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Warszawa, 31 grudnia. 

Dziś, wczoraj i jutro obraduje w 
Warszawie kongres socjalistyczny. 
Zdecyduje czy partja ma pozostać w 
rządzie, czy też ustępując  spowodo- 
wać upadek gabinetu hr. Skrzyńskie- 
go. łestem przekonany, że uchwała 
zapadnie po myśli zwolenników ©- 
becnego rządu. 

Nie znaczy to jednak aby partiją 
nie targały przeróżne składniki. So- 
cjalizm polski perjodycznie przecho- 
dzi kryzysy,które nazwać można wal- 
ką dwuch liter. Litera P. w P. P. S. 
walczy z literą S, jej polskość z jej 
socjalizmem. Bywają chwilę gdy prze- 
wagę ma P. inne gdy zwycięstwo 
przypada w udziale S. W 1905 zwy- 
ciężał S; w 1924 — P. Jak będzie w 
1926? 

Obecny kryzys jest tem grožniej- 
szy, że program P.P,S. nie był ukła- 
dany dla państwa samodzielnego i 
niepodiegłego. Młode pokolenie wyra: 
sta, nachyla płaszczyznę socjalistycz- 
nego oboriunizmu ku komunizmowi. 

-__ Pokolenie starych wodzów traci siły, 
Oznaczenie, traci kontakt z  masami. 
j-Przez kilka miesięcy zerwało z marsz. 
rr-Piłsudskim, obecnie znów szuka z 
__nim kontaktu. Daszyński napisał o 
—b. Naczelniku Państwa broszurę zresz- 
J tą nietylko jak zawsze płytką, ale i 

nieszczerą. 
Biedny, stary lew socjalizmu pol- 

skiego. Niegdyś gdy na błoniach kra- 
kowskich mówił Daszyński, wstrząsał 
swą grzywą,to poczciwym krakowskim 
burżujom mniej smakowały kanapki u 
Hawełki. Ale dziś wypełzła mu grzy- 
wa. Ktoś mu poradził wydać pamię- 
tniki. Ten „ktoš“ musiał być wro- 
giem p. Daszyńskiego. Dość trudno 
© bardziej płytkie, nudne, banalne i 
niernądre pamiętniki. Przecież to ży- 
cie które w Galicji prowadził, ta 
młodzieńcza, bluźniercza energja by- 
łaby dla każdego interesująca, gdyby 
p. Daszyński potrafił ją opisać, Ale 
on ujawnił tylko dziwną  dekadencję 
swej starości. Pamiętniki Daszyńskie- 
go robią wrażenie takiej baby, kióra 
wióciwszy z podróży naokoło świata na 
pytanie co widziała, — odpowiada 
na razie, że „nic*, a potem, po — @- 
gim namyśle, że w Berlinie widziała 
„kury, bardzo duże.* 

Miejsce takich kur, bardzo dużych 
zajmują w pamiętnikach _wspomnie- 
nia o konferencjach z żydem  handla- 
rzem żywym towarem. Prasa endecka 
chwyciła się tego szczegółu i miała 
trochę racji. Gdyby p. Daszyński о- 
powiadał o swej znajomuści z Rinal- 
do Rinaldini byłoby to pociągające. 
Ale jako rodzynek narracyjny podana 
wiadomość, że w jakiemś więzieniu 
zaprzyjaźnił się z żydem handlarzem 
żywym towarem i że go później ten 
człowiek stale odwiedzał — to brzmi 
trochę niesmacznie. 

Pan Daszyński sam zresztą czuje, 
że jego pamiętniki są nic niewarte i 
w swej przemowie przeprasza za to 
czytelników. Lojalność ta rozbraja, 
ale jeszcze lojalniej byłoby  wydru- 
kować to na okładce, zaraz pod tytu- 
łem, 

A poza Daszyńskimktóż jest w 
P. P. $.? Moraczewski?— Wład, Stud= 
nicki mówił niegdyś o p. Moraczew* 
skim, że jest to „koń w okularach*. 
Patrzy tylko przed siebie, nie potra- 
ti ogarnąć wzrokiem wszystkiego na- 
około. Niedziałkowski? — Nazywają 
go endeckim ambasadorem akredyto- 
wanym przy socjalizmie. Od 'nauki 

| odszedł, do socjalizmu naprawdę nie 
__ przystał. 
i Młode pokolenie się rwie, ogląda 

się na komunizm i chce coś robić, 
jakąś rewolucję, jakiś chaos, jakieś 
awantury. Na tym zjeździe nie dojdzie 
ani do wyjścia z rządu ani do roz- 
łamu. Ale i jedno i drugie grozi cią- 

__ gle naszemu socjalizmowi. 
Robotnik protestuje przeciw o- 

skarżaniu jego partji o uwiąd starczy, 
_ Oświadcza, że partji ciągle przybywa 

_ członków. Mój Boże — przecież to 
nic nie znaczy. Ktoś mi mówił, że 
Kurjerowi Warszawskiemu także sta- 

_ le przybywa abonentów. 
— Jako konserwatysta i państwowiec 
_ wolę komunistów od pepeesowców. 
„Jako badacz prądów ideowych po- 

dzielam to zdanie. Cóż to bowiem 
jest nasz polski socjalizm? Posiada 

_ pewre zasługi — niezawodnie. Na- 
wet hr. Witte przyznawał pewne za- 
sługi socjalistom. Lecz P. P. S. to 
taki onanizm rewolucyjny. Ciągle się 
mówi o rewolucji do mas, na wie- 

' cach, a w lzbie wysiępuje się jako 
(, stronnictwo państwowe. I ta praw- 
5 dziwie onanistyczna, niezdrowa takty- 
/ ka, to życie w kłamstwie przynosi 
_niewysłowione szkody zarówno bała- 

" muconym i roznamiętnionym masom, 
jak i państwu polskiemu. Udział soc- 

| jalistów w rządzie uważam za klęskę, 

|; 
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Do odciętego od świata Wilna 

wszystko nadchodzi ze znacznem 

opóźnieniem. Teraz dopiero nadeszły 

wiadomości o XIV zjezdzie rosyj- 

skiej partji komunistycznej, który od- 

był się w Moskwie w dniach 18-21 

grudnia 1925 roku. Zjazd partji ko- 

munistycznej jest dla nas ważnym 

wypadkiem z tego wząlędu, gdyż 'jak 
wiadomo partja w państwie Sowie- 

tów jest decydującym czynnikiem, re- 

guiującem bieg wszystkich spraw 

państwowych i od jej postanowień 
uzależnione są wszelkie zmiany w 

polityce zagranicznej Moskwy. Zjazd 

embardziej budził zainteresowanie, że 
na poprzedzających łokalnych konie- 
rencjach partyjnych zarysowały się 

nader poważne nieporozumienia po- 

między grupą ipetersburską Zinowje- 

wa a moskiewską Stalina, Buchari- 

na, Trockiego, 

nych. Mówiono, że nieporozumienia 

przybiorą jaskrawą formę i mogą do- 
prowadzić do groźnych dla spoistoś- 
ci partjj komunistycznej następstw. 

Twierdzenie to  potwierdzała żywa 

dyskusja na szpaltach prasy sowie- 

ckiej o nowych teorjach. Zdawało się 

że «skłoka» jest nieunikniona i tym 
razem tak łatwo nie da się zaże- 

gnać. Tu i owdzie w związku z tem 

opierając się na przemówieniach 

poszczególnych przywódców na kon- 
ierencjach okręgowych (Zinowjew 

Bucharin) snuto rozmaite przypusz* 

czenia na temat radykalnych zwro- 

tów w polityce jak wewnętrznej tak 

zagranicznej. 

Przewidywania te jak dotychczas 

mie sprawdziły się, być może, spraw- 

dzą się one w części, informacjom 

bowiem prasy sowieckiej zbytnio ufać 

nie można. 

Przebieg zjazdu ujawnił poważne 
nieporozumienia. Po _ przemówieniu 

głównego sprawozdawcy Sialina grupa 
peiersburska  Zinowjewa  zaźądała 
aby referat tego ostatniego przeciw- 

stawiono sprawozdaniu Stalina, który 

był wyrazicielem poglądów Cik, a. 
Faktu istnienia nieporozumień i jaw- 
nej opozycji nie mogła ukryć nawet 

urzędowa sowiecka agencja telegra- 

ficzna, donosząc o rezultacie głoso- 

wania nad uchwałą końcową zjazdu. 

Wynik liczbowy głosowania 559 gło- 
sów za i 65 przeciw jest wykładni- 

kiem ścierających się prądów w 

partji. 

Jeżeli chodzi o rezolucje zjazdu, 
potwierdzają one w zupełności do- 

tychczasową „politykę Centralnego 

Komitetu jak wewnętrzną tak i za- 
graniczną. W ten sposób Sowiety na 

wewnątrz będą kontynuowały poli- 

tykę „nep'u*. Zjazd potwierdził niena- 
ruszalność zasady monopolu handlu 

zagranicznego oraz konieczność u- 

przemysłowienia Związku w celu o- 

siągnięcia jego niezależności gos- 
podarczej. W dziedzinie polityki za- 

granicznej zjazd potwierdził stano- 

wisko Caziczerina w sprawie Locarna 
i Ligi Narodów. 

Referat Zinowjewa zawierał kryty- 
kę dotychczasowej polityki Cika, 

Prezes lil międzynarodówki pod- 
kreślał, że obecna polityka sowiecka 
niedocenia „niebezpieczeństwa „kula- 

ków*, którzy pod ożywczym wpły- 

wem „nepu* stają się coraz bardziej 

aktywnym elementem na wsi. Sam 
zaś „nep* jest zaprzeczeniem zasad 
czystego leninizmu, pod jego szyldem, 
twierdził Zinowjew, Sowiety zbaczają 

na manowce kapitalizmu państwowe- 
go. Wskazania Lenina są wypaczane 
i dlatego grupa petersburska do- 

maga się aby 90 proc. składu partji 

stanowili robotnicy którzy należycie 
je strzedz potrafią. Poglądy Zinow- 
jewa podziela również wdowa po 
zmarłym Leninie Krupska. Jest to zro- 
zumiałe, bo im dalej od śmierci П- 
cza „wpływy jej maleją i troska o 
utrzymanie się na widowni politycz. 
nej Z. S, S. R. każe współdziałać z 
opozycją. 

Najplastyczniej  uwidocznią się 

Dzierżyńskiego i in- 

Opłata pocztowa u 

MERERIJĘ 

8 ) Pierwszy wyłom. 
obecne nieporozumienia iw partji ko- 

munistycznej przy porównaniu zwypad- 

kami z przed roku. Właśnie akurat 

rok temu na XIll Zjeździe partji po- 

tępiono jednogłośnie „herezje" Troc- 

kiego. Nie odezwał się wówczas żae 

den głos opozycji. W roku bieżącym 

mamy już 65 jawnych opozycjonis- 
tów, do których zastosować metody 

potępienia już nie można. Jeżeli zaś 
dodamy do tego to, co mówił na 

jednej z poprzedzających konferencyj 

Bucharin, że niebezpieczeństwo nie. 

porozumień nie istniało dopóty, do- 

póki dyskusje i spory obejmowały 

wyżyny partyjne, obecnie zaś działal- 

ność opozycii przenosi je na niziny 
i to właśnie stanowi niebezpieczeń- 

stwo. 

Fakt istnienia jawnej opozycji któ- 

ra bynajmniej nie rezygnuje ze swej 

dalszej działalności, jak i słowa Bu- 
charina jednego z najpoważniejszych 

teoretyków komunizmu wskazują wy- 

raźnie, że spoistość gpartji jest za- 

grożona. Tarcia wewnętrzne w łonie 

tego jedynego regulatora polityki pań- 

stwowejSowietów mogą mieć wielkiejna- 
stępstwa. Zawcześnie teraz snuć przy- 

puszczenia, jedno ;natomiast wydaje 

się pewne, że kierunek „nepa“ i roz- 

budzona aktywność mas wlošcian- 
skich oraz wpływ ideologji miesz- 

czańskiej oraz wymieranie „zaliartowa- 
nych w walkach rewolucyjnych sta- 

rych robotników* nie pozwoli po- 
wrócić do eksperymentów z lai 
1918 — 21. Su 

| 
 BYZZEARSIZW HI ZATONTCWCZEDE 

Pan Aleksander Achmatowicz, b. dyrek” 

tor departamentu sprawiedliwości Litwy. 

Środkowej i b, prezes sądu kasacyjnego w 
Wilnie, odwiedził w dniu 31 grudnia 1925 r. 
redakcję «Słowa» i oświadczył, że przycho- 
dzi, aby złożyć najserdeczniejsze podzięko= 
wanie za aitykuł p. Czesława Jankowskiego 
© zjeździe mahometańskim oraz za stosu- 

nek całej redakcji do sprawy mahometań* 
skiej w Polsce. 

Jednocześnie p. prezes Achmatowic 
powiadomił nas, że odwiedził p. ministra 
Raczkiewicza i p. delegata Mnlinowskiego 
składając obu podziękowanie za stanowisko 

zajęte ze strony rządu zgodne z ideologją 
państwa polskiego. Zarówno min. Raczkie- 
wicz jak p. Malinowski oświadczyli p. Ach- 
matowiczowi, żs muftim  mahometafskim 

może być wybraniec narodu, którego w razie 
potrzeby będą popierali, 

Polski Mufti i jego za- 
stępca. 

Na czele islamu w Polsce stanął, 
z wyboru 43 delegatów wszystkich 
gmin mahometańskich, dokonanego 
w Wilnie w dniu 29 kwietnia r. b. 
Dr. Jakób Szynkiewicz. ` 

Urodzony dn. 16 kwietnia 1884 r. 
w Lachowiczach w powiecie Nowo- 
gródzkim, z rodziny tatarskiej z da- 
wien dawna w kraju naszym osiadłej, 
nauki pobierał początkowe w Lacho- 
wiczach i Słonimie. Szkołę realną u- 
kończył w Mińsku z odznaczeniem i 
wstąpił do Instytutu Technologiczne- 
go w Petersburgu. Nie czując atoli 
powołania do techniki praktycznej, 
zapisał się w poczet uczniów peters- 
burskiej Akademji Języków Wschod- 
nich, którą opuścić zmusił go wy- 
buch wojny w 1914-tym. Powołany 
do armji czynnej w stopniu oficera, 
służył w wojsku przez trzy lata. W 
1917 osiadł na Krymie pracując tam 
w urzędzie ziemskim. Udało mu się 
wyjechać za granicę dla dalszych stu- 
djów. Odiąd przebywał stale w Ber- 
linie studjując języki wschodnie w 
tamtejszej Akademji. W lecie 1924:go 
jeździł do Londynu dla zapoznania 
się w British-Muzeum ze staro-turec- 
kiemi rękopisami. Na ich badaniu 
osnuł swoją dysertację i pod ko- 
niec ubiegłego roku doktoryzował się 
w Berlinie. 

jest w pełnem znaczeniu słowa 
mężem nauki, zawdzięczającym wy- 
łącznie sobie, a w najciężejszych wa: 
runkach, wosoki stopień wykształcenia 
oraz biegłość niepospolitą w językach 
wschodnich, osobliwie w tureckim i 
arabskim. Cechują też pierwszego 
polskiego muftiego żelazńa pracowi- 
tość, hart ducha i zacięta wytrwałość 

Na zastępcę mufiiego powołany 
został jeden z najrdzenniejszych lu- 
dzi tutejszych, z czołowego - ziemiań- 
stwa tatarskiego, p. Jakób Romano» 
wicz, urodzony w 1878 r. właściciel 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSŻYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Angjja i Włochy przeciwko Turcji. 
WIEDEŃ 31, XII. Pat. Wiener Allgemeine Zeitung donosi z 

Londynu: Socjalistyczny Deiiy Herald komentując konferencję 
Chamberlain'a z Mussolinim w Rapallo stwierdza, że najważniej- 
szym przedmiotem konferencji było utworzenie angielsko-włos- 
ko-greckiego przymierza. Włochy i Grecja chcą obecnie upra- 
wiać agresywną politykę przeciwko Turcji. Włochy żądają wza- 
mian za poparcie Anglji przeciwko Turcji korzystnego układu 
w sprawie dlugów, następnie wolnej ręki w południowo-wschod- 
niej części Małej Azji i wreszcie możliwości ekspansji w .Arabji. 
Grecja szuka odszkodowań w Turcji i Małej Azji. 

Franija i sprawa Marokka. 
Odpowiedź wysłannikowi Abd-el-Krima — Canningowi. 

PARYŻ 31 XII PAT. Na polece- jaśnień Canning po przybyciu do 

STOŁPCE — 

iszczona ryczałtem 

  

nie Brianda jeden z. wicedyrekto: 
rów Ministerstwa Spraw Zagran. od- 
powiadając Canning'owi, przypom- 
niał mu, że został on już poinformo: 
wany w Marokku o tem, że dla Fran- 
cji będącej sojuszniczką Hiszpanii, 
podejmowanie oddzielnych rokowań 
pokojowych, jest rzeczą niemożliwą. 
Rokowania te mogą być nawiązane 
jedynie pomiędzy upoważnionymi 
pełnomocnikami w imieniu  riffenów 
oraz odpowiednio wykwalifikowanymi 
pełnomocnikami francuskimi i hisz- 
pańskimi. Mimo tych dokładnych wy- 

Francji został poinformowany jeszcze 
w Marsylji, že nie powinien przyby- 
wać do Paryża w celu nawiązania 
dyskusji, gdyż wyżej zaznaczone wa- 
runki nie zostały spełnione. Może 
„jedynie przybyć do Paryża jako oso- 
ба prywatna. Wobec tego, że sytua- 
cja nie zmieniła się, Briand“'owi nie 
pozostaje nic innego jak trwać na 
zajętem stanowisku. Premjer wyraża 
wobec tego ubolewanie, że nie może 
spełnić prośby Canning'a i zobaczyć 
się z nim. 

Umowa polsko-francuska. 
PARYŻ, 31 Xil. Pat. Wczoraj 

podpisano w Min. Spraw Zagran. 4 
umowy polsko-francuskie dotyczące: 
1) spraw konsularnych, 2) wydawania 

powski i dyrektor departamentu kon- 
suiarnego M. S. Z. Wacław Babin- 
ski. Trzy pozostale umowy podpisa- 
ne zostały przez amb. Chłapowskie- 

rów Alekszyckich. 

przestępców, 3) przesyłania wezwań 
i zleceń sądowych, 4) pomocy pra- 

wnej.. Umowę konsularną ze strony 
Polski podpisali ambasador Chła- 

Nowy minister spr. zagr. Łotwy. 
RYGA, 31 XII. Pat. Oczekują tu manis odmówił stanowczo objęcia 

przybycia posła łotewskiego w Rzy- stanowiska, to w/g dzieunika «Latvis» 
mie Szumanisa, który jest podobno stanowisko to byłoby ofiarowane 
skłonny do objęcia teki ministra posłowi łotewskiemu w Warszawie 
spraw zagranicznych. Gdyby Szu. Nuksy. 

Nowy gabinet fiński. 
HELSINGFORS, 31-XII, Pat. Wczoraj utworzono nowy gabinet pod 

przewodnictwem lasder'a agrarjuszy, Kallio. 

Litwa otrzyma drzewo sowieckie. 
Rog GDAŃSK 31 Xil PAT. Z Kowna donoszą, że przewodniczący komi- sji finansowej Sejmu litewskiego Stefanowicz oświadczył, że Litwa  otrzy- 

ma od Rosji koncesje leśne w wysokości 100,000 hekt. lasów na lat 20 
wartości 2 miljardów litów. W sprawie tej wyjeżdża do Moskwy w naj- 
bliższych dniach komisja litewska. Jeżeli koncesja ta dojdzie do skutku, 

Stefanowicz przewiduje, że przemysł drzewny w Kłajpedzie będzie mu- 
siał pracować na dwie ziniany na dobę aby móc przerobić cały dostar- 
czony drzewny materjał. 

go i radcę prawnego M. 5. Z. p. Le- 
ona Babińskiego. Wszystkie kon- 
wencje ze strony trancuskiej podpi- 
sał Briand. 

Ciepło w zimie. 
Powodzie i burze, 

BERLIN 31 XII „PAT. Z całego kraju donoszą o  wzbieraniu wód 
zagrażających powodzią Partja demokratycznaReichstagu przedstawiła wniosek żądający przygotowania pomocy dla powodzian. 

_ KOLONIA 31 XII PAT Katastrofa powodzi na Renie przybiera z dniem każdym coraz większe rozmiary. W najbliższych dwunastu  godzi- uach należy się spodziewać nowego przyboru wody. Komunikacja ulicz- na odbywa się jedynie przy użyciu łodzi. Ewakuowaną ludność | z zagro- Ne domów policja umieściła w „przygotowanych na ten cel kwa- each. 
BERLIN 31 Xi RAT. Dzisiaj zerwała się tu gwałtowna burza, która wyrządziła olbrzymie szkody. W parkach publicznych drzewa zostały po- 

wyrywane z korzeniami. Cegły i odłamki tynku spadające z domów pod 
wpływem burzy zraniły cały szereg osób, 

. PARYŻ 31 XII PAT. W kilku miastach francuskich panowało wczo- 
raj SA W. Tuluzie było 20 st. Celsjusza. W Bordeaux 19. W Pary- 
žu 15. 

Węgiel na Słowaczczyznie. 
__ PRAGA, 31.XII. (PAT). W okolicy Boezna na Słowaczyznie wykryto bogate = ok kamiennego. Eksploatacja nowej kopalni zostanie rozpoczęta w nadcho- 
jcem lecie. 

Groźne demonstracje bezrobotnych w Łodzi. 
„WARSZAWA 31. XIl (żel.wł. Słowa). Wczoraj bezrobotni manifestowali iw 

Łodzi usiłując dostać się do gmachu województwa. Policja przeszkodziła zamachowi bezrobotnych. Wojewoda Darowski do którego manifestanci 
zwrócili się o pomoc przyrzekł im, iż otrzymają natychmiast racje opało- 
we i żywnościowe jakie są przewidziane dla bezrobotnych. Zaznaczyć na- 
leży, iż Łódź posiada bezrobotnych około 70,000. 

W Kutniei 

WARSZAWA, 31-XII. (żel, wł. Słowa). Z Kutna donoszą, że wczoraj 
odbył się wiec bezrobotnych. Na wiecu podburzał zebranych komunista 
Kobik. Policja wiec rozwiązała i komunistę aresztowała. Jednocześnie inni 
komuniści nawoływali bezrobotnych do wystąpienia w dniu dzisiejszym z 
manifestacjami ulicznemi. Władze poczyniły zarządzenia 
udaremnienia planów komunistycznych. 3 
_Щ 

Alekszyszek w powiecie Lidzkim, ma- czął w drugiej połowie XVII-go stu- 
jątku pozostającego w nieprzerwanem 
władaniu Romanowiczów od 

zmierzające do 

lecia używać nazwiska Romanowicz, 
które też pozostało w rodzie do dziś 
dnia. 

, Obecny zastępca polskiego muf- 
ti,ego jest prawnukiem Dawida Ro» 
manowicza, rotmistrza wojsk polskich, 
który nader czynny brał udział w 
insurekcji Kościuszkowskiej. Sam p. 
Jakób Romanowicz,  odziedziczyw- 
Szy po całym szeregu przodków krew 
rycerską i zamiłowanie do wojsko- 
wego dzieła, jest pułkownikiem ге- 
zerwy wojsk polskich. Ce, 

roku 
1630-go. Przedtem należały do boja- 

Ród Romanowiczów  starodawny 
i wstawiony. Protoplastą ich był w 
XV-tem stuleciu kniaź Dan, jeden z 
synów zawołżańskiego kniazia Hus- 
sejna, poległego pod Grunwaldem. 
Synem Dana był kniaź Temir, któ- 
rego potomkowie władali kilkoma po- 
siadłościami ziemskiemi w okolicach 
Waki. Kniaź Dawid syn Romana, za- 

ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

ul. Piłsudskiego 9 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

Sejm i Rząd. 

Życzenia noworoczne. 
WARSZAWA, 31.XII. PAT. 31-go 

grudnia 1925 r. wyżsi urzędnicy Pre- 
zydjum Rady Ministrów oraz kierow - 
nicy urzędów przyłączonych do Pre- 
zydjum składali życzenia noworoczne 
prezesowi Rady Ministrów p. Aleksand- 
rowi Skrzyńskiemu. W imieniu ze- 
branych przemawiał podsekretarz sta- 
nu d-r Władysław Studziński ;życząc 
szefowi rządu, aby rozpoczynający 
się Nowy Rok zapowiadający się tak 
ciężko, przeszedł jednak szczęśliwie 
i przyniósł państwu wzmocnienie. W 
odpowiedzi p. prezes Rady Ministrów 
życzył ze swej strony urzędnikom, 
aby ich ciężka nieraz nieędoceniana 
praca przyniosła pomyślne wyniki, 

Przy okazji p. premjer zapewnił, 
że urzędnicy państwowi ponoszący 
ofiary na rz państwa i wywiązują- 
cy się nalfj, zie ze swoich obowiąz- 
ków, mogą liczyć zawsze na jego 
obronę przed nieuzasadnionemi i 
krzywdzącemi zarzutami, 

Przebudowa administracji. 
Wczoraj utworzony został osta- 

tecznie Komitet trzech znawców, ma- 
jący opracować dla rządu pian zmia- 
ny ustroju administracji właściwej 
t.j. bez przedsiębiorstw państwo- 
wych. W skład jego wchodzą pp. 
Bobrzyński, sen. Kasznica, sen. Smól- 
ski. Komitet złoży sprawozdanie do- 
piero po ukończeniu całości planu i 
pracować będzie bez styczności z 
wybraną przez Sejm komisją, która 
ma zająć się oszczędnościami w ad- 
ministracji. 

Akcja oszczędnościowa. 
Zestawienie wszczętej przez rząd 

akcji oszczędnościowej wykazuje, 12. 
rozpada się ona na cztery grupy: 

1) Obcina*ie budżetu — komisja 
delegatów skarbu dla redukcji bud- 
żetowych pod przewodnictwem p. 
Moskalewskiego. 

2) Reorganizacja i uproszczenie 
administracji—komisja t. zw. «trzech» 
(urzędników). 

3) Uproszczenie techniki biuro- 
wej — specjalna komisja urzedni- zali ] rzędni 

4) Uproszczenie, rachunkowości i 
skarbowości w urzędach — specja|- 
na komisja urzędników. 

Wniosek o peciągnięcie do 
odpowiedzialności p. w. Grab- 

skiego. 
WARSZAWA, 31 XII. 

Wczoraj na komisji 
miejsce dosyć paz incydent a mianowicie pos, Rozmaryn z Żyd. i Wyrzykowski z Wyzw. pos wili wniosek o postawienie b. pre- mjera Grabskiego w stan oskarżenia 
w związku z zawartą przez niego umową co do wydzierżawienia mo. nopolu zapałczanego. Wzmiaakowani 
posłowie dopatrują się w tej umo- wie oczywistych strat dla skarbu 
państwa. 

(tel.wt, Słowa) 
skarbowej miał 

Pogłoski o ustąpieniu gen. 
zeligowskiego, 

WARSZAWA, 31.XII. żel. wż, Słowa) 
w kuluarach sejmowych krążą po- głoski o możliwości ustąpienia min. spraw wojsk, gen. Żeligowskiego. Możliwość tę łączą z ostatniem wy- stąpieniem Piasta w Sejmie jak 16- wrież z bardzo ostremi redukcjami 
w wojsku. 

Stan bezrobocia w Polsce. 
WARSZAWA, 30.XII. (Pat). W-g 

danych państwowych urzędów po- 
średnictwa pracy, ostatnie tygodnio- we sprawozdania z rynku pracy za czas od a do 19 grudnia rb. wyka- zują ogólną przybliżoną li 
286683 beźrobotnych. A an 
do poprzedniego tygodnia liczba ta 
wzrosła o 12270 osób. 

Jarmarki w Polsce. 
WARSZAWA. 30. XII. (żel. wł, Słowa) 

Dziś w M-stwie Rolnictwa odbyła 
się pod przewodnictwem Naczelnika 
Wydziału Ekonomiki Rolnej p. Kró- 
likowskiego konferencja w sprawie 
organizacji jarmarków w całej Polsce 
Chodzi o to, aby wszystkie jarmarki, 
odbywające się  perjodycznie we 
wsiach, miasteczkach i osadach са- 
łego kraju ująć w pewne karby orga- 
nizacyjne i opracować dla nich od- 
powiednie przepisy. W konferencji 
wzięli udział urzędnicy M-stwa Spraw 
Wewnętrznych i M-stwa Rolnictwa. 

Dolar—8,10. 

„WARSZAWĄ 31 XII (tel, wł. Słowa 
Dzisiaj Bank Polski obniżył znacznie 
kurs dolara płacąc zań 8.10.



BILANS 

W chwili gdy z kofńicem roku 
przedsiębiorstwa finansowe, przemy- 
słowe i handlowe przystępują do zam- 
knięcia rachunków i sporządzenia bi- 
lansu rocznego — nie od rzeczy bę- 
dzie rozpatrzyć bilans zamknięcia ra- 
chunku z ubiegłego roku wileńskie- 
go życie społecznego. 

Podkreślam, iż chodzi mi o ra- 
chunek taki na który wpływ wywie- 
rały lub wywierać winne czynniki 
rdzennie miejscowe Wilna i Wileń- 
szczyzny. : 

Potęga bowiem Polski powstatej 
z trzech zaborów polegać musi na 
wykrzesaniu z każdej dzielnicy mak- 
simum jej rodzimych walorów, od- 
kładając chwilowo na bok, że tak się 
wyraże „centralne promieniowanie" 
na które w gruncie rzeczy na razie 
nie mamy „patentowanego centrum*. 

W kraju który był systematycznie 
rusyfikowany, w kraju pozbawionym 
mieszczaństwa polskiego, w kraju w 
którym o polskości prowincji stano- 
wi dwór polski, na pierwszy plan wy- 
suwają się sprawy: szkoły, kupiectwa 
i finansowania jego, wreszcie dworu 
polskiego. 

Tragicznywypadek w szkole Lele- 
wela, tragiczna Śmierć prezesa ku. 
piectwa wileńskiego są temi kulmi- 
nacyjnemi wstrząsami w życiu Wilna 

z ubiegłego roku, nad któremi warto 
się bardzo głęboko zastanowić. 

Świadczą one o chorobie która 
toczy naszą młodzież i nasze młode 

powstające kupiectwo. Tragicznych 
tych faktów nie możnastrakitować o- 

derwanie — mają one głębokie przy- 

czyny wewnątrz społeczeństwa wi- 

leńskiego. O 

Dalej w wileńskim bilansie zam- 

knięcia roku zeszłego bardzo powa- 

żną pozycję strat stanowi likwidowa- 

nie się Wileńskiego Banku Rolniczo 

Przemysłowego—placówki finansowej 
opartej o miejscowe kapitały rolnicze, 
przemysłowe i kupieckie, placówki 
kfórej zadaniem było odegrać w ży- 

ciu Wilna i Wileńszczyzny pierwszo- 
rzędną rolę, czynnika gospodarczej 

twórczości regjonalnej. Po za tem re- 

forma agrarna, która w ostatnich 

dniach kończącego się roku uchwa- 

loną ostatecznie została—w ubiegłym 

roku do reszty dopełniła miary przy- 

gnębienia i apatji dworu na kresach. 

Jak zaznaczyłem na początku nie 

chodzi mi w tym krótkim artykule o 

zanalizowanie strat bilansu wileńskie- 

go z punktu przewinień sfer rządzą- 

cych i ogólnej polityki — chodzi mi 

tylko o poddanie rozwaženiu myślą- 

cej części naszego społeczeństwa — 

czy z jego strony zostały poczynione 

kroki ku zapobieżeniu i przeciwdzia- 
łaniu tym szerzącym SIĘ spustosze* 

niom w naszem życiu. ` 

Jaką organizację stworzyła źbioro- 

"wa myśl rodziców ku uzdrowieniu 
atmostery wśród młodzieży? ‚ 

Jakie kroki sanacyjne , przedsię- 

wzięło kupiectwo wileńskie w celi 

podniesienia spoistości duchowej? 
Czy miejscowe czynniki rolnicze, 

przemysłowe i handlowe użyły wszel- 

kich środków do ratowania Banku? | 

czy była pod tym względem dosta- 

‚ teczna jednolitość i zrozumienie? 
Czy wreszcie ziemiaństwo wobec 

grożącego niebezpieczeństwa polsko- 

Ści kresów jest dość spoiste w swej 

organizacji? R s 
Z żalem wielkim stwierdzić mu- 

simy, iż na wszystkie powyższe py- 

tania odpowiedź musi wypaść nega- 
tywna. kj 

Musimy sobie powiedzieć otwar- 

cie, iż jesteśmy tu w Wilnie społe- 

czeństwem, które chce żeby za niego 

myślano i wszystko zrobiono, samo 

jednak nie poczuwa się zobowiąza- 

nem do czynu. i 

Weźmy jako przykład naszą inte- 

ligencję miejską. Że jest Źle, że trze- 
ba coś robić świadczy fakt, iż w ro- 

ku ubiegłym w gronie osób wpły- 
wowych powstała myśl stworzenia 

rganizacji, która nazwawszy siebie 

  

Z feljetonu mego życia 
Odgłosy ginącego świata. 

VII 

„Kochana Osobo! —pisał do mnie 

w czerwcu 1883-go Jan Gall, —niewiem 

jak długo wypadnie mi pozostać w 

tym klasycznym Wejmarze”. 
Proponowano mu posadę w Er- 

furcie, przy Towarzystwie Muzycz- 

nem ale nie Świetną. Przysyłał mi 

niektóre przekłady moich wierszy do- 

konane w Wejmarze przez Schuliego 

von Bruhle („który z wielkim zapa- 

łem dalej przeszwabia Wasze poezje”), 

donosił mi, że o aresztowaniu Kra- 

szewskiego „chodzą jaknajpotworniej- 

sze wieści” i — tęsknił za krajem, 

za swoimi. : 

„W Wejmarze mieszka Liszt, u 

którego niemal codziennie bywam 

i wyśmienicie się bawię kosztem wszy: 

stkich tych jego sfiksowanych ucz- 

niów i uczenic. Straszna zgraja! Z koń- 

ca świata pozbierana hołota! Wśród 

niej także i trzy rodaczki”. : 

Czemu dano mu zmarnieć, Gallowi, 

iodejść z goryczą w duszy niemal 

z progu nowej epoki? Umarł w 

1912-tym.. A cóż to był za talent pie- 

śniarski pierwszorzędny! Po historjach 

muzyki piszą o nim jako o nieztów: 

nanym melodyście, usiłują do kart tej 

historji przytwierdzić,na najdłuższe lata 

jego świetne harmonizacje pieśni ludo- 

wych. Co to,wszystko pomoże! Gall po- . 

STRAT. 
„Kołem* nawet zebrała się parokrot- 
nie. l cóż z tegor—Skończyło się na 
pustej gadaninie, Prawdziwe «błędne 
koło» jak się ktoś wyraził. 

Panuje u nas to w Wilnie pobo- 
żne mniemanie, iż z chwilą gdy od- 
zyskaliśmy własne państwo i gdy 
każdy z nas jako urzędnik, zawodo- 
wiec i t. p. wypełnił swoje służbowe 
godziny —to po za tem resztę czasu 
ma prawo. poświęcić klubowi lub al- 
koholowi. 

A gdzie się podzieli ci ludzie 
którzy za czasów zaborczych tak wy- 
trwale i nieustraszenie pracowali nad 
oświatą? 

Gdzie jest tak zwany odłam my- 
Śli demokratycznej, który chyba w 
dzisiejszej demokratycznej Polsce po- 
winien znaleść pole do pracy? Rekru- 
tował się z ludzi wolnych. profesji w 
których adw okaiura grała pierwszorzę: 
udą rolę. Dziś ten sam adwokat stawszy 
się rejentem, inny znów działacz do- 
stawszy „resztówkę* w osadnictwie 
wojskowem — na sprawy społeczne 
stał się zupełnie obojętny. RE 

Weźmy wreszcie nasze ziemiań- 
stwo. Jest ono w przeważnej swej 
części zupełnie zgnębione i apatycz- 
ne. A jednak ojcowie nasi w bardziej 
ciężkich chwilach popowstaniowych i 
uwłaszczeniowych po powrocie z 
wygnania do zrujnowanych dworów 
—przetrwali, pozostawiajsc nam wiel- 
ką spuściznę opromienioną spetnie- 
niem narodowego obowiązku. 

A cóż za przykład i jaką spuści- 
znę pozostawimy my naszym dzie- 
ciom? Jaki przykład dajemy młodzieży 
akademickiej? 

Oto jest bilans strat we wszyst- 
kich ważniejszych dziedzinach życia 
Wileńszczyzny — strat podanych bez 
osłonek na które jednak trzeba spoj- 
rzeć po męsku prosto w oczy. 

I trzeba sobie to w Wilnie po- 
wiedzieć, iż jedyną drogą ratunku jest 
przedewszystkiem: wiara we własne 
siły i na tej wierze oparta szeroka 
organizacja skupiająca wszystkić bez 
wyjątku miejscowe siły społeczne. 

Polskę na kresach umocować mo- 
że tylko wielka wiara i wyzwolenie 
ducha. 

Jeżeli nie stworzymy organizacji, 
która zjednoczy, poczynając od zie- 
mian a kończąc na rzemieślniku i 
robotniku, wszystkich narodowych 
warstw społecznych —organizacji któ: 
rej <duch będzie hetmanił»—to śmiem 
twierdzić, iż następne bilansy wileń- 
skiego społecznego życia będą sto- 
kroć gorsze. 

Michat Obiezierski. 

Nowcści wydawnicze» 
— Dr. A. Wizel: «Pamiętnik pacjent- 

ki». Warszawa. F. Hoesick, 1926 : 
Wyznania osoby, która pisała pamięt- 

nik wyłącznie dla siebie (1916— 1920 i od- 
dała go w ręce lekarzy psychjatrów; mor 
ralnie rozbita, świadoma, że sama nie po- 
trafi rozplątać swych pogmatwanych myśli 
i uczuć. Jest to jeden, wielki jęk i krzyk 
cierpiącej i chorej duszy. Ciekawy i war- 
tościowy dokument. Publikuje dr. Wizel ten 
pamiętnik za wiedzą i zgodą tej, która go 
pisała, niejakiej panny M. Zawiera bo.aty 
materjał psychologiczny. Dodane: analizy 
psychiatryczna i kliniczna, 

— Boy-Żeleński: <Brewerje>. War- 
szawa, F. Hoesick. 1926. 

Zbiór artykułów, feljetonów i t. p. dru- 
kowanych ostatniemi czasy głównie w 
<Kurjerza Porannym». Świetnie pisane. Nie- 
które nader ciekawe. Więc np. opis kilku 
seansów medjumicznych ze słynnym Е. 
Kluskim (pseudonim), kilka minjatarowych 
studjów o Balzaku i pani Hańskiej przeza 
bawne <Kurkiewy» it. p. Jest też prelekcja 
«Jak zostałem literatem». 

— «Dwunastka» z <Bibljoteki Iskier>. 
Wydawnictwo Książnicy Atlas. 1925, Jest to 
zbiór nowel zaczerpniętych z nowoczesnej 
literatury wszechświatowej. Są to odpo* 
wiednio, dla młodych czytelników dobrane 
utwory Bjórnsona, Dostojewskiego, France,a, 
Gorkija, Hearna, Poego, 5chnitziera, Strind- 
berga, Tołstoja, Twain'a, Wilde'a i Zoli, po- 
przedzone wstępem Merwina, zawierającym 
zwięzłe życiorysy autorów. 

został w?pamięci ludzkiej jako kompo- 
zytor... piosenkido słów Heinego „Мад- 
chen mit dem roten Miindchen*.(Dziew- 
czę z buzią jak malina) Tylko to a wię 
cej nic. W' dodatku, nażdziesięć osób 
śpiewających popularną piosenkę, co 
najmniej połowa niezna wcale nazwi- 
ska kompozytora. Co ich ono ob- 
chodzi! 

I pozostał Gall twórcą „Dziewczę- 
cia z buzią jak malina”. Zupełnie jak 
Sully Prudhomme o którym wie się 
tylko,że napisał „Le'vase brisó*, Z tą 
wszelako różnicą, że z całej puścizny 
poetyckiej Sully Prudhomme'a tylko 
1 wart coś istotnie pięciostrofowy 
„Le vase brisó*, podczas gdy Gall... 

Niema co się rozwodzić! Tak jest 
i basta. Gall był moim inicjatorem w 
arkana kunsztu muzycznego. Wsze- 
lako nie wdzięczność jeno sprawie- 
dliwość kieruje w tej chwili piórem 
mojem. 

A oto i inny odprysk stosunecz- 
ków nieśmiertelnych: pokoncertowy 
list Józefa Wieniawskiego. Kwiecień, 
1885-go. 

Józef Wieniawski, brat Henryka, 
europejskiej swojego czasu sławy pja- 
nista, dał koncert w Warszawie. Któryś 
z arystarchów prasy musiał mu w re- 
cenzji swojej dokuczyć, ja widocznie 
musiałem ująć się za nim lub napi- 
sać inaczej — niepamigiam już jak 
tam było, dość, że Wieniawski pisze 
mi z Kowna: 

„Bardzo żałuję, żem nie zdołał 

< 

Wręczenie odznak 
„Odrodzenia Polski". 
Wczoraj o godz. 6 wiecz. w 

dużej sali konferencyjnej Delegatury 
Rządu, Minister Spraw Wewnętrz- 
nych p. WŁ Raczkiewicz w obecno- 
Ści p, Delegata i licznie zebranych 
gości udekorował odznakami orde- 
rów: „Odrodzenia Polski* i „Krzyża 
Zasługi* następujące osoby: 

„Krzyżem Oficerskim* p.p. dr. 
Dmochowskiego Kazimierza, Dwora- 
kowskiego Włodzimierza, naczelnika 
Wydz. Bezp. Publ, Jabłońskiego 
Jana-Rafała, nacz. Wydz. Dyr. Kolejo- 
wej, Łastowskiego Wacława dyrekto- 
ra Roln. Stacji Doświad. w _ Bienia- 
koniach, Nagrodzkiego Zygmunta 
radnego m. Wilna. Ś 

„Krzyżem Kawalerskim" p. p. 
Brensztejnową Jadwigę, Kościałkow- 
ską Zofję i d-r. Peszyńskiego Sta- 
nisława. 

„Złoty Krzyż Zasługi*  otrzy- 
mali p.p. Dziewałtowski - Gintowt 
Kazimierz, _ Januszkiewicz  Żelisław 
Starosta Brasławski, Nitosławski Jan 
Starosta Wilejski i Rakowski Jozef 
Radca Wojewódzki 

„Srebrny Krzyż Zasługi* p. Herr 
Aleksander Podkom. Pol. Państwo- 
wej. 

Uroczystość rozpoczął p. Minister 
który imieniem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej zwrócił się do odzua- 
czonych z krótkiem przemówieniem 
w którym wspominając różne koleje 
jakie przechodziła Poiska podkreślił, 
że pracą i tylko przez pracę nastąpi- 
ło odrodzenie. 

Na zakończenie pan Minister wy 
raził nadzieję, że i nadal nie ustaną 
oni w pracy twórczej. 

Po ceremonji rozdania odznak p. 
Wacław Łastowski, dyrektor Roln. 
Stacji Doświadczalnej w  Bieniako- 
niach imieniem odznaczonych prosił 
p. Ministra złożyć Panu Prezydento: 
wi wyrazy hołdu i podziękowania, 
oraz zapewnić Go, że praca dla 
dobra Ojczyzny będzie zawsze głó- 
wnym celem ich życia. 

Wobec choroby ks. Biskupa Mi- 
chalkiewicza p. Minister osobiście 
wręczył mu w mieszkaniu „Krzyż 
Komandorski". 

Z pośród wymienionych р.р. ]. 
Kopeć, M. Jamontt i M. Świechow- 
ski nie byli obecni z powodu choro- 
by. P. Kopciowi odznaki wręczone 
zostały w szpitalu. 

Wśród licznie zebranych na sali 
zauważyliśmy pana Komisarza Rządu 

Wimbora, Komendanta 
inspektora Praszałowicza, Komen- 
danta miasta Nadkomisarza Reszczyń- 
skiego, Prezydenta miasta p. Bań- 
kowskiego i wiełu innych  przedsta- 
wicieli władz i instytucyj społecz- 
nych. : 

Okręgu ., 

ОМО 

Konsekracja ks. 
„„ WARSZAWA 31 XII PAT. Na uroczystošė konsekracji 

biskupa śląskiego ks. Hlonda, która ma się odbyć w katedrze 

biskupa Hlondy. 
pierwszego 
Św. Piotra 

w Katowicach 3-go stycznia, nadjedzie w imieniu rządu min. Piechocki. 
Nadto Min. Wyznań będzie reprezentowane przez specjalnego dele- 
gata. 
STAI T JE ZA ZA ARA RW WIA JE RAI TAS IT S TE KTS 

Agitacja 
W drugi dzień świąt Bożego Na- 

rodzenia odbyło się w litewskiem mia- 
steczku Hanuciszki, położonem w 
pobliżu granicy polskiej zebranie 
szaulisów. 

Na uroczystośći te przybyli spec- 
jalnie z Kowna: ks. Kudzinas, d-r 
Szlupas i redaktor czasopisma «No- 
winy» Rusiecki. 

W godzinach rannych odbyła się 
msza po której nastąpiły przemówie- 
nia agitacyjne, zachęcające ludność do 
składania ofiar na cel odebrania Wil- 
na, oraz wstępowania do oddziałów 
szaulisów. 

Następnie odbyła się defilada od- 

Wyrok w procesie 

W dniu wczorajszym zapadł wy- 
rok w sprawie bandy szpiegów dzia- 
łających pod przykrywką handlu gra- 
nicznego na szkodę Rzeczypospolitej. 

Mocą tego wyroku siedem . osób 
zostało skazanych na karę więzienia: 

Rubinsztejn i Dejczman po pozoa- 
wieniu praw stanu pierwszy na$6 lat, 
drugi na 2 lata ciężkiego więzienia. 

Kleiff i Minkow natrzy lata domu 
poprawy z zaliczeniem. pierwszemu 
6 miesięcy, a drugiemu 19 miesięcy 
aresztu prewercyjnego. 

Zajdman i Dukszt na osadzenie 
w więzieniu zamieniającem dom po- 
prawy na 2 lata z zaliczeniem obojgu 
po 6 miesięcy. 

Oskarżony Brocki skazany na 4 lata 
więzienia ciężkiego nie stawił się do 
Sądu. 

Zaznaczyć należy, że Brocki zwol- 
niony został swego czasu za kaucję 
700 zł. Następnie kiedy!prokuratura pod- 
niosła wysokość kaucji do 3000 zbiegł 
i pomimo rozesłania listów gończych 
ukrywał się aż do dnia wyznaczenia 

litewska. 
działów szaulisów, liczebnością prze- 
wyższających 400 osób, odśpiewana 
została pieśń chóralna treści, mniej 
więcej, następującej: 

„W roku 1926 Wilno musi być 
nasze, chociażby musielibyśmy przelać 
morze krwi, lecz polskich panów tam 
nie będzie!* 

O 4 popoł. specjalnie sprowadze- 
ni na ten dzień z Kowna ak- 
torzy odegrali sztuczkę p. t. „Rewizja 
Polaków u ludności litewskiej *.| 

Czysty zysk z przedstawienia wy- 
rażający się cyfrą 720 lit. przelano 
na fundusz oswobodzenia Wilna. (b) 

Klejffa et consortes. 
rozprawy, kiedy to sam zgłosił się. 

Brocki aresztowany jednak nie zo- 
stał i odpowiadał z wolnej stopy; 
zorjentowawszy się z przebiegu prze- 
wodu sądowego zbiegł ponownie. 

Sąd postanowił rozesłać listy goń- 
cze i skonfiskować złożoną kaucję 
na rzecz skarbu państwa. 

Pozostali oskarżeni zostali od wi- 
ny i kary zwolnieni. Mocą decyzji 
sądu dowody rzeczowe pozostaną 
przy aktach sprawy, a koszty sądowe 
ponoszą oskarżeni solidarnie. 

Wniosek p. prokuratora o zasto- 
sowaniu do wszystkich zasądzonych 
aresztu bezwzględnego sąd uchylił, 
pozostawił poprzedni środek zapo- 
biegawczy, zmieniając jedynie wyso- 
kość kaucji w stosunku do Minkowa 
na 1000 zł. Wobec tego, že oskar- 
żony nie rozporządza taką sumą 20- 
stał aresztowany i odesłany wraz z in- 
nyrni do więzienia na Łukiszkach. 

Kaucja zapobiegająca ucieczce 
Klejfiawynosi 17tys. złotych. 

  

Wszystkim osobom, które wyraziły mi współczucie w ponie- 
sionej stracie syna 

bp HERTZA WEJNBERGA 
a w szczególności. 
Popowiczowi, tudzież kolegom 
swą najserdeczniejszą podziękę. 

| 
28! 

panu Prezesowi Dyrekcji P. i T,, Janowi 
zmarłego niniejszem Składam 

Stroskana matka 
Rozalja Wejnberg 

B 

GIMNAZJUM HUMANISTYCZNE 
T.wa Rozpowszechnienia Wykształcenia Średniego 

Dąbrowskiego 5. 
Z prawami Gimnazjów Państwowych 

egzamina wstępne (wstępna—Vl! kl). rozpoczną się 4 stycznia o g. 9 rano. 
) Kancelarja czynna codziennie od godz. 9-ej rano do 1 pp. 
  

  

@ 
Życzenia _ Noworoczne 

Szanownym swym Klijentom 

składa 

Stefan Grabowski 

właściciel 

Biura Reklamowego w Wilnie; 

  

  

  

Doroeczny 

В а1 
Bratniej Pomocy Słuchaczy 2 'letnich 
Kursów Ekonomiczno-Handlowych w 
w Wilnie, pod protektoratem  Kurato- 

| ra Okręgu Szkołnego wileńskiego Pa- 
na D-ra A. Ryniewicza, odbędzie się 
dn. 9 stycznia 1926 r. w Salonach 

| 

| 

| 
Domu Oiicera Polskiego przy ul. 
Mickiewicza Nr 13, Początek o g. 9 
wiecz. Wstęp za zaproszeniami. Stroje 
balowe.     Komitet. 
  

  

przed wyjazdem z Warszawy uścisnąć 
dłoń Pańską i ustnie podziękować za 
ocalenie (i) mnie z napadu (tak!) nie- 
sprawiedliwej i niegodnej pseudo 
Wielkości krytyki muzycznej, której 
aberacje od dawna kraj (!) z zanadto 
wielką cierpliwością znosi, a której za- 
daniem zdaje się być machjaweliczne 
wprowadzanie w błąd opinji publicz- 
nej... etc... etc“... 

Każdy, choć dzieli nas lat mnogich 
przedział, 

Będąc na miejscu mem — tak by po- 
wiedział. 

Takim by warjantem Słowackiego 
mógł przemówić Wieniawski zajrza- 
wszy mi przez ramię we własny list. 

* 

Jeszcze trochę muzyki, jeśli wola... 
„ Wędrowny grajek* Noskowskiego, 

wydany we Wrocławiu u Hainatera 
z przekładem niemieckim mego tekstu, 
doznał za granicą doskonałego przy- 
jęcia. Śpiewano go po całych Niem- 
czech. Przyznać bo trzeba, że niewie- 
le polskiego było w tej suicie ma- 
zurków. 

Noskowski rad z powodzenia, po- 
śpieszył „obstalować* u mnie takąż 
suitę — krakowiaków. Posłałem mu 
ją pod koniec roku 1887-g0 ze wsi 
do Warszawy. Przypadły na szczęście 
Noskowskiemu do gustu. 

Qto list jego z 18-go grudnia te- 
goż roku, z jakże charakterystyczne- 
mi dla Noskowskiego szczegółami! 

  

  

WW Warszawski Oddział Fabryczny i 

  

ul. Wielka 42 

POŁECA: 

Najlepsze czekoladki w 102 odmianach 
marcepany, karmelki. Wielki 

ozdobnych bonbonierek. 
Dużo nowości. 

2 
J. Kružanka 
Artystka oper Warszawskiej i Wileń: 
skiej udziela iekcji śpiewu solowego 
i gry scenicznej operowej. Zapisy 
przyjmuje codziennie od godz, 12—2. 

Jagiellońska 10—5. 

wybór 

  

        
«Dziękuję za Śliczne krakowiaki. 

Zrobię z nich coś dobrego, daj Bożel 
Pendant do «Grajka». Jestem zachwy- 
cony, że zdołałem Pana do tej formy 
przekonać. To, coś Pan przysłał daje 
kompozytorowi pole do wyzyskania 
rytmów na wsze strony. Jedna mnie 
tylko rzecz truje. Oto mam szaloną 
ochotę zaraz wziąć się do tworzenia, 
a tu nawał zajęć prozaicznych, praca 
na chleb dla dzieci, przykuwają mnie 
Prometeuszowym łańcuchem. Ileż to 
złotych chwil natchnienia tracę @а 
zarobienia... miedziaka! Nieraz oprę 
znużoną głowę na obu rękach i w 
cichości łzę uronię nad losem moim, 
nad społeczeństwem, które nie jest 
w stanie dać mi tyle abym w spoko- 
ju tworzył, a także niema nawet współ- 
czucia, przeciwnie, dziwi się, że mo: 
gę mieć podobne aspiracje. Pod tym 
względem mieć będę kiedyś dużo do 
opówiedzenia». 

Teraźniejszość nie wie nawet jak 
często ów Noskowski, którego wi- 
dzą zawsze jako energicznego praco- 
wnika, kryje po za twarzą ożywioną 
zapałem i czynem, ból z powodu 
złego dzisiaj i niepokój o jeszcze 
gorsze juźro. Dramat to o tyle krwa- 
wy o ile jest skrytym i cichszym. 

„Ale dość o teml Społeczeństwa 
naszego na lepsze nie przerobisz, bo 
ono coraz obecnie gorsze w pozio- 
mości swych zapatrywań. Lepiej wróć- 
my do sztuki, bo ona zawsze łzy 
obetrze i energię do czynu wzmoże. 

  

Żądajcie wszędzie 

Cykorji 
najstarszej w Polsce 

założonej w 1816 roku 
Fabryki Cykorji 

Ferd. Bohm i Go. 
w Włocławku Sp. Akc. 

  

Biuro Ogłoszeń 
S. JUTANA 
Wilno, Niemiecka 4. 

Telefon 222 

  

  

Swym Szanownytn Klijentom 

składa 

Życzenia noworoczne       

Otóż uszczęśliwiony jestem,” że 
„Korjolan* w robocie. Nie wątpię, 
że ta praca dla nas obu w przyszło- 
Ści ważne wyda owoce i па szali 
powodzenia wysokim gwichtem *) się 
stanie. Jeszcze raz przypominam Pa- 
nu 0 zaakcentowaniu już w 1-5гут 
akcie głębi uczucia, miłości bezgrani- 
cznej w Wirgilji, która nic nie widzi 
oprócz męża. Miłość zaś Wolumniji 
może mieć charakter nieco spiżowy...* 

A po szeregu wskazówek: 
<Że Pan będzie treściwym, o tem 

nie wątpię, gdyż odczuwasz Pan wa- 
runki muzyczne. Nie radbym napisać 
dzieła, któreby trzeba skracać jak to 
np. ma miejsce z «Lohengrinem». 

Jak z listu widać, miałem ująć 
szekspirowskiego „Korjolana* w  li- 
bretto dla opery, do której kompono= 
wania był się Zygmunt Noskowski 
ogromnie zapalił. 

Niestety, nie miałem dożyć tej po- 
ciechy aby słowo moje muzyką się 
stało. Powtórzyła się historja z „Bo- 
rutą“, librettem pisanem dla Paderew- 
skiego według jego planu. Nie wy- 
szliśmy po za opracowywanie pierw- 
szych paru scen drugiego, jak sobie 
przypominam, aktu. Komponowanie 
opery miało się rozpocząć od mo- 
mentu wyławiania Boruty z morza... 

Z Noskowskim zaszło się dalej 
nieco. Już 3-go stycznia 1888-go pi- 

*) Ciężarek do ważenia, który się kła- 
dzie na szali. 
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Wojna w roku 2025. 
Londyńskie czasopismo uniwersyteckie 

<Vincula» podaje zajmujący artykuł prof. A. 

M. Lowa o wojnie, która nastąpi za lat 100* 
Studjum jest raczej przepowiednią fantastycz* 
ną, której istotność popierać może tylko na- 
ukowa powaga autora. 

Wojna z roku 2025 nie ograniczy się 
tylko do jednej części świata jak było do- 
tychczas. Najważniejszym probłemem będzie 
opracowanie skutecznego planu, jak najszyb= 

Szej dostawy różnorodnego rodzaju uzbro- 

jenia wojennego do wszystkich zakątków 
imperjam brytyjskiego. Rozstrzygające bitwy 
rozegrają się w powietrzu. Ofbrzymie aero- 

plany na pokładzie których będą wojska -i 
ciężkie działa dorównają pod względem siły 
niszczycielskiej dzisiejszym największym O- 
krętom wojennym. 

W użyciu będą gazy trujące najrozmait- 
szego gatunku, znacznie skuteczniejsze i 

groźniejsze niż dzisiaj, a kwesija obrony 
przeciw nim będzie jedynie zadaniem pra- 
cowni naukowych. Konnica zostanie defini- 

tywnie zniesiona jako formacja przestarzała, 

ponieważ konie można łatwiej uśmiercić 
elektrycznością niż ludzi. 

Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem 
rozstrzygającym w walce będzie systema- 

tyczne «napędzanie strachu». Ponieważ ra* 
djowe stacje odbiorcze będą się znajdować 
w każdej chacie, nie można będzie ochronić 

obywateli przed nadmiarem chytrej propa- 
gandy, której już w czasie wojny przyznano 
wielkie znaczenie. 'Więc naprz. rozpuszcze- 
niem pogłoski, że dostarczana woda została 
zatruta bakcylami tyfusu może poważnie za* 

ch wiać etykę któregokolwiek narodu, a iakże 
wielu innymi sposobami można będzie tero- 
ryzować obce kraje. Przemysł wojenny bę* 
dzie wyrabiać ;łodzie pancerne, poruszające 

się na-ziemi, pod wodą i w powietrzu. Więc 
rodzaj jakichś tanków-łodzi:podwodnych-ae- 
roplanów' 

Zostaną wynalezione siine maszyny do 

szybkiego wiercenia tuneli, ponieważ pod 
ziemią rozwinie się wzmożona działalność. 
Częściowo dla ochrony a częściowo także | 
dlatego, ponieważ noc nie uch.oni walczą- 

cych przed widzeniem ich bez drutu, które 

już dzisiaj choć jest dopiere w  zaczątkach, 
przedstawia się dość dobrze. 

Wojna z roku 2025 będzie naturalnie 

wojną <bez drutu», pohieważ jest nieskoń- 
czenie wiele możności zużytkowania tych 

cudownych sił. Telefon bez drutu, obserwa- 

cja bez drutu, palenie, pisanie, popęd bez 
drutu będą miały ważne zadania. Bardzo 
ważnym czynnikiem będzie łódź podwodna, 

kierowana bez drutu, opatrzona peryskopem 
dla obserwacji bez drutu. Wojna w roku 
2025 lub latach późniejszych, nie będzie 
trwała długo, ponieważ napięcie nie będzie 
mniej groźne niż metody walki, jakoże każua 
nowa metoda zniszczenia pociągnie za sobą 
nowy wynalazek obronny. Kio by chciał 

wątpić o tych wszystkich technicznych może 
nościach, niech sobie tylko przypomni, że 
my jesteśmy tylko jaskiniowcami dnia dzi- 
siejszego i że nasi praojcowie nazwaliby nas 
kłamcami, gdyby wobec nich był ktoś 
twierdził, że w roku 1925 człowiek przeleci 

ocean Atlantycki i będzie w czasie drogi po- 
łączony telefonicznie ź miejscem z którego 
wyruszył. 

S0+4444446404+444+464 

Kupuję dziela 
filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran- 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję Schopenhauera „O poczwórnem 
źródle twierdzenia o podstawie do- 
statecznej* oraz książek wydanych 
przez Kasę  Mianowskiego szczegól- 

nie zaś: 
J) . James „Pragmatyzm* 

2) J. Gołuchowski „Filozofja i Życie” 
3) Im. Kant „Prolegomena do wszelkiej 

przyszłej metafizyki...* 
4) „. „ „Krytyka Czystego Rozumu” 
5 „ w» „Uzasadnienie Metafizyki 

> > Moralnošci“, 
Dowiedzieč się w Administracji 

„Slowa“. 

    

sat mi; 
„Otrzymawszy Pański list aż pod- 

skoczyłem — urzeczywistniać się bo- 
wiem zaczyna marzenie kilku lat 
Przeczytałem Ów akt i znalazłem w 
nim ustępy doskonałe", 

Aby przystąpić do tworzenia, 
chciał jednak mieć przed oczami 
całość. 

„Bardzo dobrze wyglądają — pisał 
—odzywki żołnierzy Korjolana. Są to 
momenty dla kompozytora wielce 
wdzięczne choć niezmiernie trudne. 
Ale taka to już moja natura. Im trud- 
ności większe, tem bardziej prę na- 
przód i choćby łbem rozbiję zawady; 

Ale! Czy nie wartoby włożyć w 
usta Korjolana historyczne słowa np. 
gdzie bierze matkę za rękę: „Ocalon 
Rzym lecz straciłaś syna!* 

Używanie gdzie niegdzie wiersza 
białego aprobował. 

Co do suity krakowiaków, nic nie 
miał przeciw jej wydrukowaniu (w. 
„Życiu”, jeśli się nie mylę, redagowa- 
nem przez Mirjama) „tylko—pisał—o 
jedną upraszam łaskę, o dopisek, że 
wiersz jest napisany specjalnie dła 
mnie do skomponowania i że wy« 
łączną moją własność stanowi*. 

Co się stało z „Korjolanen*? Pa- 
miętam tyle tylko, żem pozostałych 
aktów, wróciwszy do dziennikarskiej 
stałej pracy w Warszawie—nie mógł — 
już napisać. Mam natomiast przed 
sobą list Noskowskiego z pierwszych 
dni kwietnia 1894-go. Donosi mi, że 

  

Т
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Na poranku dnia 1-g0 stycznia 
roku 1925-go nastąpił w Wilnie 

wschód słońca Ściśle według kalen- 
darzowego rozkładu o godzinie 7-mej 

minucie 45-ej a zaś niemniej punktual- 
mnie zaszło ono wczoraj, dn. 31-go 
grudnia o godzinie 2-giej minucie 
59-tej po południu. > 

Pod tym względem nie zauwažo- 

"my w normalnej porze: zimę, wiosnę, 

a Wielkanoc odświęciliśmy 12  kwiet- 

mia, co jest też względnie normalną 
datą, zważywszy na to, 

dwadzieście dni później tj. 20 

kwietnia, 

żył z kalendarzem w zgodzie!" : 

Rzecz inna była z wieloma życia 
wileńskiego objawami niezależnemi w 
równej mierze od obiiczeń astrono. 
micznych jak od wpływów atmosie- 

| rycznych. Pozwoliliśmy sobie na uroz- 
maicenie tych objawów, na godziwą 
epizodów efektowność tudzież na 

dość nawet dotkliwych perturbacyj w 
życiu ekonomicznem naszego miasta 

wywołanych poruszeniem się zło- 

na którym stał, w stosunku do dolara, 
przez tak długi czas. 

Pożegnaliśmy rok 1925-у pod 
znakiem kursu złotego: dziewięć za 

jednego dolara. Е 
Po pierwszych dniach stycznia 

grzmiewały tu u nas wcale jeszcze 
śno i szeroko echa świeżo odby- 

tego zjazdu ziemian. Posypały się 
noworoczne ordery — które oczywiś- 

cie zaćmiła wszystkie wielka wstęga 

Polonii Restituty dana Reymontowi. 
I roku pełnego nią się nie cieszyił 

Na ulicy Zawalnej, we własnej — 

Wilnie, próbuje czy nie dało by się 

Chieb zaczyna drożeć. Naiwni py- 
tają: dlaczego? 

W Delegaturze Rządu zaczyna fun- 

kcjonować nowy oddział: administra- 

cyjao<prawny. Giełda Pracy zarejestro - 
wuje z dn. 10 stycznia 1330 bezro- 

boinych. Rada miejska postanawia 

_ pobierać podatek od broni myśliw- 
skiej w kwocie 25 złotych. : 

Zaczynają iść bale za balami: bal 

Czerwonego Krzyża, Medyków, Brat- 
niej Pomocy Akademików etc. Nadu- 

życia w policji zaczynają coraz bar- 
dziej wychodzić na jaw. Nazwisko 
komisarza Szolca jest na wszystkich 

ustąch, STO 
- Senat uniwersytecki uznaje Wiień- 

Ski Komitet Akademicki za jedyną 

i oficjalną reprezentację ogółu mło- 
"dzieży na wszechnicy Stefana Bato- 

rego. 4 
Delegat Rządu p. Wł. Raczkie- 

wicz dokonywa w nocy z 19 na 20 

stycznia nagłej, lotnej inspekcji po- 
szczególnych komisarjatów i poste- 

rurków policji. 
„Aida wchodzi na scenę teatru 

pa Pohulance. T 

Wice-marszałek angielskiej Izby 

deputowanych p. James Hope tudzież 
arcybiskup Ropp bawią w Wilnie. 

Luty. 
Dn. 14-go odbyła się w Domu 

Oficera wielka reduta artystyczna; dn. 
(,23-go wystawny i tłumny bał woje- 

ódzki w pałacu reprezentacyjnym, 

obie zabawy pod pretektoratem p. 
| Delegata Raczkiewicza ijego małżon- 

# 

„Powrót* (cykl krakowiaków) już 

skomponowany, i że będżie wykona- 

ny niebawem we Lwowie i w Krako- 

wie „gdyż posłałem już tam nuty*. 
„Bez względu—dodawał—na nie- 

" możność wykonania tego utworu w 
Warszawie, (cenzura!) party potrzebą 

ducha, machnąłem ośm obrazków mu- 
zycznych do Pańskich cennych poe- 
macików. Chciałem Rae * o 

zegrać... (przed wysłanie lut do 

Ka. lecz mój wyjazd z Warszą- 
wy stanął temu na przeszkodzie)... 

Krakowiaki zdaje mi się, że są lepsze 

©d „Grajka*, gdyż treść sama nada- 
ała się do głębokiej charakterystyki”. 

Nalegał Noskowski abym mu na- 
| pisał suiię polonezów, kióreby były 

„koroną naszej wspólnej pracy*. & 

| ©yklem atoli polonezów stało się to, 

| €0 z „Korjolanem*. Nie wyszły po za 

bruljon dwuch, trzech pierwszych 
obrazków. 
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A ot i kochany, impetyczny rzut 
pióra Jacka Malczewskiego. 

__ Spadł był na niego — latem 1892- 

— в0 — jakiś medal zagraniczny czy 

inne jakieś nie lada odznaczenie, tedy; 

| widać, nie strzymałem i musiałem 

_ mu jakieś siarczyste posłać: gratuła- 
|- cje, gdyż pisze: S 

Hg „Drogi Czesławie. Właśnie, że 

mnie ziębi i grzeje jak dawni i starzy 
j koledzy i rowieśnicy i przyjaciele, do 
których i ty należysz, dają mnie do- 

  
& 

że np. w Przyjaciół 
1929-tym mieć będziemy Wielkanoc Dorożkarze zbierają się wypuścić 

1 marca zaś w rok potem, w 1930-tym własne autobusy. 

tego z punktu pięć dwadzieście pięć, gajj 

iwa! promocja na doktora filozofji 
od razu!—kamienicy otworzył SWE frega Binimans« dyrektora biura pra- 
ooo «Papier» spółki akcyjnej. sowego przy łotewskiem minister- 
olszewicki «Czerwony Sciag», pySz- stwie spraw zagranicznych, koman- 

niąc się tem, że drukowany jest W dora orderu Polonia Restituta. 

KRONIKA WILEŃSKA. 
za rok 1925-ty 

ki. Luty—karnawałowy miesiąc! 
W dzień Matki Boskiej Gromnicz- 

nej wynikło nieporozumienie: święcić 
czy nie święcić? Wzięła górę — tra- 
dycja. 

Odbył się zjazd dyrektorów gim- 
nazjów i seminarjów nauczycielskich. 

Gen. Józef Hailer przybywa do 
Wilna (14-go). Tegoż dnia na cześć 

| no na horyzoncie wileńskim najmniej- jego: raut błękitny w pałacu reprezen- 

| szej nawet oscylacji w ogólno-świa- tacyjnym. Nazajutrz 

towym systemie pianetarnym. Mieliś- Halierczyków. 
zaprzysiężenie 

Wice-minister pracy i opieki spo- 

lato i jesień; siedm tygodni karnawału łecznej Simon w Wilnie. 
W dniu 16-tym bezrobotnych: 1766. 
Walne zgromadzenie Towarzystwa 

węgier. Ostre šniežyce. 

Stu dziewięciu uczęstników odby- 
wającego się w Warszawie wszech- 

Słowem, nie sprzeniewierzyliśrmy polskiego zjazdu akademickiego zjeż- 
| się w roku ubiegłym przysłowiowe- dżą do Wilna iłącznie z miejscową 

mu przykazaniu: „Patrz narodzie abyś młodzieżą uniwersytecką odbywa wal- 
ny zjazd w dn. 22, 23, 24 i 25. 

Około 25-go staje nareszcie zima. 

Marzec. 

Wiino zapoznaje się z Boyem Że- 
leńskim i ttumnie a gorąco„okiaskuje 
jego „konferencję* w Teatrze Poiskim 
(w Lutni). 

Z rozporządzenia Delegata Rządu 
żywsze chwilami tempo. Oczywiście gzjeń św. Kazimierza jest święcony 

nie należy tu wciągać w rachubę, uroczyście. Urzędy czynne. są tylko 
od 1 do 3ej. Szkoły nieczynne. 

Komunikacja autobusowa ustala 
a całkiem od nas samych niezależnych, sję w mieście. 

Odczyty Henryka Mościckiego w 
Śniadeckich. 

Komitet budowy pomnika Mickie- 
wicza ukonstytuowuje się ostatecznie 
pod przewodnictwem gen. 
skiego, odbywa 14-go walne posie- 
dzenie i ogłasza w prasie obszerny 
komunikat. 

eligow- 

Przybywa chór jugosłowiański 
Obilić i daje koncert w Teatrze Pol- 
skim (Lutnia). ; 

Z okazji imienin marszała Piłsud- 
skiego: akademja w auli kolumnowej 
uniwersytetu. 

Dn. 21 uroczysta w uniwersytecie 
p. Al- 

Zwiastowania N. M. P. nie świę- 
mieć ze «Słowem»... zamienny <gzEM- cono. Panuje epidemiczna odra. Bez- 
plarz! A p. Kawecka grozi, .że wystąpi ropotnych w dn. 27-go 2150. Bagiń- 
w «Maricy» po raz ostatni, czyli,25-ty. sk; i Wieczorkiewicz zastrzeleni 29-go. 

Dn. 25-go w sali gimnazjalnej u 
Bazyljanów akademja białoruska na 
cześć Skoryny pierwszego drukarza 
wileńskiego. 

Kwiecień. 
Żydzi święcą uroczystym pocho- 

dem otwarcie uniwersytetu żydow» 
skiego w Jerozolimie. 

Zjazd walny delegatów Towarzy- 
stwa Nauczycieli Szkół Średnich ze 
wszystkich dzielnic Rzeczypospolitej 

Ogłoszenie zmiany charakteru i 
typu uroczystości narodowej 3-go 
maja. Pochodu ma nie być. 

Tradycyjny jarmark Św. Jerzego 
udał się wybornie. 

Sztuka lgn. St, Wiikiewicza «Jan Ma- 
ciej Karol Wścieklica» wystawiona w 
Teatrze Polskim w interpetacji zespo- 
łu Warszawskiego Teatru im. Fredry. 
Konkurs ną pomnik Mickiewicza w 
pismach wileńskich ogłoszony (28) 

Maj. 
Dzień pierwszy maja przeszedł 

najzupełniej spokojnie. Tegoż dnia 
na zebraniu pod przewodnictwem 
p Delegata Rządu przybyły .z War- 
szawy przedstawiciel i  wspėlkiero- 
wnik Reduty p. Miecz. Limanowski 
zadeklarował gotowość Reduty (ze- 
społu i instytutu) osiedlenia się na 
stałe w Wilnie i objęcia piowadze- 
nia teatru dramatycznego. 

Uroczystość 3-go maja wypadła 
wspaniale. Urozmaicił ją bieg okręż- 
ny. Rozdane były medale pamiątkowe. 

Klub sportowy 3+ciej brygady ka- 
й ; ua 4 i OĆ GA 

wód serca i pamięci. Ziębi mnie i 
grzeje bardziej jak wszystkie medale, 
zaszczyty, pochwały i sukcesy. 

Znasz mnie dobrze, mój drogi, i 
wiesz, że nawet osobistość moja nie 
jest narażona na pokusy wielkości i 
dumy, bo taką mam dziwną naturę, 
że drwię sobie sam z siebie i z mo- 
ich usiłowań wobec ideałów Sztuki 
postawionych gdzieś tam tak wysoko* 

Nie dojdę, mój drogi, nie dójdę, 
bo nikt nie doszedł. Ale cóż z tego; 
nie truje mnie to ani martwi, bo roz- 
kosz cała w pożądaniu, może w tym 
śnie, w tem marzeniu. A mito tak 

życie prześnić. Nieprawdaż!” 
A z listu drugiej, żywej duszy — 

górnej i serdecznej, niech wyjmę 
garść słów, rzucając je jak wesołą nu- 
tę w tę symfonię wspomnień. 

„W „Kurjerze Codziennym“ cen- 
zura wyrzuciła wiersz, któryś im dał 
do numeru noworocznego, Przysłali 
do nas, żeby im dać coś twego. Ory- 
ginalnego nic nie miałem, jak wiersz, 
a ponieważ godzili się i na tłumaczo- 
ne, więc dałem im urywek z „Nowej 
Wiosny”. Ciekawym czy kontent bę- 
dziesz z mego wyboru. Ja „Nową 
Wiosnę* u siebie w całości niedługo 
drukować zacznę”. : 

Kto to pisze? Zkąd? Kiedy? 
Pisze Zenon Przesmycki—Mirjam. 

On w Warszawie redaguje „Žycie“; 
ja na wsi, A data? Ochl.. nie wczo- 
rajsza, Akurat ostatni dzień roku 
1887-go. 

DAŁ ONO 

! 
Kino-Teair 

ELIGS 
ileńska 

waleryjskiej zorganizował zawody 
konne na torze wyścigowym w Po- 
Śpieszce. (9 i 10). 

Dn. 6-go strzały i eksplozje bomb 
w gimnazjum Lelewela podczas egza- 
minów abiturjenckich. Trupem pa- 

W sobotę i niedzielę 2 i 3b, m: 

15 numerów 
Galowe przedstawienie, 

BIMA i OMA 
Drabina śmierci, Tajemnica Egiptu, Magie i td, 

Dla dorosłych, młodzieży i 
o godz. 12-ej popołudniu 

Występy królów humoru 
(Staniewskich) komika FRIKO 

dzieci 
15 numerów 

Początek o godz. 12-ej 

  dają: uczniowie Ławrynowicz, Zagór- 
ski i Domański, Z odniesionych ran 
ginie prof. Jankowski. 

Minister St. Grabski w Wilnie. 
Wycieczka parlamentarzystów E- 

stońskich bawi w Wilnie. 
Z powodu 15-lecia zgonu Orzesz- 

kowej otwarto 17-go” wystawę  pa- 
miątek po wielkiej pisarce i obywa- 
telce. 

Prace przygotowawcze dla prze- 
budowy elektrowni ukończone. 

Powstaje Związek Zawodowy Lite- 
ratów Polskich w Wilnie. 

Minister Thugutt tudzież prezes 
kontroli państwowej gen. Żarnowski 
w. Wilnie. => MIEJSKA. 

Wystawa obrazów M. Czepiy. Quidam. — () Choroby zakaźne w 
ż Wilnie. Wydział Zdrowia przy Ma- 

gistracie m. Wilna 'zanotował w os- 
iatnim tygodniu od 21 do 27 b.m. 

Oddział ten ma powstać bez ma- 

Prof. Simpson, b. członek delegacji 
angielskiej przy Lidze Narodów bawi 
w Wilnie. 

Czerwiec ‹ 
Parlamentarzyści angielscy przy- 

bywają do Wilna. 1 go. We dwa dni 
potem rozpoczyna się Zjazd Konser- 
watorów państwowych. 

Bawiący w Wilnie metropolita 
Dyonizy głowa autokefalnego kościo- 
ła prawosławnego w Polsce wyklu- 
cza zeń senatora Bohdanowicza i gru- 
pe prawosławnych z nim solidarnych. 

Kurator Gąsiorowski ustąpił z zaj- 
wanego stanowiska. 

(D. N.) 

— (b) Higiena w szkolach. 
Kuratorjum szkolne rozesłało do 
wszystkich szkół okólnik w którym 
domaga się szybkiego  nadesłania 
sprawozdania lekarskiego ze stanu 
higieny szkolnej i wychowania fizy- 
cznego w szkołach za rok szkolny 
1924/25. 

Schemat sprawozdania rocznego 
ze stanu fizycznego przewiduje na- 
stępujące punkty: 

Metodyczne ćwiczenia cielesne, 
gry i zabawy ruchome, sporty i stan 
przysposobienia wojskowego. 

  

następujące dane odnośnie do chorób 
zakaźnych na terenie m. Wilna: tyfus 
brzuszny 5, tyfus plamisty 3, płonica 6, 

  

PIĄTEK sA в i terjalnej pomocy skarbu jedynie błonica 2, odra 5, ksztusiec 1, róża 

1 os] Tom Tm46 włąsnemi siłami. dada ь jaglica 1, gruźlica 1 i czerwon- 
Zach. sł. o g. 3 m. 35 — (x) Rozbudowa Mołodeczna. "3 |- _ A 

Nowy Rok. W związku z utworzeniem w Moto- ‚ — () 2 lažni miejskiej. W okre- 

  

decznie siedziby powiatu—przystąpio- Sie 0d 21 do 27 b. m. w łaźni miej- 
‚ : no intensywnie do wznoszenia w Skiei wykapano 72 dzieci, z czego z Wszystkim naszym czytelnikom, mise a najpotrzebniejszych nara- 9chron_chrześcjańskich 227, żydow- 

sympatykom i przyjaciołom przesyła: zję budowii. Żaraz po Nowym Roku skich 126, litewskich 197, białoruskich 
my serdeczne Życzenia Noworoczne, rozpoczęte zostaną prace nad budo- 2%; ©raz 115 starców, 60 ze schro- 

wą trzech domów urzędniczych i nisk chrześcjańskich i 55 żydowskich. 
URZĘDOWA. V“ В W kresi + większego gmachu dla starostwa, we- W tymże okresie czasu przeprowa- 

‚ — (b) Dzień p. min. Raczkie- dług planów sporządzonych przez GZONO 8 dezynfekcji z czego 2 for- 
wicza. Pan minister spraw wewnę- Dyrekcję Robót Publicznych. Gmach malinowe, oraz  wydezynfekowano 
trznych z Raczkiewicz bawiący obe- dla starostwa zostanie b. pomysłowo 242 klg. rzeczy. 
cnie w Wilnie przyjął wczoraj na przerobiony ze stojącej obecnie bez 
audjencji szereg osób Akies A i użytku byłej rafinerji. Kredyty już są ОРТЕКА SVA BAG2 804, 
między innemi prezesa Czerwonego otwarte, jak też zakupiony niezbędny — (i) Kto może otrzymać pra- 
Krzyża p. Ludwika Uniechowskiego. materja. Budowa powierzoną została cę. Państwowy Urząd Pośrednictwa 

O godzinie 6 wieczorem pan mi- spółce wileńskiej „Wilpri*, która m. pracy otrzymał zapotrzebowanie na 
nister dokonał wręczenia odznak or- in. przeprowadziła odbudowę gmachu 10 fryzjerów do specjalnych prece- 
deru «Odrodzenia Polski» i «Krzyża dla Kuratorjum przy ul. Wolana 10. zyjnych prac na wyjazd do Radomia, 
zasługi» osobom którym nagrody te 20 robotników drzewnych  (specjal- 
zostały wyznaczone. POCZTOWA. ność belkarze), z własnemi narzędzia- 

_ Wieczorem pan Minister zaszczy- — Jeszcze w sprawie skutków mi na wyjazd do Siedlec, 1 lekarza 
cił swoją obecnością kolejne przed. śnieżycy, Wobec krążących po mie- weterynaryjnego i 1 agronoma instru- 
stawienie Reduty. šcie wersji, jakoby przyczyną ostatniej ktora rolnego do wydziału powiato- 

— (x) Błędne pogłoski. Wobec Katastrofy przewodów  poczt.-telegr. wego w Łucku na Wołyniu. 
tego, że po mieście usilnie kolporto- były nadgniłe słupy, oraz częściowo  — (b) Ułatwienia dla bezro- 
wana jest pogłoska o rzekomem od- nieudolność ze strony technicznej botnych. Główny urząd emigracyjny 
roczeniu terminu wykupywania pa- otrzymujemy wyjaśnienie, iż wszystkie powiadamia, że w myśl zarządzenia 
tentów zwróciliśmy się do miarodaj. Słupy na terenie m. Wilna, jak i na wydanego w porozumieniu z mini- 
nego źródła, gdzie dowiadujemy się, terenie Wileńszczyzny były zmienio- sterstwem spraw wewnętrznych po- 
że pogłoski te nie mają żadnej real- ne w 1922 r. Najstarsze z nich na szczególne państwowe urzędy po- 
nej podstawy i że lzba skarbowa o- Peryferjach miasta są z 1919 r. Wy- średnictwa pracy będą mogły wyda- 
trzymała od Ministerstwa pismo za- trzymałość takich słupów przy uwzględ- wać bezrobotnym świadczenia dające 
lecające jak najszybsze wysyłanie nieniu obciążenia normalnego wynosi im prawo czynić starania u odnoś- 
swoich przedstawicieli celem doko- Od, 7-miu do 8-miu lat. nych władz administracyjnych o wy- 
nania lustracji przedsiębiorstw. e ipienio CA iż nawet ła pe paszportu emigracyjnego do 

we; s „ py powalone w Wilnie można uż OSJ!. 
KG: ke Słowa GC b. do tras telefonicznych na prowincji Oświadczenia te P.U.P.P. wyda- 
Ministerstwa Skarbu okólnik (L 7335/1) gdzie się wymaga słupów mniejszej wać będzie tym bezrobotnym, którzy: 
w myśl którego wszyscy płatnicy wysokości, lecz koszta przewozu tych mie mogli znaleźć sobie pracy w kra- 
mogą się obiegać o ulgi płatnicze słupów nie kałkulują się, wobec cze- ju, wykaże się dokumentem, że może 
niezależnie od tego, czy mieli już te 8° też będą sprzedane z licytacji, otrzymać ją w Rosji, lub którego ro- 
uigi, a teraz proszą © dogodniejsze względnie  monterom technicznym. dzina zamieszkująca w Rosji złoży 
warunki jak również i ci, którzy z Najiepszym dowodem jest, że nawet pisemne oświadczenie, że podejmuje 

żadnych ulg nie korzystali. słupy w żelaznych relsach nie tylko Się łożyć w Rosji na jego utrzyma- 
Prócz tego okólnik ten uprawo- pocztowe, ale i kolejowe w niektó- nie, ewentualnie utrzymywać go. 

mocnia Izby Skarbowe do darowania rych miejscach uległy wywróceniu. Bezrobotni ci mogą emigrowač 
zaległego podatku tym płatnikom, Jak nas informują Generalna Dyrekcja z całą rodziną. 
KtówGH=G0Ń » Poczt i Telegrafów w Warszawie, O y V Us ais chcąc zbadać przyczyny katastrofy SPRAWE NARODOWOŚCIOWE. 
się, że nic więcej nie posiadają. wydelegowała w tym celu do Wilna  — () ie 8 н 00 GGiro ada OEG inspektora generalnego p. inż. Żół- UCzycieli tow. „Rytas“. W dniu 

ków. Na ek że dzenia mini- ZY, k satis tw twoje yt Bozia Sue ać а staroscińskie PAdANiach na miejscu również nie kończono I ogólny zjazd nauczycieli pi MS O ai o 0, Stwierdzit žadnych braków, któreby szkół tow. „Rytas*, uchwaleniem re 
“E rcdłozyć Вакане  Gżądu mogły uzasadnić jakiekolwiek zarzuty, Zolucji * protesiującej bezwzględnie 

skrypty dłużne osadników id: —_(%) Połączenia telefoniczno- A po augi a Nr 
wych, którym swego czasu b. Okrę- tełegraficzne międzymiastowe. fji i historji « „ol kiej. vag łach Ii 
gowa Dyrekcja Odbudowy udzieliła Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegra- ew.kich w ilzyku Ponkigi A ll pomocy państwowej przekraczającej fów zdołała dotąd uruchomić połą- "0 (i) w epo Rz ki 
równowartość 80 mtr. drzewa po ce- CZenia _ telefoniczne z Warszawą, w postaw: 3 Towse w ь nach ustalonych pized Delegaturę N.-Wileįką, Meįszagolą, Podbrodziem (4 p ższ , k oo a Radu: i Głębokiem zaś telegraficzne połą- dł uższego okresu cząsu stara się 

— (b) Na nartach po ziemi: CZENIA y Warszawą, Trokami, Land- eni. kiewski i 
Komendant VI kompanji granicznej Yarowem, Gigbokiem, Dzisną, Świę- ro di „skin Sak. ża p. Zagłoba—Śmoliński formuje u sie- gianami, Oszmianą, Lidą i z kilku „4 M a R 0d we Gl A 
bie w kompanji oddział, który przy !Nnemi mniejszemi miastami. | a is tadias ch balos nga marszach posługiwać się będzie nar-  — (0 Połączenia telefoniczne | Ó Zeb: i i 
tami. w mieście. W Wilnie otrzymało do- 6 ebranie związku kup- 

tąd połączenia telefoniczne około SÓW Żydowskich w sprawie wy- 
80-ciu abonehtów prywatnych, władze POW do gminy wyznaniowej. W 
zaś i urzędy państwowe przyłącza się o: dnia 28 b. m. odbyło 

Zapomniałem dodać, że 25-cio let. prowizorycznie do centrali. MDE >, 
ni redaktor „Życia* odbywa eh pas- _ -Połączanie telefoniczne abonentów SÓW y owskich, w sprawie zwoła- 
sant — służbę wojskową. postępuje stopniowo w dość szybkiem "!a walnego zebrania celem naradze- t ieścia  Lliob ОНа Ь nia się nad kwestją przyszłych wy- „Zakończę wieścią ową! p borów do żyd i i 
pisze. Jestem juž w wojsku i razem ode - 14 МЕНа z innymi krzyczę „Zdrawja żełaju wa- 15 
szemu... u... U... ul“ Nadto uczę się gej — (b) Wydział wyznań reli- 
zgrabnie wykręcać na piętach i pod- nych i oświaty Delegatury Rzą- 
czas chodu machać rękami, jak wiat. du wysłał do Warszawy geografję 
rak skrzydłami, bo — choć to u nas wyborczą dla gmin żydowskich, kió- 
(pardon! już ja się do nich ra jednak nie została dotychczas za- 

akceptowana. 

— Zmiana rozkładu jazdy. Po- 
ąg M 742 komunikacji podmiejskiej gii 

N. Wilejka — Wilno z dniem 1 sty- 
cznia 1925 r. będzie kursować w dni 

| powszednie według następnego roz- 
zaliczać kładu M 742 z N.-Wilejki odejście o 

nie mogę) cywilusów, za brzydkie to godz. 21 min. 33, do Wil iści ) . а 
się uważa nawyknienie, — w'wojsku = zde, 21 53, AS « daja tej geogratji podany przez 
przeciwnie wygląda pono (tak mi rę- pomniany wydział przewiduje 
czył pod słowem mój diad'ka jefrej- SZKOLNA. pewne zmiany w stosunku do b. 
ter Zwonkow) bardzo ładnie i ele- — Szkoła Ogrodniczo-Gosp.- Kongresówki, które wyrażają się w 
gancko. Powstrzymuję się sam na Rolnicza w Ustroniu, pow. Wi- tem, że w Wileńszczyźnie na 1000 
chwilę by ten liścik napisać i dłoń leński gm. Rzeszańska. Konce- 9560 ma powstać gmina, podczas 
twą uścisnąć w nim serdecznie*. sjonowana przez rząd z kursem EdY | w b. Kongresówce wymagana 

Suggestyjny, pikantny obrazek! 11 - miesięcznym. Przyjmuje zapis jest ilość 4000 osób. 

AREA pała awk S ZEBRANIA 1 ODCZYTY. r ytualistę, przewódcę . : : : ча 
Argonautów idealnego PARA, twór. _ Uczenice winne posiadać: Świa- i Ade Sd ie w х 
cę „Chimery* i wszelkich z niej ro- dectwo ukończenia conajmniej 4 min 30 4 DOŁ 2 "seal o A 12 
dem chimeryczności, wskrzesicielaNor- oddz. szk. powsz., metrykę urodzenia, p, ju! Szk 3 Ani koła udowym 
wida i teraźniejszego eks-ministra — Świadectwo szczepienia ospy. „ M. SZK. na Antokolu p. Tadeusz 
świ : : Turkowski wygłosi odczyt p. t ćwiczonego w szeregach „kapuśni- _ Rok szkolny rozpoczyna się w п н . 
kėw“ na jakiemś przedkoszarowem dniu 1 Ill 1926 r. Opłata miesięczna DZE i Żeromskim*. Wstęp 
„Marsowem polu*. wynosi 12 zł. p. Žž y. 

Mogłoż to być? Mogło. Dać tę- Ukończenie powyższej szkoły RÓŻNE, 
giemu belletryście ten oto list w rę: uprawnia do wstąpienia na kurs — (i) Instytut badań gospo: 
kę, a napisze rozkoszną nowelę pod instruktorski — ogrodniczy. Szkoła darczych Ziem wschodnich. W 
tytułem „Mirjam w wojsku". Bez ilu: znajduje się w 12 klm. od m. Wilna, pierwszej połowie bm. odbyło się w 
stracyj Kamila Mackiewicza nie obe- komunikacja 2 razy w tygodniu Warszawie organizacyjne zebranie in- 
szło by się! (wtorek i piątek), Bliższych intormacji stytutu dia badań gospodarczych 

(DG - Na) možna zasiegnąč na ul. Wileńskiej ziem wschodnich pod przewodnic- 
Czesław Jankowski, Ne 26 m. 9. twem b. Delegata Rządu w Wilnie 

Diatego 
A jednak pytając któregoś dnia na tem 

miejscu, a z przekąsem, dlaczego panienecz- 
ka przyjmująca na poczcie wileńskiej listy 
polecone każe dopisywać nazwę kraju, do- 

kąd list jest adresowany — byłem lekko- 

myślny i przyczepski! | 
Panieneczka miała łzy w oczach  czy- 

tając w «Słowie» moje «Dlaczego?» a ja... 
teraz ja rumienię się, walę pięścią w stó: i 
wołam: 

— Masz tobie! 
Okazuje się bowiem, że miał rację ten, 

który wydał przepis aby <stało» na kopercie 
najwyraźniej, że miasto, miejscowość, poczta 
dokąd list ma być ekspedjowany leży... w 
tym a tym kraju. Choćby się list wysyłało 
do Paryża. 

Paryż! Pan sądzi, że jeden jest Paryż 
nad Sekwaną? Pani mniema, że dziec- 
ko przy piersiach matki wie „gdzie leży 
Paryż? 

Proszę posłuchać: Powiem coś, czego 
się nikt nie spodziewa. 

Oto jest miasto Paryż we Francji nad 
Sekwaną ale jest też miasto Paryż (Paris— 
zawsze i nieodmiennie Paris!).. w Persji, 
W samych tylko Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej jest aż kilka: Paryżów: 
w stanie Arkansas, w stanie Iliinois, w 
Stanie Indiana, Kentucky, Michigan, Maine, 
Missouri, Tennessee, Texas i w stanie Vir- 
ginia! Dziesięć! W jednej tylko Ameryce 
Północnej jest dziesięć miast zowiących się 
Paris! ` 

A w stanie Ohio jest jeszcze New-Pa- 
ris. W Canadzie jest też Paris, miętzy je- 
ziorami Huron i Erie. Ot i dwunasty Paryż. 
Nie wspominając o tem, że gdzieś na Jawie 
jest miasto Parit, Co znaczy jeana litera! 
A napisać niewyraźnie tak łatwot List adre- 
sowany do Paryża powędruje... na Jawę i 
szukaj potem wiatra w polu! 

Może jeszcze jest gdzie jaki Paryż? Mo- 
że na ziemiach polskich? Wszystko jest 
możliwe. 

Miała rację panienka z oki:nka na 
poczcie wileńskiej. Strżeżonego Pan Bóg 
strzeże. Piszmy.na kopercie: Rzym— Włochy, 
bo nuż list może trafić do... karczmy Twar- 
dowskiegol 

Jakub. 

p. Walerego Romana przy udziale 
szeregu wybitnych osób interesują- 
cych się zagadnieniami gospodarcze- 
go podniesienia kresów wchodnich. 
„  Ostatniemi czasy instytut wszedł 
już na drogę realizacjj swych zasa- 
dniczych postulatów, Przewiduje się 
oprócz zasadniczej pracy w  zakre- 
się gromadzenia, opracowywania i pu- 
blikowania danych, co do stanu i 
możności rozwoju stosunków go- 
Spodarczych na ziemiach wschodnich, 
również szereg prac innych jak: 
opracowywanie monografji kresów 
wschodnich, stworzenie filmu propa- 
gandowego, przygotowanie wystawy 
kresowej, urządzanie odczytów itp. 

Między innymi postanowiono u- 
tworzyć odpowiednią sieć członków 
korespondentów, którzyby na terenie 
kresów gromadzili i dostarczali in- 
stytutowi wszelkie materjały. W tym 
celu instytut zwrócił się do wszyst- 
kich wydziałów pocztowych na tere- 
nie ziem wschodnich, z prośbą, by 
wśród ludności podnosiłi potrzebę 
chętnego dawanią statystycznych da- 
nych. 

Sądzimy, że wśród naszego, kre- 
sowego ziemiaństwa, znajdzie się du- 
żo chętnych, do współpracy w tej 
tak pozytywnej instytucji, która może 
Się doskonale przyczynić do podnie- 
Ssienia ogólnego stanu gospodarczego 
naszych Ziem, 

„ — (b) Prośba związku pra- 
cowników biurowych. Onegdaj 
naczelnik wydziału opieki społecznej 
p. K. Jocz przyjął w zastępstwie pa- 
na Delegata Rządu przedstawicieli 
związku pracowników biurowych, 
którzy zwrócili się z prośbą o przy- 
znanie związkowi subsydjum (180 zł.) 
na opłacenie komornego za lokal zaj- 
mowany przez biuro związku. 

— (x) Trudności przy pogrze- 
baniu zwłok z powodu utajenia 
swego wyznania. W dniu 30 grud- 
nia 1925 o godz. 3 po poł. ze szpi- 
tala św. Jakóba posuwał się zwolna 
ulicą Ad. Mickiewicza osobliwy kon 
dukt pogrzebowy. Za wozem  kryją- cym w sobie zwłoki, odprowadzane 
na miejsce wiecznego spoczynku, 
kroczył zastęp urzędników tutejszej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów z wice- 
prezesem p. Ciemnołońskim na czele. 
Była to ostatnia posługa oddana b. p. 
urzędnikowi Dyr. Poczt i Telegra- 
fów, który zmarł tragicznie, wskutek 
otrucia się, Kondukt jednakże budził 
u przechodni pewne zdziwienie, rzec 
można dezorjentację. 

„Dlaczego za kondukiem żydow- 
skim bowiem postępowała wyłącznie 
publiczność polska, katolicka? Nie- 
boszczykiem — jak się dowiadujemy 
był b. urzędnik pocztowy, żyd inž. 
Hersz Wajnberg, którzy cały czas 
pobytu swego na służbie urzędniczej 
uchodził za katolika. Dopiero po 
śmierci okazało się, iż wyżej wymie- 
niony był faktycznie wyznania mojże- 
szowego i skutkiem powyższego uta- 
jenia powstały na tle wyznania tru- 
dności co do pogrzebania zwłok 
Wajnberga, gdyż jak władze kościelne 
katolickie, tak i rabin żyd odmawiali 
Przyjęcia zwłok na cmentarz. Po po.
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konaniu trudności i wyjaśnieniu przez | 
i nadwyraz melodyjna operetką L. Falla — 
< 

matkę Wajnberga, zmarły został pogrze- 
bany na cmentarzu żydowskim. 

W przygotowaniu— powszechnie lubiana 

Madame Pompadour»; 
— Poranek pieśni i tafica w Teatrze 

—'Z życia więzienia Stefań- Polskim. Dziś o godz. 12 m. 30 pp. odbę- 
skiego. Przeludnienie więzienia na 
Łukiszkach i w powiatach zmusiło 
władze do odrestaurowania opuszczo- 

dzie się w Teatrze Poiskim poranek pieśni i 
tańca, poświęcony kompozytorom polskim. 
w 
Karłowicz, Moniuszko, Niewiadomski, Pade- 

programie: Chopin. Białkiewiczówna, 

nego więzienia Stefańskiego. W kwie- rewski, Rutkowski, Żeleński i inn. 
tniu r. b. objął administrację więzie- 
nia p. B. Urbanowicz, który pomimo 
nawału prac administracyjnych nie 
zapomniał o oświacie. Jego staraniem 

szkołę i salę odczytową, 
czono również scenę. 

; W niespełna miesiąc przy pomocy 
więźniów, bez pieniędzy rządowych, 
zbudowano i przyprowadzono scenę 
do stanu używalnego tak, iż już w 
Wigilją Bożego Narodzenia, z okazji 
tradycyjnego łamania się opłatkiem, 
zespół amatorski więźniów odegrał 
„Jaseiki“, ‚ 

„Zaznaczyć należy, iż zarówno 
zwierzchnictwo jak i personel rozu- 
mieją powagę oświaty, np. prokura- 
tor kameralny p. Sławomir Wąsowicz 
czynnie popiera wszystkie poczynania 
kuliuralno-ošwiatowe, 

Sympatyczny ten rys pozwala 
wnioskować, iż więzienie przestanie 

gdzie umiesz popu, Redu 

Wykonawcami tego interesującego pro- 
gramu będą: J. Kružanka, H. Laszkiewiczo- 
wa, A. Suikiewicz i Wt. Szczepaūski. Pora- 
nek wzbudził duże zainteresowanie ze wzglę- 

) du na wysoce artystyczny poziom. Ceny 
przerobiono kilka cel więziennych na miejsc ze iższe od 50 gr. 

Reduty. Dzisiaj, w dniu Nowego 
ta będzie czynna trzykrotnie: o 

odz. 12 w poł. pokaże dzieciom, młodzieży 
ich wychowawcom szereg pieśni ludowych 

i kojend inscenizowanych p. t. «Po  Wilji>. 
(Ceny do połowy zniżone), O godz. 4ej po- 
wtórzy «Nowego Don Kiszota»  komedję 
Fredry z muzyką S. Moniuszki. O 8 po raz 
czwarty «Wyzwolenie» Wyspiańskiego z u- 
działem całego zespołu. Jutro będzie powtó- 
rzony «Dom otwarty» M. Bałuckiego o godz 
8 wiecz. W niedzielę 3 stycznia dwa przed- 
stawienia: o 4 po poł. Pieśni i kolendy insce- 
nizowane dla dzieci po cenach zniżonych, o 
8 poraz trzeci «<Nowy Don Kiszot» Fredry — 
Monivszki. 

Bilety sprzedaje biuro <Orbis> Mickiewi- 
cza 11 i kasa Teatru od godz: 11--2i od 5— 
8. Towaizystwom i organizacjom Zarząd Re+ 
duty wydaje bloczki na zniżki 50 proc. na 
wszystkie dnie i na wszystkie miejsca. Za- 
rząd Reduty najuprzejmiej prosi o wykupy- 
wanie biletów zniżkowych na dzień naprzód 

być instytucją kształcącą zastępy lub najpóźniej do godz. 6 w dniu przedsta- 
zbrodniarzy, jak to miało miejsce w wienia w celu uniknięcia ścisku: przy kasie 

Rosji, lecz się przekształci na szpital Przed rozpoczęciem przedstawienia, у я = — Poranek „Lutni* Wileńskiej. We 
ludzi SOS wykolejonych. | środę 6 stycznia o godz. 12i pół w sali 

— Zabawa taneczna. Dnia 16 Miejskiej odbędzie się poranek muzyczny, na 
stycznia 1926 r. w lokalu Stow. Tech- którym powtórzona będzie kantata Moniuszki 
ników Polaków (Wileńska 33) ocibę- 
dzie się Zabawa Taneczna, urządzana 
staraniem Kasy Zapomogowej Stu- 
dentów Medyków Polaków U. S. B. 

Wstęp 3 zł Dla akademików 1 zł. RUARUNNNENANZNNNNANENNESAEZ% Nowy-Vork 

50 gr. 

— Koncert-raut na rzecz Czer- 
wonego Krzyźa. Ze wszystkich za- 
baw urządzanych na ceie społeczne, rocznych 
bodaj największem cieszy się współ- 
czuciem wszelka akcja ku poparciu 
takiej instytucji, jaką jest Czerwony 
Krzyż Polski. 

Nie ma obywatela w Polsce, kió- 
ry by nie zdawał sobie sprawy z 
oibrzymiego znaczenia tej instytucji, 
tak pożytecznej w pracy pokojowej na cel ten składają pp. 
a już niezbędnej w czasie wojny, bo 
bez niej zastępy rannych i chorych 
obrońców Ojczyzny nie miały by o- 
pieki i pomocy. 

To też gdy w dniu 9 stycznia 
podwoje pałacu  reprezentacyjnego 
otworzą się dla przybywających na 
raut gości Czerwonego Krzyża, nie 
wątpimy że wspaniałe sale pomieścić 
zaledwie zdołają tych wszystkich, 
którzy poprzeć zechcą skcję na rzecz 
tej, drogiej nam instytucji, ;a będzie 
to całe Wilno. 

Komitet rautu, pod przewodni- 
ctwem prezesa Cz. Kr. p. Ludwika 
Uniechowskiego, dokłada wszelkich 
starań, by gościom uprzyjemnić wie- 
czór, a więc, jak słyszeliśmy ma być 
piękny dział koncertowy, przeróżne 
niespodzianki i naturalnie obficie zao* 
patrzony bufet. Protektorat nad rau- 
iem objął łaskawie p. min. Wł. Racz- 
kiewicz z małżonką. 

A więc 9 stycznia spotkamy się 
wszyscy w pałacu na placu Napołe- 
ona,—bo co Czerwony Krzyż,—io 
Czerwony Krzyż, więc nie być na 
raucię nie sposób. 

— Przedstawienie amatorskie. 
W sobotę dn. 2 stycznia j1926 r. w 
lokalu Domu Ludowego Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej im. ks. bisk, Bandur- 
skiego przy ul. Nowa Aleja 2, stara- 
niem Sekcji Dramatycznej pod kierow- 
nictwem p. Bohdana Mintowt Czyża 
zostanie odegrany obrazek sceniczny 
„Nasi jadą”. 

Bilety po 20 groszy. 
— Akademickie Koło Wilnian 

w Warszawie urządza dnia 2 
stycznia 1926 r. „Czarną Kawę” z 
tańcami w sali hotelu George'a (Mic- 
kiewicza 20). Początek o godz. 9-ej 
wieczorem. Zaproszenia otrzymywać   

© 
© 
® 

Czesław Jankowski — — 5 zł 
Konstanty Syrewicz — — 5» 
Czesław Karwowski — — 5› 

Od Adminisfracji 
Niniejszym przypominamy naszym Sz. Sz. 
Pre: umeratorom, iż czas 
wnosić prze 
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TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Dziś 

o godz. 12 m, 30 po cenach najniższych 

Poranek (pieśni i tańca 

og. 4ej pp. po cenach zniżonych 

Królowa Montmartre 

« operetka Vada Ennem'a. 

o g. 8 m, 15 wiecz. 

Rewja noworoczna 

Jutro 

og. S:ej m. 15 w. 

, po raz trzeci       można u gospodarzy, Akademicki— 
2 zł. Normalny—4 zł, 

— Teatr Polski. Rewja noworoczna. 
Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. powtórzony 
zostanie całkowity program wieczoru sylwe- 
strowego. 

Jutro—po raz 3-ci rewja noworoczna. 
— Przedstawienie popołudniowe w 

Teatrze Polskim. Dziś o g. 4-ej pp. ,ukaże 
się po cenach zniżonych wyborna holender- 
ska operetka <Królowa Montmartre»— Vada 
Ennema. W rolach naczejnych wystąpią: H. 
Kramerówna,—primadonna Teatru krakow- 
skiego, St. Woliński — wybitny artysta teat- 
Ów warszawskich, nadto Z. Kosińska, L. 
Sempoliński, B, Witowski i S. Brusikiewicz. 
Kapelmistrz—W, Szczepański. + 

  

Dr. T. E. MODELSKI- 

Legenda wilęńska 
„Mase Ger Cedek". 

Ger Cedek udał się tyimczasem z 
Amsterdamu do Niemiec, potem do 

Rosji wreszcie na Litwę i zamieszkał 
w_ miasteczku Ilji, 

Zdarzyło się, że w bożnicy skrzy- 

czał hałasującego chłopca, syna kraw- 

ca, a gdy go chłopiec ofuknął hardo, 

powiedział Ger Cedek, że chłopak 
nie wyrośnie w wierze izraelickiej, 

lecz zmieni swoją wiarę, ponieważ 
hardość jego jest wielka. Usłyszał to 
ojciec chłopca i bardzo go to roz- 
gniewało i poszedł do panów i o- 
znajmił, że w Ilji jest Oer Cedek. 
„Posłali sługi, przywieźli go do dwo- 
ru, okuli w kajdany żelazne i odpra- 

= 
TEATR i MUZYKA. ча вывинннонии 

Rewja Noworoczna 

  

  

B T-wo 
Ubezpieczeń „PRZY 

p. Inż. Ł. SPIRO w Wilnie ul. 
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wili do stolicy Wilna. I poznali go 
wielcy panowie, że on jest synem 
magnata polskiego Potockiego i upa- 
dli przed jego obliczem i powiedzie- 
li mu: 

„Skąd ci takie głupstwo"? 
A on niezważał na ich słowa, 

nieodpowiedział im nic, bardzo ich 
to gniewało, że im nic nie odpowia- 
dał i rzekli mu: AR 

„Przed kim ty śmiejesz się i na- 
igrawasz, wszakże tu idzie o twoje 
życie”. 

I odpowiedział im: 
„Głupcy jesteście, jak ja mam 

wam odpowiadać: wsza:że mnie nie 
nazwaliście mojem imieniem, ponie- 
waż jestem  lzraelitią a imię moje 
Abraham, a wy mnie nazwaliście 
Potockim a to jest imię goimskie i 
wy mnie mieliście za goja, jakimi wy 
jesteście, dła tego wam nic nie odpo- 

dniu wczorajszym płacono na czarnej 
giełdzie za dolary po 8 zł. 50 gr. 
Bank Polski zaś płacił po 8 zł. 5 gr, 

kwartał roku przyszłego 

założone w r. 1918 й 
podaje niniejszym do wiadomości, 

JENERALNĄ REPREZENTACJĘ 

do którego osoby zainteresowane łaskawie zwracać Si! 

przyjmuje S p 

włamaniem, na życie oraz transportów zarówno lądowyc 

IE KZ DA BO A WI KA RA DA KAMA US Gi UEI 3 2 ES I EA GR J R 

Z Calej Polski. 
— Próby agitacji komuni- 

stycznej w Warszawie. W  zwią- 
zku z zapowiedzią wszczęcia wzmo- 
żonej agitacji na rzecz komunistycz- 
nych związków zawodowych wy- 
wiesili komuniści w kilku miejscach 
sztandary z odpowiednimi frazesami, 
z jednego okna na Nalewkach wy- 
rzucono. odezwy, a oprócz tego z 
dorożki samochodowej, przejeżdżają- 
cej szybko przez Nalewki w kierun- 
ku Muranowa, rozrzucano odezwy 
nawołujące do komunistycznych wy- 
borów w Kasie Chorych. 

Pozatem jednak wszelkie inne 
próby wichrzenia zawiodły na całej 
linji. Bezrobotni zebrani przed Giełdą 
Pracy przy ul. Ciepłej, czekający na 
rejestrację do robót miejskich, oparli - 
się stanowczo wszelkim namowom 
agitatorów. Rozpoczęciu robót miej- 
skich należy w dużej mierze przy- 
pisać zupełną bezpłodność agitacji 
komunistycznej. 

— Katastrofa kolejowa pod 
Lwowem. Na stacji Sądowa Wisz- 
nia nasiąpiło wykolejenie pociągu 
towarowego, 8 wagonów zostało 
uszkodzonych. Skutkiem  katastroiy 
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< bės в : 22 СУК Т poranków muzycznych 
БЁЁЁЁ NIEDZIELA 3g0 STYCZNI1A 1925 R. 
= ZD «< =55 AI Poranek WIESZCZKA LALEK 
<A “22 PANTOMINA BALETOWA ZE ŚPIEWAMI i TAŃCAMI, MUZYKA WENDLA 

Зя Е д_‹_:„ POCZĄTEK o godz. 12 m. 30 popoł. CENY MIE JSC: Parter 80 gr., Amfiteatr i Balkon 40 gr. 
< ==E| BILETY DO NABYCIA w kasie Kinematografu Miejskiego od dnia 1-g0 stycznia od g. 1-ej po poł. W dni 
е nasi 3:go stycznia kasą czynna od godz. 10-ej 
  

Miejski Kinematoorat 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 
„Błysk 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 
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Kuno-Teatr Piemjera! wieixi sensąc. dramai 

„Helios“ КО @П МОЙ -› * 
14 międzynarodowych modelek i pržegląd najpiek- 

niejszych kobiet. 
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Dziś będzie wyświetlany film 

awica 
KINO CZYNNE: od godz. 2 do 12 wiecz. 

Amfiteatr i balkon 25 gr. 

Lzis Ostatni dzień! 

Honori Ojczyzna 
Wysłępy Światowej sławy prawdziwych muzyk-. 

BIMA i BOMA 

ruch pociągów przez pół dnia odby- © 
wał się: po jednym torze. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
30 grudnia 1925 r. 

Dewizy i waluty: 

już najwyższy 
dpłaty abonamentowe na I 

  

DRUKARNIA 

„WYDAWNICTWO WILEŃSKIE** 
Kwaszelnia 23. (M.-Stefańska 

Egz. od 1906 r. 

DRUKARNIA OBFICIE 
ZAOPATRZONA 
W MASZYNY DO 
SKŁADANIA I D R U- 
KARSKIE NAJ- 
NOWSZEGO TYPU 
ORAZ MASZYNĘ 
ROTACYJNĄ 

PRZYJMUJE WSZELKIE 

DRUKARSKIE ROBOTY WE 

WSZYSTKICH JĘZYKACH 

EUROPEJSKICH 

CENY UMIARKOWANE 

Sp. 
Akc. SZŁOŚĆ” 

że 
na ziemię Wileńską 

powierzyło 
Nr 37 m. 1 
teleion Nr 657, 

zechcą, 
ognia, kradzieży z 

jak morskich. 

Ad. Mickiewicza 

wiedziałem. I wsadziii go do wię: 
zienia. 

A posłał mu biskup (Biszof) krzyż 
złoty i przyszedl do niego i r zekł mu: 

„Oddaj mi należną cześć": 
On odpowiedział: 
„Sprawiedliwie 

wam oddał cześć i czapkę zdjął przed 
wami pouieważ wy jesteście wielkim 
panem a ja hebrejczyk, człowiek mi- 
zerny, niski, pohańbiony, Ww wygna- 
niu gorzkiem, ale ponieważ trzyma 
cie krzyż, to i przed wami czapki 
nie zdejmę”. I bardzo to ich gniewa- 
ło i odeszli od niego z gniewem i 
posłali piękne kobiety dla ujęcia go. 

Niezważał na ich próżność i sie- 
dział w więzieniu więcej roku a z 
wielkiego utrapienia w siedzeniu, 
znalazły się robaki we wnętrznościach 
jego. A on wziął i zwrócił robactwo 
wewnątrz i mówił: „Zniszczcie swoje 

jA 
Z dniem 1-go Stycznia 1926 r. 

ENCJA WCHODNIA ROZPOCZYN AlE 
VI ROK WYDAWNICTWA E$ 

1 

6 i b arie i 
amer: afiski 

Tin II) w 7 aktach 
CENA BILETÓW: Parter 50 gr. 

dramat współczesuy w 8 aki, uroczą: 
MARTA MANSFIELD i znakom. ED». 
MUND LOWE w gł. rol. Udział całej 
marynarki wojennej Ameryki Na scenie 
nad progiAam znakomity duet Smo- 
lina — Stanisławski w nowym re-, 

pertuarze т 

królów humoru 
znak. zomika FIIKO 

i słyn.baleriny $ 7 Ą R L E 

W jednym programiel 

  

  

  

  

  

śpółdzielnia Rolna 
Kresowego Zw ązku Zieman 

Zawalna I; telef. 1 — 47 telef. 
bocznicy kolejowej 4 — 62. 

acznosšė 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 
cę, jęczmień i siemię lniane) producent osiągnąć może 
dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- 

wiące przez to towar eksportowy. 

  

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 

l! Wschodnich ze względów gieograficznych ku portowi w 
Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyższe czynniki uwydatniają rolę Wilna 
„ jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 

linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. 

O warunkach dowiedzieć się można w 
Biurze Spółdzielni Zawałna 1. 

SERIETRRE WERDER SNES SET WOZY IRT POZWIE 

RAŃOEZROZNZD OCT ŻZZŻĄCA 

, Kasa Chorych m. Wilra: 
19 maja 1920 r. o na mocy art. 53 usiawy z dnia 
wypadek choroby przymusowem ubezpieczeniu na 

podaje do wiadomości, że dnia 7 |. 1920 r. o godz. 

10 rano w lokalu firmy „Guma Wileńska" przy ul. 
Wielkiej Nr. 12 odbędzie się licytacja ruchomości ra- 
leżących do tejże oszacowanych na sumę zł 463,40 
składających się z 359 par kaloszy, 22 p. śniegowców 
i kałoszy używanych, płaszcza gumowego, pęcherza, 
2 dętek dla piłki, szlaucha ggum, i aparatu telefon. na 
pokrycie należnych na rzecz Kasy Chorych "opłat w 
kwocie 226 zł. 75 gr. 

Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji od 
godz. 9 rano, spis zaś takowych codziennie od 9 do 
12 м Oddziale Egzekucyjnym Kasy Chorych (Domi- 
nikańska 15). : 

Dyrektor Sokołowski 

  

ciało, ponieważ ciało moje jest z 
mięsa trefnego". 

| uprasza właścicieli 

nych listów zastawnych tegoż Banku, i 

go zapomocą przekupstwa, co dał 
chłopcu kata, który mu dał 

    

<Milda», która na wieczorze jubileuszowym Tranz. Sprz. Kupno. е GODZIE E wyl DOMO ГЕ M 
<Lntni>" wzbudziła ACE zainteresowanie Dolary 8.25 si A E R NN A SG KONO IGZNE EE 
publiczności wileńskiej. Ceny miejsc na po- Beigja 3747 37.5 37.3 AB imui iei iieńskie — iekiewicz i Patekonajalśsza od zÓLże Holandja“ | 33210 33298 33122 m ONAMENT przyjmuje Przedstawicielstwo Wileńskie ul. Mickiewicza 4 tel. 243 i 228. : 

. 1 39. Londyn az а7 а23 — 'З НОТЕННИЯ ННЕ В ЯО [ о Е Е 0О 1 0 ЗЯ В Е Е Е ВА 05 253 53 3 В в5 3 53 КЯ 2 ГЕ 3 3 10 1 Я ВМ 8 Я 1 Р Е 2 39 З В 2 В 1 1Е0 Е К Е0 Я К 1 К З 
Oti Paryż AB W SO э ° я ; yly olicer ze šred : Ši dł wi GE Dziecko Polskie [rezzgga": ŻĘ > Świkue 8% ni s „LZIECKO I OISKIE | oe njcianesm re ane A olm Й 221. 5 т Е a В В й › № 

Zamiast powinszowafi nowo- Wiedeń ° 116,28 — 11657 115,95 za z zobwana do gimnazjów i | Peracje u b, majstra cie do kraju zjwięzienia za 600 zł. natychmiast 
Czesław  Skinder na W łochy 33,33 33,41 33,25 RZEC 2. m. Sz. Konarskiego (pizenie- imy p ł R bolszewickiego, poszu- do sprzedania ul. Są- 

żłobek Mari < mas 02 PNG 854 S п RE 3, anal AWEL GUTE kuje |, jakiegokolwiek | Ijana 4 m. 12, 
Mieczysław Bohdanowicz dla "8 z zajęcia, nie wyłączając 

najbiedniejszych — — — — — 50» Pożyczka dolarowa 65— (w złotych 542.75) dzieci od 4-ch do 11 lat W. JUREWICZA pracy łizycznej. Łask. е — 
—Redakcja nasza ninieįszym otwiera listę s kolejowa 110 105 MO. Wiwiiskiego! TE4 m. 3 (obok. Stacji 7 zaofiarowania _ pracy r med. 

ofiar na bardzo potrzebującą PT ża 45 pr. PAT: = — — Miejskiej) aaa czynna a anie Ceny dostępne W „Sło- J Abramowicz 
terjalnej społeczeństwa placówkę oświatową 5 pr. pożyczk, konw, 43, = 3 Ostrob: ka 13 i wa“ dla K. R. akuszerja i chor 
R M. Szk.—Dom Ludowy im. Piotra Skare 4,5 proc. listy zast. i T stycznia od 1 do 2 godz. pp. oś ojo Kościoła, by Las > 
gi na Antokolu, Ziemsk. przedw. 19.50 в 10 1925 : i , Sa е Зв н į Е Przyjmuje od 12-Tk 

Zamiast wizyt Noworocznych F — (x) Z giełdy wileńskiej. W оЛА : PARC i ККК BEGABE 4 ul. Wielka 30. 
TERECOOTO ORZEZSEPEORZE BOL. ROZPORZ AGOE OEORRYOOSEK CONDOCE NICI ‚ * 

Sąd dla spraw cywilnych Nr 3 hrabstwa 
Filadelfji, Stanu Pensyiwanja, Stany 
Zjednoczone Ameryki. Sesja marcowa 
1925, Nr 182, Sprawy Rozwodowe, A. V, 
M., Mike Lewin contra Shane Lewin. 

Do pani Shane Lewin, zamieszkalej niegdyš 
w Koleki, Grodno, Polska, u p. R. Chew- 
denko, u W. P. M, Podliszewski, Herera 

St., Baranowicze, Polska. 
Prosimy przyjąć do wiadomości, że zo- 

stałem zamianowany obrońcą przez Sąd, w 
sprawie rozwodowej, którą małżonek pani, 
wytoczył jej, wskutek porzucenia go. W tej 
sprawie odbędę posiedzenie i przesłuchanie 
świadków, w mem biurze, No 514, Franklin 
Building, No 133, South 12th Street, Philas 
delphie, Pennsyfvanie, Stany Zjednoczone 
Ameryki, w poniedziałek, dnia 29 marca 1926 
o godz. :5-ej 30, gdzie i kiedy może pani 
być obecną z swymi świadkami, jeżeli pani 
sobie tego życzy. 

Louis Strousse adwokat, 
Nr 514, Franklin Building, 
Nr 133 South 12th Street, 
Philadelphie,  Pensylvanie, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

0006066066040466040464646464644401 

Wileński Bank Ziemski. 

niezarejestrowa- 

  oraz pokwitowań na nie, o zgłosze 
nie takowych do Banku do dnia 1 
kwietnia 1926 roku celem wciągnię- 
cia ic do spisu niezarejestrowanych 
listów i pokwitowań. 

Kasa Chorych m. 
na mocy art. 53 ustawy z dnia 19 
przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby po- 
daje do wiadomości, że dnia 7 |. 
10 rano w lokalu wileńskiej fabr. Wytw. Drzewnych. 
przy ul. Strycharskiej Nr. 2 odbędzie się licytacja ru- 
chomości należących do tejże oszacowanych na sumę 
zł. 350 składających się z 6 warsztatów stolarsk.tycht- | 
maszyny i 3 pił cyrkularek z bor-maszyną. na pokry- 
cie należnych na rzecz Kasy Chorych opłat w kwo- 
cie 1479 zł 20 gr. 

Ruchomości obejrzeć można w 
godz. 9 rano, spis zaś takowych codziennie od 9 do 

jnym Kasy Chorych (Domi- 

Dyrektor Sokołowski 

12 w Oddziale Egzekucy 
nikańska 15) 

  

m. 3. W.Z,P. 32. 
nozna A MNA - 

Z powodu wyjazdu 
sprzedaje niedr 

sklep i mieszka- 
nie z ogrodem. 

Ponarska. 26. 

  

  

ŻÓRAWINY 
zakupię większe ilości. 
Oferty <Żórawina» 
«Reklama Polska» 
Warszawa, Jasna 105 

D.r MED 

A. Mańkowski 
choroby skórnej 

weneryczne _ 
Ordynuje od 5 — Ti. 

3-g0 maja 15. 

  

  

Akuszerka В 
W. Smiałowska: 
przyjmuje od godz. 
9 do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 

iDama z dyplomem: 
jelnstitute de Beaute»: 
jw Paryżu otwozyła wi 
iWilnie, przy ul. Mi-i 
jekiewicza 37, m. 18 

j(tel. 657). instytut; 
piękności w któ-: 
irym stosują się wsz.j 
jost. nowości parysk. 
iw tej dziedzinie. Ma- 
isaż twarzy, Usuwanie. 
izmarszczek  wągrów. 
iMasque Pate. 

W.Z.P. 58. 

Wilna 
1920 r. © 

  

maja 

1926 r. o godz. 

dniu licytacji od 

  

  

Zapisujcie się do L. 0. P. P. 
    

trochę 
| „l w tych dniach był w Rusi czło- 

wiek, który opowiadał, że był Ger 

  
  

     

by było, abym ry 

A drugiego dnia święta Szewues 
(Zielonych Świąt) wyszedł wyrok, aby 
go spalić i przed spaleniem prosili 
go bardzo, aby powrócił do ich wia 

a on hańbił ich wielkiem łajaniem 
i rozkazali katowi, aby mu wyrznął 
język i wyciągnął go przez kark. A 
nim go umęczono błogosławił głosem 
wielkim z wielką radością: „Błogo- 
sławiony jesteś ty Boże, który no- 
święcasz imię swoje między wielu”! 

A na żydów (Ihudim) był wielki 
strach i ciemność wielka w tym dniu 
a nikt nie wyszedł za drzwi domu 
swego. Tylko jeden wyszedł a jego 
nazwisko Rabbi Lezer Syrikes, jego 
pamięć niech będzie błogosławiona, 
ponieważ nie miał znaku brody i 
przyszedł na miejsce spalenia, stanął 
między goimami. A przyszedł do nie- 

Wydawca Stanisław %ackiewicz. — Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

popiołu z ciała pobożnego, czystego, 
a wszystko zniszczyły płomienie. 
dostał od kilku goimów krwi 
tego i pobożnego. 

Gdy jedna goimka Śmiała się a 
roztwarła swą gębę, gdy kat urznął 
jego język i skrzywił usta jego Świę- 
te, goimka ta oniemiała i usta jej 
skrzywiły się a Safjanicy (Szufunikes, 
zapewne Safjannicy) którzy dali drwa, 
aby go spalić, tym spaliły się domy 
ich do gruntu. 

Tak niech zginą wszyscy twoi 
nieprzyjaciele, dla krwi twojego słu: 
gi, która była przelana, krew poboż- 
nego. 

Nazajutrz przyszło pismo na po- 
człę, aby go nie zabijać, ale już było 
po wszystkiem. 

Legenda kończy się w te słowa: 

šwig- 

Drukarnia „Wydzwniciwo Wiłeńskie*, Kwaszelna 23 | 

i święcił imie swoje w wielości, iwszy- | 
Cedek w mieście Wilnie, który po- 

    

                

    

   

scy szatanowie upadli z wielkiego | 
strachu a Święci aniołowie stanęli, | 
w miejscu gdzie Ger poświęcił imie | 
Boskie i przyjęli jego czystą duszę 
do rąk Abrahama ojca naszego i 
przyjęli z wielką radością bez końca. 
l był wielki strach na satana (prze- 
szkodziciela) a wielka radość była 
dia królów żydowskich a jego zasłu- | 
ga i zasługa wszystkich Świętych | 
(kdoszm —— męczenników za wiarę) 
niech nas wspiera, iżbyśmy dożyli | 
widzieć przyjście Zbawiciela Mesja- | 
sza Amen,“ 

(D. C. NJ)


