
   

    

     

    

                            

     

   
    

     

    

    
    

     

    
   

              

     

    
     

    

   

   

  

    

   

    

   

  

     

     

        

   
   

   

    

OK V. Nr. 4 (1014) 

Paryž, 2 stycznia. 

W lipcu roka ubiegłego Moha- 
med Ben Abd-el-Krim, tytułujący sie- 
bie raz sułtanem Rifu, drugi raz emi- 
em marokańskim a w koresponden- 

cji dyplomatycznej chef du Rif, o- 
trzymał od rządów francuskiego i 

| hiszpańskiego warunki, na zasadzie 
których mógłby być pokój z nim za- 
warty. Cóż uczynił Mohamed Ben 
Abd-el-Krim? Oto wił się i kręcił jak 
djabeł pod kropidłem byle tylko nie 
powiedzieć: tak albo nie, czy gotów 
jest rozpocząć negocjacje pokojowe 
czy przeciwnie odrzuca je zasadniczo. 
I tak domachiował, dokręcił, dointry- 
gował aż do pory deszczów to jest 
do prawie ustania operacyj wojen: 
nych.. z racji dróg nie do przebycia 

] — @а stron obu. Nastał czas ni to 
wojny ni to pokoju. Utarczki nie 
ustawały tudzież „rnanewrowania* je- 
dynie dlatego aby nie mogło zdawać 
się nikomu, że — sprawa zalatwio- 
na lub na martwym stanęła punkcie. 
Tymczasem atoli jął autorytet Abd- 
el-Krma upadać wśród  rifeńskich 
lemion; dwa, trzy dzielne ataki fran- 
skich aeropianów na jego „stolicę* 
ocno podkopały jego prestige. Sło- 
em... zaczęło być z Abd-el-Krimem 

rucho. Wówczas to — bardzo te- 
u niedawno — zdecydował się nie- 

SBoszty „emir Marokka* szukać sam 
 |zbliżenia pokojowego do Francji i 

| |Fiszpanji. Podczas świąt Bożego Na- 
rodzenia wysłał do Paryża pośredni- 
a i pełnomocnika w osobie angiel- 
kiego dziennikarza p. Canninga. P.: 
Canning wiózł z sobą ani mniej ani 
więcej tylko... warunki pokoju Abd- 
el-Krma. 

Nie prosto atoli zmierzył z nie- 
i p. Canning na Quai d'Orsay albo 

do jakiej innej miarodajnej centrali 
iządowej. Pośpieszył zarekomendować 
się prasie i... skaptować ją dla akcji 
swojej. Osobliwie, rzecz prosta, wy- 
siiał się wobec organów lewicowych, 
jak wiadomo, stojących co do sprawy 
alarokka w opozycji przeciwko p. 
Briandowi. Urobiwszy — jak mnie- 
mał — grunt, zakołatał p. Gordon 
Canning do drzwi ministerstwa spraw 
zagranicznych. Spotkała go jednak 
„atalna konfuzja. P. Briand kazał mu 

4 powiedzieć — i to za pośrednictwem 
listu skreślonego przez p. Berthelota— 
że go nie przyjmie wcale. 

Wystarczyło aż nadto dla tego aby 
ż zatrzęsło się w Izbie deputowa- 

nych. Rozszalała się w lot — debata 
|marokańska. Sprawa istotnie stanęła 
na ostrzu noża. 

Nadaremnie jednak p.  Cachin, 
[komunistyczny deputowany Paryża, 

_ |domagał się bez Ogródek: ewaku- 
_ |owania Marokka! P. Briand twardo 

stał przy swojem. Mało kiedy widzia- 
0. go przemawiającego z takim mar- 

_ |Fem na twarzy, tak nic nie dbającego 
jo efekty oratorskie a tylko coraz do* 

bitniej podkreślającego mocno posta- 
nowienie rządu: prowadzenia wojny 
w Marokku aż do zupełnego powa- 
lenia Abd-el-Krima i <spacyfikowania> 
kraju. 

Rządy francuski i hiszpański — 
mówił p. Briand—nie wierzą Abd-el- 
Krimowi. To intrygant i machinator. 
Cały świat Islamu wzywał przecież 

3 lo «wojny šwigtej»! On się nigdy 
nie uspokoi. Chyba, że go.się położy 
na obie łopatki. Propozycje Abd-el- 

 |Krima nie są poważne. To tylko wy: 
_|lbieg. To zwykłe jego machinacje. 
_ |Francja chce pokoju ale une paix se: 

rieuse (tak wyraził się dosłownie p. 
Briand). Francja będzie wytrwale dą- 

ła do pokoju trwałego układając 
 |się kolejno z plemionami marokań- 

kiemi, które mamy pewność —mówił 
. Briand — wznowią niebawem z 

_|Francją stosunki pokojowe leur rap- 
orts pacifiques. 

P. Briand poszedł w otwartości 
wojej jeszcze o krok dalej. Podczas 

filnej alterkacji w Izbie deputowanych 
lewicowym posłem Renaudelem nie 
wahał się prezes gabinetu oto co 
wiedzieć: 

|| —A co jest, jak panowie sądzą, 
№ giuncie rzeczy po za tą całą spra- 
/ą marokańską? Cała ona obraca się 
ookoła.. kopalń. Chodzi o koncesje 

_ fa nie lub o przyszłe akcje marokań- 
 kkich kopalń. Abd-el-Krim nie może 

becnie wydawać koncesyj. Chyba, 
__ fe się go uczyni emirem lub też uzna 

) Czy ziozu- 
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Odpowiedziały p. Briandowi grzmią- 
ie oklaski i zprawa i ze środka Izby 

Trafił w sedno. 
Post scriptum. jakby na komendę 

zrok mój pada na pierwszą stronę 
ziennika „L'Avenir*, Sensacyjna. tam 
rewelacja” głosi: „P. Goidon Can. 

ing jest agentem wielkiego gólni- 
żeg0 I przemysłowego pizedsiębior- 
twa niemieckiego braci Hannes- 

nn...* 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem ao domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P, K.0. Nr. 80259 

  

SŁOWO 
Wilno, Sroda 6-go stycznia 1926 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 

Skutki wewnętrznego Locarno. 
Z zadziwiającą szybkością, w cią- 

gu ostatnich dwóch tygodni Polska 
zrobiła sprężysty, iście wojskowy krok 
do przepaści, niedostrzeżony przez 

szerszą publiczność w nerwowym 

chaosie kryzysu ekonomicznego i 
prób ratunku. Milczenie prasy, do 
pewnego stopnia zrozumiałe ze wzglę- 
du na delikatną poufność materji mu- 
si być jednak przerwane, aby inteli- 
gentny obywatel państwa zdał sobie 
sprawę ze zjawisk, które napewno 
nie ukryły się przed wywiadem na- 
szych sąsiadów. Chodzi o redukcję, 
już nie budżetu M. S. Wojsk. lecz 
redukcję wojska. Redukcja wojska! 
Zna historja Polski te chwile boleśne 
i haniebne, gdy bądź ze względów 
skarbowych bądź pod presją potencyj 
obcych przystępowano do tej czyn- 
ności. Następowały po nich zależnie 
od siły moralnej narodu bądź epoki 
upadku i bezsiły, jak po sejmie „nie- 
mym* 1717 r. bądź bezpośrednia re- 
akcja ii mimo doraźnych klęsk, od- 
rodzenie narodu jak po sejmie gro- 
dzieńskim 1793 r. Dziś, w tej chwili 
gdy piszę, w najbliższych tygodniach 

dosłownie, postawa narodu powinna 
zadecydować: czy nastąpić ma nowa 
epoka saska i upadek państwowości 
polskiej czy też «godni jesteśmy być 
narodem», I dlatego też opinja polska 
powinna być poinformowana. 

Redukcja wojska! Nikt o niej nie 
mówił, gdy przed miesiącem rozpo- 

czynał rząd akcję oszczędnościową, 

Z prawa i z lewa odzywały się głosy 

instynktu państwowego broniące ca- 

łości budżetu wojskowego, pojmują- 

ce, że jeśli coś na nim oszczędzić 

można, powinno być użyte na nieza- 

spokojone nigdy dostatecznie potrze: 

by obrony niepodiegłości. Mimo to, 

obcięto budżet wojskowy w stopniu 

wyższym jeszcze niż należałoby się 

to w stosunku do całej redukcji bud- 

żetu. Obcięto nie zastanawiając się, 

że obrona Rzeczypospolitej należy do 
zasadniczych funkcyj państwowych, 
podczas gdy tyle innych ministerstw 

reprezentuje funkcje bądź dodatkowo 

tyiko spełniane przez państwo, bądź 

wyraźnie na szkodę życia społeczne- 

go i gospodarczego, a więc w osta- 

tecznym rachunku na szkodę pań- 

stwa samego—nie wytykając palcami 

ministerstwo reform rolnych i liczne 
funkcje ministerstwa pracy i opieki 

społecznej. 

Zresztą gdy inne ministerstwa 

wzięły się do redukcji z godną po- 

chwały flegmą, rozsądnie starając się 
najpierw przestudjować sprawę u- 

proszczenia urzędowania, M. S. 

Wojsk. wykrzyknęto „rozkaz!“ i bie- 

giem udało się w kierunku najmniej- 

szego oporu t. j. zmniejszenia sta- 

nów, nie pojmując widać różnicy ja- 

ka istnieje między szkodliwą liczeb- 

nością nadmiaru urzędników w u- 
rzędach, a pożyteczną liczebnością — 
obrońców ojczyzny pod bronią. 

O uproszczeniu urzędowania nie 
pomyślano, lub też odłożono na póź- 
niej: podawnemu zamiast wyznaczyć 

pewną ilość materjałów na oddział 
dla pielęgnacji broni, pisze się co 

miesiąc protokuły zużycia (koniecznie 
w trzech egzemplarzach) z każdego 
pododdziału (kompanji, szwadronu) na 

oliwę, naftę, pakuły; podawnemu z po- 
wodu zgubionej śrubki do karabinu, 

wartości 12 groszy, przeprowadza 

się śledztwo („dochodzenie*), oficer 

cały dzień przesłuchuje świadków, 

odrywanych od zajęć wojskowych, 

by w konkluzji protokułu (na wieiu 

arkuszach kiikakrotnie pracowicie prze- 

pisanego) przedstawić do zatwier- 

dzenia stereotypowy wniosek, że „wi- 

ny nikt nie ponosi”; podawnemu 

skrzypią pióra nad niezliczoną ilością 

codziennych, dekadowych, miesięcz- 

nych i okresowych raportów z każ- 

dego dzialu i ido - każdego urzędu, . 
który pracowicie musi to przeczytać 

i przesłać dalej, „celem dalszego u- 

rzędowania*, 

O tem wszystkiem nie pomyśla- 

no. Natomiast w pierwszym rzędzie 

zwolniono jako tako podszkolonych 

żołnierzy, zwalając cały ciężar obro- 
ny państwa w razie nagłego wybu- 

chu wojny na nieliczne i wątłe barki 

dwumiesięcznych rekrutów. Następnie 

w ciągu kilku dni zwolniono nadter- 
minowych podoficerów, kandydatów 
na zawodowych, więc ludzi którzy 

już poświęcili się wojskowości, zobo- 

wiązali się do służby, oddali wojsku 

rok, dwa, trzy z najpiękniejszych lat 

młodości, decydując się na ciężką 

pracę i ciężkie życie żołnierskie w za- 
pale militarnym. Zwolniono, nie u- 
przedzając nawet na trzy miesiące, 

nawet na miesiąc przedtem, tak jak 

to wymaga przyzwoitość nawet wzglę- 

dem kucharki, która może przecież 

każdego dnia odejść ze swojej sytej 

i ciepłej kuchni. Obecnie przystępuje 

się do redukcji podoficerów zawos 

dowych i 2000, t. j. 49 części wszy- 

stkich, znajdujących się w służbie 

czynnej oficerów; broni ich pragma- 
tyka, lecz już przemyśliwa się nad 
zmianą ustawodawstwa w tym za- 

kresie, aby bezwzględniej wyrzucić na 

bruk zastępy zasłużonych przeważnie, 
starych żołnierzy walk o niepodleg- 
łość i zjednoczenie Polski. 

Powtórzą się najgorsze błędy de- 
mobilizacji 1921 r., będziemy codzień 
czytać o samobójstwach byłych woj- 
skowych, wzmacnia się szeregi 
bandytów zrozpaczonymi ziamanem 
życiem ludźmi, partje wywrotowe 

zasilą swe bojówki elementem facho- 
wym, aby w większej skali powtórzyć 
zwycięstwa listopadowe tłumu nad 
wojskiem w 1923 r. | 

Kto będzie w liczbie zredukowa- 
nych? Łatwo przewidzieć, Długi 
gmach (na ulicy Nowowiejskiej na- 
pewno nie skróci swej fasady ani o 
jeden metr. Zamiast jednego generała 
dla szkoły kawalerji w Grudziądzu już 
teraz okazała się potrzeba dwóch. 
Natomiast zmniejszona zostanie i tak 
szczupła garstka pracujących w linji, 
oficerów=instruktorów, niższych do- 
wódców. Zostaną oczywiście naj- 
zręczniejsi, najlepiej opinjowane przez 
przełożonych, osobniki o giętkich 
karkach. Zwiększy się procent dostoj- 
ników w myśl przysłowia: «dwa dra» 
gany, cztery kapitany*. 

Słowem, jak to niestety zwykle w 
Polsce, zostanie zrobione wszystko 
odwrotne temu, co powinno być zro- 
bione. Wobec tego można powsirzy- 
mać się od szkicowania należytego 
planu działania. Łatwo go dojrzymy 
w kontraście rzeczywistości. Raczej 
powinniśmy się zastanowić rad środ- 
kami zaradczemi, nad zdrową reakcją, 
w jakiej wyrazić się może patrjotyzm 
społeczeństwa i wojska, Nie możemy 
mieć nadziei na natychmiastową 
zmianę ustroju państwa, co jedyne 
byłoby _ stanowczem lekarstwem dla 
niedomagań chwili obecnej. Nie mo- 
żemy doradzać buntów, czy konfede- 
racyj wojskowych wzorem XVII wie- 
ku. Ale możemy się spodziewać, że 
społeczeństwo zamanifestuje zrozu- 
mienie imminentis periculi patriae; 
że zajmie się losem  zdemobilizowa- 
nych wojskowych, by mieć ich raczej 
ku swojej obronie w potrzebie, niż mno- 
żyć rozgoryczonych, zniechęconych, 
lub wprost wrogów społeczeństwa i 
ojczyzny. Można wreszcie mieć na- 
dzieję że korpusy oficerów wszy- 
stkich pułków od ust sobie odejmą, 
a przecież zatrzymają prywatnym spo- 
sobem na służbie najlepszych z re- 
dukowanycii podoficerów (przez czas 
jakiś, gdyż «dłużej klasztora niż prze- 
ora»), żeby utrzymać tradycję pułków, 
ciągłość ich życia od czasów wojen- 
nych, konieczny zastęp instruktorów, 
tem niezbędniejszy wobec braku sta- 
rego żołnierza, siowem żeby dopeł- 
nić przysięgi na wierność | Rzeczy- 
pospolitej i nie odsłaniać jej piersi 
na ciosy czyhającego wroga, zanim 
urzeczywistni się testament „mądrych 
po szkodzie* przodków—konstytucja 
3-go maja, z jej postulatami; królem 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GRODNO —- Plec Batorego 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 

64 NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ut. Wiieńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 

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

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

oraz z prowincji 0 25 proc. drożej 

Kryzys gabinetowy w Niemczech. 
Socjaliści nie wejdą do koalicji. 

BERLIN. 51. (Pat). Przywódcy partji socjalistycznej powzięli 
rezolucję w której ponownie oświadczają się przeciw przystąpie- 
niu do wielkiej koalicji. Partja demokratyczna oświadczyła, że 
ponowne próby utworzenia rządu wielkiej koalicji uzależnia od 
stanowiska frakcji centrum, przyczem podkreśla, że stanowisko 
demokratów jest identyczne ze 
tej sprawie centrum. 

stanowiskiem. jakie zajmuje w 

Projekt finansowy Doumera 
PARYŻ 5 1 PAT. We wstępie 

do swego projektu finansowego mi- 
nister finansów Doumer : przedstawia 
motywy projektowanych środków 
zaradczych. Doumer zwraca przedew- 
szystkiem w bardzo energicznych 
słowach uwagę na kryzys przeżywa- 

ny przez państwo, podczas gdy na" 
ród jako taki, to znaczy poszczegól- 
ni obywatele dzięki usilnej pracy cie- 
szą się pomylnością. Dalej minister 
stwerdza swoją niezłomną wolę 
natychmiastowego _ przeprowadzenia 
sanacji finansowej. 

Po zgonie królowej Małgorzaty 
RZYM 51 PAT. Wiądomość o Śmierci królowej Małgorzaty nadesz- 

ła do sekretarjatu stanu w Watykanie 
wej. Powiadomiono o tem natychmiast Ojca 

o wczesnej godzinie popołudnio- 
Św. na którym wiadomość 

ta wywarła bolesne wrażenie. Papież odmówił modły za spokój duszy, 
zmarłej. 

RZYM 5 1 PAT. Cała prasa poświęca dłuższe artykuły zmarłej kró- 
lowej matce, zaznaczając, że cały naród pogrążony jest w głębokiej żało- 
bie i smutku, albowiam zmarła znana była z dobroci serca i charakteru. 

Gdziespoczną zwłoki królowej? 

BORDIGHERA 5 1 PAT.Zwłoki królowej matki zostaną przewiezione 
do Rzymu i pochowane w Panteonie, 
ni odjechali z powrotem do Rzymu. 

Włoska para królewska i Mussoli- 

Obalenie konstytucji greckiej 
LONDYN, 5.1. Pat. „Daily Mail“ donosi z Aten, że z wyjątkiem 

pierwszego artykułu konstytucji ustanawiającego republikę wszystkie inne 
artykuły zostały zawieszone. 

Wielkie bezrobocie w Danji 
KOPENHAGA, 5.|. Pat. Liczba 

bezrobotnych w Danji wzrosła w cią- 
gu ubiegłego tygodnia o 11.311 osób 

i wynosiła 84.595 osób, gdy w tym 
samym okresie roku ubiegłego było 
41.400 bezrobotnych. 

Lloyd-George tworzy nowe stronnictwo 
LONDYN, 51. Pat. „Daily Tele- 

graph* dowiaduje się, że Lloyd Ge- 
orge ma w najbliższym czasie wy- 
stąpić z partji liberalnej, która odma- 

wia poparcia dla jego projektu refor- 
my rolnej. Lloyd George zamierza 
podobno utworzyć nowe stronnictwo, 

Wielka wstęga „Polonia Restituta. 
Dla patryarchy 

ANGORA, 5—1, Pat. Charge d'af- 
faires polski w Turcji Władysław 
Schwarzburg Giinter wręczył dnia 31 
grudnia u.r. wielką wstęgę orderu 
„Polonia Restituta" patrjarsze ekume- 

prawosławnego. 

nicznemu Bazylemu oraz metropolicie 
Kalehikosowi za zasługi w związku 
z udzieleniem błogosławieństwa auto- 
kefaljj kościoła prawosławnego w 
Polsce. 

Kandydatura Curie=Skłodowskiej do Akade- 
mji Nauk. 

PARYŻ. 5.1. (Pat). Grono uczo- 
nych francuskich ma zamiar postawić 
kandydaturę p. Curie-Skłodowskiej 
przy zbliżających się wyborach do 
Akademji Nauk, Wiadomość ta bu- 
dzi wielkie zainteresowanie w kołach 
zbliżonych do akademji. Byłby to 
pierwszy wypadek wejścia kobiety w 
skład członków akademji. Kandyda- 

tura p. Curie-Skłodowskiej była już 
postawiona w roku 1911 przyczem 
rodaczka nasza otrzymała 28 głosów, 
wówczas jednak wybrany został do 
Akademji znakomity fizyk francuski 
Branly, który dokonał szeregu donio- 
słych wynalazków w dziedzinie ra- 
djotelegrafji. 

Poeta Jesenin otruty przez ajentów G. P. U. 
Według wiadomości otrzymanych przez dzienniki ryskie z Petersburga, 

wybitny rosyjski poeta Jesenin, o rzekomem samobójstwie którego dono- 
siły pisma sowieckie przed kilku dniami, samobójstwa nie popełnił. Jesenin 
został otruty przez ajentów G. P. U. List, który rzekomo miał pozostawić 
po sobie, był sfałszowany. 

Jako przyczynę strasznego morderstwa, podają ryskie pisma, jawne 
wystąpienia poety, w jego satyrach, przeciwko ustrojowi bolszewickiemu. 
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dziedzicznym, silną władzą państwo- 

wą i potężnem wojskiem. 

Stara Wiara. 

Przypisek autora, Organ wojsko- 
wych „Polska Zbrojna*, naogół za- 

chowuje się w sprawie redukcji po- 

tulnie. Dopiero gdy ktoś rzucił myśl 

redukcji ordynansów (instytucja ta 

jest złem koniecznem, ale wymaga re= 

formy) oraz orkiestr (które np. we 

wszystkich pułkach kawalerji istnie- 

ją jako nieetatowe, ale istnieją wbrew 

starej tradycji tej broni, która do- 

puszcza tylko chóry trąbaczów liń- 

jowych), redaktor tego pisma wy- 

stąpił z patetycznym artykułem. Nie 

jestem wrogiem dekoracyjnej strony 

wojska. Owszem uważam ją, specjal, , 

nie piękno i różnorodność munduru 

za niedoceniany czynnik moralny. 

Ale przyznać muszę, że wojsko. bez 

orkiestr istnieć może, ale nie orkie- 

stry bez wojska. Orkiestry i kance- 
larje dzielą między siebie ogromną 

większość podoficerów zawodowych. 

Przypisek redakcji. Hasło Według 
stawa Fgrobla stało się modne obecnie a, 

nawet spotykamy takie tytuły nad artyku- 
łami o budżecie państwa polskiego. Kiedy 
jednak prawie dwa lata temu z łamów Sło- 
wa wypowiadaliśmy zdanie, że właśnie 
według sfawu grobla i dlatego budżet nasz 
należy zredukować do minimum głos nasz 
był zupełnie odosobniony. Dzisiaj dumni 
jesteśmy z tego odosobnien a, bo było to 
odosobnienie w przewidywaniu rzeczywie 

stości. 

W artykule jedrak Według stawu grobla 
na łamach Słowa p.E. $. zastrzegał się 

przeciwko obcinaniu budżetu ministerstw a 

spraw wojskowych. Ponieważ jednak wojsko 
istnieje w interesie niepodległości państwa, 
a nie w interesie partyj i koteryj, ponieważ 

nie istnieje w Polsce władza monarsza, re- 

prezentująca zwykle interesy militarne we- 

wnątrz państwa—więc redukcja budżetu 

całym ciężarem przytłoczyła fundusze na 

obronę państwa. Ž 

Niewątpliwie w budžecie min. spraw 
wojsk. znajdą się pozycje, które skreślić 
można i należy, ale jak'się zdaje niezupełną 

rację ma przyjaciel naszego pisma, a autor 
aitykułu dziś powyżej zamieszczonego, ubo- 
lewając nad przedłużającą się biurokraty- 
zacją wojska. Min. Żeligowski z nadzwy- 

czajną bowiem energją, sprężystością i wia. 

rą w. słuszność swego stanowiska postano- 

wit bowiem zwalczyć naszą papieromanję 

wojskową, żywcem przez aimję naszą 

z wzorów ausirjąckich skopjowaną. 

Sejm i Rząd. 

Organizacja ministerstwa 
skarbu. 

WARSZAWA. 51. (tel. wł. Słowa). 
Poseł Byrka rozpoczął dziś badanie 
organizacji ministerstwa skarbu w 
celu przygotowania wniosków, zmie- 
rzających do zmniejszenia liczby pra- 
cowników 
dności. Pos. Byrka podjął czynności 
swe na życzenie ministra Zdziechow- 
skiego. Przypuszczalnie w ciągu dni 
10 poseł Byrka będzie mógł opraco- 
wać zasady, według których powinna 
być 'zreorganizowana centrala mini- 
sterstwa skarbu. Personalne zmiany 
redukcyjne będą automatycznie wyni- 
kały z zasad tych wniosków, które 
pos. Byrka przedstawi. 

Rada spożywców. 
WARSZAWA 531. (żel, wł. Słowa). 

Na najbliższem posiedzeniu rady spo” 
żywców, wyznaczonem na 11 b. m., 
omawiany będzie projekt rozpoizą- 
dzenia wykonawczego do usiawy © 
zabezpieczeniu podaży artykułów 
pierwszej potrzeby. Rozporządzenie 
to przewiduje wydanie zakazu wy- 
wozu pszenicy zagranicę, ustalenie 
cer maksymalnych na chleb, mąkę, 
mięso i wędliny i ograniczenie pize- 
miału żyta do dwóch zasadniczych 
gatunków mąki: razówki i. pytlowej 
75 proc. 

Narady nad reformą biuro- 
wości. 

,WARSZAWA, 5I, (tel. wł, Słowa). 
D.iś rozpoczęły się w Prezydjum ra- 
dy ministrów obrady komisji, która 
pod przewodnictwem p. Chożewskie- 
go, naczelnika wydziału wojew6dz- 
twa poznańskiego, ma opracować plan 
reformy biurowości państwowej. 

W Wyzwoleniu. 
WARSZAWA. 5.1 (tel. wł Słowa) 

Niedzielne uchwały Wyzwoienia, wy- 
kluczające ze stronnictwa pos, Dąb- 
skiego oraz siawiające dziewięciu 
członków klubu pod sąd partyjny, 
są nadal najaktualniejszym tematem 
rozmów w kuluarach Sejmu. 

Dziś zebrało się w godzinach po- 
południowych  prezydjum Wyzwoie- 
nia, które rozpatrywało sytuację, wy- 
tworzoną uchwałami Zarządu stron- 
nictwa. Uchwały Zarządu stronnictwa 
nie znalazły dotąd żadnego konkret- 
nego wyrazu, jest jednak rzeczą pew- 
ną, że jeszcze przed zebraniem się 
plenainego posiedzenia Sejmu, t. į. 
przed 12 b. m., grupa posiėw z Wy- 
zwolenia, związanych z osobami pos. 
Dąbskiego i Walerona, wystąpi z 
kiubu i połączy się ze Związkiem 
Chłopskim. Do wyborów do rastęp- 
nego Sejmu prawdopodobnie staną 
pos. Dąbski, Bryl i Stapiński, гпапу 
działacz galicyjski, zrzeszeni w jedno 
stronnictwo. 

Przesunięcia na placówkach 
M. S. Zi 

WARSZAWA 5. I. (żel, wł, Słowa). 
Ministęrstwo Spraw Zagranicznych 

otrzymało już od rządu włoskiego 
agrement dla posła Kozickiego jako 
przedstawiciela rządu polskiego przy 
Kwirynale. Dotychczasowy poseł pol- 
ski w Rzymie p. Zaleski zajmie miej- 
sce p. Patka, jako poseł w Tokio. 
Dziś poseł Kozicki konferował z wi- 
ceministrem Morawskim i był przy- 
jęty przez premjera  Skrzyńskiego. 
Wyjazd pos. Kozickiego na nowe 
stanowisko ma nastąpić w dniach 
najbliższych. 

Sekcja do spraw mniejszości. 
WARSZAWA, 5.1, (tel, wł: Słowa) 

We wiorek odbyło się pierwsze od 
czasu istnienia obecnego rządu po- 
siedzenie sekcji komitetu politycznego 
dla spraw mniejszości narodowych i 
województw wschodnich. Na po- 
rządku dziennym, po zapoznaniu 
się nowych członków sekcji z do- 
tychczasowemi jej pracami, załatwio- 
no sprawę zatwierdzenia regulaminu 
narad rzeczoznawców O0iąz wykreślo- 
no plan działalności na najbliższy 
okres. 

Kondolencje. 

WARSZAWA, 5 |, PAT. Z powo- 
du śmierci włoskiej królowej Matki, p. 
Chrząszczewski „zastępca dyrektora 
kancelarji cywilnej złożył kondolencję 
posłowi Maioniemu w imieniu pre- 
zydenta Rzeczpospolitej. Poseł włoski 
przyjął również dyrektora protokułu 
który złożył wyrazy ubolewania w 
imieniu rządu. 

UMEEODZTEKZACE 
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L 0. P. P. 

i zaprowadzenia OSzCzĘ-.
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ECHA KRAJOWE 
Nad brzegami Dzisny i Džwiny. 

— Korespondencja Słowa — 

Na dalekiej . północno-wschodniej 
rubieży Rzeczypospolitej, gdzie sre- 
brna Dzisna zlewa się z Dźwiną, leży 
prastare miasto Dzisna. O założeniu 
tak sławnego grodu milczą "historje i 
tylko grzebiąc się w prochach przesz- 
łości, można znaleść skąpe wiado- 
mości o powstaniu Dzisny. Według 
tych wszystkich źródeł miasto to ist- 
nieje jako drobna osada rybacka już 
w roku 1202, to znaczy w rok po 
założeniu Rygi Z biegiem czasu 
Dzisna coraz bardziej się rozwijała, 
już za czasów Batorego, podczas wy- 
prawy na Moskwę w roku 1579 
(zajęcie Połocka), służyła jako punkt 

strategiczny, i w tym celu sztucznie 
została utworzona wyspa, na której 
wzniesiono zamek drewniany i opa- 
sano go fosą. 

Dziś z tego już nic nie pozosta- 
ło, wyspa niezamieszkana,  zarosła 
krzewami łozy. Miasto początkowo 
leżało na prawym brzegu rzeki Dzis- 
ny, część ta stanowi obecnie przed- 
mieście, natomiast właściwe  dzisiej- 
sze miasto leży po lewej stronie, w 
widłach obu rzek przy samem żujściu 
Dzisny do Dźwiny. O polskości kra- 
ju świadczą nazwy osad i dworów, 
jak naprzykład Piotrków, Siećków, 
Łąka, Doroszkowicze, do roku 1864 
dobra Kostrowickich, gdzie bawił 
Mickiewicz w październiku 1824 ro- 
ku, kryjąc się za ołtarzem kapliczki 
przed policją rosyjską. 

Ongiś gdy kraj ten stanowił nie- 
rozerwalną całość Rzeczypospolitej, 
kwitnęło tu życie po dworach i zaś- 
ciankach szlacheckich. Całe przestrze- 
nie pobrywały nieprzejrzane puszcze 
i lasy, siedliska niedźwiedzi i żu- 
brów. 

Dziś ziemia ta po krwawych rzą- 
dach zoborców i gospodarce bol- 
szewickich komisarzy uległa ruinie, i 
wiele czasu upłynie póki swe rany 
wygoi i wróci do normalnego Życia. 
Dzisna jest dumną ze swej przesz- 
łości, miasto na pozór nieznaczne, 
skromne, szczyci się licznemi pamiąt- 
kami sławy. Nieraz pod strzechę sło- 

mianą zawitał wielki gość i znajdy- 
wał tam miłe przyjęcie. Wszak ryba- 
cy, pierwsi mieszkańcy Dzisny (stąd 

miasto posiada herb „Czółno*) przyj- 
mowali królów polskich. Gościł tu 
Bątory, a Jan Kazimierz w skromnym 
drewnianym dworku spędził noc ze 
swym dworem. Te stare dęby przy- 

drożne doskonale pamiętają błysz- 
czące hełmy francuskie starej gwar- 
dji Napoleona.Na wieży kościelnej znać 
blizny od siedmiu kul wrogich. © 

Na polach powiatu dzisieńskiego 
toczyły się walki powstańców  pol- 

skich albowiem brać dzisieńska nie 

byla głuchą na wszelkie burze kra- 
jowe. Gdy Ojczyźnie narzucano kaj- 
dany, a głos jej, błagający ratunku, 

rozbrzmiewał echem żałosnem w 

puszczach litewskich, wówczas całe 
zastępy młodzieży szły na Śmierć o- 

fiarną. Podobnie w osiatnich cza- 

sach, gdy Polska dźwigała się z gro- 
bu, a dzicz azjatycka zalała kraj ca- 

ły, szerząc mord i zniszczenie, chcąc 
znowu przywalić kamień i zamknąć 
Polskę do trumny, wówczas również 
wielu wątłych jeszcze młodzieńców 
przekrada się do szeregów, aby wal- 
czyć na śmierć i życie o wolność i 
niepodległość. : 

Dzisiaj,gdy po długich walkach i 
licznych ofiarach Polska odzyskała 
wolność, a Orzeł biały rozpiął swe 
skrzydła nad brzegiem Dźwiny, Dzi- 

    

Odgłosy ginącego świata. 

VIII 

Mam wrażenie, że Śnię — i idę 

sobie wskroś przez życie własne jak 
przez długi, długi tan dośpiałego — 

aż nad miarę — żyta. 
Idę sobie wąziutką miedzą; schy- 

lam się raz po razu — i z pomiędzy 

kłosów i kąkolów zrywam kwiatek. 
Pilnie dbam aby nie inny był tyl- 

ko „literacki"... Powie kto może: nie- 
bieski kwiat romantyzmu życia? I 
pięknie powie. › 

Idę sobie wolniutko—bo co mam 

śpieszyć się? Dojdę i tak dość pręd- 

ko do celu — do mety. 
W pęczek już mi spory tymcza- 

sem urastają kwiatki, jakieś przedziw- 

nie świeże i delikatne fiori di prima- 
vera, któremi Opatrzność hojnie i nie- 
zasłużenie przytrząsnęła mego życia 
łan i niedała ich zagłuszyć ani zbożu 
ani ostom i perzom. 

Pęczek niosę sobie w ręku koloro- 
wiutki,i uśmiecham się do niego, jak 
życie niegdyś do mnie się ušmiechato.., 

Za wiele tych kwiatków? Już i 
ręka ich nie ogarnie! A i komu je 
poniosę, komu?.. 3 

Dookoła — po wszystkich okien- 
kach i balkonach dawno już pozni- 
kały zapłonione twarzyczki... W pro- 
gach kamienic starošwieckich i na 
gankach dworów starodawnych stoją 
ludzie jacyś obcy i nieznani. 

Jeszcze jeden kwiatek dzisiaj! 
Skraj łanu tak niedaleko. Kończy 

się sen i moja wędrówka. Po tam- 
tej stronie łanu mego życia czeka na 
mnie, być może, zowy roboczy dzień? 

Jakże wstecz nie obejrzeć się raz 

Dzisna, 5:go stycznia. 

sna czuje się bezpieczną i śmiało ż 
ufnością spogląda w przyszłość. Po 
długim śnie podczas upadku, kraj 
budzi się ze snu i powoli zaczyna 
się odradzać. Taką oazą, gdzie bije 
puls życia, jest właśnie gimnazjum 
w Dziśnie, powołane w roku szkol- 
nym 1921—22 przez ministerstwo 
W-R 0 B, 

Przeciętńy ogół znał już żołnierza 
polskiego, posługiwał się łamaną 
polszczyzną w miejscowych urzę- 
dach, ale gimnazjum z „prawami*— 
polskie—to bądź co bądź rzecz no- 
wa i osobliwa... Nikt w to niechciał 
uwierzyć... W  atmosłerze niewiary 
społeczeństwa w swe siły i zdolności 
musiał rozpocząć swą żmudną pracę 
p. dyr. Tadeusz Staniewski. W  cię- 
żkich warunkach musiał narazie kon- 
tentować się kilkoma marnemi poko- 
ikami dla kancelarji. 

Rychło jednak życie zadało kłam 
sceptycznym głosom do 3 klas niž- 
szych zapisuje się przeszło 100 kan- 
dydatów; trzeba za wszelką cenę 
umożliwić przy jak najskromniejszym 
nakładzie sił 1 środków korzystanie z 
nauki licznej rzeszy adeptów. Z 
dniem 24 września 1921 roku urucho- 
miono zajęcia w 3-ch klasach niż- 
szych, z dniem 30 października otwo-* 
rzono (przy uproszczonym wymiarze 
godzin co prawda!) klasę czwartą. 

Obecnie po czterech latach istnie- 
nia ugruntować zdołało gimnazjum 
polskie w Dziśnie takie widoki, 
na których dalszy rozwój tej oświa- 
towej instytucji ma trwałe podstawy. 

Wielkie tradycje pracy kulturalnej, 
przez obcy najazd w niemałym stop- 
niu zatarte, są w Dziśnie wskrzesza- 
ne na nowo. 

Kult wieszcza, pamięć jego lat 
studenckich związana. z krótkim w 
Dzisieńszczyźnie pobytem, tworzą 
żywy obraz wspomnień dla tych, któ- 
rzy dziś w murach szkoły goszcząc, 
odpowiedzialność za losy pracy kultu- 
ralnej biorą na siebie, 

W roku bieżącym zakład ten liczy 
przeszło 400 wychowanków płci о- 
bojga, skupiających się w 12 oddzia- 
łach. Nauka, jednak wobec zachodzące- 
go wciąż jeszcze brakuod powiedniego 
pomieszczenia, odbywać się musi w 
dwóch znacznie oddalonych od sie- 
bie budynkach. K. 
    

Katastrofalna sytua cja 
w Prusach Wschodnich 
Wojna celna z Polską nie wyszła 

na dobre. 
KROLEWIEC, 5 |. PAT. Położe- 

nie gospodarcze w Prusach Wschod- 
nich staje się coraz bardziej katastro- 
falnem. Liczba bezrobotnych w całej 
prowincji przekroczyła 40.000. W sa- 
mym Królewcu jest przeszło 10.000 
bezrobotnych. ' 

Przemysł żelazny wobec braku 
zamówień coraz bardziej ogranicza 
liczbę robotników. W przemyśle i 
handlu drzewnym zastój jest kom- 
pletny. Żadna z firm nie kupuje drze- 
wa, gdyż nie posiada gotówki na 
zapłacenie towarów. 

Cały szereg poważnych firm znaj- 
duje się w krytycznem położeniu. 
Wskutek wojny celnej z Polską 
zmniejszył się do minimum wywóz 
towarów do Polski. 

Również wywóz na Litwę uiegł 
zmniejszeniu wobec podwyższenia 
litewskiej taryfy celnej. 

jeszcze? Może ostatni raz... 

* 
l gdy tak oczami wstecz powio- 

dłem, mało kto zgadnie, kto mi się 
tam wynurzył z dali, dobrze już 
mrokiem zapomnienia zasnutej... 

Bałucki! 
Dlaczego on właśnie? Albo ja 

wiem? Być może: refleks to „Domu 
otwartego” granego właśnie na Pohu- 
lance przez Redutę. Rychlejby już spy- 
tać: co porabia Fikalski w  majesta- 
tycznym przybytku Reduty niż Bałuc- 
ki w moich wspomnieniach. 

List zaś jego, który oto w „papie: 
rach* moich znajduję, doskonale słu- 
żyć może za krytyczny komentarz do 
„Domu otwartego* — choć „Klubu 
kawalerów" dotyczy. 

Nie przypomnę z jakiej okazji i 
na jaką z mej strony podnietę zarea- 
gował pan Michał listem do mnie, 
datowanym z Krakowa na Boże Na- 
rodzenie 1890 r. Chodziło mi widać 
o „Klub kawalerów*. 

„Najtrudniej by mi było — pisał 
Bałucki — odpowiedzieć zkąd wzią- 
łem temat właśnie do „Kiubu kawale- 
rów*. 

Choć piszę komedje moje dość 
prędko, ale obmyślam je lata nieraz, 
W szkicowej książce mojej, jeszcze w 
1883 roku, zapisany był ten tyłał i 
ogólny szkic a następnie z każdym 
rokiem mnożyły się notaty pojedyń- 
czych scen, charakterów, djalogów 
etc. Tak-mniej więcej tworzy się u 
mnie każda komedja— ze stosu no- 
tat, z początku ogromna, potem w 
następnych obrobieniach coraz mniej- 
Sza, aż dochodzi do tak małych roz- 
miarów, że wystarczy zaledwie na za- 
pełnienie wieczoru w teatrzę. 

< 

Mowa, ktorej nie byto. 
W przepetnionej wielkiej sali De- 

łegatury zebrało się to go się «Całe 
Wilno» nazywa; nie brakło nikogo, 
chyba że ktoś sam siebie wybrako- 
wał. Nastrój podniosły; ma się ukon- 
stytuować komitet przyjęcia  -pier- 
wszego Arcybiskupa na Stolicy Ar- 
chidecezji Wileńskiej. Wchodzi na 
salę J. E. Ks. Biskup-Administrator 
w otoczeniu dygnitarzy i po zagaje- 
niu, zostaje powołany przez akla- 
mację na przewodniczącego. 

Następnie zaprasza On  szesna- 
ście osób do stołu prezydjalnego 
które zasiadają długim szeregiem, 
Nie brak ani jednego przedstawicie: 
la władzy, oprócz bodaj Kontroli PAń- 
stwowej i Dyrekcji Wodnej. Czte- 
rech sekretarzy zajmuje miejsca na 
końcach stołu. Mimowołi nasuwa się 
podobieństwo do „Wieczerzy Pań- 
skiej* Leonarda da Vinci — w nie- 
co rozszerzonych rozmiarach. 

Prezydjum wnosi propozycję u- 
tworzenia komitetu z 27 osób. (Gło- 
sy za wiele... za mało!). 

Zostaje odczytany spis propono- 
wanych członków, a więc wszystkich 
zaproszonych do stołu prezydjalnego, 
dalej przedstawicieli zrzeszeń ducho- 
wnych, społecznych, zawodowych i 
trzech osób wymienionych z nazwi- 
ska: p.p. Prof. Jarockiego, Korolca i 
Cz. Jankowskiego, z prośbą O za- 
twierdzenie tego składu komitetu. 

Ta propozycja wywołuje całą bu- 
rzę na sali. Odzywają się głosy pro- 
testujące przeciw «narzucaniu» składu 
komitetu, inne nie zgadzają się z wy- 
znaczeniem trzech panów  wymienio- 
nych z nazwiska, znów głos prezesa 
„Piasta* (Oddział Wileński) . oskarża 
prezydjum o powołanie  przedstawi- 
ciela Związku Ziemian a pominięcie 
drobnego rolnietwa, choć nie jest ono 
zrzeszone, i proponuje jako surogat 
Kółka Rolnicze. 

P. Prof. Jarocki uznaje wywody 
mówców i zrzeka się mandatu. Po- 
wstaje zamieszanie pojęć i żądań. 
Napróżno przewodniczący iłómaczy 
że wszystkich powołać do komitetu 
nie sposób, że komitet ożywiony jest 
najlepszemi chęciami, że może się 
jeszcze dokompletować i t. d. 

Nic to nie pomaga, — wzburze- 
nie wzrasta, domagają się zastoso- 
wania klucza partyjnego, temperatura 
się podnosi jeden ' z  medjato- 
rów, — cienki znawca spraw tego 
rodzaju, wynajduje formułę: propono- 
wany skład komitetu ma nosić nazwę 
„Komitet Motrix*. Postara się on za- 
dowolnić wszystkich tu na miejscu 
i nie omieszka zaprosić przedstawi- 
cieli wszystkich miast, wsi,  miaste- 
czek i organizacji w całej Archidy- 
cezji. Nastrój coraż bardzięj podnie- 
cony i wydaje się że jesteśmy w 
gmachu na Wiejskiej podczas rozpra- 
wy o reformie rolnej. 

Kto wie czem by się ta impreza 
skończyła, aż oto wstał jeden z obe- 
cnych, który niewypowiedziat nastę- 
ptjącej mowy: 

„Wasze Excellencje, Panie i Pa- 
nowie! Zebraliśmy się tu tak licznie 
powodowani chęcią zorganizowania 
jaknajuroczystszego i najserdeczniej- 
szego przyjęcia dla przybywającego 
do swej stolicy Najprzewielebniejsze- 
go Arcypasterza naszego. Grono osób 
wzięło na siebie inicjatywę zorganizo- 
wania Komitetu przyjęcia i zdawałoby 
się że społeczeństwo, którego godni 
przedstawiciele tu się zgromadzili tak 
licznie, winno po wyrażeniu wdzię- 
czności, jednomyślnie zaakceptować 
skład proponowany i rozejść się 
spokojnie do domów. 

Tymczasem słyszymy głosy  pro- 
testu, wyrazy niezadowoienia, wymo- 

. gi których zaspokoić nie można i 

Oprócz żony mojej i jednego lub 
dwóch najbliższych znajomych nikt 
nie zna i nie widział u mnie tego 
mozołu tworzenia a publika bawiąca 
się na sztuce, widząca jak. akcja jej 
szybko i łatwo się rozwija, ani przy- 
puszcza ile razy ona była przerabia- 
na, zmieniania, ile trudu kosztowała. 

To też śmieszą mńie zarzuty kry- 
tyków niektórych, którzy mnie oskar- 
żają o pośpiech i utrzymują, że piszę 
na kolanie moje sztuki. Boję się być 
nudnym. Oto zaleta a zarazem i wa- 
da sztuk moich, bo dla niej poświę- 
cam często dokładność. Gdybym miał 
odwagę być rozwlekłym, możebym 
umiał być i głębszym; ale świat taki 
smutny, że zdaje mi się robię przy- 
„sługę widzom daiąc im kiika chwil 
wesołości —a jeżeli czasem w tenden- 
cyjnej komedji daję gorzką pigułkę, 
to radbym podać w sposób najłatwiej- 
szy do przełknięcia. „Klub* nie ma 
goryczy. 

„Kiub“ grany był najprzód w 
ogródku tego roku przez trupę po- 
znańską i niewiem czy to wina sztu- 
ki czy gry, ale p.p. recenzenci osądzili 
„Klub* za najgorszą ze sztuk moich 
—co, przyznam się, zdziwiło mnie 
nie mało i oburzyło jeszcze więcej. 
Czy ja taki głupi czy recenzenci źle 
uprzedzeni? To rozstrzygnie czwartko- 
we przedstawienie. 

Na krakowskiej i lwowskiej sce- 
nie sztuka ta miała i ma dotąd naj- 
większe ze sztuk moich powodzenie. 
W Krakowie grają ją tak, że Kiaczko 
był parę razy na niej i wyraził się, że 
nie widział aktorów -krakowskich ni- 
gdy tak grających. Widocznie sztuka 
przypadła im do gustu. Oby i war« 
szawscy aktorzy tak ,w niej zasmako- 
wali i podali ją równie dobrze pu- 

Łowo 

Afera w Budapeszcie. 
BUDAPESZT, 5/1. PAT. Pismo 

<Pesti Hillap» donosi, że w związku 
ze sprawą fałszerzy banknotów 1000- 
frankowych policja aresztowała nieja: 
kiego Stefana Winklera, który jak 
stwierdzono, zamówił w jednym 
sklepie kufer o podwójnem dnie. 
Przesłuchanie aresztowanego wyka- 
zało, że odegrywał on większą rolę 
w aferze. Dzienniki budapeszteńskie 
donoszą, że wprawdzie twierdzenie 
jakoby falsyfikaty były sporządzone 
w zakładzie kartograficznym nie zna- 
lazło potwierdzenia, jednakże, jak 
wykazało dochodzenie, w zakładzie 
tym przedsięwzięto cztery razy próby 
sporządzenia falsyfikatów. Próby te 
jednak nie udały się. 

BUDAPESZT, 5/i. PAT. Poszuki- 
wania w instytucie kartograficznym 
dokonane w związku z fałszerstwem 
banknotów 1000-frankowych zostały 
w dniu dzisiejszym ukończone bez 
rezultatu. 

BUDAPESZT, 5/1. PAT. Dziś o 

żę Windischgraetz przez prokuratora, 
Wedle dzienników budapeszteńskich 
książę oświadczył, że niema nic do 
powiedzenia, prócz tego, że przyjął 
na siebie ze względów patrjotycznycn 
koszta utworzenia warsztatu dla fa- 
brykacji fałszywych banknotów. Na 
pytanie, jakie są te względy patrjo- 
tyczne książę Windischgraetz odmó- 
wił odpowiedzi. 

WIEDEŃ, 5/L PAT.  «Arbeiter 
Ztg.» donosi z Budapesztu, że książe 
Windischgraetz uchodził dotychczas 
za przedstawiciela legitymistów. W 
istocie był nim przez dwa lub trzy 
lata, obecnie jednak, gdy z powodu 
trudnego położenia materjalnego za- 
brnął w brudne interesy, przywódcy 
legitymistów Andrassy i Apponyi zer- 
wali z nim stosunki. Windischgraetz 
wszedł więc w ściślejszy kontakt ze 
stronnictwem ochrony rasy węgier- 
skiej, które dążyło do osadzenia na 
tronie węgierskim Albrechta Habsbur- 
ga. Przygotowania do zamachu były 

godz. 12-ej został przesłuchany ksią- posunięte już bardzo daleko. 

OPER TASTE TA KAT TNT I TIK TAKTINIS 

Reduukcja urzędników na Litwie. 
Z Kowna donoszą: Gabinet ministrów postanowił zredukować 10 proc. 

pracowników państwowych, że względów oszczędnościowych. Redukcja 
w niektórych urzędach już rozpoczęta. 

Kięska powodzi w Kownie. 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna, w całym kraju 

panuje wielka powódź. Na przedmieściu Kowna, w Aleksotach, 
woda podmyła brzeg i kilka budynków skutkiem runęło do 
rzeki. Poziom wody na Niemnie i Wilji wzrósł znacznie. W bli- 
skości Kowna leżący majątek, Morawianka, znalazł się pod wodą. 

O katastrofach powodzi donoszą z innych miejscowości 
Kowieńszczyzny, w szczególneści zaślz powiatów Poniewleskiego 
i Kiejdańskiego. W niektórych wsiach zginęło duźo bydła. 

Powódz w Windawie, 
PYGA, 5—l|. Pat. Donoszą o ogromuym wylewie w dolinie Winda- 

wy. Woda zalała znaczne obszary w pobliżu miasta Windawy. Mieszkań- 
cy zalanych domów chronią się na wyższych piętrach. 

  

  

Nieudany zamach na pociąg pod Grudzią- 
dzem. 

WARSZAWA 5.1. (tel. wł. Słowa). Z Poznania donoszą: Koło stacji 
Dragaz pod Grudziądzem nieznani sprawcy położyli żelazny zator na 
szych na drodze nadchodzącego pociągu towarowego. Szczęśliwemu 'zbie- 
gowi okoliczności należy przypisać uniknięcie katastrofy, gdyż lokomoty- 
wa posuwała przed sobą po szynach na jakieś 30 metrów przeszkodę, 
która w końcu spadła. Policja kolejowa zauważyła dwóch podejrzanych 
osobników, którzy jednak zbiegli. 

Krwawa zemsta. 
Proces oŚśmnastu w Mińsku. 

Pisma mińskie donoszą, o toczącym się od kilku dni procesie 18-tu pow- 
stańców białoruskich aresztowanych w r. 1924. Już w samym akcie oskarżenia 
zarzucają oskarżonym, porwanie się na władzę sowiecką z bronią w ręku 
w porozumieniu z władzami wywiadu polskiego. Cały akt oskarżenia, mający 
około 38 stron druku przeładowany jest poprostu szeregiem inwektyw pod 
adresem białego rządu polskiego, mieszającego się w ten sposób do wewnę- 
trznych spraw Białorusi Sowieckiej. Oskarżeni pod wodzą znanego Biedrowa 
dokonali szeregu napadów na objekty wojskowe i osoby stojące blisko rządu 
sowieckiego. Między innemi zarzuca im napad na białoruski sowiecki Rewwo- 
jenkom w Iwieńcu i na pociąg Mińsk — Bobrujsk na /8 kilometrze od Bobruj- 
ska. Wyrok w tej ciekawej sprawie, toczącej się częściowo przy drzwiach zam- 
kniętych z obawy, gdy zeznają w charakterze świadków członkowie mińskiego 
i bobrujskiego G. P. U. — oczekiwany jest z wielką niecierpliwością i nie zosta- 
nie ogłoszony przed końcem bieżącego tygodnia. (i) 

CAFORCTWORTERN ZEŃ. ERO TA TNT I O TTT KIPRAS 

miast zgody przykladnej 
frondę, veto, dysharmonję, 
djasz i dezorganizację. 

Czegoż żądacie? Wszak przy sto- 
le prezydjalnym zasiedli ci wszyscy 
mężowie, którym zawdzięczamy ład 
społeczny, spokój i beztroski dobro- 
byt ogólny. 

Panowie i Panie! Gdyby komitet 
Wam tych nazwisk nie - wymienił, 
obwinilibyście go о _ pominięcie 
nzjlepszych obywateli naszych, a 

widzimy 
rozgar- 

bliczności! 
We Lwowie nie byłem. Szmidt 

telegrafował o powodzeniu i zapra- 
szał na przedstawienie, ale ja od 
dwóch tygodni kaleka na nogę bom 
ją zwichnął i dziś jeszcze tylko z la- 
ską posuwać się mogę. Na Kraków 
taka noga wystarcza ale dalej pusz- 
czać się boję. Obecnie mam na war: 
sztacie „Ciepłą wdówkę* ale idzie mi 
niesporo, bo dużo jeszcze scen i pa- 
rę typów nie widzę dość jasno w 
myślach, a dopóki tego nie mam, 
nie mogę puszczać się na pisanie. 

Oto wyspowiadałem się przed Pa- 
nem jak na spowiedzi..." 

Tragiczny koniec życia Bałuckiego 
znany. Najweselsi pisarze mają naj- 
smutniejsze dusze. 

A i pozorna łatwość pisania, o 
której pisze autor „Grubych ryb", 
czyliż nie jest charakterystyczną dla 
wszy stkich wogóle piszących? Podkre- 
ślmy itrzeci rys, który razy tyle błysnął 
już po niniejszych wyjątkach z listów 
tem szczerszych, że żadnemu z pi- 
szących z pewnością nie śniło się 
aby kiedykolwiek ukazały się w dru- 
ku, Oto niema zgoła autora — choć: 
by o najgłośniejszem nazwisku—pe- 
wnego swego talentu, przekonanego, 
że wszystko a jaknajlepiej napisać 
potrafi, patrzącego w przyszłość swej 
twórczości różowo i w doskonałym 
humorze. Wręcz przeciwnie... Im więk- 
szy artysta tem to, co z pod jego 
ręki wychodzi, wydaje mu się jakże 
таглет wobec wypiastowanego w 
duszy ideału! Zadowolenie z siebie 
jest może połową szczęścia. Na pew- 
No AB jest, co najmniej, połową głu: 
poty. 

w 

więc, — nie zarzuty czynić, a słowa 
wdzięczności należało Wam  wypo- 
wiedzieć. 

„Zresztą rzecz całą została wyja- 
śniona — mamy Komitet Motrix, a 
Was tu nie zwoływali na wybór 
tego Komitetu, pretensje więc Wasze 
nie są słuszne; macie wszelką mo- 
żność wejścia do Pełnego Komitetu. 
Wprawdzie nie wymieniono tu przed 
chwilą ani przedstawicieli Białego, 
ani Czerwonego, ani Błękitnego i 

watela 

— 
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Afera bankowa w | 
Krakowie, . 

Aresztowanie trzech dyrektorów. 

Wykryta przed kilku dniami aferę 
Banku przemysłowego zatacza coraz 
większe kręgi. Dotychczas aresztowa= 
no trzech dyrektorów tego banku. 
Według pogłosek w najbliższych 
dniach mają nastąpić dalsze areszto- 
wania. Aresztowanie b. wice dyr. 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Wilińskiego, nastąpiło w Katowicach 
przez dwóch wywiadowców w tym 
celu wysłanych z Krakowa. 

Wiliński po aresztowaniu nie chciał 
przyjechać do Krakowa koleją oświad- 
czając, że kolej nie dla niego i wraz 
z dwoma wywiadowcami, żoną i 
teściową zajechał do Krakowa wlas- 
nym luksusowym automobilem. W. 
Krakowie nie chciał przyjść do aresz 
tu, musiano użyć przemocy. 

Wczoraj aresztowano drugiego 
wicedyr. Banku Przem. Tadeusza Wi- 
niarza. 

Winiarz ostatnio pełnił funkcję 
inspektora banku, posiadał gwaran- 
cję Banku Gospod. Krajowego jeździł 
w celach inspekcyjnych po całej Pol- 
sce. Policja nie znała jego miejsca 
pobytu, chociaż zameldowany był w 
Warszawie. Dowiedziała się, że prze- 
bywa w Sosnowcu i tam wysłano 
wywiadowców, lecz Winiarz chciał 
się dowiedzieć szczegółów  areszto- 
wania Filipiego i zjechał do Krako- 
wa, gdzie też został aresztowany, 

Ciekawą jest historja aresztowa- 
nia Filipiego, który ostatnio bawił w 
Nicei w celu kupienia najwspanial- 
szej wilii nad brzegiem morza, w 
której miał zamiar zamieszkać po 
spieniężeniu swej olbrzymiej fortuny 
w kraju. 

Przed świętami Filipi telegrafo: 
wat do rodziny, że przybędzie m 
kilka dni dla zlikwidowania swych 
interesów w Polsce i przeniesieni 
swego majątku zagranicę. Lecz 
chwili gdy wysiadł z wagonu 
Krakowie został aresztowany na roz-/ 
kaz prokuratorji, która wtedy badała 
aferę oszukańczą. 

Spekulacje giełdowe na nieko- 
rzyść banku odbywały się w ten 
sposób, że dyrektorzy Banku Prze* 
mysłowego zakupywali na giełdzie 
znaczne sumy akcji i w chwili, gdy 
akcje spadały przepisywali jej na ra- 
chunek banku, a gdy akcje szły W 
górę sprzedawali je na własny rachu=* 
nek. Tak samo  postępowano w 
chwili zwyżki dolara. 

RARE, BEZROROTEGEZTTORY, ZERDE PETZ SU ZA 

Czarnego _ Krzyża,  przepomniano 
przedstawicieli Sądu, ale za to po-, 
wołano adwokatów, co -przecie jest 

edno i to samo: Temida jest repre- 
zentowaną, zresztą czy można po-| 
woływać przedstawicieli _ wszelkich 
związków zawodowych, których jest| 
więcej niż gwiazd na niebie? W imi 
dobra publicznego, w imię cełu dla 
którego tuśmy się zebrali, wzywam. 
Was Panowie i Panie do zgody, do. 
braterskiego podania sobi dłoni, do | 
poszanowania władz i złożenia w ich. 
ręce kierownictwa całą uroczystością. 
Niech „Treuga Dei* na czas do 25 
marca będzie ogłoszona; zrezygnujcie 

z Waszych ambicji osobistych i par + 
tyjnych porachunków pójdźcie za przy-- 
kładem prezesa „Piasta*, który sam - | 
zaproponował oddać  przedstawiciel- 
stwo włościan w ręce Wyzwolenia. 
Czy może być piękniejszy gest oby- 

lubiącego spokój i zgodę 
wszystkich warstw narodu?! Do zgod- 
nego więc czynu Panowie!!! 

I wyszedł. Za nim poszli wszyscy, 
Komitet zaś zaczął działać. ; 

Kropka. 

  

Po napisaniu—nieskończenie daw- 
no temu — pary pierwszych — „Нота- 
czeń" poetyckich do „Wojny* Grott- 
gera, ruszyło mnie sumienie i, wie- 
dząc, że Konopnicka też ma zamiar 
<ilustrować» Grottgera mową wiąza- 
ną — napomknąłem pisząc raz do 
niej o ryzykownym a śmiałym moim 
zamiarże, 

A zimą roku 1884-go, w braku 
telefonów i autów, pisywano jeszcze 
do siebie listy! Choćby nawet tylko 
z jednego końca Warszawy na drugi. 

‚ «ТаК — odpowiedziała mi Kono- 
pnicka. Piszę tę <Wojnę» Grottgera. 
Jestem już w połowie tej pracy, ale 
widzę, że wszyscy my chyba nie do- 
równamy poezją słowa ogromnej po- 
ezji Grotigerowskiego ołówka. Za- 
mierzam potem zająć się i <Poloniąc 
jego i <Lithuanią», chociaż to zagra- 
nicą chyba wydaćby można. Czy to 
jednak ma przeszkadzać Panu w roz- 
poczętej pracy? Zkąd pewność, że 
właśnie Pan nie napisze lepiej? Ja tej 
pewności nie mam — i Pan jej mieć 
nie może. Zabrałam się kiedyś do 
tego bo mi w ręce wpadły bardzo li- 
che wierszydła ilustrujące ten genjal- 
ny cykl pomysłów artysty-Polaka. Wy- 
dało mi się to profanacją — i za- 
częłam pisać». 

A Leonarda Sowińskiego kto już 
dziś pamięta? | 

Czasów, kiedy tu w Wilnie by- 
wał i po dworach tu naszych, kiedy 
tu kochał się do niepamięci i buchał 
swemi lirykami jak wulkan lawą, o- 
czywiście pamiętać nie mogę. Jeżelim 
był już wówczas na świecie — to 
jeszcze nie dla świata! 

Natomiast o zmierzchu życia go 
poznałem, w „Warszawie. 

Z odległej tej epoki pozostał mi 

/ 
list Sowińskiego pisany pod wra-ż 
niem mego artykułu w <Kurjerze 
Warsźawskim». Była to epoka istne- 
go kultu dla aktora. Teatr warszaw* 
ski był jedyną ostoją polskości na. 
cały niemal zabór rosyjski. Tylko ze 
sceny rozbrzmiewać wolno było pu* 
blicznie mowie polskiej. Aktor dzier- 
żył niejako w śwych dłoniach ten 
przenajdroższy sztandar: rodzimej mo- 
1 Chorąży i kapłan w jednej oso- 

ie! : 
Teatr byt w Warszawie instytucją | 

narodową niemal równą košciolowi- 
Aktorzy byli celebransami ju ołtarza, › 
na którym płonął znicz mowy pole 
skiej. Byli: niejako po za — krytyką. 
wszelką; byli jedną ze świętości na” 
rodowych, i biada było temu, na 

któregoby krzyknięto: Nie szargaj! | 
W życiu ówczesnem Warszawy. 

teatr zajmował naczelne i ogromne 
miejsce, Grał rolę—zgoła wyjątkowąf% 
Na rękach go społeczeństwo nosiło- 

Narodowego ani państwowego zy | 
cia publicznego dla nas wówczas nie. 
było. Pozostawał tylko teatr. Polityką.» 
rzeczą było nawet niebezpieczną zbyt” 
nio interesować się. Pozostawało ińn- 
teresować się—teatrem. Jakże p0- 
wszechnie i wyłącznie czyniono temu 
zadość! Po nad wszelką miarę, po 
nad wszelkie opamiętanie... KS 

Istnym trafem dotarł któregoś dnia 
do Szpałt „Kurjera Warszawskiego” 
mój artykuł zatytułowany „Pośrednicy ”* 
Tytuł mówił za siebie. Zerwała się 
burza, Oczywiście cała fala opinii 
publicznej uderzyła—we mnie. Wów” 
czas to dobył pióra z zanadrza S0* 
wiński i on, wsławiony już wówcza$ 
poeta, z pokolenia swego najgórniej” 
szy, list do mnie napisał—do mniam 
com dopiero dosiadał pióra na harce 

, 
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ZiEM WSCHODNICH 

Statystyka dzierżaw 
drobnych. 

Okręgu 
przeprowadzona statystyka drobnych 

dzierżawców it. zw. zapaszników. 

zaliczano go do kategorii 

ców. Wszystkich innych użytkowni- 

ków, niezależnie od tego czy tenutę 

dzierżawną opłacali zbożem (w natu- 

rze) czy w gotowiznie, czy dzierżawa 

miała miejsce na /zasadzie kontraktu 

Czy też ustnej umowy lub samorzut- 

mie również zaliczano do kategorii 

„dzierżawców *. W razie jeżeli umo- 

wa zawartą była między właściciele 

a kilku naraz dzierżawcami (wioską 

i td.) notowaną była ilość tych os- 

tainich. 
Z braku miejsca nie podaję 

wyników statystyki odnośnie do każ- 

dego Z powiatów, ograniczam się 

natomiast do cyfr dla całego woje* 

wództwą. Tak więc statystyka wy- 

kazała: 

Obszar dzier- Ogólna ilość 
žawionych dzierżawców 

gruntów: 

do 2 ha 873 

od 2 do 5 ha 1482 

od 5 do 45 ha 3639 

Razem 5994 

Przestrzeń dzierżawionych grun- 

tów państwowych wynosiła 10314 ha, do Magistratu z memorjałem, w któ- 
rym wskazuje na bardzo ciężkie po- 

Według stanu posiadania ;podział łożenie tej instytucji, przyczem prosi 
prywatnych — 70110 ha. 

dzierżawców był następujący: 
= a 
ESS 

2 ю 0> 
е ® в5 
o 55 ов £ s2535 
5 82 66 
a až AG 

Dzierżawcy do 2 ha 437 383 53 

„  0d2 do 5 ha 657 748 т 

> od 5/do 45 ha 2438 1078 123 

Razem 3532 2209 253 

powiednio do wskazanych norm prze- 

strzeni użytkowanej: 384, 730 i 1437 

czyli razem 2551 osób. 

Eliminując z naszego 
<zapaszników»jako kategorję użytkow - 

m |rrzech Króli 

rozważania wydz. 

jedynie od niepozostawiania przez 

użytkownika na miejscu słomy i plew. 

Ogólna więc liczba dzierżźwców by- 

Rok temu na terenie Wileńskiego ła mniejsza niż to ustaliła statystyka, 

Administracyjnego została w jakim jednak stopniu trudno to 

określić. 
W. ciągu roku 1925 ilość drob- 

Należy zaznaczyć, że pod nazwą nych dzierżawców stale się zmniej- 

„zapasznik* rozumiano tego użytko- szała. Odpadli tu przedewszystkiem 

wnika, którego rozrachunek z właś- niewłaściwie do tej kategorji zaliczeni 

cicielem uskuteczniał się przez po- zapasznicy, a to w miarę przejęcia w 

dział plonu na polu, przez co do swe ręce gospodarki przez właścicieli, 

majątku nie trafiała część urodzaju — następnie część dzierżawców stała 

słomy i plew. O ile „zapasznik* nie się posiadaczem uprzednio dzierža- 

wywoził słomy i pliew, a skarmiat je wionych gruntów, bądź w drodze 

na miejscu w itym samym majątku, parcelacji prywatnej, bądź w  mniej-' 

dzieržaw- szym stopniu rządowej i t. p. 
W przytoczonej statystyce zasta 

a 
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stanowisko kontrolera majątków pań 
stwowych. 

1-go sty- 
rolny 

nowić powinna znaczna ilość | dzier- 

żawców działek karłowych (do 2 ha 

iod 2 do 5 ha) stanowiąca prawie 
40 proc. ogółu rozważanych .dzier- 

żawców. Zjawisko to objaśnia się 

przedewszystkiem wliczeniem tu „za- 

paszników* występujących przeważ- 

nie gremjalnie (część mieszkańców 

wioski), ponadto dążeniem małorol- 

nych do uzupełnienia uprawnej prze- 

strzeni. Rzeczywiście wśród dzierżaw* 
ców działek do 5 ha bezrolni stano- 
wią mniej niż 50 proc, wówczas gdy 
ilość bezrolnych wśród dzierżawców 
gruntów od 5 do 45 ha wynosi nie- 

mal 70 proc. 

Harski. 

  

KRONIKA 
przychodzi z pomocą Uniwersyteto- 
wi, chcąc przyczynić się do zachowa 
nia wszystkich wydziałów U. S$. B., 
w szczególności zaś wydziału sztuk 
pięknych, w istnieniu którego miasto 

URZĘDOWA w związku z jego rozbudową i prze- 

— (x) Skasowanie referatu rol- 
nego przy Starostwie Wil-Troc- 

tu kiem. W myśl rozporządzenia władz 
wyższych został z dniem 
cznia r. b. skasowany referat 
przy Starostwie pow. Wil-Trockiego. 
Kierownik b. reieratu rolnego p. Zell 
został wobec powyższego przeniesio 
ny do województwa Wileńskiego na 

widzianą regulacją jest specjalnie za- 
interesowane. Równocześnie delegacja 
ta wyjaśnia, że budżet wydz. sztuk 
pięknych U.S. B. stanowi 110.000 zł. 
rocznie, czyli mniejwięcej równa się 
wysokości "omawianych powyżej 
świadczeń miejskich. 

— (x) Kary Magistrackie na 
niesumiennych hotelarzy. W o- 
statnich czasach Magistrat m, Wilna 
nałożył kary, w myśl art. 62 i 67 u- 
stawy o uregulowaniu finansów ko- 

MIEJSKA. munalnyeh, za umyślne niewpisywa- 
— (x) W sprawie zapomog 

im. @а żydowskiej bibljoteki 
Straszuna. Senator Rubinsztejn, jak 
prezes Zarządu bibijoteki im. Straszu- 
na w Wilnie zwrócił się wtych dniac 

o subsydjowanie jej i wyżnaczeni 
narazie jednorazowej zapomogi. Me- 
morjał ten został skierowany do ko- 
misji finansowej dla rozpatrzenia przy 
układaniu budżetu na rok 1926. 

—- (x) Przekazanie cerkwi. 

odbyło się przy ul. Kalwaryjski 
urzędowe przekazanie cerkwi prawo- 
sławnemu konsystorzowi. Przekazania W 
dokonano na mocy uchwały Radi 
Miejskiej z dn, 3-XII r. ub. Aktu przy- 

„Zapaszników” w powyżej poda- jęcia dokonał z rozporządzenia pra- 

mem zrozumieniu zarejestrowano od: Woslawnego konsystorza PZ 
prawosławny Aleksander Kowsza. 

nie rachunków hotelowych, pobiera- 
nych przez właścicieli, do księgi Ma- 

o gistrackiej, a mianowicie na 1) wła- 
Ściciela pokoi umeblowanych przy 
ul. Stefańskiej 19 Machlejowa 79 zł. 
za ukrycie rachunków, przypadających 
na rzecz Magistratu w sumie 26 zł. 

h 

ie 

ej 

y 

od wyżej wymienionych osób i te 
ukrywane sumy. W razie nieopłacal- 

ramienia m. Wilna występował wice. ności ukaranych grozi każdemu 3 
prezydent -p. Łokuciewski. 

— (x) O ulgi dla słuchaczy 
sztuk pięknych U. S. B. 

Delegacja studentów wydziału sztuk cza 
pięknych Uniw, Stef. Bat. zwróciła spraw rolnych. W poniedziałek, 

miesięczna kara więzienia. 

— (1) Komisja rozjemcza do 

80 gr. 2) wiaściciela zajazdu przy ul. 
Szopena Nr. 2 Dawida Kapłana 200 
zł. kary za ukrycie rachunków na 77 
zł. 3 gr. 3) właśc, zajazdu przy ul. 
Sadowej Nr. 17 Bejlę Szyrwo 300 zł. 
kary za ukrycie rachunków na 106 

w zł. nę gr. R A WA zę 
i i Я , nych przy ul. Sadowej Nr. zej- 

ŠA na pat Aaa nb Baorówą 300 zł. kary za ukrycie 
rachunków na sumę 95 zł. 83 gr. 5) 

łaśc. przy ul Zawalnej Nr. 67 Libę 
Magat 75 zł, kary za ukrycie rachun- 
ków na 22 zł. 95 gr. Zaznaczyć na- 
leży iż Magistrat prócz kar ściągnął 

PRACA i OPIEKA. 

ох о 

  

  

"Gustaw MolendaiSyn 
FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

Skł ad Fabryczny 
na całą ziemię Wileńską 

Wiino, przy uł. Wielkiej Nr 36, telef. 949. 
  

  
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
po cenach fabrycznych 

  
  

— (i) Komisja polubowna do 
spraw rolnych. Zapowiedziana na 
koniec grudnia ub. roku komisja po- 
lubowna, do spraw rolnych, na któ- 
rej miało przyjść do podpisania umo- 
wy zbiorowej między  właścicielam 
ziemskimi a robotnikami rolnymi na 
ziemię Wileńską na rok 1926 i 27 
została na czas nieokreślony odwo- 
łana. 

WOJSKOWA * 
— (i) Pochwała dla saperów. 

Komendant Obozu Warownego gen. 
Pożerski w rozkazie K.O. W. udzielił 
pochwały dla 3-g0 pułku saperów, 
stacjonującego w Wilnie, za wydatną 
pomoc, udzieloną przy naprawie dru- 
tów i usuwaniu niebezpieczeństw w 
Wiłnie w dniu wigiljj Bożego Naro- 

SAMORZĄDOWA 
dla 

bezrobotnych. Sejmik powiatu dziś- 
nieńskiego postanowił na wniosek 

dzenia. 

— (i) Sejmik dziśnieński 

wydziału powiatowego w Głębokiem 

cych do sejmiku. W powiecie dziś- 
nieńskim znajduje się około 500 bez- 
robotnych, przeważnie pracowników 
przemysłu drzewnego. 

— (x) Nosacizna w gminie Ru- 
domiūskiej. W ostatnim czasie 
stwierdzono w gminie rudomińskiej 
nosaciznę u koni w ciu wypadkach. 
Celem * zapobiegnięcia rozszerzaniu 
się dalszemu tej zarazy wyjechało do 
gminy Rudomińskiej dwóch lekarzy 
powiatowych. 

użyć masę bezrobotnych, do oczysz- 
czania ze śniegu ulic i dróg należą- 

  

        

   
    

   
   
    

  

   

Niniejszem składam najserdeczniejsze i najgo- 
rętsze podziękowanie z głębi wdzięcznego serca 
рггегаспети  doktorowi  Obiezierskiemu 
za Jego ofiarną i najtroskliwszą pracę przy rozwią 
zaniu żony mojej, dzięki czemu życie jej i dziecka 
zostało uratowane. * 

Najtroskliwszemu  doktorowi i najszlachetniej- 
szemu człowiekowi Bóg zapłać. 

WALDEMAR FRITSZE, 

      

  

Morska i Rzeczna 
Oddział w Wilnie 

Dn. 10 b. m. o godz. 12-ej w poł. w lokalu Stow. Urz, Państw. (ul. Mi- 
ckiewicza 9.) w drugim i ostateczym terminie odbędzie się 

Walne Zebranie 
o jaknajliczniejsze przybycie na które zaprasza 

Zarząd. 

Liga 

  

SANATORJUM im. DŁUSKICH 
ników nieżywotną, bo powstałą na sj ‚ 7 A . 4 У 4 

3 ę w dniu wczorajszym do Magi- dnia 4 b. m. odbyło. się w lokalu In Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. ; 
tle nienormalnych warunków w goS* strątu z memorandum, w którem za- spektoratu Pracy 63 obwodu  posie- > ® 
podarstwierolniczem spowodowanych znacza, że w związku z państwową dzenie komisji rozjemczej dla zlikwi- — Zarząd Okręgu Wileńskie- 

zniszczeniem większych gospodarstw akcją oszczędnościową b. dotkliwie dowania zatargów między właściciela- go Stowarzyszenia Dowborczy- 

ZAKOPANE 
otwarte 17 stycznia 1926 

'_ data „wolnościowe* kipią. 

i niemożnością w pierwszym okresie 

prowadzenia samodzielnej gospodar- 
ki, musimy stwierdzić, że niewątpli- 

została jednak zarejestrowaną przy 

prowadzeniu statystyki jako „dzier- 

żawcy*, na skutek zbyt obszernie 

S IIA I NST DZ EZ CB T A i A A T IOOA TI A A AKA, AKL AKTORCE ZEW 

niebezpieczeństw pełne ina młodzień- 
czych złudzeń próbne wzloty... Kole» 
gą mnie swoim zatytułował. | pisał: 

„Z gorącem uznaniem odczytałem 
artykuł Wasz w „Kurjerze Warszaw- 
skim* p. t. „Pošrednicy“. „Kurjer“ 
dał dowód niepospolitej skromności 
umieściwszy go w swoim odcinku, 
bo i sam często grzeszył 'pizeciwko 
podniesionej w nim myśli. Przed laty 
pięciu czy sześciu wydrukowałem w 
„Kłosach* parę tragmentów satyrycz- 
nych, zapewne Wam nieznanych, a 
stanowiących jakby pendant do arty- 
kułu Waszego. Załączam je jako do- 
wód serdecznego współczucia”. 

% 

Zajrzyjmyjw inną duszę. 
Dwadzieście przeszło upłynęło lat. 

Dławi je 

Stołypin—a zdławić niemoże. Przez 
wyłom październikowy pchają się po- 
rozwijane wszelkiego autoramentu bń- 
źowskije, miatieżniczije sztandary! 

Sposobu niema zatamować tej pó: 
wodzi, co ogarnia wszystkie polu i 
drogi życia społecznego. Zalew! Ko- 
niec Świata! Coś się łamie, pęka, za- 
wala... 

Zawala się stary regime. 
Dla „Kurjerą Litewskiego* szle mi 

Orzeszkowa — najabsolutniej niecen- 
zuralną nowelę. 

I, jak gdyby nie, tłumaczy mi w 
liście z Grodna pod datą 13 lutego 
1907-go roku: 

„Dia czego tę mianowicie nowelę 
i parę następnych z tej samej serji 
chciałabym publikować w „Kurjerze 
Litewskim”? 

krępującą rozwój i isinienie Uniw. mi ziemskimi a robotnikami rolnemt ków, niniejszem powiadamia wszyst- 

Stef. Bat. w Wilnie i na skutek pro: pow. Wil.-Trockiego. Ogółem załatwio- kich członków zarządu oraz oddziału 
śby Senatu akademickiego U. S. B. no 16 spraw. reprezentacyjnego, że we środę, dn. 

w sprawie zwolnienia Uniwersytetu HB — (i) Komisja rozjemcza do: 6 stycznia r. b. o godz. 12 w poł. 
wie część właściwych «zapaszników» od opłat za niektóre świadczenia miej. zorców domow. W sobotę dnła 2 W lokalu sekretarjatu, odbędzie się 

skie (woda, 
cja ta powo 

światło i kanały), delega- b. m. w lokalu Inspektoratu Pracy 
łując się na uchwałę Ra- 64 obwodu odbyło się zebranie ko- działem 

posiedzenie zarządu wspólnie z od- 
reprezentacyjnym, celem 

dy Miejskiej z dn. 17-XII25 r. upra- misji tozjemczej do spraw dozorców Omówienia spraw związanych z przy- 
ое : sza Magistrat w wypadku pomyślne- domowych. Rozpatrzono ogołem 29 jazdem do Wilna generała broni Jó- 

ujętego pojęcia „dzierżawa*, wówczas go załatwienia prośby Uniwersytetu spraw z czego na korzyšė dozor- Zefa Dowbor-Muśnickiego i generała 
gdy pojęcie „zapasznik* uzależniono 0 wyraźne zaznaczenie, że miasto ców 17. 

się z nią w kierunku innym. Tak u- 
czynić nakazywałaby miłość własna. 
Ale mam ideę. Idea ma zawsze krok 
przed miłością własną, Dlatego po- 
stanowiłam tę drugą usunąć na stro- 
nę, a uwagę Szanownego Pana obar- 
czyć przedstawieniem pierwszej. 

Niegdyś, w młodości, byłam na- 
ocznym świadkiem jednego i nienaj- 
mniej ważnego z epizodów  tragedji 
1863-g0 roku. Dziś gdy nic termu na 
przeszkodzie nie stoi, zamierzyłam 
napisać szereg opowiadań w formie 
belletrystycznej, któreby z wiernością 
możliwą bez fanatyzmu politycznego, 
lecz z gorącem umiłowaniem ówczes- 
nych idei i czynów, moment ów od- 
zwierciadlały, Pierwiastku aitystycz- 
nego tematy te zawierają w sobie 

wiele,zale oprócz tej racji, dia utworów 
belletrystycznych podstawowej, mam 
na widoku jeszcze inne względy. 

Przypuszczam naprzód, że arty- 
styczne przedstawienie ostatniej w 
stuleciu ubiegłem z naszych walk na- 
rodowych mogłoby  rozgrzewająco 
podziałać na pewną liczbę serc, które › 
dziś, niestety, dla idei Ojczyzny osty- 
gają—1! przypuszczam następnie, że 
ukazanie Sziąchty polskiej, czyli zie- 
mian polskich, w ich rzeczywistej 
podówczas roli, bohaterskiej i mę- 
czeńskiej, mogłoby nieco dać do my- 
ślenia tym, którzy dziś dla tej war- 
stwy narodu naszego żywią nienawiść 
lub pogardę; mogłoby nieco obudzić 
(wyraz nieczytelny) czy wątpliwości 
w tych, którzy o niej lub na nią wy- 
dają sądy daleko więcej popędliwe i 
okrutne niż sprawiedliwe. 

Wielokrotne sposirzeżenia przeko: 
Bo z przesłanego mi zapytania nywują mię, że głównem źródłem i 

wnosząc, że propozycja moja przyby- 
ła nie w porę, powinnabym zwrócić 

najsiiniejszą podporą tych sądów by- 
wa absolutna prawie nieznajomość 

historji S'czystej, za którą w pierw- 
szym rzędzie szkole rosyjskiej a w 
drugim opieszałości rodziców dzięko- 
wać winniśmy. 

Więc może przedstawienie kilku 
stronic historji najświeższej otworzy- 
łoby choć kilka par oczu natę praw= 
dę historyczną, że szlachta polska 
krwawo i łzawo walczyła o wolność 
wtedy, gdy nikt jeszcze imienia wol: 
ności wymawiać ani myślał, że przeż 
tę walkę wyczerpywana i usziachet- 
niana, wcale inaczej sądzoną być dziś 
powinna niż sądzonymi są zachodni 
episjerzy, spekulanci i giełdziarze. 

_ Nie chciałabym zostać źle zrozu- 
mianą. Nie idzie mi o szlachtę, jako 
o klasę, ale o ludzi, nie o mniej lub 
więcej możnych ludzi ale o rodaków; 
nie o malowanie na różowo, ale o spra- 
wiedliwość*. 

Nie trudno zgadnąć, że mowa O 
cyklu opowiadań zatytułowanych po- 
tem w wydaniu książkowem „Gloria 
vičtis!“ których kilka, „Oficer* i inne 
nowele, drukował «iurjer Litewski». 

Niemal pod datą listu Orzeszko- 
wej, na tydzień przed nim, 6-go lu- 
tego 1907-40 bytem otrzymał od prze- 
wodniczącego generat-gubernatorskiej 
komisji dła spraw teatralnych, szefa 
kanceiarji gen. gubernatorskiej A. A. 
Stankiewicza, pismo urzędowe nastę- 
pującej treści, które niech mi wolno 
będzie przytoczyć w całej suggestyj- 
ności i dosadności oryginału: 

„Mitostiwyj Gosudar* Czesław 
Karłowicz! Preprowożdaja 3-ch aktnu- 
ju pjesu S. Wyspianskawo  „Wese- 
ie“, pokorniejsze proszu Was, Miło- 
stiwyj Gosudar“, nie otkazal“ oznako- 
mitsta s nieju i wykazat* Wasze, po 
sodieržaniju jeja, zakłuczenije oino- 
sitielno żelatielnosti jeja postanowki 

broni Józefa Hallera. 

  

na Wilenskoj scienie“. 
„Polzujuś słuczajem i t. d.“ 
Moja.. obrona Wyspiańskiego 

wniesiona przed plenum wysokiego 
areopagu, którego cenzorska władza 
Spoczywała niejako w moich rękach, 
obrona ufundowana krzepko na zało- 
żeniu, że „Wesele* nietylko, strzeż 
Boże, nie podżega do żadnego buntu 
lecz przeciwnie wywołuje głęboką 
depresję duchową — osiągnęła zamie- 
rzony skutek. Udało mi się „ocenzu- 
rować" „Wesele” i wprowadzić je na 
scenę wileńską z nader drobnemi 
względnie skreśleniami. 

Jak się rzekło: czasy były już wcale 
ładnie zaawansowane.. w «nową erę». 

W ciągu lat już tylko dziesięciu 
miały kompletnie —dojrzeć. 

Lecz sprawy to są zbyt świeże 
aby miejsce mogło być dla nich w 
notatkach niniejszych... To, co się 
zowie pamiętnikarskiem wspomnieniem. 
i to, o czem wypada mówić—a tem- 
bardziej pisać! — samemu ze wzglę- 
dną swobodą, powinno leżeć po za 
linją demarkacyjną co najmniej dwu- 
dziestu pięciu lat. Ćwierć stulecia... 
zawsze to coś! 

Jak w powieści Dumasa, nie po- 
winna rozpoczynać się Historja wcze- 
šniejjak—vi7gt ans aprės. A pięć rocz- 
ków dodać nie zawadzi. 

Przeto, żem do linji tej oto dotarł 
szczęśliwie, przebiegając od ręki ży- 

cią dą feljeton literacki. . urywam! 
ie. 

INa poetyckim niech urwe  akor- 
dzie. Wśród prozy — gazety lub ży- 
cia! — wiersz nawet typograficznie 
ładnie wygląda. Z redaktorskiego wiem 
to doświadczenia, 

I oto na dwóch pełnych ćwiart- 
kach list Belmonta pisany cały stro- 

| 

M zakonna i 
ROŻ 

da Chorągwi wzywa wszystkie 
druhny, stojące poza Įczynną 
przebywające ‚ па 

cie Chorągwi (Królewska 4. Szkoła 
Przem.-Handl.) w sobotę jod 4-6 pp. 

fami — «Oniegina». Lat... 25 bez bar- 
dzo mała. Lato 1902-go. Prześwietny 
niemal genjalny przekład <Oniegina», 
dokonany przez Belmonta, fragmen, 
tami drukowany w «Kraju», wydany 
przez zachwyconego nim Spasowicza, 
ukazał się właśnie. Przeczytawszy go 
ponownie w książce w czasie mego 
urlopu spędzanego na wsi, u siebie— 
pod świeżem wrażeniem, wierszem, 
mimowoli używając formy Puszkinow- 
skiej, napisałem entuzjastyczny do 
Belmonta list — do Petersburga. 

Ztamtąd też i odpowiedź przy- 
niosła mi poczta. Puszkina strofą od- 
powiadał mi Belmont, którą tak prze- 
dziwnie nauczył się władać... a motyw 
listu był ten, żem mu otuchę i wiarę 
w siebie wlał do duszy. | czyliż za* 
razem nie kładł się po tej serdecznej 
epitrze niby gasnący blask ginącego 
jakiegoś šwiata?.. Zadźwięczały w niej 
ostatnie struny — innych niż teraž- 
niejsze stosunków, innych pojęć, in- 
nych serc. 

Od wielu ilat—nie pomnę czasu, 
By ktoś mnie listem ujął tak... 
Czyli to powiał wiatr z Parnasu? 
Czy Feb mi dał swej łaski znak? 
List w mowie bogów... Dzięki!Dzięki! 

List niby ciepły uścisk ręki, 
List jak pomocna druha dłoń, 
List jak jaśminu słodka woń! 
Za całą duszy mej namiętność, 
Za to, co rwie się z serca dna, 
Do dzisiejszego znałem dnia 
Jedyrie zimną obojętność, | 
Ąlbo krytycznych biczów świst... 
A naraz taki—faki list! 

, Pisze dalej z jaką obawą zabrał jluż to imionami 
się do Puszkinowego arcydzieła, jak mnianemi! 
w talent swój wątpił, jak mu ludzie 
odradzali... : 

Raz po raz mi się przypomina 
Jak to mi mówił ten i ów-- 
«Poco tłumaczyć <Oniegina>?! 
<Stek rymowanych, zoyinich słów. .. 

NE. 

— Sprawy harcerskie. Komen- U Techników 
W piątek dnia 8 b.m. o godz. 8 wiecz. 

służbą, w lokalu Stowarzyszenia Techników (Wi- 
terenie Chorągwi leńska 33) p. Dyrektor Władysław Milkie- 

Wil. do zgłoszenia się w  sekretarja- wicz wygłosi odczyt na temat „Obieg 
pieniężny i sanacja skarbu”, 

Wejście dla członków i wprowadzo- 
nych gości bezpłatnie. 

  

<Poemat słaby, przestarzały, 
<Bardzo wątpliwej strzępek chwały; 
<Jedynie niekulturny smak 
<Mógł dostrzedz w nim talentu znak... 
<Rzecz, co nie żyła i nie żyje, 
«Którą tłumaczyć... niemał wstyd! 
<Miejże, człowieku, choćby spryt! 
<Na półkach polski przekład zgnije, 
<Albo go zje księgarska mysz.. 
<Ą krytyk powie: Kysz! a kysz!» 

Ukazuje się książka.;Dokoła niej... 
głuche milczenie. Nikt w prasie nie 
wspomni. Nie podniesie się żaden 
głos, choćby —niemiłosierny? 

-„milczy wciąż Warszawa, 
1 milczy Kraków, milczy Lwów, 
Szczędząc mi nawet pięciu słów... 
Więc tłumacza trud był—niepo- 

trzebny? A može—skandal się okrut- 
ny stał? 

„Jam pozapominai 
Jak <Oniegina» oryginał 
Wiewał w mą pracę rozkosz, żar... 
I poematu słodki czar 
Równie mi słabym zdał się naraz 
Jak zbladł w mych ocząch przekład 

Mój... 
Myślałem: Ot, końcówek rój! 2 
Ma polski krytyk z tem ambaras, 
Ocenił wszystko już w sam raz, 
Dlatego milczy gdyby głaz...* 
I naraz... 
1 naraz list—pvety z Polan! 
1 wiara w duszy wskrzesła znówi.. 
Puszkina Muzie znów do kolan 
Pochylam głowę —drżąc—bez słów... 
I znowu wzruszam się miłośnie, 
1 dawny zachwyt w sercu rośnie... 
Coś zrobił dla mnie osądź ztąa! 

Dość. Od Odyńca—do Tetmajera, 
Or-Ot'a, Belmonta. Długie pasmo bez 
mała czterdziestu lat! Przytrząśnięte 

— nawet niewspo- 

Pasmo feljetonu mego życia po- 
woli wysuwa się ze znużonej ręki—i 
zapada znów w głąb starošwieckiej, 
czeczotkowej szkatułki. 

Na zawsze. Czesław Jankowsk
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Druhny zamiejscowe nadeślą zglo- 
szenia piśmienne. 

— Wystawa akwarel Anny 
Rómerowej. W niedzielę, dn. 
stycznia o godz. 1-ej po połud. 
warta będzie w t. zw. sali prób tea- 
tralnych przy «Lutni», ul. Mickiewi- 
cza 6 duża wystawa akwarel Anny sławowa, mjr-wa Prystorowa, Piotrow'czowa 
Rómerowej. Wystawa potrwa włą: Wiktorowa, Przyłuska Józefowa, Rackiewi- 

cznie do niedzieli 24 stycznia, otwar- PaPa dee 
sia olesła : 

tą będzie codziennie od 10 rano do zimierzowa, Rejcherowa profesorowa,  Ry- 

9 wieczorem; wejście 75 gr., dla u- niewiczowa kuratorowa, Rzewuska Stani- 
czącej się młodzieży i szeregowców sławowa, gen wa Rydz-Śmigły Edwardowa, 

50 gr. dla młodzieży szkolnej gru- płkwa, Siedlecka, Schrotterowa, Schalleyowa 
imi 25 gr. od osoby. Kazimierzowa, mjr wa Smieszkowa Longi- 

pa = э° 2 „ mowa, Skinderowa Czesławowa, Staszewska 

Wystawa zapowiada się nader in- Juljanowa. Staniewiczowa Witoldowa, Stab- 
teresująco ze względu na dużą ilość rowska Piotrowa, Sumorokowa Leonowa, 

wystawionych obrazów większych wiątecka. Kazlnierzowa, ówiętorzacka Ger 
rozmiarów, wykonanych czystą akwa- awowa, SZM towa adysiawo va zczep* 

a : wska _Antoniowa, Szopowa Teofilowa 
telą (bez guasżu) oraz na wielką сН ‹ 
на 42 owa doktorowa, ppłk wa Trzebińska 
rozmaitość tematów (portrety, rodza- Stefanowa, hr. Tyszkiewiczowa Antoniowa, 

we. pejzaż, martwa natura, wnętrza.) Tupalska Andrzejowa, Uniechowska Lud- 

Anna Rómerowa wystawiała _wielo- tis, Gazimierzowa, Węsławska Sia: 
krotnie w Warszawie oraz w Paryżu x; ; Й į 

) 2 soda A nisławowa, Wyleżyńska Adamowa, płk wa 
1923 r.) Należy do najwybitniejszych Zamorska Kordjanowa,. Zawiszyna Kazimie“ 

akwarelistów w młodem pokoleniu rzowa, Zawadzka Feliksowa, Zawadzka Ada* 

malarstwa polskiego. 2 Zdziechowska Maijanowa, Zdrojew- 

_ — Dzisiejsza kwesta. Pracujące 5/3 ZO: 
z wielkim pożytkiem T-wo przyja- ou „ gospodarzy 
ciół Państwowej Szkoły Rzemieślni- przyjęk Panowie: 2 
czo-Przemysłowej w Wilnie zorgani- Abramowicz Witold, Audraeiogski Jan, 

żowało na dzień Trzech Króli kwes- Badskienis Jų AN emo les Hoslać 
tę uliczną. Śród mnóstwa kwest dzi- ki Bogusław, major Boblatyński Stanisław, 
siejsza zasługuje na szczególne po- gen. d. Berbecki Leon, Białas Stanisław, Bu- 

parcie ofiarnego ogółu. Towarzystwo kowski a: tej pew 

‹ i i $ ko jan, ppłk. Chilewski, hr. Czapi e 
dokarmia 220 uczni pracujących & EA Walery, Cywiński Jan, gen. 
godzin dziennie bez gorącej Strawy pr. Dąb-Biernacki, ppłk. Dębski, ppłk. Dłuz. 

Niech wychowańcy szkoły, przyszli niakiewicz janusz, major Diewniak Jan, 
335 ; y ' J Зн 

bojownicy o polskość miast naszych, pworszowie! ky asiel Mie ej 
i й ilekskie dysław, Ehrenkrentz Stefan, En - 

wiedzą, że społeczeństwo wileńskie BE rakowski Eugienjusz, ppłk. Filipkow- 

otacza ich serdeczną opieką GDA O sk; 'Fiszer Jan, płk. Fogiel Jan, Orzegorzew- 
\ 2 = : jan, p) 8 > 

to, by z nich dzielne pokolenie wy- ski Władysław, Gieczewicz Hipolit, Głowiń- 
rosło. Każdy więc niech pośpieszy ski Antoni, Górski Jan, płk. Gorski Jan, 

hr. Mohlowa Wacławowa, mjr-wa Niemier- 
ska, Obiezierska Marjanowa, Okuliczowa 
Kazimierzowa, Osterwina Juljuszowa, płk wa 

Ordyłowska Stefanowa, płkwa Ożyńska, 
10 Pietraszewska Janowa, płk wa Piłsudska 
ot- Czeslawowa, Pimonowa _Arsenjuszowa, 

płk wa Popowiczowa Bolesławowa, Popowi- 
czowa Janowa, Pohoska Władysławowa, Po- 
rzecka Rudoliowa, Praszałowiczowa Broni. 

łaskawie 

=* Choinka. „ Jankowski Stetan, Jecz Konrad, Klott Jan, 

Bankowców) ul, wicz Jan, Kopeć Adolf, Kopeć Stefan, Kopeć 

Choinka połączoną jest z zabawami nysław, Łokucjewski Jan, płk. Łukas Jan, 

wicz Szymon, Meysztowicz Oskar, Michnie- 

TOWARZYSKA. 

ronim, Naleszkiewicz Alfred,jmajor Niemier+ 

mości, że w dniu 9-go stycznia b. r. ВЫ оан НЫ ле Bioówiee We 

lach Pałacit Repieżeńtacyjnego wielki Przyłuski Józef, mir. Prystor, Rackiewicz 

Okręgu Czerwonego Krzyża Polskie: Szczepkowski Antoni, płk. Schaliy Kazimierz 

przyjęły łaskawie następujące Panie:  Skwarczyński Stanisław, Szmurło, Jan, Soł- 

Stanisławowa, Bosiacka Bogusławowa, Bia. Jan, ppłk. Trzebiński Stefan. Turczyński Ro: 

Chilewska, gen-wa Dąb-Biernacka, ppłk-wa sta, płk. Wolf Eugienjusz, Wyleżyński Adam 

dzimierzowa, Englowa  Mieczyslawowa, TEATR i MUZYKA. 

Gieczewiczowa Fipolitowa, Grzegorzewska towna i melodyjna operetka Falla <Madame 

Januszkiewiczowa Aleksandrowa, Joczowa Kramerówna, J. Kozłowska, L. Sempoliński 

Piotrowa, ppłkowa Klaczyńska, płk=wa Kru- najniższych Teatr Polski występuje z rewją 

ska Amelja, Łokucjewska Janowa, Łukowska sił zespołu artystycznego. W wykonaniu pro- 

iecka Janowa, Materska Ignacowa, Marci- — Poranek jkameralny w Teatrze 

z datkiem do puszki kwestarek dzi- major Hajkowicz, Januszkiewicz Aleksander, 

dja Inteligencji płk, Klaczyński, Karabanowicz Karol, Kote 
Pracującej (dawn. a 5 e 

: i i iiold, płk. Kruszewski, gen. br. Kubin Jan 
Św. Anny 2 urządza dnia 6 stycznia s. ŚRO E" Kownacki + Pioją 

prezentami dla grzecznych dzieci, Mackiewicz Wacław, Materski Ignacy, Mar 

Początek o godzinie 4 i pół po cinowski Klemens, Malecki Jan, Malinowski 

wicz Jan. Minkiewicz Micha, ilkiewicz 

Władysław, Miśkiewicz Tadeusz, hr. Mobil 

— Wielki raut na rzecz Czer- 

wonego Krzyża. Komitet Organi- ski. Nitostawski Janusz, Obiezieiski Marjan, 
Okulicz Kazimierz, Osterwa Juljusz, pik. Or- 

odbędzie się pod protektoratem p. +0,” piisze. : B 
З Ii Р 5 zyński Stanisław, płk. Piłsudski 

Ministra Władysława Raczkiewicza i Czeslaw, pik. Popowicz Bolesław. Popowicz 

: ' į i i i i ktawjusz. Rauze Paweł, Remer Jerzy, Ro- 
raut z konceriem i rozmaitęmi nie- ) , й 

. SA <> „1.3 2 m 5 ław, Ruszczyc 
spodziankami ha rzecz Wileńskiego eriStanisław, Rzewuski Stanisław, zczy: 

o. Początek rautu o godzinie 21-ej płk: Schrotter, Skinder Czesław, Staniszewski 

R 5 & | Michał, Staszewski Jiijan, hr. Slizich Raiai, 

Andrzejewska Janowa,  Bądzkiewi. tan Władysław, Swiątecki Kazimierz, Sumo- 

czowa Juljanowa, genswa Berbecka Leono rok Restyiut, Sumorok Leon, Szmidt Wła- 

łasowa Stanisławowa, Bukowska Konstan+ man, Uniechowski BLudwik, Wańkowicz Sta- 

towa, Burhardtowa Aleksandrowa, Bujalska nisław, Węsławski Witold, Węsławski Siani- 

Dębska, ppłk-wa Dłuzniakiewiczowa Januszo- Zawisza Kazimierz, Zahorski Władysław, Za- 

wa, mjr-wa rewniakowa- ka Dzie. wadzki Feliks, płk. Zamorski Kordjan, ppłk, 

Ehrenkreutzowa Steianowa, Falkowska Eu- 
pienjuszowa, Fiedorowiczowa Lucja,'ppik-wa — Teatr Polski. Dziś na įprzedstawie- 

rupi efek- 

Władysławowa, Głowińska Antoniowa, Gór- Pompadour», która ze względu na doskonałe 

ska Janowa, płkkwa Górska Janowa, mjrwa wykonanie i malowniczą wystawę zyskała 

Konradowa, Klottowa Janowa, Kopciowa iS. Woliski, Przy pulpicie W. Szczepański. 

Witoldowa, Kopciowa Adolfowa, Kopciowa — Przedstawienie popołudniowe w 

szewska, geń Wa Kubinowa Janowa, płk wa świąteczną, składającą się z pieśni, piosenek 

Kunicka Aleksandrowa, Krzyżanowska Broni- monologów humorystycznych i produkcj fta- 

Ludwikowa, płk wa Łukasowa Janowa, gramu weźmie udział znakomita odtwórczy* 

Mackiewiczowa Warławowa, Mackiewiczowa ni tańców plastycznych MH. Łaszkiewiczo- 

nowska Klemensowa, Mazarakowa Adrja-, Polskim. W (niedzielę najbliższą o g. 12 m. 

nowa,.  Meysztowiczowa _ Aleksandrowa 30 pp. odbędzie się 3 poranek kameralny w 

siejszych. Jankowski Czesław. Jankowski Antoni, płk, 

Klub 

choinkę dla dzieci członków i gości. Krzyżanowski Bronisław, Lewakowski Sia“ 

południu. Wejście bezpłatne. , Olgierd, Meysztowicz Aleksander, Meyszto- 

Stanisław, hr. Mohl Wacław; hr. Mohl Hie- 

zacyjny niniejszem podaje do wiado- un mapy bagna a 

p. Jadwigi Raczkiewiczowej w sa- Jan, Porzecki Rudoli, Praszałowicz Bronisław 

Ferdynand, geń. d. Rydz-Śmigły Edward, 

(9-ta wieczór). Obowiązki. gospodyń mjr. Smieszko Longin, płk. Siedlecki, płk. 

wa, Bohdanowiczowa Ienacowa, Bochwicową dysław, Tupalski Andrzej, hr. "Tyszkiewicz 

Władysławowa, Buykowa Janowa, plk wa sław, Wimbor Kazimierz, Witkowski staro - 

wujska Władysławowa, Dworakowska Wło- Zelio Aleksander, 

Filipkowska, ppłk-wa Fogielowa Janowa, niu wieczornem ukaże się poraz gl 

Hajkowiczowa, płk wa Jankowska Stetanowa, ogólne uznanie. W rolach głównych: H. 

Stelanowa, Kotwiczowa janowa, Kownacka Teatrze t'olskim. Dziś o g. 4pp. po cenach 

sławowa, Lewakowska Stanisławowa, Łabuń- necznyen w interpretacji najwybitniejszych 

Stanisławowa, Malinowska Olgierdowa, Ma- wa. Ceny miejsc najniższe od 50 gr. 

Meysztowiczowa Szymonowa,  Meysztowi- wykonaniu wartetu smyczkowego im. S.Nto- 

czowa Oskarowa, hr. Mohlowa Stanisławowa, niuszki. Ceny miejsc najniższe, 

Dr. T. E. MODELSKI 

Legenda wilęńska 
„Mase Ger Cedek“. 

Legendy mają swoje prawa. Mogą 

się opierać na jakichś faktach, mogą 

jednak równie dobrze polegać na fan- 

tazji albo jakieś wydarzenie prawdzi- 
we wykoszlawić i znieksziałcić zu- 

pełnie, zmienić sam fakt, wypaczyć 

jego wygląd pierwotny, podsunąć 

inne osoby, przenieść wydarzenie na 

inne miejsce, na inne osoby i t. d. 
Tak jest z legendami wogóle, tak 

jest i z legendami żydowskiemi. Nie- 
które mawet się sprawdzają t. zn. 

że po pewnym czasie znajdują się 

pewne materjały i źródła, jakkolwiek 
poprzednio istniała i znana była sa- 
ma tylko legenda. Tak n. p. stwier- 

dzoną została na podstawie aktów 
historja stracenia braci Chaima i Jo- 
zuego Rejzesów, znana poprzednio 
tylko z „El moie rachmin.* 

Legendy są także źródłami histo: 

rycznemi i należą do sfery podań. 
Podania zaś opierają się zazwyczaj 
na jakichś zdarzeniach historycznych, 

lub są ich wspomnieniami, z biegiem 
czasu nieraz zupełnie zniekształcone- 

mi, przez ciągłe i dalsze : ich rozpo* 
wiadanie i dodawanie do nich zmyś- 
lonych szczegółów. * 

Badacz wiedząc, že i'podania są 
źródłami, które „ulegają  najwigkszym 
1 najsilniejszy mjzmianom, zamąceniom, 
niedokłacnościom a także zmyśieniom, 
nie przyjmuje ich bez bardzo ostrej 

  

krytyki, aby nie popełnił błędu. 
Są zresztą i podania fałszywe, 

zmyślone lub skąd inąd przejęte, na 
inne przeniesione miejsce. Powstają 

one i tworzą się najczęściej z próż- 

ności jednostek lub ciat zbiorowych, 

z próżności familijnej, dumy rodowej, 

źle pojętej religijności, fanatyzmu re- 

ligijnego lub rasowego, pobudliwej 
fantazji i t. d. a nie często z roz- 
myślnej i celowej roboty fachowców 

podaniowych. Na każdym kroku spo- 

tykamy się znowu z t. zw. etjologi- 

cznemi podaniami, przywiązanemi do 

różnych kamieni ze śladami sióp, do 

drzew mających wygląd i kształt dzi- 

waczny, do gór i szczytów, przypo- 

minających jakąś posiać lub pized- 

miot, do nazw miejscowych o dziw- 

nem lub niezwykłem brzmieniu, do 

nazw osób i t. p., które fantazja lub 

inne pobudki starają się wyjaśnić i 

wyiłumaczyć czy to na drodze wol- 

nego lub dowolnego wymysłu i do- 

mysłu, czy też przez nawiązanie do 

zdarzeń historycznych albo historycz- 

nych postaci bez żadnego związku 

istotnego i faktycznego. 
Zwane są także w grupie podań 

fałszywych t. zw. podania zapożyczo: 

ne albo t. zw wędrowne, które prze 

chodzą i wędiują z osoby na osobę, 

z miejsca na miejsce, przenoszą SIĘ 

najdowolniej w inne czasy, zmieniają 

wygląd, foimę i treść pierwotną. Nie- 

rzadko w spizyjających“ warunkach 

lokalizują się w jakiemś środowisku 

lub w jakiejś miejscowości, wdziewa- 

jąc na siebie szaię częsio iokalną, 

„Trzej Królowie". 
Zwyczajem lat ubiegłych ukazały 

się wczoraj na mieście liczne partje 
„królów” w otoczeniu mie mniej 
licznych tłumów gawiedzi ulicznej. 
Ubrani w fantastycznie stroje, zro- 
bione z tektury i papieru kolorowego 
człapiąc po błocie przy akompanja- 
mencie krzyku, odganiając natrętów, 
odwiedzali „królowie na czele z 
pastuszkiem z gwiazdą, nieodstępnym 
aniołem, rycerzem i murzynem, ka- 
wiarnie, cukiernie i domy prywatne 
kolędując, z czego niezbyt zdaje się 
są zadowoleni mieszkańcy. Niezado- 
wolenie to płynie ze złej sławy jaka 
otacza «królów», którzy często gęsto 
czując się pokrzywdzeni datkami wy- 

nagradzali sobie swoję wizyty palta- 
mi z przedpokojów lub innemi rze- 

GL A KA WI BY KJK WA Н Е2 Т З Х П Я Е KZ E ŚL pg PJ A KE A O GL 9 3 К 3 Н BJ 

m AJENCJA WSCHODNIA 
Z dniem I-go Stycznia 1926 r. 

ROZPOCZYN AMB 
VI ROK WYDAWNICTWA gg 

p. t« GODZIENNE WIADOMOSGI EKONOMICZNE 
ABONAMENT przyjmuje Przedstawicielstwo Wileńskie — ul. Mickiewicza 4 tel. 243 i 228. 
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Miejski Kingmatognai w 
KULTURALNO OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 
KINO CZYNNE; od godz. 3 do 11 m. 30' wiecz. 

dramat amerykański w 8 akt. 

Dziś będzie wyświetlany film: 

odmęcie Niagary 
Nad program: 

Igrzyska Olimpijskie 
„Szwecja-Holaudja“ 

CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr 
  

czami jakie trafiły pod rękę. 
Przed wojną często karjera kolę- 

dujących «królów» kończyła się w 

«uczasikie». Zarabiali wówczas wię- 

cej, większe im dawano datki i wsku- 

tek tego chodząc po mieście w mróz 
siarczysty często potrzymywali swe 

siły i animusz kieliszkami , «<mono- 

polki». Wesołość ich raziła wtedy 
poważnego «gordowego> jak nazy- 

wano stróża porządku publicznego, 

który wespół z <okołodocznym» 
wprowadzał ład, co się nazywało 

«wodworiał poriadok» sadzając do 

cyrkułu policyjnego  szarmanckiego 
rycerza, ponurego murzyna, 21010- 

włosą «królowę» i ze  ziamanem 
skrzydłem «anioła». " > 

Teraz partje królów dzielą się, 

powiedzmy, na kategorje. Są więc te 

same co i przed wojną rekrutujące 

się z szewców z Popław, którzy w 

ten sposób dawali ujście swym 

aspiracjom artystycznym. „Te parije 

«kiólów» odznaczając się | pstiym 

ubiorem zachowały najwięcej bodaj 

tradycji ostatnich lat w Wilnie. Inne 

które w roku ubiegłym ukazały się 

w mieście a i w tym będą odwie- 
dzały wilnian, o.ganizowanę Są przez 

związki inwalidów, Pomoc Żołnierzo- 
wi i inne instytucje. Te ostatnie 

partje kolędników poza śpiewem 

kolęd wprowadzają dział aktu. lnych 

piosenek. ы 

Niechże tych kilka uwag nie 

wezmą nam za złe «trzej królowe» 

którzy kolędując w zimowe ponuie 

dnie odświeżają tak rzewną sercom 

naszym tradycję. й 

  

— Z Reduty. Dzisiaj we środę, (Trzech 

Króli) o godz. 4 po raz Ostatni pieśni i ko* 
lendy Gisenzowatie p. t. «Po Wilji» dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych po cenach do 

połowy zniżonych. Wieczorem 0 godz. 8 po 

raz pierwszy sztuka B. Katerwy <Przecho* 

dzeń. Jutro o godz. 8 po raz trzeci <Dom 

otwarty» M. Bałuckiego. W piątek 8 o godz. 

8 po raz czwarty komedja Fredry z muzyką 

Moniuszki <Nowy Don Kiszot». | З 

Bilety sprzedaje biuro <Orbis> Mickie- 

wicza 11 (Kasa zamawiań) od 9—4,30 oraz 

Kasa Teafru od g. 11—3 i od 5 do 8, Wobec 

„ogonków» twoizących się przy kasie, CO) 

wpływa na cpóźnienie rozpoczynania przed 

stawień, Zarząd Redu y uprasza 0 wczešni?j- 

sze wykupywanie biletów. 4 

— Koncert południowy w sali Miej- 
skiej. Dzisiejszy koncert T-wa Muzycznego 

«Lutnia» odbędzie się w Sali Miejskiej O £- 
12 i pół po poł. Na program złożą się ut- 

wory Noskowskiego, Paderewskiego, No- 

wiejskiego, Różyckiego, Niewiadomskiego i 

Żeleńskiego. W wykonaniu znanych artystów; 

pp. W. Hendrich, J. Korsak-Targowskiej 1 

prof. A. Ludwiąa. W drugiej części progra- 

mu usłyszymy piękną kantatę St. Moniuszki 

«Milda» w wykonaniu chórów «Lutni> i kon= 

serwatorjum oraz solistów pod dyr" kp. Wy- 

leżyńskiego. 4 : 

Przy fortepjane prof. T. Szeligowski. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. Bilety są 

jeszcze do nabycia w kasie Sali Miejskiej od 

g. 10 rano. 

Ofiary. 
Jan Piotrowski: 

Na Dom Ludowy P. Skargi zł. T. 
Żłobek im. Matji * 5' 

Dom Dzieciątka Jezus о5. 

ileż i legend usunęła to podań 
historja, badając takie legendy, stwier- 

dzając czas, kiedy poraz pierwszy 
zjawiają się i występują, ustalając 
stopień piawdopodobieństwa wobec 

innych świadectw i dowodów. Jakże 

długo pokutowała w dziejach siynna 

historja o papieżycy Joannie, lecz, po- 
tem wynaleziono o wiele starszy i 

dawniejszy pieewowzór w podaniu o 

patryjarchini w Bizancjum. 
Jakże głośne było i jest podanie 

o Wiihelmie Tellu a jednak badacze 

stwierdzili w niem połączenie dwu 
podań, jednego prawdziwego 0 wal- 

kach wolrościowych i wyzwoleńczych 

kilku kantonów szwajcarskich, w któ- 
rem ani śladu Telia nie było z poda- 

niem o Tellu fałszywem, które do 

pierwszego zostało doczepione i to 

ze stosunków zupełnie innych, z in- 

nych czasów oraz innych stron. A 

ileż to czasu upłynę'o, gdy zaczęto 

usuwać ówą Teliowską «bajkę. duń- 

ską», ile wrzawy i polemiki stracono 

na to, aby stwierdzić, że Tell nic 

wspólnego nie miał z Szwajcarją ani 

też całe podmałowanie jego podania, 

ораие па drobiazgowych opisach lo- 

kalnych zdarzeń i osób, jakie tam 

zgoła nie należały. "Nie pomogły i 

materjaine dowody istnienia 1 życia 

w Szwajcarji Telia, pamiątki po nim, 

napisy etc. 
Bo takto już jest często z iegen- 

dami i podaniami. Ž 
Legend żydowskich w Polsce iw 

związku z życiom żydów w Polśce 

mamy pokaźną liczbę. Czyż możemy 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

DWAJ 
Współczesny dramat filmowy 2 serje 12 aktów razem pg powieści 
courcelie'a. Role dwuch malców, Lalusia i Walusią odtwarzają O-letni Leslie Shaw 
(anglik) i 12 letni Jean Forest (fiancuz), Niepospolicie ciekawa akcja wprowadza 

MALCY 

widza w stan stałego podniecenia. 

Dziś chluba kinematografji i literatury francuskiej 
(Les Deux Gosses) 
(Złodzieje z Paryża) 

Na scenie: 
znakomity duet Smo- 
lina — Stanisławski w 
nowym Ie pertuarzė 

Pterre De- 

Pocz. o godz. 2,4,6,8, 19w. 
  

"Kino-Teair 

„Helios* $ZGIAR OCENNÓW 
W roli gł. Helena Makowska słynna gwiazda 

  

BE E EE E EH EH EEUBASEE EEG 

| SPRZEDAJE: 
KARTOFLE 

B 
OWIES 
ŻYTO 

: PSZENICĘ 
E JĘCZMIEŃ 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 

od 160 ki. Z DOST 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRO DUCENTÓW 

ZADEWEWUWWENEKWUWEGS 

UWAGA!!! 

Banki, Biura, Handel, 
Spółdzieli 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

  

Premjeral wstrząsający dramat erotyczny mi 

w 8 = 
aktach 22 

  

g SPOLDZIELNIA ROLNA g 
m. —— KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN == 

ZAWALNA 1 telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW 

  

telef. 4 — 62 

m 
В | 

AWĄ do DOMU. a 

o | rZežną 20 

Elanino 
338 z od- 

pokój dziel- 
nem wejściem i 

elektrycznością, iron- 
towy, dwuokienny, od- 
nowiony, z posadzką 
froterowaną do odna- 
jęcia bez odstępnego 
od zaraz. 
Front | piętro ; miesz- 
kanie Studnickich uli- 

A 

nie 

ca Rossa 10 (Kolonja cie do kraju zjwięzienią "=== 
Bankowa — przed mo. bolszewickiego, poszu- 

NA SCENIE! 

® — 

F ortepian dbiówink du 
krzyżowy 

Ai anicznej 
ryki prawie nowyjdo niedużego majątku 

Sprzedaje się Sawicz w pow. Dzeńieńem. 

  

NOWY REPERTUAR 

Występy Światowej sławy muzyk, komików 

BIMA i BOMA, ulub. 
publiczn. Friko i inn, 

  

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Dziś 

og. 4ejpp. po cenach najniższych 

Rewja Świąteczna 

0 g. Sej m. 15 w. po raz drugi 

MADAME  POMPADOUR 

W. niedzielę 10 stycznia 

po cenach najniższych 

3ci poranek kameralny | 

    

gabineto- 
pPkuje się 

fa: ekonoma 

16. m, 4. Zgłaszać się. Nade 
m. 3 co* 

prawie dzień od 9—10 i od 
nowe 3—4. 

znane. 

okazyjnie dh D-r med, A 
Szpitalna J. Abramowicz 

4 m.7. Najmiot. akuszerja i choroby 
kobiece. 

Przyjmuje od 12—1 & 
4—6. UI. Wielka 30, 
m. 3, WZP 32 

    

  

yły olicer ze śred- 
niem wykształce: 
niem, po powros 

  

rancuzka 
rodowita (zdyplo= 
mem) daje lekcje 

pracy tuiy, dowiedzieć się 
kolejo-dožAdministracji „>10- Tatarska 11, m. 6 od 

2—3 i 7—8 wiecz. 
    

Księgi rachunkowe rozmaitych stem murowanym kuje jakiegokolwiek 

linjatur Amerykańska wprost Paciiic obok zajęcia, nie wyłączając . 

buchalterja. Repertorjum dia Wizytek). 10 minut odpracy fizycznej, Łask.i przygotowuje do ma- 
N t a r i usz centrum miasta rów* zaofiarowania 

P. P. o y niež dworca 
wego. wa“ dla K, R. 

POLECA 

W. Borkowski 
$ Mickiewicza 5 Wilno 

  

  

Kupię 

  

  

Zmisujcie się to L. 0. P. P 
  

Żądajcie wszędzie 

Cykorji 
najstarszej w Polsce, 

założonej w 1816 roku- 
Fabryki Cykorji 

Ferd. Bohm i 60. 
w' Włocławku Sp. Akc. 

np. wierzyć, że w T. 893 przybyli w 

poselstwie do Leszka żydzi hiszpań- 

scy Rabi  Chiskia Sefard, R. Akiba 

Estremadura, R. Emanuel Askaloni, 

R. Lewi Bakkari i R. Natan Barceloni, 

osiedleni w Niemczech i prosili Le- 

szka, aby pozwolił Żydom w Polsce 

zamieszkać, na co Leszek chętnie się 

zgodził, Tu legenda żydowska OSIu- 

ta została na równie legendarnej po- 

staci Leszka. 
Znaną jest legenda żydowska o 

żydzie  Abrahamie Prochowniku z 

Kiuszwicy, który jakoby po Popielu 

obwołany został władcą Polaków, tyl- 

ko się sprytnie i zręcznie zrzekł wy- 

boru swego na rzecz Piasta. Ale już 

sama nazwą «Prochownik» wykazuje 

anachronizm legendy. 
Takich legend nie można trakto- 

wać poważniej. : 
Są jednak legendy inne, które mu- 

si się kontrolować na podstawie źró” 

del. Są one czasem uchwytne, czasem 

nie. W legendach tych są pewne re- 

miniscercje jakichś wypadków, nieraz 

zmyślonych, często jednak wyrosły z 

fantazji tylko. : Ra 

Opracowaną i wyjaśnioną częścio- 

wo została np. legenda o jednodnio- 

wym czy nawet tylko jednonocnym 

królu polskim, żydzie Saulu Wahiu. 

Ma ona pewne znamiona wspólne z 

legendą 0 Abrahamie Prochowniku 

(co piochem handlował w IX w.!) 

oraz pewne elementy wzięte z XVI w, 

Ów Saul Wahl miał czas za krótkich 

swych rządów wydać wiele przywi- 

iejów dla żydów, moment, co częSio 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz, — Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

kuje pracy. 
> — Posiada. relerencje. 

p 1 a n i n a Adres: ernardyński 
zauł. 11 — 4, 

krzyžowe <Schoederasš 
i <Hlermana i Gros: 
smana» tudzież roz- 
maite rzeczy — bardzo 
niedrogo sprzedamy 
Dom_ Handl.-Kom. 

„Zachęta“ 
Portowa14 Tel. 9-05 
LLS 

osesja - pen- 
sjonat 

m: 5, Od 6—7 pp. 

powtarza się w legendach żydow- 
skich. 

W legendzie tej występuje m. i. 
młodsza córka Saula imieniem Han- 
nah, oślepiającej piękności. Królowi 
polskiemu zmarła właśnie żona i nie- 
przyjaciele Saula przy pomocy panów 
polskich starali się zwrócić uwagę 
króla na piękność Hannah. Król isto» 
tnie zwiócił na nią oczy.swoje, lecz 
ostrzeżony Saul w ostatniej chwili 
zdołał ją wydać za mąż za Salomona 
Schorra, 70 letniego nadrabina w 
Brześciu. 

W innych warjaniach tejże legen- 
dy występuje ks. Radziwiłł, człowiek 
zły i gwałtowny, wielki prześladow- 
ca Żydów. Obudziło się w nim jed- 
nak z czasem sumienie. O absolucję 
udał się do Rzymu do papieża, pro- 
sząc o pokutę za grzechy żywota. 
Odpuścił mu papież gizechy, ale za 
pokutę skazał go na trzyletni żywot 
żebiaką w nędzy i poniżeniu wśiód 
obcych. Na kosztowny ubiór książę- 

cy narzucił Radziwiłł łachmany zże- 
biacze i ku końcowi tułaczki przy- 

był do Padwy, gdzie usiadł na stopniu 

czy progu tuż napizeciw domu Samu- 

ela Judy Katzenellenbogena. Ale wiatr 

odwinął poły żebiaczego stroju i 

rabbi Samuel pizeczuwając w nim 
niepośledniego żebraka zaprosił go 

do siebie, gdzie się Radziwiił dał 

poznać. Od Samuela dowiedział się 

książe o zaginionym jego synie Sau- 

lu, który udał się do Polski na uzu- 

pelnienie studjów talmudycznych i 

słych po nim zaginął. Radziwiłł obie- 

  

ralistka poszu* Ordynuje od 5 — 7. 

z korbą w stanie do- 
bi 

Tanio, solidnie, 
Akuszerka skutecznie. 

W. Smiałowska Gdyś zgubiłdokument 
przyjmuje od godz nie chcesz aby za 

3 Historję  polityczną 9 do 19, Mickiewicza niego ktos niepowola- 

-to Jańska 1. Polski 'w wydawni- 46. m. 6 ny korzystał, nie zwie 
ctwie Encyklopedji kając ogłoś w 
Akademji Umiejętności Słowie: 

RZEMNEEAREM wiadomość do Adm. D.r MED 8 3 
«Słowa» dla S.M. A Mańkows ki 

2 ° choroby skórnej kradz. książ. wojsk., 
aszynistka - biu- weneryczne S wyd. przez P.KU. 

— Wilno na im. 
Adama Szugalskiego, 
zam. we wsi Tarnia= 
nach gm. Landwarow= 
skiej, unieważnia się, 

Žo książk. wojsk., 

3-go maja 15. 

upię 
magiel 

  

  

wyd. przez i*.K.U. 
rym Klinika Położ- — Lida na imię 

w  Druskienikach do niczo - Ginekologi i i Miron: na Wła z nekologiczna Berki Szlepaka, roczni- 

kach ulgowych. Wia” Nr 3 (Czysta). 
domość Mickiewicza 7 Oferty od 12 do 2 

składać u gospodyni 

Bogusławska ką 1889,  unieważ* 
nia się. 

VA TY Kliniki 

cat odnalešč mu syna, dostawszy od 
niego poitret jego i istotnie odna- 
lazł syna Samuela w Brześciu, które- 
go przyszłością zajął się Radziwiłł 
gorliwie. Ten to właśnie Saul według 
legendy miał być wybrany królem 
polskim. Nie tu miejsce na dokładne 
omówienie tej legendy i obiitości 
szczegółów w niej zawartych. Ob- 
szernie zajmował się tem dr. Majer 
Bałaban. Podniosę tylko jak  najkró: 

cej końcowe jego wyniki a miano- 
wicie, że legenda stopiła razem rze=- 
czywistą chociaż odmienną postać 
Saula z „królewską” legendą żydow- 
ską; wyjaśnienie imienia Wahl (wžh- 
len — wybierać, wybierać króla, elek- 
cja) wydane dla żydów przywileje, 
niezgodność szlachty przy wyborze 
króla (dzięki czemu Savl Wahl wy- 
brany mógł być królem) oraz iegen- 
dę Radziwiłłowską.-Godząc się ogól- 
nie z d-rem  Bałabanem, najlepszym. 
dziś może znawcą legend żydowskich 
i historjj żydów w Polsce, zauwa- 
żyć muszę, że dr. Balaban pod wply- 
wem legendy pomieszał osoby Radzi- 
wiłłów a mianowicie: Mikołaja Krzy- 
Sztofa Radziwiłła „Sierotkę*, znaną 
dobrze w dziejach Polski postać 
(1586 —1616), marsz. radw. lit, po- 
tem marsz. w. lit. wojewodę trockie- 
go, wileńskiego, kasztelana trockiego 
itd. z ks. Karolem Stanisławem 
„Panie Kochanku* z XVIII w. (1790). 

(D. G. N.) 

Drukarria „Wydawnictwa Wiieńskie”, Kwaszelna Z


