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BAKA PLL EMS 

ECHA STOLICY 
k Ii D 82 Lenino“ Zamknięcie dyskusji hudżefawej. 

ь W dniu 22-go stycznia wszystkie WARSZAWA. 26.1. (PAT). Na dzi- 
pisma, jak długa i szeroka Rosja 2 e posiedzeniu sejmowej komisji 

ka 57 ‚а budžetoweį przyjęto w trzeciem czyta- 

aaa zam a» OSI Budżet Miasteritwa Pracy i Opie- 
w odswiętnej szacie. Jaki był powód ki Społecznej w brzmieniu ustaionem w 
tego obchodu, wyjaśniały olbrzymie drugiem czytaniu z jedną tylko popraw 
krzyczące tytuły artykułów „Pięć lat ką pos. Rybarskiego i Pragiera o skre- 
bez Lenina", „Lenin— czerwony sztan- o: 2 JE = I dne oi 

reż? ze rzesiedleni / zie Emigracyj- 
dar proletarjatu“ i t. p. Dzien przed: a, ы STACJI 

tem przypadała rocznica zgonu lljicza, Po przerwie przystąpiono do budże 
którą obchodzono w dwojaki sposób. tu Ministerstwa Poczt i Telegratów. 
Podczas gdy w instytucjach rządo: Pos. Kornecki zgłosił poprawkę o skre 
wych, klubach komunistycznych,  te- ślenie w wydatkach nadzwyczajnych 

i dbył „ 259200 zł., jako wydatek na biuro bu- 
atrach, kinematografach odbyły SIĘ qowiane przy M-stwie Poczt i Telegra- 
akademie, odczyty i zebrania, poświe- tów. W głosowaniu poprawkę pos. Kor 

cone „największemu rewolucjoniście, neckiego przyjęto. Ww dziale rent inwa- 

genjuszowi proletarjackiej rewolucji, lidzkich i pensyj było dwie poprawki 

jącielowi pracujących całego Świa- POS: Pająka.  ierwsza domagała się 
DNO OP ‚ podniesienia . kwoty "na kapitalizację 
ta, założycielowi i wodzowi Komin- rent z 2 miljonów na 4 miljony. Wice- 
ternu", na peryferjach Moskwy i Pe- minister Grodyński w imieniu rządu za 

—tersburga agenci G. P. U. dokonywali proponował podniesienie o 1 miljon. 

aresztów członków tajnej organizacji Komisja przyjęła wniosek rządowy. 

trockistów. Przywódca tej grupy Bron- a tem skończono trzecie czytanie. 
p. Następne posiedzenie ma się odbyć w I ) 

sztejn-Trocki, o którym raz po Taz poniedziałek o godzinie 17.30, po *po- 
kursują pogłoski, że zdołał zbiec z siedzeniu plenarnem Sejmu, które ma 

przymusowego sanatorjum, dokąd go być zwołane dla załatwienia paru 

troskliwa ręka Stalina wpakowała, Praw mniejszych. 
był przed paru laty” ogłaszany rów: Pratzst episkopafu przeciwka na- 

nież przez te same pisma za jednego paściom na Kościół. 
* ioni Е. W dniach 21 - 23 stycznia rb. przybyli 

z największych rewolucjo ZANE do Warszawy ks. ks. ARG EG! i ik ks. 

dza i współtwórcę państwa prole- p Z > a: w a koś- 
Н i i ieni cielnych. Narady te obejmowały mi in- 

tarjackiego. Dziś role się zmieniły, Ro sprawę Zad RAS pa 

zabalsamowany trup Lenina spoczy- 
wa na „Krasnoj Płoszczadzi*, a ży- gdzie tak emigranci polscy jak i miejscowe 

  

skiego w różnych krajach Europy i Ameryki, 

2 władze kościelne o pomoc duszpasterską pro- 

wy trup Trockiego w AlmarAta. ч > + 
i 1 — rewolu- ażną też część stanowiły coraz silniej- 

Pięć lat bez Lenina, 11 : sze ataki na Kościół, wywoływane Bądź 
z„cyjnej szczęśliwości! Jakże wygląda Pakz czynniki radykalne, bądź przez pewien 

$ i i i im prasy, nadużywających swoich sto- 
Rosja, czy na ruinach rewolucyjnych sunków wpływowych do szargania rzeczy 
po krwawym wstrząsie wojen domo- świętych. oraz do ubliżania Kościekowi i ie- 

. go przedstawicielom. Doszło już do tego, że 
wych zapanował ład, porządek, do pewne stronnictwa polityczne zbkkę: sdbię 

„ brobyt? Czy partja komunistyczna prawo do targania się na Kościół, na prawdy 

zrealizowała swój A ao + przedsławiactóń KOSEOH о— 
jedno- ь 

trzymała próbę życia, czy JeSt | S R ui powtarzającemi się, wro- 

lita ideowo? Odpowiedź nie sh giemi p a. i aE sek 
mamy Zr a mowym ujawniają już zapoczątkowanie Ot- 

łatwa. Ograniczone » wartej walki z Kościołem Katolickim w Pol- 
Bezpośrednio WO” sce, [)o walki tej stanie Kościół w Polsce 

chińskim przygotowany, a uiając pomocy Bożej stanie 

w poczuciu zwycięstwa. 
Za szkody atoli moralne, za wywołanie 

zamieszania w kraju i za poderwanie auto- 

informacyj o Rosji. 

bec otoczenia się murem : 

przez Sowiety, które obraz Swej 

szczęśliwości, jaką stworzyły staran” zamieszacia w kraju I žm poter Teda , 

nie zasłaniają, aby wzrok buržuja Bo którzy walkę tę religijną tak niesumiennie 

mie urzekł, niema mowy: © jakim wywołają. (KAŻ). 

* kolwiek, kontakcie. Pozostają źródła Świadczenia na tele kościelne. 
pośrednie, informacje zagraniczne, / WARSZAWA. 26.1. (PAT). Sejmowa pod 

s i komisja administracyjna  obradowała dziś 

wydawnictwa sowieckiego instytutu pod prezwodnictwem pos. Putka przy udzia- 

wydawniczego, oraz prasa. Nie są to Je delegatów Min. Spraw Wewn., Min. Skar- 

źródła najlepsze, jaskrawa tendencyj- 3 przyj JH A na oli šakas W 

mość utrudnia orjentacje, ale sa iedy- wojew gdzwcj, po owych ynie 
ne, a więc konieczne. Postarajmy SIę Przyjęto kilka wniosków pos. Sobolewskiego 

е ЁОАЁЁ;ЁЕ ;ГЁЁЩЁ::;”Ё"Ё? (R dówói zatki z odafcct: 7 Qocano- 
informacy, 

sji, jej życiu i stosunkach _naszkico- WE 
ё 

wač w najgrubszych zarysach Obraz ZA I PRZECIW. 

dzisiejszej rzeczywistości. : - 

Сеіп\га\пу organ parti komunis- Prohibieja. 

tycznej, rezerwuar optymizmu — 50- 

wieckiego „Prawda“, pisze: 

„Charków. Przebieg. chlebozagotowok ja 

Ukrainie niezadawalniający. Kolegium, ŠA 

misarjatu Handlu wysłuchało SECA A 

o rezultatach chiebozagotowok na Ua ы 

w ciągu pierwszej połowy stycznia. 5 

czny plan akcji wykonany ZAJSC 
setek 

proc. przyczem w szeregu okręgów ме 

ten jest jeszcze niższy. Kolegjum a 0 

stan ten za niezadawalniający |! zarzą 

kategoricznie wzmocnienie akcji chleboza- 

PT 2 

     

  

gotowok“. 

Ježeli akcja chlebozagotowok 

przedstawia się w ten sposób. na 

Ukrainie, która, jak wiadomo, jest 

spichlerzem rosyjskim nie trudno 50- 

bie wyobrazić, co dzieje się w innych 

dzielnicach. W tym samym numerze 

%» czytamy dalej. 
  

„Leningard. Likwidacja analfabetyzmu 

odbywa RE pomyślniej niż w ubiegłym ro- 

ku ale sądząc z doniesien poszczególnych 0- 

kręgów płan likwidacji analfabetyzmu na 

rok 1928 - 29 nie będzie wykonany w ca- 

tości. Według planu przewidywano IEEE 

87 tysięcy analfabetów, przeszło jednak 5 

rhiesięcy a w wielu miejscach EEE ESS 

wano nawet „likpunktów* (odziały dla i 

kwidacji analfabetyzmu). Jaczejki S 

stwa „precz Z analiabetyzmem istnieją ty!- 

ko na papierze. 
: ы 

w 19 gubernjach RSFSR w ciągu Y a 

liczba członków, ODN T-wa „precz Z anal 

falbetyzmiem* zmniejszyła się O 194 tys. 0 

sób. 2144 jaczejek rozpadło się. 

Wamnicsien af WEST p: 

ści sowietu ODN rozpadło się ja- 

czaje k. Według danych centralnej Z ODN 

plan walki z analiabetyzmem w RSFSR bę- 

dzie wykonany zaledwie w 18 proc. 

Prohibicja, czyli zakaz picia wszelkiego 
rodzaju alkohołów do piwa włącznie, stra- 

sznie już „nadojadła" — jak się po nasze 

mu mówi- Stanom Zjednoczenym. Nie wy- 

szekają się jej jednak Amerykanie, a hasłą 

prohibicystyczne wysuwane tam są przez 

gazety subsydjowane przez przemytników 

alkoholu. Przemyt alkoholu stał się bo- 

wiem najlukratywniejszą gałęzią przemysłu 

w Stanach, której grozi zagłada w.razie ska- 

sowania ustaw prohibicyjnych. Karykatura 

ta wyobraża prohibicję na głowie jankesa 

budzącego się w Katzenjammer: Jest wzię- 

ь ta z berlińskiego „Kladderatsch*. 

W Iwanowie 

i bez przesady można twierdzić, że 

ciemnota powszechna, zwyrodnienie, 

„Gigantyczne* plany Przy zetknię rozpasanie OC mó 

ciu się z rzeczywistością padają jak pierwotnego teraz Są Е ‚ь = 

domki z kart. Z tupetem zapowiedzia były przedtem. Czy moż „4 Z 

na likwidacja analiabetyzmu w ciągu przed wojną proces w aż ać 

dwóch lai, zaciągnęła się na dłużej śnej sprawy Barszaj, o którym 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 3 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
ERCOLA KTD | Z ROZZ PATRZ W AEDZSZAI ZOZ RZTODRZY OS LROROCSZE. 

Dzisiejszy numer zawiera 6 sirsn 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bniet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot, 
DĄBROWICA (Polesie) —- Księgarnia K. Malinowskiego. Н 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wlodzimierow.. i 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 3 
HORODZIE] — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. ! 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. i 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
141DA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. |  WOŁKOWYSK — 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. i 

  

  

Urodziny h. cesarza Wilhelma II 
— : Manifestacja monarehisłycznych Niemiec. 

Fali BEZROBOCIA ii LITWIE BERLIN. 26.1. (PAT). Donoszą tu z Doorn, że nastrój uroczystościowy 
: w związku z dzisiejszym obchodem urrodzin b. cesarza Wilhelma osiągnął 

Z Kowna donoszą o wzrastającem punkt kulminacyjny. Poczta w Doorn jest przeciążona niezliczoną ilością ii- 
wciąż bezrobociu, które w niektórych stów gratulacyjnych, jakie napiywają ze wszystkich stron do b. cesarza. W 
miejscowościach przybrało charakter ciągu ostatnich paru dni na zamku w Doorn odbywała się kiłkakrotnie pró- 
bardzo ostry i wymagający natychmia- bna iluminacja. Wejście do pałacu przyozdobione jest girlandami i lampkami 
stowej interwencji rządowej. Na fali elektrycznemi biało - czerwonemi. Wśród przybyłych na uroczystości znaj- 
bezrobocia spekulują oczywiście ko- duje się szereg książąt, członków byłych domów panujących w Niemczech. 
muniści i opozycja socjalistyczna łącz- BERLIN. 26.1. (PAT). W związku z jutrzejszym dniem urodzin b. ce- 
nie z emigracją socjal-demokratów.  sarza Wilhelma, który kończy 27 bm. 70-ty rok życia, frakcje niemiecko - 

AWANTURY W BIRŻACH. "rodowe Reichstagu i sejmu pruskiego wysłały do Doorn depesze gratu- 
ES A : lacyjne. : 

‚ & Ви% donoszą, iż w czasie ostat- BERLIN. 26.1. (PAT). W depeszy gratulacyjnej, wysłanej do byłego ce- 
nim bezrobocie tu jeszcze bardziej się sarza Wilhelma z Okazji dnia jego urodzin, przewodniczący frakcji niemiecko- 
wzmogło. Ogółem miasto ma obecnie narodowej hr. Westarp zamieszcza następujący ustęp: Frakcja uważa się za 
1.500 bezrobotnych. W tych dniach złączoną z Waszą Cesarską Mością w głębokiej żałobie z powodu losu oj- 
bezrobotni zebrali się przed Zarządem czyzny naszej, jak również w zwycięskiej wierze w wielką i wolną z łaską 
Miejskim i w sposób hałaśliwy za- bożą przyszłość narodu niemieckiego. 
częli żądać, ażeby dano im jakiekol- В е z z . 
wiek zatrudnienie, poczem wszczęli Nowe zbliżenie sowiecho-niemieckie 
awanturę. Policja wmieszała się do MOSKWA. 26.1. (PAT). Podpisany wczoraj w Moskwie niemiecko - sowiecki u- 
iej awantury, aresztując kilku bezro- kład arbitrażowy wita dzisiejsza prasa sowiecka jako nową zdobycz na drodze przyjaz- 

botnych, którzy zostają pociągnięci do nych stosunków między temi dwoma państwami, zapoczątkowanych w Rapallo w 1922 

odpowiedzialności sądowej za pogwał- roku. Podpisana konwencja przewiduje powołanie do życia specjainej komisji arbitra- 
cenie porządku publicznego. żowej, od której każda strona wyznaczyć ma dwóch przedstawicieli. Superarbitra ko- 

misja nie posiada i wszystkie sprawy mają być załatwiane w drodze obopólnej zgody. 

WZROST BEZROBOCIA Komisja ma się zasadniczo zbierać raz na rok kolejno w Bierlinie i w Moskwie. Za zgodą 
W KOWNIE. jednakże obu zainteresowanych stron może się również zebrać w każdym innym czasie. 

W ostatnim czasie daje się zaob- 8 
serwować wzrost liczby boktóbofayij Powszechne ohurzenis na Lifwie 

w Kownie. W związku z tem Zarząd Z powodu narzueenego frakfafu z Niemcami. 
liejski ma zwrócić się do rządu z GDAŃSK. 26.1. (PAT). Dzisiejsza „Baltische Presse* ogłasza artykuł swego ko- 

prośbą o wyasygrnowanie kredytów respondenta kowieńskiego, poświęcony traktowi handlowemu niemiecko - litewskiemu. 

na organizację robót publicznych Autor artykułu wskazuje na tajemnicę, jaką rząd litewski otacza traktat, co wywołuje 
Ti wśród pe" litewskiego U większy O oraz budzi przypuszczenia, iż w tej 

sprawie jest coś nie w porządku. Szerokie stery ludu litewskiego przychodzą do przeko- 
OSTRE BEZROBOCIE W SZAW.- nania, że traktat niemiecko - litewski, o ile wejdzie w życie, babie miał ałastiGiAisy. 

LACH. wpływ na całe życie gospodarcze Litwy. Traktat zawarty został przez dwóch nierów- 
i nych partnerów, co czyni iluzorycznemi wszystkie korzystne dla Litwy postanowienia 

Jak podaje „Socialdemokratas“, w traktatu. Litwa jest gospodarczo słaba i dlatego nie może zaszkodzić Niemcom, a prawa, 
związku z bezrobociem jakie panuje przyznane Litwie w traktacie handlowym, pozostaną tylko na papierze. Traktat niermie- 

w Szawlach, szawel ska Bažn kk cko - litewski przynosi handlowi, przemysłowi i rolnictwu litewskiemu tylko same szko- 
аат d łoś | miejska dy. To też co raz słyszy się na Litwie pytania, z jakich powodów rząd niemiecki za- 

uchwaliła jednogłośnie zwrócić się do warł ten traktat. Dla większości przestało to już być tajemnicą, że Waldemaras zawarł 
rządu z prośbą o udzielenie jej ten traktat tylko z opozycji przeciwko gospodarczemu porozumienia między Litwą a Pxi- 
150.000 It. na zorganizowanie robót ską. Naród litewski nie ujawnia skłonności do uznania tego traktatu, nawet gdyby on 
publicznych dla bezrobotnych w został ratyfikowany. Przeważna większość narodu litewskiego, bez różnicy przynależno- 

а ю ych. | W. ści partyjnej domaga się radykalnej zmiany traktatu na korzyść Litwy. Agitacja przeciw 
ostatnich dniach nadeszła odpowiedź, traktatowi z Niemcami przybiera na Litwie coraz większe rozmiary. W związku z tem 
iż rząd nie udziela zapomogi dła bez- Organ urzędowy „Lietuvos Aidas* pisze między innemi, że aebiedej stanowisko par- 
robotnych i może jedynie dać bezprc- tji opozycyjnej przeciwko traktatowi ujawniło się najlepiej i najdobitniej podczas ostatnich 
centową pożyczkę samorządowi. W zjazdów i konierencyj rozmaitych partyj litewskich w Kownie. Artykuł swój kończy 

centową RRZYCH €  Samorgądowi, korężpondent „Baltische Presse następującemi słowami: Wobec tego należy przyjąć, 
czajne posiedzenie TFady fiiejskiej, na Czuć przeciwko lekkomyśmej rrzywakka wik кНА 
którem uchwalono pożyczkę tę za- ao epo pc S ES 2 : 
:іад_піас, :\т(гасаіаё a uwagę na Gzy hył zamach Ra Hocugra 

o, iż opieka na ezrobotnymi jest į į i 
Se cėi ii obowiązkiem 3 rządu, WASZYNGTON. 26.1. (PAT). (Reuter) O a S 
tembardziej, że miasto samo znajduje sensacyjnym pogłoskom o wykryciu spisku na AWR | do Mia- 
się w ciężkiej sytuacji o aresztowaniu w związku z tem szeregu osob po przybyciu ci Miami 

fość b mi. Potwierdza się jedynie wiadomość o zatrzymaniu przez policję w ian 
Ogółem ilość bezrobotnych w S RA tali niezwłocznie po 

Szawlach wynosi 855 kilku podejrzanych osobników, którzy zwolnieni zostali RS 

a { odjeździe nowoobranego prezydenta. Zatrzymanie owych osobników by! 

piekło dzieci ma Blame” Pod owmym względami | g В 

Z Mińska donoszą: Według urzędowej Gwalfowne walki w Aiganistanie о 
„Zwiezdy“ šledztwo przeprowadzone w bo- LONDYN. 26.1. (PAT). Według otrzymanych tu wiadomości i za = u, 

brujskiej koloni dziecięcej na Białorusi So- pomiędzy plemieniem Džellalabad a oddziałami wojskowemi Habibulla R aa 

wieckiej wykryło mrożący krew w żyłach szło w promieniu 40 klm. od miasta do gwałtownej walki. Zwolennicy Habi- 

stan tej kolonji. Dzieci w kolonji zamieszki- bullaha ponieśli ciężkie straty. 
wały razem ze zwierzętami gospodarskiemi 

kolonji. Obiady otrzymywały raz w tydzień. Kzechy ratyfikowały paki Kelloga 

W pomieszkaniach tych w przeciągu całej PRAGA. 26.1. (PAT). Prezydent Massaryk podpisał instrument raty- 

zimy termometr wskazywał 8 stopni poniżej „cyjny paktu Kelloga. Wedle konstytucji czechosłowackiej prezydent u- 
-era R. Dzieci nie mogąc wytrzymać stra- poważniony jest do ratyfikowania niektórych umów międzynarodowych bez 

szliwego chłodu łamały mebie, drzwi i t.p. odwoł ywania się do parlamentu. 

opalając niemi w piecach. Za to karane były е ] I ji 

chłostą, która przypominała średnioweczne ši 

obyczaje. Na śniadanie i kolację wydawano Walka 2 pariyjnictwem W LgOS z i rzystąpiła 

dzieciom chleb niewypieczony lub wogóle BIAŁOGRÓD. 26.1. (PAT). Z Suboticy donoszą, że policja przys sis Žž 

nawpół surowe ciasto. Jeden z pedagogów, tam wczoraj podobnie jak w Białogrodzie i Zagrzebiu, do 2 rg 

komsomolec Gładkij wykazywał wybitne zbo nizacyj lokalnych partyj politycznych, w tej liczbie partji węgierskiej. 

czenia sadystyczne, w okropny sposób ka- 

tując małe dzieci.  „Zwiezda“ podaje, że Radca finansowy Dzwey 

wszyscy nauczyciele i wychowawcy zo- lest znfuzjastą Polski. 

stali aresztowani i oddani pod sąd. OWY JORK. 26.1. (PAT). Doradca finansowy p. Dawey przybył do Nowego 

Z Z e SONIA z powodu burzy na Atlantyku. Few ow to- 

W Iš kl jy 1 kominisiami warzyszą w podróży mecenas Nagurski oraz sekretarz, p. Alder. Rodzina p. A 
Н Пвр została w Paryžu Zz powodu choroby syna. a Pak. asa. A Rozwadowski. 

Według doniesień otrzymanych z Mińska selstwa pp. Łebkowski pz A ac RAR =D S araki że jst entuzja- 

о’ ча rei z azot ech TOP Ewa Mądrość i sprawność rządu, jak również pracowitość narodu. 
Е 3 dė z iły, stą Polski. л adu, | ; wi ‚ 

В vinis мее o keywoszenki, Obęema foc, Bei OS, aso moja tak ask, esa, rs 
i jedzibę i it do iesz- dzisiaj tym samym krajem, ту а1е i © Ž ’ » Ą 

ae E że gaci zbite zane : dziatalnością -wojenną, obiiczyć można na blisko 2 paid i - Amery 

W ogniu spłonęły żona i dzieci Krywoszenka. kańska Izba Handlowa podejmuje w najbliższy AM p. al. a fit Ь 

рме…шп łotewskie W Mostwie. PARYŻ, 26. I. PAT. Jak donosi agencja Havasa, w miejscowości Arielli, w cza- 

i i ia je gd r domu formował się kondukt pogrzebowy, podłoga lokalu 

Z Rygi donoszą: „Siewodnia” Po. w ergiszego TE etra, gdzie znajdowało się wielu osób, zawaliła się. Około 40 osób od- 

daje, iż rząd = r p niosło rany. Stan dwóch z pomiędzy nich jest beznadziejny. 

czas w możności znaleźć następcy p. i 

Ozolsa na stanowisko posła łotew- Dkropny wybuch w kopalni 

skiego w Moskwie. Poseł łotewski w LONDYN, 26. I. PAT. Agencja Reutera donosi z Kingstown (Wirginia Zachod- 

Warszawie, p. Nuksza, któremu Z2- nia) o wielkim wybuchu w kopalniach Pocahontas. — 50 górników dotychczas brak. 

proponowano objęcie placówki w Mo- Na miejsce wypadku wyjechały drużyny ratownicze. 

skwie, odmówić miał przyjęcia tej 
propozycji, ze wzgledu na. zły sa Wielki pożar W Białymstoku 

zdrowia swej małżonki. Zaden z In: AŁYSTOK. 26.1. (PAT). W dniu dzisiejszym o godz. 17 z przyczyn 
nych posłów Łotwy nie przyjął pro: 2 hu Izby Skarbowej w Białymstoku 
pozycji przejścia na placówkę moskiew- dotychczas nie ustalonych wybuchł w gmachu Izby Skarbowej w Białymsto! 

ską. Wobec tego powstał projekt po- gwałtowny pożar, który z powodu wiatru ogarnął odrazu całe najwyższe pię- 

wołania do służby czynnej z ak tro gmachu, zagrażając okolicznym budynkom. Straż miejska i ochotnicza z 

cją do Moskwy będącego w Stanie .._. wysiłkie ża do zlokalizowania pożaru i jest nadzieja uratowania 
spoczynku byłego posła łotewskiego całym w ysiłkiem dążą do z ! 

w Rzymie, p. Waltersa. dolnych piętr. 

  

      

    pisze, mówią kierownicy sądu. Kiedy trzeba 

było sądzić głośną aferę wykrytą w gubernjal 

nej ekspozyturze śledczej nie można bylo 

znałeźć przewodniczącego ponieważ wszyscy 

sędziowie pili i bawili się wspólnie z oskaf- 

żonymi i na ich conto. Sąd twerski ze szcze- 

gólnym zamiłowaniem umarza sprawy Z O- 

skarżenia o szykanowanie „rabkorów”. Spra- 

wę brata prezesa komitetu gubernjalnego 

Mołczanowa oskażonego o malwersacje u- 

u- tamy jednak dalej, Oto krzycząco za: 

ciwszy na bok całą frazeologję bol- tytułowana korespondencja z Tweru: 

i ieniu politycznem, | „Twer. W tutejszym sądzie gubernjalnym 

aa Si pam + kl > dzieją się niesłychane awantury (bezobrazja) 

braku ustosunkowania się klasowego Organ powołany do oczyszczenia aparatu S0- 

oskarżonych i t.p. brednie, w całej ja- wieckiego od biurokratów, malwersantów 

skrawości zailustrował rezultaty „ге- sam przy najmniejszym przebłysku samo- 

wolucji społecznej i kulturalnej". Czy- rodku. My 

siliśmy niedawno. Proces ten, odrz 

krytyki wewnątrz instytucji zgniata ją w za- 

znajdziemy swołocz która o nas 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
;  NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiega. 
|  NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
i N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. . 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-eį 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. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

lui ia mu lia k a Li Lasa L i a i a ОТОМПовавеать 6 ча 

morzono dlatego, że Mołczanow urodził się 
w tej samej wsi co wszechrosyjski starosta 
Kalinin, więc niezręcznie było ją prowadzić... 

Wystarczy. Korupcja, serwilizm, 
protekcjonizm, ciemncta— oto co mó- 
wią trzy luźne informacje, zaczerpnię 
te ze źródła, które nikt pewno nie 
posądzi o wrogie tendencje w stosun- 
ku do proletarjackiego państwa. 

Wszystko to ma miejsce na tle 
ostrego kryzysu ekonomicznego, na 
tle głodu i nędzy. Płaszczyzna zasie- 
wów w dzielnicach, które słynęły 
przed wojną jako okręgi wysokiej 
produkcji rolnej, nie osiągnęła jeszcze 
rozmiarów przedwojennych. Na pół- 
nocnym Kaukazie wynosi ona 88 proc. 
na Powołżju 56 proc, a tak zw. 
„Stiepnom Kraju* 80 proc. Jeszcze 
gorzej przedstawia się sytuacja pod 
względem podniesienia urodzajności. 
Podczas gdy w Moskwie decydują, że 
w ciągu lat (5-cju należy zwiększyć 
urodzajność o 35 proc., a w Kołcho- 
zach o 50—60 proc., urodzajność ta 
nie wzrasta, ałe się zmniejsza. Według 
statystyki sowieckiej przeciętna uro- 

dzajność w centnarach z jednego ha 
wynosiła w 1925—8,38, w 1926—8,18, 
w 1927—7,75, 

Odbyta niedawno konierencja C.K- 

partji w sprawie przygotowań do wio- 

sennej kampanji siewów stwierdziła, 
że wobec nieobsiania znacznej części 

pól na jesień ubiegłego roku, zamie- 

rzenia w dziedzinie rozszerzenia płasz- 

czyzny zasiewów, muszą ulec znacz” 

nej redukcji. Jednocześnie konferencja 
stwierdziła znaczne zniszczenie inwen- 

tarza rolniczego oraz podkreśliła ko- 

nieczność nowelizacji ustawy o jedno- 
litym podatku gruntowym w celu za- 
chęcenia chłopów do zwiększenia 
wydajności swych gospodarstw. 
nieczności zmian ustawy o podatku 
gruntowym jest wysoce charaktery- 
styczne. Oznacza ono wyrzeczenie się 

dotychczasowej linji politycznej w 
stosunku do wsi. Trzeba bowiem pa- 

miętać, że jednolity podatek grunto- 
wy, Oparty o zasadę progresji i wy- 

miaru indywidualnego, zabijał inicja- 

tywę chłopów w kierunku ulepszania 

gospodarstw. Podatek gruntowy u- 

chwalony po XV zjezdzie partyjnym 

w roku ubiegłym, po rozbiciu opo- 

zycji Trockiego był kwintesencją po: 

lityki partyjnej. A teraz po roku ten 

sam C. K. partji konstatuje, że bez 

zmian zasad podatku nie może być 

mowy o zwiększeniu urodzajności 

i płaszczyzny zasiewów. Nowe więc 

bankructwo. Podobnych sprzeczności 

przytoczyć można sporo. To, co było 

w roku 1927 dobre i celowe, w roku 

1928—9 jest złe i trzeba zmieniać. 

Co było czarne, jest białe, co białe 

czarne i tak w kółko. ž 

Nic dziwnego, že w tem lawiro- 

waniu raz po raz ujawniają się w par- 

tji komunistycznej odchylenia ideowe. 

Że mówi się o wysłaniu Bucharina 

śladem Trockiego, co jednak nie wy- 

daje się prawdopodobne, ale nie jest 

wykluczone. Bucharin jeszcze trwa na 

swem stanowisku, być może niedłu- 

go podzieli los swego przeciwnika 

Trockiego, ale jeszcze nie dziś. Dziś 

ogłasza on jeszcze artykuły o Leni- 

nie w rocznicowych numerach. 

W piątą rocznicę zgonu Lenina 

„pomiędzy partją komunistyczną a taj- 

ną organizacją 

„Prawda“ utworzyła się przepaść. 

Organa proletarjackiej dyktatury nie 

mogą dopuścić, aby w kraju  dykta- 

tury proletarjatu egzystowała tajna 

'antysowiecka organizacja, mająca na 

celu przygotowanie do walki antyso- 

wieckiej“. Fakt, że oficjalna prasa 

poswięca trockistom artykuły, że gro- 

zi im represjami i wzywa tych, „co 

stoją na pół drogi", do powrotu do 

partji, jest dowodem, iż tajna orga- 

nizacja trockistów stanowi poważne 

dła obecnych władców Rosji niebez- 

pieczeństwo. Walki w łonie partji ko- 

munistycznej, które w ciągu ostatnich 

lat stają się coraz bardziej zacięte, 

przyspieszą niewątpliwie moment nie- 

bankructwa czerwonej 

Sz. 
uniknionego 

utopii. 
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TVII Doroczny Bal Medyków 
Poezątek godz. 21 

Zaproszenia w Kole Medyków (Wielka 24) codziennie od 7 do 8 godz. wieczór. 

T 

odbędzie się dnia 3-go lutego 

w salonach Oficerskiego Racyna Garnizonowego 
Mickiewicza 13. Tr 

Wystawa pedagogiczna Wilnie 
Wczoraj otwarta została przez p. Woje- niezwykle ciekawe wykresy oraz wzory prac 

dę Raczkiewicza w obecności JE. JE ks. uczni. - ° E Rr 
RA Jałbrzykowskiego, Biskupa Mi- Z jednej z tablic dowiadujemy się że 

chalkiewicza, arcybiskupa prawosławnego według prof. Bineta i Termana obliczają- 
Teodozjusza, oraz szeregu wybitnych przed- cych skalę inteligencji ludzkiej od 1 — 140 
stawicieli władz miejscowych i społeczeństwa nasze, polskie dzieci zaznaczone są w gra- 
wystawa pedagogiczna, obejmująca ekspo- nicach od 40 — 10. : - 
natami swemi teren wileńskiego okręgu „Największy, bo sięgający 43,1 procent 
szkolnego. dzieci umysłowo upośledzonych pochodzi ze 
- Po przecięciu wstęgi powitał ROA ego įedunizuom gei 39 EC: = > 

. Stefan Pogorzel- izbowych, powyżej dwuizbowych — 17 proc. 
B = w s. S Dzłeci otrzymują przygotowanie zawodowe: SN mieści się na górrtem p stolarstwo, krawiectwo. 

imn. im. J. Lelewela zajmując szereg Sal. 
Eksponaty ! rozmieszczone są według dzia- OŚWIATA POZASZKOLNA. 
łów. Na wstępie duże sale poświęcone przy- 

"TALETR CHILIJSKI 
Najlepszy 

Nafuralny 

  + TUNEL POD LA MANCHE 
gatte. Tam zapomocą studni, dociera- 
jącej do „galeryjki”*, silnemi pompami 
będzie się ewakuować nieznośną wo- 
dę. Studnia byłaby na 150 mtr. głę- 
boka. 

W ciągu doby przez tunel przecho- 
dziłoby przynajmniej 120 pociągów, 

Przy dzisiejszych postępach tech- 
niki przekopanie tunelu pod morzem 
jest tylko kwestją zgody obu zainte- 
resowanych państw. Z chwilą, gdy 
zgoda ta nastąpi będzie można uwa- 
żać tunel za zrobiony— zrobiony, po- 
nieważ zacznie się robić. 

" Francja od dawna jest za tune- 
lem. Anglja, po wieloletnim oporze, 
jest w przededniu wyrażenia swej 
zgody, jest nawet tego tak blisko, że 
rozpatrywanie planów budowy nie ma 

F 
| 

z których każdy mógłby przewozić 
1000 tonn. 

Dokładne obliczenie kosztów jest 
narazie niemożliwe, zawsze zachodzą 
przy budowlach tak olbrzymich jakieś 

w sobie nic z bezmyślnego zajęcia. nieprzewidziane wydatki. 

  

  

  

Zamieszczona mapka przedstawia 
drcgę tunelu wedle francuskich, ma- 
jacych wszelkie szanse przyjęcia, pro- 
jekiów w Anglji. Początek tunelu był- 
by kolo Shakespearcliff niedaleko od 
Douvus, we Francji rozpoczynałby 
sie na cyplu Blanc-Nez w połowie 
drogi między Boulogne i Calais. 

Właściwie byłyby dwa tunele— 
jeden obok drugiego w odległości 15 
metrów; co paręset metrów łączyłyby 
je przecznice, służące nie tyle do 
ewentualnej komunikacji, ile dia prze- 
wietrzania tuneli, co będzie uskutecz- 
nione dzięki sprytnemu urządzeniu 
automatycznie otwierających i zamy- 
kających się drzwi przez pęd po- 
wietrza powodowany biegiem po- 
ciągu. 

Średnica tuneli wynosić będzie 5 
i pół metra. | - 
овайе“паргучае: “° “Типейасй са 
skich jest to bardzo proste: woda 
Ścieka po pochyłości zatem oczywiś- 
cie w stronę otworu. Tutaj będzie 
odwrotnie, woda będzie Ściekała do 
środka tunelu —jako do miejsca naj- 
niżej położonego. 

Wobec tego trzeba będzie przeko- 
pač, z tego najnižszego punktu „gale- 
ryjkę", która lekką pochyłością dotrze 
aż do Francji, do miejscowości San- 

LOKAL 

| Dnia 1-g 

ki 
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w płaszczyźnie całego 2 go piętra od 

Bliższych informacyj udziel 

  

odbędzie się 
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Ta, której byłem świadkiem w Pa- 
ryżu „potyczka z Szatanem“, nie była 
oczywiście żadnym występem gościn- 
nym generalnego sztabu Armji Zbawie- 
nia, tem mniej „Armji* samej. Sztab 
generalny nie stacza nigdy żadnych 
„batalij“, Armja nie występuje nigdy 
i nigdzie in corpore. Działają w 
najrozliczniejszych punktach (jak dziś: 
świata) poszczególne oddziały albo 
filje pod wodzą o fi ce ró w. Czytałem 
świeżo w gazetach, że liczy ich już 
obecnie Armja Zbawienia 23.000. Ofi- 
cerowie noszą specjalne umundurowa- 
nie, zasadzające się na kurtce grana- 
towej, albo czerwonej. Musi być wsze- 
lako nieodmiennie na kołnierzu złoty 
monogram S. A. (Salvation Army). 
Oficerowie stoją na czele rozprosza- 
nych po świecie placówek Armji; do- 
wodzą „potyczkami*; reprezentują na 
zewnątrz instytucję; przewodniczą na- 
bożeństwom. 

Salutystki, wyróżniające. się 
niedużemi, czarnemi kapelusikami, w 
kształcie „budek* z 1830 r., zawsze 
ubarwionych to wstążką to kokardką 
czerwoną dla uniknięcia zbyt żałobne- 
go wyglądu, odgrywają: rolę jakby 
„podjazdów*, jakby komend *wywia- 
dowczych, jakby ochotników wysyła- 
nych niegdyś na harce samowtór z 
najdzielniejszymi wojownikami wraże- 
go obozu. Zazwyczaj we dwie obcho- 
dzą, jak się rzekło, po miastach szyn- 

BATE 
gmac 

DO WYNAJĘCIA 
giellońskiej z wejściem frontowem od ulic 
Jagieliońskiej Nr. 2. lub  pałowa tegoż lokal 

ulic Mickiewicza i Jagiellońs| 

o 101290 1929 roku 

W GÓRKYCH SALOKACH PAŁACU PANA WOJEKIGDY 

Z MOICH WSPOMNIEŃ 

Dla porównania można tylko za- 
znaczyć, że kilometr kolejki podziem- 
nej w Paryżu, t. zw. metro, koszto- 
wał 2 miljony fr., kilometr największe- 
go tunelu na świecie Simplon—4 mil- 
jony fr., wobec tego pod La Manche 
wyniesie, to z pewnością około 10 
miljonów fr. A kilometrów będzie prze- 
szło 60. 

Inżynierowie mają nadzieję, że 
dziennie robota posuwać się będzie o 
150 metrów. W ten sposób 4 i pół 
lata wystarczą. 

A zatem warto już zacząć zbierać 
pieniądze na podróż „drogą lądową" 
do Londynu. Byllśmy zdążyli uzbie- 
rać—tylko 5 lat! 2 LKS 

CA ALUNTA NADPOTRAS I SRITIS 

NIEMOWLĘTA 

i dzieci starsze są częstokroć przedmiotem 
Wiemy z „doświadczenia o tem, że każda 
przypadłość u dzieci objawia się skokiem 
temperatury, budząc niepokój i trwogę 
wśród otoczenia. — Lecz nie należy pod- 
dawać się przesądnym ob: 
stkiem ustalić z całą doki 
ciepłoty u dziecka. Podług mego zdania na- 
leży posiłkować się termometrem Kramera, 
gwarantującym dokładne zorjentowanie się 
w stanie dziecka. Kiedy zjawi się lekarz bę- dziemy mogli udzielić tak ważnych dzięki 
temu wskazówek, że potrafi on zaordynować 
najwłaściwsze środki. 

ładnością wysokość 

Dr. L. K. 

ZEZRZBE REJ: TODT OSTRE ZR 

hu B-ci Jabikowskich, E 
Mickiewicza 18, 

m 23
 m 

ulic u Mickiewicza, Wileńskiej i Ja- 
y Mickiewicza oraz od ulicy 

u również z wejściem od 
kiej. 

a biuro B-ci Jabłkowskich. 
ROOTA SZAT ARE ZOE KTYTOTOT ais 

0 wieczór. 
A pusę 

  

ki i gospody gdzie czają się, baraszku- 
jąc, męty społeczne; obchodzą kwate- 
ry noclegowe, domy tajnej rozpusty... 
Goście takich nor osypują nieraz sa- 
lutystkę najohydniejszemi wyzwiska- 
mi; czasem ją który pchnie; albo ciś- 
nie w nią butelką lub kuflem—ale co 
rzeczą jest charakterystyczną — nie 
było bodaj wypadku bydlęcego rzuce- 
nia się na salutystkę choćby najbar- 
dziej nikczemnego i opitego indywi- 
duum. Nie było wypadku pchnięcia sa- 
lutystki nożem lub strzelenia do niej. 
Przedziwny, aż niesamowity respekt 
budzi ta bezbronna, słaba kobieta, a 
najczęściej młoda i urodziwa, snująca 
się między zgrają stałych bywalców 
piwnicznej spelunki np. jakiego porto- 
wego miasta. Istne Danjele w jaskini 
Iwów!... Bywało do takiego zbója, co 
rozprawił się przed chwilą na noże z 
kamratem i, zalawszy go krwią, sam 
zawalił się za stół żłopiąc jakieś wino 
ostrzejsze od witrjolu lub arak, od któ- 
rego oczy bieleją — patrzysz, jak ci- 
chutko, powoli zbliża się w czarnej 
swej „budce* młodziutka salutystka i 
kładzie mu rękę na ramieniu... Jeden 
żachnie się i odepchnie bluznąwszy ha- 
niebnym wyrazem — a inny  zwiesi 
głowę i popatrzy jakby nieswojemi 
oczami... Wówczas mu już ona zacznie 
coś mówić. 

W szopie na Quai de Valmy, na 
estradzie w głębi, widziałem po raz 
pierwszy ich wszystkich: nawróconych 

awom i przedewszy 5 

1 1 $9 

EKSA 

Firma egz. 
od 

r. 1897 
Znane z czasów 

  

Przedsiębiorstwo robót budowlanych 

Nawóz 

Azotowy 

Firma egz. 
od 

Ir. 1897 
przedwojennych 

L. GOTFRYD 
Wilno, ul. Gdańska 6, tel. 2-63. 

WZNOWIŁO SWĄ DZIAŁALNOŚĆ 
Wykonywuje się wszelkie roboty wchodzące w zakres budownictwa 

wyłącznie z własnych materjałów, jak to: 

Budowę nowych domów mieszkalnych 
oraz remont takowych, objektów fabrycznych, 

składów towarowych i t. p. 

UWAGA! Aby umożliwić budowę nowych i remont starych domów, 
roboty wykonuje się na dogodnych warunkach płatności 
w ratach. -© 
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CZEKOLADKI 
„Daniusia“, „Ziofa“ 

i „Owocowa, 
fabryki 

A. Pasak! v tratwie 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 
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' Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

5 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
1 —Ł6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 
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НА RZECZ ZAKŁADÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI 

i nawracających . Na estradzie, na 
stołkach i krzesełkach słomą wyplata- 
nych siedziała z kilkunastu mężczyzn 
i kobiet, najwidoczniej z miejskiego 
pospólstwa. Śpiewali chórem jakąś 
pieśń „pobożną* — nie psalm lecz 
pieśń z pierwszej lepszej książeczki,któ 
re salutyści przedają zabezcen lub 
wręcz rozrzucają wśród tłumu. Dyry- 
gował stojąc: oficer-salutysta w mun- 
durku ze złotym monogramem. Akom- 
panjowało kilku muzykantów grają- 
cych na instrumentach możliwie naj- 
hałaśliwszych. Prym trzymała przera- 
źliwa jakaś trąbka; brzęczały niemiło- 
siernie talerze; dzwonił na zabój trian- 
guł; oczywiście, że w bęben walono 
bez pamięci. Publiczność — a głowa 
jej było przy głowie — uczestniczyła 
gorliwie w piekielnym hałasie. Zjadli- 
we gwizdy, nieludzkie  porykiwania, 
iście huraganowe wybuchy śmiechu za- 
głuszały chwilami śpiew i orkiestrę. To 
ludek paryski demonstrował 
przeciwko wyprawianiu przez „angiel- 
skich jakichś przybłędów* — szopki 
w szopie! Demonstrował, manifestował 
ale i sam bawił się setnie. Niema takiej 
dziury w Paryżu gdzieby się wszystko 
nie kończyło par des chansons. 

Jakoż zaledwie uciszyła się estrada, 
publiczność zaczęła śpiewać chórem 
swoje własne piosenki uliczne. Nie- 
właściwe to atoli intermezzo trwało 
króciutko. Uciszono się gdy p. oficer 
dał znak, że będzie przemawiał. Kiep- 
ską mówił francuszczyzną — prze- 
drzeźniano go też na wyścigi! — lecz 
to, co mówił było całkowicie w duchu 
Misji Chrześcijańskiej Bootha. Zakoń-   

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
moroidalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  

  

  

  

Wielkopolak, kawaler 27 lat, „| 
wykstałceniem, 8 lat praktyki, po- 
szukuje posądy za samodzielnego, 
lub pod dyspozycją ogólną od mar- 

ca. kwietnią. Adres: A. Frankowski, 
maj. Roskosz, p. Turzec, (Stołpecki).g 
o T | в 

czył wśród ponownego wybuchu siar- 
czystego „demonstrowania* podaniem 
do wiadomości publicznej, że dnia po- 
przedniego, tu w tej szopie, „nawró- 
ciło się* dwóch mężczyzn i weszła na 
drogę cnoty, „wróciła do Chrystusa* 
jedna kobieta — czyli, że trzy dusze 
pozyskane zostały za przyczyną Armji 
Zbawienia dla žycia zbožnego i przy- 
kladnego. 

Ktoś z tłumu gwizdnął na potężnym 
kluczu; ktoś inny zawył, Przeważyły 
jednak ironiczne oklaski. 

— Panie i panowie! — rzekł oficer 
— Oto stanie przed wami sam nawró- 
cony i opowie... 

— Amen! Amen! Amen! — zawtó- 
rzyli wielokrotnie  salutyści siedzący 
na estradzie. Wogóle gęste 
„Amen!“ stanowią jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech zebrań mo- 
dlitewnych salutystów. Zastępują u 
nich np. oklaski. 

Jakoż ujrzeliśmy niebawem stoją- 
cą na estradzie postać — typowego 
włóczęgi. Widać tylko było, że był się 
naprędce „ogarnął* — a wzruszony 
był naprawdę. Plącząc się w słowach 
i gęsto powzdychując jął czynić coś w 
rodzaju publicznej spowiedzi. Nie roz- 
wodził się, na szczęście, nad szczegó- 
łami, tylko bijąc się zamaszyście w 
piersi powtarzał ogólnikowo: upijałem 
się, kradłem, mam na sumieniu śmierć 
najniewinniejszej pod słońcem istoty, 
etc. etc. ale dano mi poznać Chrystu- 
sa i szczęśliwy jestem i ślubuję uroczy- 
ście nie wracać już nigdy na drogę 
występku, którym się brzydzę.... 

Tak mówił — tak wyznawał — tak. 

        

wołania 

rodzie: żywej i martwej. Dałej dział artysty- 
czno - techniczny podzielony na poddodzia- 
ły: wieś w pracy dziecka, wyroby warszta- 
tów rzemieślniczych uruchomionych przy 

- szkołach powszechnych, bieliźniarstwo, zdo- 
bnictwo i roboty ręczne, zabawkarstwo, ko- 
ronkarstwo i haft. 

HIGJENA SZKOLNA. 

W dziale higjeny szkolnej oglądając io- 
tografje, tablice i wykresy dowiadujemy się 
wielu niezwykle ciekawych rzeczy. Oto stara 
niem Magistratu m. Wilna mamy w Wilnie 
wzorowo urządzoną szko lę powszechną 
przy ul. Rydza Smigłego). ; : 

Opieka lekarska postawiona jest należy- 
cie w 86 proc. szkół średnich i zaledwie w 
2,04 proc. szkół powszechnych. Ten zniko 

my procent przypada właśnie na szkoły po- 
wszechne na Wilno. 

SZKOŁY SPECJALNE. 

W dziale szkół specjalnych zobrazowano 
wyniki prac w szkołach dla: moralnie zanie- 
dbanych (przy ul. Wielkiej) ociemniałych 

(Antokol), głuchoniemych (na Zwierzyńcu) 

i umysłowo upośledzonych. | 3 
Praca w szkole dla moralnie zaniedbanych 

prowadzona jest głównie w kierunku wycho- 
m. Ч 

…ЗЁЁЁШ dla ociemnialych powstala dopiero 

przed trzema miesiącami i liczy osiem Wy- 

chowanków. Brakuje na razie wielu pomocy 

szkolnych, przy pomocy których ociemniali 

mogą nauczyć się b. wiele. 
Szkoła dla głuchoniemych powstała w 

grudniu 1925 o i st Ei se Dotkli- 
ie daje się odczuć brak internatu. : 

…е51|‹]о!а dla umysłowo upośledzonych daje 

| Dr. G. GEGOW l 
powrócił 

i wznowił przyjęcie chorych. 

-—————————1 

POTRZEBNA 
zdolna Kierowniczka 

do powaznego ипегезиц gasautu ji ua 

skiej z dłuższą praktyką i dokładną 
znajomością branży. Oferty piśmienne 
do Biura Reklamowego, Garbarska i 

£dla „Solidna“. 

| 
  

Oświata pozaszkolna objęta przez nau- 
czycielstwo ilustrowana jest przez szereg ta- 
blic. Dowiadujemy się z nich, że ze wszyst- 
kich kursów dla nauczycielstwa najwięk - 
szym powodzeniem cieszy się rolnicze. 

W działe sportu i wychowania fizycznego 
widzimy imponujących rozmiarów mapę z 
oznaczeniem miast posiadających boiska spor 
towe. Ponadto przyrządy do gimnastyki i 
sportów oraz fotografje. W dalszych salach 
mieszczą się działy wychowania religijnego, 
bibljotek, geografji i polonistyki. ё 

Ż braku miejsca nie jesteśmy w stanie 
omówić je szerzej. ZA 

Całość robi b. dobre wrażenie i niewąt- 
pliwie każdy zwiedzający wystawę znajdzie 
wiele ciekawego. Wystawa potrwa dwa ty- 
godnie. 

Wrażenia feafralne. 
„Hamlet“ Szekspira w Teatrze 

Polskim z udziułem Karola Adwen- 
towicza, 

Kilka powodów składa 'się na to, 
że nie można traktować poważnie wy- 
stawienia Hamleta w „Lutni”. 

Przedewszystkiem dlatego, że było 
to przedstawienie na „chybcika“ zmon- 
towane dla p. Adwentowicza, nie zaś 
dla idei zaprezentowania, i to godne- 
go, dzieła Szekspira. A kiedy traktu- 
je się arcydzieło literatury pod kątem 
widzenia popisu aktorskiego bohatera 
dramatu —odrazu stwarza się nieprzy- 
chylną atmosierę dokoła danego 
przedstawienia. A kiedy, dalej, wypi- 
suje się na aiiszu, že „Hamleta“ re- 
żyserował p. Szletyński (kto to?) iw 
ten sposób p. Adwentowicz wyraźnie 
się odgradza nietylko od odpowie- 
dzialności za przedstawienie, ale i re- 
zygnuje jednocześnie z ambicji możli- 
wego choćby poziomu artystycznego + 
całości — wówczas trudno wymagać 
od recenzenta, r powažnie traktato- 
wal „premjerę“ Hamleta. 

Zasada stworzenia bylejakiego tła, 
1а mnożuoŚci wypowiedzenia przez p. — 
Adwentowicza kilku monologów Ham- 
leta, była tak dalece zastosowana, że 
aktorzy zrezygnowali z wydobywania 
jakiejkolwiek interpretacji ról. 

P. Adwentowicz, z kilku możli- 
wych interpretacyj Hamleta, wybrał 

  

     
     

Ы     
ODZIENNIE w ŚWIEŻY TOWAR. 

Wiasny sklep 
Wilno, ul. Mickiewicza 10. 

     

   
WŁAJNE się, z hałasem zajmowała % /KLEPY 

ZAOPATRYWANE /Ą — 

leżącą w linji jego najłatwiejszych 
możliwości: robił szaleńca, nerwo- ) CZEKOLADER wego i patetycznego szaleńca, trochę 
3adysty, trochę neurastenika. Nie na- 
dał roli najmniejszego odcienia rezo- 
nerstwa, o co Hamlet aż się prosi.” « 

W czasie całego prawie aktu pierw- 
szego część publiczności, opóźniwszy 

miejsca, 
zagłuszając aktorów; czy Dyrekcja 
teatru nie wprowadzi zwyczaju nie- 
wpuszczania opóźniających się? 

Jeżeli się doda, że sala teatralna 
była nieopalona i chłód doskwierał 
dotkliwy—otrzymamy całość wrażeń z 
premjery Hamleta. W. P.   

Wojewó 
kajał się. Tłum przerywał mu nieustan- 
nie, tupał, hałasował; salutyści wy- 
krzykiwali „Amen!“ „Amen!“ „Amen!“ 
któryś z muzykantów nie wytrzymał i 
walnął w bęben raz i drugi. Nawróco- 
ny nie dał siebie zbić z tropu. 

Jeszcze mówił, jeszcze wymachi- 
wał rękami, kiedy mię Józef Mickie- 
wicz, wziąwszy ze stanowczą perswa- 
zją pod ramię z szopy wyprowadził. 

* 

W lat coś trzy czy cztery potem 
miałem sposobność przekonać się, że 
w samej Anglji nie budzą już najmniej- 
szej sensacji choćby najbardziej hała- 
śliwe i „cyrkowe wystąpienia Armji 
Zbawienia. Oswojono się... Zresztą An- 
glicy nie są i w połowie tak wrażliwi 
i drażliwi jak ich sąsiedzi po tamtej 
stronie Manszy. 

Co komu szkodzi, że na zgromadźt- 
niu salutystów trąbi się i bębni? Chcą 
trąbić i bębnić? Niech używają. Mało 
to wogóle hałasu na ziemskim globie! 

Kiedym przyjechał do Ramsgate nad 
morze spędzić z miesiąc albo i dłużej w 
najmodniejszej wówczas angielskiej 
miejscowości kąpielowej gdzie się zjeż- 
dżało co najmniej ze 30 jeżeli nie 40000 
osób z „najlepszego towarzystwa”, 
uderzyły mnie — pamiętam — zaraz 
pierwszego dnia porozlepiane olbrzy- 
mie afisze ilustrowane zapowiadające 
w niesłychanie bombastycznym stylu, 
że takiego to 'a takiego dnia, o takiej 
to a takiej godzinie wyruszy  Armja 
Zbawienia (to znaczy jej filja rezydu- 
jąca w Ramsgate) na walną potyczkę 

        

dzki 
х Strój balowy. 

  

z Szatanem. Odbędzie się zaś nie w 
żadnej sali tylko w szczerem polu... 

Na pochód, ogromnie hałaśliwy, 
oczywiście z muzyką, mało kto zwró- 
ci! uwagę. Niech sobie idą! Komu 
szkodzi? 

Innym razem, też w Ramsgate, na- 
tknąłem się nagle na jakąś okazałą pa- 
nią stojącą na rogu ulicy w jaskrawo- 
szkarłatnej sukni atłasowej. Na głowie 
miała czarny kapelusz z czerwonemi 
piórami. W jednej chwili dama podnio- 
sła do ust. trzymaną w ręku sporą 
trąbkę i zaczęła przeraźliwie trąbić. 
Zaś potrąbiwszy dowoli, jęła - donio- 
słym głosem zapowiadać... że w sali 
takiej to a takiej, dnia tego a tego, 
Armja Zbawienia stoczy walny bój z 
Szatanem. 

Na trąbiącą damę w czerwonej Ssu- 
kni tak dobrze jak nikt nawet uwagi 
nie zwracał. A niechże sobie trąbi, sko- 
ro się jej podoba albo jej za to płacą! 

Są sposoby i — sposoby. 
Na plażę w Ramsgate, pamiętam, 

rojąca się od kąpiących się i przecha- 
dzającej się publiczności, w porze naj- 
większego ożywienia, w najpiękniej- 
szy dzień najpełniejszej pogody, na 
cudną plażę w Ramsgate, sięgającą 
oślepiającemi, miękkiemi, jakby prze- 
sianemi przez chusteczkę piaskami 
ogromnym pasem od morza aż po bia- 
łe, kredowe ściany skał nadmorskich 
— przychodził jakiś siwawy jegomość, 
nieodmiennie czarna ubrany. Ża nim 
niósł na plecach tragarz — melodykon. 
Gdy melodykon ustawiony był na pia- 

! 
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GDZIE TO,GDZIE 
Ankieta © sprawie ochrony zajęcy 

Pisaliśmy już w grudniowym (no- 
orocznym) dodatku łowieckim o wiel 

ke niepocieszających wiadomościach, 
tóre nas dochodzą z różnych stron Wi 
eńszczyzny w sprawie zwierzostanów 
Fajęczych. Zwłaszcza w południowej 
szęści Wojew. Wileńskiego (południo- 
wa część pow. Święciańskiego oraz 
bowiaty Oszmiański, Wilejski i Moło- 
Heczański) ilość zajęcy - szaraków 
est, jak można sądzić z otrzymanych 
elacyj, — rozpaczliwie niska w poró- 
wnaniu nawet z naogół nieszczególny- 

i pod tym względem latami ubiegły- 
i. Prócz katastrofalnego lata ubiegłe- 

bo musiały się złożyć na to inne rów- 
hież czynniki: nieprzestające szaleć pę- 
arstwo (wnykarstwo), kłusownictwo 

braz jak twierdzą niektór zy pp. myśli- 
wi — grasująca wśród rodu zajęczego 
epidemja. 

Czas najwyższy pomyśleć o celo- 
ych środkach zaradczych! 
Dodatek łowiecki do „Słowa'*, re- 

prezentując myśl łowiecką Wojewódz- 
a Wiłeńskiego, zwraca się do wszyst- 

ich pp. Myśliwych i Miłośników Przy- 
ody z gorącą prośbą wzięcia udziału 

ankiecie na temat: 
1) Czy przedłużenie czasu ochron- 

1ego na zające względnie nawet całko- 

ite zamknięcie przez czas pewien po- 

owania na tę zwierzynę byłoby celo- 

we? 
2)Ježeli tak — to czy odnošne za- 

ządzenie powinno objąć całe Wojewó- 

Hztwo Wiieńskie, czy tylko niektóre i 

jakie mianowicie powiaty? 
3) jeżeli nie — to jakie inne środ- 

zaradcze mogłyby poprawić opłaka- 

e zwierzostany zajęcze? аы 

Jaknajszerszy udział pp. Myśliwych 
tej ankiecie wszechstronnie sprawę 

oświetli i pozwoli czynnikom społecz- 

nym (T-wom łowieckim) wystąpić do 

ładz z uzasadnionym wnioskiem. 

Listy w tej sprawie prosimy ądre- s 

kować: Wilno, Urząd Wojewódzki, M. 

Pawlikowski. 
  

W sprawie poruszonej przez ankie- 

ię naszą pierwszy zabrał głos ceniony 

znawca myśliwstwa p. L.M. pisząc do 

las co następuje: | 
„Ani przedłużenie czasu ochrony 

a zające ani nawet zakaz całkowity 

polowania na zające — nie zaradzą 

złemu. Zakaz taki będzie respektawa- 

у przez prawidłowego myśliwego t.j. 

przez tego, kto i teraz polując na zają- 

e stosuje umiarkowany odstrzał, nie- 

przynoszący. dotkliwego uszczerbku 

pwierzostanowi.. Natomiast kłusownik i 

pętlarz, którzy mają wogóle całe pra- 

va łowieckie w dużej pogardzie, bę- 

dą dalej kłusować i stawiać pętle. Za- 

kaz tak sprawi, że prawidłowy myśli- 

y będzie postawiony w gorszą po- 

zycję, niż niszczyciele zwierzyny — kłu 
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sownicy i pętlarze. Dlatego jestem prze 
ciwny zarówno przedłużaniu czasu 0- 
chrony, jak i zamykaniu polowania na 
zające. — Jak zaradzić złemu? Sposób 
jest — może mało efektowny i powolny 
lecz stopniowy i skuteczny. Niech każ- 
dy myśliwy wyryje w pamięci słowa p. 
inż. Wiesława Krawczyńskiego (,„Ka- 
lendarz Myśliwski” j. Ejsmonda na r. 
1929): „Pozwól św. Hubercie doczekać 
takiej chwiłi, by tylko ci mieli prawo 
polowania, którzy mogą udowodnić, że 
pośrednio czy bezpośrednio istotnie 
coś pożytecznego dla zwierzyny już 
zdziałali i uczynić to potrafią, bo tyl- 
ko samo strzelanie— pozostanie jedy- 
nie obciążeniem duszy”. 

Niech każdy myśliwy aaprawdę 
przejmie się maksymą drukowaną co 
miesiąc w dodatku łowieckim: „W 
społeczeństwie kulturalnem świat my- 
śliwych i t.d.*.. Niech każdy szczęśli- 
wy posiadacz własnego obwodu łowie- 
ckiego zatroszczy się o podniesienie 
zwierzostanu w swoich rewirach przez 
nagradzanie gajowych za zdjęte pętle, 
za złapanie pętlarzy i za zabite psy 
włóczące się, przez dokarmianie zaję- 
cy zimą a nawet przez sprowadzanie za 
jęcy żywych dla odświeżenia krwi. 
Niech każdy myśliwy, nie mający wła- 
snych rewirów, pośrednio przynajmniej 
przyczyni się do podniesienia kultury 
łowieckiej przez zapisanie się do Tow. 
Łowieckiego Wojew. Wil., którego fun 
dusze idą przedewszystkiem na nagro- 
dy pieniężne dla osób zwalczających 
petlarstwo i kłusownictwo. Niech każ- 
dy obywatel kraju. nawet nie będący 
myśliwym, zrozumie, że kupno na tar- 
gu szaraka w pętle, lub szaraka upolo- 
wanego w czasie ochronnym jest współ 
udziałem w przestępstwie... Niech 
'szystkie te pobożne życzenia spełnią 

się nie ódrazu w sposób cudowny (bo 
cudów nie bywa), lecz niech spełniają 

» stopniowo, choćby w ciągu szere- 
gu lat — a również stopniowo ilość za- 
jęcy będzie się powiększała. Nie środ- 
kami policyjnemi, nie przepisami, któ- 
re tak często u nas pozostają na papie- 
rze, lecz propagandą łowiecką i uświa- 
domieniem łowieckim społeczeństwa 
podniesiemy nasze zwierzostany*. 

L. M. 

     

    
   

  

Й 
Жомоеы об dn beż ; 

W SPOŁECZEŃSTWIE KULTURAL- 
NEM ŚWIAT MYŚLIWYCH DZIEŁI 
SIĘ NA DWIE GRUPY: — MYŚLI- 
WYCH, BĘDĄCYCH CZŁONKAMI 
"TOWARZYSTW I -- KŁUSOWNIKÓW 
  PRA 

DZIAŁ PRAWKY 
Przypominamy, że w „Dziale Prawnym" 

odatku łowieckiego umieszczane są najwa- 

niejsze wiadomości z prawodawstwa łowie- 

kiego oraz odpowiedzi na zapytania pp. 

yśliwych w sprawach wykładni i prakty- 

znego stosowania poszczególnych przepi- 

Low prawa łowieckiego. Zapytania należy 

jerować listownie pod adresem: Wilno, U- 

ząd Wojewódzki, M. Pawlikowski. Osoby, 

adsyłające znaczki pocztowe na odpowiedź 

btrzymają odpowiedzi listownie niezależnie 

d ich umieszczenia w „Dziale prawnym . 

Jak podawaliśmy już w poprzednich doda 

kach łowieckich p. Wojewoda Wileński wy- 

lał rozporządzenie, mocą którego czas ochro 

hny na dzikie kaczki został przedłużony o 

b dni (do”dnia 15 lipca włącznie, zamiast do 

Hnia 10 lipca), zaś czas ochrony na Sar” 

ly - kozły prawie o 2 miesięcy „(do dnia 15 

;zerwca, zamiast do dnia 20 kwietnia). Roz- 

borządzenie to bęzie obowiązywać w Wo- 

ewództwie Wileńskim w przeciągu lat pięciu, 

poczynając od roku bieżącego. Równocześ- 

U ŹRÓDEŁ KOWIECTWA 
Dwa są w Województwie Wileń- 

kkiem bastjony, skąd promieniuje kul- 

ura łowiecka na cały Wschód Polski. 

Pierwszy z nich — to _ Malinow- 

kzczyzna, gniazdo rodziny Świętorzec- 

ich. Nazwisko obecnego właściciela 

alinowszczyzny p. Bolesława Święto- 

|zeckiego dobrze jest znane każdemu 

yśliwemu. I nie tylko tu u nas na 

schodzie. Autorytet myśliwski p. Bo- 

esława jest znany i ceniony w świecie 

owieckim Polski całej. Któryż myśli- 

y nie wie o tem, iż jeszcze na kilka 

at przed wojną, gdy dla „większości z 

as wyrazy „kultura łowiecka" były 

pbcym i pustym dźwiękiem, powstaje 

Malinowszczyźnie -za cenę olbrzy- 

ich kosztów i trudów wspaniały — 

eden z pierwszych na kresach półnac- 

o-wschodnich zwierzyniec, pełen sarn 

eleni, danieli, zajęcy, bażantów, indy- 

ów kanadyjskich i niezliczonego mno- 

stwa innej zwierzyny?1. Któż nie czy 

ał pięknych, o wielkiej naukowej war- 

ości, monografij p. Świętorzeckiego o 

ilku i głuszcu?.... Któż nie zachwycał 

pię prześlicznemi „Wspomnieniami my- 

kliwskiemi* których fragmenty druko- 

ał „Łowiec Polski"?  („„Wspomnie- 
1а“ te dotąd nie ukazały się w cało- 

ści w wydaniu książkowem.  Wielk 

szkoda! Bije z nich taki czar Świeży 
zikich ostępów, taki urok niefałszowa 

ej poezji, takie znawstwo i umiłowa- 
hie przedmiotu — znawstwo nie tylko 
rzyrody, lecz i „ludzi leśnych*, są pi- 
ane stylem tak artystycznie prostym 
bez ckliwej liryki, pseudo-poetycznych 

oztkliwiań się i pseudo-myśliwskiega 

kadulstwa, że „Wspomnienia* te moż- 

оааа įč na įednym 

    

  

  

przeca d Dosiaw 

nie Ministerstwo Rołnictwa zabroniło w dal-- 
  szym ciągu całkowicie połować na łosie-by 

ki( polowanie na samice łosia jest wogóle za 
bronione przez prawo łowieckie) tudzież na 
wiewiórki. Ponieważ jak wiadomo, karty ło- 
wieckie nowego wzoru jednolitego dla całego 
Państwa posiadają wydrukowany wyciąg z 
prawa łowieckiego, między innymi zaś wy- 
kaz czasów ochronnych i ponieważ wyciąg 
ten nie może przewidywać zmian lokalnych 
co do czasów ochrony różnych zwierząt, któ- 
re to zmiany są rozmaite w poszczególnych 
Województwach, to też Województwo Wi- 
leńskie zarządziło, by Starostwa wydając 
karty łowieckie wklejały do tych kart spe- 
cjalne druczki - nalepki (koloru zielonego( 
zawierające wyszczególnienie odmiennych od 
normalnych przepisów prawa łowieckiego 
czasów ochronnych. Dzięki tej pożytecznej 
inowacji ci posiadacze kart łowieckich, któ- 
rzy pism łowieckich nie czytają (a takich 
mamy, niestety, bardzo dużo) będą poin- 
formowani o obowiązujących myśliwego ter- 
minach ochronnych 

  

  

  

Turgieniewa. Tylko, że Turgieniew 
wziął sobie łowiectwo li tylko za tło 

szkiców par excellence obycza- 
jowych, gdy u Świętorzeckiego i 
ctwo jest ogniskiem centraln 
iolklor i obyczajowość — jedynie przy- 
datkami). Wielka wojna podcięła po- 
dwaliny niejednego z wielkich poczy- 
nań łowieckich p. Świętorzeckiego. 
Hordy wojsk rosyjskich zniszczyły 
zwierzyniec, tępiąc co do nogi jego 
mieszkańców i wycinając las doszczęt- 
nie. Dużo cennych trofeów i zbiorów 
pizepadło w Rosji nazawsze. P. Bo- 
lesiaw Świętorzecki nie należy jednak 
do ludzi, których wielkie nawet niepo- 
wodzenia mogą zniechęcić... 

Po wojnie — w odbudowanej Oj- 
czyźnie zabiera się do pracy. Zbiory 
malinowskie kompletują się. W foiwar- 
ku Hryców — w kompleksie stawów 
rybnych, dających schronienie tysią- 
com kaczek i innego ptactwa błotne- 
go, otoczonych dokoła lasami, pawsta- 
je coś — jakby surogat zniszczonych 
przez wojnę „Lipniaków* (dawny 
zwierzyniec). W lasach hrycowskich 
śpiewają głuszce, przebywają sarny, 
nawet pardwy się gnieżdżą. Wszystko, 
co żyje otoczone jest w Hrycowie tro- 
skliwą, bezustanną pieczą. Nie w tem 
jednak tkwi główne znaczenie Malinow 
szczyzny jako bastjonu łowiectwa. 

Malinowszczyzna — to mózg kre- 
sowego łowiectwa. Stąd płynie na Wo- 
jewództwa wschodnie niespożyte źró- 
dło inicjatywy łowieckiej. Tu rodzi się 
myśl utworzenia bezterenowego Towa- 
rzystwa Łowieckiego Województwa 
Wileńskiego, myśl, która już od roku 
jest ciałem. Tu powstają naukowe i 
literackie prace myśliwskie, czytane 
przez myśliwych całej Polski. Głos z 

   
  

    

     

    

  

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

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

  

„M dawne książki myśliwskie 
Tow. Łow. Wojew. Wil. przypomina, że 

w dniu 1 lutego rozpoczyna się czas ochrony 
na zające - szaraki. już w dniu tym polo- 
wać na szaraki nie wolno. Po upływie 10 dni 
od rozpoczęcia czasu ochronnego sprzeda- 
wanie, kupowanie, przewożenie i przenosze- 
nie zabitych szaraków oraz świeżych skórek 
zajęczych, jak również podawanie tej zwie- 
rzyny w restauracjach jest wzbronione (art. 
53 prawa łow.) pod grożbą kary grzywny 
do 500 zł. lub aresztu do 6 tygodni. Podkreś- 
ła się, że nie tylko sprzedaż, kupno i podawa- 
nie w restauracjach, lecz również przewoże- 
nie i przenoszenie tej zwierzyny we wska- 
zanym terminie jest wzbronione i karałne 
tj. innymi słowy — ani jeden zając zabity 
iani jedna świeża skórka zajęcza nie powin- 
ny znajdować się wogóle w obrocie począw- 
szy od dnia 11 lutego. Е 

W roku bież. gdy zwierzostany zajęcze 
są szczególnie liche wszyscy pp. członko- 
wie Tow. Łow. Wojew. Wil., wszyscy pp. 
delegaci Centr. Zw. Stów. Łow., wszyscy pp. 
myśliwi prawidiowi i wreszcie wszyscy Ci, 
którym leży na sercu ochrona przyrody i jej 
żywych tworów, są proszeni o wzięcie udzia- 
łu w walce z owym najgorszym, bo polega- 
jącym na chęci zysku, rodzajem kłusownict- 
wa. Największą uwagę trzeba zwrócić na re- 
stauracje wileńskie, które powszechnie zitar. 

są z lekceważenia przepisów łowieckich. 
W razłe stwierdzenia podawania zająca po 
terminie wskazanym należy zwrócić się bądź 
do policjanta, o którego w mieście nie tru- 
dno, bądź telefonicznie do komisarjatu poli- 
cji bądź nawet wprost przesłać jadłospis 
(jako dowód rzeczowy) do Starostwa Grodz 
kiego z odpowiednim doniesteniem. Nastę- 
pnie należy zwrócić uwagę na targi, na dwo- 
rce kolejowe i pociągi, a nawet poprostu na 
ulice (na których np. w roku.ub. można by- 
ło widzieć w okresie ochronnym włościan 
paradujących z zabitymi szarakami) i we 
wszystkich wypadkach zauważenia przewo- 
żenia lub przenoszenia objętej ochrona zwie- 
rzynyn — żądać interwencji policji. Podobne 
żądanie pomocy policji jest prawem i obo- 
wiązkiem każdego obywatela świadomego. 
spraw łowieckich. 

Przy sposobności zaznacza się, że rów= 
nież w dniu 1 lutego rozpoczyna się czas 
ochronny na kozły, jarząbki, pardwy, dzikię 
gołębie, dfozdy, kwiczoły, paszkoty oraz na 

  

   

  

  

ptaki krukowate i drapieżne (z wyjątkiem. 
jastrzębi - gołębiarzy, krogulców, wron i“ 
srok). A więc np. gawrony, których w sa- 
mem Wilnie (np. na Zwierzyńcu) mamy nie- 
mało, są objęte ochroną (do dnia 15 sierpnia) 

  

Powiadamiamy panów myśliwych, iż na 
rok bieżący został wydany przez p. J. Ej- 
smonda „Kalendarz Myśliwski'. Na treść ka- 
lendarza, prócz porad i przepisów ważnych 
i zajmujących dla każdego myśliwego, skła- 
da się tekst prawa łowieckiego z ostatniemi 
uzupełnieniami, wskazówki dotyczące hodo- 
wli zwierzyny, psów myśliw: h, mapy i 
wykazy rozpowszechnienia różnych gatun- 
ków z w Polsce oraz piękny dział 

5 Tak obfity w treść łowiecką 
y ski winien się znaleźć na 

biurku u każdego myśliwego, to też nie wąt- 
pimy, że ktokolwiek go jeszcze nie nabył, 
pośpieszy z kupnem. 

P.P. członkowie Tow. Łowieckiego woj. 
i. mogą nabyć przez Zarząd T-wa, bez- 

ednio zaś zwracać się należy: ]. Ejsmond 
awa ul. Czerwonego Krzyża 25 m. 9. 
wynosi 6 zł. 

      

  

  

   

      

ZARZĄD TOW. ŁÓW. W. W. 

. 16 stycznia rb. odbyło się kolejne 
zebranie zarządu T-wa Łow. woj. Wil. Prze- 
wodniczył prezes T-wa p. B. Świętorzecki. 
Po załatwieniu szeregu spraw bieżących, jak 
to — przyjęcie nowych członków, wysunięcie 
kandydatur na delegatów Centr. Związku, 
przyznanie czterech nagród pieniężnych za 

ę z kłusownictwem i petlarstwem“ uch- 
no: 1) skooptować do pracy w zarzą: 

  

  

   

  

   
    

    

ny w Warszawie, czy to w debatach 
fachowych Centralnego Związku Sto- 
warzyszeń łowieckich, czy to — przez 
czynniki rządzące — przy projektowa- 

  

$ niu przepisów łowieckich... 

  

Drugim bastjonem kultury łowiec- 
kiej na Wschodzie jest Jachimowszczy- 
zna. jeżeli Malinowszczyznę nazwałem 
mózgiem kresowego łowiectwa, to po- 
łożoną od niej o kilkanaście. kilome- 
trów na południe Jachimowszczyznę 
nazwałbym wzorem organizacji łowiec- 
kiej. 

Właściciel ]Jachimowszczyzny p. 
Wacław Świętorzecki, rodzony brat 
Bolesława, wyrósł, podobnie jak jego 
brat, w atmosferze staropolskich tra- 
dycyj myśliwskich — tradycyj niespa- 
czonych wprawdzie barbarją wschod- 
nią, lecz i nietkniętych zachodnią, że 
tak powiem: skomercjalizowaną kultu- 
rą łowiecką. Wyrósł w atmosferze 
obław niedźwiedzich, rykowisk łosich, 
nociegów pod gołem niebem na toko- 
wiskach.... To też dła przeciętnych po- 
lowań współczesnych, polegających, 
jak wiadomo, na zabijaniu szaraków i 
na tresowaniu wyżłów, ma tylko u- 
śmiech — trochę pobłażliwy i trochę 
ironiczny... Zresztą o ile p. Bolesław 
poświęcił się niemal całkowicie przyro- 
doznawstwu i łowiectwu, o tyle p. 
Vacław całą potęgę swej zadziwiają- 

cej energji wkłada — w rolę, O kultu- 
rze rolnej Jachimowszczyzny nie piszę, 
bo z łowiectwem ma jego luźny zwią- 
zek, no i dlatego, że się na tem nie 
znam. Może i kultura rolna Jachimow- 
szczyzny doczeka się z czasem słusz- 
nie jej należnej — monografii. 

|OW- 

dzie, aż do czasu zatwierdzenia tej sprawy 
przez Walne Zebranie, pp. mec. Wincentego 
Łuczyńskiego i Józefa Bolesława Robakow- 
skiego, 2) wobec nawału prac w zarządzie 
zaangażować z płacą zł. 30 miesięcznie pra- 
cownika w charakterze siły pomocniczej dla 
sekretarza i skarbnika, 3) przystąpić do 
„Międzynarodowego Tow. Ochrony Żubra”. 

Równocześnie Żarząd uchwalił zwrócić się 
do wszystkich szanownych pp. członków 
Tow. Łow. W.W. z uprzejmą prośbą o opła- 
cenie składki członkowskiej (zł. 17) na rok 
1929. Przy sposobności opłacenia składki na- 
Jeży również wymienić stare legitymacje (z 
r. 1928) na nowe — na rok 1929. 
  

  

SPRAWOZDANIE 
Sprawozdanie z odbytych polowań przez 

Wojskowe Towarzystwo Łowieckie w Lidzie 
za rok sprawozdawczy jesienny 1928 . 

14-10 1928 r. Odbyło się polowanie na 
terenach gminnych — gminy  Żyrmuńskiej 
z nagonką. Zabito: jeden wilk, dwa lisy, 5 
zajęcy, 2 cietrzewie, 2 kuropatwy. Wyszło 
niestrzelanych 5 wilków, 1 lis, kilkanaście 
zajęcy. Strztelb 23. 

28-10 1928 r. Polowanie na terenach 
maj. Tarnowszczyzna. Strzelb 22 Nagania- 
czy 38, gajowych 2, 

Zabito: 2 lisy, 9 zajęcy, Wyszło ' nie 
strzelanych: 2 wilki, kilkanaście zajęcy, 2 
lisy, spudłowano: sześć sztuk dzików, wró- 
ciło z pod nagonki do bagna i nie wyszły 
na strzelców. 

8-12. 1928 r. Polowanie na terenach rzą- 
dowych gminy Mytlańskiej. Strzeib 11. Na- 
ganiaczy 30, zabito 5 zajęcy. i 1 dzik wrócił 
na nagonkę. Słaby rozkład zajęcy tłumaczy 
się z powodu nie zamarzniętych błot gdzie 
nagonka nie mogła- przechodzić. 

423-12 1928 r. Polowanie tradycyjne „Wi- 
Sijnę” przy udziale 24 strzelb 32 nagonki, 
> gajowych w lasach maj Tarnowszczyzna. 
Opolowano około 500 ha. Zabito 19 zajęcy, 
1 lis. Stwierdzono bardzo dobry stan zajęcy, 
widzianó około 60 sztuk, oddano przeszło 
70 strzałów na szczęście przeważnie pudła, 
"strzelano do czterech lisów, 1 lis uszedł bez 
strzału, 1 dzik nie został ruszony przez na- 
gonkę. Po polowaniu spożyto wspólnie kola- 
cję wśród boru przy świetle ogniska w na- 
der podniosłem nastroju, nawet ci, co trady- 
cyjnie pudłowali owacyjnie toastowali za 
zdrowie króla polowania pana Truchanowi- 
cza, który miał na rozkładzie 2 zające i 1 
lisa. 

30-12 1928 r. Polowanie gościnne w ma- 
jątku Horodnie u pana generała Kondrato- 
wicza. Strzelb 13. Zabito 6 zajęcy, kilka 
uszło bez strzału. Widziano kilkanaście ja- 
rząbków i 1 sarnę. Po polowaniu myśliwi 
byli podejmowani prawdziwie po staropolsku 
przez pana generała wyśmienitym bigosem 
myśliwskim, przy którym nader wesoło spę- 
dzono kilka godzin. 

Ogólnie zabito od dnia 1 II do 31-12 
1928 r. przez członków Towarzystwa na te- 
renach dzierżawionych: wilków 2, lisów 6, 
zajęcy 264, cietrzewi 256, kuropatw 34, bło- 
tnego ptactwa 1432, jastrzębi 11, szkodni- 
ków, wron, srok, psów, kotów i t. p. 941 szt. 

WSTREROTEREPTENOREG ROEE" RAA TRO BTD EEE DZ OSI 

TWOJA ROCZNA SKŁADKA CZŁON- 

KOWSKA — TO O 10 PĘTLI MNIEJ 

NA SZYJACH NIESZCZĘSNYCH SZA- 

RAKÓW. 

skiej skierowany jest na rolę — nie 
znaczy to wcale, by dla łowiectwa nie 
było tam należytego miejsca. Przeciw- 
nie — zajmuje ono tam: miejsce za- 
szczytne i honorowe. Gość wchodzący 
z ganku jachimowskiegó do hallu ude- 
rzony jest widokiem licznych skór wil- 
czych zdobiących, ściany ' przedsionka. 
Skór tych przybywa co żimę przynaj- 
mniej z półtuzina, a wszystkie te wilki 
padły z ręki p. Wacława... O paręset 
kroków od doimu przybysz podziwia 
wzorowo urządzoną psiarnię, nad któ- 
rą czuwa niezastąpiony strzelec i zna- 
komity treser Michałko: Ba chociaż p. 
Wacław odzywa się, jak to wspomnia- 
łem o polowaniu z wyżłem z pobłaża- 
niem, to jednak tresurę wyżłów posta- 
wił na poziomie (jak na nasze stosun- 
ki wschodnie) wprost «wspaniałym, a 
przedziwny owoc tćj tresury — niezró- 

wnany lawerrak Mars doczekał się po- 
chlebneį monograiji-na łamach „Łow- 
ca Polskiego". : 

Nazwatem Įachimowszczyznę wzo- 
rem organizacji łowieckiej. Sądzę, że 
nie przesadziłem. Może przybysz z Za- 
chodu przyzwyczajony do uporządko- 
wanych od dziesiątków lat rewirów ło- 
wieckich do wydyscyplinowanej od 
pokoleń straży łowieckiej, do przeczu- 
lonej wprost — również od pokołeń — 
na punkcie organizacji, porządku i kar- 
ności armji myśliwskiej, wzruszy jeno 
ramionami czytając moje zachwyty. 

Lecz u nas na Wschodzie, gdzie 
polowanie naznaczone dajmy na to na 
8-mą rana zaczyna się o 12-ej; gdzie 
horda myśliwych idzie da sasa, a ban- 
da naganiaczy do lasa; gdzie na sta- 
nowiskach odbywa się jarmark, gdzie 
na linji strzelców 'albo panuje grobowa 
cisza, bo dzięki skrzywieniu linji na- 

i i szli“ albo  grzmią ank М 

ZAGRAŁY TRĄBKI 
KRONIKA ŁOWIECKA 

Dnia 29-12 28 r. na terenach dzierżawio- 
nych od włościan a Rye nalacych do dóbr 
Woropajewskich powiatu Postawskiego od- 
było się jednodniowe polowanie z naganką. 
obecni byli p. Wojewoda Raczkiewicz, staro- 
sta Niedźwiecki, i p. p. Doboszyński, Stanie- 
wicz, Wardeński, Korkozowicz i Chociano- 
wicz — razem strzelb 7. Zabito 12 zajęcy, 
w tem dwóch bielaków. W roku zeszłym na 
tym że terenie zabito 9 zajęcy i 1 lisa. 

Po jednodniowej przerwie w dniu 31-12 
przy udziale tychże samych myśliwych od- 
było się polowanie z naganką również na 
włościańskich terenach. Zabito 8 szaraków, 
8 bielaków i 1 jarząbka. Rezultat polowania 
byłby znacznie lepszy gdyby połowanie nie 
rozpoczęło się o 10 godzinie lecz wcześniej, 
przyczem kilka zajęcy minęło śmierci dzięki 
temu iż większość myśliwych  „wybitnie“ 
pudłowały. Widziano parę stad  cietrzewi i 
głuszca i moc wilczych śladów. W stosun- 
ku do roku zeszłego daje się zauważyć zna- 
czny przyrost zajęcy. 

  

Dn. 5 stycznia rb. odbyło się polowanie 
na wilki, dziki i lisy zorganizowane w la- 
sach Nadleśnictwa Rudnickiego przez Dy- 
rekcję Lasów Państwowych w Wilnie. Polo- 
wano w 16 strzelb. Obecni: pp. Wojewoda 
Raczkiewicz, delegat Kopeć, prezes Lewa- 
kowski, dyrektor Szemioth, Banasewicz, Biel- 
ski, Kamieński, Korsak, Łastowski, Łukasze- 
wicz, Pawlikowski, Staniewicz, Sumorok, Ty- 
niński, Wardeński i Zwolanowski. Polowano 
przy mrozie 12 st., który pod koniec dnia 
zelżał. Wzięto 4 mioty. W pierwszym miocie 
2 wilki i 1 lis były przetrzymane w podwój- 
nym pierścieniu chorągiewek przez 3 doby 
poprzedzające połowanie, Zabito (p. Banase- 

wicz) I wilka i 1 lisa, Strzałów oddano 11. 
Widziano ogółem: 2 wilków, 5 dzików, 4 li- 
sy i 3 sarny. 

  

Dnia 12 i -3 stycznia rb. odbyło się po- 
lowanie urządzone przez kółko teienowe „Pu 
szczańskie* T-wa Łow. Wojew. Wil. na dzier 
żawionych przez to kółko terenach Nadleś- 
nictwa Olkienickiego. Polowano w 8 strzeib. 
Zabito 1 dzika i I lisa (p. Łastowski) oraz 
1 kozła (p. Piotrowski). Strzałów oddano 
3. Widziano ogółem około 15 sarn. 

  

Dnia 22 stycznia 1929 r. odbyło się polo- 
wanie z naganką w lasach Leśnictwa Sta 
rodworskłego Nadl. Duniłowieckiego (pow. 
Postawski). Polowano w 12 strzelb. Obecni: 
pp. A. Aleksandrowicz, ]. Fiedorowicz, Ka- 
ryś Kamil Mackiewicz, |. Mołczanów, W 
Niedźwiedzki, M. Pawlikowski, E. hr. Plater- 
Broel, ]. hr. Plater-Zyberk, W. Szwojnicki 
Józef hr. Tyszkiewicz, rotm Węcławowicz 
Zabito: 1 kozła (hr. Tyszkiewicz), 2 biela- 
ki, I szaraka i 2 jarząbki. Godnem uwagi jest 
że w pow. postawskim stan zajęcy (zarówno 
szaraków, jak i bielaków) jest w przeciwień- 
stwie do in. powiatów nie gorszy, lecz nawet 
lepszy, niż w roku zeszłym. 

   

  

  

       

  

Dnia 21 stycznia 1929 r. odbyło się po- 
lowanie z naganką w dobrach Duniłowicze 
(pow. Postawski) Józefa hr. Tyszkiewicza. 
Polowano w 6 strzelb. Zabito 4 szaraki i 1 
cietrzewia. W jednym z miotów był wilk, któ 
rego nie otropiono z powodu padającego 
przez cały ranek Śniegu i który przeto nie 
był spodziewany. Wymknął się on skrzyd- 
łem po strzałach oddanych do cietrzewi. 

SESI EA 

Z Towarzystwa Łowieckiego Wojew. Wileńskiego 
Qd świetnego znawcy spraw łowiec- 
kich, 'niestrudzonego działacza na polu 
krzewienia kultury łowieckiej p. kapi- 
tan. Józefa Wł. Kobyłańskiego au- 

Mało istnieje w Polsce poważnych księ- 
gozbiorów myśliwskich. Posiada je zaledwie 
kilka osób dzięki żmudnej, długoletniej pra- 
cy i energji własnej, oraz ich poprzedników 
w rodzinie. . 

Wiele cennych książek pogrzebała woj- 
na, zdekompletowała niejedną bibljotekę, za- 
dając głęboką ranę niejednemu sercu bibljo- 
fila, niszcząc niejeden warsztat pracy. 

Antykwaryczne nabycie książki lub rocz- 
nika pisma łowieckiego jest rzeczą coraz 
trudniejszą. A jednak książki te są. Leżą one 
przeważnie bezużytecznie, bardzo często w 
zapomnieniu po domach prywatnych i cze- 
kają niejednokrotnie prędszego lub później- 
szego tragicznego końca, podczas gdy leżąc 
w większej bibljotece, znalazłyby tam swoje 
właściwe miejsce, zabezpieczenie i szczerą 
troskę o ich całość, oddając nadto cenne 
KB! badającym źródłowo sprawę łowiec- 

  

   

ą. 
Mój rodzinny księgozbiór myśliwsko — 

przyrodniczy nadwyrężyła mocno wojna. 
Przeszedłem istną tragedję. Dzicz Wschodu 
ścieliła koniom mojemi książkami. Dokładam 
starań, aby powstałe braki uzupełnić, zabli- 
Źnić rany. Sądzę, że przy pomocy Boskiej 

i ludzkiej uda mi się z czasem choć częścio- 
wo cel osiągnąć. Korzystając z uprzejmości 
Wielce Szanownej Redakcji niniejszego or- 
ganu myśliwskiego, zwracam się tą drogą 
do ludzi dobrej woli i rozumiejących wartość 
księgozbiorów z serdeczną prośbą, by ze- 
chcieli mi w tej pracy dopomóc łaskawie, 
nadsyłając pod adresem niżej podanym ofer- 
ty posiadanych do zbycia książek z wyka- 
zaniem ich cen. 

Zaznaczam, że daleki jestem od maniji 
kolekcjonerstwa i masowego zgromadzania 
książek. Księgozbiór mój nie spoczywa na 
półkach bezużytecznie. Sam korzystałem z 
niego intensywnie, wydając różne broszury 
i rozprawki z dziedziny myśliwskiej, oraz 
chętnie służę pomocą zgłaszającym się do 
mnie. Nadto oddaję bezinteresownie do dy- 
spozycji osób zainteresowanych roczniki i 
pojedyńcze zeszyty Łowca Polskiego, Łow- 
ca Wielkopolskiego, Sylwana, niemieckich i 
rosyjskich pism łowieckich, których znaczną 
ilość posiadam w dubletach. 

Kupuję (lub też wymieniam za inne 
książki) wszystkie dzieła i najdrobniejsze 
broszurki dotyczące łowiectwa, zwierząt łow- 
nych, ryb, ptaków, broni palnej i t. d., nad- 
to dawne i obecne odznaki towarzystw my- 
śliwskich, legitymacje członkowskie, dyplomy 
konkursów strzełeckich, popisów psów do- 
wodnych, za tępienie kłusownictwa i t. p. 

W pierwszej linji poszukuję roczników 
a nawet pojedyńczych numerów przedwo- 
jennego „Łowca Polskiego", Sylwana war- 
szawskiego, „Łowca Wielkopolskiego", ka- 
lendarzy myśliwskich, statutów i dawnych 
ustaw łowieckich, nadto: 

   

strzały do sójek i dzięciołów; słowem 
u nas — gdzie kultura łowiecka nie 
tylko kuleje, lecz poprostu pełza na 
czworakach — Jachimowszczyzna jest 
oazą organizacji i sprawności łowiec- 
kiej. 

W Įachimowszczyžnie polowanie 
zaczyna się ściśle o oznaczonej godzi- 
nie; stanowiska — zawczasu przygo- 
towane i wytknięte — rozlosowują się 
między myśliwych; straż łowiecka — 
karna i energiczna prowadzi nagankę 
bez zarzutu... Mioty opołowują się 
szybko, sprawnie, dokładnie i przytem 
cicho, bo w niektórych rewirach zda- 
rzają się wilki... Myśliwi są pa dwuch 
rozwożeni saniami na stanowiska i 
przytem tak prędko, że polowanie pię- 
tnastu i więcej dużych miotów w krót- 
ki dzień zimowy nie należy do rzadko- 
ści. A we wszystkiem czuć mocną i 
tumiejętną rękę gospodarza, który bez 
karceń a nawet bez upomnień prowadzi 
napozór prostą, a w istocie swej — 
skomplikowaną machinę polowania 
zbiorowego. 

Nic więc dziwnego, że każdy my 
wy tważa za zaszczyt dla siebie za- 
proszenie na doroczne polowanie zimo- 
we w Jachimowszezyžnie, 

      

  

* * * 

Katastrofalny w sezonie bieżącym 
zwierzostan zajęczy sprawił, że polo- 
wanie na zające zostało w Jachimow- 
szczyźnie zamknięte przez właściciela. 
Dlatego też doroczne, już niemal tra- 
dycyjne polowanie z licznym udziałem 
gości zaproszonych — nie*odbyło się... 
Nie znaczy to jednak, by zimowy se- 
zon myśliwski mijał w Jachimowszczy- 
žnie martwo. 

Od chwili wypadnięcia pierwszego 

tora pierwszej w Polsce bibljografji 
myśliwskiej („Kalendarz Myśliwski" J. 
Ejsmonda na r. 1929) otrzymujemy na- 
stępującą odezwę: 

1) Bielowski: Myśliwiec. — 1595 r. 

2) Crescentyn P.: O pomnożeniu i ro: 
krzewianiu wszelakich pożytków, Kraków, 
1549 r. 

З) © i Mateusz: Myślistwo ptasze. 
,4) Czapski Marjan: Historja powszechna 

konia. — Poznań, 1875. 

5) Deskrypcja łowów w Sidrańskim bo- 
ru. 1736 r. 

+ 6) Dubrawski J.: O rybnikach i rybach. 
„.7) Gospodarstwo jezdeckie, strzelcze i 

myśliwskie. 1690. 
„8. Haur J.: Ekonomika 

1675 i inne wydania. 

9) Ježdziec i myšliwy. (roczniki). 
10) Kozłowski W.: Słownik leśny, bart- 

ny, bursztyniarski i orylski, Warszawa 1846, 
11) Lauptmann: O wypychaniu zwierząt, 

Wilno. 

12) Nowicki: 
Krakowskiego. 

13) Opiekun zwierząt domowych i po- 
żytecznych. Kraków. a) 
‚ ‚ 14) Ostroróg: Myślistwo z ogary, 1618 
1 inne wydanie. 

15) Qzegalski: Uwagi myśliwskie dla 
wszystkich myśliwych. Kraków 1879. 

16) Pieniążek Chrystof: Hippika 1607. 
‚ 17) Piórkowski: O łowiectwie i ochro- 

nie dzikich zwierząt jakoteż ptactwa. — 
Warszawa 1869, 

„ 18) Sejmik zwierzęcy czyli rady dla ba- 
wiących się łowami. 

19) Szytler: Kuchnie myśliwskie czyli 
na łowach. Wilno 1845. 

20) Tyzenhaus K. hr.: Ornitologja po- 
wszechna. Wilno 1843 — 6. 
„. 21) Warszawska Gazeta Leśna i My 
śliwska. 2 

22) Wodzicki Kaz. hr.: Kochajcie przy- 
rodę. Kraków 1883. 

3 23) Wodzicki Kaz. hr.: Szkolnictwo. — 
Warszawa 1858. 

24) Wszelkie inne przedwojenne książki 
i pisma łowieckie. 

Józef Wł. Kobylański, kpt. 

Przemyśl ul. Katedralna 3. 

  

      

ziemiańska. 

Okólniki Tow. Rybackiego 

  

śniegu aż do końca zimy wyćwiczona 
straż łowiecka obchodzi skrupulatnie 
swe rewiry i notuje tropy wilcze i lisie. 
Około godz. 10-ej rano ławczy składa 
p. Świętorzeckiemu meldunki, Czasem, 
zwłaszcza na początku zimy, gdy przy- 
nęcone padliną drapieżniki uszczknąw- 
szy przygotowanego im przysmaku nie 
zalegają jednak, kilka dni mija bez re- 
zultatu. Lecz przychodzi ranek, gdy 
łowczy wpada z elektryzującą wiado- 
mością „są wilki!*.... Wtedy w niespeł- 
na godzinę całe polowanie jest zarga- 
nizowane, sznury z chorągiewkami za- 
ciągnięte, myśliwi na stanowiskach..... 

W czasie ubiegłych świąt Bożego 
Narodzenia udało mi się spędzić dwa 
dni w Jachimowszczyźnie. Pierwszy 
dzień minął — pod względem łowiec- 
kim — martwo. Nazajutrz jednak wy- 
pruła nas z ciepłych łóżek wiadomość: 

— Lis w sznurach! 
Toaleta poranna, śniadanie, jazda 

sankami do odległego od dworu o 2 
kilometry ostepu — wszystko to zajęło 
godzinę. 

A wkrótce potem lis, który nie bar- 
dzo respektował trąbki i kołatki nagan- 
ki (nieruchoimej) i nie chciał opuszczać 
zacisznych gąszczów, został wreszcie 
wypłoszony przez puszczonego ze 
smyczy wyżła i wyszedł na sztych na 
polankę, gdzie ukryty w krzaku jałow- 
cowym stał p. Świętorzecki. 

Ciekawy był epilog polowania. Je- 
szcze w lesie —— gdy wsiadaliśmy do 
sanek — wyrósł jak z pod ziemi ku- 
piec z odległego o parę kilometrów 
miasteczka z propozycją kupna skórki 
lisiej. Po krótkich targach lis został mu 
sprzedany za 18 dolarów loco las — 
wraz „Zz miesem“.... 

Michat K. Pawlikowski. 

w



Nie ulega wątpliwości, że ludzi za- 
dowolonych z obecnego stanu rzeczy 
na świecie jest mało, — bardzo mało. 
Zarówno stan polityczny jak ekonomi- 
czny tak i socjalny w okresie powojen- 
nym wywołuje szereg krytyk i to kry- 
tyk widocznie słusznych, gdyż ogólne 
niezadowolenie świadczy o tem. 

Jeżeli sięgniemy pamięcią w czasy 
przedwojenne, skonstatować musimy, 
że olbrzymia część społeczeństwa była 
zadowolona ze swej egzystencji, pra- 
gnąc jedynie trwania Status quo. 

Byli naturalnie ludzie, były całe na- 
wet narody, którzy i które znajdowali 
się w złych i ciężkich warunkach, lecz 
przeważnie zła sytuacja przejawiała 
się w jednej z dziedzin wyżej wspo- 
mnianych. 

Natomiast ludzie żyli, pracowali, 
zarabiali i z losu byli zadowoleni, co 
się wyrażało nie tylko w pogodzie du- 
cha, ale również w gromadzeniu oszczę 
dności z myślą o dalszych udoskonale- 
niach w trybie życia, w przedsiębiorczo 
ści opartej na pewnych, stałych danych 
w kalkulacji, w spokoju i pewności ju- 
tra, praw nabytych, bezpieczeństwa 
oraz trwałości ustroju. 

Wszystko to pobudzało życie a że 
życie to ruch, więc społeczeństwa były 
czynne, dostosowując swą pracę da po 
trzeb, a nawet pracując coraz więcej, 
gdyż dobrobyt wywoływał wzrost po- 
trzeb. 

Czy kto przed wojną słyszał, by bra 
kło domów dla pomieszczenia ludnoś- 
ci, chleba i inych produktów da życia 
potrzebnych, ubrania, obuwia? Czy śni 
ło się komu żeby koleje zamierały, ia- 
bryki przestawały pracować, by zna- 
czny odsetek ludności silnej i zdrowej 
żył kosztem innych obywateli kraju, 
pomimo że pracy obecnie znalazłoby 
się więcej jeszcze niż dawniej? 

Czy nie śmiałby się każdy w oczy 
prorokowi, któryby  przepowiadał że 
moje — to nie moje, że wolno gwałtem 
zabierać cudze lub cudzem się rozpo- 
rządzać wbrew interesom właściciela? 
Możnaby bez końca cytować te wszy- 
stkie anomalje, które powstały w powo 
jennym świecie, głównie w Europie 
В choč choroba przewrotowa 
i na inne kontynenty, częściowo 
się przeniosła lub przenosi. 

Zdawałoby się że ludność wypisała 
na swych sztandarach owe powiedze- 
nie ukraińskie: „nechaj hirsz aby insz". 
Wszystko zmienić, choć na gorsze, 
byle zmienić. 

Ci jednak, którzy świat przebudo- 
wywać mieli, chcieli swój światobur- 
czy pogląd usprawiedliwić chęcią u- 
szczęśliwienia szerokich warstw ludo- 
wych i w imię tej prz yszłej szczęśliwo 
ści starali się i starają . znieść tych, 
których uważałi za szczęśliwych, jako 
stanowiących przeszkodę dia zbudowa- 
nia raju powszechnego, w którym so- 
bie rezerwowali miejsca przednie. 

Zapanowała jakaś dziwna psychoza. 
We wszystkich dziedzinach życia sta- 
rano się głosić nowe hasła, tworzyć no- 
we kombinacje, w które sami twórcy 
nie wierzyli nie wierzą, ale udają z 
największem serjo że to są środki, do 
zbawiennego prowadzące celu. Fałsz 
zapanował wszechwładnie a jeżeli re- 

  

zultaty fałszu _ wywołują naj- 
gorsze skutki udają że  przy- 
czyny nie widzą, że winne temu 
niedostateczne dociągnięcie teorji lub 
zgoła inne czynniki, lecz nigdy zasad- 
niczo błędne poczynania reformatorskie 

Mamy na myśli wykazanie egzysten 
cji tego ©. saa € © fałszu w 
różnych dziedzinach, poddając je kolej- 
nej analizie. 

Dziedzina międzynarodowa. Po stra 
sznych skutkach wojny światowej, prze 
rażona ludzkość zapragnęła pokoju. 
Dla jej uspokojenia ogłoszono brater- 
stwo ludów oraz załatwianie wszelkich 
sporów przez wszechświatowy związek 
państw, który, — jako trybunał wszech 
światowy, — miał wydawać wyroki, 
dla wszystkich państw obowiązujące. 

Stworzono Ligę Narodów, gdzie 
wszyscy członkowie mają jednakowe 
prawa i każdy głos zarówno ważny 
przy decyzjach. 
Ale! Tylko pięć państw jest uprzywile- 
jowanych będąc stałemi członkami Ra- 
dy Ligi. Równość więc została faktycz- 

W. WIŁIAMS. 

D TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

ROZDZIAŁ I. 

Master Gray. 

W ciągu długiego swego życia Hek 
tor Forteringay porucznik 3-go puiku 
gwardji pieszej jego Królewskiej Moś- 
ci, wspominał często ów dzień słonecz- 
ny, majowy, który stał się dlań pierw- 
szym dniem nowego życia. Jakby prze- 
czuwając iż stanął na progu jakiejś 
tajemnicy przyszłości, czuł tego dnia 
niepokój wielki. Cień niepowszednich 
wydarzeń, które miały pochwycić go w 
swe koło, zawisnął nad nim od rana. 
Co prawda czasy były bardzo niepew- 
ne: Europa była terenem walk niezwy- 
kłych, gwałtownych wstrząsów. An- 
glja walczyła z odwiecznym wrogiem 
swym a w odiegłości trzech dni drogi 
od Londynu potworna maszyna królo- 
bójców zalewała krwią całą Francją. 

Forteringay czuł się szczęśliwym, że 
jest daleko od pełnych grozy historycz- 
nych wydarzeń. Chociaż nosił czerwo- 
ny mundur i maszerował przed swymi 
żołnierzami podczas ćwiczeń i rewij, 
jednak czas jego spływał mu przeważ- 
nie na zabawach, kartach i pijatykach, 
a głowy nie zaprzątały mu żadne po- 

nie przekrešlona bo do Rady należą naj 
potężniejsze tylko państwa, których 
wpływ jest dominujący. 

Następnie w Radzie są miejsca pół- 
stałe i od państw głównych zależy w 
gruncie rzeczy nominacja zwana wy- 
borem tych członków. Dalej decyzje 
obowiązujące muszą być powzięte je- 
dnogłośnie, a więc gdy obie spierające 
się strony głosują, z natury rzeczy о- 
bowiązujące postanowienie zapaść nie 
nioże. & 

Dosyć by członek niechcący się po- 
ddać decyzji wystąpił z Ligi i już na- 
wet moralnego nań oddziaływania Ligi 
być nie może. 

Największym dziwolągiem tej insty- 
tucji jest absolutny brak wszelkiej eg- 
zekutywy, a chyba o nią właściwieby 
chodziło. 

Widzieliśmy że gdy jedno z państw 
silnych nie zechciało poddać swej spra- 
wy z mniejszem Liga udała że tego nie 
spostrzegła dla zachowania prestige'u! 
A co taki p. Wałdemaras z Ligi wy- 
prawia? Drwi z niej otwarcie a Liga, 
zawsze dła zachowania prestige'i, ka- 
żdorazawo poleca stronom dójście do 
porozumienia i na tem koniec. 

Tworzą się kwestje rozbrojeniowe 
i w sprawie bezpieczeństwa i.. nie mo- 
gą dójść do żadnego rezultatu, gdyż 
dosyć by jedno państwo pozostające 
po za Ligą nie chciało się rozbroić, jak 
już 54 państwa w Lidze zrzeszone, lub 
jedno, nawet najmniejsze, mające sil- 
nego a wrogiego sąsiada nie mogło zga 
dzić się na rozbrojenie, nic poradzić nie 
mogą i zaczynają usilnie powiększać 
swe siły obronne czy też zaczepne. 

Ale na bankietach głoszą dytyram- 
by na cześć tej Ligi - zbawczyni świata. 

Członkowie Rady z całą powagą 
traktują swe funkcje, choć nikt ich nie 
posądza o wiarę w korzyść z Ligi pły- 
nącą jednak jeżdżą zapamiętale na po- 
siedzenia i dziś bodaj czy nie 75 proc. 
czasu w roku rezydują panowie mini- 
*strowie w Genewie a nie w swych mi- 
nisterstwach. A co te posiedzenia ple- 
narne Ligi Rady i te niezliczone komi- 
sje, ankiety i olbrzymie biura kosztują! 

Komisja Pracy przyjmuje oklaskami 
niedorzeczne ale extra postępowe za- 
jawienia przedstawicieli państw bied- 
nych i przemysłowo zacoianych, ale do 
siebie z racyj konkurencyjnych bowiem 
jest to im na rękę, do swoich bogatych 
i uprzemysłowionych krai nie stosuje. 

Liga ochrania mniejszości narodo- 
we i wgląda w stosunki panujące w 
krajach Słabych. Czy jednak podniósł 
się jaki głos ośmielający się chociaż 
spytać ca się robi z Indusami w Indji, 
lub Murzynami w Stanach Zjednoczo- 
nych? Prawda że Stany do Ligi, przez 
Wilsona kreowanej, mają słuszne uprze 
dzenie i nie śpieszą z akcesem do niej. 

Pewne rzeczy, co prawda, Liga ułat 
wia jak sprawy kolejowe kredytowe dla 
państw malutkich, konwencje poczto- 
we czy też komunikacji lotniczej, czy 
weterynaryjnej ale do takich rzeczy nie 
trzeba tak wielkiej kolubryny. Po co 
do wróbli strzelać z armat. Sprawy te- 
go rodzaju załatwiano przed wojną 
prościej i taniej. „Wiara cię uzdrowi- 
ta“! Udają więc że wierzą i wierzą że 

to udawanie wyda owoc pokoju świata. 
W dziedzinie międzynar adowych 

stosunków jest jeszcze jeden czynnik, 
który do konwencjonalnych fałszy za- 
liczyć należy. Jest to międzynarodówka 
Dotąd wszystkie państwa są państwa- 
mi narodowościowemi w tem ziacze- 

niu, że uznają swą odrębność państ- 

wową i jej bronią wszelkiemi siłami. 
Nie da zrozumienia więc jest fakt, 

że nie tylko wśród obywateli państw, 
ale wśród członków ciał parlamentar- 
nych i rządów zasiadają członkowie 
międzynarodówek, których celem jest 
obalenie państw jako takich i utworze- 
nie jednego wszechświata— owego ra- 
ju socjalno-komunistycznego. 

Jako antymilitaryści, wołają socja- 
liści ustawy o zniesieniu armji, o od- 
mowie kredytów na nią głoszą o bra- 
terstwie ludów, jednocześnie tworząc 
bojówki przeciw swym współrodakoin 
którzy nazwy „towarzysz* nie noszą i 

przeciw państwi do zagłady którego 
zmierzają. 

I nie to jest dziwnem, że tak sobie 
poczynają socjaliści, łecz padziwiać na- 

szej ochoty opuszczać Londynu i szu- 
kać przygód. 

Dnia tego, zalana słońcem ulica 
wywołała w jego mózgu pewne refle- 
ksje. „liuż to żebraków nagromadziło 
się teraz w Londynie, — pomyślał, — 
a najwięcej marynarzy i żołnierzy, któ- 

rzy korzystając ze swego kalectwa wy- 
łudzają bezwstydnie zapomogę!”. 

Właśnie w tej chwili potrącił go 
żołnierz ślepy, jęczący rozpaczliwie: 
„Pomożcie ślepemu', Foteringay od- 
sunął go niechętnie, gdy z drugiej stro- 
ny wpadł na kulawego marynarza 0 ku- 

lach. Z wyrazem obrzydzenia odsko- 

czył elegancki porucznik od obu że- 

braków. Widząc gest jego, kaleka splu 
nął z pogardą i wycedził przez zęby, 
ponurem spojrzeniem  obrzucając ofi- 
cera: „arystokrata. 

Nowy duch zapanował wśród Angli 
ków, zło płynęło z wiatrem, niby zara- 
za morowa, przynosząc z Francji nie- 
nawiść i bunt. Młody oficer rozmyślał z 
goryczą, że nawet służący jego poddał 
się temu nastrojowi. Doprawdy zbyt 
ostry był jad, którym zatruwali Anglję 
chwiłami zdawało się, że nawet stary 
pałac, kolebka królów Anglji stał się 
mniej pewny, solidny i trwały. 

Gdy tak przechodził koło pałacu, 
pogrążony w niespokojnych i ponurych 
myślach, z dziedzińca doleciał doń od- 
głos bębna. Matka Hektora Forterin- 
gay'a była Francuzką i synowi wyda- 
ło się to wielkiem szczęściem, że nie do 

SŁOWO 

PANOWANIE FAŁSZU 
leży tu społeczeństwa i rządy, które so- 

cjalizmu nie wyznają a tolerują i upra- 
wniają działalność wywrotową w imię 
kolosalnego fałszu, któremu imie „Ide- 
awość'. Tak potrafiono zahypnozować 
ludzkość owem określeniem że nikt pra 
wie nie śmie się targnąć na najgorszych 
szkodników i zbrodniarzy nawet gdy 
się osłaniają tarczą „Ideowošė“. Ideo- 
wość jest jak perski „Best, jak się w 
niej ukryła, nikt nie śmie dotknąć oso- 
by ideowca, choćby od jego unieszko- 
dliwienia zależało zbawienie świata. 

Rozumiemy ideowość lekarza vo z 
narażeniem życia pracuje wśród epide- 
mji, ideawość misjonarza idącego na- 
wracać ludożerców, lub ideowość żoł- 
nierza niosącego życie w ofierze w o- 
bronie ojczyzny. Taka ideowość wsze- 
lakiej czci jest godna. 

Lecz poszanowanie i tolerowanie 
rozboju, morderstwa, grabieży i wsze- 
lakiego bezprawia w osobie „ideow- 
c6w“ te procedery uprawiających jest 
tym okropnym fałszem, którego nas na- 
uczyli szanować dla swej wygody ci 
właśnie mordercy i grabieżcy. Czy nie 
jest fałszem nad fałsze stosunek wszel- 
kich państw do sławetnej Sowieckiej 
Socjalistycznej Republiki? 

Wszak uznały państwa w swej wię- 
kszości tę republikę de jure inaczej 

mówiąc za państwo równe wśród in- 

nych zajmujące miejsce, t.j. godne sto- 

sunków z niemi zarówno politycznych 
jak handlowych, a więc i regime tam 
panujące za normalno - ludzkie. 

Dla czego więc u siebie prześladu- 
ją wysłanników tego dziwnego tworu? 
Odpowiedź prosta — nie mogą pozwo- 
jić by propaganda bolszewicka rozkła- 

dała organizm państwowy. Jeżeli jed- 

nak o tej propagandzie są przeświad- 
czeni, to poco utrzymują u siebie posel- 

stwa i różne organizacje pseudo han- 

dlowe Republiki Rad, jeżeli wiedzą aż 

nazbyt dobrze że te organizacje zajmu- 

ją się jedynie agitacją komunistyczną? 
Liczono że wymiana handlowa z 

Sowietami da duże zyski, nawet roz- 

tropna Anglja tę pomyłkę popełniła. 
Dawno jednak przyszli do przekonania 
że ten zniszczony kraj 'ani produkuje, 
ani konsumuje, a więc zabiega tylko o 

kredyty, za pomocą których przeciw 
kredytowi agituje. 

Niebotyczny fałsz, jakim jest Repu- 
blika Rad, jest uznawany przez swych 

antagonistów i wrogów li tylko dla te- 
go że fałszywe apetyty i nadzieje na zy 
ski kazały na wyprzódki zabiegać o 
benevolencję największych szalbierzy 
jakich świat wydał. Stany Zjednoczone | 
Ame1yki Północnej, jak w sprawie Li- 

gi Narodów i Paktu Kelloga tak i w 

sprawie uznania Sowietów powstrzy- 

mywały się od akcesu, patrząc trzeźwo 
i nie przykładając swojej pieczęci do 

aktu „Falszu“. 
Dziedzina polityki wewnętrznej. Uz- 

nano za aksjomat że tylko państwo de- 
mokratyczne ma prawo do życia, że 
wszechwładza ludu t.j. mas jest jedynie 
powołana do rządzenia i oto abalono 
trony, powołano do urn wyborczych 
wszystkich obywateli i oni sami usta- 
nowili władzę prawodawczą i wykona- 
wczą. 

Tak to przynajmniej brzmi w u- 
stach trybunałów ludu. A jednak nie za 
wahamy się nazwać tega ustroju „Fał- 
szem. W teorji każdy obywatel ma 
nieskrępowaną i świadomą wolę w o- 
biorze posła czy też nawet najwyższe- 
go przedstawiciela państwa. 

Jakże się jednak sprawa przedsta- 
wia w rzeczywistości? Oto tworzą się 
partje polityczne, kierowane zwykłe 
przez ambitnych spryciarzy, którzy w 
miarę, jak są bardziej lewi większe 
obiecują korzyści ze swego obioru, nie 
cofając się przed tumanieniem ciem- 
nych mas i grają na najniższych instyn- 
ktach byle ów „głos'* pozyskać. 

„Ušwiadomiony“, jak go tytułują, 
wyborca oddaje swój głos na numer, 
który mu wtłoczono, a kto i co za tym 
numerem się kryje, to dopiero potem 
się okaże, ale spryciarz już zasiadł na 
lawie i sięga nawet po portiel. Sztuka 
się udała, — fałsz święci tryumf. 

Wybory kosztują; im więcej pie- 
niędzy, tem pewniejsze zwycięstwo. A 
więc pieniądz przekonywuje, a naby- 
cie głosu za pieniądz nazywa się po- 

ostatni przedstawiciel rodu Saint Va- 
lentin, zginął na gilotynie i siostrzeniec 
wiedział dobrze o jego ostatnich chwi- 
lach. Wiedział, że gdy przywieziono go 
wraz z innymi na miejsca kaźni, roz- 
legł się ogłuszający łoskot bębnów, 
które zagłuszyć miały ostatnie słowa 
umierających. 

Pod tem przykrem wrażeniem Hek- 
tor wszedł da cukierni Saint James. 
Gwar głosów ogłuszył go zrazu. Sala 
była przepełniona gośćmi, rozmawiano 
z ożywieniem, a w wielu rękach wid- 
niały gazety. 

Wysoki oficer, w mundurze polo- 
wym, skinął na Hektora. 

-— Dzień dobry, Maesterze! —-przy 
witał go Hektor, padchodząc do stoli- 
ku, przy którym siedział, 

— Siadaj tutaj, pozwolisz że cię 
zapoznam z przyjacielem moim, panem 
Gray'em. 

To mówiąc, spojrzał na niewielkie- 
go człowieczka, staranie ubranego i 0- 
golonego, który uprzejmie ukłonił się 
przybytemu: 

— Bardzo mi przyjemnie poznač 
pana! — rzekł. 

Hektor przypomniał sobie, że wi- 
dział już kilka razy tego pana, odpo- 
wiedział mu również uprzejmie i przy- 
sunął sobie krzesło do stolika. 

— Nie powodziło ci się zeszłej no- 
cy! — zauważył Maester. 

— Do stu piorunów! — mruknął 
Forteringay, — dziewięćset gwin ej, to 

prostu kupnem, a wydatki na tak zwa- 
ną agitację jawną (wiece, afisze, ulot- 
ki) w słabej tylko mierze stanowią o 
powodzeniu. Trunki i pieniądz to jest 
grunt agitacji oraz obietnice, o których 
realizacji zwykle po wyborach zapo- 
mina się aż do przyszłych wyborów, 
podczas których twierdzi się, że nie 
udało się nic zrobić, gdyż przeciwnicy 
polityczni zbyt byli liczni a więc tylko 
zwiększona liczba danej partji w parla- 
mencie złu zaradzić może. 

Przy wyborach również w grę 
wchodzi wpływ danej partji, mającej 
aparat administracyjny w swem ręku, 
oraz t. zw. arytmetyka i geografja wy- 
Dorcze. 

Im kraj jest mniej kulturalny tem 
fałsz świadomych wyborów jest ja- 
skrawszy, gdyż wyborcy w swej 0L- 
brzymiej masie nie wiedzą co czynią. 
Że zaś demokratyczne powszechne 
głosowanie na tę nieświadomość liczy, 
dowodem jest chociażby to, że lewica 
narzuca głosowanie z list, które jej da- 
ją największe szanse powodzenia, a 
zmniejsza możność wyborcy wyboru 
osobnika, którego zna. 

РагЦе wiedzą kogo wybrały, ale 
naród czy też lud pojęcia nie ma w 
czyjem ręku spaczywa władza ustawo- 
dawcza. 

By wybić się na czołowe miejsce w 
hierarchji społecznej trzeba mieć dużo 
danych pozytywnych osobistych, o 
które byle komu nie łatwo. Natomiast 
w partjach, szczególnie tewicowych, 
wybicie się na czoło partji jest nie- 
zmiernie ułatwionem. Więcej krzyczeć, 
więcej obiecywać, zgrabniej okłamy- 
wać i przedewszystkiem być sprycia- 
rzem i potrafić siąść na głowy towa- 
rzyszom, to i leader gotowy. A leader 
to dyktator, gdyż w partjach lewico- 
wych, a im skrajniejsze tem więcej pa- 
nuje autokratyzm czy też absolutyzm 
zupełny. Słuchać i basta! 

Słuchają więc, bo żartów niema i 
о!0 towarzysz X każe siebie wybierać 
na posła lub senatora, a następnie 
obejmuje tekę ministra, jedynie dla- 
tego że należał do partji i był sprytny. 
Pytanie jednak czy jest to odpowiedni 
człowiek na odpowiedniem miejscu i 
czy bez pomocy partji, 'a tylko dzięki 
swym wybitnym zdolnościom  zająłby 
stanowisko, które zajmuje? W pań- 
stwach demokratycznych gabinety 
trwają zwykle niezmiernie krótko, Cze- 
go to dowodzi? Albo że gabinety par- 
lamentarne tworzą się z osób nieudol- 
nych, z działalności których parlamen- 
ty są niezadowolone i je obalają, alba 
że dążność partji do wzięcia władzy 
w swe ręce jest tak wielka, że obałają 
najlepsze gabinety byle samym do tek 
się dostać. Jak w jednym tak i w dru- 
gim wypadku demokratyczny ustrój 
nie daje korzyści państwu i jego oby- 
wateloim, uzależniając interes państwa 
od interesów partji. 

Fałsz więc ustroju demokratyczne- 
go państwa republikańskiego występu- 
je dosyć jaskrawo pod względem jego 
politycznej celowości. Gorzej rzecz 
przedstawia się jeszcze ze strony go- 
spodarczej i finansowej. 

Posłowie obiecują dobra doczesne, 
a więc przedewszystkiem idzie o po- 
sady dla wyborców. Te posady należy 
tworzyć a więc trzeba wymyślać coraz 
to nowe instytucje, coraz to nowe 
pizedsiębiorstwa państwowe, by etaty 
tworzyć. Ztąd dążność do. etatyzmu, 
który olbrzymim ciężarem kładzie się 
na ludności w postaci rozrostu budże- 
tu i zwiększających się podatków. 

Dia pozyskania benewolencji mas, 
demokratyczne parlamenty zwalniają 
masy od podatków, przenosząc cały 
ich ciężar na t. zw. stery posiadające. 
Te zaś sfery obciążone ponad ich 
zdolność płatniczą, nie mogą rozwijać 
swego przemysłu i bądź  bankrutują, 
bądź zamykają swe przedsiębiorstwa i 
uciekają z resztkami mienia. 

Trudno jednak wymagać od tych, 
którzy otrzymali mandat poselski na 
podstawie haseł zniszczenia kapitaliz- 
mu, by głosili następnie że podatki 
winni płacić równo wszyscy i że kapi- 
taliści wszelkiego rodzaju są, dla egzy- 
stencji państwa i tych mas proletarjac- 
ich, niezbędni. 

Jeden fałsz pociąga za sobą następ- 

Maxie zanim uiszczę ci się z długu. 
Muszę wpierw pojechać do Summer- 
setsheer do tego skąpca, wuja, a nie 
łatwo go zmusić do otworzenia sakie- 
wki. 

Max roześmiał się wesoło. 
— Możesz się nie śpieszyć! Nie 

rozumiem jednak, dlaczego się nie że- 
nisz, miałbyś wówczas rozwiązane rę- 
ce? Bo, widzi pan, — zwrócił się do 
Gray'a — ojciec mego przyjaciela za- 
znaczył w testamencie, że syn nie bę- 
dzie miał prawa korzystać dowolnie z 
majątku swego, zanim się nie ożeni. To 
też sir John Forteringay jest opiekunem 
jego mienia i kontroluje wszystkie wy- 
datki siostrzeńca. 

— Sir John Forteringay? — zapy- 
tał Gray. Czy ten sam, który był w na- 
szej armji w Ameryce? Znam ga do- 
brze! 

— W takim razie do kółka pań- 
skich znajomych wcisnął się najnieznoś 
niejszy skąpiec, — zawołał Hektor, 
Cztery razy do roku jestem zmuszony 
spędzać dwa tygodnie w najgłuchszym 
zakątku Anglji, umierać z nudów, i po- 
lować na lisy z sąsiadami, których to- 
warzystwem rozkoszuje się mój wuj. 
Prócz tego ten czas mija mi głównie 
na wysłuchiwaniu wymówek i nagan 
'morałów i rad dotyczących mej rozrzu- 
tności i długów! Doprawdy można się 
powiesić z rozpaczy. 

— Sir John należy widocznie do 
ludzi starei daty, — zauważył Gray. 

ne, dziwić się więc nie należy, że smu- 
tne wyniki ustroju demokratycznego, 

" jak go dziś pojmują i stosują, dają wy- 
niki ujemne a poniekąd groźne. 

W dziedzinie rolnictwa. Rolnictwo 
jest podstawą egzystencji państwa, 
gdyż ma na celu wyżywienie ludności, 
t. j. spełnia zadanie najważniejsze w 
egzystencji. Brak żywności osłabia 
zdolność ludzi do pracy a praca daje 
zasoby, bez których ani poszczególni 
ludzie 'ani państwo nie mogą trwać a 
tembardziej bogacić się i kroczyć po 
drodze postępu i kultury. 

Wszelkie więc osłabienie produkcji 
rolnej jest zamachem na dobrobyt lu- 
dności i moc państwa. 

Reforma rolna, przez lewicowe ele- 
menty rosyjskie wynaleziona w celach 
rewolucyjnych a więc politycznych, 
dla zniszczenia warstw  antyrewolu- 
cyjnych i zproletaryzowania ludności, 
podkopała rolnictwo niszcząc wszyst- 
kie dobre i produkcyjne warsztaty rol- 
ne. Rosja, — ten spichrz Europy, — 
dziś cierpi głód i nie może wyżywić 
swej ludności. Hasło „ziemia dla tych 
co ją własnoręcznie uprawiają* było 
potwornym fałszem, gdyż wiedziano 
dobrze, że ręce są tylko jednym czyn- 
nikiem produkcji i to mniejszej stosun- 
kowo wagi, zaś kapitał i wiedza są 
właśnie tym warunkiem niezbędnym, 
bez którego żadnej nadwyżki plonów 
osiągnąć się nie da. 

Nadwyżka plonów daje zysk i tem 
pomnaża bogactwo kraju oraz wytwa- 
rza źródła dochodu dla państwa. 

Wszędzie, gdzie reformę rolną 
wprowadzono na wzorach rosyjskich 
opartą, t. j. na mniej lub więcej rady- 
kalnem wywłaszczeniu, produkcja rol- 
na upadła, kraje eksportujące zboże, 
zaczęły je importować oraz stosować 
zakazy eksportu, normować procento- 
wość przemiału, inaczej mówiąc, ogra- 
niczać konsumpcję. Dlaczego więc naj- 
widoczniejszy fałsz trwa i z rokiem ka- 
żdym pogarsza sytuację? 

Rzecz prosta: elementy lewicowe, 
które uważać w tym wypadku należy 
za antypaństwowe, wiedzą dobrze, że, 
idąc tą drogą, doprowadzą do tych sa- 
mych wyników jakie osiągnięto w Rosji 

W demokratycznych parlamentach 
żywioł najmniej kulturalny, jakim jest 
chłop n.b. chciwy na ziemię egoista naj 
większy na świecie, głosuje za wywła- 
szczeniem, bo myśli że coś dla siebie 
otrzyma i wcale nie zadaje sobie trudu 
obliczyć nawet, że tej ziemi starczy dla 
małej tylko części ludności rolniczej a 
więc t.zw. głodu ziemi nie zaspokoi. 

Robotnikom iabrycznym wmawia 
się, że to obszarnicy podnoszą ceny na 
chleb i że dlatego jego brak, że nie 
chcą sprzedawać, a że są robotnicy 
przeważnie pod wpływem socjalistów, 
więc też głosują za wywłaszczeniem 
bo tem niszczą znienawidzony kapita- 
lizm i kapitalistów, choć potem cierpią 
głód, jak to obecnie w Rosji widzimy. 

Demokratyczne parlimenty w swej 
części t. zw. postępowej inteligencji, 
bądź nie rozumieją skutków wywla- 
szczenia, bądź uważają, że doktryna 
demokratyczna nakazuje głosować za 
wszełkiemi projektami skierowanemi 
przeciw elementom, które nie są za de- 
mokratyczne uważane. 

Fałsz więc i w tej dziedzinie świę- 
ci tryumfy 'a ci sami co go popierają, 
oburzają się jednocześnie na brak pro- 
duktów i ich drożyznę, przez ten brak 
wywołaną. 

W dziedzinie przemystowej. Jako 
motto poglądów demokratyczno-lewi- 
cowych jest poprawa bytu robotnika fa 
brycznego. Nikt przeciw temu nic mieć 
nie może, szczególnie przemysłowiec, 
zdający sobie dokładnie sprawę z ko- 
rzyści własnej z dobrego uposażenia 
swych pracowników. Jednak wzboga- 
cenie robotnika jest ściśle uwarunko- 
wane wzbogaceniem się przemysłow- 
ca, a to wzbogacenie się zależy od 
taniości produktu, od której zależy 
możność szerokiego zbytu, od zamoż- 
ności ludności kupującej i konkuren- 
cji na rynkach zbytu tak krajowych jak 
zagranicznych. 

Teorje i dążności lewicowe głoszą: 
„największe zarobki i najmniejsza ilość 
pracy*. Wymyślono  ośmiogodzinny 
dzień pracy jako niewzruszony akt 
wiary oraz wprowadzono zasadę nie- 
stosawania roboty akordowej, a więc 
płaci się nie zą pracę wykonaną lecz 

cho, rozdrażniony oficer. — Wuj wy- 
obraża sobie, że oficer gwardji może 
żyć ze stu funtami rocznej pensji, tak, 
jak to bywało dawniej! A przecież Ma- 
ester płaci więcej swemu lokajowi. 

— Ależ on wart jest tego! — za- 
pewnił gorąco Max. Pairo nie ma ró- 
wnego sobie pod względem umiejętno- 
ści zawiązywania krawata. Książę 
chciał zabrać odemnie, ale oznajmiłem 
Jego Królewskiej wysokości, że byłoby 
to wielką niesprawiedliwością, tłuma- 
cząc mu, że i tak nikt mu dorównać nie 
może! 

Głośna rozmowa prowadzona w ję- 
zyku francuskim przy sąsiednim sto- 
liku, zwróciła ich uwagę. Nad gazetą 
pochyłeni byli trzej mężczyźni, ubrani 
z wyszukaną elegancją, która wskazy- 
wała na ich pochodzenie więcej, aniże- 
li używany przez nich język. Smukły 
młodzieniec, o gorących oczach i z 
wstęgą św. Ludwika na piersi, zawo- 
łał głośno: 

— Oni drwią z nas! +Znęcają się 
nad nami! Sąsiad jego, dwudziestopię- 
cioletni może mężczyzna, popijał spo- 
kojnie wino, kiwając głową potakująco. 

— Czy można spodziewać się cze- 
go innego od rządu, który przywykł 

, słuchać woli ludu? — wtrącił trzeci, 
którego twarz wyrażała despotyzm i 
dumę. W oczach jego błyszczały złe 
ogniki, a wąskie usta wykrzywiał po- 
gardliwy uśmiech. 

— Czy mamy złe wiadomości. z 

zą obecność na miejscu roboty. 
W dodatku wprowadzono umo: 

zbiorowe, czyli zniszczono indywidua 
ność robotnika, gdyż dobry robot! 
został zrównany ze złym lub leniwy 
Skutkiem tegó obniżył się gwałtown 
wysiłek robotnika, bo poco ma się sta 
rać gdy przez to nie osiągnie żadni 
korzyści. ; 

Osiągnięto za to solidarność robo 
ników, zapędzając ich przymusowo d 
obozu posłusznego menerom polityc: 
nym, w których ręku pozostaje despą 
tyczna nad robotnikami władza. 

Partje socjalistyczne orzekły, że Я 
jedynymi patronami i obrońcami robo! 
nika a więc do nich należy rządzeni 
ich losami. Tym sposobem mają 
swem ręku posłuszną armję, którą 
celach politycznych używają. Chcą dd 
zorganizować państwo, osłabić władz 
zepsuć finanse, ogładzić robotnika b 
stał się elementem groźnym dla ładu 
porządku, — w jednej chwili sweg] 
celu dopiąć mogą: ogłaszają żądanią 
których przemysłowcy wykonać nij 
mogą, nakazują strajk w danej tabr' 
ce, następnie strajk w innych dzied 
nach pracy dla podtrzymania straj 
jących i posuwają się do ogłaszanii 
strajku powszechnego w całem pań 
stwie. Częsta przyczyną takiego straj 
ku bywa wydalenie jakiegoś robotni 
ka, którego fabrykant ścierpieć już nij 
może a więc osobnika najgorszegd 
gdyż dobrego każdy ceni. 

Dla jednego więc wydalonego złej 
go osobnika może być całe państw: 
sparaliżowane, dobrobyt jego zachwia 
ny i normalny tryb życia a cała ludnoś 
steroryzowana i pozbawiona możnośd 
załatwiania potrzeb «codziennych. 

Czy nie jest więc monstrualnym fa 
łszem taka organizacja? Czy nie jes 
zbrodnią taka organizacja robotników 
która pod maską dbałości o ich intere 
sy, doprowadza do upadku źródeł za 
robkowania? Skąd się bierze bezrobo 
cie, dochodzące do setek tysięcy robot 
ników np. w Polsce a paru miljonó 
jak w Anglji i Niemczech? 

Przed wojną, gdy stosunki były i 
ne, bezrobocie było zjawiskiem rzad 
kiem i wyjątkowemi _konjunktura 
wywoływanc _ dziś jest objawem sta 
łym a strajki nieustanne są też przeci 
niczem innem jak sztucznem bezrobo 
ciem, którego skutki ponoszą w przej 
ważnej części sami robotnicy. 

Śmiało twierdzić można, że więk 
szość robotników jest spokojna, chc 
pracować i zarabiać, ale organizacji 
do których przemocą ich wtłaczają te 
rorem zmuszają do strajków i stawia 
nia niewykonalnych żądań, za co pła 
cą stratą zarobków i oszczędności 
muszą w dodatku płacić haracz na o: 
ganizacje, z których prowodyrzy żyją 

Czy nie jest oburzającym fałszem 
że dla rzekomego szczęścia robotnik. 
strajkujący nie pozwalają imu prac: 
wać nawet w domu i niszczą materja 
i narzędzia pracy? 

A przecież ogłaszają się ci prowd 
dyrzy rzecznikami liberalizmu, swobą 
dy osobistej i wolności! 

Cóż powiedzieć można o demokrą 
tycznych ciałach prawodawczych, któ 
re taki stan rzeczy nie tylko toleruj. 
ale ustawowo go legalizują, nazywają 
zafiksowanemi zdobyczami proletarją 
tu, widząc przecie jakie skutki opł 
kane wypływają z tych zdobyczy d 
mas pracujących, dla całego społecze 
stwa i dla państwa? 

Fałsz oczywisty zapanował w td 
dziedzinie, wszyscy zaś udają, że sku 
ków nie widzą, starając się wykrętn 
wskazywać na inne przyczyny. 

Utarło się, że sprawy  robotnicą 
w rządach powierzają tylko tym, ktd 
rzy należą do partyj politycznych lew 
cowych prowadzących właśnie destrt 
kcyjną robotę, a to w myśl zajawie 
tych partyj że one jedynie dbają o dd 
bro robotników. Czy jednak przemy 
słowcy nie mieliby większego prav 
do głosu, bo oni to a nie prowodyrz 
socjalistyczni są źródłem pracy i 
robków. Nie trudno byč dobrodziejej 
z cudzej kieszeni, niechby ci pano 
dali pracę i chleb rzeszom robotniczyj 
i dali choćby tyle ile od fabrykantė: 
wymagają. W Rosji mamy odpowied 
na to pytanie, — wątpić należy by sq 
cjalistyczny raj był przez robatnikė: 
chętnie za szczyt szczęścia uważani 

St. Wańkowicz. 

„. — Książę Yorku został pobity i j 
šli wiadomości pana Gray'a są scisłq 
to tylko szybkości konia zawdzięc: 
książę ocalenie. : 

— Słyszałem to od ministra wojny 
— wtrącił Gray. Markiz d'Aligre, jeg 
widocznie bardzo zmartwiony. 

— Który to? $ 
„— Ten starszy pan z pogardliwyj 

uśmiechem. Przywiózł on z Francji 
gromne kapitały, jednak uparcie wzb. 
nia się dopomóc swym rodakom — @ 
migrantom, którzy tej pomocy bardz 
potrzebują. Ten drugi z wstęgą św. 
dwika, to Wice - hrabia de Solem 
Trzeciego nie znam, 

, Emigranci rozmawiali dalej, ni 
widząc, że są obserwowani. : 

— Mieszczuchy! — mówił z ob 
rzeniem wice - hrabia. — Nie znaner 
im jest pojęcie honoru i sławy woje 
nej. Zdrowi są i silni; możnaby z nie 
zrobić dobre wojsko, cóż kiedy dusz 
ich nie wychodzą poza obręb sklepi 
ków. Ю ! 

Forteringay zaczerwieniał się gwa! 
townie. 

— Do djabła! Beczelność tych I 
dzi jest zdumiewająca! Czy panowi 
rozumieją, co oni mówią? Z 

Maester ziewnął. 
, — Mój drogi, ja po francusku 

miem tylko jedno słowo: „merci*. Dą 
im spokój.
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1 skutkiem. 

Uwaga Radioamaftorzy??? 

Postawy nie hędą miastem. 
Jak się dowiadujemy, władze wojewódzkie po 

mieszkańców osiedla Postawy, zabiegających o wydzielenie ich z gminy, 
stanęły na stanowisku, że Postawy nie dadzą sobie same rady w sensie 
ospodarczym i dlatego starania te nie zostaną uwieńczone pomyślnym 

rozpatrzeniu pisma 

! Wypadek z pociągiem warszawskim 
į 

Inaio się to zauważyć odrazu w mieście 
= wieczorem na ulicach. Według wiadomości jakie 

llejowych, opóźnienie pociągu przypisać należy zepsuciu lokomotywy pociągu 
stacji Oran. Pociąg zmuszony był stanąć i ogólne jego opóźnienie wynosi 3godziny. 

2000 sieczkarń dla Mińska 
Rząd Białorusi Sowieckiej zakupił w Polsce 6000 sieczkarni rolniczych. Przed kil- 

przez graniczną stację Stołpce do Mińska 2000 sieczkarni jako pier- 

     

  

    

  

ku dniami ek 
wsza partja zamówionego towaru. 

KR 
| NIEDZIELA 
21 Dzis 

jutro 
Polikarpa 
Agnieszki | 

Wschód sł. g. 7 m. 22 

Zach. sł. o g. 3 m. 43 

К 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z unia 26 I. 1929 z. 

Cišnienie j 711 
średnie w m ] 

Temperatura | ой 
średnia l 

(pad za do- ) 
bę m. m. ) 

i i : 
a Południowo-wsch dni 

Uwagi: Pechmurno, przelotny śnieg 

Minimum za dobę —-100C, 

|Maximum na dobę —5? С. 
"Tendencja barometryczna: bez zmian 

i URZĘDOWA. 
‚ _ — Konierencja w Urzędzie Wojewódz- 
kim. W dniu wczorajszym odbyła się pod 
Įprzewodnictwem p. Wojewody Raczkiewicza 
konferecja naczelników wydziałów Urzędu 

1Wojewódzkie o przy udziale starostów: Wil. 
4 Trockiego, Wilejskiego, Postawskiego, Bra- 
sławskiego i Dziśnieńskiego poświęcona spra 
wom gospodarczym, aprowizacyjnym i or- 
anizacyjnym, a związanym z pobytem p. 
ojewody na zjeździe wojewodów w War- 

szawie. 
Poniformowawszy zebranych w sprawach 

aprowizacji i gospodarki będących przed- 
miotem obrad zjazdu p. Wojewoda wydał 

czejnikom wydziału odpowiednie zlecenia. 
Póhadto omówiono sprawy związane z 

arganizacją PWK oraz sprawę pomocy rzą- 
dowej dla ludności dotkniętej klęską nieuro- 

*pazaju. Dla zorganizowania akcji pomocy prze 
prowadzanej ułożone zostały dla poszczegól- 
nych powiatów budżety i odpowiednie wnio- 
ы 1‘11‚3. Wojewoda skieruje do władz central- 
„ny 

— Komisja ministerjalna bada domy ban- 
| kowe. Od kilku dni bawi w Wilnie komisja 
Ministerstwa Skarbu w osobach pp. Nako- 
miecznego i Purana. Komisja ma za zadanie 
zapoznać się z działalnością domów banko- 
wych i kantorów wymiany funkcjonujących 
na terenie Wilna. Dotychczas komisja zba- 

j dała księgi domów bankowych: „Kleck i Le- 
win*, oraz kantorów wymiany „Radziuński 
i Kaufman", ,N. Trocki Ska*. Prace komisji 
potrwają do środy. 

— Zamknięcie kino „Połonia”. W dniu 
2 Starosta Grodzki zawiesił na 

t<zas jieograniczony przedstawienia w kinie 
„Polonia“, a to wobec systematycznego nie- 
stosowania się właściciela „„Polon ji“ do prze 
pisów obowiązujących o widowiskach. 

MIEJSKA. 
— Godziny handlu w ulicznej sprzedaży 

powoców. Na zasadzie wyjaśnienia otrzyma- 
nego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

| Starosta Grodzki podaje do wiadomości, że 
4 sprzedaż uliczna owoców i słodyczy z ga- 
; bloiek može odbywač się w tych samych 
godzinach co w budkach i kioskach tj. w 

|<czasie od 1 października do 31 marca włącz- 

        

     
    

    

   

   

  

  

    

ty staraniem Centrali 

Rodzicielskich (A | | 
sku, na nieco swobodniejszem  miej- 

| scu, zasiadł przed nim, na rozktada- 
nym stołeczku starszy pan i po krót- 

į item preludjowaniu, zaczynał, akom- 
panjując sobie, śpiewać, po angielsku, 
pobożną jakąś pieśń, a nader ujmują- 
<ej melodji. Nie minęło minut kilka a 
już pewna ilość osób, mężczyzn, ko- 

 biet i dzieci, pościągawszy ze wszy- 
stkich stron plaży, siedziała na piasku 
dokoła melodykonu. Chórem już teraz 
śpiewano — w najmniejszej mierze nie 

| troszcząc się o przelewającą się po pla- 
ży ciżbę ludzi. Melodja, nader- wdzię- 
zna i poważna, bynajmniej nie za gło- 

śnaypłynęła sobie pod strop otwartego 
' nieba. Któraś ze śpiewających niewiast 
ь dobywszy z torebki jakieš ksią- 
Zeczki (teksty špiewanych piešni wraz 

; Zz nutami)--proponowala przechodniom 
„ ich nabywanie, z czego zresztą nikt nie 
borzystał, bo komu było do dewocyj 

| lub medytacyj w tak cudną pogodę, 
| wśród tak interesującego tłumu, wobec 
‚ widoku tylu — ach, tak bardzo ziem- 

skich! -— wdzięków, którychby się 
, nie powstydziła Sama Venus zarówno 
| wchodząc w nurty morza jak wycho- 

| dząc z morskiej piany! 

Jeden tylko człek obcy stojący na 
ty (że Mickiewiczowskiego śmiem 

nadhżyć zwrotu!) podszedł sam, ksią- 
, żeczkę kupił, usiadł na piasku opodal 
starszego pana grającego na melody- 

„ konie i po chwili głos cudzoziemca wy- 
| mawiającego całkiem egzotycznie wy- 
| fazy angielskie wtórzył pobożnym pie 

" Mom — metodystów. 

Tak, droga pani, — metodystów. 

Wczoraj wieczorem nie przybył o zwyczajnej godzinie do Wilna pociąg j a traki 

BR 1-go lutego r. b. zostaje otwar- 

  

# ia dostatek 
gazet stołecznych  kolportowanyci 

otrzymaliśmy ze źródeł ko- 
wpobližu 

ONIKA 
nie od godz. 9 do 21, a w czasie od I kwiet- 
nia do 30 września od godz. 9 do 23. 

— Przeniesienie urzędu posterunku poli- 
cyjnego Nr. 2. Dowiadujemy się, że urząd Il 
posterunku P.P. m. Wilna mieszczący się do- 
tąd na przedmieściu Jerozolimka przeniesio- 
ny został do wsi Wołokumpie. 

— Frekwencja kina miejskiego. W ciągu 
ubiegłego miesiąca miejski kinematograf kul- 
turalno oświatowy sprzedał 64916 biletów 
na ogólną sumę 382294 zi. Oprócz tego kie- 
rownictwo kina wydało 6158 biłetów bez- 
płatnych aw tem ochronom 1023, szkołom 
2483 i wojsku 772. 

POCZTOWA. 
— Urzędowy spis abonentów. Wydanie 

urzędowego spisu abonentów sieci telefoni- 
cznej Okręgu Wiłeńskiej Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów na rok 1929 - 30 powierzono p. 
Janowi Dyszkiewiczowi, zam. w Wilnie przy 
ul. Wielkiej Nr. 14 (tel. Nr. 1234). 

Każdy abonent posiadający jedną stację 
główną, ma prawo do jednorazowego bez- 
płatnego zamieszczenia jego nazwiska w spi- 
sie. Nazwiska abonentów będą zamieszczo- 
ne w spisie pod literą i w brz mieniu, któ- 
re sami oni Oznaczą, gdy abonent żądanych 
wskazówek nie udzieli, pod tą literą i w tem 
brzmieniu które Zarząd koczt i Telegrafów 
uzna za stosowne. Aparaty dodatkowe będą 
wykazane przy odnośnych aparatach głów- 
nych. Za osobną opłatą nazwisko wzgl. fidma 
abonenta mogą być zamieszczone w spisie kil 
kakrotnie, pod różnemi oznaczeniami. 

W interesie samych abonentów leży, aby 
adres jego (nazwisko i imię, nazwa firmy, 
miejsce zamieszkania) w księdze abonentów 
figurował prawidłowo. 

Wszyscy zainteresowani abonenci winni 
zatem podać nazwę telefonu w żądanem 
brzmieniu: abonenci miasta Wilna najpóź- 
niej do dnia 1 marca br. w Kancelarji Stacji 
Telefonicznej ul. św. Jańska 13 w godz. od 
8 do 15 (telefon nr. 14), natomiast abonenci 
innych słeci — do dnia 1 kwietnia br. w 
miejscowych urzędach (agencjach) poczto- 
wych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Stan bezrobocia w Wilnie. W ubieg- 

łym tygodniu stan bezrobocia w Wilnie prze- 
dstawia się następująco: ogólna liczba bez- 
robotnych wynosiła 4320 osób w tem 3190 
mężczyzn i 1130 kobiet, W porównaniu z 
tygodniem poprzednim liczba bezrobotnych 
zwiększyła się o 4 osoby. Według poszcze- 
gólnych zawodów z pośród bezrobotnych 
było: metalowców 216, budowlanych 715, 
innych wykwalifikowanych 859, niewykwali- 
fikowanych 1817, robotników rolnych 61, 
pracow. umysłowych 662. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Poiskie Towarzystwo Teozoficzne w 

Wilnie. W niedzielę dn. 27 bm. w lokalu PTT 
(ul. Kasztanowa 2 m. 11), odbędzie się ko- 
lejna pogadanka na temat: „Okultyzm wscho 
dni i zachodni”. Początek o godz. 5 pp. 
Wstęp wolny. 

— Zarząd Koła Rolników studentów USB 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim 
Gospodyniom i gospodarzom Dorocznego 
Balu Rolników za pomoc w organizacji Ba- 
lu oraz w rozpowszechnianiu biletów. W 
szczególności pp. Marjanostwu Radeckim Mi- 
kulicz, Stanisławowej  Bochwicowej, Jano- 
wej Kotwiczowtej, oraz Karolowej Wagnero- 
wej, których starania specjalnie przyczyniły 
się do powodzenia Balu. ы 

— Z T-wa Lekarzy Polaków. Zebranie 
zwyczajnie Stowarzyszenia Lekarzy Polaków 
odbędzie się w czwartek dnia 31 stycznia o 
godz. 19 i pół. w lokalu T-wa Lekarskiego 
(Zamkowa 24)sNa porządku dziennym m. in. 

Opiek 

Nic nie mających wspólnego z Armją 
Zbawienia. 

Diatego zaś pozwoliłem sobie przy- 
toczyć z moich wspomnień ten drobia- 
zgowy epizod, ponieważ ilustruje on 
nader plastycznie dwie — metody, dwa 
sposoby robienia propagandy. 

Inne przeciwieństwo do hałaśliwej 
Armji Zbawienia — nieprawdaż- — ci 
metodyści cisi, potulni, delikatni roz- 
kładając się jakby obozem na najmo- 
dniejszej plaży dokoła swego melody- 
konu, którego pedały poaciskuje miaro- 
wo starszy pan w czarnym  surducie 
przebierając spokojniutko po klawja- 
turze długiemi, 4 If artiste, palcami. 

Powie mi kto może zgorszony: 
— Jakże można było partycypować 

w nabożnych śpiewach... metodystów! 
Rozsiadać się z nimi na piasku! Spra- 
wiać wrażenie, że się sam jest, co nie 
daj Boże, metodystą! Zawsze-ż to he- 
retycy? Nie? 

A ja odpowiem: 
— Mniejszy wstyd pośpiewać so- 

bie z metodystami przy melodykonie, 
pod otwartem niebem, niż przez noc 
całą przyglądać się nowoczesnym tań- 
com w przepełnionej sali... jakby się 
tylko przypadkiem nie partycypowało 
w tych nieprzyzwoitościach. 

Wracając zaś do Armji Zbawienia... 

* 

W lat sporo potem na jednej z wę- 
złowych stacyj szwajcarskich gdzie 
pociąg dłużej stoi i gdzie się obiad ja- 
da tradycyjnie na obficie w jadła i na- 
poje zaopatrzonej stacji — miałem 
rzadką sposobność właśnie ów obiad 

Wiel 

  

в 5 о м 

    Firma „OGNIWO“, 
aparaty swe 

     

Wspomnienie pośmiertne 
ś. p. Feliks Wikfor Malinowski. 

Zgasł nagle, . jak gaśnie zdmuchnięta 
świeca, padł, jak kłos pod kosą żeńca 
pada, człowiek szlachetny, wzniosły i o 
takim dziwnym w obcowaniu z "ludźmi 
wdzięku, o takim rządkim darze wzbudza- 
nia sympatji i zaufania... Aż się serce kraje, 
aż się wierzyć nie chcel 

Feliks Malinowski nie żyjet... 
Dni kilka jeszcze temu wśród nas, an- 

tokolan, się obracał. Dni kilka temu z na- 
mi rozmawiał. Zawsze taki sam, taki pełen 
pogody i spokoju, taki kochany nasz, naj- 
zacniejszy z ludzi... 

Dziś go już niema, już się nie odezwie, 
już wszystko ce ziemskie, — co wspólne 
mieliśmy — poza Nim. 

Aż się serce kraje, aż się wierzyć nie 
chcel 

W trzydziestym szóstym roku życia, w 
pełni sił i zapału do pracy, zszedł z tego 
Świata ś. p. Feliks Malinowski. Ma on w 
swem życiu piękną kartę zasług dla Anto- 
kola. Przez lat 5 od pierwszej chwili ist- 
nienia prowadził nam, antokolanom. nasz 
Bank Spółdzielczy. Sił i pracy nie szczę- 
dził, pielęgnował pieczołowicie, aby z nicze- 
go stworzyć coś, aby w służbie publicznej 
dobrze się zasłużyć. 

Jego to, Malinowskiego Feliksa, dzie- 
cią najukochańsze ten Bank Antokolski, 
Jego żywy pomnik po wsze czasy stanowić 
będzie. 

w ciężkiem sieroctwie zostawił nas, zo- 
stawił swe dziecko, co słusznie zą swą 
dumę uważać mógł. 

I dziś, gdy nam, cośmy się z Nim zą 
życia stykali, pośmiertne szczątki pożeg- 
nać wypada, — łzą się na oko ciśnie, żal 
serce zalewa. 

Odchodzisz od nas, panie Feliksie 
niedobry, serca nam krajesz. My tobie co 
za to zrobić możemy? 

„ Oio usypiemy-Ci kopczyk mały, posta- 
wimy na nim krzyżyk, ale inny od tego, coś 
go na piersiach nosił, tego przez Ojczyznę, 
we wdzięczności za twój trud i bohater: 
stwo, podarowanego. Inny nasz krzyż :bę- 
dzie od tamtego... 

Ale pamięć po tobie „w sercach długo 
zatrzymamy. Długo — bo nazawsze, A 
ziemią Antokola, dla któregoś tyle pracy 
za życia włożył, lekką Ci napewno będzie. 

Kazimierz Luboński. 

  

  

  

odczyt dr. Muraszkówny p.t. Sprawozdanie 
z działalności stacji opieki nad matką i dzie- 
ckiem Nr. 6 przy kasie chorych m. Wilna. 

W razie braku quorum w I terminie, na- 
stępne zebranie o godz. 20 będzie ważne przy 
każdej ilości obecnych. Wobec ważności 
spraw uprasza się kolegów o jaknajliczniej- 
sze przybycie. 

— Zarząd Stowarzyszenia oficerów prze- 
niesionych w stan spoczynku (emerytów woj 
skowych) oddziału Wileńskiego powiadamia 
członków stowarzyszenia, że w dniu 20 lu- 
tego rb odbędzie się doroczne walne zgro- 
madzenie w lokalu stowarzyszenia » (Ostro- 
bramska 8) o godzinie 10 rano w pierwszym 
terminie i o godz. 10.30 w drugim terminie 
bez względu na ilość przybyłych członków. 

Porządek dztenny walnego zgrom. wy- 
wieszony w czytaniu stowarzyszenia. 

RÓŻNE 
— Sprostowanie. W artykule wstępnym 

naszego Nr. 21, z ostatniego piątku 25.1. 
1929 r. opuszczono w szpalcie ©, wiersz 36 
słowa: „To byłoby dla Włoch zbyt bolesne" 
i zastąpiona je słowem „Nie“. Zmiana ta, 
jako dotycząca treści, niniejszem się prostuje. 

— Podziękowanie. Dyrekcja Państwowe- 
go Gimnazjum Żeńskiego im. ks. Adama je- 
rzego Czartoryskiego gorąco dziękuje p. prof. 
Е %изисиусоші za laskawą bezinteresowną 
pomoc w wydaniu „Ksiegi Pamiatkowej“ gi- 
mnazjum powyższego. 

Po pogrzebie B Wandy Osterwiny. 
Wczoraj dyr. Teatru Polskiego F. Rychłow- 
ski powrócił z pogrzebu śp. Wandy Oster- 
winy; F. Rychłowski upoważniony przez gro 
no wilnian, złożył na grobie nieodżałowanej 
artystki - wilnianki wieniec „Od przyjaciół 
z Wilna”. 

— Kasa Chorych m. Wilna przypomina, 
że od składek za m. grudzień ub. r. nieopła- 
conych do dnia 31 stycznia br. będą pobiera- 
ne procenty zwłoki, oraz po tym terminie za- 
ległe składki będą ściągane w drodze egze- 
kucji wraz z procentami zwłoki i kosztami 
tgzekucyjnemi. 3 

— Komitet organizacyjny Związku Legjo- 
nistek polskich zawiadamia, że zgłoszenia do b 
związku kierować należy: w Wilnie: Chorzel- 
ska — Zakretowa 10 m. 2; w Warszawie: 
Komitet Organizacyjny Związku Legjonistek 
polskich — Hoża 54 m. 7; we Lwowie: Szy- 

spożywać przy jednym stole z kim? Z 
samym generałem wówczas juź głośnej 
na świat cały Armji Zbawienia. 

Tak, on to był, William Booth: wy- 
soki, przepiękny starzec o siwej, dłu- 
giej brodzie, żywy, trzymający się pro- 
sto, zwracający na siebie powszechną 
uwagę, choćby tylko czerwoniawą jak- 
by długą czamarą, no i sutemi mono- 
gramami S. A. na kołnierzu. Zresztą, 
natychmiast gdy się ukazał, poszedł po 
całej sali szmer: 

Oto Booth.... 
Ktoś objaśnił: 
W Szwajcarji jest już od paru ty- 

godni. Wizytuje osobiście placówki i 
oddziały Armji Zbawienia. 

Jak żywego widzę go dziś jeszcze. 
Musiał się był jednak mocna zmie- 
nić „sam w sobie“ skromny niegdyś 
sklepikarz z londyńskiej najuboższej 
dzielnicy. Co za prestancja, co 1а.... 
majestat! A jaka weneracja dlań w ka- 
żdym geście, w każdem słowie tych 
panów i pań, co mu towarzyszą gdyby 
jaka świta monarsza! Przypuszczam, 
że był wówczas z nim jego syn Bram- 
well Booth (faktyczny organizator te- 
chniczny Armji Zbawienia). Dziś Bram 
well Booth, którego Rada Najwyższa 
„złożyła z tronu* niedawno ma już sam 
72 lata. William Booth —równy jak pi- 
sano, założycielom najsłynniejszych Za 
konów—nie żyje. Gdyby żył, miałby 
dziś sto lat. 

Co za postać! Co za głowa — pa- 
trjarsza! Co za — wódz jąk wyka- 
pany! 

Niedaleko widać padło jabłko od 
jabłoni. Bremwell Booth nie chce ustąż 

o 

„to Jańska 9 sprowadziła z Centrali 
do naszej pracowni, 

     

         

S. + В 

Feliks Wiktor MALINOWSKI 
Kapitan rezerwy, Kawaler Krzyža Walecznych 

Opatrzony Św. Sakramentami po ciężkich cierpieniach zasnął w Panu 
dn. 26 stycznia 1929 roku, przeżywszy lat 36. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wiosennej 1 na 
Antokolu do kościoła Św. Piotra i Pawła nastąpi w niedzielę 27 
stycznia o godz. 7-mej wieczorem. 

W poniedziałek dn. 28 bm. o godz. 8 rano odbędzie się 
nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłego, poczem nastą- 
pi odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na 
cmentarz wojskowy na Antokolu. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

        
        

    
    

    
    

        

kolu do kościołą św. Piotra i Pawła 
godz. 7-ej wieczorem. 

Luigi Rafa 

mańska - Jasińska Łyczakowska 1. 24. 

BALE I ZABAWY. 
— Doroczny Bal Wojewódzki. Dnia 1 

lutego rb. w Górnych salonach pałacu pana 
Wojewody odbędzie się 6-ty doroczny Bal 
Wojewódzki, który zapowiada się jako naj- 
większa atrakcja tegorocznego karnawału. 

Obowiązki honorowych Gospodarzy Ba- 
lu przyjęli łaskawie na siebie: Marszałek Se- 
natu prof. Juljan Szymański z małżonką, mi- 
nister Witold Staniewicz z małżonką, mini- 
ster Karol Niezabytowski z małżonką, wi- 
ceminister Daniel Konarzewski z małżonką, 
gen. Edwardostwo Rydz - Smigłowie, gen. 
Kazimierzostwo Sosnkowscy, gen. Lucjan 
Żeligowski, p. prezes Aleksander Meyszto- 
wicz z małżonką, wojewodowie: Nowogródz- 
ki — Beczkowicz z małżonką, Wołyński — 
Józewski z małżonką, Białostocki Kirst z 
małżonką, Połeski — Krahelski z małżonką, 
konsul łotewski — Donas z małżonką, 
Generałowie: Burhardt - Bukacki, Dąbr Bier- 
nacki z małżonką, Litwinowicz z małżonką, 
Popowicz z małżonką, Karasiewicz - Toka- 
rzewski z małżonką, Pożerski z małżonką, 
Krok - Paszkowski z małżonką, Kasprzyc- 
ki z małżonką, senator Walery Roman z mat- 
żonką, b. minister Romocki z małżonką, puł- 
kownik Aleksander Prystor z małżonką. 

Ogólne kierownictwo dekoracji salonów 
pałacu objął inż. arch. Witold Małkowski. 

Karneciki balowe wykonane zostały we- 
dług pomysłu i rysunku prof. Ferdynanda 
Ruszczyca. Panie przy wejściu na Bal otrzy- 
mują wiązanki żywych kwiatów z karneci- 
kami. 

Organizacja Balu przewidziała stylowe 
udekorowanie kwiatami salonów. Do tańców 
przygrywać będą trzy orkiestry. 

Cel Balu — przyjście z wydatną pomocą 
Zakładom Opieki nad Dzieckiem — ścią- 
gnie liczne stery społeczne i towarzyskie 
do salonów pałacu w dniu I lutym rb. , 

— Bal Przyrodników. Pod protektoratem 
JM Rektora USB ks. prof. d-ra Czesława 
Falkowskiego dnia 5-go lutego we wtorek 

w salonach Hotelu St. Georges'a odbę- 
się Bal przyrodników organizowany 

przez Koło Przyrodników słuchaczy USB. 
Początek o godz. 22. 
— Dnia 10-go lutego 1929 roku 10-ty 

    

К! Вагаг ИОЙ 
pić z dyktatorskiego stanowiska w Ar- 
mji Zbawienia. Według Ustawy z r. 
1878 r. genera lissimus, naczelnik „sa- 
modzieržca“ ma prawo desygnowač na 
stępcę po sobie. Miało okazać się rzecz 
pewną, że ciężko chory Bramwell Booth 
zamierza nominować general issimu- 
sem czyli swym następcą.... albo żonę 
swoją, a jeśli by ta odmówiła, córkę 
swoją Karolinę Booth. Stąd rewolta. 
Rada Najwyższa odgrzebała jakiś ko- 
dycyl do Ustawy Armji Zbawienia, z 
1907 r. opiewający, że ona Rada Naj- 
wyższa ma prawo.... zarówno pozba- 
wić absolutum dominium ge- 
nerała, któryby nie wart był piastowa- 
nia najwyższej godności, jak wybra- 
nia nowego najwyższego wodza i szefa 
Armji Zbawienia. Lecz  Bramwell 
Booth słuchać nie chce o 'aneksie z ro- 
ku 1907-go Nie zgodził się nawet na 
odseparowanie zarządu funduszami 
Armji od funkcyj generała. Nie! On 
chce mieć i powinien mieć wszy- 
stko w swoich rękach — we władzy: 
swej dyskrecjonalnej! 

Dynastja Boothów — to wielka 
rzecz. 

Takie mi przynajmniej wrażenie zo- 
stawił kwadrans nieduży spędzony na 
dworcu kolejowym w Szwajcarji na... 
przyglądaniu się wspaniałemu założy- 
cielowi i autokracie Armji Zbawienia, 
nie tracąc jednego jego słowa, jednej 
intonacji w głosie. 

Złożyła się zaś zaraz po tem „wi- 
dzeniu się'* (licencja poetycka!) tak, 
że wypadło mi tydzień _ nie- 
jeden spędzić w Vevey .nad Lemanem. 

W Montreux zaś, gdzie się tak 

flky Wiktor (alinowski 
Dyrektor Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego na Antokolu 

od chwili jego założenia 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 
dnia 26 stycznia 1929 roku, przeżywszy lat 86. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wiosennej 1 aa Anto- 

W poniedziałek dn. 28 b, m. o godz. 8 rano odbędzie się nabożeń - 
stwo żałobne za spokój duszy Zmarłego, poczem nastąpi odprowadzenie 
zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz wojskowy aa Antokolu. 

O tej bolesnej i dotkliwej dlaglnstytucji stracie zawiądamiaj 

„go nazwiska już dziś sobie, 

ŻONA i RODZINA. 

nastąpi w niedzielę 27 stycznia o 

Chrześć. Banku Spółdz, na Antokolu 
О 

Doroczny Bal Akademicki w salonach kasyna 
garnizonowego pod protektoratem JW Pana 
Wojewody Władysława Raczkiewicza i JM 
ks. Rektora Czesława Falkowskiego. 

— Bal oficerów rezerwy, który cieszy się 
stale popularnością wśród sfer towarzyskich 
Wilna w bieżącym karnawale odbędzie się w 
dniu I lutego w gościnnych salonach oficer- 
skiego Kasyna Garnizonowego. 

Jak się dowiadujemy — Korpus oficerski 
Garnizonu zapowiedział gremjalne przybycie, 
a zwolennicy balów już rozchwytują niedro- 
gie bilety — wiedząc, że dorocznym zwy- 
czajem zabawa będzie ochocza. lo tańca 
przygrywać będą dwie orkiestry 85-go puł- 
ku piech. i zespół jazzbandowy. Udział naj- 
lepszych wodzirejów gwarantuje zabawie 
zasłużone powodzenie to też wyrażamy prze- 
konanie, że salony kasyna całkowicie za- 
pełnią się w tym dniu. 

Pozostałe bilety są do nabycia u pp. go 
spodyń oraz w sekretarjacie Związki (Mic- 
kiewicza 13) w godzinach 17 - 20. 

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dziś po połud- 

niu wodewil Nestroy'a „Trójka hultajska”. 
Wieczorem o godz. 20-ej „Murzyn War- 

szawski* Słonimskiego. 
Jutro tj. w poniedziałek Zespół Reduty 

urządza specjalne przedstawienie dła Woj- 
ska Garnizonu m. Wilna. Odegraną zosta- 
nie „Trójka hultajska'* Nestroy'a. 

Na to przedstawienie kasa 
sprzedaje. 

— Teatr Polski. „Hamlet“ z Adwento- 
wiczem. Dziš „Hamlet“ z Karolem Adwento- 
wiczem w roli królewicza Duńskiego. Jutro 
w poniedziałek „„Hamlet'** grany będzie po raz 
ostatni. : 

— Dzisiejsze popołudniówki. Dziś, spe- 
cjalnie dla młodzieży szkolnej o godz. 3-ej 
pp. po raz pierwsz grana będzie barwna, 
tryskająca staropolskim humorem „Pani Wo 
łodyjowska* według powieści Henryka Sien- 
kiewicza „Pan Wotodyjowski“. Inscenizacji 
dokonał Józef Popławski. 

biletów nie 

O godz. 5.30 pp. po raz drugi „Pani Woło- 
dyjowska“. Ceny na oba przedstawienia od 
20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Premiera sztuki „Ojciec* — Strinber- 
ga. Premjerę sztuki „Ojciec* — Strinberga 
wyznaczono na wtorek najbliższy. 

często bywa, albo i mieszka mogąc so- 
bie pozwolić na wybór najzaciszniej- 
szego, najprzytulniejszego zakątka w 
jednej z najmilszych i najcudniejszych 
okolic Europy — był oddział Armii 
Zbawienia, wyposażony w niedużą 
łecz schludną i przyjemną salkę dla ze- 
brań odbywających się ze trzy: razy 
na tydzień w przedwieczornych. go- 
dzinach. 

Muzyka była, bo być musiała, lecz 
nie hałaśliwa. Jakieś tamburino dy- 
skretnie zastępowało bęben; flet nie 
raził uszu; a gdy czasem trębacz dał 
niechcący pary, że aż szyby zadrżały, 
opamiętywał się w lot i nic już nie mą- 
ciło modlitewnego nastroju. 

Oddział pod wodzą oficera, które- 
niestety 

przypomnieć nie mogę, prosperował. 
Nie było zebrania aby przewodniczący 
nie obwieścił dobrej nowiny o „urato- 
waniu" dwóch, trzech dusz — albo i 
więcej. Na zebrania uczęszczałem dość 
regularnie. Komunikacja w Vevey tram 
wajem elektrycznym była niemal bły- 
skawiczna i wygodna — a nastrój 
panujący w salce salutystów nader mi 
dogadzał wśród wcale żwawego tem- 
pa życia, które wówczas wiodłem nad 
Lemanem. Ot, szło się tam — prosto 
z Kasyna w Montrent — jak do zacisz- 
nej, orzeźwiającej altany w upalny 
dzień. A ilem tam właśnie owych „pu- 
blicznych spowiedzi* wysłuchał! Bar- 
dzo nieraz ciekawych jako przyczynki 
do psychologji. Tam też, zbliżywszy 
się do kierowników np. takiej filji, nau- 
czyłem się szczerze poważać ich pra- 
cę — prawie bezinteresowną, gdyż 

entrali swej w Warszawie radjotechników. 
naprawiajcie i przebudowujcie na nowoczesne. 

w lokału firmy Br. Jabłkowskich 

(ul. Mickiewicza 18). 

1 PRZECRADZEK UKEANITYCZNCH. | 

Q zwiot kościoła Franciszkań- 
skiego. 

: Kwestja zwrotu kościoła Franciszkaf- 
skiego, zagrabionego przez władze zabor- 
cze i przerobionego na archiwum stanowi 
jedną z najbardziej przykrych i przewle- 
kłych spraw w naszem mieście. 

W roku bieżącym upływa 10 lat od 
chwili podjęcia pierwszych usiłowań w kie- 
runku Odzyskania tej prastarej świątyni. 
Pisaliśmy juź o zasąaniczych etapach tej 
sprawy. Sian rzeczy jest taki, że Archiwum 
Państwowe w Wilnie, nadużywając cudzej 
gościnności, okupuje jedno ze skrzydeł 
uniwersyteckich i obszerny kościół Fran- 
ciszkański, zaś O. O. Franciszkanie mie- 
szczą się w części murów  po-franciszkań- 
skich położonych przy kościele, prowizo- 
rycznie oOdprawiając nabożeństwa w ma- 
lutkiej kapliczce. 

Punktem wyjścia dlą całej tej sprawy 
jest wyszukanie odpowiedniego lokalu dla 
Archiwum Państwowego. Właściwie Iokal 
odpowiedni wynaleziono przy ul. Teatral- 
nej tylko ani rusz sfery rządowe nie mo- 
giy się dogadać z właścicielem tej kamie- 
nicy Komitetem Bibljoteki im. Wróblew- 
skich—co do warunków objęcia jej w po- 
siadanie. . 

usi 

  

Kamienica przy ul. Teatralnej — przy- 
szła siedziba Archiwum Państwowego 

w Wilnie. 

Komitet odstępował rządowi za 100.000 
zł. nieruchomość swą przy ul. Teatralnej 
wzamian zą gmach przy ul. Arsenalskiej 
(t. zw. pałac Tyszkiewiczowski), umowa 
jednak nie doszła do skutku. 

Komitet wysunął jeszcze inną koncep- 
cię, ale mimo wszystko sprawa przewleka 
się w nieskończoność. 

‚ Jako zapowiedź pomyślnego zwrotu w 
tej zagmatwanej sprawie notujemy tu w 
końcu wiadomość, uzyskaną w drodze ргу- 
watnej przez Komitet Bibljoteki im. Wró- 
blewskich jakoby Ministerstwo Skarbu po- 
wzięło decyzję nabycia kamienicy przy ul. 
Teatralnej dla potrzeb Archiwum Państwo- 
wego, asygnując odpowiednią sumę, ponie- 
wąż jednak od decyzji do wypłaty daleko 
leży droga po przez szereg kancelaryj, nie- 
ma pewności, że sprawa znów się nie od- 
więcze! 

Znacznie pomyślniej przedstawia się 
sytuacja z przeznaczonym na umieszczenie 
zbiorów Bibljoteki im. 'Wróblewskich gma- 
chu po- Tyszkiewiczowskim przy ul. Teatral- 
nej pałac ten bowiem został już nabyty przez 
rząd z kredytów Wydziału Archiwalnego 
przy Ministerstwie Oświaty i įest stopnio- 
wo przerabiany, celem przystosowania go 
do potrzeb cennego księgozbioru, który 
będzie mieścił w swoich murach. 

  

jutro premiera 
w kinie „Helios“,   

    

oficerskie i wszelkie inne uposażenia 
bardzo są w Armji Zbawienia niewy- 
sokie. Ledwie przeżyć... Lecz kto raz 
zakosztował Misji Chrześcijańskiej, te- 
mu ona wchodzi w rzetelny nałóg; jak 
np. pielęgnowanie chorych (rozumie 
się mowa o tych, którym dopisze t. zw. 
powołanie). Można—ręczę, że można 
nabrać pasji do „wyławiania''dusz z od 
mętów grzechu i nieprawości. Sui 
generis... myśliwstwo (niech mi 
będzie wybaczona herezja taka!) Wi- 
działem i znałem salutystów, formalnie 
tropiących zbłąkane dusze, osaczają- 
cych je con amore, nastawiają- 

    

cych sidła, nie szczędzących nieraz za- 
biegów niesłychanie  absorbujących 
czas i energję byle... zdobyć zbłąka- 
ną duszę — dla Chrystusa. A na ileż 
altruizmu, najszczerszego altruizmu na- 
patrzyłem się właśnie w kadrach Armii 
Zbawienia.... 

I przeto jestem żarliwym jej sym- 
patykiem. Aprobuję w całej pełni me- 

metodę Armji Zbawienia umoralnia 
nia przez pracę i samopomoc nie 
zaś przez jałmużnę filantropijną. Je- 
stem wreszcie głęboko przekonany, 
że jeżeli zdarzają się w Armji Zbawie- 
nia wypadki i fakty pożałowania god- 
ne, to najniewątpliwiej zgórą w trzech 

czwartych obowiązuje tam i panuje 

ścisła i nieskazit elna—uczciwość. 
Byłoby wielką stratą, jeśliby t a ka 

instytucja, jaką obecnie jest Armja 

Zbawienia, rozprząc się „upaść lub 

zmarnieć miała. Cz. j. 

TR
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WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nie było żadnego misterjum. „Kurjer 
Wilenski“ zamiescił dnia 25 bm opis rzeko- 
mego „tajemniczego misterjum na cmentarzu 
żydowskim*. Wiadomość, o jakichś odpra- 
wionych obrzędach nad jedną z mogił okaza 
ła się jak stwierdziły przeprowadzone przez 
władze dochodzenia, nie odpowiadają rze- 
czywistości, a całe zajście odbyło się w spo- 
sób następujący: W nocy z dnia 16 na 17 
bm około godz. 23 min. 30 przed bramą cmen 
tarza żydowskiego przyjechało w sankach 5 
osobników. Sanki pozostały przed bramą, 
przybysze zaś zastukali do mieszkania do- 
zorcy cmentarza Zelika Zwierblińskiego, któ- 
rego domek znajduje się tuż obok bramy. 
Na zapytanie Zwierblińskiego, czego sobie 
życzą, osobnicy owi prosili o wskazanie im 
grobu Eljasza Gurwicza. Zwierbliński od- 
parł, że o tej porze nikogo na cmentarz nie 
może wpuścić i że nie wie gdzie jest grób 
Gurwicza, a informacyj w tej sprawie mógłby 
tylko udzielić grabarz. Nieznajomi po tej 
rozmowie odjechali, na cmentarzu ani też 
na grobie Gurwicza nie byli i na własną rę- 
kę mogiły nie poszukiwali. 

— Co się dzieje w domu „Dzieciątka Je- 
Zus“? Od dłuższego czasu krążą pogłoski 
iż w przytułku dla dzieci „Dzieciątka Jezus" 
brak dozoru daje się dotkliwie odczuć i dzie- 
ci pozostawia się bez należytej opieki. 

Dn. 26 bm. zdażył się następujący wypa- 
dek: do pogotowia ratunkowego dostawiono 
z przytułku „Dzieciątka Jezus*  6-letniego 
Z. Zienkiewicza któremu chłopcy wsadzili 
do kiszki stolcowej miedziany. drut i metalo- 

SPORT. 

Zawody strzeleckie 

  

W niedzielę dn. 27. 1. b. r. na strzelni- 
cy Ośrodka W. F. Wilno odbędą się zawo- 
dy strzeleckie harcerzy. 

Konkurs skoków na Antokolu. 

. Z powodu przerobienia skoczni nar- 
ciarskiej na Antokolu konkurs skoków 
który miał się odbyć dnia 27 1. przełożony 
został na dzień 10 Il. b. r. 

Propagandowe zawody narciar- 
skie w Święcianach. 

, Pow. Komitet W. F.i P. W. w Świę- 
cianach organizuje w dniu 3. II. b. r. przy 
współpracy delegatury komisji sportowej 
P. Z. N. na Wileńszczyznę wielkie propa- 
gandowe zawody narciarskie, w których 
wezmą udział zawodnicy wileńscy, narciarze 
K. O. P. i policji, oraz organizacje p. w. z 
kilku powiatów województwa wileńskiego. 

Przeniesienie lokalu Ośrodka 
W. F. Wilno. 

, Ośrodek W. F. Wilno przeniósł swoją 
siedzibę z ul. Dominikańskiej 13 na ul. 
Ludwisarską 4. Nowy lokal ośrodka wypo- 
sażony będzie robok pomieszczeń kancela- 
ryjnych w wielką salę gimnastyczną, osob- 

31 VJ WUJ 

RADJO. 

Niedziela dn. 27 stycznia 1929 r. 
10,10-11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 

dry Wileńskiej na wszystkie polskie stacje. 
11,56 — 12,10: Tr. z W-wy: Sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
oraz komunikat meteorologiczny. 12.10— 
14,00: Tr. poranku muzycznego z _Filhar< 
monji Warszawskiej. 14,00 — 14.20: Tr. 
odczytów rolniczych z Warszawy. 14.20— 
14,40: „Prawidłowa uprawa Inu“ edczyt. 
14.40 — 15,00: Tr. odczytu rolniczego z 
W-wy. 15,15—1730:Tr. koncertu symfonicz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej. 17.30— 
17.55: Audycja dla dzieci. 17.55 18.20: Tr. 
z W-wy „Ź dziejów i przeżyć narodu* od- 
czyt. 18,20 — 18.35: Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 18.35 — 19,00: Audycja wesoła. 
19,00 — 19,20; Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 19,20—19,45: Tr. z W-wy: „Zdetroni- 
zowaną królowa Lewanty i Ateny XX w.* 
odczyt. 19.45—20.00: Odczytanie programu 
działek, komunikaty i sygnał czasu z W-wy* 
20:00 — 20.25: Odczyt w języku litewskim. 
20.30—20.45:-Tr. z W-wy: Kwadrans lektu- 
ry literackiej. 20.45—22.00: Tr. z Krakowa. 
22.00—23 30: Tr. z W-wy: Komunikaty: P. 
A.T., policyjny, sportowy i inn. oraz mu- 
zyka taneczna. , 

Poniedziatek, dn. 28 stycznia 1929 r. 

1156-12.15: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 

  

Klejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
«s! Ostrobramska 5. 

Od dnia 25 do 29 stycznia 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: „NA BIAŁEJ ARENIE 
8-miu aktach. Ten film pokaże wilnianom, którym nie sądzonofoglądać przepychu KOR | 

той . natury, wspaniały obraz walk sportowych, rozegrannych podczas Olimpjądy Zimowej 
na białej arenie St. Moritz w Szwajcarji. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów dd“ 

godz. 4-ej. Następny program: „NA STOKACH CYTADELI*. 

(WALKA NARODÓW). 
Wielki film sportowy w 

1928 

  

Dziś ostatni dzień! Program karnawałowy! Tańce na scenie i na ekranie! 

SIOSTRY KORZENIEWSKIE 
wykonają najnowsze tańce. Zupełnie nowy repertuar. 

„NOWOCZESNY CAZANOWA““ 
Sztuka tryskająca szampańskim humorem, W rol. gł.: HARRY LIEDTKE, VIVIAN GIBSON i inni. Najpięk- 
niejsze kobiety! Najrozkoszniejsze tancerki! Oszałamiający przepych wystawy. Seansy: 4, 6, 8 i 10.15. 

NA SCENIE: Ostatnie 
Kiao- 
Teatr „elios“ 

Wileńska 38. 
NA EKRANIE: 

Szczyt erotyzmu 

Ulubienice publiczności! 
występy! 

  Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Epopea narodowa podług nieśmiertelnego dzieła ADAMA MICKIEWICZA 
w wykon. najwybitn. artystów scen polskich. W obrazie udział biorą: Legjony polskie, armja rosyjska, szlachta, 
szlachcianki, lud. Sceny batalist, wykonano przy łask. współudz. 1-go pułku Szwoleżerów oraz IV Zaniemen- 

skiego pułku Ułanów. Zdjęcie z natury wykon. w WILNIE, w wojew. Nowogródzkiem i nad Świtezią. 
. Rzecz dzieje się w roku 1811 i 1812 na Litwie. 

kina prosi Sz. Publiczność o przybywanie punktualnie z początkiem każdego seansu + UWAGA! Dyrekcja 

E Monopolowe prawo wyświetlania w Wilnie „PANAB 
B TADEUSZA" przysługuje wyłącznie dla kino „Helios",g 

Sztandarowe arcydzieło produkcji polskiej! Pierwszy polski film klasyczny! 

    

i 
JUTRO UROCZYSTA 

PREMIERA! — - i 

          

wy guzik. Lekarz pogotowia uratował ży- 
cie chłopcu, ofierze okropniej zabawy. Е ed 

nie i t. d. 
ną salę szermierki i boksu, natryski, szat- nego, repertuar teatralno-kinowy chwilka 

litewska. 16.20 — 16.30: Chwilka strzelecka. 
16.30 - 16.45: Komunikat L.O.P.P. 16.46—   

ul. Subocz Nr 7 m. 4, od 3 И Sg. w 
zs: lekcje muzyki (fortepian) JL 

3 

STA Ml rock EEG 
3 
1 

Zamim Kupisz fowar zagraniczny i 

— fhejrzyj fowar krajewy. 

EŃ 
j/Uusa DOBRA Osji 

|KOP/OWANIE |; 

| cPLANOW” IANSWIATEODRUKI 
doba KRUPOWIES 
0 Wies 

17.10: Audycja dla dzieci. 17.10 — 17.25: 
Muzyka z płyt gramof. 17.25—17,55: Tr. z 
W-wy. „Helena Homara w rozmaitych epo- 
kach Kultury*. 17.55 — 18.50: Koncert 

° 18.45 — 19.00 Odczyt. 19.10 — 19.30. Muž 
zyka z płyt gramofon. 19.30—19.55. Audycja 
recytacyjna. 1955 - 20.05. Sygnał czasu z 
W-wy i odczytanie programu na wtorek. 
20.05 — 22.00 Tr. koncertu popularnego z 
Wiednia. 22.00 — 23.30. Tr. z W-wy: *Ko- 
munikaty: P .A.T. policyjny, sportowy i inne 
orąz muzyka taneczna z hotelu „Bristol“. 

   
     

    

    
  

  

Dobór znakomitych maszyn 
MOTORY-TRAKTORY „MUNKTELLS“ 

do ropy naftowej 

kański Н MOTORY Amerikas nltomė, а" 
o sile 11/2, 3, 41/2 i 6 koni mech. 

MŁOGARZI czyszczące motorowe 
WICHTERLE i KOVARZIK 

tarki do koniczyny 
patent ROHOWSKIEGO BUKOWNIKI 

TRIEURY 49 264, ozimych 1 jerych 

TRĘSZCZOTKI Zee 
SZULTEGO 

MŁYNY gospodarskie „BRUNNER" z sitem 
podsiewającem lub pytlem 

i trieury do siemienia 

0-£LSS 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a.   

Bon) Insfifut de Beaufe ( Paris 
Masaż twarzy. Usuwanie zmiarszczek. Leczenie wad 

cery. Elektryzacja. +865—0| 

L] 
m 
в 
@ 
a 
a 

HI Mickiewicza 37 m. 1. tel. 657. W. Z. P. 57. 

    

Zmiana nazwisk. 
1) Wędzonka Jan, handlowiec, urodzony we wsi Niech- 

cice Województwa Łódzkiego dnia 24 czerwca 1897 roku, 

syn Antoniego i Józeiy z Grabców. ARE 
2) Jakowlew Paweł, inżynier, urodzony w Warszawie dnia 

15 stycznia 1888 roku, syn Pawła i Anieli z Herbaczewskich. 
3) Dr. Białas Stanisław, kapitan dypl., urodzony we 

Lwowie dn. 12 maja 1897 r. syn Piotra i Marji z domu Mally. 
4) Pączek Andrzej, student Uniwersytetu Warszawskie- 

go, urodzony we wsi Olbięcinie Województwa Lubelskiego 

dnia 21 listopada 1902 roku, syn Józefa i Józefy z Dudków, 

5) Chendosko Tadeusz, krawiec, urodzony w Łazowie 

powiatu Sokołowskiego Województwa Lubelskiego dnia 28 

kwietnia 1892 roku, syn ;Janą i Albiny z Pośladków. 
6) Hufnagel Seweryn, nauczyciel gimnazjum, 

w Warszawie dnia 10 września 1896 roku, syn 

cjanny z Koralów. : 
7) Hufnagel Romana, literatka, urodzoną w Warszawie 

dnia 29 stycznia 1901 roku, córka Leona i Felicjanny z 
Koralów. > 

8) Szerzeniewska Emma, literatka, urodzona w Juszczy- 

nie w Małopolsce dnia 25 grudnia 1888 roku, córka Bolesła- 
wa i Anny z Schancerów małżonków Lazarskich. 

9) Walfisz Mieczysław, dr. filozofji, urodzony w War- 
szawie dnia 16 czerwca 1895 roku, syn Abrama i Sury Z 
Liwszyców. - R$ 

10) Gołda jerzy Abram, student Politechniki Warszaw- 
skiej, urodzony we Włocławku dnia 13 czerwca 1903 roku, 

syn Pinkusa vel Pawła i Ernestyny Rozyny 2 im. z Brom- 
bergėw. 2 : 

11) Schmidt Roman Jan, 
Szawie dnia I listopada 1890 roku, 
im. i Heleny z Madalińskich. 

Wnieśli podania o zmianę nazwiska rodo- 
wego, a to: : 

1) W5dzonka Jan na nazwisko „Wilamski”. | 

2) Jakowlew Paweł na nazwisko „Herbaczewski“, 

3) Białas Stanisław na nazwisko „Dobrzański". S 
4) Pączek Andrzej na nazwisko „Tarpiński* albo „Orwi- 

nowski. ` 

5) Chendosko Tadeusz na nazwisko „Chodoszewski“ albo 

„Chleboszewski“ albo „Chtodzikowski“. A 

6) Hufnagel Seweryn na nazwisko „Podkowiecki 

„Podkowicki* albo „Podkowirski“. 
T) Hufnagel Romana na nazwisko 

„Podkowicka“ alho „Podkowirska“. i я 

8) Szerzeniewska Emma па nazwisko „Olgierd“ albo 

„Olgierdi“. A ы kx 
9) Wolfisz Mieczysław na nazwisko „Wallis*. 

10) Gołda Jerzy Abraham na nazwisko „Golde*. 

11) Schmidt Roman Jan na nazwisko „Schmidt-Madaliński*" 
Komisarjat Rządu m. st, Warszawy podaje powyższe 

prośby do powszechnej wicdomości 2 nadmienieniem, że w 

myśl art. 2 Ustawy z dnia 24 października 1919 roku (Dz. 

U. R. P. Nr. 68 poz. 468) wolno przeciw ich uwzględnieniu 

zgłosić do Komisarjatu Rządu m. st Warszawy zarzuty, któ- 

re podąć należy w przeciągu 90 dni od dnia niniejszego 

ogłoszenia. 

urodzony 
Icka i Feli- 

handlowiec, urodzony w War- 

syn Romana Ludwika Ž 

albo 

„Podkowiecka“ albo 

Za Komisarza Rządu 
m. St. Warszawy 

„T. Peretjatkowicz. OŁEL 

® 

Rejestr Handlowy 
Do Rejestru Haadiowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 29. XI. 1928 r. 
9083. I. A. „Zelikman Eljasz* w Jodach, pow. Bra- 

sławskim, sklep żtowarów półwełnianych i bawełnianych. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Zelikman Eljasz, 
zam. tamże. 2385—VI 

  

PROSZEK:GD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

JSÓWA NAJSLNIE. 

    

  

   

  

   

  

        FABRYKA CHEMICZNO: 
„APKOWALSKI v 

KTO — NIE-ZNA — JESZCZE 
wyrobów naszej fabryki sukna i kotów z czystej, owczej 

wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 
Burki na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo= 
działy na ubrania, derki na konie, koce na łóżka i pledy. 

Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych 

"ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska), 

WUJ EW UPUWYW URO WW 7 W WW WY OW o EW ZY 

'Gabinei Kosmetyki beczniczej 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i usuwanie 
wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4—8. 
W. Z. P. 112. 

Wysyłki detaliczne 
wprost z fabryki 
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ŚPTRWAŁE i ELEGANCKIE RYSKIE M į 

Kalosze  Sniegowce 

„KWADEAT” 

   
YGA 
1928 Grand-Prix * i 

Wielki miedal ZI0i7 10 
Jakośc gwarantowana 

Żądać wszędzie 

R, ZŁATEŃ Skład 
fabryczny 

Gz Wino, Niemiecka ZB, 
   

j o godz. 4, 6, 8 i 10-ej. — 

o
o
 
o
n
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Dla młodzieży dozwolone. - Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

  

Riio_„Pieradiliy” 

Dzisl Najpiękniejsze arcydzieło Światowel wytwórni „UFA% r. 29. Film który | rzzwyższa „MOULIN ROUGE*, 
całkowite programy kabaretow š š Е р я š $ paryskich musichallów - „Taiemnica Gabineiu Restauracyjnego“ 
(Taniec... pieniądz... miłość...) Wzruszający dramat erotyczny w 12 akt., osnuty na tle życia współczesnych 
białych niewolnic. W rolach głównych: egzotyczna 

  

  

  

WIELKA 42. wo „ W rol : piękna ELLEN RICHTER, DINA GRALLA, BRUNO # 
KASTNER i in. Niewidziane dotąd całkowite odtworzenie wspaniałej rewii paryskiej. Przegląd najpiękniej- ) 
szych nóżek!!! Konkurs nejpięknieiszych kobiet świata! Przegląd najnowszych mód i tańców. Czarujący bałet 
z „udziałem „znakomitych girls. Ceny zniżone: Balkon — 50 gr., Parter od 75_gr. 

> į к Dziś! Najwybitniejszy tragik Świata CONRAD VEIDT czaruje, olśni, wzruszy i zadziwi w najnowszem į 
Kina < o RS aidą arcydziele M € g NA © € s Ml | "w." MEZCZYZNA Z PRZESZŁOŚCI 

  

Wileńskie 1-wo Handlowo-Zastawowe 
LORBARD 

zawiadamia, 
r. b. o godz. 5-ej po poł. odbędzie się 

licytacja w lokalu Lombardu (płac Ka- 
tedralny, ul. Bisk 

od N 3387 do N 35205 we właściwymi @ 
czasie nieprolongowanych. į 

  

Do wynajęcia lokal 
z wygodami, świeżo odremontowany, 
składający się z 5 

ul. Gdańskiej 2—6. Oglądać i o wa- 
runkach dowiadywać się na imiejscu 
codziennie, z wyjątkiem świąt, od 9—153 

‚ : че 
BEREDOZZGE SECIE g 
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