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Ryga, 3 stycznia. 

— Naturalnie wszystkiemu winna 
jest Polska.-— Litwini mają oryginalny 
pogląd na sprawy bieżącej polityki i 
zagadnień ekonomicznych. W Rydze 
wywołało wielkie niezadowolenie wia- 
domość o podniesieniu taryfy celnej 
na Litwie, w stosunku do towarów 
importowanych. Niektóre sfery handlo- 
we łotewskie gotowe były interpre- 
tować nową ustawę jako specjainie 
względem Łotwy skierowaną. Niektó- 
re cła zostały podniesione o 1000'proc. 
Nowa taryfa obowiązywać ma od 3 
stycznia włącznie. Co to ma znaczyć? 
zapytują w Rydze. Gdzie umowa han- 
dlowa? jak wyglądają przytem cu- 
daczne projekty dra Szlupasa?.. A 
otóż i minister skarbu, dr. Karwialis 
wyjaśnia na posiedzeniu sejmu, w wiiję 
Nowego Roku, że ta nowa taryfa 
wprowadzona została jedynie ze wglę- 
dów konkurencyjnych i skierowana 
przeciwko Polsce. — Litwa—powie- 
dział minister—posiada stałą walutę, 
która jest łakomiym kąskiem dla państw, 
które takiej waluty nie posiadają, a 
w pierwszym rzędzie Polski. Mówi- 
my teraz o powodzi towarów ро!- 
skich, o najściu ich na Litwę. Towa- 
ry polskie są tanie (i dobre) a przez 
to chętnie nabywane na  Litwie.— 
Oczywiste resumć z tego: niech inne, 
sąsiednie państwa cierpią, z winy 
Polski, która zawsze i wszędzie bru- 
ździ przeciwko Litwie, nawet i w 
tych wypadkach, gdy ma tanie i do- 
bre towary. Na zakończenie wyjaśnił 
litewski minister, że taryfa ta nie o- 
bowiązuje oczywiście państwa z któ: 
remi Litwa skrępowana jest traktata- 
mi handlowemi.—Musimy jednak do- 
dać, że umowa handlowa z Łotwą 
dopiero znajduje się w sferze pro- 
jektów, przeto taryfa w pierwszym 
rzędzie odbija się na ruchu handlo- 
wym z Łotwą. Niezupełnie to zgadza 
się z poglądami d-ra Sziupasa, który 
cheiał by widzieć Litwę połączoną w 
jedno państwo z Łotwą, ale inni dy- 
płomaci kowieńscy są odmiennego 
zdania —Co dla nas Łotwa? powia- 
dają—oto Kowno stoi w przededniu 
wielkiego sojuszu z Niemcami i Rosją. 

Rzeczywiście olbrzymie wrażenie 
_ zrobiła w Kownie wiadomość, że So- 
wiety ofiarowują Litwie jakieś tam 
koncesje leśne ra lat 20, wszystkie te 
jednak obiecanki wydają się być pi- 
šaue ma wodzie. Natomiast zachowa- 
nie Niemiec, czy też ich przedstawi- 
ciela w Kownie, należy nazwać bar- 
dzo charakterystycznem. 3 

Chodzi w danym wypadku o pe- 
wne zaognienie rzekome stosunków 
pomiędzy Niemcami i Litwą, z. po- 
wodu zatargu kłajpedzkiego. Należy 
zaznaczyć, iż tet rzekomy zatarg wy- 
padł właśnie w okresie  największe- 
go reklamowania sojuszu niemiecko- 
litewskiego w Kownie. Jakże ten so- 
jusz dojść może do skutku — mówi- 
iy pisma niemieckie na Litwie, gdy 
oto Litwini dopuszczają sie różnego 
rodzaju nadużyć względem Niemców, 
w Kłajpedzie i w  Kowieńszczyźnie? 
Rapiem, jak. grom z. jasnego. nieba, 
Spada na Niemców, szukających  je- 
RANK w interwencji « swej 
lalekiej ojczyzny, następujący wy- 

padek: Dn. 22 b. m. po as 
w Kownie zaprosił przedstawicieli 
prasy na małą konferencję niby coś w 
rodzaju „czarnej kawy”, właściwie jed- 
nak było to urzędowe rzyjęcie, tem waż- 
niejsze, iż miało. miejsce w chwili 
największego  rozognienia Sprawy 
kłajpedzkiej. Kogóż- zaprosił poseł 
na konierencję? Oto przybyli na nią 
jedynie przedstawiciele prasy urzędo* 
wej, gdyż ci tylko otrzymali zapro» 
szenia. Nikt, w tej liczbie „Lifausche 
Rundschau“ i „Memeler Dampibooi“, 
z prasy opozycyjnej zaproszeń nie о- 
tzymał. W istocie był io cios, Nieo- 
mai wydziedziczonym,  sponiewierą- 
nym, uciskanym i piześladowanym 
odebrano jedyne prźwo i nadzieję ją. 
ka 1m pizyświecała, mianowicie od- 
woływenia się do macierzy i szuka- 
nia w poiężnem państwie niemiec- 
kiem obrony i ochrony. Z fiegmą przy- 

« jął poseł niemiecki wyrzekania i ździ- 
wienie „Litausche Ruadschau*, któ- 
re nieomieszkało wyrazić z tego po- 
wodu, ale konferował tylko z prasą 
litewską, tą nawskroś litewską haka- 
tystyczną, ią właśnie która woła o 
o rozwiązanie sejmiku kiajpedzkiego 
i marzy © dyktaturze w  Kłajpedzie. 

_ Pominięto nawet przedstawiciela „Ju- 
dische Stumme*, która jest wyrazicie- 
lem sfer pizetnysłowo-handlowych, 
najbardziej ku Niemcom ciążących, 

"| Zgoryczą piszą o tym «incydencie» 
pisma niemieckie w Kownie i Kłaj. 

‚ pedzie, zaznaczając, że ani poseł sowiec- 
ki. anijłotewski, którzy przed kińkunastu 
dniami podobne konterencje zwoływa- 
l, nie czynili podobnych wyjątków 
wśród przedstawicieli prasy kowień- 
skiej. 
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Wewnętrzne Locarno. 
Jak przewidywaliśmy XX kongres 

P. P. S. zakończył się zwycięstwem 

formuły większościowej, wyrażającej 
zaufanie | @а dotychczasowych  kie- 

rowników partji i zgodę na udział 

posłów z socjalistycznego klubu par- 

lamentarnego w gabinecie hr. Skrzyń- 

skiego. Decyzja ta ucieszy nieza- 
wodnie zwolenników wewnętrznego 

Locarno, zadowolni prawdę mówiąc 

wszystkich posłów sejmowych nieo- 

mał od pierwszego fotela z prawicy 
do. ostatniego na lewicy — gdyż 

daje parlamentowi spokój i popularny 

parawan „zgody*, poza którym spo- 

kojrie można marnotrawić tak nie- 

dawno zdobyią niepodległość. Socja- 
liści nie ustępują, a więc rząd opiera 

się 6 spiżowy pjedestał parlamentar- 

nej koalicji, ' 

Kiikuletnie pozaparlamentarne rzą- 

dy p. Ponikowskiego, Nowakz, Wł. 
Grabskiego były zaprzeczeniem ustro- 

ju parlamentarnego, były kompromi- 

tącją konstytucji 17 marca, były do- 
wodem, że przy współczesnej ordy- 
nacji wyborczej parlament nie jest w 
stanie rządzić Polską. Ale nader mało 
uświadomiło sobie społeczeństwo pol- 
skie tę oczywistą prawdę, że rząd 

koalicyjny jest właściwie tak samo 
sprzeczny z istotą rządów parlamen- 
tarnych, jak rząd pozaparlamentarny. 
Dla rządów parlamentarnych potrze- 
ba większości rządzącej i potrzeba 
opozycji. Płodozmian partyjny stano- 

wi chlubę parlamentaryzmu angiel- 
skiego. Oparty jest o konkurencję 
poszczególnych kół politycznych w 

zdolności rządzenia krajem, w szczę- 

nika mają wiażenie, że socjaliści 

swe słowa z kolei także traktują na 

serjo. Stajemy więc wobec tragiczne” 

go pyłania: co w Polsce jest napraw- 

dę na serjo? Staręliśmy u stupa na 

drogach rozstajnych. Pan Zdziechow- 
Ski powiedział „na prawo*, p. Mora- 

czewski „na lewo”. Co powie hr. 
Skrzyński? — Należy przypuszczać, 

że powie „zostańmy na miejscu*. 

W ltem „zostańmy na miejscu“ 

ujawnia się też duch tego wewnę- 

trznego Locarno. ;Rząd hr. Skrzyń* 

skiego to stabilizacja marazmu w 

kraju. Powitaliśmy p. Skrzyńskiego 
radośnie, jako człowieka wybitnego, 

kierując się maleńkim promyczkiem 

nadziei, że zechce on może  trakto- 

wać rząd koalicyjny jako  trampolinę 
dla siebie, po upadku którego uiwo- 
rzy gabinet urzędniczy, a Sejm roz- 

wiąże. Doprawdy tylu Polska utrzy- 

muje bezrobotnych, że nie ma naj- 

mniejszej racji wypłacać ministerjalne , 

pensje tym 555 najszkodliwszym co 

do swego gatunku bezrobotnym w 

Polsce. Ale stało się inaczej. Obok 

p. Skrzyńskiego zmartwychwstała w 

Polsce siła polityczna marsz. Piłsvd- 
skiego. | panowie z prawicy i le- 

wicy cieszą się, że socjaliści przedłu- 

żają życie gabinetowi p. Skrzyńskiego, 
bo to ich zabezpiecza przed anty- 

parlamentarnym gabinetem marsz. 

Piłsudskiego. Ale wtedy dopiero ro- 
zumiałbym sejmową prawicę, gdyby 

w obawie przed powrotem marsz, 

Piłsudskiego zdobyła się na twórczy, 

odważny program polityczny i w о- 

bawie przed odpowiedzialnošcią nie 
śliwości pomysłów -i projektów —re-szukała współpracy z socjalistami. 
orm. Rząd hr. Skrzyńskiego. prawie 
przez żadną nie jest krytykowany 
opozycję. W naszem  Wyzwoleniu, 
komunistach i mniejszościach słowiań- 
skich giupują się bowiem elementy, 
które z tych czy innych pizyczyn 

absolutnie nie mogą być użyte na 
cement przy budowie państwa pol-- 
skiego, Pozatem i koło żydowskie i 

grupa chrześcijańsko-narodowa  zaj- 
mują wobec gabinetu hr. Skrzyńskie- 
go raczej życzliwe stanowisko. 

W czasach wojny rząd koalicyjny 
jest wyrazem solidarności marodu 

w dążeniu do jednego celu zwycię- 

stwa nad wrogiem. W czasie pokoju 

rząd koalicyjny oznacza, że żadna 

kombinacja parlamentarna _ niechce 

brać odpowiedzialności za władzę. 
Każda partja rządzi i każda uprawia 
wobec rządu opozycję.  Socjaliści 

psują co mogą, ale nie przeszkadza 

im wołać, że jest Źle i dobrze być 
nie może, bo w rządzie zasiadają tak- 
že endecy. Endecy zaś powiadają: 

jesteśmy w rządzie, ale siedzą tam 

także socjaliści—wobec tego nie mo- 
że być dobrze. Nikt. odpowiedzialno- 
ści więc nie przyjmuje na siebie. 

Ustąpienie ' socjalistów byłoby 

nieskończenie korzystne dla państwa. 

Zwężyłoby podstawę parlamentarną 
gabinetu p. Skrzyńskiego,  nadałoby 
wyraźniejszy jej charakter, -« możua 
byłoby trochę wyraźniej mówić o 
odpowiedziainości. Z  ustąpieniem 

socjalistów odpadły by też najbar- 

dziej nonsensowne żądania, które ga* 

binet obecny załatwia drogą kompro- 

misów. } 
Pozostając w gabinecie socjaliści 

popełnili też nonsens pod względem 

doktryny socjalistycznej. Rząd kartelu 
parlamentu francuskiego daleko bar- 

dziej lewicowy posiada charakter, 
a jednak p, Blum z nim nie współ- 
pracuje. Tylko wielkiej elastyczności 
współczesnych socjalistycznych po 
glądów przypisać można, że się go- 

dzą na współpracę z p, Zdziechow- 

skim. Ałe cóż! Oto p. Zdziechowski 
mówił o redukcji i oszczędnościach, 

„Wielu słuchaczom (zdawało się że 

bierze swe słowa na serjo. XX kon- 
gres socjalistyczny „uchwala, aby w 

Polsce wprowadzone zostało „napraw- 

dę bezpłatne” nauczanie i cały sze- 
reg innych postulatów, Spełnienie 

których wymaga nowych (olbrzymich 
funduszy. I znowu czytelnicy ; Robot» 

LJ 

Locarno ma zamienić przedwojen- 
ny system sojuszy: na system jedne- 

go wielkiego sojuszu państw euro- 

pejskich. Historja dotychczas po ma- 
coszemu traktowała próby, dążące do 
złamania twardych reguł dziejowych. 

Historja nam powiada, że nie po raz 
pierwszy szuka Europa formuły pow- 

szechnego pokoju. Szukano jej w 
Haadze, a dawniej w Watykanie, a 

Kościół był niegdyś większym autory- 
tetem, aniżeli Liga Narodów. Ale Lo- 

carno ma nam dać jedną wielką rzecz: 

brak wojny. Co może dać Locarno 

wewnętrzne? Jedynie i wyłącznie za- 

łatwianie każdej sprawy drogą kom- 

promisu, innemi słowy najgorszą 

metodą przy załatwieniu każdej sprawy. 

Pan Skrzyński wyspecjalizował się 

doskonale w mowach o protokule 

genewskim i o Locarno. Ale rozsze- 

rzenie jego haseł na nasz teren we- 

wnętrzny nie przyniesie nam korzyści. 

* 

Kompromis przy zatatwianiu kaž- 
dej sprawy staje często ceną zdrowe- 
go rozsądku i interesu państwa. 
Przykładem najlepszym jest kwestja 

reformy rolnej. Temu ogólnemu na- 
strojowi Locarno przypisuję względ- 

nie miękki ton artykułów prof. Stron- 
skiego w Warszawiance, « Tendencja 

układu w Locarno jest tak szlachet- 

ną, że nie można mieć pretensji do 

ludzi, którzy locarneński nastrój roz- 
powszechniają w kraju. Ale dopraw- 

dy z poprawek Senatu do reformy 
rolnej przeszły jedynie poprawki dru- 

gorzędne. Uchwalona retorma rolna 

to właśnie tasama ustawa, przeciw 

której podczas jej drugiego czytania 

w Izbie tak przekonywująco, tak 

słusznie, tak rozumnie i odważnie 
brzmiał głos prof. Strońskiego. 

W końcu końców maksymalnie 

radykalną ustawę rolną utworzyliśmy 
głosami prawicy przeciw głosom le- 

wicy. jest to stała tragikomedja pol- 
skiego życia parlamentarnego, Taksa- 

mo exira-radykalne nonsensy konsty- 

tucji 17 marca uchwalała prawica 

przy lewicowej kociej muzyce. Głos 
Słowa protestujący przeciw reformie 

rolnej zamieścił Robotnik w swoich 
«curiosach»,, uważając go za głos 

odosobniony, bo „nawet dalej idący 
niż zdanie Warszawianki". Nie ma- 
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Przed kongresem socjalistów we Francji. 
Losy gabinetu Brianda niepewne. 

PARYŻ 4. 1. PAT. Liczne departamentalne ugrupowania socjalistycz- 
ne rozpatrywały «w dniu wczorajszym w związku z rozpoczynającym się 
10 bm. kongresem narodowym socjalistów, kwestję udziału socjalistów 
w, rządzie. Poglądy jakie wyrażano było podzielone, jednakże wedle prze- 
widywań niektórych dzienników, większość kongresu wypowie się prze- 
ciwko udziałowi w rządzie. 

Motywy decyzji ks. Karola rumuńskiego. 
BUKARESZT 4 i PAT. Agencja Rador komunikuje: 

koby zrzeczenie się ks. Karola praw do tronu zostawało w związku 
rumuńskiego sprawą zamówień dla lotnictwa 

Informacje  ja- 
ze 

samolotów Focker'a, są 
całkowicie zmyślone, Decyzja ks. Karola nie została podyktowana wzglę- 
dami natury wojskowej. 

BUKARESZT, 4 I PAT. Prasa wyraża jednomyślnie ubolewanie z 
powodu decyzji ks. iKarola. Wedle informacji agencji Rador, motywy de- 
cyzji księcia mają charakter ściśle osobisty a bynajmniej nie polityczny, 
W dniu dzisiejszym zbiera się zgromadzenie 'narodowe celem przyjęcia 
do wiadomości zrzeczenia się ks. Karola praw do tronu oraz  przekaza- 
nia tych praw zgodnie z konstytucją synowi jego ks. Michałowi. W' Izbie 
i Senacie zostanie przyjęte oddzielnie włączenie do statutu rodziny kró- 
lewskiej postanowień związanych z nowym stanem rzeczy. Niezwłocznie 
potem premjer i minister sprawiedliwości odjadą do Sinaia w celu przed- 
łożenia postanowień parlamentu do aprobaty królewskiej. Izba i Senat za- 
kończą swe prace na posiedzeniu popołudniowem. 

Długi Włoch w Anglii. 
LONDYN 4 I PAT. Prasa angiel- 

ska poświęca liczne artykuły kwestji 
konsolidacji długu włoskiego, zazna- 
czając, że zwrot Włochom depozytu 
złota wartości 22-ch miljonów — fnt. 
szterl. jest wykluczany, oraz, iż rząd 
obecny tak samo jak- i poprzednie 
rządy nie mógłby nawet brać pod ;u- 
wagę podobnej propozycji. Dodać 
należy, iż złoto złożone przez rząd 
włoski zostało jeszcze w czasie woj- 

ny przesłane do Ameryki w celu ui- 
szczenia zapłaty za amunicję i zapa- 
sy wojenne przez sojuszników. Nie 
zapłacone przez rząd włoski procen- 
ty legły ciężkiem brzemieniem na An- 
glj, gdyż wynoszą one przeszło 
30.000.000 fnt. szterl. rocznie i są od 
5-ciu lat nieuregulowane. Na ogół 
prasa angielska wyraża zadowolenie 
z zamiaru rządu włoskiego załatwie- 
nia tej tak dawno odkładanej sprawy. 

Przedłużenie Roku Świętego. 
RZYM, 4/1. PAT. W akta'h Sedi Apostolicae ogłoszona z0- 

stała bulla papieska przedłużająca trwanie okresu jubileuszowe - 
go jeszcze na rok jeden. Pozatem bulla zawiera szczegółowe 
przepisy w sprawie odpustów jubileuszowych. 

Zmiana rządu w Bułgarji. 
+ Lapczew utworzył gabinet, i 

SOFJA, 4.1 Pat. Dziś będzie ogłoszony skład nowego gabinetu. Przed- 
stawia się on w sposób następujący: 

Lapczew — prezes Rady Ministrów i minister spraw wewn. Madża- 
row — minister spraw zagranicznych. Gurow — min. Finansów. Najde- 
now — min, Rolnictwa. Kulew — min. Handlu, Gieorgjew — min. Kolei; 
Wułkow — min. Wojny. 

Oświadczenie poselstwa sowieckiego w Kownie 
GDAŃSK, 41. PAT. Z Kowna 

donoszą: Poselstwo sowieckie w Ko- 
wriie ogłasza oświadczenie w którem 
zaznacza, że widzi się zmuszonem 
sprostować fałszywie podane przez 
oficjalną prasę litewską oświadczenie 
Cziczeriną wygłoszone podczas jego 
pobytu w Kownie o związku państw 
bałtyckich i sprawie wileńskiej. 

Prasa litewska podała—głosi ko- 
munikat—że Rosja odnosi się sym- 
patycznie do planowanego związku 
pafistw bałtyckich, poselstwo zaś 
stwierdza, że Rosja pragnie utrzymać 
stosunki z każdem z państw  bałtyc- 
kich oddzielnie, a w żadnym razie 
nie ze związkiem państw bałtyckich. 

  

Po stwierdzeniu powyższego, , Czi- 
czerin oświadczył, że Rosja inaczej 
ocenia związek 3:ch państw Estonii, 
Łotwy i Litwy, niż 4-ch państw Fin- 
landji, Łotwy, Estonji i Polski. W 
sprawie wileńskiej prostuje poselstwo 
informacje prasy litewskiej w Spo- 
sób następujący: Cziczerin podkreś- 
lając poglądy Z.S,S. R. na kwestję 
wiłeńską, nie powoływał się na tra- 
ktat ryski z Polską, gdyż zasadnicza 
teza, że los ziemi Wileńskiej może 
być rozstrzygnięty tylko na podsta- 
wie porozumienia Polski z Litwą, 
wynika z układu rosyjsko-litewskie- 
go z 1920 roku. 

YZ ZCS TZS SZYTE KERS 

Uchwały kongresu P.P.S, 
W trzecim i ostatnim dniu. obrad 

kongresu P.P.S. przyjęto szereg wnio- 

sków i rezolucyj. Po przedyskutowa- 

niu spraw orgatizacyjnych  jednomy- 

ślnie udzielono absolutorjum  ustę: 

pującym władzom partyjnym i wyra” 

żono im podziękowanie za ofiarią i 

wydajną pracę. Przegłosowano гб- 

wnież opracowane przez Komisję 
wnioskową wnioski w sprawie we- 
wnętrznego położenia politycznego. 
Poprawka mniejszości Komisji  Woj- 
skowej, stwierdzająca, „že wejście 
P. P. 5. do Rządu koalicyjnego wy- 
tworzyło dia Partji ciężką sytuację 
it. p.“, oraz stawiającą szereg ulty- 
matywnych żądań, została odrzucona 
olbrzymią większością, poczem  pra- 
wie jednomyślnie uchwalono rezolu- 

cję większości Komisji Wniosko wej, 
opartą na pierwotnej rezolucji C.K.W. 

Wśród innych rezolucyj uchwa- 
lońo: O przystąpieniu do akcji wie- 
cowej i demonstracyjnej pod hasłem 
wstrzymania podwyżek komornego, 
o wprowadzeniu w życie konstytu- 
cji przez ustawy, gwarantujące za- 
warte w konstytucji wolności oby- 
watelskie, o wyrażeniu piotestu prze- 

ciwko . prześladowaniu socjalistów 
przez komunistów w Rosji i przez W 
faszystów we Włoszech, 6 powoła- 
niu do życia Rady Gospodarczej cia- 
ła doradczęgo pizy Z. P. P, 5, o 
wprowadzeniu istotnie bezpłatnej i K. 
powszechnej oświaty w Polsce, w 
sprawie mniejszości narodowej na 
Kresach . Wschodnich, , domagającą 
się autonomji dla obszarów,  zamie- 
szkałych przez zwarte masy Ukraiń- 
ców i Białorusinów, oraz. niezwło- 
cznego utworzenia Uniwersytetu 
Ukraińskiego we Lwowie iw sprawie 
rolnej, protestującą przeciw popraw- 
kom Senatu. 
„Do Rady Naczelnej między inne- 

mi weszli pos. Daszyński (prezes) 
po.s Szczerkowski, Żuławski, Diamant p; 
(zastępcy). Do C. K. W. weszli pos. 
Perl, Barlicki, Jaworowski, Niedział- 
kowski, Czapinski, Zuławski i inni. 

Na członków Rady Naczelnej  ja- 
ko przedstawiciele okręgów weszli 
między innemi z Wilna pos. Pław- 
ski, Zagtębia—Stanczyk i Bergier, 
Pragier i Dobrowolski z Warszawy. 
Naogół skład Rady Naczelnej nie 
uległ większym zmianom. 

my o to pretensji do pisma  socjali- 
stycznego. Odźwierciadla ono tylko 

bezkrytyczny nastrój miast. 
A przecież podczas walnego zja- 

zdu ziemian, podczas kampanji prze- 

ciw obecnie uchwalonej ustawie pro- 
testowaliśmy wszyscy zgodnie prze- 

ciw tyrń właśnie artykułom o których 

się dziś tak nawpół przychylnie р!» 
sze i mówi. Przęcież przeciw obecnie 

uchwalonym zasadom. wypowiedział 
się polski świat naukowy, wypowie- 

działy się polskie stery ekonomiczne. 

Uchwalenie nonsensownej, anty- 
ekonomicznej a więc anty —państwo-" 
wej „reiormy* rolnej, uchwalenie 

niszczenia produkcji rolnej przy o- 

gólnem zadowoleniu i ogólzym spo- 
koju—jest właśnie dziełem tego wew - 
nętrznego Locarna. Cat. 

  

Sejm i Rząd. 
Min. Moraczewski urzęduje. 

WARSZAWA 4.1. (żel. wł. Słowa). 
Min. Robót Publicznych p. Moraczew- 
ski powrócił już zupełnie do zdro- 
wia i w dniu dzisiejszym objął urzę- 
dowanie. 

Wzrost drożyzny. 
WARSZAWA 411. (żel, wł, Słowa). 

Komisja Statystyczna ustaliła wzrost 
drożyzny dla Warszawy 11,2, Krako- 
wa 11,23 proc. i Poznania 3,4, 

Rozłam w Wyzwoleniu, 
„MW niedzielę obradował przez 

dzień zarząd główny Wyzwolanić W. rezultacie długiej dyskusji na te- mat stosunków wewnętrznych - w stronnictwie uchwalono rezolucję wykluczającą pos. Dąbskiego ze stronnictwa, Rezolucja zarzuca posło- wi. Dąbskiemu rozbijanie całości stron- nictwa przez łamanie karności kiubo- wej i prowadzenie podziemnej akcji % R zaspokojenia ambicyj osobis- 

Poza sprawą wykluczenia 
Dąbskiego zarząd główny Lenkalių sprawie fuzji z grupą pos. Bryla że tylko Kongres Wyzwolenia będzie * mógł powziąć taką uchwałę połącze- niową, oraz wezwał wszystkich pos- konęnooanujących sie z pod uchwał 

r i i 
patynė przestrzegania ;karności : 

odać do tego należ 
1 stycznia pos. Bujak, Mys, Bybeieę Jemielewski, Lewdoch, Waleron Nie- dzielski i Tabor zwrócili się do” kan- celarji sejmowej aby im nie ściągano składek z poborów na klub Wyzwo- lenia, W. ten sposób można było już się domyślać secesji. Zarząd Wyzwo- lenia uprzedzając wypadek wykluczył a> jako Egt6wnego ini- 

esji, r i i c. eszcie zaś udzielono 

Pos. Dąbski o swojem wyklu. 
czeniu, 

WARSZAWA, 4] (tel.wł. Słowa) Pos. Jan Dąbski w rozmowie z dziennikarzami oświadczył międz innemi co następuje: и „ = O wczorajszej uch ie- działem się dziś z džeduras da nych po przyjeździe z O at p na zjezdzie zarządu BEBE yzwolenia zebrani na 
Nad pos. 
uchwalili jednogłośnie ab - nie połączyło się ze й So Chłopskim. Nastroje wsi dążą żywio: - łowo do zjednoczenia. Denerwuje to oczywiście obecnych przywódców yzwolenią i dyktuje im rozpaczii - we kroki które muszą doprowadzić do rozłamu, Rozmiary jtego rozłamu będą znane w najbliższym cząsie. { Pos. Dąbski po powrocie z;Opa- = do Sejmu się nie zjawit V uluarach krążą pogłoski, że wystę- pujący z Wyzwolenia posłowie w iczbie około 18 zamierzają utworzyć nową niezależną partję. 

Pobyt prof. Kemmerera. 
w WARSZAWA, 4.1. (tel. oł, Słowa), niedzielę prof. Kemmerer zwiedzał szczegółowo Warszawę i jej zabytki: dniu dzisiejszym ekonomista ame- rykański odbywał w dalszym cia, konferencje z. przedstawicielami sier gospodarczych, Między innemi prof. emmerer odbył przeszło dwugo- dziną konferencję z prezesem  Kar- pińskim, u którego informował się 0“ położeniu gospodarczem kraju oraz o działalności Banku Polskiego, Prace swoje zakoń merer- przed ] onczy prof. Kem- 

wniosek pos. 
Kapelińskiemu 

15 b. m, i wyjedzie powrotem do Ameryki, Nasłęjńiy przyjazd uczonego przewidywany jėst przed Wielkanocą, 
Przebudowa administracji. 
„WARSZAWĄ. 4]], (tel, wł. Słowa), z Przybył do „Warszawy p. Mi- chał Bobrzyński b Namiestnik Galicji ! rozpoczął prace łącznie z komisją powołaną do s й 

administracji, PATĘ pozzbudówy, 

999020209000090000+ 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 
Dziś — premje ra 

MADAME  POMPADOUR 
Początek o g, 8 m, 15 wiecz. 

Jutro o g. 4 ej pp. 

po cenach najniższych 

Rewja Świąteczna 

   



ECHA KRAJOWE 
Dzień w Nowo=Šwiecianach. 

— Korespondencja Słowa — 

Rzadko zaiste się się zdarza, aby 
o jednej i tej samej osobie, tylu na- 
raz ludzi w różny sposób, a zawsze 
ujemnie, odzywało się. Rzadki ten 
wypadek zachodzistale gdy w Nowo- 
Święcianach zjawi się poseł na Sejm, 
czynny działacz N. P. Ch. na terenie 
pow. Święciańskiego p. Szapiel. Lud- 
ność tutejsza poznała się odrazu na 
działalności pos. Szapiela i ogół na- 
zwał go jednomyślnie „towarisžczem“, 
zbyt bowiem jaskrawo wraziły się w 
pamięć szczegóły afery antypaństwo- 
wej na wiosnę ubiegłego roku. Nic 

więc dziwnego, że jego ukazanie się 
na widowni Nowych Święcian budzi 
zrozumiałe zainteresowanie i zdziwie- 

nie, że jeszcze nadal ośmiela się 

przyjeżdżać, iu, gdzie krecia jego robota 
została zdemaskowana. 

A znają pos. Szapiela tu u nas w 

Nowo-Święcianach dobrze. Urodzony 
w pobliskiej wsi Maślance do chwili 

zanim stał się „wielkim człowiekiem 

politycznym" w oczach poważnego 

ogółu mieszkańców cieszył 516 nie- 
zbyt dobrą opinją. Kiedy więc zjawi 

się na dworcu—a jest to u nas swe- 

go rodzaju arena pos. Szapiela, gdyż 

z organizowania wieców dawno zre- 

zygnował— przyglądają się mu ludzi- 

ska i dziwią się niepomiernie że 

p. poseł jeszcze tutaj hasa zamiast 

dawno złożyć bezterminową wizytę 

p. Dabalowi w Moskwie. P. poseł 
jednak nie jest wrażliwy na te na- 

stroje i z zaparciem się siebie wy- 

GŁĘBOKIE. 
— (w) Rewizja w Magistracie. 

W ostatnich dniach władze nadzor- 

cze przeprowadziła rewizję Magistratu. 

Wyniki rewizji pomyślne. Stwierdzono 

sumienną i wzorową pracę we wSszy- 

stkich działach. 
— (w) Obława na wilki, W 

ostatnich dniach odbyła się w — та- 

jątku Konstantynowie obława na wiiki. 

Zabito 3 sztuki. Po polowaniu w któ- 

rem udział wzięło i! okoliczne zie- 

miaństwo p. Okuszko; właściciel 

Konstantynowa podejmował myśliwych 

sutem podwieczorkiem. 

MOŁODECZNO. 

— (b) Poświęcenie ekspozy: 

tury starostwa. W dniu 2 b. m. 

odbyło się w Mołodecznie otwarcie 

ekspozytury pow, Mołodeczańskiego 

i poświęcenie lokalu. Miejscowy pro- 

boszcz. w obecności duchownych 

innych wyznań religijnych, władz 

administracyjnych (z ramienia p. De- 

legata Rządu obeciy był inspektor 

administracji p. Gintowt-Dziewałtow- 

ski) wojskowych oraz przedstawicieli 

K. O. P. dokonał poświęcenia. 

© Po przemówieniach p. Dziewał: 

towskiego i starosty Nitosławskiego 

uczestnicy zaproszeni zostali na šnia- 

danie które odbyło się w  miejsco- 

wem kasynie oficerskiem. 

Zgodnie z przepisami okólnika 

zatwierdzonego przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych w zakres dzia- 

łalności ekspozytury wchodzą na- 

stępujące gminy: Mołodeczańska, 

Lebiedziewska, Kraśnieńska, Radu- 

szkowicka, Gródecka, Bienicka oraz 

miejska Raduszkowicka. | 

Do zakresu kompetencji ekspozy- 

tury należą następujące Sprawy: 

przyjmowanie podań, przeprowadza- 

nie niezbędnych dochodzeń na miej- 

scu, wydawanie dowodów  osobi- 

stych, kart pobytu i azylu (ża wy- 

jątkiem paszportów zagranicznych), 

wydawanie poświadczeń  obywatel- 

stwa (z wyjątkiem nadania i uznania), 

kart łowieckich, zezwoleń na broń, 

zaświadczeń moralnošči i innych, 

zezwoleń na prawo urządzania imprez, 

przepustek granicznych, ‚ рггерго- 

wadzanie rozpraw administracyjūo- 

karnych, lustracje gmin i posterun- 

ków  administacyjnych, załatwianie 

korespondencji z policją i KOP: 

Sprawy resortowe jak: budżet, 

odbudowa, zdrowie publiczne, wete- 

rynarja nie wchodzą w kompetencje 

ekspozytury i podlegają kompetencji 

starostwa w Wilejce pow. 

Kierownikiem ekspozytury wyzna- 

czony został p. J. Suchorski b, za- 

Nowo-Święciany 2-go stycznia. 

głasza oracje o tem jak to w Angli 
tylko patrzeć rewolucji, że rychło już 
nastąpi „klapa” burżuazji wysysającej 
krew i t. d. Myślał by kto, że pos. 
Szapiel ogranicza się tylko do  refe- 
rowania spraw polityki zagranicznej? 

Nie—p. poseł poświęca również nie- 

mało uwag i sprawom miejscowym, 

a zwłaszcza interesują go procesy ko- 

munistyczne i rzekomo niewyraźna 
w -nich rola policji. : 

Kiedy mówił pos. Szapiel o tej 
roli policji w czasie ostatniego swego 

występu na stacjj Nowe Swigciany, 

ktoś wśród zebranych przysłuchujący 

się wywodom „wielkiego człowieka po- 

litycznego“ zauważył, iż rola policji 

jest chyba dlatego niewyraźna, że 

poseł Szaniel jeszcze chodzi i wygła- 

szą podobne brednie. Głośna ta uwa- 

ga zmieszała pos. Szapiela, który 

milczkiem podążył na peron gdzie 

stał już pociąg do Warszawy. Za- 
miast strzerhiennego wśród zebranych 
roziegaly się niezbyt Sympatyczne 

pod adresem posła okrzyki. Taki jest 

przebieg ostatniej wizyty pos. Szapie- 

la w. Nowo - Święcianach. Wśród 
mieszkańców panuje przekonanie że 

lepiejby było aby pos. Szapiel zaniechał 
odwiedzin na przyszłość, gdyż mogą 
one z czasem przybrać zupełnie nie 

przyjemny dla jego osoby obrót. My 

tutaj, mamy dość tych bredni, O.re- 
wolucjach, wysysaniu krwi i t. d., 
chcemy pracować spokojnie.: 

gy p (AL, Piet. 

stępca starosty pow. Dziśnieńskiego 

podległy administracyjnie staroście 

Wilejskiemu. ё 

Personel ekspozytury składa się Z 

7 osób, przyczem Zaznaczyć należy 

że przy organizowaniu ekspozytury 

nie stworzone zostały nowe etaty, a 

posiłkowano się personelem przenie- 

sionym z innych urzędów" 

REEDA IERZSTRRZESKTZE SI SISISTEONA SS 

Kto wygrał dolarówkę? 

W sobotę ubiegłą w Ministerstwie 

Skarbu odbyło się ostatnie ciągnienie 

pierwszej serji dolarówki. Rozloso- 

wano 52 premje na ogólną sumę 25 

tys. dolarów. 
Największa wygrana: 
8.000—991.997. 
3.000—216.457. 

1.000 dolarów — 509.867, 010.681, 
167.965, 536.767, 281.125, 509.146, 

507.246, 723,967, 288.429, 377.706. 

100 dolarów — 629.138, 075.922, 

821,954, 373.025, 364185, 608.142, 
217.808, 059951, 076441, 502.784, 
631.689, 263.970, 557.003, 628.985, 

204.087, 571.582, 321.490, 982.446, 

942.805, 871.157, 864.269, 639.764, 

442.264, 841.148, 872.517, 127.440, 

769,686, 451.502, 022931, 010,895, 

306.633, 516.365, 700.177, 243.211, 

790.436, 665 330, 854.487, 864,769, 

609,621, 435 749. 
Pierwsze ciągnienie drugiej serji 

„dolarówki* odbędzie się 1 marca 

1926 roku. 
PRERTAM < 

Nowcści wydawniczea 
— Irena Pokrzywnicka: <A-B-C>. War- 

szawa. Bibljoteka Polska. 1926. 
Jak sam tytuł wskazuje jest to abecadło. 

Format duży. Ile liter tyle plansz z wdzięcz- 
nie ugrupowanemi rycinami kolorowanemi; 
aniół, atrament, astry... waza, wąż, wino- 
grono... it. p. Mocny karton, rysunki wyra- 
ziste a bez stylizacji. Zarazem miły poda: 
rek i—pożyteczny. 

— Z. Fedorowicz: „Polska*. Krajobraz 
i człowiek. Wypisy geograficzne. Warszawa. 
M. Arct. 1925 

Mocno interesująca książka. «Wypisy» 
zaczerpnięte z dzieł i artykułów wybitnych 
pisarzy. W barwnych i wiernych opisach 
izeciągają kolejno przed naszemi oczami: 

Tatty St. Witkiewicz, Tetmajer, M. Karło- 
wicz), Beskidy i Pieniny, Kraków, tereny 
naftowe (Sewer), Śląsk (A. Gruszecki w po- 
wiešc: <Kreiy»,Žeromski w «Ludziach bez- 
domnych»,) Wyżyna, Małopolska. (A. Janow- 
ski), Bór na Łasicy (Żeromski), Ziemia chełm- 
ska (Reymont), Podole, Wołyń (Kossak- 
Szczucka) Polesie (Weyssenhoif), Polowanie 
na głuszca (Weyssenhoff), Podlasie (Glo- 
gier) Puszcza Białowieska (Sieroszewski),La- 
sy nad Narwią (Dygasiński). Kujawy (Pizyby- 
szewski), Gdańsk (Gomulicki, Oppman), Wy- 
cieczka Niemnem (Glogicrj, Melodja Wilna 
(Dzikowski), Trakt Napoleoński (Cz. Jan-. 
kowski) etc. eta. 

< 

Polska Macierz 
Szkolna. 

Wywiad z prezesem dr. W. 
Węsławskim 

Rok 1925 jest już za nami. Przyj- 
rzyjmy się więc co w roku tym na 
polu pracy społecznej zostało zrobio- 
ne. Przegląd nasz rozpoczynamy wy- 
wiadem z p. prezesem dr. Wę: 
sławskim o działalność Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. 

Kilka lat spokojnej pracy—rozpo- 
czął p. prezes Węsławski—dało to- 
warzystwu możność rozwinięcia wię- 
kszej i bardziej intensywnej  działal- 
ności na polu oświaty. 

Dzięki zapisowi sp. Marji Skarbek 
Ważyńskiej, mogliśmy w roku 19245 
utrzymywać 120 szkół w Wojewódz- 
twie Wileńskiem i 24 w Bialostoc- 
kiem, prowadzić ochrony dzienne w 
lecie i kursy dla dorosłych w Wiłnie 
i na prowincji. Na kursy te uczęsz* 
ezato ogółem przeszło 800 osób. W 
szkołach Polskiej Macierzy Szkolnej 
uczyło się 5225. 

— Czy p. Prezes uważa za ko- 
nieczne zakładanie szkół przez Ma- 

cierz wobec licznych szkół państwo 
wych? 

— Szkoły Polskiej Macierzy Szkol- 

nej są wprost niezbędne w naszym 
kraju, gdzie nawet ludność polska 
dotąd jeszcze nie opanowała języka 

ojczystego. ` 

Szkoły państwowe muszą być 

stałe, zakładane są tam, gdzie ilość 
dzieci w wieku szkolnym przewyższa 
liczbę 40. Mamy jednak zapadłe wio- 

ski, gdzie dzieci jest zaledwie 15— 
20. Niepodobna zostawiać ich bez na- 

uki i uświadomienia tak społecznego 

jak i narodowego. Wszak dzieci to 
przyszłość nasza, podwaliny Państwa 
Polskiego. Macierz winna o tem — ра- 

miętać i iść z oświatą do każdego 

zakątka. 
— A czy po za szkolną nauką 

prowadzone było przez Macierz po- 
zaszkolne nauczanie? : 

— Tak, i to bardzo powažnie, 
Za pomocą kół, których liczymy о- 

becnie około 60 na prowin- 

cj, prowadzone były Kursy dla 

dorosłych, zakładane przy kołach i 

szkołach wypożyczalnie książek i 

Domy Ludowe, urządzauo również 

odczyty z przezroczami swietlnemi. 

Założyliśmy w roku ubiegłym 5 o- 

chron dziennych w  Gierwiatach, w 

Olkienikach, w Krewie, Milejkowie i 

w Ławaryszkach. 4 pracowały tylko 

przez lato, 5-ta w Olkienikach zamie- 

nioną została na stałą i uczęszcza do 

niej 20 dzieci. Ч ‚ 

W akcji piebiscytowej Macierz 

bardzo poważny brała udział, uświa- 

damiając ludność o potrzebie szkoły , 

polskiej państwowej. : 
We wrześniu b. r. założyliśmy 

nowe Seminarjum Żeńskie Nauczy- 
cielskie, istniejące bowiem Seminar- 

jum Państwowe im. kr. Jadwigi nie 
było w stanie pomieścić wszystkich 

zgłaszających się po naukę dziew- 

cząj. SEA 
Wobec napływu z prowincji do 

Wilna uczącej się młodzieży męskiej, 

zamierzaliśmy założyć bursę, czyli 

internat dla chłopców. Lokal był już 

odnajęty i odpowiednio urządzony, 

zapewniona sumienna opieka dla ucz- 
niów, wszystko jednak rozbiło się o 
brak zrozumienia ważności takiego 

internatu przez rodziców, którzy wo- 

lą umieszczać swe dzieci prywatnie, 

nieltroszcząc się znajdączy znajdą one 

tam odpowiednią opiekę i kierunek wy- 

chowawczy, niż w przeznaczonych 

na ten cel bursach. Lepiej o wiele 
powiodło sie pod tym względem w 
Duniłowiczach, gdzie miejscowe ko- 
ło P. M. Sz. założyło bursę dla chło- 
pców, która się rozwija bardzo do- 
brze. 
Wo — A jakie są dalsze zarnierzenia 
Macierzy na rok przyszły? 

— Prowadzenie szkół, wznowie- 
nie kursów dla dorosłych, które o- 
becnie dla braku funduszów zostały 
wstrymane, 

— A fundusz o któtym | wspomi- 
nał p. Prezes? 

— Wyczerpany, żyjemy resztkami 
i z konieczności trzeba było nie je- 
dną pracę zahamować. Ciężkie poło- 
żenie materjalne kraju odczuwa i na- 
sze Towarzystwo nader dotkliwie. 
Zmuszeni zostaliśmy zaniechać już 
od jesieni prowadzenie Kursów dla 
Dorosłych, a przynajmniej opłacanie 

ŁOWwo 

Smierć małżonki Humberta L. 
BORDIGHERA, 4/1. PAT. Królowa - matka włoska zmarła 

dziś o godz. 10-tej min. 15 rano. 

Sledztwo w sprawie fałszerzy banknotów 
na Węgrzech. 

BUDAPESZT, 4 I. Pat. W akcji 
przeciw fałszerzom banknotów 1.000 
frankowych, nastąpił obecnie zwrot 
zasadniczy. W ciągu dnia wczorajsze- 
go policja otrzymała obciążający ma- 
terjał, wedłe którego ks. Ludwik 
Windischgraez brał wybitny udział 
w  fałszerstwie banknotów. Na 

BUDAPESZT, 4 I. Pat. Pisma 
donoszą, że ks. Ludwik Windischgraez 
był głównym organizatorem bandy 
fałszerzy banknotów  frankowych. 

Wydawnictwo wie 

podstawie tego obciążającego ma- 
terjału policja w ciągu dnia dzisiej- 
szego aresztowała księcia. W związku 
z tą Sprawą, min. 
zawiesił w urzędowaniu szefa policji 
Nadesy'ego i wytoczył przeciw nie- 
mu śledztwo dyscyplinarne. 

że «Pester Lloyd» dowiaduje się. 
klisze fałszywych 1.000 frankowek 
sporządzano „w lokalu instytutu 
kartograficznego. 

deńskie w Polsce. 
WIEDEŃ, 4 1. PAT. Wiener Allgemeine Zeitung donosi, że nakładem 

tego dziennika pojawi się bogato 
Polska* w językach: niemieckim, fran 
dzie odtwarzało całokształt życia politycznego, kulturalnego 

ilustrowane dzieło p. t. „Dzisiejsza 
cuskim i angielskim. Dzieło to bę- 

i gospodar- 

czego Polski. Materjał opracowany został z nadzwyczajną dokładnością i 
stanowić będzie pewnego rodzaju encyklopedję o Polsce oraz sprostuje 
liczne nieprawdziwe wiadomości o Polsce obiegające zagranicę. Wydaw- 
nictwo wzywa instytucje polskie ażeby do dnia 10-go stycznia nadesłały 
do redakcji jeszcze brakujące artykuły i ilustracje. 

Czyim przyjacielem jest p. van Hammel. 
GDAŃSK. 4. |. Pat. Danziger Zeitung podaje w związku z nomi- 

nacją Van Hammel'a na stanowisko Wysokiego Komisarza Ligi Narodów 
w Qdańsku, artykuł angielskiego pisma «Nation» w którym — według 
Danz. Zig. — między innemi ma się 

Ligi Narodów przez mianowanie von 

swym wrogom w Niemczech. Rada L 

znajdować następujący ustęp: „Rada 
Fammel,a sama dostarczyła amunicji 
igi, która przy rozpatrywaniu wielu 

ważnych kwestyj, dała dowód swej dodatniej działalności, w tej sprawie 
dopuściła się wielkiego błędu, który może pociągnąć za sobą poważne 
skutki”. Pismo angielskie nazywa — jak stwierdza Danz. Żgt. — won 

Hammel'a przyjacielem Polski a wrogiem Niemiec. 

Wzburzone fale Tamizy grożą zalewem. 
LONDYN, 4 |. Pat. W związku z powodziami w dolinie Tamizy 

panuje tu wielkie zaniepokojenie. Rzeka przybiera ciągle. Szkody są 

ogromne. Komunikacja utrzymywana jest przy pomocy łodzi. Ludność 

przenosi meble na najwyższe piętra. Ostrzeżeni zawczasu farmerzy zapro- 
wadzili bydło na łąki wyżej położone 
Tamizy przewyższa półtora mili. 

. W okolicach Oksfordu szerokość 

Powódź nie grozi Nadrenii. 
KOLONJA 4 I PAT. Woda na Renie i jego dopływach opada o 3 

ctm. na godzinę. Poziom wody na Renie wynosi obecnie około 8-miu 

metrów. 

Wisła przybiera. 
WARSZAWA. 4. I. (tel. wł. Słowa). Wisła pod Warszawą przybiera 

w dalszym ciągu. W dniu dzisiejszym 
metra. Okręgowa Dyrekcja Dróg wod 
dnia dzisiejszego. 

przybór wody wyniósł 3 i pół 
nych zapowiada spadek na wieczór 

Pogrzeb oliar Śnieżycy. 
Z Głębokiego donoszą: Dnia 30 grudnia, odbył się tu uroczysty pogrzeb 

6 robotników, ofiar niesłychanej śnieżycyw Wileńszczyvnie, którzy zabici zostali 
przez pług motorowy do oczyszczania szyn od śniegu, w dn. 25 grudnia pomię- 

dzy stacjami Nowdruck-Głębokie. Na pogczeb przybyli przedstawiciele władz 

kolejowych. Kondukt postępował od szpitala sejmikowego, w asystencji duchow- 
nych katolickich i prawosławnych. Poza sześcioma wozami pogrzebowemi, szedł 
tłum ludzi z pobliskich wsi i miasteczka, oraz rodziny tragicznie zmarłych ofiar 

obowiązku. Cały obrządsk robił niesłychanie przygnębiające wrażenie. Pogrzeb 
odbył się na koszt Wileńskiej Dyrekcji Koiejowej. 
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za nie, gdyż ofiarne jednostki wśród 

nauczycielstwa Polskiej Macierzy 
Szkolnej podjęły tę pracę zupełnie 

bezinteresownie. Ofiarność to wielką 

bardzo i tem bardziej zasługuje na u- 

znanie, iż robią to ludzie bardzo nie- 

zamożni, opłacani o wiele mniej, 

niż nauczyciele państwowi. 
„Gwiazdka* tygodnik dla dzieci i 

młodzieży, została również zamknię- 

ta. Przeżywamy chwile nader /ciężkie, 

społeczeństwo nasze wyczerpane da- 

niną i podatkami jest o wiele mniej 

ofiarnem na prace Macierzy niż w 

latach ubiegłych. dlatego zmuszeni 
zostaliśmy do zredukowania  niektó- 
rych działów naszej piacy. Wytężać 
natomiast musimy siły, by utrzymać 

Domy Ludowe, ochrony, szkoły i 

szerzyć za pomocą Kół na prowincji 

jak największe uświadomienie naro- 
dowe. 

Oluchę nam niesie to, że społe- 
czeństwo kresowe, które dotąd obo: 
jętnie patrzało na poczynania Macie- 
rzy, obecnie bierze udział w naszej 
piacy. Powstają nowe Koła na naj- 
bardziej oddalonych kresach i biorą 
na siebie całkowite utrzymanie szxół 
i opiekę nad niemi. Pracują w ten 
sposób: Koło Dziśnieńskie, które za- 
łożyło 7 szkół, Miorskie 2 szkoły, 

Głębockie 2 szkoły i Chocieńczyckie 
jedną szkołę. 

W styczniu w Wilejce powiato- 
wej projektowany jest Walny Zjazd 
wszystkich 10 Kół Macierzy pracu- 
jących w powiecie. Jest nadzieja, że 
ten Walny Zjazd przyniesie pożytecz- 
ne rezuliaty pracy oświatowej. 

Mimo więc ciężkich bardzo wa- 
runków, Centralny Zarząd Polskiej 
Macierzy Szkolnej patrzy w  przysz- 
łość z otuchą i wierzy, że społeczeń- 
stwo nasze przyjdzie nam z pomo: 
cą chociażby tylko przez liczne za- 
pisywanie się na członków naszego 
Towarzystwa, a następnie przez po- 
parcie Daru Narodowego 3-go Maja. 

— A ile wynosi składka roczna 
Członka zwyczajnego? Sj 

— Trzy złote. 
— No, to i w tych nader cię- 

żkich warunkach w jakich zostajemy 
każdy prawy Polak może i powinien 
tea dobrowolny podatek oświatowy 
zapłacić. 

— Obyż słowa te w czyn się 
zamieniły, uśmiechnął się pan Pre- 
zes i rok 1926 przyniósł Macierzy 
spory zastęp członków, a tem sa- 
mem umożliwił nam prowadzenie 
dalszej pracy. R 
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Z niezbadanych ziemi 
Syberji. 

Droga śmierci aldańskich ko- 
paczy. 

W tych dniach wrócili do Mos- 
kwy uczestnicy t. zw. wyprawy Al- 
dańskiej, organizowanej przez zwią- 
zek woinej ochotniczej fioiy powiet- 
rznej dla zbadania połączenia powiet- 
rznego od kołejj amurskiej do Ja- 
kucka. Opowiadania uczestników ek 
spedycjj o pracach w nieznanych 
krajach przypominają fantastyczne 
obrazy awanłurniczych przygód. 

Aldańska wyprawa odjechała na 
Sybir z Moskwy z końcem maja i 
Składała się z trzech przedsiębiorstw 
lotniczych, z jednego inżyniera geo- 
deza i fotografa. Celem ekspedycji 
było zbadanie warunków urządzenia 
linji powietrznej od koleji amurskiej 
do Jakucka ze stacją w  Niezamie- 
tnem, która jest administracyjnym 
cenirem złotych pół aldańskich. 

Wyprawa utorowała sobie drogę 
przez górskie tajgi i ogromne bagni- 
ska, które znajdują się i na terenie 
wyższym. Z powodu tych nieprzyja- 
znych warunków wprawa posuwała 
się bardzo pomału naprzód. Często . 
przebyła tylko 7 wiorst przez dzień. 
Niejednokrotnie musiano wyciągać 
konie pogrążone aż po brzuchy w 
błocie, niejednokrotnie spali uczestni- 
cy wyprawy na darni wśród bagnisk. 
Przez cały czas droga pokryta była, 
padliną koni i wielbłądów, co wskazy- 
wało drogę, jaką szty zastępy zło- 
dziei, paserów, poszukiwaczy złota i 
spekulantów. Uczestnicy wyprawy 
widzieli także po drodze dziesiątki 
gnijących trupów kopaczy złota, któ: 
rzy uciekali ze znanych aldanskich 
kopalni, nie mogąc dia braku jzajęcia 
„A nieznacznych zarobków utrzymać 
się wobec panującej tam drožyzny. 
Przy kopalni Niezamietnoje założono 
miasto ze skleconych  powierzchow- 
nie baraków, które zamieszkiwało 2000 
oby waieli. 

Gdy w kraju spadł wielki Śnieg, 
wyprawa była zmuszona zostawić ko- 
nie, które pod śniegiem nie znajdy- 
wały dla siebie pokarmu, na los 
Szczęścia i wsiadła do sani zaprzęžo- 
nych w reny. Z miasteczka Nieza- 
mietnego zwróciła się wyprawa w 
kierunku nowo założonego miasta 
Tomotko, które będzie ieżeć na brze- 
gach rzeki Aidanu i stanie się w 
przyszłości administracyjaem środo- 
wiskiem aldańskich kopalń. Dotych- 
czas „miasto“ składa się z dwu 
Szop i z paru większych składów. 
Wyprawa była w drodze przez 3 
miesiące a przebyła zaledwie 1.300 
wiorst. 

W czasie wyprawy ustalili fa- 
chowcy lotnictwa, że w dziewiczych 
lasach niema ani jednej naturalnej 
polany na lądowanie aeroplanów, tak 
że wybudowanie linji lotniczej między 
Jekuckiem a okręgiem amurskim po- 
ciągnęłosy za sobą wielkie wydatki. 

09<*POOPOOOPEOOLPT 

Kier. internatu 
WA z. 

T- „Przysztošė“ 
niniejszem zawiadamia. rodziców i opieku- 
nów, by zechcieli do 12 b. m. uregulować 
zaległości za utrzymanie chłopców w  in- 
ternacie, lub zgłosili się dia porozumienia 
się w tej kwesiji, ul. Zarzeczna 5. Po upły 
wie tego czasu będą opublikowani imiennie. 
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„Zwycięstwo za grobem“ 
Reduta: «Dom otwarty» komedja w 

trzech aktach Michała Bałuckiego. 

Kochany, poczciwy Bałucki! 

Przeżywał jeden z tych dramatów, 

których widownią jest Polska wieku 

XIX a aktorami pisarze, często wielcy 

częściej mniejsi, a wszyscy z pośród 

nich przeważnie zjawiali się i two- 

rzyli w okresach przełomu prądów 

ideowych i literackich : 

Prądy te spychały zasłużonych i 

zdolnych li tylko z powodu braku w 

dziełach ich pierwiastków „nowych*, 

tak jakby nowość dawała wyłącznie 

prawo do bytu, do życia, zwłaszcza 

w literaturze, która będąc „jęstestwem 

morainem narodu, żadnym  zniszcze- 

niom niepodległa*, jest też nieśmier- 

telna. ё 
Bałucki należy do pisarzów szczę- 

śliwych, których zwycięstwa za gro- 

bem jesteśmy świadkami, : 

Przez lat trzydzieści za życia, 

a potem pe śmierci (do chwili obec- 

nej) bawił i bawi Bałucki już drugie po- 
koienie, a czas jest dla niego dobro- 
dziejem: zaświadcza wprawdzie, iż 
tworzywo  Bałuckiego już myszką 
trąci, już patyna pół wieku zatarła i 
przykryła świeżość i aktualność $го- 
dowiska, które malował. ' Jednak tkwi 
w tych komedjach ów pierwiastek 
ogólno-ludzki, który ma swój począ- 
tek w słabości człowieka, 

Rozkwit twórczości „Młodej Pol- 
ski* i powstałe stąd zapomnienie pi- 
sarza, bawiącego dotąd publiczność 
w teatrach polskich, rosyjskich i cze- 
skich, stały się dla Bałuckiego  tra- 
giczne: w roku 1901 w krakowskim 
paiku Jordana pozbawił się życia. 

Jakie jest stanowisko  Bałuckiego 
w historji teatru świadczy fakt gry- 
wania sziuk jego, prawie bez  przer- 
wy, przez pół wieku przeszło — i 
wolno sądzić — jeszcze przez pół 
wieku w przyszłośc, a może i 
dłużej, 

Jakie zaś jest jego stanowisko w 
historji komedji polskiej? 

Odpowiadając na to pytanie nale: 
ży wyeliminować ze swych wrażeń i 
reileksyj wszystkie _ okoliczności, 
związane z powodzeniem sztuk jego 
na scenie, i brać pod uwagę wyłącz- 
nie technikę i ideologję utworów, to 
znaczy badać treść i formę komedyj 
па tle rozwoju komedji polskiej, 

Tak badana twórczość sceniczna 
Bałuckiego nie wytrzyma ani próby 
czasu ant skalpela krytycznego. 

Treścią jego licznych utworów 
komedjowych jest małomiasteczkowe 
kołtuństwo, terytorjalnie podwawelskie. 
Stąd zagadnienia jego komedyj obra- 
cają się w sferze życia drobno mie- 
szczańskiego, z rzadka ubarwiane ten- 
dencją polityczno-społeczną. Są to za: 
cieśnione do miasta Krakowa obraz: 
ki i malowidła obyczajowo-rodzajo- 
we, zaprawione dużą dozą satyry lub 
parodii. 

Z biegiem czasu rysy lokalne po- 
częły tracić aktualnosć i žywošė, 
prawdziwość środowiska zaczęła na- 
bierać cech «historyczności». To by- 

ło już, było i bodaj w tej barwie mi- 
nęto bezpowrotnie. Pozostały drobne 
i mniej uchwytne cechy ogólno ludz- 
kie wad i słabostek natury przecięt- 
nego (albo wogóle) człowieka. I te 
muszą być podkreślane dla wydoby- 
cia trwalszej wartości komedyj Ba- 
łuckiego. Cechy te jednak są słabsze 
w wyrazie i upośledzone w konstrukcji 
utworów — i dlatego powstaje trud- 
ność zadania prezentacji teatralnej 
Bałuckiego. Trudność ta się zwiększa 
jeszcze przez to, że Bałucki budował 
swoje komedje na zasadzie kontrastu: 
zna dwa rodzaje ludzi—obciążonych 
wybitnie wadami (i to są główne 
postaci) — i dodatnich papierowych 
ludzi z literatury, bez rumieńców 
życia i kręgosiupu ideowego (i to są 
postaci drugoplanowe). Prymitywizm 
budowy takiej świadczy o jednostron- 
ności typów Baluckiego i próżno 
szukać tam wybitniejszych rysów cha- 
rakteru, a tembardziej indywidual- 
ności ludzkich! 

A technika komedyj? Ich konst- 

rukcja? 
Jeden z krytyków powiedział już, 

że przypominają one technikę przed- 
tredrowską i widz lub czytelnik nie 
znający historji literatury i nie orjen- 
tujący się w kolorycie komedyj Ba- 
łuckiego — mógłby mniemać, że tak 
jest w istocie, że nie Fredro przed 
Bałuckim, ale Bałucki przed Fredrą 
tworzył dla sceny. 

Akcję utworów naszego autora 
popycha zwykły przypadek. Bałucki 
nie przekracza w naiwności środków 
technicznych, w prymitywizmie sztu- 
ki scenicznej W wypadku omawia- 
nym, a chodzi nam wciąż przeważnie 

„© „Dom otwarty”, akcja rozwija się 
w dziwny sposób. Jeżeli nikt tego 
nie powiedział jeszcze, to trzeba to 
powiedzieć (lub powtórzyć) że dzwo- 
nek w domu państwa Żelskich jest 
tem, co się określa terminem „spiritus 
movens". Bo jakże jest to? Żył so- 
bie dobry Władysław z naiwną żoną, 
grywał w szachy z poczciwym I raso- 
wym wujem  Telesiorem, Kamilka 

gruchała i przekomarzała Się niewin- 
nie ż narzeczonym, aż naraz dzwo- 
nek: do cichego domku zadowolo- 
nych z siebie wpada pani Wicher- 
kowska, za drugim dzwonkiem Fi. 
kalski i rzecz uradzona: wieczór tań- 
cujący otwiera dom państwa Żelskich. 
I dzwonek po dzwonku sprowadza 
cały światek, powoduje konflikty i 
„katastrofę”, jej echa, i wreszcie ten- 
że dzwonek powraca dawny spokój 
ponownie zamkniętemu domowi: sta- 
ry poczciwy służący odkręca ów 
dzwonek izapanowuje dawna sielanka. 

Nie należy do rzeczy trudnych 
krytyka środków, jakiemi się posiu- 
guje Bałucki. Nie o to też chodzi, 

Zamierzałem pokrótce podnieść za- 
lety i wady Bałuckiego aby zrozu- 
mieć czemu należy zawdzięczać, że 
dotąd go słuchamy i słuchać długo 
będziemy na scenach po!skich 

Oto przedewszystkiem zabawne- 
mu  skarykaturowaniu postaci małe- 
go Światka, satyrycznemu rysunkowi 
obyczajowemu. humorowi dobrego 
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Ruch budowlany w Wi- 
leńszczyznie. 

W roku 1925 sezon budowla- 

ny trwał niezmiernie krótko. Na spóź- 

nione rozpoczęcie sezonu wpłynęły 

w pierwszym rzędzie redukcje budże- 

tu państwowego. Sezon zaczął się 

dopiero z końcem czerwca, a już w 

październiku nastąpiły gwałtowne 

ograniczenia wypłaty. Trzeba było 

stanąć. 

Co dotyczy prywatnego ruchi. bu- 

dowlanego, to ten zamarł zupełnie. 

Budował w roku ubiegłym wyłącz- 

nie rząd i po raz pierwszy od Cza- 

su uzyskania niepodległości — sa: 

morząd miejski. 

Mimo całego szeregu zarzutów, 

jakie się czyni zazwyczaj magistra- 

tom, — przyznać należy bezstronnie, 

iż magistraty zrobiły za ostatni rok 

co mogły. 

Brak pieniędzy stanął na prze 

szkodzie i naprzykład magistrat wi- 

leński wszystkich preliminowanych 

robót nie przeprowadził. A szkoda! 

Bruki wileńskie w szczególności wie- 

le jeszcze pozostawiają do życzenia, 

następnie ul. Krzywe Koło nagwałł 

domaga się regulacji. Z drugiej stro- 

ny — szkoda i dla tego też, że po- 

dobne roboty czy budowle dają pra- 

cę ludności miejskiej i wiejskie 

(zwózka kamieni, podwody) — i przy” 

czynia się do dobrobytu ogólnego. 

Sejmik wileński wybudował w 

ub. r 5 gmachów szkolnych dla 

szkół początkowych na wsiach. Mię 

dzy innymi wybudowano i ukonczo* 

* no całkowicie szkołę rolniczo —ogrod- 

niczą w Bukiszkach (budowy doko- 

nało biuro „inż. Szopai Zimmerman ) 

Preliminowana w budžecie sejmi- 

kėw budowa drėg i mostów zosta- 

ła narazie zawieszona i odłożona, 

Dokonano zaledwie częściowych re- 

peracyj i drobnych napraw. ; 

‚° Рггеспойгас do urzędów  pan- 

stwowych naležy zaznaczyć, że naj- 

więcej budowały koleje i wojsko- 

wość. Wykaz robót. budowlanych 

przeprowadzonych przez kolej poda- 

my osobno. 

Władze wojskowe 

organizacje dla robėt: 

1. Okręgowe S:efostwo Budowla- 

“ne. Ekspozytura wileńska žadnych 

robėt w ub. roku nie wykonała. 

Ograniczono się jedynie na wykoń- 

czaniu robót zeszłorocznych. 

Natomiast ekspozytury „w Wołko- 

wysku, w Lidzie i w Grodnie prze- 

prowadzały budowanie koszar i ma: 

gazynów wojskowych dla Intenden- 

tury. 

W/ dalszym ciągu również postę- 

powały roboty nad budową koszar 

w Mołodecznie. : 

2. Kierownictwo Robot Fortyfika- 

mają dwie 

_€yjnych przy; komendzie obozu wa 
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rownego w Wilnie wykończyło zaś 

również, to co miano dokonać w r. 

1924, w związku z budową siano- 

wisk fortyfikacyjnych. : 

Е\‹зрё:уш:а] Min. Robót Publicz- 

nych: «Dyrekcja Okręgowa Robót 

Publicznych» wykonałasjedynie drob- 

ne remonty, nie przekraczające Sumy 

200.000 złotych i to przez przedsię- 

biorstwa pomniejsze. 

Polski państwowy monopol tytu- 

niowy prowadził budownictwo na 

własną rękę. Wybudował on mieszka- 

" nie dla urzędników monopolu. 

* % 
* 

Najbardziej znamienny rys dla na- 

szych stosunków — to kompletna 

--— ———— > ост оЕ Ооанес жа 

człowieka, który kochał ten światek 
a wskutek tego owiał urokiem poe- 

tyczności rzeczy i ludzi, urokiem 

poetyczności czasów które bezpo- 

wroinie minęły. Ten urok nie zwietrzał, 

niu aktualności komedji. 

bezczynność w dziedzinie budowni- 
ctwa prywatnego. 

Dużo się pisało o rzekomo wzma- 

gającym się ruchu w dziedzinie bu- 

downictwa prywatnego, — a w №- 

kiem Wilnie nie wzniesiono w ciągu 

roku ani jednego budynku prywatne- 

go. Cały „ruch* ograniczył się do 

drobnych remontów. Widoki i na 

przyszłość są tu bardzo smutne. 
Drugim rysem znamiennym jest 

znaczna ilość pomniejszych biur bu- 
dowlanych — większa niż w czasach 

dla budownictwa normalnych. Nigdy 

przed przed wojną nie stawało do 

przetargu tyle tirm co dziś. Cyfra ta 

sięga 30-stu. 
(E. Sch—er). 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 
W sprawie izby handlo- 

wej i przemysłowej na Wołyniu. 
„Przegląd Wołyński* pisze na ten 
temat: „Podobno pewne grono osób 
w Łucku czyni starania © założenie 
Wołyńskiej izby handlowej i przemy- 
Słowej. Brak takiej izby odczuwają 
całe Kresy od pierwszej chwili przy- 
łączenia ich do Państwa Polskiego. 
Oderwane od dawnych regulatorów 
ruchu handlowego i przemysłowego 
b. imperjum rosyjskiego, nie znalazły 
dotychczas oparcia dla siebie w no- 
wych regulatorach tego ruchu w Pań- 
stwie Polskiem. Najbliższe siedziby 
izb handlowych i przemysłowych — 
Warszawa i Lwów — są o setki mil 
oddalone od miast kresowych i nie 
wywierają żadnego wpływu na orga+ 
nizację handlu i przemysłu na Zie- 
miach Wschodnich, lecz raczej wpiy- 
wają w tej dziedzinie na dezorgani- 
ację, przetelefonowując codziennie 

swoje kursy giełdowe walut obcych 
i wprowadzając tem chaos, dezorjen- 
tację i nieuzasadniony wzrost droży- 
zny. Żadna instytucja społeczna ani 
żadne oficjalne przedsiawicielstwo 
kupców lub przemysłowców nie prze- 
ciwdziała temu chaosowi z powodu 
braku właśnie izby handlowej i prze- 
mysłowej, która jedynie powoiana 
jest do tego, by regulować wolność i 
dowolność handlu*. 

„Izba handlowa powinna obejmo- 
wać cały obszar ziem wschodnich, a 
w najgorszym razie conajmniej po 
dwa województwa: wolyńskie i po- 
leskie, wileńskie li nowogródzkie. Le- 
ży to w interesie samej izby i lud- 
ności, gdyż izba handlowa utrzymuje 
się z dodatków do podatków, wsku- 
tek czego zbyt mały obszar teryto- 
rjalny stworzyłby izbę ubogą, nie mo- 
gącą utrzymać swoich urzędników 
i nie mającą dostatecznego wpływu 
na zewnątrz. Im większy obszar izba 
obejmuje, tem łatwiej się utrzyma, 
tem większy będzie miała wpływ na 
stosunki gospodarcze i tem większe 
znaczenie 
wych. Dlatego pożądanem byłoby 
stworzenie jednej Kresowej izby han- 
dlowej i przemysłowej z siedzibą w 
Łucku, który z powodu swego poło- 
żenia geograticznego najbardziej na 
ten cel nadaje się*. 

SZboże w bilansie handlowym. 
W związku z urodzajem tegorocznym 

wzrósł znacznie w porównaniu z r, ub. wy» 
wóz zboza: w ciągu jedenastu miesięcy r. z, 
wywieziono do Polski 104,122 tonn żytai 82 
tonay pszennicy,—w tym samym okresie rb. 
wywieziono 144,762 tonn żyta i 69,125 tonn 
szenicy. 

Wzrost wywozu bydła- 

W/ ciągu 11 miesięcy r. b. wywieziono 
z Polski 102 tysiące 6 sztuk bydła rogatego 
podczas gdy w tymsamym okresie r. ub, 
34.2 tys. sztuk Trzody chlewnej wywiezio: 
no w r. b. 776.7 tys. sztuk, W r. ub. zaś 
356.1 tys. sztuk. Ptactwa wywieziono w rb. 
12 mił. sztuk, w r. ub. 443 tys. szt. Mięsa 
wywieziono w rb. 32,5 t. w r.ub. zaś 2.6 ton, 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z „Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 129 z 

dn, 30,XII 1925: 
— Ustawa Zz dnia 22.XII 1925 o prowi- 

zorjum budžetowem na czas od 1.1 do 3L.II 
1926 (poz. 917); 

— Ustawa zdnia 22,XI1 1925 o środkach 
A równowagi budżetowej (poz 

18); 
= Ustawa z dnia 22.XII 1925 w sprawie 

wypuszczenia serji ll premjowej pożyczki 
dolarowej (poz 919); E 
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pośpiech w przygotowaniu premjer, 
czy też inne okoliczności, spowodo- 
wały, że wykonawcy potraktowali nie- 
równo zharmonizowane na ogół 
przedstawienie. Styl lekkiej komedji, 

_ przeciwnie uwypuklił się po zwietrze- czy krotochwili łamał się miejscami z 
powodu niedociągnięcia niektórych 

Z tego co powyżej napisałem wy- wykonawców całości swych ról do 
nika, że „Dom otwarty* powinien lekkiej równie szarży, lub parodji. 
być grany ze względu na Swój cha- Szczęśliwie przeprowadzona styli- 
rakter karykatury i satyry, owianej zacja komedji, dotycząca dekoracji i 
łagodnym humorem—w stylu lekkiej kostjumów, została naruszona w sce- 
faisy i parodji (na grosetkę za płaski). nie balu przez aż nadto współczesne 

Czy Reduta dała właściwą inter- stioje panów. To był dyssonans w 
pretację? 

Nie widziałem „Damu otwartego" 
całości stylizowanej inscenizacji. 

Publiczność, zapełniająca až do 
w Reducie warszawskiej. Swawolny kompietu teatr, bawiła się wyśmieni- 
Boy twierdzi, 

_ szawie jak misterjum i z tego powo- 
że grany był w War- cie i życzyć należy by jeszcze przez 

czas długi równie dobrze się bawiła, 
du życzliwie krytykuje kierownictwo niezależnie od karnawału, w który 
featiu, klepiąc je z lekka po ramie- wchodzimy. 
niu. Wydaje mi się, że utwór ten nie Wobec mylnej informacji jednego 
nadaje się do „eksperymentów* i z z recenzentów, zaznaczami dla ścisło- 
wielką przyjemnością stwierdzam, że ści, iż „Dom otwarty* liczy sobie 
w Wilnie Reduta grała Bałuckiego „akuiat* 42 lata. 

naogół we właściwym stylu. Czy to W. Piotrowicz. ,| 

— Rozporządzenie M'ra Skarbu z dnia 
o o przywozie tytoniu z zagranicy (poz 

2 Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
21.XI1 192590 ustanowieniu cennika detalicz- 
23) sprzedaży wyrebów tytuniowych (poz 

$ 
— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 

920 1925 0 opodatkowaniu piwa (poz 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
M-ra Ska:bu z dnia 23.XI1 1925 o ustaleniu 
rabatu handlowogo dla sprzedawców wyro- 
bów tytuniowych (poz 927); 

Z «Dziennika Ustaw Rz' P.» Nr 130 
— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 

T.XII 1925 w sprawie częściowej zmiany roz- 
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 13.XI| 
1920 r. o posiępowaniu celnem (poz 937). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (b) Hurtownicy cukrowi u 
prezesa izby skarbowej. Deiega- 
cja kupców handlujących cukrem 
zwróciła się do prezesa izby skarbo- 
wej p. Maleckiego z prośbą by poda- 
tek od obrotu cukrem jaki podnie- 
siony został na rok 1926 z 2.5 proc. 
na 5 proc. pozostał bez zmiany. 

Pan prezes obiecał sprawę tę roz- 
patizeć. 

— (b) Rabat handiowy od 
wyrobów tytoniowych.  Rozpo- 
rządzeniem ministerstwa skarbu z dn. 
23.VII 25 r. rabat handlowy od wy- 
robów tytoniowych ustalony został 
na 31/2 proc. ceny przewidzianej w 
taryfie dla hurtowników, nabywają: 
cych towar w państwowych  fabry- 

kach lub magazynach położonych w 
siedzibie ich hurtowni oraz 4 proc. 
dla hurtowników, pobierających wy- 
roby tytoniowe w fabrykach pań- 
stwowych lub magazynach położo- 
nych poza siedzibą ich hurtowni. 

W stosunku do detalistów stoso- 
wana jest skala 9 proc. od cen tary- 
fowych i 5 proc. dla domowych 
sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

— (Termin wykupu patentów 
przemysłowych. lzba skarbowa w 
Wilnie otrzymała w dniu wczorajszym 
okólnik Ministerstwa Skarbu w spia- 
wie terminu wykupu w Kasie Skar- 
bowej patentów i świadectw przemy: 
słowych narok 1926. Według brzmie- 
nia tego okólnika termin wykupu 
upływa z dniem 15 stycznia. Następ- 
nie zaś w przeciągu 2 tygodni t. zn. 
od 15 stycznia do 1 lutego dolicza- 
na będzie kara w wysokości 4 proc. 
Po upływie tego czasu stosowany 
będzie do ociągających się art. 112 
ust o patentach, co pociąga za sobą 
zamknięcie danego przedsiębiorstwa 
handlowego.. : 
= Restauratorzy nie ko- 

rzystają ze zniżki patentowej. 
Według polecenia Ministerstwa Skar- 
bu, Izba skarbowa w Wilnie wyjaś- 
nia, że restauracje i przedsiębiorstwa 
mające pozwolenie na sprzedaż wy- 
robów alkoholowych, nie mogą ko- 
rzystać ze zniżki opłaty za patenty 
wynikające z racji przesunięcia m. 
Wilna do kaiegorji II: opłat. 

— (x) O uregulowanie zale- 
wobec włądz państwo--głości ;państwowych podatków 

od iokali. Dyrektor izby Skarbowej 
w Wilnie zwrócił się do prezydenta 
m. Wilna z prośbą o niezwłoczne 
wydanie zarządzenia w sprawie na- 
tychmiastowego uregulowania zale: 
głości państwowych podatków od 
lokali za rok 1925. Zaległość ta na 
dzień 1 XII r.b. wynosiła 586.736 zł. 
co stanowi 80 proc. całego wymie- 
nionego wyżej podatku. 

— Z giełdy wileńskiej. W dniu 
wczorajszym płacono na czarnej gieł- 
dzie zą dolary po 8,20 zł. sprzedawa- 
no zaś po 830 zł (x) 

A) z w N.Trokach. Na  ostat- 
nim targu w N.Trokach notowano następu- 
jące ceny: 

Żyto 100 kig. 27zł, owies 22,80, mąka 
Żyinia 1 kig. 0,30, pszenna 1, chleb razowy 
030, pytlowy 050, mięso wołowe 130. wie- 
przowe 150, słonina 300, szmalec 350. masło 
600, litr mleka 040, jaja 1 szt. 018, kartofle 
100 kg. 800, siano 900, wóz drzewa opało- 
wego tizy czwarte mtr. 4—5 zł. 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA 41. (fel. wł. Słowa). Bank 

Polski płacił dziś za dolara 8—15 Ten. 
sam kurs był i na czarnej giełdzie 
dnakowóz dolar nie miał odbiorców. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
4 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. . Sprz. Kupno. 

Dolary 8,20 8,07 i pół 8,05 
Belgja 37.45 31.54 37.36 
Holandja 332.10 332.93 _ 331.27 

Londyn 39.50 39.55 39.40 
Nowy-York 8.15 8.10 8.08 
Paryž 21,50 31,58 31,42 
Praga 2416 24,21 24,09 
Szwajcarja 157,55 157.95 157.15 
Stokholm 218.85 219.40 248.30 
Wiedeń — — -- 
Wiochy — — — 

Papiery wartošciowe. 

Pożyczka dolarowa 64.75 (w złotych 534.19) 
„ kolejowa 110 105 110 

% Od Administracji 
Niniejszym 
Prenumeratorom, iż czas 
wnosić przedpłaty abonamentowe 

kwaitał roku przyszłego 

0606666660 060666088 

GUSPODARCZY REM. 
SANATORJUM im. DŁUSKICH 

ZAKO 
otwarte 17 stycznia 1926 
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URZĘDOWA. 

— Komitet przyjęcia Arcybi- 
skupa Cieplaka. Dnia 4-go 4 m. 
o godz. 7-ej wiecz. odbyło się w 
sali konferencyjnej Delegatury Rządu 
zebranie przedstawicieli władz i miej- 
scowych organizacyj Społecznych w 
sprawie programu przyjęcia arcybisk. 
Cieplaka. 

Zebranie zagaił Jego Eks. ks. bi- 
skup Michalkiewicz powołany następ: 
nie przez zebranych na  przewodni- 
czącego. Do stołu prezydjalnego za- 
proszeni zostali J. E. ks. Biskup Ban- 
durski, J. M. Rektor Uniwersytetu, p. 
o. Delegata Rządu p. Olgierd Mali: 
nowski, wice-prez. miasia Łokuciejew- 
ski, Komisarz Rządu Kazimierz Wim- 
bor, prezes Dyrekcji Poczt i 
grafów Jan Popowicz, wice-prezes 
Wil. Dyrekcji Kolejowej inż. Gutow- 
ski, prezes Izby Skarbowej Jan ;Ma- 
lecki, prezes Polskiej Macierzy Szkol- 
nej d-r Węsławski, Komendant Obo- 
zu Warownego gen. Pożerski, przed- 
stawiciel  Kuratorjum  Wil. Okręgu 
Szkolnego p. wizytator Riess, dele- 
gat Prokuratorji Generalnej p. Adolf 
Kopeć, oraz ks. prałat Wołodźko i 
pp. Korolec i radca Rate. 

Następnie J.E. ks. biskup Michal- 
kiewicz poinformował zebranych, iż 
na skutek przeprowadzonej korespon- 
dencji z ks. arcybisk. Cieplakiem, in- 
gres wyznaczony został na dzień 25 
marca r. b. Celem opracowania pro- 
gramu przewidzianych na ten dzień 
uroczystości, zebranie wyłoniło komi- 
tet złożony z 27-miu osób reprezen- 
tujących władze rządowe, miejskie, 
wojsko, uniwersytet oraz szereg wąż- 
niejszych organizacyj społecznych i 
kulturalnych. 

Komitet ten ponadto drogą koop- 
tacjj ma wciągnąć do współpracy 
osoby i organizacje pragnące wziąć 
udział w uiządzeniu wspomnianych 
uroczystości. Działalność komitetu 
sięgać będzie również na prowincję. 

— (b) Pochwała policjanta. 
Podprokurator Sądu Okręgowego p. 
Sakowicz wystosował do władz po- 
licyjnych list w którym pisze, że 
uważa za swój moralny obowiązek 
prosić władze o udzielenie drogą 
służbową pochwały st. posterunko- 
wemu Piotrowi Pilawskiemu, który 
przyirzymai 16/XII r. ub. na terenie 
powiaiu niejakiegoś Ruwima  Haku- 
cza i niedając się skusić proponowa- 
ną sobie łapówkę w sumie 42 zł. i 
12 dolarów wspomnianego Hakucza 
aresztował. 

— (b) Przeniesienia służbowe 
w policji. Aspiiant Smoliński do- 
tychczasowy urzędnik komendy okrę- 
gu XVi P.P. wyznaczony został na 
stanowisko komendanta Vi kompanji 
granicznej komendy pow. Wil, Tro- 
ckiego. : 

— (b) Rozporządzenie w spra- 
wie wyścigów ulicznych. Wydział 
bezpieczeństwa przy Delegaturze Rzą- 
du wydał do starostów oraz p. Ko- 
misarza Rządu okólnik w którym 
powołując się na art. 4 ustawy z 
dnia 7/X 1924 o przepisach porządku 
na drogach  pubiiczaych zwraca 
uwagę na to, że nie należy dawać 
zezwoleń na urządzania na ulicacn 
wyścigów lub biegów okrężnych w 
dnie powszednie w godzinach najru- 
chliwszych ze względu na niebezpie- 
czeństwo grożące biorącym udzia 
jak i publiczności, 

— (b) Echa spisu ludności. 
Dowiadujemy się, że około 10 proc. 
arkuszy spisowych zostało już roze- 
słane, obecnie arkusze te cofnięte bę- 
dą z powrotem. 

Wobec odroczenia spisu p. Limi- 
szewski, referent spisowy przy Dele- 
gaturze Rządu powraca do Komisar- 
jatu Rządu. 

MIEJSKA. 

— (x) W sprawie podatku 
państwowego od nieruchomości. 
Magistrat m. Wilna podaje do wia- 
domošci, že na podstawie art. 4 us- 
tawy z dnia l-go kwietnia . 1925 r. 
o przedłużeniu mocy obowiązującej 
przepisów o wymiarze i poborze 
państwowego podatku od nierucho, 
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przypominamy naszym Sz. Sz. 
już AP. 
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Tajemnicze zajście 
przy ul. Kalwaryjskiej. 

_ Dn. 3 b. m. zdarzył się w Wilnie 
niezwykle tragiczny wypadek, czy 
zajście, posiadające wszakże cechy 
tajemniczej tragedji W dniu tym za- 
alarmowano pogotowie ratunkowe i 
urząd policji śledczej, o podwójnem 
samobójstwie, dokonanem w  mie- 
szkaniu por. Rudkiewicza przy ul. 
Kalwaryjskiej nr. 9. Przybyłe władze 
policyjne wraz z pogotowiem ratun- 
kowem, zastały drzwi do mieszkania 

mości (Dz. Ustaw z dn. 30.IV 25 porucznika zamknięte. Przystąpiono 
Nr. 43 poz. 296) Magistrat m. Wil- niezwłocznie do ich wyłamania. 
na wzywa właścicieli nieruchomości —, pokoju zajmowanym przez 
względnie zastępców takowych do Oficera ujrzano obraz Ścinający krew złożenia w wydzialę podatkowym W żyłach: Na łóżku, wpół rozebrany 
Magistratu m. Wilna (Dominikańska leżał właściciel mieszkania, ' porucz- 2, pok. 38) do dnia 1 lutego 1926 r. nik Tadeusz Rudkiewicz i wił się w 
zeznań o wszelkich zmianach w wy- Doleściach przedśmiertnych. Obok na 
sokości czynszów najmu tych nieru- Podłodze widniał trup plutonowego, 
chomości lub ich części, które nie w Palcie, z roztrzaskaną czaszką, a podlegają przepisom ustawy o och- mózg daleko / rozprysnął dokoła, 
ronie iokatorów i które zaszły w cią- Skutsiem uderzenia kuli rewolwero- 
gu roku 1925. Winni niezastosowa- wej. Pierwiastkowe dochodzenie u- 
nia się do powyższego, jako też win- Staliło, że porucznik i plutonowy 
ni podania w zeznaniu nieprawidło- Stanisław Olkiewicz, pochodzą z jed- wych danych ulegną karze według 1eg0 pułku 1-ego artylerji pieszej, obowiązujących przepisów karnych Stancjonującego w Wilnie. Co zaszło? 
o państwowym podatku dochodo- było pierwszem pytaniem władz, 
wym. Jednocześnie o ile właściciele Skierowanem do żony zamordowane: 
nowo:wzniesionych _ budowii chcą 80, Czy despelata, plutonowego, któ- 
być zwolnieni od opłaty państwowe- Ta zawiadomiła pogotowie ratunkowe 
go podatku od nieruchomości na © tiagicznem zajściu. Odpowiedź by- zasadzie art. 1 Ustawy Nr. 88z dnia ła wymijająca. Nic konkretnego do- 

września 1922 r. winni dostar- wiedzieć się nie było sposób. 
czyć do Wydziału Podatkowego '(po- Przedstawiciele władz zaaleźli na 
kój Nr. 38) odnośne zaświadczenie Stole w mieszkaniu tragicznie zmar- 
sekcji technicznej Magistratu m. łego obfilą zastawę, w postaci wó- Wilną, яЕ dek, likierów i win. Wszystko zda- 

— (x) Urzędowe przekazanie Wało się przemawiać za tem, że tyl- 
cerkwi na Snipiszkach. Na sku- KO Przed chwilą biesiadowano tu wy- 
tek uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 Stawnie. Ale kto... Plutonowy Olkie- 
Xil 25 r. zatwierdzonej przez p. Wo- Wicz leżał zamordowany w palcie, czyli 
jewodę Wileńskiego w dniu 21 XII Tusiał wejść i zostać w miejscu po- 
25 r. odbędzie się w dniu dzisiej- Tażony wystrzałem rewolwerowym. 
szym o godz. 12 w .poł. urzędowe "OŚĆ rewolwerów narazie nie ustalo- 
przekazanie przez miasto konsysto- 14. Zona plutonowego spiesznie za- 
rzowi [prawosławnemu cerkwi przy Wwiadomiła pogotowie ratunkowe, 
ul. Kalwaryjskiej wraz z działką zie. Czyli wiedziała o fakcie tragicznego 
mi do niej przynaiežnej o obszarze Zajścia wcześniej niż kto inny. 
3.396 m. kw. oraz z zabudowaniami Wszystkie te szczegóły nasuwają po- znajdującemi się na tej działce. Aktu Ważne refleksje, ale narazie, ze wzglę- 
przekazania dokona wice-prezydent du na toczące się śledztwo, żadnych 
m. Wilna p. Łokuciewski zaś aktu Szczegółów podać nie można. (z) 
Paz ra S (proboszcz RYZ DNDAS IRO IIS TTT A AN PI JE 
paraili na Snipiszkach. Obradowano nad zdobyciem sum, 

WOJSKOWA niezbędnych na owane rozda- 
— (i) Żołnierze nie chcą wra- wnictwa chleba w przeciągu kilku 

cać do domu. Niesłychanie cieka- tygodni. — 
wym przyczynkiem do panujących _ — (i) Kina na rzecz bezrobot- 
wśród żołnierzy nastrojów, jest fakt, nych. Magistrat m. Wilna polecił 
że wśród zwolnionych roczników "łaścicielom kinematografów w. Wil- 1903, około 25 proc. wniosło podą- nie podnieść ceny wszystkich biletów 
nie z prośbą o pozostawienie ich w 9 10 groszy. Naddatek przejdzie do 
służbie czynnej. Podania te zostały Magistratu i ma zostać użyty dla po- 
umotywowane w większości wypad- Prawienia doli bezrobotnych. 
ków niemożnością znalezienia zaro- AKADEMICKA. 
botku. Najciekawszym jest fakt, że c 

podania te składali tak Polacy jak i aaa O NE Białorusini. ` |. W. R. 1 O. P. pismem swem skiero- — (x) Dar dzieci wiłeńskich wanem do U. Ś. B. powiadamia, że dla żołnierzy. Na wczwanie zarzą z powodu ogólnie ciężkiego stanu du oddziału Polskiego Białego Krzyża gospodarczego stypendja dła słucha- w Wilnie dzieci szkół wileńskich i Czy U. S. B. nie będą we właściwym okolicy ofiarowały przeszło 400 róż- czasie nadesłane, ponadto dotychcza- nych podaików świątecznych dla żoł- sowa wysokość ich zostanie zredu- 
nierzy korpusu ochrony pogranicza.  kowana. 

POCZTOWA — Ognisko Akademickie dziś 
w dn. 5 stycznia urząd i — (х) Кигва telefoniczne, Ce- i | okieżie. lei 

< ' . wieczornicę taneczną w okresie ferii 
lem poznania wojskowych urządzeń świątecznych. Wstęp tylko dia da telefonicznych, oraz wojskowej obsiu- | ków Br. Pom. i osób przez ni gi, przy centralach telefonicznych wprowadzonych. ROR otwarty zostanie specjalny kurs dla 
kobiet, pod kistowniciwofni wojsko- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. wych Sił fachowych. Podanie refle- _ — (b) Zjazd nauczycieli szkół ktantek wraz z krótkim życiorysem Powsz. stowarzyszenia chrześć. przyjmuje do 15 stycznia rb. sekre narodowego. W ubiegłą niedzielę 
ya is ae Białego «ge k U. S. B. obrado- 

zyża w Wilnie (ul. Sadowa Nr. 25, walny zjazd członki 
gmach Dyrekcji leną pokój wileńskiego rois Chrześ: Nr. 5). cijańsko-Narodowego nauczycielstwa 

— (x) Poczta miejska w Wil- a powszechnych. 
nie. Dyrekcja Pocztowa jo sb ZZA- kat sze poż 1 E wa e 

m zorganizowania w Wilnie t.;zw. RL. Hm XS, «Diskupa: - Mie poczty miejskiej. |lnowacja ta polega- OR wiza uczestnicy udali się do 
łaby na tem, że korespondencja listo- aa wać 5. В. 5 

Ma, da adcetów w Wimie mogłaby a tae oaze gei p. Anto w raktowana wyjątkowo pod wzglę- sa 5 rh Jazda prosząc p. 
em sprawności jej doręczania. Dla cinskiego na przewodni- korespondencji miejscowej byłyby "R RA, 

Pzestaczga osobne skrzynki do li- niawiezęi dr W prana uratora Ry- 
s aa > 7 napisem: „poczta niecki wygłok ił Sk se ać 

— (x) Naprawa uszkodzonych SEZ i pracach zarządu głów- 
połączeń telef. -telegr. Naprawa SZjazd zada 
uszkodzonej sieci  teletoniczno-tele- kówókieco tę 8 referatu dr. Bro- graficznej w Wilnie i okolicy odbywa kośej e a W i_ pani Pieniąż- 
za stosunkowo szybkim tempie. reżóćw kospode) są przygotowania 

„ dmlu wczorajszym przyłączono do stąpiła dyskusj zych, poczem na- 
miejskiej ol telefonicznej 17 no- "p, kzecię dk tematy, 
Sade pad ee ania ilość s: azżsluchał seo = 
fa z każdym niemal dniem zwiększa I Elionos S okręgowego 
się. Z. połączeń międzymiastowych Šiai 2 a, okonano wybo* 
wznowiona została łączność prawie dk y lata) nowego zarządu. 
że już z wszystkiemi miasteczkami „_J+ko prezes wszedł ponownie p. 
w Wileńszczyznie. Nawiązanie telefo- ES 7 jako zastępca Ma- nicznej łączności z pozostałemi jesz- Я szesnastu członków Za: 
cze miejscowościami jest  kwestją 2 Po i V da augs Osama pa Ai r jest przywrócona Ww |. $ = vach wystą- 

SEE w wem "cz bywa zadac aka metano о przewodac > 
rok pei wskutek ostatniej Śnie- = sesė ię KK ge o 
ycy. ych chatac 

spotęgowany jeszcze iek. iš OPIEKA SPOŁECZNA I PRACA. czebnością dzieci bądzią zach z 
„i (b) Bezrobotni żydzi. W wpływ na pracę i jednocześnie z tem 

dniu wczorajszym i onegdaj masy dzieci zmuszone będą chodzić po 2 
bezrobotnych oblegały gminę i zarząd i 3 kilometry do szkoły co wobec 
synagogi żydowskiej prosząc o chleb. ostrej zimy będzie dla wi i ° imy bę wielu z nich 

Zwołane zostało ad hoc posie- zbyt uciążliwe. 
dzenie komitetu gminy i zarządu sy- Ogółem brało udział w zjeździe 
nagogi w celu stworzenia akcji nie- 211 osób, w tem 40 delegatów kół 
sienia doraźnej pomocy  bezrobo- prowincjonalnych. 
tnym. Na tem zjazd zamknięto. 

P-A-N E
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SLO: MW. 1) Nr 3 (1013) о 

— 7 Т-а Przyjaciół Francji. w wykonaniu chórów i solistów. * 1 с i ien i i i i i i | s у . LA w. * eżą do najulubieńszych р!азга! špie- Kino-T. Dziś występ ulub. publicz. - ul nowy repertuar, Wyst Świat: sław, 
Na zebraniu tygodniowem we środę „, Ceny miejsc najniższe_w parterze od Gedi. w Polsch al siaip judžį R SR k o mika? r RIKO - : kłdów kūmai 2 3 : i 60 gr. (siedzące), balkon—30 gr. * PAU : H Inc“ ielki Z iędzy: i p I: kė wiecz. w. lokalu Egilety Pal można dziś w biurze którzy pieczołowicie je hodują. Na- 9 elios : G rini Ža BIMA T BOMA, Aja Friko S eckiego (Mickiewicza kolejowem «Orbis». (Mickiewicza 11) od sze kanarki aczkolwiek pochodzą # w Sakt. wych mo. | G isłyn.baleriny S Z A R LE (Colom- r. 19) odbędzie się dalszy ciąg od- '9—16 i pół g., a juiro w kasie Sali Miej- Harcu (Andrasber žna je jednak delek, bin, czytir p. Alf Idėj od g. 1 g). można je jedn a ы ytu“ p. Alfreda Ehrmana“ na temai; Skiej od g. 10 rano. śmiało nazwać polskiemi kanarkami, \ . 

w jednym programiel 

„L'Alsace contemporaine“, Wstęp wol-   Ęp wo! gdy zaklimatyzowały się u nas naj- Kino Kameralne Nowoczesny progami Najwibiłniejsi anlyści francuscy: ARLETITE MARCHAT | ny dla 7 Towarzystwa 1 gości. WYPADKI! I KRADZIEŽE zupelniej. s i CHARLES ROCHEFORT we ŠA > S Z A Ł Z E M S T Vv Na scenie (nad program) | 
"wa Pszczelniczego. Dn. 3 Staraniem klubu owych pieczoło* Polon 4“ sający m dramacie salonowym znakomity duet Smo- 

8-go „stycznia r. b. jako w pierwszy — Nagły zgon. Dnia 2 bm. o godz. 11 witych hodowców kanatków otwarto 33 ; pełna humoru świetna farsa amerykańska z udziałem lina — Stanisławski w 
piątek: odbędzie się” zwykłe miesięcz- nagie zmarł mieszk. m, Trok Michał Jasiń- svežoraj'w lokali O, TR“ Wyšiaug ul Mickiewicza 22 ЕВ -ОНЕ nowym re pertuarze 

  
ne zebranie członków T>wa Pszczel- 517, 9'Y w tymże dniu o g. 8 powrócił do в „wy: 

i domu po 6-tygodniowej kuracji w miejsco- co wspanialszych przedstawicieli ka- niczego; w lokalu W. Pohiilanka 7 0 wym szalał j i j p ych p T З- 
: Е du. Wystawiono kilka- О ТО S už godz. 5-tej. Dochodzenie w toku. A aa || ij i ` с Zarząd gorąco prosi o łaskawe —zbłąkany chłopiec. Dnia 3 bm. został | kacji pięknogłosych e " Ь d 0 i 2 | | 0 f r d į 

przybycie pp. członków i sympaty- znaleziony zbłąkany chłopiec lat 7,rzekomo KÓW, które w przeddzień otwarcia KULTURALNOOŚWIATOWY : : 
> rzucony przy zbiegu. ul. Mickiewicza i wystawy stanęły przed jury współ- SALA MIEJSKA , (ul. Ostrobramska 5) > ków. Wobec b. małego zainteresowa- Wileńskiej. Przy porzuconym znaleziono list zawodnicząc w uzyskaniu nagród za KINO CZYNNE: od godz. 4 do 11 m. 30 wiecz. CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amiiteatr i balkon 25 gr 

nia się członków owem T-wem, nie+ zatytułowany do ochrony Antokolskiej Z swę produkcje śpiewne. Nagród pizy- 
możliwem jest przeprowadzenie jakicjś prośbą o zaopiekowanie się wymienionym -_a„o 28 SA większej akcji, do zrobienia bowiem "oPoem. ! V SB: i. 3 bm. " becnie h 2 ROR OOAWON RZA O ZN W EITENEIIEE TSS 
jest: bardzo dużo, lecz brak chetnych“ „akčių Eds mia 3 bm. Edward Pa Obecnie hodowcy polscy wywożą U A. GA 27? 

{ 

      

zka 34) znalazł przy ul. kanarki do Arneryki i do Niemiec. 
  do wspėlpracy. Sze i i męskiej je: T =. с ъ ptyckiego niemowlę płci męskiej w wie z 

Zarząd przypomina, że wosk na ku około 3 tygoani przy którym była kartka W Anglji, „Belgji 3 Holandji du- > # « ® 
wyrób: węzy sztucz aż Eau z napisem «niechrzczon >. żem powodzeniem .cieszą się kanarki Sq ga 

Aidis aka gai Pižylmuje М — W „wejėciu frontowem domu Nr. 3 ozdobne: kędzierzawe, czubate, gar- Banki, Šiura, Handel 3 
a Šel w biurze T-wa tylko przy ul. Św, Anny znaleziono niemowlę bate i kolorowe. Nasi hodowcy nie : ; 3 z = 4 przez styczeń. Jest węza do natych- płci żeńskiej w wieku około 1 miesiąca. zwracając uwagi na zewnętrzność s PO 4 ci zie i mi a 

Sako d aaa AS MS ehtuzony i porzucony bledy». + plaka główną wagę przywiązują do H Kresowego Związku Ziemian 

| 

i ów ski jego słosu. Największą ilość hodow- z Ia tela 141 lef 
Warunki: wyrobu są stosownie do czy- piej ęjyziików skierowano do, przytułku |SSo © : awaina I; telef. 1 - telef. 
stości AKA 2/3 i */aste. ы Ч ШЮЁ-&Ё;‘;':›!ЁЁЁэшо. Dnia 3 bm. otruła nień a Ls sai posz bocznicy kolejowej 4 — 62. Księgi rachunkowe rozmaitych 

Są do sprzedania ule systemu Da- się amnonjakiem Helena Czereszko (Fabrycz- Dice L Króle: ki Huta ie RA linjaturr Amerykańska | 

śm 14 ram zjedną nadsewką po u Dia Kata do a m ledo mia aa] BACZNOŚĆ buebaltėja., Repertorium dla у А + К i i szpitala Św. Ja Й į 
271 = a Ža Aa Oi Przyegua samobójstwa brak Pray cztery kanarki. BD. М о ба т Рч у 

Ва K or o zarządu — Pożar. Dnia 3 bm. w mieszkaniu S ь = 

Związku pracowników Ša j Fajwusza Leśko (W. Stefańska 38) wybuchł Na srebrnym ekranie. producenci BOMI BE POLECA 

i KŻ ożar wskuiek zapalenia się sadzy w ze: 

a alfG ŚL WR de аИ AA RA piecu, AC czego zapaliła się ) Ч 2 . Iro Wydajemy zaliczki pod zastaw zboža. e 
zkowej urzędu pocztowego Wilno podłoga i sufit. Przybyła straż ogniowa Wyścigom, jakie urządzają nasze kin 
odbyły się wybory członków zarządu DAGA w przeciągu 30 minut stłumiła przy teatry starając się o dobór repertuaru należy NAJWYŻSZĄ CENĘ za zbože (żyto, owies, pszeni- e © r o W $ R 

  

  

а r 5 я przyklasnąć. й SS й 3 
okręgowego związku pracowników pomocy wyrwania podłogi. PRES W chwili obecnej kino <Polonia> urzą- cę, jęczmień i siemię iniane) producent osiągnąć może LA Gris 5 3 

poczty i telegrafów na rok 1926. Za- By Aa. dziła swym bywalcóm prźwdziwia wesołą i dostarczając. ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- Mickiewicza 5 Wilno S-to Jańska 1. 

znaczyć należy, iż zwolennicy dotych- FO ad Poziennacaeji. Romea m obrazu |] wiące przez to towar eksportowy. | 
на i i » Ча į ы > PER НЫ ЕЛОННЫ czasowego S rządów CzEiWO- ias Passo ad ana zwykłego szablonu, ale zato režyserja wyko Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 

nych z tow Pałczyńskim na czele zo- Na 10 e AE, nosi tat. rzystała wszystko by szykiem i elegancją o” zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 0 łoszeni e okėi z ode 
p z eo zarządu usunięci, SZA sklepu tytoniu. przy ul. Wielkiej ksalecch w łona owietiie dlo OANK sc mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 8 О ка Эеіёс?е:‘;'еп; 

aš przedstawici i 3 ści. ; i i 3 kół, "ie s e ita dc ODRA 43 GRECO KE w paczkach i papierosy śniewającej urodą Adrjanny hr. d'Argeuvilić. do 50 proc, wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu Dyrekcja Lasów Państwowych Ww elekirycznošoją, tron- 

y staie potępi otychczasową na sumę 500 z Ina ' 45) >Szał zemsty» jest fiimem prześlicznym, są wysyłamy zagranicę. A W > ж towy; dwuokienny, od+ 
demagogiczną działalność 1есо 2a- — Że sklepu W. Łurya O: ) wprawdzie w ńim pewńie braki i hsteiki; alė : 4 Wilnie podaje do wiadomości, iż W zowiony, z posadzić 
rządu jak i zwiążku na terenie Wilna o zapałek -Oraz 1YZ nikną one wobec ponęt obrażu, Arsen ph sk Koy nad o aż W łć dniu 14 stycznia 1926 roku, 0 go- froierowaną do odna- 
uzyskali znaczną większość. > Й subtelną wonią fijołków, które z takim wdzię- przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane E Taš ać jęcia bez odstępnego | 

Na prezesa ur ži Howówykie: jl AEC ua a sprzedaje Adrianna. przed. zamążpój: listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw ALTA s Duos, Dy yin 4 A ; 
A e 3 ciem, & i б ieożtafi i . onulanka о ront | piętro miesz- nego został powołany p. Juljan Gie- rek z dewiską na szkodę dr. Mirona Milera Dla amatorów śmiechu wyświetlano ko: Wschodnich ze względów gieograficznych ku portowi w kanie Sidniokich AB 

cewicz naczelnik oddziału kasowego (W'leūska 27)., medjęj <Pasażer na gapę», pelną arcyzabaw- |] - Rydze; 3), Niskie taryfy kolejowe ва Łotwie. przetarg ustny i za pomocą Olei A Rossa 10 (Kolonia. 
tut, Dyrekcji. ARÓW rep RORATOŚA Misęakce nych momentów i pomysłowych trióów. Wszystkie powyższe. czyntiki uwydatniają rotę Wilna pisemnych na sprzedaż działek eta+ Bankowa — przed mo- 

у ы + raženie wyWO- й ° = Звч аа ; { @ 
— (i) Rozłam w Związku ofi- wo zameldowała w posterunku SAL w zę Re sepsio Brass A a jako bramy. eksportowej w której zbiegają się wszystkie towych, według obliczenia  po- WM si Paie Opa 

cerów rezerwy w Wiinie. W Landwarowie, że pies jej przyw na przy akompanjamencie harmonji przez p,Smo- linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie wierzchniowego,poszczególnych drzew Wizytek). 10 minut od 

związku z ustąpieniem dwóch człon- Poj wórze, zwłoki dzieciątka, płci żeńskiej ję ; Słanisławskich. Czas już skończyć z jĄ. Wschodnie z Bałtykiem. AŽ ч i centrum  miasta row 
wieku mniej więcej dni dziesięciu. wałkowaniem typów sowieckich. B. na pniu i materjałów drzewnych w 

  

  

  

  

. i 1 ież d kolejo- 
Oliekiów” śoówi IA ask : 'е'1ЁЁЁЁШЁУ[ЧШЧ?ЬЁП:ЁЁ‘ вё‹і&іеё‹; : O warunkach dowiedzieć się można w stanie wyrobionym w Nadleśnictwach "© wego. V 

p. Eugenjusz Talkówakii went wake Šie eko przeprowadzić sekcję. Ze świata i Biurze Spółdzielni Zawalna 1. Dyrekcji: . Trockiem, Smorgońskiem, 

nież swoje istąpienie z zaj : i — Samobójstwa wśród arty- Uszańskieim, _ Bersziowskiem, /Osz- " З ар z zajmowane Cał i Polski Tragi n primadonny EEEE W PZNZETZOZEREZENZNZO | аВОЫ 
go se Wobec tego, w naj- Z a ej OISKI1. stów. nawie Jia че EEE EE miańskiem, Baksztańskiem i innych. U 1ę 

iższym ol i i į ope ГЙр ; |, ь > A 7 z ij asd szk, 2 — 40-lecie O. M. N. Komitet ob- jęśzcać zajmuje umysły berlińczyków. i ' „Wykaz. jednostek sprzedaży, wa Historię polityczną 
którem zostanie wybrany nowy za. chodu czterdziestolecia organizacji Słynny publicysta Rudoli Lother, po- Wydział powiatowy Sejmiku Wileńsko- runki przetargowe, szematy umėw q Polski ow. a Rede 

rząd, ‹ młodzieży o ARK się z święcając kilka słów Pa „ Trockiego w Wilnie przedłuża ofert są do przejrzenia w godzinach Akadeńńji Siska 
gorącym apelem do radzin,: przyja- pieknej, utalentowanej artystee, ra į ь ) , urzędowych w D. L, P. w Wilnie. wiadomość do Adm. 

TEATR i MUZYKA. cjęt i znajomych, poległych ua polu ny Sposób niezwykle tajemniczy prze- do dnia 15 go stycznia 1926 roku KONKURS S 5 ё Sok 
walki lub w celach więziennych, cjęla nić swego życia, opisuje newro- na 2-ch nauczycieli do szkoły rolniczej w Bukiszkach _ Dyrekcja Lasów Państwowych т A 

—Reduta w Teatrze na Pohulance. Gra DYR RE © g0 žyčla, : 2 sa i : Li aszynistka - biu- 
dzisiaj o, godz. 8-ej wiecz. po raz trzeci ko» członków organizacj, o podanie ich zę, w którą ona popadła, stając w (10 kim. od Wilna RO szosie): 1) ogrodowniciwą ! w Wilnie. M ralisika poszu- 
medję Žeromskiego <Uciekta 'mi pizepiė- Nazwisk celem umieszczenia na pa- Rosji przed trybunałem rewolucyjnym, pszczelnictwa, 2) „ogėlnoksztaicących przedmiotow i ; kuje pracy. 

reczka». Jutro (Trzech Króli) dwa przedsta: miątkowej tablicy. Więziona, patrząc na zadane katorgi Ogłasza konkurs na 3) kierowuika robót , drogowo P Rób a Posiada _ reierencje. 

wieniai 0 godz .4,6i PO raz ostatni Pieśni Organizacja młodzieży narodowej z dnia na dzień, osiwiała. Po udanej budowlanych do dnia 25 I 1926 roku. oszukuje posady maszy- | Adres: , Bemaroyński 
pi s. OR ais a Gi podczas 40 letniego istnienia nosiła ucieczce do Berlina, tam otaczała: się , Od kandydatów na posadę pod „Nr. 1 wymaga- nistki lub kancelistki, m ZI aaa 

zniżónie). O godz. 8:ej po 1az pierwszy Między innemi nazwy: Zjednoczenie jedynie ścisłym kółkiem tosyjskiem ne jest Średnie wykształcenie rolnicze, pożądane | „oę zastąpić kogo w pracy w ciągu rzy jm ę 
sbrzechodzień» B. Katerwy. We czwariek Towarzystwa polskiej młodzieży 'za- uciekinierów, a rozmowa tocząca się Wyższe i praktyka pedagogiczna — pod. Nr. 2, co- | kijka miesięcy. Zgłoszen.a piśmienne z 
R trzeci «Dom otwarty» M. bałuc- granicą, grupy narodowe, zjednocze- stałe o przeżytych męczarniach, uje- _ najmniej SERA ns 0. peda- Zacisze 4 m, 3 Bujalska. : Ёг‹і:еп'я?…бе" 

_ bilety sprzedaje biuro <Orbis»  Mickie- TU“ młodzieży narodowej. : mnie wpływały na jej chorą duszę. BORA — po 4 „ średnie “ ‚ wyższe studja ZOO WE 

wieża 11 (Kasa zamawiań) o godz. 9-ej do „ Powyższe tyczy się również. orga" Rudoif Lother pisze, że dusze echniczne i praktyka drogowo-budowlana. Eu a A rokie znajomości.Mogę 
a a dla) eji od nizacji młodzieży narodowej szkół prawdziwych artystów są często nie- Wynagrodzenie dla. nauczycieli według norm przedstawić rekomen* 

CAM RA o wykupy- średnich i organizacji młodzieży na- zrozumiałe dla otoczenia. Nie umieją przewidzianych przez Min. Rolnictwa i D. P. nadto dacje: od znanych 
wanie biletów na dzisń przed м ż Ь . Ą я 8 + : i i i šwi N ać = WU я Nisz i i niem lub. najpóźniej AA ana, a= Gli rodowej seminarjów nauczycielskich. oni walczyć z losem, a i obcą im mieszkanie, opał i światło, dla posady Nr. 3 — upo- BASE За ЁЁЁЁ%ЁЁ@ pełne 
przedstawienia w celu uniknięcia nalłoka _, Adres sekretarjatu: Nowy Świat jest wszelka walka o byt. Gdy znajdą  sażenie do VIl gr. płac urzędników państwowych PRZYJMUJĘ ZAPISY NA do! Admini. аВОЬ 

  

        

  

BY Asie: SZARE 21, lokal Straży Kresowej. się w cięższem położeniu lub staną włącznie, w zależności od kwalifikacyj. dobrze Gslawicjejh. 
o się Re Urociysła kocackracj bi- BEA jaką zmianą losu, nie mają siły Oierty G z Wino cznie. napisanym życio- KOMPLET у 

operetka Falla «Madame Eikas vis skupa Śląskiego. Uroczystość kon- stawiać oporu i jedyną ich myślą rysem, rejenta он орО šwiadeciw i pošwiad- PRZEDSZKOLA Ważnć dla Łbicja 
golach głównych występują: H. Kramerówna Sekracji ks. Biskupa Hlonda, która jest oswobodzenie się z jarzma tego czenia obywaleisiwa polskiego, wnosić należy do a ia S ies ai ; Seen Dai Gas kie NOZE Kozłowska, L. Sempo- odbyła się w niedzielę, przybrała cha- życia. ж Wydz. Powiatowego w Wilnie. ul. Wilenska Nr. 12. a pax ść ja ) ac działających wśród 

я ; Operetkę A as W. SŁczeBAREKI WYJ rakter manifestacji narodowej, a to z Niedawno przez przecięcie żył . Przewodniczący Wydziału Starosta: sieć pi IEA, Daję to dk й 

stawienie tej operetki wzbudziło s tego powodu, że biskupstwo śląskie odebrał sobie życie ulubiony komik (—) podpis nieczyt. WEWRZESSARUKZEU EZ RA ZY BEKWY nawet  1000-ktotną 
zainteresowanie, | | zostało utworzone na terytorjum wy» berliński W. Arnold. Z powodów po 
Teatza zostawienie popołudniowe w zwolońem z pod supremacji kościel; dziś dzień niewykrytych poszli wślad 
waioię m SB AŻ Sz ci pp. nej Wrocławia, oraz z tego powo- za nim aktorzy niemieccy Max Kro- 
nach najniższych <Rewja Šuiatecenės! Talos du, że pisma niemieckie, nie. chcąc nert i Hubert Reusch. : 
dająca się z pieśni, piosenek, monologów i dOpUŚCIiĆć do mianowania biskupem : Jeszcze nie pizebrzmiała tragiczna | SA 
oo w wykonaniu wybitniejszych sił ms Ti ks. Sianas dotychczasowe- a R. wada i O A 2 

EP" : „ go Administratora Apostolskiego, ata: Wiednia Harry Waldena, gdy samo- KS 
miejskiej Juo Vein AA zali) kowaly go niezwykie ostro. W uro- bójstwem zakończył życie znakomity 

g.12 i pół po poł. w Sali Miejskiej odbę- CzyStościach wzięła również udział baryton Bertram. — 
Gzie się koncertT-wa Muzycznego «Lminia» ludność niemiecka i zaznaczyła w . Z kobiet przecięły w ostatnich 

CA chórów T-wa oraz ten sposób przywiązanie „do ks. bi- czasach nić swego życia poza Jur- 
aj ÓW: pp: Hendrich, Korsak skupa. Ataki niemieckie pozostały na jewską, słynna aktorka Nuscha Butze, Targowskiej i prof, Łudwi 16 8 В ь i * и konają szereg pieśni polskich. Nieżwybią rachunku niektórych polityków z Przepiękna wiedeńska aktorka Tilly: 

  ły olicer ze śred. i'OŚĆ marek wzamian 
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PANOM niem, po powro- do mych zbiorów ma- 

cie do kraju zjwięzienia rek, pocztówych. ul, . 
NOTARJUSZOM bolszewickiego, poszu- Mickiewicza 1 m. 13, у kuje _ jakiegokolwiek w niedzielę i święta - 

na rok 1926 zajęcia, nie wyłączając między 2:64 a 304. 
pracy tizycznej. Łask. 
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Ej < я + Эщ z i i . Mickiewicza 5. rzyjmuje bd godz i piątki od 3—4 288] rakcją koncertu będzie powtórzenie ślicznej Centrum niemieckiego. Kutschera i urocza wodewilistka Olga Wilno“ & P Rana pią PP 
SAT Ь 6 : + fiska 1. do 19. M Za г ! kaniaiy muologieznej S. Moniuszki «Milda»  — Polskie kanarki. Kanarki na- Wojan. В 3 A A dt” k aa © SCK L RI.” 8 
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4) Dr. T. E. MODELSKI: dowany dopiero przed kilku laty, za przecież skutku nie miał. Będzie tó XVIIIw, w Polsce przez mieszczan skłonność i chęć do żydowskie re- mógł być ktoś stiacony lub spalony | 
L da wiieńska czasów polskich. Można powiedzieć, zapewne ów list, co przyszedł naza- i szlachtę; pomawiano о to i niektó- ligii i znosząc się sekretnie z żydem czy za przyjęcie judaizmu, czy Zno- | 
egen е że jak za czasėw Kraszewskiėpo, tak jutrz po eezekucji“, zapisuje w nocie rych z magnatów litewskich, bo np. arendarzem swoim, poczęła sabaty i wuż żyd jakiś za bluźnierstwo jak | 

e k', i dziś legenda o Ger-Cedeku jest, w. Narbutt. Literatura historyczna polska i słowa pamiętnikarza: „jak żydom inne święta żydowskie obserwować. n, p, żyd Siome Szlo: Ё „Mase Ger Cede Wilnie bardzo rozpowszechniona. Jak tematu tego poza Kraszewekiin nie ufał i ysał 34 Amstekdaihn jechać* Tandem, gdy mąż z domu odjechał, w Krakowie w r. 1508 pa zdasz 1& 
"Możnaby też podnieść pawną wówczas rocznicę jego obchodzono poruszała o ile mi wiadomo; pisarze na tle sławy Amsterdamu gdzie by- Ona wziąwszy z sobą dwie córki, Z zą jąkiś inny czyn, karany prawem, | 

sprzeczność czy tylko niedokładność drugiego dnia Zielonych Świąt w żydowscy niejednokrotnie o Ger'Ce: wali często rabinami żydzi z Polski, tymże żydem uciekła do Amsterdamu. Mnie jednak chodziło © sprawdze. | 
między relacją Kraszewskiego a Nar- bożnicy żydowskiej, iak samo jest to deku wspominali i uważali postać tę sławy podkreślonej i w naszej legen- Estko wziąwszy 0 niej wiadomość, że nie faktu przytoczonego "w samej Ie- | 
butfa. Kraszewski mówi, że pocho« i dzisiaj. Kult do Ger-Cedeka, „spra- za historyczuą, szczegóły za prawdzi» dzie, rie mogą być inaczej brane, jak jest w Amsterdamie, pojechał sam gendzie, a mianowicie, czy tu we | 
wano popioły Ger Cedeka „za mo- wiedłiwie nawróconego*, spalonego we. Wypłynęło z czasem jakąś drogą tylko za chęć pizyjęcia judaizmu. po nią, chcąc ją odzyskać, ale poje: Wiłnie w r. 1710 czy w 1749 lub | 

3 giłkami żydowskiemi, gdzie i drzewo w Wilnie za wiatę żydowską na sto: i imię rzekome chrżeścijańiskie Potoc- Na rynku krakowskim w 1. 1539 chawszy do Amsterdamu i sam tam- może w innym czasie nie żostał spa- | A na grobie jego rośnie*, gdy według sie męczennika, žyje i kwilnie do kiego Walentyn, nieznane zupeinie le- spalił sąd miejski Mejchiorową z że żydem został." lony na stosie niedaleko katedry syn || 
Narbutta“ „na mogiłach starych ży- dnia dzisiejszegó, może nawet dziś, gendźie. į Zalaszowskich | Weiglową, bogatą „i „Estko zatwardzialy zosłał, żona magnata Potockiego *za' przyjęcie ju 
dowskich 'w Wilnie za Wilją, ma jest on większy, aniżeli dawniej. Po przybyciu do Wilna przed ro: znaczącą  patrycjuszkę krakowską, jego już była umarła, a córki za pan- daizmu. Chodziło mi o wyświetlenie 
być pomnik murowany tego Ger-.Ce- W prawdziwość opowiadania o kiem, przekonawszy się o wielkiej trzykrotnie o judaizm zkarżoną, prze- ny u jakiejś bogatej żydówki służyły. czy legenda о Ger Cadeku opiera | 
dek, gdzie na kamieniu wyiyty napis, Ger-Cedeku wierzono powszechnie popularności legendy oraz 0 powsze- konaną i ogłoszoną za  heretyczkę Sam zaś Estko dla pożywienia swe- się na zdarzeniu faktycznem, a jeżeli * 
poświadcza o tej przygodzie*, Spia- w Wilnie już w latach 40-tych XIX chnej wierze i przeświadczeniu o jej przez sąd biskupi Piotra  Gamrata. go łaźnie publiczne arendą trzymał. tak na jakiem? Jeśli n. p za Zyg- | 
wę tę jednak uda się może ustalić w. czego dowodem Kraszewski i prawdziwości i to nietylko wśród Zarzuł judaizmu mógłby tu nawet Był przyjechał do Polski «z Amster- munia Augusta spalono żydów : z 
po nadejściu dokładniejszych relacji Narbutt, Kraszewski nie zajął stano. ludności żydowskiej ale nawet chize- być sprostowany,.o ile, że do Wei- damu, chcąc się o swojej fortunie Rawy obwinionych o kradzież hostji 
z Petersburga o napisach grobowych wiska krytycznego wobec legendy. ścijańskiej Wilna, postanowiłem zba. glowej przyznawali się i Arjanie. © dowiedzieć i był złapany, ale z are- św. to mamy prawo i możność 
i zestawieniu ich z innemi opisami Nie podał w wątpliwość samego pó: dać i skontrolować stionę history- judaizm była wcześniej jeszcze, ba sztu uciekłszy, znowu się do Amster- stwierdzenia tego na podstawie źró-- 
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cmentai za žydowskiego Z czasów dania, wskazał tyiko na jego Orygi- czną legendy, której treść nasuwała w XV w. pomawiana inna patrycjuszka damu wrócił*. * | deł historyc:nych. Jeżeli w Wilnie. 
późniejszych jeszcze. Także i kwestja na'ność i naiwność pierwotną formy liczne wątpliwości. Jeden ze słucha- krakowska Magdalena. żona Jetzego To są szczegóły znanego pamięt- stracono Potockiego, mamy również 
rosnącego „na grobie" drzewa nie i stylu. Momentów historycznych nie czów prowadzi w tej spiawie bada- Morsziyna, nikarza XVIII w. z opowiadań jego prawo zapytać o źródła do tej spra- 

i będzie dla rozstrzygnięcia sprawy starał się sprawdzić, względnie spraw- nia szczegółowe. Sam fakt przejścia Nie tedy nieprawdopodobnego, ojca, który był sąsiadem Estki i spo- wy i egzekucji. Tymczasem do tej 
obojętna, W każdym razie w latach dzić ani skontrolować ich nie mógł na judaizm cisrześcijanina w Bolsce že i w XVIII w. mógł ktoś przejść tykał się z nim, gdy był zagranicą. sprawy jak dotąd biak wszelkich 
sześćdziesiątych ' mógł już ów nąpis wobec braku wszelkich danych źiód- sam przez się jes! zresztą możliwy, na judaizm, tak jak n. p. 6w szlach- Licząc się z saimą możliwością źródeł, Nie podają ich i historycy 
nie istnieć. Zdjęcia fo:ograficzne z łowych. Mamy 1 гпату przykłady podobne cic Estko w województwie miń. wypadków przejścia na judaizm, Po- żydowscy, nie zodją ich i badacze 
przed wojny światowej mają sam tyl- — Narbuft uzupełnia tekst Krąszew- już od wieku XVI t. j. od czasu, gdy Skiem, przy końcu XVII w. „którego dobnie jak iaka możliwość i dziś w Wilna. Jedynem źródłem jest legenda 
ko grób darniowy z wyrastającem z skiego szczegółem z podań żydow- zaczęło się w Polsce szerzyć inno- żona iubiła książki czytać, wdała się XX w. istnieje, nie mogłem nie wie- o Ger.Cedek. : 
niego dizewem. Nowy grobowiec skich, że matka Poiockiego „udała wierstwo, gdy do kraju napływać w czytanie biblji, w której stary tes- rzyć, że ktoś za innowierstwo mógł 
większych rozmiarów cbecnie rozwa- się do króla i przez wielkie a diugie zaczęły „nowinki*. Znamy przykłady tament czytając a białogłowskim nie być stracenym, tak dobrze w Polsce (D. C. N.). 
lony i zrujnowany już, został wybu- siarania wyrobila list żelazny, który przyjmowania judzizmu od XVI — pojmując go dowcipem, zajbrała j k i indziej w Europie. Tak samo 
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