to możno śmiało powiedzieć, że nie 
myśliwi ani kłusownicy na tyle wytępi- 
li zajęcy, za to ręczę. Niech każdy my 
śliwy przypomni sobie przedwojenne 
czasy, ile było zwierzyny, cietrzewi, głu 
szców, pardw kuropatw a zajęcy, a iluż 
było kłusowników? Wiem z praktyki, 
bo jestem myśliwym z dziada i ojca, 
sam poluję już 45 lat, więc wiem, ilu 
było myśliwych nielegalnych po wios- 
kach i folwarkach. Lecz dawniej można 
była bezkarnie zabijać psy, włóczące 
się po polu same iedne, czy to bądź za 
bydłem, jak również i koty chodzące po 
polu, bez żadnych pomiarów przestrze- 
ni, bo to jest egipska plaga zwierzyny. 
A te dwa lata t.j. 27 rok i 28 pamoru 
zajęczego, a to z racji mokrych lat, do- 
kończyły zające - szaraki. Zające tak 
samo nie przenoszą mokrego lata jak i 
owce, dowód tega mam u siebie w 
moim majątku Białokorze pow. Dziś- 
nieńskiego: moc było zajęcy szaraków, 
w zimie wieczorami można było wi- 
dzieć w ogrodzie i po dziedzińcu bie- 
gających; już w r. 27 widać było mniej, 
a w końcu 28 r. i obecnie nawet na po- 
lu ślad zajęczy jest bardzo rzadko wi- 
dzłany, a przecie kłusownicy nie cho- 
dzą, nikt nie poluje i ja sam u siebie 
nie połuję od roku 1915, zaś obecnie nie 
poluję z powodu bliskości granicy so- 
wieckiej. Wszystko to służy najlepszym 
dowodem, że wyginęły zające od mo- 
krego lata, co było nieraz przed wojną 
i jeśli będzie bieżący roku suchy, to 
zobaczymy napewno więcej zajęcy w 
jesieni, i dlatego uważałbym za zbyte- 
czne skracanie terminu polowania na 
zające.“ 

W dalszym ciągu ankiety p. G. Nie- 
wiarowicz z majątku Wyhołenięta (po- 
wiat Wilejski) pisze: 

„Korzystając z ankiety Sz. Redak- 
cji „Słowa* w sprawie ochrony zajęcy 
pozwalam sobie zabrać głos. Jako mie- 
szkaniec głuchej wsi powiatu Wilejskie 
go, a zarazem myśliwy ze smutkiem 
stwierdzam opłakany zwierzostan okoli 
czny. Jeżeli wycinanie lasów i przyczy- 
niło się w dużej mierze do tego, to je- 
dnak należy w tej sprawie doszukać się 
głębszych przyczyn. 

Bieda i niski poziom kulturalny wsi 
tutejsze sprawiają że duży pracent lud- 
ności zajmuje się pętlarstwem. Ostat- 
nie zimy u nas odznaczają się silnemi 
mrozami i obfitemi śniegami, które przy 
krywając oziminy naszych pól, pozba- 
wiły szaraków ich naturalnego pastwi- 
ska. Smutne resztki tych ostatnich tuią 
się do zabudowań gospodarskich, szu- 
kając żeru w ogrodach i sadach. Tym- 
czasem w płotach i bramach prawie ka 
żdego wiejskiego gospodarstwa czyha 
na nieszczęśliwych pętla, sporządzona 
z drutu, w który obfitują nasze okoli- 
ce, dawniej przyfrontowe. 

Złapać takiego pętlarza na gorą- 
cym uczynku i pociągnąć go do odpo- 
wiedzialności sądowej jest wprost nie- 
możliwością. Dawniej każdy myśliwy 
głuchej wsi stawał się samorzutnym tę- 
picielem pętlarstwa, chociażby z wła- 
snej obawy, aby jego ukochane psy nie 
trafiły do pułapki. Dzisiaj znowuż kłuso 
wnictwo i pętlarstwo wysuwają się na 
porządek dzienny, dzięki temu, iż co- 
raz bardziej zmniejsza się ilość myśli- 
wych, coraz rzadziej słychać trąbkę i 

muzykę ogarów w naszych lasach. No- 

wa ustawa łowiecka pozbawiła wielu 
najprzyjemniejszego i najpoetyczniej- 
szego sportu, albowiem nie posiada- 

  

  

  

  

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

KOMITET REDAKCYJNY: Bolesław Świętorzecki, D-r. Cz. Koneczny, Włodzimierz 
Korsak, Michał. Pawlikowski. 

  

Przypominamy, że w „Dziale Prawnym* 
dodatku łowieckiego umieszczane są najwa- 
żniejsze wiadomości z prawodawstwa łowie- 
ckiego oraz odpowiedzi na zapytania pp. My 
śliwych w sprawach wykładni i praktycznego 
stosowania poszczególnych przepisów pra- 
wa łowieckiego. Zapytania należy kierować 
listownie pod adresem: Wilno, Urząd Woje- 
wódzki, M. Pawlikowski. Osoby, nadsyła- 
jące znaczki pocztowe na odpowiedź, otrzy- 
mają odpowiedzi listowne niezależnie od ich 
umieszczenia w „Dziale prawnym”. 

ODPOWIEDŹ. 
Panu WŁ P. w Wilnie. Słusznie Sz. Pan 

zauważa, że art. 76 prawa łowieckiego mówi 

DZIAŁ PRAWNY. 
o odpowiedzialności za polowanie z gończe- 
mi na obszarze mniejszym od 2000 hektarów. 
Właśnie użycie przez ustawę w tym arty- 
kule wyrazu „obszar* a nie „obwód dało 
asumpt do liberalnej wykładni zakazu polo- 
wania z gończemi. Sprawę tę na innem miej 
scu omawia szczegółowo p. Bolesław Świę- 
torzecki. Do jego świetnego artykułu odsy- 
łamy Sz. Pana. Artykuł ten jest tem cenniej- 
szy że pochodzi od jednego z wspótwórców 
prawa łowieckiego. Że swej strony zaznaczyć 
jednak musimy, że Ministerstwo Rolnictwa 
wciąż stoi na stanowisku iż ten tylko może 
polować z gończemi, kto ma polowanie w 
obwodzie (a nie na obszarze) 2000 ha. 

MP: 

KRONIKA MYŚLIWSKA. 
Dn. 26 stycznia rb. odbyło się polowanie z 
naganką W Jodzie u p. Zawadzkiego. Poło- 
wano w 7 strzelb. Zabito 4 szaraki. 

Dn. 27 stycznia r. odbyło się polowanie 
z naganką w Korwiach u p. Justyna Strumił- 
ły. Polowano w 9 strzelb. Zabito 4 szaraki. 

a A a CNA UORO WODY 

Czasy ochronne w województwach sąsiednich. 
‚ Р. P. myśliwych województwa wileń- 

skiego zainteresują zapewne czasy ochron- 
ne, obowiązujące w województwach sąsie- 
dnich i bliższych, a więc w Województwie 
Białostockiem, Nowogrėdzkiem i Poleskiem, 

W Wojew. Białostockiem rozszerzono, 
podobnie jak w Wojew. Wileńskiem, ochro- 
nę na dzikie kaczki do dnia 15 lipca i na ko- 
zły do dnia 15 czerwca. Pozatem rozszerzo- 
no ochronę na zające —- szaraki do dnia 
15 października. 

W Wojew. Nowogródzkiem, najbardziej 
zbliżonem do Wileńszczyzny pod względem 
zwierzostanów, żadnych zmian nie wprowa- 
dzono. Tak przynajmniej wnosić można z. 
nieumieszczenia w ostatnich numerach dzien- 
nika wojewódzkiego nowogródzkiego żadne- 
go wogóle rozporządzenia p. wojewody no- 
wogródzkiego w tej materii. 

Natomiast na Polesiu rozporządzenie p. 
wojewody połeskiego, ogłoszone w Nr. 15 
poleskiego dzienniką wojewódzkiego pod 
pozycją 155-tą wprowadziło dużo zmian. No- 
tujemy najważniejsze z nich. Przedewszyst- 
kiem wprowadzono czas ochronny na nię- 
dźwiedzie, rysie, lisy i kuny, przyczem na 
rysie od 15 lutego do 15 grudnia (t. j. wol- 
no polować 2 miesiące), zaś na lisy od 1 
marca do 15 listopada (t. j. wolno polować 
3 i pół miesiące). Na kozły rozszerzono 
ochronę od 1 grudnia do 1 sierpnia; na jele- 
nie i daniele wogóke zabroniono polować 
(chociaż tych zwierząt, jak wiadomo, niema 
na Polesiu wogóle, chyba w zwierzyńcach... 
na szaraki rozszerzono ochronę od 15 stycz- 
nia do 15 października, na bielaki — od 1 

luutego do 31 października; na jarząbki od 
1 maja do I kwietnia (?!); na kaczki roz- 
szerzono ochronę aż do 25 lipca (?). Po- 
wyższe rozporządzenie p. wojewody pole- 
skiego będzie wkrótce, jak wiadomo, przed- 
miotem szczegółowej i fachowej oceny na 
łamach „Lowca Polskiego“. My ze swej 
strony zaznaczamy tylko, že uderza nas ta- 
kie doszczętne niemal  „pokiereszowanie“ 
terminów ogólnych, wymienionych w art. 
49-go prawa łowieckiego. Jakkolwiek regjo- 
nalne uprawnienia wiadz wojewódzkich do 
modyfikowania czasów ochronnych zależnie 
od warunków lokalnych są wskazane i ko- 
nieczne, to jednak sądzimy, że powinny być 
one dyktowane jedynie nieodzowną konie- 
cznošcią... Myśliwym z innych dzielnic Pol- 
ski przyjeżdżającym na Polesie trudno bę- 
dzie zorjentować się nawet w przybliżeniu 
w terminach ochronnych, zwłaszcza, że nie- 
które z nich są conajmniej „dziwne* (np. 
na jąrząbki wolno polować w kwietniu, t. j. 
w czasie ochrony ustanowionej przez prawo 
łowieckie, t. j. w czasłe, który zmieniony 
być może jedynie w drodze ustawodawczej), 
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jąc wymaganego terenu z psami, wie- 
lu prawdziwych myśliwych usunęło się 
w cień—zmniejszył się stopień ich zain 
teresowania zwierzostanem, z czego nie 
legalni myśliwi korzystają ze zdwojo- 
ną energją. To też ankieta w sprawie 
ochrony zajęcy jest bardzo na czasie i 
powinna wzbudzić w świecie myśliw- 
skim duże zainteresowanie. Wymiana 
myśli na szerszą skalę może pozwoli 
ująć sprawę odpowiednio i miejmy na- 
dzieję, że się znajdzie wytyczna, dzięki 
której walka z pętlarstwem ujawni się 
jaskrawiej i energiczniej. Zgadzam się 
zupełnie z Szanownym panem L. M., że 
ani przedłużenie czasu ochrony na za- 
jące, ani nawet całkowity zakaz polo- 
wania nie zaradzi złemu. Jednak uwa- 
żam ze swej strony że wyczekiwanie na 
ideowe uświadomienie społeczeństwa 
w tej sprawie chybia celu, ponieważ 
zbyt długo musielibyśmy” ua to czekać 
Nasuwa mi się natomiast inna myśl — 
zrealizowanie której mogłoby raz na za 
wsze przeciąć w zastraszający sposób 
rozwijając się dzisiaj pętlarstwo. Jeżeli 
w walce z potajemnem gorzelnictwem 
istnieje już ustawa iż pociąga się do od 
powiedzialności sądowej nie tylko wła- 
ściciela gorzelni, ale i gospodarza, na 
czyim gruncie znaleziono daną gorze|-- 
nię, dlaczego, pytam, nie może być po- 

dobna ustawa zastosowana w walce z 
petlarstwem?“ 
„ Szan. Autor wysnuwa projekt daleko 
idący — nowelizacji prawa łowieckie- 
go, co potrwałoby bardzo długo, nam 
zaś chodzi o obmyślenie doraźnych śro 
dków dla zaradzenia złentu. Pozatem 
wniosek p. Niewiarawicza nasuwa inne 
objekcje. Czy słusznem będzie kara- 
nie właściciela terenu za postawioną 
na gruncie jego pętlę?.. Wiemy wszak 
dobrze, jak trudno jest złapać lub wy- 

kryć pętlarza. Czyż za każdym razem 
miałby odpowiadać Bogu ducha nieraz 
winny właściciel terenu? (Przyp. Re- 
dakcji.) 

  

Zarząd Tow. Łow. W. W. zwraca 
się do Szanownych P. P. Członków To- 
warzystwa z uprzejmą prośbą o opła- 
cenie składki członkowskiej (zł. 17) na 
rok 1929. Przy sposobności opłacenia 
składki należy również wymienić sta- 

re legitymacje członkowskie (z r. 1928) 
na nowe — na rok 1929. 

    

ZAGRAŁY TRĄBKI 
W sprawie polowania z gończemi. 

Dowiedziałem się niedawno, iż w 
poważnem gronie kresowych myśli- 
wych zrobiono mi zarzut, że jakoby 
miałem przyczynić się do urzędowego 
komentowania artykułu prawa łowie- 
ckiego, dotyczącego polowania z goń- 
czemi. W ostatnim zaś dodatku łowie- 
ckim do „Słowa pan M. Pawlikowski 
w artykule swoim „Ku północnej Ru- 
bieży” przytacza powiedzenie, że na- 
wet „na złość* mnie, jako prezesowi, 
niektórzy panowie myśliwi nie chcą za- 
pisywać się w poczet członków Tow. 
Łowieckiego Województwa Wileńskie- 
go, gdyż miałem rzekomo „dać takie 
prawo łowieckie, które nie pozwala po- 
lować z gończemi'. 

Otóż, o ile chętnie ponoszę wszel- 
ką odpowiedzialność za moje czyny, о 
tyle „pokutować za cudze grzechy” nie 
mam najmniejszej ochoty. Szczególnie 
zaś w danym wypadku, w którym to 
posądzenie redukuje się do zarzutu, że 
albo przekładam dosłowne tłumaczenie 
tekstu ponad treść, albo, że zbrakło 
mnie cywilnej odwagi wyraźnie się wy- 
powiedzieć. To też pozwalam sobie 
drogą tego artykułu poinformować nie 
słusznie mnie posądzających panów 
myśliwych, jak sprawa się miała oraz 
jakie jest moje zdanie o urzędowym ko 
mentowaniu prawa o polowaniu z goń- 
czemi. 

45 ty artykuł prawa łowieckiego, 
opiewający o abwodzie niemniejszym 
niż 2000 ha, miał na myśli zamknąć po- 
lowanie z gończemi kłusownikom i zbli 
żonym do nich myśliwym, dybiącym 
na cudzą zwierzynę przez przepędzanie 
jej przy pomocy poczciwych piesków z 
sąsiednich lasów na swoje tereny, oraz 
określenie takiej minimalnej powierzch- 
ni, na której ten sposób polowania nie 
niepokoiłby zwierzyny w przylegają- 
jących obwodach. Tak przynajmniej ro 
zumiałem ten artykuł, kiedy był odczy- 
tywany na posiedzeniu w sprawie pra- 
wa łowieckiego w Ministerstwie Rolni- 
ctwa, na które to posiedzenie, wraz z 
kiikomu panami z naszego świata my- 
śliwskiego oraz niektórymi członkami 
Zarządu Związku Polskich T-w Łowie- 
ckich miałem zaszczyt być zaproszo- 
nym przez Pana Ministra. Mam też 
przeświadczenie, że o ile nie przez 
wszystkich, to przez znakomitą więk- 
szość członków owej Komisji, tak wła- 
śnie był ten artykuł rozumiany. Wynika 
to również z wyjaśnienia umieszczone- 
go w Nr. 42 Łowca Polskiego z roku 
1928. 

Inna rzecz, że gdyby. ustawa „po- 
szta“ na różne międzyministerjalne uz- 
godnienia i przeszła przez szereg „fil- 
trów*', ujmujących nie tyle jej treść co 
formę prawną, ukazała się w znacznie 
zmienionej redakcji, dającej możność 
dowolnego komentowania niektórych 
artykułów. Uprzedni „„język* prawa ło- 
wieckiego, aczkolwiek może mniej 
„prawny, był za to bez porównania 
więcej wyraźny. : 

Wracając zaś da omawianego ar- 
tykułu, uważam i obecnie, że dla inte- 
resów łowiectwo zupełnie jest obo- 
jętne, czy teren łowiecki, wynoszący 
2000 lub więcej hektarów, składa się 
z jednego obwodu własnego lub wspól- 
nego, czy też z kilku różnych, gdyż ty- 
tuł władania ziemią niema w danym wy 
padku dla łowiectwa żadnego znacze- 
nia. To też staje się niezrozumiałem, 
dlaczego właścicielowi lub dzierżawcy 
własnego . lub dzierżawcy jednego 
wspólnega obwodu o powierzchni 2000 
ha ma być pozostawiony przywilej po- 
lowania z gończemi, gdy już nawet my- 
śliwemu posiadającemu obwód własny 
o 19000 hektar. i dodzierżawiającemu 
chociażby kilka tysięcy hektarów przy- 
legających bezpośrednio obwodów, z 
których żaden, wzięty z osobna, nie wy 
nosi 2000 ha. niema być wolno polo- 
wać z gończemi?... Niezgodne, mojem 
zdaniem, z duchem prawa łowieckiego 
tłumaczenie artykułu 45 polega na tem, 
że pod słowem „obwód łowiecki' ze- 
chciano rozumieć wyłącznie jednostkę 

zarejestrowaną zgodnie z tytułem wła- 

dania ziemią, nie zaś obszar terenu ło- 

wieckiego danego myśliwego ewentual 

nie T-wa. Bo jak to wynika z punktu 

6 artykułu 76, zgodnie z którym „grzy- 

wną do dwustu złotych... karany będzie 

kto poluje z chartami lub psami goń- 

czemi na obszarze mniejszym niż dwa 
tysiące hektarów* jasno wynika, że 

nieprzerwany obszar terenu polowania 
poszczególnego myśliwego ewent. To- 
warzystwa, nie zaś obwód łowiecki 
rejestrowany z tytułu własności gruntu 
miało prawo łowieckie na myśli. 

Tak też, mojes. zdaniem, winien 
być interpretowany i artykuł 46, opie- 
wający o polowaniu na łosie i jelenie. 

Proszę mi wierzyć, zwracam się tu 
do panów myśliwych  posądzających 
mnie, jak to już wspomniałem, o przy- 
czynienie się do urzędowego tłumacze- 
nia artvkułu 45, że nie drogą kazuisty- 
ki starałbym się skrępować połowanie 
z gończemi, lecz już na owem posiedze 
niu w Ministerstwie Rolnictwa zapro- 
ponowałbym wyraźnie całkowity zakaz 
takowego, gdybym je uważał za niedo- 
puszczalne w interesie naszych zwie- 
rzostanów. Będąc zaś zdeklarowanym 
przeciwnikiem wszelkich krańcowości, 
gdyż mojem zdaniem tylko samo ..ży- 
cie“ može tworzyć nowe formy, prawo 
zaś i przepisy jeno winny normować je 
uj mując całość zgodnie z duchem cza- 
su, tak radykalne wkraczanie w dzie- 
dzinę naszego kresowego łowiectwa, 
jak zupełne zamknięcie polowania z 
gończemi, uważam za niemożliwe i nie- 
wskazane. 

A teraz, a propos, parę słów o re- 
jestracji obwodów. Otóż pierwotna re- 
dakcja prawa łowieckiego przewidywa 
ła rejestrację nietylko wyłącznie przez 
właścicieli gruntu lecz i przez dzierża- 
wców polowania. Artykuł ten podczas 
uzgadniania uległ zmianie i śmiem twie 
rdzić, że ze szkodą dla łowiectwa, przy | 
najmniej na Kresach Wschodnich. Re- 
zultat tego jest taki, iż znakomitej wię- 
kszości terenów. włościańskich niema 
sposobu wydzierżawiać w celach ło- 
wieckich. Włościanie nasi nie chcą re- 
jestrować obwodów, a to z obawy 
przed podatkami. Już niejednokrotnie 
słyszałem odpowiedź: „jak my zare- 
jestrujemy nie ominie nas podatek i cho 
ciaż przez pierwsze sześć lat zgodnie z 
umową opłacać go będzie dzierżawca, 
nie mamy żadnej wątpliwości, że po u- 
pływie tego terminu, ponieważ my re- 
jestrowaliśmy nie dzierżawca, a więc 
nakazy płatnicze były na nasze imię, 
ciężar ten spadnie na nas. Wiemy prze 
cie, iż nie było jeszcze przykładu znie- 
sienia jakiegokolwiek pobieranego prze 
dtem podatku“... 

Niestety przy obecnym chaosie po- 
datków samorządowych i zasypywa- 
niu włościan z najprzeróżniejszych ty- 
tułów nakazami płatniczemi nie można 
im odmówić w tym względzie pewnej 
słuszności. 

Rezultat więc taki, że z wyjątkiem | 
obwodów własnych znikomej ilości 
wspólnych reszta obszaru gruntów wło 
ściańskich pozostaje bez żadnej opieki 
łowieckiej. Sądzę, że wśród znających 
nasze warunki, nie znajdziemy nikogo 
tak naiwnego, ktoby przypuszczał, że 
na tych niezarejestrowanych terenach 
nie dokonywa się polowania i zwierzy- 
na zażywa błogiego spokoju, przeciw- 
nie tam właśnie kwitnie największe kłu 
sownictwo i wnykarstwo, przez nikogo 
w niczem nie krępowane. Żadne wła- 
dze poradzić na to nie mogą. Polowej 
policji nie mamy a państwowa nie ma 
na to ani czasu, ani możności. Oczywi- 
Ście więc, że taki stan rzeczy nie leży 
w interesie łowiectwa, a tylko wielce 
sprzyja rozpanoszeniu się kłusownict- 
wa, wnykarstwa, no i rozmnoży wil- 
ki. W niezarejestrowanym obwodzie 
polować nie wolno, rejestrować włoś- 
cianie nie chcą, ewentualny dzierżaw- 
ca nie może, to też gdy wilki zalegną 
na włościańskich terenach, pomimo, 
że ich właściciele proszą, by je tam 
strzelać, myśliwy od polowania musi 
się powstrzymać. Że tak jest twierdzę 
z osobistego doświadczenia i niechyb- 
nie w roku bieżącym co najmniej 2-3 
wilka, które miałbym na rozkładzie, 
pozostaną w najlepszem zdrowiu. Arty- 
kuł 50, głoszący o tępieniu szkodni- 
ków ma zastosowanie tylko do stu- 
metrowej odległości od budynku, a wi! 
ki zalegają conajmniej o parę kilomet- 
rów od. ludzkich osiedli. 

Bolesław Świętorzecki 
Styczeń, Malinowszczyzna. 
WEZ TRZRZEREZW WO OTZZOTONEJESTY NZ" UEŃDRECA 

TWOJA ROCZNA SKŁADKA CZŁON- 
KOWSKA — TO O 10 PĘTLI MNIEJ 
NA SZYJACH NIESZCZĘSNYCH SZA- 

RAKOW. 
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Z CHARTAMI 
Nie tak dawno temu, bo zaledwie 

jakieś czterdzieści parę lat upłynęło od 

czasu wydarzenia, które opowiem: —— 

Zjechałem do dziadostwa moich Weę- 
cławowiczów do Burbiszek, w powie- 

cie Wiłkomierskim położonych. Cudo- 

мпа ta rezydencja z pałacem w sty- 
lu włoskim w środku dawnego parku. 
położonym. Park ten ręką babki sadzo- 
ny, jest bodaj jednym z najpiękniej- 
szych w Polsce ze swemi grupami 
drzew o barwach dobieranych kunszto- 
wnie, z alejami z tuj strzyżonych w ko- 
lumny i wirydarze i wartkim a szero- 
kim strumieniem w głębokim parowie, 
świerkiem porośniętym, w'*kaskadach 
szybko płynącym. ‚ 

Dziś, niestety, Burbiszki okrojone 

do 80 hektarów, z pałacem zajętym w 
3/4 prze wojsko. litewskie a tylko w 
1/4 przez. właścicielkę, przedstawia 
smutny obraz demokratycznych i an- 
typolskich zarządzeń wszelkich Volde- 
marasów, Smetonów etc. 

W Burbiszkach zastąłem kuzyna 
mego Zygmunta Węcławowicza z Na- 
run i gościa Fortunata Zdziechowskie- 
go. Zygmunt syn Henryka był bodaj 
najzawziętszym myśliwym, jakiego w 
życiu spotkałem, a dziedziczył tę pasję 
po ojcu, u którego psiarnia naruńska 

liczyła przeszło sześcdziesiąt gończych, 

chartów i wyżłów. Wszystkie psy pier- 
wszej klasy — tak zajadłe, że raz ży- 
dówkę żebraczkę rozszarpały na ka- 
wałki nim ludzie z pomocą nadbiegli. 

Z psiarni naruńskiej Zygmunt przy- 

prowadził do Burbiszek dwaraście 
przednich chartów, Zdziechowski zaś 
swego znakomitego Sokoła przywiózł 
aż z pod Mińska. 

Zygmunt Węcławowicz, ten znany 

gospodarz, hodowca i działacz społecz- 
ny, którego zeszłej zimy odprowadzili- 
śmy na wieczny spoczynek, zmarł na 
anginę serca, pomimo której polował i 

na ostatniem polowaniu w Soleczni- 
kach, dzięki przemęczeniu, dostał ata- 
ku, który go zabrał nam na wieki. Wów 
czas był to jednak młodzieniec potężny 
i sił niewyczerpanych, miły, uprzejmy 

ale w jednem tylko nieustępliwy, 
sprawy myśliwskie chodziło, a przede- 
wszystkiem o honor psiarni. 

Otóż wtedy, nazajutrz po moim 
przyjeździe, pojechaliśmy na łowy z 
chartami. Mnie dali małego konika Kir- 
giza z kozackiem siodłem. Nie podobał 
mi się ten wierzchowiec, bo co drugi 
krok utykał wiokąc nogami po ziemi, 
byłem więc pewien, że się ze mną przy 
lada nierówności terenu przewróci. 
Dwaj zaś moi towarzysze dosiedli py- 
sznych koni. Teren dla chartów był 
doskonały: poła, łączki pagórki i błot- 
ka kępiaste, gdzie szarak na jesieni 
chętnie lega. Dojeżdżamy do takiego 
błoatka, suchego na szczęście. Mnie ka- 
zano jechać środkiem, dwaj towarzy- 
sze jechali po bokach, charty zaś wa- 
łęsały się pomiędzy kępami. 

Naraz porywa się szarak. Wydżha! 
Charty ruszyły a mój Kirgiz poniósł się 
w cwał, skacząc po kępach. Żadna siła 
nie mogła go powstrzymać, sądziłem, 
że ostatnia godzina moja wybiła i że 

kark skręcę bez pudła. Bogu ducha mo- 
jego poleciłem, strzemiona wypuściłem 

się potem okazało, miał żelazne nogi i 
nigdy się nie potknął a tembardziej nie 
wywróci, tylko w stępie nogami po- 
włóczył, czego nie wiedziałem wcale, 
również i tego, że nawykł do cwałowa- 
nia za chartami. Zaraz przy końcu owe- 
go błota charty z dwu chron dopadły 
zająca i my trzej znaleźliśmy się przy 
nim. „„Moja Strzałka wzięła” woła Wę- 
cławawicz. „Mój Sokół chwycił" krzy- 
czy Zdziechowski. — Nie moja! — Nie 
mój! Sam widziałem! — I ja widziałem! 

— Nieprawda!-—To ty mówisz nie- 
prawdę! Co ja? To ty łżesz i t. d.i t. d. 
Dosyć, że skończyło się na tem, że je- 
den wołał: „nie znam więcej pana”. 
Drugi zaś: „i ja z panem nic więcej 
wspólnego mieć nie chcę*. „Kwita z 
przyjaźni” — „To i chwała Bogu!* 

Patrzałem na moich towarzyszy jak 
na warjatów i przezornie wjechałem 
koniem pomiędzy nich. 

Polowanie i humor po tym incyden- 
cie djabli wzięli. Jechaliśmy dalej w 
milczeniu z wiorstę. Charty biegały tam 
i sam, aż mijamy brzeg wioski i ogród 

gdy o i leciałem jak wicher. Mój Kirgiz, jak z kapustą. Psy częściowo znajdowały 
się nazewnątrz ogrodu, para zaś prze- 
skoczyła płot a z niemi Sokół. Zaraz 
za płotem teren się wznosił i kończył 
dosyć stromym pagórkiem porośniętym 
krzakami. Naraz z kapusty wyskoczył 
szarak, wśliznął się między żerdziami 
płotu i mknął ku wzgórzu. Wydżha! 
Charty pomknęły za nim, ale stary 
gracz zaczął się od nich widocznie od- 
sadzać. 

Wszystko się działo z błyskawiczną 
szybkością 1 już zając był o jakie pięć- 
dziesiąt kroków za płotem, gdy Sokół 
spostrzegł gonitwę. W potężnych Stt- 
sach ruszył naprzód, przesadził płot i 
mknął jak strzała z łuku wypuszczona. 
Zamarliśmy z emocji; Sokół już dopadł 
pędzących chartów, już ich minął i za 
chwilę chwycił zająca, w chwili, gdy 
miał już ukryć się w zaroślach. 

„Jezus, Marja“ krzyknąt Węcławo- 
wicz i skoczywszy z konia rzucił się 
obejmować i całować Zdziechowskie- 
go. „Wybacz mi, mój drogi, — ty mia- 
łeś rację, twój Sokół to cud, to chart 
nad chartami a moja Strzałka nie war- 

ta nawet pięt mu lizać, takiego charta 
jak świat światem nie było, przyjacie- 
lu drogi, wybacz mnie, — wybacz!” 

Dwaj przyjaciele, którzy przed 
chwilą byli zda się nieprzejednanymi 
wrogami, ściskali się serdecznie i u obu 
łzy ciurkiem spływały po policzkach. 
Wyznam, że i ja jakąś tam wilgoć w 
oczach poczułem bo i jakże nie wzru- 
szyć się widząc tak serdeczną skruchę 
i admirację prawdziwego łowcy wobec 
fenomenalnego charta. 

Tacy to byli dawniejsi młodzieńcy; 
z takich wyrabiali się dzielni ludzie, bo 
chowali się w zdrowej atmosferze i 
zdrowych doznawali emocyj. Nie dan- 
cingi i fox-trotty ich nęciły, ale knieja 
z jej urokiem i czystem powietrzem, da- 
jącem zdrowie, a w zdrowem ciele zdro 
wą duszę. St. Wańkowicz. 

Petesza 5.-XI 1928 r. 
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Koliokacja Miorska 
Korzeniowski, pisząc „Kollokację“, 

miał na celu zaznajomienie czytelnika z 

życiem szlacheckiem w „majątku roz- 

biorowym* i przeciwstawienie kolloka- 

torów, jako sfery niższej — sferze wyż- 

szej, którą stanowił właściciel majątku 

niepodzielonego. Pisząc  Kollokację 

Miorską, mam na myśli rozbiorowy ma- 

jątek ziemski, który wskutek reformy 

rolnej, zmieniając swój obszar, zmienia 

jednocześnie i charakter gospodarczo- 

socjalny. 
Jeżeli jednak w Kollokacji Korze- 

niowskiego, kollokatorowie, siedzący 

na dziesięciu, trzech i na jednym nawet 

chłopie, stanowią państwo niezgody, 

sporów. kłótni i procesów,to w kollo- 

kacji ziemiańskiej, wskutek zmniejsza- 

nia się dystansu dziełącego dawną niż- 

szą socjalnie sierę od sfery wyższej, 

rozszerza się znacznie krąg promienio- 

wania, a wskutek tego i możność po- 

mnażania zespołu państwowotwórcze- 
go. Działa w danym wypadku potrzeba 

zbliżenia gospodarczego, jak również 

harmonja przynależności do grupy po- 

krewnej, związanej historycznie wspól- 

nym uciskiem rządu zaborczego. Walo- 

ry jednak wyłonione z kollokacji zie- 

miańskiej państwowotwórczemi będą 

tylko wtedy, gdy cała grupa osiągnie ta 

kie materjalne warunki gospodarcze, 

które zapewnią możność wychowania i 

wykształcenia przyszłego typu pionera. 

| Jakim ten typ — będzie, dziś określić 

trudno. Faktem jednak niezbitym jest, 

iż wobec kurczenia się wielkich przed- 

siębiorstw rolnych z jednej strony, a 

braku kapitału z drugiej — zmieni się 

— © tyłe, iż praca osobista w produkcji 

wybije się ponad kapitał. Całe szeregi 

sił pomocniczych, zaczynając od rząd- 

cy, buchaltera, ekonoma, a nawet pisa- 
rza, przejmie dawny dziedzic, który ra- 

zem z rodziną własną zajmie dominują- 

ce miejsce w grupie wytwórczej. 

„Takie hierarchiczne przesunięcie w 

niedawnej strukturze wielkiego przed- 

siębiorstwa rolnego wraz z całym sze- 

regiem nowych obowiązków, wymaga- 

jących skupienia całej energji i pracy 

dla funkcyj absorbujących fizycznie — 

kardynalnie zmienia stosunek przyszłe- 
go kolłokatora ziemiańskiego do jego 

abowiązków społecznych. Jeżeli zie- 

mianin na przedwojennym warsztacie, 

zajmując w przedsiębiorstwie rolnem 

kierownicze stanowisko, miał czas na 

uzupełnienie swych wiadomości tacho- 

wych, czy to jako członek centralnego, 

gubęrnjalnego lub powiatowego Towa- 

rzystwa Rołniczego, jeżeli mógł więcej 

czasu i średków poświęcać na studjo- 

wanie dzieł rolniczych, czy wreszcie na 

przewodniczenie lub patronowanie w 

kółku rolniczem — to dzisiejszy kollo- 

kator musi poddać cały dawny system 

gruntownej kontroli. @ 

Ciężkie warunki gospodarcze, czę- 

sto zmuszające kollokatora do medyto- 

wania nad kupnem niezbędnych arty- 

kułów spożywczych dla domu, pozba- 

wiające możności prenumerowania ga- 

zety rołniczej, zgóry przesądzają sy- 

stem kompletnego zamknięcia się w 
czterech ścianach w smutnej perspekty- 

wie kręcenia bicza z piasku. W takich 
warunkach materjalnych mowy być nie 

może o wyjechaniu do Wilna na zebra- 
nie Tow. Rolniczego. Również praca w 
kółku rolniczem słabnie w miarę zamie- 

w. WILIANS. 
2% TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 
Tłomaczenie z angielskiego 

  

— Wówczas ona — obywatelka Re- 
gnot, objęła Charpentiera — mówiła 
dalej p. Fourbe i zawołała:,„Czyż nie za 
omniałaś o swej Wiktorji, swojej ma- 
eńkiej Zuzie, pamiętasz Janku?" 

Wówczas Charpentier pochwycił jej 
dłonie i zaczął je całować, a patrzał w 
jej oczy tak żałośnie, tak żałośnie... 
„Najdroższa, — mówił, — czyż mógł- 
bym zapomieč?“... 

— Ach, — westchnęła staruszka — 
Jak pięknie ludzie się kochają!... 

— Cóż dalej? 
— Cóżbyś sama zrobiła potem? Na- 

turalnie, poprosiła byśmy ich zostawili 
samych. Ach, żebyście widziały fizjo- 
gnomję tego Granda-Duca! Naprawdę 
można było myśleć, że trupem padnie! 
Cóż to, czy miał nadzieję, że swoim gar 

bem zachwyci taką piękną kobietę! Je- 
szcze czego! Ich szczęściem, że ja tam 

byłam, gdyby mnie nie było, garbus 
nie dopuściłby do zgody. Musieliśmy 
ich zostawić w pokoju, Grand-Duc wy- 
myślał, groził, rzucał się, ale ja byłam 

taka szczęśliwa, że nic mnie to nie 
wzruszało! Cud to prawdziwy, że ich 
łos znów połączył!.. 

* Rozdział XVIII Zmiana łosu. 

Wzruszenie i zdumienie Sspowodo- 
o czynem nieznajomej kobiety, ode- 
brały siły osłabionemu chorobą Hekto- 
rowi. Po wyjściu Grand-Duca i pani 
Fourbe nie mogł dłużej panować nad 
merwami i opadł ciężko na łóżko nie   

rania własnego intellektu. W takich 

warunkach ironją wydaje się projekto- 

wana w swoim czasie trójstopniowa or- 

ganizacja wychowawcza, polegająca 

aa wpływie kulturalnym kilku tysięcy, 

kulminujacych kulturalnie dworów po 

przez kilkunastotysięczne gospodar- 

stwa osadnicze do kilkuset tysięcy go- 

spodarstw prymitywnych  włościań- 

skich. 

Ten mój dość długi wstęp ma na 

celu zaznajomienie czytelnika z Tow. 

Rolniczem powstałem w Wileńszczyź- 

nie w stronach Miorskich, a założonem 

w celu samopomocy przez miejscowych 
koliokatorów ziemiańskich. Spustosze- 

nie wojenne, reforma rolna, brak długo- 

terminowego kredytu, 'a ponad tem 
wszystkiem cztery lata nieurodzaju z 

piątym — obecnym klęskowym, to już 

zadużo nawet dla zahartowanego ko- 

llokatora! Trzeba sobie radzić samym 

w zakresie sąsiedzkiego kręgu promie- 

niowania. Bez wielkich rozchodów i ha 

łasu skromny lokalik w Miorach, aby 

miał gdzie sekretarz w oznaczone dni 

przyjąć — pozatem wszystkie inne fun- 

kcje na terenie w folwarkach stowarzy- 

szonych, gdzie też odbywają się mie- 

sięczne zebrania Towarzystwa. 

Wskutek znacznej ilości folwarków, 

a przez to licznego sąsiedztwa, strony 

Miorskie wybornie nadają się na takie 

koliokatorskie zbliżenie. Same Miory 

dawna posiadłość rodziny Ryłłów w 

1640 r. przez Krzysztofa i Helenę z 

Wołków sprzedane Sebastjanowi Świa- 

topełk-Mirskiemu, sędziemu  brasław- 

skiemu w późniejszych czasach czę- 

ściowo przez działy rodzinne, a czę- 

ściowo przez parcelację tworzą kollo- 

kację miorską, która niby wianuszkiem 

obsiadła ogromne jezioro Miorskie. 
Więc mamy Miory, które jako wiano 

joczówny, córki Konrady  joczowej 

wnuczki Ludwika Światopełk-Mirskie- 

go, zaś siostry p. Konrada znanego 

Wilnu, przeszły w dom  Jabłońskich. 

Dałej idą Miory Klottów, obecna wła- 

sność p. Jana rejenta, które przez Ma- 

„rjannę Klottową stolnikową brastawską 

córkę Tobjasza Puciaty przechodzą w 

dom Klottów. Potem Miory Bielikowi- 

czów, od których po przez wiano prze- 

chodzą do Doboszyńskich, obecnie zaś 
z parcelacji nabył p. Rodziewicz wójt 

miorski, ożeniony z Doboszyńską. Wre- 

szcie Miory Reutów w obecnem wła- 

daniu Niekraszewiczów. Oprócz Ka- 

mionpola p. Wiesława Światopełk-Mir- 

skiego i Krycewicz p. Władysława Fie- 

dorowicza, którym zresztą niezmierzo- 

ne przestrzenie graniczących błot prze- 

brodzkich nadają pozory obszarników 
reszta to typowi kollokatorzy z prze- 

ciętnej normy rolnej ad 300 do 100, a 

nawet i mniej hektarów. W Poznań- 

skiem, a nawet w Królestwie byłaby to 

fortuna zamożnego posiedziciela, w Bra 

sławszczyźnie, to dziś jedynie kulminu- 

jący rezerwuar honorowych pracowni- 

ków samorządowych, spółdzielczych 

kas i mleczarń, kółek lub temu podob- 

nych instytucyj społecznych. 

Ale chcąc kulminować trzeba i o 

swoim dobrobycie _ myśleć — inaczej 

wszystko zginie marnie. Odejdą p.p. 

Władysław Fiedorowicz, i Olgierd 

Oskierka, i Konrad Doryngowski, i Mi- 

rosław Ciszewski niezastąpieni w sa- 

morządzie powiatowym, odejdzie p. 

mówiąc ani słowa. Zuza usiadła przy 
nim i gładząc jego ręce, przyglądała 
mu się z wyrazem zaciekawienia i 
współczucia. 

Długą chwilę trwało milczenie. Pię- 

kna pani ważyła caś w myślach. He- 

ktor nie przerywał milczenia. Czekał 

pytań, próbował nawet ułożyć szereg 

kłamstw i odpowiedzi, lecz mózg odpo- 

wiadał mu posłuszeństwa, nie mógł 

myśleć. @ 

— Mój drogi, — rzekła stanow- 

czym tonem Zuza, — od tej chwili los 

nasz jest związany. Grand-Duc nie 
przebaczy mi swojej przegranej, będzie 

nas śledził, szpiegował, musimy się za- 

bezpieczyć przed wszelkiemi podejrze- 
niami... 

— Zrobię wszystko, co pani rozka- 

że, uratowała pani życie nieznajomemu, 

obcemu człowiekowi, nie wiem, czy od- 

płacić zdołam za szlachetny czyn pani! 

— szeptał z wdzięcznością Hektor, — 

przedewszystkiem  winienem  powie- 

dzieč calą prawdę.... 

— Nie czas teraz na rozmowę o tem 

— przerwała żywo, — gdyby nas pod- 

słuchano, bylibyśmy oboje zgubieni. Po 

słuchaj mnie uważnie: Przedewszy- 

stkiem musimy mówić do siebie po 

imieniu, pozatem ty przeniesiesz sią 

do mnie, mieszkam w ładnym pałacy- 

ku pod miastem, tam szybka odzyskasz 

siły i zdrowie. Czy. czujesz się na siłach 

pojechać ze mną natychmiast? Powóz 

mój czeka, zabiorę cię ze sobą. 

Г 

Feliks Światopełk-Mirski, świetny kie- 

rownik Kasy Stefczyka w Miorach 

szczerze lubiony i zaufany miejscowych 

chłopów, odejdzie niezastąpiony w 

swojej pracy i cierpliwości w obcowa- 

niu z ludnością wójt p. Rodziewicz, 

odejdą licznie i inni pracujący społecz- 

nie, których nie spamiętać. Dalibóg 

odejdą, bo wszak to już nie te dawae 

czasy, gdy się miało w gospodarstwie 

do zastąpienia i rządcę, i ekonoma, i 

pisarza i ciwuna. Dziś inne czasy 
wszędzie trzeba być samemu. Dziś po- 

nad wszystkiem zapanowało przysło- 
wie: „pańskie oko konia tuczy”. 

Sposób tuczenia tego konia jest 

stałym tematem i troską zrzeszonych w 

Miorskiem Tow. Rolniczem, którego 

zarząd stanowi jaka prezes p. Mirosław 

Ciszewski i p. p. Feliks Światopełk-Mir 

ski, Władysław Fiedorowicz i Olgierd 

Oskierka jako członkowie. Towarz;- 

stwo zbiera się raz na miesiąc kolejno 

w majątkach stowarzyszonych i liczy 

obecnie 50 członków, liczba ta jednak 

jeszcze w bieżącym roku ma być po- 

dwojona. Zorganizowano dwa koła po- 

rad sąsiedzkich: jedno — Miorskie z 

zarządem składającym się z p. p. Wie- 

sława Światopełk-Mirskiego z Kamion- 

pcla, Marjana Szałkiewicza ze Stanie- @ 

lowa i Ryszarda Rajewicza z Nowzyo 
Dworu, drugie — Międzyrzeckie z p.p. 

Olgierdem  Oskierką z Międzyrzecza, 

Janem Szadziewskim z Pieresłowa i 
Władysławem  Bogusławłewiczem z 

maj. Bogudzięki. Powstały cztery Se- 

kcje: hodowlana, nasienno-doświad- 

czalna, lniarska i rachunkowe-rolnicza. 

na której czele stoi p. Tadeusz Ciszew- 

ski. Pozatem Towarzystwo utrzynwje 

instruktora regulującego karmienie by- 
dła. 

W styczniu w Kamionpolu odby'o 
się kolejne zebranie Towarzystwa, na 

które zjechało 31 członków, zaś z Wil- 

na — instruktorzy z Wileńskiego Tow. 

Roln. p. p. Wierzbicki, Opacki i Mro- 

szczyk. Oby wycieczek, które zbliżają 

p. p. instruktorów wileńskich z najdal- 

szym terenem pracy ożywiając jedn10- 

cześnie papierowe i biurowe ich czyn- 

ności było jaknajwięcej! 

Miorskie Tow. Rolnicze, które zaję- 
ło miejsce dawnego Miorskiego Oddzia 
łu Związku Ziemian, stanowi wysoce 
interesujący przyczynek do pogłębienia 
i przewartościowania dróg, któremi 
ziemiaństwo nasze awykb chadzać. 
Coraz bardziej pogłębiające się zrozu- 
mienie zasadniczych różnic pomiędzy 
kollokatorami wyłonionymi z reformy 
rolnej, a resztą pozostającą przy du- 
żych warsztatach rolnych — dziś już 
jest faktem niezbitym. Gdy kollokato- 
rów absorbuje praca na miejscu na te- 
renie powiatu, ba! często jedynie gmi- 
ny, wielkie warsztaty rolne niespokoj- 
ny swój wzrok zwracają ku warszaw- 
skiemu centralnemu Związkowi Zie- 
mian, pomni na demagogiczną kuźnię 
sejmową dla wszelkich ustaw rolnych. 

Ponieważ jednak jednych i drugich 
łączy wspólny cement państwowotwór- 
czej ideologji ziemiańskiej — wyszuka- 
nie przeto nowych form i uzgodnienia 
dążeń obu grup powinno być przewo- 
dnią troską Związku Ziemian. 

Michał Obiezierski. 

To mówiąc podeszła do drzwi i wy- 
chylając się przez nie, zawołała obywa- 
telkę Fourbe. 

— Zabieram ze sobą obywatela 
Charpentier — oznajmiła wchodzącej, 
— Proszę mi pomóc zabrać jego rzeczy! 

Pani Fourbe nie wiedziała sama, czy 
ma się więcej cieszyć z tak szczęśliwe- 
go zakończenia nieporozumienia po- 
między kochankami, czy też smucić się 
z utraty lokatora, do którego już się 
zdążyła przywiązać. Jednak poczucie, 
że. zgoda nastąpiła za jej przyczyną, 
napawało ją taką radością, że wesoło 
zaczęła się krzątać po pokoju, wzdy- 
chając chwilami. 

— Boże, cóż to za szczęście, że ta- 
ka śliczna para już się nie sprzecza, już 
nie spogląda na siebie obojętnie. Bo, 
mówię paniusi, że mi się tak serce Ści- 
snęło z żalu, jakby to mój syn cierpiał 
przez panią. Pomyślałam więc sobie: 
„Cóż to za kobieta, co takiemu ślicz- 
nemu a schorowanemu i nieszczęśliwe- 
mu chłopakowi, nie może urazy zapo- 
mnieč“. Aż tu w pani serce zmiękło i 
wszystko się szczęśliwie zakończyło! 

Tak mówiąc pani Fourbe zwijała 
się szybko i wkrótce Hektor i Zuza sie- 
dzieli w powozie, żegnani ze łzami w 
oczach przez rozczułoną gospodynię. 

Hektor poddał się biernie rozkazo- 
wi pięknej Żuzy, zbyt mało miał ener-- 
gji, by się sprzeciwić, a zresztą widział 
w niej obecnie jedyny ratunek dla sie- 
bie i dla Lison, przeczuwając w tej ele- 
ganckiej kobiecie dobre serce. 

Szybko minęli ulice Paryża i po pół 
godzinnej jeździe powóz zatrzymał się 
przed ślicznym pałacykiem, oto czonym 
starannie utrzymanym parkiem. 

Odrazu rzuciła mu się w oczy to, że 

owo 

„Szaraczkowie“ inilanccy 
Dyneburg 20 lutego. 

Bez własnej woli i winy społeczeńst- 
wo polskie na Inflantach jest społeczeń- 
stwem porewolucyjnem. Reforma agrar 
na zmiotła ze wsi i z miast to wszystko 
co było najbardziej intelektualne. Tedy 
teraz, jeżeli nie liczyć garstki bogatsze 
go mieszczaństwa i inteligencji w Dy- 
neburgu i Rydze — całe tutejsze spo- 
łeczeństwo polskie jest społeczeństwem 
„Kulakow“ jakby powiedzieli bolszewi- 
cy 'a klasy średniej jak mówimy my. 

Oczywiście że pomiędzy wielkimi 
kułakami są i małe kułaczki. Oczywiś- 
cie, że na stosunki przedwojenne tych 
kułaków zaliczylibyśmy do biedoty. 
Ale dziś, przy powszechnem zubożeniu 
świata z jednej strony a rozszerzeniu 
akcji oświatowej wśród posiadaczy gło 
dnych żołądków z drugiej — jest zii- 
pełnie inaczej. Owóż ta inflancka klasa 
ersatz-średnia, zwłaszcza brać szlacie- 
ska od waszecia jest tym prawdziwym 
chronicielem „,znicza” polskości , któ- 
ry przetrwał i Murawjowa i 1914i 1915 
i 1918 i 1919 i x jeszcze innych przy- 
jemnych roczków mógłby przetrwać. 
Ów „znicz* niezawsze gramatyczny na 
starszem pokoleniu, staje się względnie 
gramatyczny w podstawowkach i ,,po- 
lu viduskolach““. 

Lotewska rewolucja agrarna nie dala 
mu ziemi, ale i nie zaszkodziła mu. Po- 
został tem czem był, dzierżawcą u no- 
wych uprzywilejowanych, posiadaczem 
folwareczku, nabywcą ośrodka. U kogo 

podaikiem obrotowym 

Sedan 4-0 drzwłowy 13.450 Zł. 
Loco Warszawa, łącznie z 

„Znicz* był mniejszy ten na lat kilka 
stał się latgalczykiem, tutejszym, bez- 
płciowym i urwał sobie przy pomocy 
cioci protekcji lepszy kąsek. Niekiedy 
to tu i ówdzie tak się wszystko popłą- 
tato, že sam djabeł Polaka od Latgal- 
czyka, a Latgalczyka od Polaka odróż- 
nićby nie potrafił. 

Kiedy pierwsze lata ujadania się a 
ziemię minęły z nieszczególnym wyni- 
kiem ,szaraczek' poczuł że jest źle i 
nabrał chęci do zorganizowania się. Po 
czuwszy się bez starszej braci, bez ie- 
go dworu, który był dlań zawsze jeże- 
li nie zródłem pomocy prawnej, medy- 
cznej, ekonomicznej, to w każdym ra- 
zie informacyjnej, chętnie chwycił się 
jak liny ratunkowej niedobitków z po- 
śród działaczy społecznych i pozwolił 
się im organizować. Jega „znicz* do- 
mowy zagrzebany wśród 30 hektarów, 
przyjął formy publiczne licznej i za- 
służonej organizacji Związku Polaków 
w Łotwie, oraz wielu innych. Pozosta- 
wiony ongiś sam na sam z administra- 
cją i szowinistyczną jeszcze wówczas i 
mało uporządkowaną, zagustował w 
swoich obrońcach pomiędzy którymi 
było, oprócz skruszonych speców od 
polskości, wielu ludzi ofiarnych i od- 
danych. 

A ponieważ świat inflancki jest tak 
urządzony że obok „znicza* bywa je- 
szcze zazwyczaj i  „zniczę'* — więc 
trzeba było pomyśleć i o emigracji. Za- 
czynała się wówczas Polska, jak bajko- 

pięknego wyglądu 
z wytrzymałością i szybkością oraz 

zadziwiająco przystępną ceną 

STATNI mode! Chevrolet po- 
siada wszystkie zalety wymagane 

od dużej, współczesnej luksusowej 

maszyny. 

Idealne połączenie 

wy kraj, ze swojemi „szklanemi doma- 
mi“, czyli pocztą, telegrafem i telefe- 
nem, korpusem oficerskim i t.d. I z pa- 
trjotyzmu i z 30 hektarowości, i z gło- 
du życia, i z chęci służenia swoim, 
rozwędrowały się po całej Polsce. 
Spotkacie je tam, po wszystkich dziu- 
rach drobnokresowych, któremi włada 
tylko Bóg i „pan starosta*. Będą i 
w fabryce warszawskiej, i przy ma- 
szynie maszynistki, i u krewnych przy 
poszukiwaniu męża. Wielkiej wymowy 
miodopłynnej nie odszukacie w zniczę- 
tach błyskotliwego intełektu też nie. 
Ale serca tam są gorące, uczciwe, wier- 
ne starym ideałom wyniesionym z 30- 
hektarowego „znicza”, wytrwałość i sy 
stematyczność wielka i z krwi i ze zdro 
wej kułtury północnej płynąca. Tu i 
ówdzie na tej rodzajnej, borowikowej 
na intelekt ziemi i zabłyśnie głęboki, 
samorodny własny, diament talentu. 

Tak jest w owej za-Dźwińskiej zie- 
mi obiecanej, w owej łechickiej Amery- 
ce, która jest tem dla Łotwy, czem Za- 
chód plus Nowy jork dla nas. A tym- 
czasem „w starym kraju** hoduje się 
len, bije masełko i kłóci się ze swymi 
prezesami na zebraniach Filij Zw. P. w 
Ż. Stary Dewajtis, nieśmiertelny 
„znicz“, dąb, przez Stefana Batorego 
zasadzony, którego żaden Werdun wo- 
jenny zniszczyć nie mógł. Krząta się te- 
dy tak i wypatruje na kalendarzu Boże- 
go Narodzenia, Wielkonocy i innych 
smakołyków kalendarzowych, kiedy to 
transatlantykiem przez Zemgale wpad- 
nie mu na kark jego młodzież! 

Kazimierz Leczycki. 

  

      

    
względem nie ustepującą znacznie 
droższym maszynom. 

Tylko, zawdzięczając niesłychanym 

zasobom technicznym General Mo- 

tors i masowej produkcji, luksusowy 

ten samochód mógł być wypusz- 

Przepiękna karoserja, wygodne sie- 
dzenia, szerokie drzwiczki, specjalnie 

silnie skonstruowane podwozie, po- 
tężny i oszczędny silnik, gwarantu- 
jący szybką, bezpieczną, wolną od 

wszelkich niespodzianek jazdę, skła- 
dają się na idealną całość, pod żadnym 

czony na rynek po tak zadziwiająco 

nizkiej cenie. Wyrób General Motors. 

Wystawiamy na Powszachnej 

Wystawie Krajowej w Poznańiu, 

w roku 1929. 
© Upoważźnione Zadłępstwo 

»AUTO-GARAŻE«, TAN: SOBECKI, 

Wilno, Wileūska 26, tel. 4—51. 

CHEVROLET 
GENERAL MOTORS W,POLSCE, WARSZAWA 

nic tutaj nie przypominało zaniedbania 
i nędzy rewolucyjnej, wszystko dooko- 
la Zuzy tchnęło dobrobytem i spoko - 
em. 

: Hektor z rozkoszą poddał się tej 
atmosferze. Powrót do kulturalnego ży-- 
cia, do jakiego był przyzwyczajony, 
wydał mu się snem cudnym, wszakże 
przed paru godzinami zawisło nad 
nim ostrze gilotyny!... 

Następnego dnia Hektor zbudził się 
wypoczęty i pełen energji. Przy śniada- 
niu przywitali się z Zuzą, jak dobrzy 
znajomi, młodą kobietę baw'ła widvcz- 
nie rola, którą odegrywała tobrowol- 
nie. 

Przy śniadaniu oznajmiła Hektoro- 
wi, że na obiad będą mieli gości Zuza, 
mimo zmian, jakie zaszły w kraju, nie 
zmieniła trybu życia, zbyt była przy- 
zwyczajona do zabaw, krójowania w 
salonie i chętnie otaczała się rojem wiel 
bicieli. 

Po śniadaniu Zuza oprowadzał go- 

ścia po parku, opowiadając mu wesoło 
o swem życiu, lecz unikając wszelkich 
pytań, dotyczących jego osoby. Takt z 

jakim to czyniła, wzbudził szczerą 

wdzięczność i symatję w sercn  rnło- 

dzieńca. 
„Kobieta, która tak bezinteresow- 

nie i delikatnie pod ij2 rękę gingcemu, 
nie może być ani fałszywą, ani złą!'— 
myśtał Hektor, słuć tając jej dźwięczne- 
go głosu. 

Gdy patrzał na tę wesołą i zadawo- 
loną z życia kobiecz, otucha wsiępowa- 
ła w jego serce, straszite obrazy rewo- 
lucji odsuwały s'e, jakby zasłonięte 
mgłą. / 

Jednak, gdy wizczorem znalazi się 

wśród gości Zuzy, pomiędzy którymi 
nie brakło dygnitarzy rewolucyjnych, 
poczuł się obco i znów wydało mu się, 
ze chmury zawisr: nad nim. 

Przedewszysikiem myśl o Lison nie 
dawała mu spokoju. Obecnie zdawał 
sobie z tego sprawę doskonale, dopó- 
móc jej nie mógł. Pieniądze, które jej 
dał, musiały się już wyczerpać. Z cze- 
go więc żyła obezniz? Co robiła? Tyl- 
ko pieniądze mogł; ją uchronić ou gi- 
lotyny, gdyż umożliwiłyby jej niewy- 
chodzenie na ulicę, gdzie niogli ją każ- 
dej chwili pochwycić szpiedzy Grand- 
Duca i Couthona. 

Zrozpaczony ilektor zaczął ctmy- 
ślać plan ucieczki od Żuzy. Była to 
dobra kobieta i może zgadzyaby się im 
dopomóc? Późnyja wieczorem Hektor 
był zdecydowany spróbować szczęścia. 

Wyszli razem ż domu i usiedli na 
ławce wśród krzewc w róż. 

Zuza odrzuciła wtył: złotowłosą 
główkę i wyciągnęła nad nią ręce zie- 
wając ze zmęczenia. 

— Ach! — westchnęła, — jakże się 
zmęczyłam! 

Zdenerwowany i niespokojny He- 
ktor milczał. 

— Janku, — rzekła tonem wymów- 
ki, — wciąż milczysz! Czemu nic nie 

mówisz? 
— Mam ciężkie myśli Zuzo! 

— Zmęczyli ciebie ci nieznośni go- 
ście? Jutro każę zamknąć bramę i po- 

wiedzieć wszystkim, że wyjechaliśmy, 
czy chcesz tak?... 

Z uśmiechem zajrzała mu w oczy 
ale on zrobił gest przeczący. 

— Nie, twoi znajomi nie przeszka- 

dzają mi i zamilkł, nie mogąc się ad- 

  

    

ważyć mówić dalej. 
Wpatrywała się w niego, usiłując 

odgadnąć, co go tak męczyło. 
— Zuzo, — zaczął wreszcie, — kim 

jestem według ciebie? 
Młoda kobieta roześmiała się weso- 

łym, srebrzystym śmiechem: 
— Czyż można w tych czasach za- 

dawać takie pytanie? Może jesteś ja- 
kimś księciem tatarskim? 

Roześmiała się jeszcze głośniej. 
— Nie, ja mówię poważnie... 
— Wiem, że nie jesteś... Charpen- 

tier, — odrzekła wzruszając ramiona- 
mi, a uśmiech zamarł na jej ustach. 

— Dlaczego więc potwierdziłaś, że 
nim jestem? 

Nachyliła się i zaczęła przygłądać 
się swym pantofelkom. 

— Chciałam dokuczyć garbusowi... 
A pozatem... oczy twoje błagały o ra- 
tunek. Jestem dobrą... lubię pomagać 
ludziom! Ž 

„ Položyla swą malą diof na jego ra- 
mieniu. 

— Powiedz mi, zrobiłeś brzydki ka- 
wał temu  cielakowi PS 
prawda? Ukradłeś mu papiery? Tak? 
To prawda, że był on moim kochan- 
kiem, ale ten człowiek drażnił mnie za- 
wsze. Był to przepiękny mężczyzna, 
niema na świecie tak pięknego człowie- 
ka, ale mój drogi, — Zuza cicho lecz 
wyraźnie akcentowała słowa. — Ale 
był to... straszny... dureń! 

W gałęziach sennych drzew roziegł 
się żałosny ję puszczyka. 

— Zuzo, — szepnął nagle Hektor, 
— ja chcę wyjechać z Francji!



   Jak widać z obrotu handlowego 
wytwórczość w 

i dziedzinie na terenie województwa 
ileńskiego nietylko zaspakaja zapo- 

Zebowanie na miejscu, ale pozostaje 

tcze nadwyżka, i to znaczna, na 
nap "Sport do innych województw. 

roku 1927 wywóz z terenu wo: 
"Wództwa Wileńskiego papieru i tek- 

d, 

do papierem j tekturą, 
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TY wyrażał się cyfrą 8762 tonn, w 

! liczbie 48 tonn zagranicę via 
dafisk, mianowicie z Wilna 37 tonn 

Uszy 11, W wywozie do innych 
olewództw udział poszczególnvch 
LAcyj, znajdujących się w pobliżu 
"Iodków, produkcji był następujący: 

   

   

Stucje tonn 

Landwarów 2159 
Wilno 2045 
N.-Wilejka 1380 
Usza 1145 
Oikieniki 1096 
Postawy 663 
Jaszuny 166 
Dukszty 60 

Razem 8714 
. Na ww6z do wojewodztwa Wilen- 

© papieru i tektury złożyło się 
toku 1927 -— 1248 tonn nadanych 

„'acznie do stacji Wilno z terenu 
h ch województw oraz 68 tona 
„nież nadanych do stacji Wilno z za- 

| y. w tem 67 tonn z Niemiec i 
"oną z Czechosłowacji. 

* ten sposób czynny bilans w 

Ocie papierem i tekturą wynosił 
województwa Wileńskiego w roku 

54 — 1398 tonn. 

Co się tyczy województwa Nowo- 
zkiego, to teren ten, nie posiada- 
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„injer Gospodarczy Ziem Wschodni 
Ghrót papierem i tekturą. 

wogródzkiego w roku 1927 — około 

500 tonn. Udział poszczególnych sta- 
cyj odbiorczych w imporcie tym był 

    

następujący: 

Stacje tonn 

Lida 224 
Baranowicze 146 
Nowojelnia 46 
Słonim 33 
Stołpce 1 

Razem 456 

Cyirę tę zaokrąglam do 500 tona 

z uwagi na. pozycje przywozu — ше 

ustalone według stacyj odbiorczych 

terenu Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej. 

H—ski, 

INFORMACJE. 
Wywóz lnu i konopi zagranicę w r. 

1927. 
(h) W roku 1927 eksport zagranicę Inu 

i konopi z terenu województwa Wileńskie- 
go wynosił 4940 tonn. Udział poszczególnych 
stacyj był następujący: 
Stacje tona 

Bezdany 139 
Nowo-Święciany 16 

Dukszty 254 
Turmont 10 
Oszmiana 177 
Smorgonie 470 
Olechnowicze 446 
Hoduciszki 1695 
Nowodruck 419 

Głębokie 1043 
Wilejka 95 
Budsław 63 
Parafjanów 91 
Ziabki 22 

Razem 4940 

Z terenu województwa Nowogródzkiego 
za tenże rok eksport Inu i konopi wynosił 
przeszło dwukrotnie mniej, mianowicie 2088 
tonn, w tem: 

    

RC ag; , /_ Stacje tone 
" * rodków produkcji w rozważanej Lida 46 

"Edzjnie i Baranowicze 26 
t ji turę z ZĘ = lał i Horodziej 657 
ме : portować. Import jednak Nowojelnia 73 

. щм‘ znaczny, cO Świadczy o ma- Mołczadź 168 

| on, POtrzebowaniu, z drugiej zaś So 3 
4 nej towar importowany przewažnie Gawja : 215 

Odzi nie z terenu województwa Bohdanów 538 
leń ski „ Horodzki 300 

1 tekt iego. Ogółem wwóz papieru i z 

Ury wynosił dla województwa No- Razem 2088 
: 
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A 0d Administracji 
Do dzisiejszego Numeru „Słowa załączamy 

| nadawcze blankiety czekowe na P. K. O., pro- 

| sząc naszych prenumeratorów o wyrównanie 

P> zaległości oraz o przedpłatę na MARZEC. 

ZAKLADY 
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Ук оК nowa ЛЬ 
Blałorusko - Polski Słownik Podrecznų 

obejmuje 15.000 słów bialoruskich. 
R 5 OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 

edakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewicza 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otr.ymujący ze składu głównego 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu' 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. 
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Zjazd wojewodėw kresowych. 
W dniu dzisiejszym rozpoczną się 

w Pałacu Reprezentacyjnym obrady 
zjazdu wojewodów kresowych, w któ: 
rym wezmą udział po.: wojewoda wi- 
leński — Władysław Raczkiewicz, biało- 

stocki— Karol Kirst, nowogródzki— 
Zygmunt Beczkowicz, wołyński — Hen- 

- ryk józefski, poleski— Jan Krahelski. 
Obrady potrwają od 2-ch do 3:ch dni. 

Pomnik śp. arcybiskupa Giepiaka. 
Na ostatniem posiedzeniu Kapitu- 

ły Metropolitalnej, między innemi spra- 
wami, omówiono kwestję tekstu, jaki 
ma być umieszczony na pomniku Śp. 
ks. arcybiskupa Jana Ciepiaka. 

Tekst napisu zredagowany jest po 
polsku i zawiera najwybitniejsze mo: 
menty z życia Śp. Ks. arcybiskupa 
Cieplaka. 

  

KRONIKA 
| NIEDZIELAJ 

74 Dzis 

Mscieja 

jutro &© 

Zygiryda,_| 
"Spostrzeżenia mstewmologiczne Zakładu 

Meteczoicgji U. S$. В. 

Wschód sł. g. 6 m. 24 

Zach. sł. o g. 16 m. 41 

  

z ma 23 Ц. 59 +. 
i 

Ciśnienie 22 
Gdnie wm) 707 

; 
Tem ‚ 
średnia i E 

Opad 23 d0- ||| 
bę m. m. į 

Wiate Ra R przeważający Wschodni. 

Uwagi: pochmurno, śnieg 
Minimum za dobę — 12 * 
Maximum na dobę 6 
Tendencja barometryczza: spadek cišnienia, 
nasiępaie Stan stały. 
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URZEDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął na audjencji prezesa Wańkowicza i Dyr. 
Szwykowskiego, którzy przybyli z prośbą o 
poparcie sprawy budowy przystani Wilef- 
skiego T-wa Wioślarskiego, oraz pułkowni- 
ka Franciszka Korewo _nowomianowanego 
dowódcę 6 brygady KOP wraz z pułkowni- 
kiem Górskim który przekazał z dniem dzisiej 
szym brygadę nowemu dowódcy. 

— Zjszd starostów woj. Wileńskiego. 
W dniu wczorajszym odbyłą się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim korfeiencja wszystkich 
Starostów Powiatowych woj. wileńskiego. 
Konferencję zagaił p. Wojewoda Raczkie- 
wicz, potem przystąpiono do obrad, którym 
przewodniczył p. Wicewoje» oda Kirtiklis. 
Na konferencji obecni byli również i brali 
udz ał w dyskusii zainter. sowani naczelni- 
cy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz 
p. Kurator Wileńskiego Okręgu Szkolnego 
i Dyrektor tutejszego Oddziału Banku Rol- 
ne.o. Przedmiotem obrad zjazdu Starostów 
była sprawa rozdziału kre.ytów przyzna” 
nych przez Rząd Centralny na zapomogi 
dla ludności dotkniętej klęską nieurodzaju. 
Omówiono również i załatwiono szereg 
spraw bieżących. 

— We wtorek p. Wojewoda nie bę- 
dzie przyjmować. We wtorek, dnia 26 b. 
m. p. Wejewoda Wileński nie będzie przyj- 
mował interesantów ze wzalędu na zjazd 
wojewodów kresowych, mający się ocbyć 
w Wilnie w pierwszych dniach przyszłego 
tygodnia. 

— Zarządzenie w sprawie opieki 
nad zwi.rzyną leśną Min. Spraw We« 
wnętrznych nadesłało do Urzędu Wojewódz= 
kiego pismo, w k órem poleca wydać szy- 
bkie zarzą zenie w sprawie obrony Zzwie- 
rzyny gnębionej przez mrozy i zamie.ie 
oraz niszczonej przez kłusowników. Okól- 
nik ten przypom'na © uprawnieniach, wy- 
pływających z rozporządzeń Prezydenta 
Rzplitej o prawie łowieckiem i zaleca sku- 
teczne zabezpieczenie zwierzyny przed ło- 
wieniem jej na śniegu w sposób niedo- 
zwolony. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie miejskiej komisji Finan- 

sowej. We wtorek, dnia 26 lutego odbędzie 
się posłedzenie miejskiej komisji finansowej. 
Na porządku dziennym sprawa przeniesie- 
nia kredytów w budżecie 1928 - 29 r. oraz 
dalszy ciąg rozpatrywania etatów i uposa- 
żeń pracowników miejskich. 

— enie w sprawie urządzeń wo- 
dociągowych. Magistrat m. Wilna podaje do 
wiadomości abonentów, że są oni obowiązani 
czuwać nad całością wodomierzy stojących 
w ich nieruchomości i zabezpieczyć je od 
zamarznięcia. 

Obecnie, gdy zaszły wypadki zamarznię- 
cia urządzeń wodociągowych przy wodomie- 
rzach, Magistrat wzywa abonentów do 0- 
degrzewania i naprawy swoich urządzeń. 
Właścicieie winni naprawę uskuteczniać Sa- 
mi meldując tylko do Magistratu o wypadku 
dla zastosowania środków pomocniczych. 
Uliczre magistrale wodociągowe zdolne są 
do zasilania nieruchomości w wodę, a wyją- 
tek stanowią końcówki wodociągowe przy 
posesjach na ul. Popov j, Połockiej, Sie- 
rakowskiego, które ły i zatamowały 
dopływ wody do mieszkań. 

— Punkty sprzedaży wody. Magistrat 
m. Wilna chcąc przyjść z pomocą ludności 
pozbawionej wody uruchamia sześć punktów 
dla sprzedaży wody. Woda w cenie po gro- 
szu za kubeł sprzedawana będzie: przy ul. 
Dominikańskiej Nr. 2 (w dziedzińcu Magi- 
stratu), Ostrobrams Nr. 5, Wielkiej Nr. 
46 i 48, Zawalnej Nr. 5 i w Halach Miejskich 

Sprzedaż odbywać się będzie codziennie 
od 7 - 10 rano i od 5 - 7 wieczorem. 

Prócz tego w godz. 8 - 9 rano odbywać 
się będzie sprzedaż wody ze zbiornika ru- 
chomego na rogu ulic Witebskiej i Białosto- 
ckiej. 

2. Z Komitetu budowy Domu Dziecka 
Ziemi Wileńskiej im. }. Piłsudskiego. Sekcja 
finansowa pracująca pod kierownictwem inż, 
Łastowskiego rozesłała już 1.700 list skład- 
kowych, przygotowuje dałszych 800. Nadsy- 

łane ofiary przechodzą przez PKO i skła- 
dane są na rachunek Komitetu w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego, gdzie będą się opro- 
centowywać. 

St zje się obecnie aktualną kwestją osta- 
tecznego wyboru miejsca pod budowę Do- 
mu, czem zajęła się sekcja budowlana pod 
przewodnictwem p. dyr. Siła Nowickiego. Se- 
kcja statutowo - organizacyjna zajmie się 
kwestjami prawnemi i ustrojem nowej insty- 
tucji. 

Komitet apeluje gorąco do osób i insty- 
tucyj, które otrzymały listy składkowe, i do 
ogółu społeczeństwa o energiczne zbieranie 
ofiar. 

— Gratulacja z okazji 40-lecia pra- 
cy społecznej. W dniu wczorzjszym p. 
Wojewoda Raczkiewicz, z okazji 40-lecia 
pracy społeczno - samorządowej prezesa 
T-wa Popierania Pracy Społecznej p. Lud- 
wika Ostreyki przesłał na ręce Jubilata 
pismo gratulacyjne. 

   
    

    

   

    

WOISKOWA. 
— DOdroczenia wojskowe. Min. W.R. i 

Q. P. w porozumieniu z władzami wojskowe 
mi wydało przypomnienie dla sekietarjatów 
wyższych uczelni w Sprawie świadectw, na 
mocy których wydawane są odroczenia służ- 
by wojskowej dia akademików. Świadect- 
wa mogą być wydawane tylko tym studen- 
tom, którzy figurowali w rejestr ach uczelni, 
jako słuchacze rzeczywiści w ciągu ostat- 
niego roku akademickiego przed wystosowa- 
niem poświadczenia. 

KOLEJOWA. 
— Wznowienie kursowania w 

niej komunikacji Wilno - Lwów. 
Wobec panujących mrozów i zamieci Śnie- 
żnych co utrudniło normalną komunikację 
wstrzymane zostało kursowanie wagonów 
bezpośredniej komunikacji pomiędzy stacja- 
mi Wilno - Lwów. Obecnie kursowanie tych 
wagonów zostało wznowione. 

AKADEMICKA. 
— Z posiedzenia prezydjum komi- 

tetu pomocy polskiej mł. akademicsiej. 
w sali posieczeń Urzędu Wojewódzkiega 
odbyło się posiedzenie pre ydjum Woj. 
Kom'tetu Pomocy polskiej młodzieży aka- 
demickiej przy udziale pp.: Wojewody Wł. 
Raczkiewicza, cyrektora W. Szmidta, nacz. 
K. Jocza, inž. Przygoazkiego, inž. Lastow- 
skiego, Kowalskieso i W- Babickiego, pre- 
zesa Bratniej Pomocy. ; 

Ze sprawozaania skarbnika komitetų 
dyr. Szmidta dowiedzieliśmy się, że w bud- 
żecie na rok 1929 znalazła się suma 34.000 
zł. na budowę akad. kolonii letniej Lega- 
ciszki w pow. WiL-Trockim. Całkowity 
koszt budowy wyniesie 60 70 tysięcy. 

Aby uzyskać potrzebne (prócz posiada- 
nej przez Komitet) gotówki) fundusze, ma- 
ją być poczynione w munisterstwach w. r. 
1 ©. p. Oraz pracy i opieki społ. starania o 
pomoc finansową. Prawdopodobnie też 
Bratnia Pomoc przyjdzie z pomocą. Komisji 
budowy kolonji w Legacszkach wyrażono 
gorące podz ękowanie za wydatną pracę. 

W dalszym ciąpu posiedzenia przyjęto 
do zatwierczającej wiadomości prowizory= 
czne sprawozdanie z Vil Tygodnia Akade- 
micki'go, z sktórego ogólny zysk dojdzie 
mniejiwięcej do 19000 zł. 

- Zarząd Koła Prawników Studen- 
tów U.5.b. podaje do wiadomości człon= 
ków, że doroczne Walne Zebranie odbę- 
dzie się dnią 1 marca b. r, o godz. i9 m. 
30. w lokalu własnym, przy ul. Zamkowej 
1! (w podwórzu na prawo), z następują- 
cym porządkiem dziennym: !) Obiór pre- 
zydjum zebrania; 2) Sprawozdanie i wnio- 
ski ustępującego zarządu; 3) Sprawozdanie 
Komisji Rewrzy nej; 4) Obrór władz; 5) Wol- 
ne wnioski. W razie niedojścia do skutku 
zebrania w oznaczonym terminie, ze w» zglę- 
<u na brak quorum, następne Walne Ze- 
branie prawomocne bez względu na ilość 
obecnych członków odbędzie się zgodnie 
a 25 Statutu tego samego dnia o godz. 

ej. 
Jednocześnie Zarząd przypomina, po* 

wołu'ąc się na $ 14 Statutu, że przestaje 
się automatycznie być członkiem Kuła, po 
nieogłaceniu składek za 6 miesęcy, a przy- 
jęcie ponowne może nastąpić jedynie po 
catkowitem uregulowaniu zaległości. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Wyjazd robotnic rolnych do Francji. 

Dnia 2 marca wyjeżdża z Wilna do Francji 
transport robotnic roinych, zrekrutowanych 
w pow. Święciańskim i Mołodeczańskim. 

— Stan bezrobocia. Liczba bezrobotnych 
wynosi obecnie 4580 osób, w tem mężczyzn 

kobiet 1177. W porównaniu z ubieg- 
tygodniem, liczba bezrobotnych zmniej- 

zyła się o 6 osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
-- Wileński Oddział Polskiego To- 

warzystwa Psychjatrycznego. W  ponie- 
działek dnia 25 b m. © godzinie Bej wie- 
czorem w sali wykładowej Uniwersytec- 

kiej w szpitalu Św. Jakuba odbędzie się 

posiedzenia Wileńskiego Oddziału Polskie- 
go TowarzystwaPsychjatrycznego dla człon- 

ków i wprowadzonych gości z następują- 

cym porządkiem dzienvym: Dr. A. Wir- 
szubski: „Przyczynek do różniczkowego 
rozpoznania anisocotiae". Dr. turynowi- 
czówna: „O leczeniu schorzeń układu ner- 
woseg0 metocąjonizacii“. 

—.Walne zebranie oddziaiu T-wa Wy- 
chowania Przedszkolnego. Zarząd Wilenskie- 
go oddziału T-wa W.P. zaprasza niniejszem 
członkinie oddziału na doroczne walne zebra- 

nie, które odbędzie się w piątek, dn. 1 mar- 
ca o godz. 6-ej min. 15 pp. w lokału Przed- 
szkola miejskiego Nr. 1 — Ostrobramska 5 

Porządex dzienny: 1) Odczyt prof. dr. 
Jasińskiego: „o nerwowości u dzieci", 2) 

sprawozdanie sekretarza i skarbnika, 3) 'spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej, 4) wnioski u- 

cego zarządu, 5) wybory nowego za- 
komisji rewizyjnej, 6) wolne wnioski. 

-— Organizacyjne zebranie T-wa Przyja- 

ciól 85 p. strzelców Wileńskich. W dniu 22 

bm odbyło się drugie z kolei wstępne zebra- 

ie organizacyjne w celu utworzenia T-wa 

jaciół 85 pułku strzelców wileńskich. Pie 

zebranie odbyło się przed tygodniem 

zewodnictwem p. Wojewody Raczkie- 

wiczą. Wczorajszemu zebraniu przewodniczy! 

admirał Borowski. T-wo będzie miało za za- 

danie utrzymanie scisłej łączności z pułkiem 

oraz opiekę kulturalno oświatową i pomoc 

marterjalną dla żołnierzy tego pułku. W opra- 
cowaniu jest tego Statut tego T-wa „które 

na następnem posiedzeniu  ukonstytuje się 

definitywnie. 
KOMUNIKATY. 

— Kasa Chorych m. Wilna przypo” 
mina, że od składek za m. styczeń В. Г., 
będą pobierane procenty zwłoki, oraz po 

tym terminie zaległe składki będą ściąza: 
ne w drodze egzekucji wraz z procentami 
zwłoki i kosztami egzekucyjnemi 

RÓŻNE 
— Pękanie drzew owocowych. Wy- 

jątkowo wielkie mrozy w tym roku wy- 
rzedziły b dużo szkód w sadach owoco- 
wych (niezabezpieczonich) a nawet klony, 
kasztany i lipy ucierpiały znacznie. 

Stopień uszkoczenia da się określić 
dopiero na wiosnę, mianowicie w okresie 
wegetacji. 

Może się to odbić na wydajności drzew 
owocowych. e 

   

  

    

     
   
   

     

Msza Św. za duszę 

š. p. Feliksa MALINOWSKIEGO 
b. dyrektora Banku na Antokolu 

odbędzie się dnia 28. Il. we czwartek o godz. 8 rano w koście- 
le św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

Na nabożeństwo zaprasza krewnych i znajomych 

: WDOWA. 
KISKLTT VARS AT DEL IE TIT 

SPORT. 
Bieg 16 kim. ze strzelaniem o mistrzo- 

stwo armji. 

     

  

    

    

2 SĄDÓW. 
UKARANI RADJOPAJĘCZARZE. 

Przed kilku dniami sąd grodzki w Wilnie 
po rozpoznaniu sprawy szeregu osób posta- 
wionych w stan oskarżenia ze uprawianie 
radjopajęczarstwa skazał: Subocz Władysła- 
wa, Jackiewicza Władysława, Wojtkowskiego 
Aieksandra Migacza Stanisława, Zaczeniuka 
Andrzeja, Szejnickiego Czesława, Andrzej- 
kowskiego Mieczysława, Traczewskiego Ka- 
zimierza, Klementa Michała, Chylińskiego Jul- 
jana — wszystkich na ogólną sumę grzyw- 
ny 305 zł. opłat sądowych 45 zł. oraz ty- 
tułem powództwa cywilnego na zapłatę łą- 
łącznej sumy 336 zł i poniesienie kosztów pro 
wadzenia sprawy. w łącznej kwocie 135 zł. 

ECHA ZAMACHU NA ASP. BIBIŁŁO. 

W dniu 28 bm. Sąd Apelacyjny w Wilnie 
rozpozna sprawę b. funkcjonarjusza policji 
wileńskiej Manini, który swego czasu targnął 
się na życie swego przełożonego, komendanta 
rezerwy pol asp. W. Bibiłło. 

Jak wiadomo Manini skazany został prztez 
sąd okręgowy na 4 lata domu poprawy. 

GĄSIOROWSKI CONTRA RACHALSKI. 

Sprawa apelacyjna z prywatnego oskar- 
żenia b. urzędnika Kuratorjum szkolnego w 
Wilnie p. Rachalskiego przez Kuratora p. 
Gąsiorowskiego o zniesławienie wyznaczona 
zostala na dzień czwartego marca. 

W dniu wczorajszym o godzinie 9 rane 
odbył się bieg 16 klm. ze strzelaniem o mi- 
strzostwo armji. 

W biegu wzięło udział 78 zawodników 
Bieg odbył się przy padającym śniegu, 

przy —4 stopniach mrozu. 

Wyniki uzyskano następujące: 

Klasa I-sza. 1) por. Kasprzyk (21 d.p.) 
czas 1 godz. 41 m. 08, strzałów — 7 trafic 
nych na 10 możliwych nota : 15,562, 

2) strz. Skupin (21 d.p.) czas 1 godz. 35 
min. 12, strzałów 5 trafnych nota 15. 

3) kpr. Pawluszkiewicz (21 d.p.) czas 1 
godz. 41 m. 15, strzałów 3 trafnych nota 
11,500. 

4) st. strz. Mietelski (21 d.p.( czas 1 g. 
55 m. 36 s. strzałów 4 trafne nota 8.937. 

Ostateczna klasyfikacja zespołów mi- 
stowstw Anmji przedstawia się tak: 

1) 21 d,p nota za bieg 24 klm. 40.00, ne- 
ta za bieg 16 klm. 50.999, nota za bieg 6 
klm. z przesz. 18.175, nota ogólna, nota 0- 
gólna 21 d.p. 109.174, 2) Szk. podchorążych 
nota ogólna 64.443, 3) 22 d.p.g. nota og Ža 
63.624, 4) 19 d.p. nota ogólna 43.728, 5)1 br. 
KOP., nota ogólna 41.165, 6)1 d dy. piech. 
Leg. nota ogółna 36.587, 7) 29 d.p. 8) 6 d.p. 
9) 30 d.p. 10) 13 d.p. 11) 20 d.p. 12) 6 br. 
KOP., 13) 5 br. KOP., 14) 3 br. KOP., 15) 
5 d.p., 16) 2 br. KOP., 17 27 d.p. 

Klasyfikacja jednostkowa mistrzostwa 
Armii. 

1 klasa. 
I kl. 1) strz. Skupien 21 d.p. nota 35.000, 2) 
EE. Kasprzyk 21 d.p. nota 30.662, 3) kpr. 
awluszkiewicz 21 d.p. nota 29.400. 

Na srebrnym ekranie. 

„REKORDZISTKA" 
w kinie Miejskiem. 

Stali bywalcy kin znają doskonale syl- 
wetkę uroczej Bebe Daniels, która niejed- 
nokrotnie już zaprezentowała się nam w 
rolach wytwornych pań bądź panienek. 
Elegancka, zgrabna, 'przystojna, zdobyła 
sobie liczny zastęp gorących wielbicieli — 
wdzięków i talentu. . я 

Ale publiczność nie daje spokoju 
biednym gwiazdom filmowym. Wymaga się 
od nich coraz to Świetniejszych rekordów, 
gdy tymczasem nawet największy talent ma 
swoje granice i trudno być: dziś wytworną 
damą, jutro sportującym podlotkiem, po- 
jutrze chożą dziewoją ze wsi. 

Sztuki tej dokazała właśnie Bebe Da- 
niels, kreując rolę najniezzrabniejszej pod 
słońcem studentki przyrodniczki, która pod 
wpływem uroku kolegi swego ub. zapalo- 
nego sportsmena, postanawia zdobyć ply- 
wacki rekord. $ 

Trzeba widzieć tę pociesznie ubraną 
panienkę z ogromnemi okularami na zgrab- 
nym nosku, łapiącą motyle z profesorem 
swoim _ również fujarą patentowaną. 

Po skończeniu kursów pływackich 
(drogą korespondencji i ćwiczeń na podło- 
dze) staje dzielna pływaczka do poważne- 
go konkursu. Mniejsza z tem, jakim sposo- 
bem, zdobywa pierwsze miejsce. Wyczyn 
ten oszałamia widzów. W jeanej chwili wy- 
śmiewana przez cały uniwersytet p. Smidt 
(Bebe Daniels) staje się jeżo bożyszczem, 
a jej bożyszcze __ niedostępny kolega, 
zakochuje się w niej na śmierć. 

Wszystko byłoby dobrze gdyby koledzy 
nie wymagali od p. Smidt dalszych rekor- 
dów. Biedna pływaczka, „przyciśniętą do 
muru* postanawia... uczyć się fpływać. Na 
scenę występuje prawdziwa Gertruda Eder= 
le. «ekcje ivą sprawnie. „Rekordzistka* 
wykazuje niemały talent i na międzyuniwer- 
syteckich zawodach zdobywa nowe laury. 

Jak się to oobyło i jakie przeszkody 
piętrzyły się po drodze, zobaczycie sami w 
kinie Miejskiem. 

W. T. 
E km i ZK POKO 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski, „Dobrze skrojony frak*, 
aktualna satyra Dregelli o  wszechwładnej 

protekcji i o tem jak wielką gra rolę w ży- 
ciu i karjerze człowieka przypadek, oraz pe- 
wność siebie, dziś grana będzie po raz drugi. 
Jest to jeden z .najweselszych weczorów 'w 
Teatrze Polskim w którym prym wodzi Karol 
Wyrwicz - Wichrowski, w roli krawczyka, 
późniejszego ministra. 

— święto milusińskich. Dziś o godz. 12 
30 w południe Teatr Polski wystawia specjał 
nie dla dzieci czarodziejską bajkę w 4-ch od 
słonach Marji Gerson - Dąbrowskiej „Lale- 
czka z saskiej porcelany* (Historja jednej 
majowej nocy). : : 

Wrażenie bajki potęgują liczne tańce: 
duchów leśnych, Markizów i lalek, wykona- 
ne przez zespół p. Rejzer - Kapłan z muzyką 

III Klasa. 
1) kpr. Łętowski Szk. Podch., 2) kpr. 

Bosiak 22 d.p., 3) kpr. Słomczyński Szk. 
podch., 4) kpr. Szumowski Szk. podch., 5) 
sierż. Szymański 1 d.p. leg., 6) ppor. Lisow- 
ski 13 dyw. Piech. 

BIEG PAŃ. 
Dziś o godzinie 10 rano odbędzie się bieg 

pań na przestrzeni 6 kilometrów. O ile za- 
wodniczki nie poniosą w ostatniej chwili, jak 
się to im zazwyczaj zdarza, niespodziewa- 
nych defektów to startować ich będzie 14. 

RADJO. 
Niedziela, dn. 24 luiego 1929 r. 

10.15 — 11.45: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Wileńskiej. 11.56 — 12.10: Trans- 
misja z Warszawy. ysnać czasu, hejnał z 
Wieży Mariackiej w Krakowie, oraz komu- 
nikat meteorolog. 12.10— 14.00: Tr. z W-wy: 
Poranek symfoniczny z Filh. Warsz. 14.00 
—14.20: Tr. 2 W-wy. Oiczyt 14:20—14.40: 
Tr z Warszawy Odczyt: „Sztuczny węgici* 
14.40 - 15.00: Tr. z W-wy. Odczyt. 15.15 — 
—17 30: Tr. z W wy. Koncert Symfoniczny 
z Filharmonji. 17,30 — 17,55: Audycja dla 
dzieci. 1755 — 18.20: Wspomnienia histor. 
18.20—!18.40. Odczyt. 18.40 — 19.00: Audycja 
wesoła. 19.00—19.20: Muzyka z płyt yramo- 
fonow. 19.20 — 19,45: Tr. z W-wy: Odczyt, 
19.45—20 0u: Odczytanie prozramu na po- 
niedziałek, komunikaty i sygnał czasu z 
W-wy, 20.00 — 20.25: Odczyt. 20.30— 22.00 
Trans. Koncertu Orkiestry Polskiego Radja. 
22.00: Tr. z W-wy komunikaty P. A. T. po- 
licyjay, sportowy i inne oraz „Spacer de- 
tektorowy po Europie. 

Poniedziałek, dnia 25 lutego 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu .dzien- 
nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 
litewska, 16..0—16.:0: Chwilka strzelecka. 
1630 — 16.45: Komunikat L. O. P. P. 
16.35 — 17,10. Audycja dla dzieci „Bajki*. 
17.10—17.30: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 17.30 — 17.55: Odczyt. 17.55 - 18.50; 
Ir. z W-wy. Muzyka taneczna ;i8.50 - 19.15: 
19.10-19.35: Audycja recytac. 19 35—'9.45: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19.:5 2000; 
Odczytanie gorogramu na. wtorek i sygnał 
czasu z Warsz. 20.00 —20.25: Audycja wesoła 
22.30 — 2200: Koncert z Krakowa. 22.60: 
fr. z Warszawy: Komunikaty P. A. T., 
pobcviny, sportowy i inne, oraz muzyka 
taneczna. 

U nerwowo chorych i cierpiących psychi- 
cznie, łagodnie działając naturalna woda go- 
rzka „Franciszka Józefa" przyczynia się do 
dobrego trawienia, daje im' spokojny wolny 
od ciężkich myśli sen. Doświadczenia słyn- 
nych neurologów wykazały, że używanie wo- 
dy Franciszka Józefa jest nieodzownie wska- 
zane, nawet w najcięższych wypadkach cier- 
pień mózgowych i mlecza pacierzowego. Żą- 
dać w aptekach i drogerjach, 

ZITEŁDA WAKSZAWSAKA 
23 lutego 1929 r. 

Dewizy | waluty: 

  

DE : 
dział bierze cały zespół Teatru Polskie- 

go w rolach lalek i leśnych dziwów. Zainte- 

wesowanie wielkie, Sała dobrze ogrzana. Ceny 

miejsc od 50 gr. ; 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 0 g. 
5-ej po raz Ostatni w sezonie grana będzie 

komedja Wł. Perzyńskiego „Dziękuję za słu- 
żbę”. Ceny miejsc od 20 gr. 

—- Reduta na Pohulance. „Murzyn war- 

szawski”, Dziś o godz. 16-ej przedstawienie 
popułarne komedji Antoniego Słonir 

    

   

  

  

  

      
    
    

    

4. „Murzyn Warszawski. W pos 2 

Hnadźkiego wystąpi Stefan Jara SRK Tranz. Sprz. 23 

miejsc od 50 gr. scigja 123.80 12411 123,49 

— „Adwokat i róże", Dziś po raz czwar- Loadyn 43,28 43,39 43,17] 
ty, o godz. 20-ej komedija w 3-ch aktach |. tiowy-York 8,90 8.92 28 
Szaniawskiego p.t. „Adwokat i róże" ze Ste „ : 

Eos 5 actas Peryž 3483,5 34.92 34.75 
fanem Jaraczem w głównej postaci. у ы a 

W środę — „Adwokat i róże”. P aga 26,44,  26.50,5 26.37,5 

— Reduta na prowincji. Jutro, tj. w po- Szwajcarja 171,52 171.95 17:09 
„nie zialek w Lidzie — komedja A. Słonim- Stokhoim 238,35 238,95 237,75 

skiego p.t. „Murzyn Warszawski”. ienė 12530 125. 61 124,99 

Włochy 46,74 40,86 40.62 

TIE OBUWI Marka niem. 211.68 
     ROBY SKÓRZANE 

Mi DARE 

ОВ 
Administrator i meljorant z dłu- 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
22 lu'ego 1929 r. 
Listy Zastawne 

Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł.— 518 

   4.i pół proc. 

  

| 

  

Ka Akcje 
Wileński Bank Ziemski —Zł, 125 — goletnią praktyką. 

Posiadam wykształcenie inżynierji i > 182 —180 
rolnej w wyższym zakładz.e, — dłu- R AD i НОО Ос ОНЕа 
zoletnią praktykę w dziedzinie mel- 
joracji łąk i drenowama pól, oraz 
administracja majątków ziemskich z 
założeniem kulturala,ch łąk i pa- 
stwisk na torfowiskach. Samodzielne 
sporządzenie planów projektów mel- 
joracyjnych z uzyskaniem na te cele 
poź:czki państwowej. 

Łaskawe oferty: do redakcji Sło 
wa dla W. M. 

OFIARY 
— M Skowrońska dla wdowy z pię- 

ciorgiem dz.eci zł. 3. 

— 
Ofiarności S$. Czyte/ników 

polecamy biedną matkę z 5-giem 
drobnych dzieci, znajaującą sie w 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Słowa” ola „biednej matki*. - Z 

 



ZE ŚWIATA. 
— Ik i człowiek przebywa dziennie. 

Według obliczeń, opublikowanych przez wy- 
chodzący w Bostomie (Stany Zjednoczone) 
tygodnik „Travler* każdy człowiek przeby- 
wa dziennie przeciętnie ponad 15 kilometrów, 
nawet nie wychodząc na przechadzkę, ani 
nie uprawiając żadnych sportów. Lekarz, pra- 
cujący w szpitalu publicznym, robi dziennie 
25 kilometrów, nie licząc drogi, jaką odbywa 
poza zajęciami zawodowemi. Każda kobieta, 
załatwiająca na mieście sprawunki gospodar- 
skie przebywa dziennie około 20 kilometrów 
jeśli tego dnia wychodzi na miasto, i 15 kilo- 
metrów, jeśli pozostaje przez cały dzień 
w domu. Natomiast dziesięcioletnia 
dziewczynka, uczęszczająca do szkoły, wli- 
czając drogę do szkoły, oraz dzienne čwicze- 
nia gimnastyczne, robi dziennie około 22 ki- 
lometrów, a jej młodszy braciszek, kontentu- 
jąc się błeganiem w mieszkaniu i koło domu 
odbywa kurs 24-kilometrowy. Listonosz robi 
dziennie około 40 kilometrów, a nawet szef 
wielkiego magazynu, który zdawałoby się ca- 
ły dzień siedzi przy biurku, odbywa jednak w 
ciągu dnia drogę 16 kilometrów, a tancerka 
operetkowa w ciągu jednego tylko aktu prze- 
bywa ponad 3 kilometry. 

— Przyjaźń wśród zwierząt. Przyjaźń w 
świecie zwięrzęcym jest niemal tak samo roz- 
powszechnionem uczuciem, jak u ludzi. In- 
stynkt samozachowawczy, wywołany potrze- 
bą wspólnej obrony i wspólnej walki, wytwo- 
rzył w Świecie zwierzęcym życie gromadne, 

posiadające różne formy i nieraz bardzo wy- 
soką organizację: stada trzody, roje, ławice 
— są to społeczności, ptaków, ryb i owadów. 
Zjawiskiem bardzo charakterystycznem jest 
współżycie nietylko w obrębie poszczegól- 
nych gatunków, lecz również zgodne, przyja- 
cielskie współżycie przedstawicieli poszcze- 
gólnych gatunków, niemal tak samo powsze- 
chne jak walka. 

Gatunek kraba morskiego, zwany  kra- 
bem—-pustelnikiem, pozbawiony przez naturę 
twardego ochronnego pancerza dla swych 
kończyn, lokuje się zwykle w opuszczonych 
muszlach ślimaków morskich, znajdując w 
nich wcale bezpieczne locum. Do grzbietów, 
zamieszkałych przez krabów muszli przycze- 
piają się zazwyczaj nkewielkie stworzonką 
morskie, tak zwane anemony, nawiązując z 
krabem zgoła przyjacielskie stosunki: zysku- 
ją bezpłatny środek łokomocji i prawo do 
udziału w ucztach kraba, w razie niebezpie- 
czeństwa stają w jego obronie, wyciągają 
swe liczne, kłujące macki, skutecznie odstra- 
szające mniejszych rabusiów _ morskich 
Jest to typowy przykład przyjacielskiej spół- 
ki między przedstawicielami różnych gatun- 
ków. 

W ciepłych morzach pewien gatunek re- 
kina poluje zazwyczaj wspólnie z małą rybką 
z gatunku makreli, zwaną pilotem. „Pilot pły- 
wa zazwyczaj nad głową rekina, odbywa wy- 
wiad w poszukiwaniu zdobyczy, a gdy ta 
padnie ofiarą rekina, bierze zasłużony udział 
w uczcie. 

Bardzo charakterystyczną jest przyjażń, 
utrzymywana przez pewien gatunek małych 

Brom 

brunatnych ptaszków z borsukiem afrykań- 
skim, zwanym miodowym borsukiem, żywią 
cym się nielada przysmakiem, bo miodem. 
Otóż ptak, przyjaciel borsuka, zwykle ćwier- 
kaniem zwraca na siebie uwagę i następnie 
rozpoczyna wędrówkę w _ poszukiwaniu 
gniazd dzikich pszczół. Kierując się drogą, 
wskazywaną przez przyjaciela — ptaka, bor- 
suk odnajduje gniazdo pszczół dzikich, roz- 
rywa je pazurami i dostaje się do miodu. A 
ptaszek w tym czasie wyprawia sobłe ucztę 
z wyrzuconych z gniazda poczwarek i gąsie- 
nic. 

ukonczywszy 
ją 0а Neli konserwat. w Kwiiiejl 

daje lekcje Muzyki (iortepian) 
ul. Subocz Nr 7 m. 4, 04 3 5 gw. 

Perimuffera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
łów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjołanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perimuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia, 

  

Reiestr Handlowy 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 
w dniu 17-1. 1929 r. & 

1283. Il. A. „Lipka Zinger i Szołom Pergament $-Ка“. 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2856—VI 

1567. Il. A. „Biuro Techniczno-Handlowe Inż. Kiersnow- 
ski i Krużołek S-ka*. Przyjęto na trzeciego wspólnika inż. Jere- 
miego Łukaszewicza, zam. w Wilnie, przy ul. Św. Jakóbskiej 12, 
Zarząd należy do wszystkich trzech wspólników. Wszelką ko- 
respondencję, nie zawierającą zobowiązań, oraz pokwitowania 
z odbioru korespondencji zwykłej i poleconej, przesyłek i towa- 
rów oraz innych należności dla spółki podpisuje pod stemplem 
firmowym jeden z członków zarz adu. We wszystkich innych 
wypadkach obowiązują podpisy dwuch wspólników pod stem- 
plem firmowym. 2857—VI 

. Dział A w dniu 21-12 1928 r. 
9362. 1. „Sara Ejfe'* w Wilnie, ul. I Jatkowa 7, sklep uży- 

wanego ubrania. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ejfe 
Sara, zam. w Wilnie, ul. Jatkowa 8. 2860—VI 

9363. I. A. „Bar pod Wilczą Łapą — Leopold Pruszyt- 
ski“ w Wilnie, ul. Nowogródzka, 107, bar i sprzedaż wyrobów 
tytuniowych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Pruszyński 
Leopold zam. tamże. 861—VI 

w dniu 5-I 1929 r. 
9466. 1. A. „Kwapiszewski Andrzej" w Duksztach, pow. 

Święciańskim, sklep win i wódek oraz detaliczny handel solą. 

Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Kwapiszewski Andrzej, 
zam. w Warszawie, ul. Chłodna, 34—39. 2862—VI 

w dniu 9-I 1929 r. 

9467. 1. A. „Przemysł leśny M. Alperowicz i L. Gawendo 
Spółka firmowa”. Przemysł leśny. Siedziba w Wilnie, przy ul. 

Kwiatowej 7. Spółka istnieje od 23 października 1928 r. Wspól- 
nicy zam. w Wilnie: Mojżesz Alperowicz — przy _ul. Zawalnej 

15 i Lejba Gawendo — przy ul. Ostrobramskiej 2. Spółka fir- 

mowa zawarta na mocy umowy z dn. 23 października 1928 r. 

na czas nieokreślony. Wszelkiego rodzaju umowy, tranzakcje, 

zobowiązania, weksle w imieniu spółki i plenipotencje na pro- 

wadzenie spraw w instytucjach administracyjnych, komunal- 

nych, sądowych i innych winny byč zaopatrzone w podpisy obu 

wspólników. Do otrzymywania z poczty i ze stacyj kolejowych 
ładunków. przesyłek i korespondencji pieniężnej, wartościowej 

i poleconej, adresowanej na imię spółki, upoważniony jest każ- 

dy ze swoim podpisem pod stemplem firmowym. Każdy ze 

wspólników uprawniony jest również do podpisywania listów 

urzędowych. 2863—VI 

w dniu 12-I 1929 r, 
9468. 1. A. „Gamburska Jocha'* w Wilnie, ul. Zarzecze 19, 

skiep szklanych naczyń. Firma istnieje od 1903 roku. Właściciel 
Gamburska Jocha, zam. tamże. 2864—VI 

9505. 1. A.„lnż, Izaak Smorgoński Architekt* w Wilnie, 
ul. W. Pohulanka 33, roboty budowlane. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel inż. Smorgoński Izaak, zam. tamże. 2865—VI 

Dział A w dniu 17-I 1929 r. 
9506. 1. A. „Szmuel Luliński i Zelman Łuniński — S-ka“. 

Sklep żelaza, wyrobów żelaznych, cementu i naczyń emaljowa- 
nych. Siedziba w Święcianach, pl. Rynkowy 24. Spółka istnieje 

‚ od ł stycznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w Święcianach, przy 
ul. Nowo-Święciańskiej 35, Szmuel Luliński i Zelman Łuniński. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 24 listopada 
1928 roku na czasokres do dn. I stycznia 1938 roku. Zarząd 
spółki należy do każdego ze wspólników. Do podpisywania ko- 
respondencji, wszelkiego rodzaju umów, zobowiązań pieniężnych 
weksli, do odbioru towarów z kolei i wszelkiego rodzaju kore- 
spondencji z poczty oraz reprezentowania firmy nązewnątrz 
upoważniony jest każdy ze wspólników samodzielnie, lecz pod- 
pisy winny być dokonywane pod stemplem firmowym. Rów- 
nież każdemu ze wspólników przysługuje prawo kupna i sprze- 
daży towarów. 2870—V 
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К !;ог(;ріідпу,_рія‘гіп- ітіівъиппопіе : 
ajwyżsże ragrody na Targach a 

Połnocnych w Wilnie — Lote medalę 5 

"Si a 

K. Dąbrowska. ® 
a 

Wilno, ul. Nim. ka 3, m. 6, 8 
Wielki wybór krajowychi anicznych instrumentów, 8 

tylko gwarantowane „ci. Ceėny reklamowe. p 
SZRZEGROSZESSRAEJ ---" „ABMODOEKUDANZNAGOZAEM 
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£ Oryginalny Łubin Wczesny @ 1 KOKS i s Zarządzenie domami 
в Puławski Różowy z в WĘGIEL ® оь мо ВОМО o olidności 

1-szej lantacji P. S. N. G. W. aję hipoteczną gwarancję solidno: 

E Oferuje KRESOWE TOWARZY- a Ę wagonowo oraz tonnowo į 5 pracy, 5 uczciwości. RAE 
STWO HODOWLI NASION majątek Wilni m_ Jagiellońska" 10 m. 5, godziny 16 

E Nacz Czarnockich, poczta Lechowi- В M. DEULL, w Wilnie RT 

® cze. Wyhodowany z jednej rośliny @ i Jagiellońska 3/6 tel. 811 
g Lubin wczesny Pūlawski nie zawiera g 
E Ac PA I a a į Skład: Polski Lloyd, Słowac- a 

[ojrzewa w cześniej od inn; ch odmian. kiego 27, tel. 14-46 bica DOBRA O; 
a , wyż 1а RZE | go ZI, tel. ь ‹ 
в na 100 proc, wyżej giełdowej. — KOPIOWANIE 

PLANOW“ 
'9а са ЕС НЕ Е ЗМ НЕ La i 

Kramera B SWIĄTŁODRUKI 

TERMOMETR 

  

panviącej epidemji ‚ 

„GRYPY ©5 
obowiązkiem każdego jest mieć w 
domv najdoskonalszy i najczulszy 

TERMOMETR KRAMERA 
Za każdą sztukę gwarantujemy. 

== STER 2EBKER "PRĘZZKI GSNZGÓ 

į Mieszkanie 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
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a raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kait. p.) w śródmieściu lub na 

i Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

12 J. M. 

REA WŁ SED ZAB 2О MA EA EK) SEP, SO. CZA R. 
a niekis Two [OH [IAD 

B 
B 
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Handlowo-Zastawowe 
zawiadamia, że w dniu 8 i 9 marca 

i r. b. o g. 5-ej po poł. odbędzie się 
i licytacja w lokalu Lombardu (plac 

Katedralny, ul. Biskupia 12) zasta- 
i wów we właściwym czasie niepro- B 

longowanych. o 
kwwowowwwwwwwzi 

LL | 
i ŻĄDAJCIE | 0 i ŻĄDAJCIE | 
3 we wszystkich aptekach i в 
: skłądach aptecznych znanego a 

a środka od odcisków a 
& 

a Prow A PAKA ® 
ZMBZBTBZEBZEBAE 

SŁOMĘ prasowaną w przesyłkach 

wagonowych poleca po cenach ko- 

rzystnych Spółdz. Roln. Handl. w Ka- 
towicach, ul. Kochanowskiego 6. 
tel. 15—95. Ё 
----------. 

mą 
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Stosowany przez p p. Doktorėw 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciałą. 
„Balsam Thiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalinem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
O-ip9og Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. J 

  

Poszukuję wspólnika г кар- & 
tałem 30.000 zł. dla poważn. przed- M 
stawicielstwa na Kresy. Dowiedz. ul. a 
Śto Jańska 7 m. 2 od godz. 4 6 m 

p wiecz. k 899—o0 B 

      

Odnroženio, ckiego GIS zapobiega Od- 
mrażaniu się kończyn i goi ranki, po 

ii
 

.....ąpteki i składy. mm 3615 OR 

  

Zapasowe części, farby i szczotki. 
„ Fity od 30 cm. do 100 cm. 
Żejmo. Wilno, Mickiew. 24, tel. 161 Miecz. 

Maść Sode 0a 

wstałe od odmrożenia. Sprzedają 

OwiES 

  

(TIT TT TT. II TI 

Z Persji powróciwszy, pro- 
® 
i wadzę jeszcze tylko bardzo krótki 
fl czas OSTATNIE LEKCJE WYRO U 
fg DYWANÓW  orysinalnych perskich 

ułatwonym sposobem na ramach, 
a oraz Smyrneńskich, na które zostaną 
£ przyjęte panie i panowie. By dać 

możność każdemu wzięcia udziału w 
a tak szlachetnych i pięknych pracach, 
i których w Polsce przemysł stwarza” 

my, całość kursu 14 dniowego po 2 
i godziny dziennie tylko 10 złotych p. 
fi Zaznaczam, że wkrótce wyjeżdżam 
i do Małopolski w celu prowadzenia 

dalszych kursów, przeto kursa w 
fi Wiinie są ostatnie. Wpisy oraz infor- 
4 macje: Lotne Kursa Dywanów Ka- 

rola Litwinowicza, Wilno, ul. Wielka 
fi 56 m. 3. Lokal. w którym odbywają 
| CEE kursa. jest ciepło ogrzany.  —7m 

| GH UE WW UW WW CH WY CY WY WY WY WY 

GRA ES (ZZ SK EAT GER CES EJ RO ОБ ЕНО ЭЯ ЕЕЕ ERA 

B WŁ a 5 ń Ww wypadanie, łupież, 
8 łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
A „Mydło Chinowo - Chmielowe* (2 
a Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
B seckiego, ul. Freta Nr 16, 

Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, B 0—L6SS 
BG 

    

    

    

Czopki he- feni * (Z kogutkiemj 
moroidalne „Varitol usuwają  bół, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

FERRE 

  

JI Mieszkanie JI 
z 3-ch pokoi i kuchni odremontowa- 
ne do wynajęcia, ul. Ś-to Ignacego 8. 
Dowiedzieć sie u właścicielki* — — ой5 

  

вн KiDeBalogiat 
Kulturalno-Oświatowy 

Od dnia 21 do 25 lutego 1929 r. włącznie będzie wyakietlisy film: BEBE DANIELS к 

„REKORDZI$TKA 
Aktów 10 W rolach głównych: Gertruda 
Ederle, james Hall, Jozephine Dun 

  

  

SA' A MIEJSKA : Williams Austin. Reżyserował: Clarence | 
u! Otob-="<ks Baocger. Kasa czynna od g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 4« Ostatni seans o g. 10 Li 

Dziš ostatni dzief! 

Kino-Teatr [Dzis najwigkszy $ plg słynnego dramatu STEFANA  ŽERO 
„rzebój polski! 1) P ONAD NIEG SKIEGO z udziałem STEFANA  JARACH „HELIOS 

Wileńska 38. 
»orywający 
siłą treści.   2) Miss Polonia ywa gc t? 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

3TEF. WYSOCKIEJ, ZOFJI KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do łez wzruszające! - Fil 

3) kajnowsy „Dziennik Gaumont : 

  

Kino- Tea „Ueliūs“ 
Wileńska 38. 

JUIRO PREMJERA, Najnowsza sens-cja sezonu! 
Ulubienica Читбу czarująca LYA MARA w swej najnowszeį erotycznei sztuce 

Królowa Jazzbandu 
efektowny program nowoczesnego kabaretu. Wspaniała inscenizacja najpopularn. piosenek „Szlagierów*. Hy 
program: 1) MISS POLONIA w otoczeniu 10 dwiażd piękności. 2) „Z CAŁEGO ŚWIATA* najnowszy Dzień? 

„Gaumont“. Seansy o godz. 4, 6, 8 1 10.15. 

  

Dziśl Pierwszy film polski o 
prawdziwie europejskim zakroju 
wielkiego pisarza i poety, laureata m. 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
„Mickiewicza 22. i 

Dziś ostatni dzień! 

p Warszawy, KAZIMIE| 
znakomita BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA 

Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10.15, 

PARTER od 90 

ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 
RZA PRZERWY TETMAJERA. W rol, główny 
DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN i IP 

gr. 
dramat erotyczny w 
według powieści 

10 skt 
nasZzeż, 
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Dzis potęzne arcyozieło fiimowcl Najycnjainiejszy tragik świata JOHN BARRYWORE, oraz jego parine”| ц 

  

  

  

  

  

  

wprowadzone przed paru laty do Polski przez Syn- 
dykaty Rolnicze okazały się najlepszemi z pośród 
wszystkich znanych traktorów dzięki 

Dżyńska-Smolska ee аян н ста 25° ° 
Choroby jamy ustnej. 
E ombosinie apa мЁТ < malą Fodzi 
nie zębów bez bólu. - udziela lekcyj 
Porcelanowe i złote 14. Z ukończoną śred- SERA dzieciom 

Rządca rolny  Fraqtnzka-pary ai | 
ое 

Kino Piccadilly“ DOLORES COSTELLO we RCM arcade a. aa 5 : g 
ramat w 12 aktach. Walki na morzu! john Barry ой 

2 BE$TJA RORSKA jako piratl Prasa całego świata orzekła jędnogłeśiić jk 

WIELKA 42; ы že jest to bezsoržecznie największy film дору обеё? a 
Z powodu wysukiej wartosci artystycznej wejscie dla młoczieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. I i 

A 

с >| Dziś! Pierwszy film złotej serji reżyserji jednego Z największych. realizatorów RYSZARDA pic HEA 3 
no- (S 1 c . ( 

Tatr Wanda BRUÓB B DB dramat w 12 aktach. W rolach glėwn, S © 

""еп‚‹'п 30. LLS EEB LE Chińska tancerka ANNA MAY WONG zw£ 
У Chińska LILIANA G'SH i HENRYK GEORGE. Temperament! Piekność! Talent! = VŽ 

EBEEEEESIZNĘ Do wynajęia Nauczycielkė, | 
pokoje ze wszelkiemi z ukończonem ginie 

LEKARZE DENTYŚCI wygodami. Jagielloń-zjum i państwowi) | 
ska 8 m. 14. —] kursem pedageżyji 2 

0 „nym, posiada ]627, BREEZE p przyjmie kondydėl | 
B owiedzieć się: AFC 

GA 0 ile k | p K H Z a POSADY g nielska 3 m. 3, 08® : 
й 0 o I. Il, | 

{ 

prostocie konstrukcli, 
wielkiej wydajności pracy, 
oszczędności paliwa i smarów. 

Podług określenia jednego z wybitnych naszych rol- 
ników traktory Deeringa z 

podwajają produkcję i 
umożliwiają dokonanie w porze 
wszelkich robót polnych. 

Że TRAKTORY DEERINGA są rzeczywiście 
dobre, dowodzi to, iż w Polsce pracuje już przeszło 
600 traktorów Deeringa. 

W jednym roku 1928 sprzedano w Polsce 
301 trakiorów Deeiinga. 

Cyfry te mówią same za siebie 
Dla ułatwienia w nabywaniu traktorów udziela się 
kredyt długoterminowy, niskoprocentowy 
Traktory Deeringa sprzedaje na Wileńszczyźnie 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy w Wilnie, 
ul. Zawalna Nr. 9, tel. 323, 

właściwej 

  

       
RALUJCIE ZDROWIE! 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
| 750/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstwaania najrozma 

4 itszych chor6b —zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę 
| materji, 

Słynne od 45 łat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓR HARCU D-ra LAUERA 
| jak to stwierdzili prof. Berlin Uuiwersytetu Dr. Martin. Dr. 
Hochflaetter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym 
środkiem dlą uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (za- 
twardzenie) są dobrym środkiem przeczyszczającym, uła- 
twiają funkcje organów trawienia wzmacniają organizm i 
pobudzają apetyt. 

„ ZIOŁA z GÓR HARCU D-ra LAUERA , usuwają cierpie- 
i nia wątroby, nerek, kam eni żółciowych, cierpienia hemoroi- 

aalne. reumatyzm i artretyzm, ból główy; wyrzuty i liszaje. 
: ZIOŁA z GOR HARCU D-ra LAUERA zostały nagrodzo- 

ne na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 
złot. medalami w Badenie, Berlinie. Wiedniu, Paryżu, Loa- 
dynie i w wielu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyle- 
czonych. 

Cena 1/2 pudełka zł. 1.50 podwójne pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i skłądąch aptecznych. 

| UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych nasladownictw. 
Reprez. na 66 WARSZAWA 5 Polskę »PROTON“ „I, sy. Stanistaus 911. © 

     

  

DOKTOR | 
D.ZELSBOWIEŻ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz 

BWAWAWE 
ę DEKARZE E 
BAWAWBE 

DOKTOR 
b, GINSBERG 

choroby weneryczne 
sytilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, ta- 
lefon '567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 do8. 

Dr. POPILSKI 

od 

ka 2, róg 
BLIS— W.Z.P. 

Kobieta-Lekarz 
Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE= 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—21 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

Ordynator 

ne, weneryczne, 

  
е lux, lampa 

  

  

  

tel. 277. 
Dr. Gi. WOLFSOŃ' SKIEJ eli 
weneryczne, moczo- W- Žūr. Nr. 132. (diatermia) „„O8IS“ 

ai ннноо leńska 7, tel. й 
аВ £B AKOSERNI 88 

DOKTOR Daktėr-Mešycyny Ar DS AE 
BL Mūi | A. GYMBELER 

choroby skórne, we- 
neryczne i mocze- oraz Gabinet Kosme- 

Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
Od 9 — 1i3 — 8. Tatarskiej 
(Telef. 921). — 

pis, słońce 
diatermja. 

W.Z.P 43. m. 6. 

korony. Sztuczne zę-7i4 Szkołą agrono- toy konwers4čl! 
by. Wojskowym, u- miczną, z 13 letnią Dzugoletnia praktyki 
rzędnikom i uczącym praktyką w dużych Oferty składać & 
się zniżka. Ofiarna a S adm. „Stowa“ © 
ъ zyjmuje: od * i 

JE o stwach, z chlubnemi Claudin. 
Wydz. Zdr. Nr. 3 Świadectwami i oso- к 

bistemi referencjami" 
d h « Poszukujemy | | AWWAWAW nace, п pzieżaw me 

KUPNO Į SPR l i wodu parcelacji ma- szych i większych m, 
LEDA jątku. As ofer- poza I : 

г ti t , tow. Biuro „Ro: 3 WAWAWAW I оЦ ощ 

SE | 

  

    

  

5 ulewski. | 219 b = 

Il. Wiłenkin $-la Balta TA PoszukujerT A 
SRok= z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

° mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka nikilowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

< pó” 

kunastoletnią prakty- 19, ulokowania i, 
ką przedwojenną e nio) 
pierwszorzędnych 89-4 larów, Biuro ESS | 
spodarstwach poszu- ko Ro kat „O 
kuje posady. Poważne KOmis* Gcańs 5 
Ea ia Rodem — 
z Kowieńszczyzny į || 
ziemianin. Adres: Za-| Poszukujemy | 
walna 8 m. 3, A. M. ži 2 mieszkań | 

dla sodnych 1o- | 
katorów 1 

D. H. K, „Zachęta? | 
Mickiewicza d | 
tel. 905. 7 

  

Potrzebny od kwietnia 

ekonom 
do niedużego o: 
darstwa w ileń- 
szczyznie. Przysyłać 

Z powodu wyjazdu śwjądectwa i zapytać r""Z273 zoo AJĄ 9 warunki listownie, Gotówkt | 
> $ALNIIUT poczta Chociefczyce,| w każdej sumie | 

salonowy kurechi, sy-maj. Czerwiaki, Bo-| ulokujemy BEZ] 
pialnia dębowa i inne i | 

rzeczy, Sierakowskie- 0" SK" 199 0 komów AA 
w. o 20 m. 13, Oyląd „| 

5 оОаотт ой За оиии сжове в шнн | О. Н-К. „Zacięts | 
Mickiewicza ай 6 po poł. 161-0 Žž | E -0 tel. 905.  — | 

KOGIĘTA MARES В ЕРБДУ В ЭЕУ : 

  

  

choroby skórne i we- 
ueryczne, Przyjmuje 

odz. 10 do 1 i a 
3—1 p.p. W.Pohulan- 

Zawalnej 

Br Hanusowicz 
Szpitala 

Sawicz, choroby skór- 
go- 

dziny przyjęć 5—7 pp. 
mkowa 7—1 Le- 

czenie światłem: Sol- 
Bacha do ajęcia dla mał- 

(sztuczne słońce gór- Ai Cena przy- 
skie)i elektrycznością stępna. UI. Dąbrow- 

trzymiesięczne, rasa 
Angora Olbrzymia, 
Bura. Cena umiarko- 
wana. Pańska 4 m. 1. 

Pie” Ww ulokiego Skupia 12, wydaje po- 
nictwa. 
20 m. 1. Lokuciejew- 
ska. 

Pianino ne, w stanie 
prawie nowym, oka- 
zyjnie niedrogo sprze- 
aa. W. Stefańska 19 
m. 11. 

  

  

KONCERT. 
Fortepian prawie EB 
wy do sprzedania. 
ul. Gimnazjalna 10—2 

zi 

AMIENICĘ w 
dobrym punkcie 

dochodową o 2 
mieszkaniach, pla- 
cu przeszło 600 
sąż. kw., sprzeda” | 
my zaraz dogodnie | 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

  

  

Г ЪОННЕ 8 
Pokėj 

Pokój 
umeblowany z elekt- 
rycznością, obsługą, 
wejście osobne. Sie” 

Alaszerka Smiatowską "2Kowskiego 25 m. 17 
plciowe. Elektrotera-tyczhy Usuw4 Zmar- 

górskie szczki, piegi, wągry, 
Śollux. łupież, brodawki, ku-. pokoje 

Mickiewicza 12, róg rzajki,ewypadanie wło- wejściem do wynaję- 
9—2i15—8.sów. Mickiewicza 46.cia, ul. 

— cza 15—20. 

  

2 duże 
z osobnem 

A. Mickiewi- 
-0 

mało używa» === 

Oszczędności 
swoje ulokuj na 12 
roc. rocznie. Gotów- 
a twoja jest zabez- 
ieczona złotem, sre- 
rem i drogiemi ka- 

mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 

życzki pod zastaw 
złota, srebra, brylan= 
tów, futer i różnych 
towarów ‚ 19 —0 

Nauka 
pisania na maszynach, 
ul. Orzeszkowej 11 
m. 16, od g. 1-6 p.p. 
dow. o 

Bez nauczyciela 
uczcie s'ę SUI TJ uu 
polskiej, języków ob- 
cych, historji, gea- Gotówkę 2 
grafji, matematyki etc.] w każdej walucie 
Szczegółowy prospekt; lokujemy | naj 

pewniej | wysyła wraz z kata-| | 
Wil. Biuro Komi” logiem i  okazową 

książką,Wydawnictwo | sowo - Handlowe: || 
Mickiewicza au „Pomoc Szkolna*, 

Wajnera,  Warszaważł tel. 152. 
Bielańska 5/43. Zz8po 

Przepisujemy 
NA MASZYNACH 
fachowo, szybko i 

tanio 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

  

    
   

        

   

  

     

  

      

  

  

  

POSIADAMY. 
2 ulokowanie 
różne sumy Pi 
niężne od „000 
do 30.000 złotych 
Wil. Biuro Kom” 
sowo - Handlowe 

        

     

     

  

      

  

Mickiewicza 21, || Mickiewicza ji 
ННЕ ВЕВЕ - 

JAN ZAPACY 
V AA INTA 
POZO: — 
Z     

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

  
Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie* Kwaszelna 23.   


