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

_ Michał Bobrzyński jako publicysta. 
Ryga, 6 stycznia. 

Dziwne się rzeczy dzieją na šwie- 
cie od kilku lat. Powiadają, że w 
przyrodzie się coś popsuło. Wciąż 
kataklizmy, katastrofy, _ powodzie, 
wielkie deszcze lub wielkie mrozy. 
Ubieołej zimy ciepła takie nastały, że 
w lutym miesiącu bociany się poka- 
zały na Litwie i Łotwie. Dziś, ledwo 
minął dzień Nowego Roku, a desz- 
cze leją jak w lecie. Zrozumiałą więc 
jest rzeczą, że ze wszysikich Europy 
zakątków, donoszą © katastrofach 
powodzi. 

Pisałem swojego czasu O powo- 
dzi w Kownie, jaka tam wiele szkód 
przyczyniła, podmywając brzegi i 
zalewając nawet okoliczne wsie. Po- 
dobne wieści nadchodzą i z Ponie- 

"wieża, Kiejdan, Wiłkomierza i t, d, 
Pewna osoba przybyła do Rygi z 
Kłajpedy, opowiada o męczącej dro- 
dze jaką jej wypadło przebyć, w pod- 
róży z Kłajpedy do Kowna. Wzdłuż 
rzek, a najbardziej w bliskości Niem- 
na, woda wystąpiła z brzegów  bar- 
dzo znacznie. Wsie i mniejsze mia- 
steczka są częściowo zalane, Ludność 
w popłochu opuszcza swoje siedzi- 
by, ratując dobytek, co jednak, ze 
względu na szybkość rozwijającej się 
powodzi, nie zawsze się udaje. W 
samej Kłajpedzie i najbliższych oko- 
licacn zniszczonych zostało dużo 
fabryk, co jeszcze większe wywołało 
przygnębienie, wśród szerzącego się 
w mieście bezrobocia. Pociągiz Kłaj- 
pedy do Kowna kursują ze znacznem 
opóźnieniem i nieregularnie, Przyczy- 
niają się głównie do tego zniszczo- 
ne stacje elektryczne i niepewna po- 
stawa mostów, grożąca lada chwila 
upadkiem.—Wlekliiśmy się—opowia- 
dała przybyła z Kłajpedy osoba — 
strasznie długo. Na każdej stacji 
wyczekiwanie i niepewność; wciąż 
krążyły po wagonie wiadomości, że 
gdzieś tam na linji mosty zupełnie 
zniszczone i będziemy musięli wra- 
cać z powrotem do Kłajpedy. 

Podobne rzeczy dzieją się też na 
Łotwie. W Kurlandji powódź wyrzą- 
dziła nie mniej szkód. | tu chłopi, w 
niektórych miejscowościach, poucie- 
kali z własnych sadyb przed wodą: 
W głuchych lasach zasiedli włościa- 
nie, odcięci zostali raptem od świata, 
zupełnie jak na wiosnę. Według wia- 
domości z Dynaburga, poziom wody 
na Dźwinie sięgał ostatnio 3 metr* 
30 cent. ponad normalny, Tego rodzaju 
wysokości poziomu nie notowano 
jeszcze - nigdy w miesiącu styczniu. 
Oczywiście sytuacja nie jest . jeszcze 
taka groźna, wszakże wieści z Fried- 
richstadtu są wcale niepotmyślne. W 
okolicach miasta utworzył się gdzieś 
zator lodowy, przez co woda stale 
się podnosi. O ile dojdzie do 10 me- 
irów ponad poziom normalny, należy 
oczekiwać wielkiej powodzi, w całym 
znaczeniu tego słowa, która obejmie 
najszersze prowincje kraju. Przepo- 
wiednie mroźnej zimy nie spraw- 
dziły się, a w dniu 5 b.m. mieli spo- 
sobność przypomnieć sobie ryžanie 
jedną z najbardziej chłodnych zim 
doby ostatniej. 

Oto w roku 1946 zima była wy- 
 jątkowo surowa. Walczono wówczas 

` 

| 

pod Rygą, z napierającemi wojskami 
niemieckiemi- Sztab rosyjski widział 
się zmuszony bronić miastaza wszel- 
ką cenę. Upadek Rygi— jak mówiono 
podówczas — równoznaczny byłby 
z klęską całej armji: i upadkiem ducha 
w wojsku, i tak już zdemoralizowa- 
nego. Lecz «Żelazna Dywizja» stała 
u bram łotewskiego grodu. Rząd ro- 
syjski udał się o pomoc do narodo- 
wych uczuć łotewskich: wydał iparę 
odezw, parę pięknych siów skierował 
pod adresem «społeczeństwa łotew- 
skiego» i wystawił pułk strzelców ło- 
tewskich, który niebawem tak się po- 
większył, że wyrósł w Samodzielną 
brygadę. Ciż sami strzelcy łotewscy 
bronili następnie Rygi przed bolsze- 
wikami i odznaczyli się jako pułk 
mężny i odważny. 

` Z roku 1926 pozostało wiele 
wspomnień krwawych walk i zapasów 
potężnych z armją niemiecką. Zdoby- 
cie skulomiotowego pagórka», wy- 
parcie Niemców z pierwszych linji, 
podczas początkowego natarcia Ro- 
sjan, przypisują tym strzelcom. Bronili 
oni dzielnie Rygi i dziś zarówno ro- 
Syjskie, jak łotewskie gazety poświę- 

    

cają im dużo miejsca z okazji jubi- 
Jeuszu. 
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Zarząd Spółki Akcyjnej „PAC“ 
ma zaszczyt zakomunikować, iż od 
dnia 1 stycznia składy i administra- 
cja Spółki „Pac” zostały przeniesione 
"Go własnego domu przy ulicy Me- 
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Premjer Skrzyński przyjął kilka 

dni temu byłego namiestnika Galicji 

prof. Bobrzyńskiego, z którego cen- 

nej współpracy ma zamiar skorzystać. 

Prof. Bobrzyński był niegdyś wodzem 

stronnictwa krakowskiego i mężem 

zaufania cesarza Franciszka Jėzeia, 
W. polityce niepodległego państwa 
polskiego nie brał dotychczas udziału. 

Jest to jeden z najznakomitszych po- 

lityków Polski. 
W r. 1877 ukazało się pierwsze 

wydanie Bobrzyńskiego Dziejów Pol: 

ski w zarysie, Była to «siążka jak na 

owe czasy rewolucyjna. Zamiast apo- 
teozowania przeszłości polskiej Bo- 

brzyński potępiał ją surowo. Chlubi- 

liśmy się tolerancją religijną —Bobrzyń- 

ski twierdził, że był to objaw braku 

siinych przekonań w narodzie, braku 

silnych charakterów; chlubiliśmy się 

„że w ustroju wewnętrznym wyprze- 

dziliśmy całą Europę, — Bobrzyński 

wskazywał, że nasz ustrój wewnę- 

trzny, brak silnej władzy monarchicz- 

nej, doprowadził Polskę do upadku. 
Ale dzieło Bobrzyńskiego nie było 
jedynie negacją tradycyjnych senty- 

mentów, nie było krakaniem obróco- 

nem wstecz. Bobrzyński poiępiając 

bezsiłę wieków późniejszych wskazy- 

wał na potężny rozwój Połski za dy- 

nastycznych czasów Piastów ipierw* 
szych Jagiellonów. Rozumieliśmy, że 

Polska to siła i potęga tworzona 

przez Bolesława Chrobrego, Włady- 
sława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, 
Jagiełłę i Jagiellonów. Czytając karty 

pierwszego wydania książki Bobrzyń- 

skiego jakże wyraźnie widać, że pisał 
je _przedewszystkiem człowiek młody, 
który wiedział, że razi, gniewa, Obu- 

rza, że «szarga świętości». l dlatego 
w wielu ustępach szedł może umyśl- 

nie za daleko, zgęszczał barwy, har- 

do i dumnie przeciwstawiał się płyt- 

kościom i tandecie, demokratycznej 

idyilizacji naszych słabości i gnilizny, 

Książka Bobrzyńskiego była młotem, 

który walił w ukochane demokratycz= 

no-romantyczno-narodowe iluzje ludzi 

mu współczesnych i jednocześnie 

słychać w niej było świst skrzydeł 

młodego orła, który marzy o obrazie: 
Polska-mocarstwo. 

Dzieje Polski głosiły tezę, że siła 

Polski na zewnątrz malała i słabła 

w chwilach gdy wewnątrz państwa 

malała i słabła władza królewska, 

Królowie wielcy potrafili dokonać z 

narodem polskim czynów naprawdę 

wielkich. 

W  takiem ujęciu historja Polski 

pióra Bobrzyńskiego stała się wspa- 
niałym artykułem publicystycznym. I 

dziś także, wśród wielu doskonałych 

publicystycznych uzasadnień koniecz- 
ności monarchji w Polsce, jak np. 

doskonałej rozprawy prof, Buzka, któ- 
rą merytorycznie nic nie straciła na 

wartości, pomimo zmiany przekonań, 
tak częstej zresztą u jej autora, — na 

Dzieje Polski Bobrzyńskiego wskazać 

należy jako na doskonałą obronę tezy, 

że pomiędzy Niemcami i Rosją tylko 
monarchiczna Polska naprawdę wiel- 
kiem może się stać mocarstwem. 

Drugiem pomnikowem dziełem prof. 
Bobrzyńskiego jest dła mnie maleńka 

jego broszurka „O zespoleniu  dziel- 
nic Rzeczypospolitej” wydana w r. 

1919. Autor opowiada się tu ża sze- 

rokim samorządem wojewódzkim, ja- 

ko zą warsztatem, który doprowadzić 
może do ponownego, organicznego 

zrośnięcia się dzielnic Rzeczypospoli- 
tej, warsztatem, — który w całej jpeł- 

ni da ujście państwowotwórczej e- 
nergji obywatelskiej. Jest to program 
decentralizacji Polski, piękny i głębo- 

ki, wyrośnięty na historycznem  po- 

czuciu czem dla państwa naszego bę- 

dą prowincjonalne ogniska polskości 

i kultury, Autor polemizuje tu grzecznie 

ale bardzo stanowczo z centralistycz= 

no-biurokratycznemi poglądami ów- 

czesnego ministra spraw wewnętrz- 

nych, p. Wojciechowskięgo, którego 
nie uważa za dojrzałego do tak de- 
cydującego urzędu. 

gi słów historyka i poszła utartym 
torem biurokracji  centralistycznej, 

ograniczając nawet ten samorząd któ: 
ry zbudowały u nas władze zaborcze. 

Ale i prof. Bobrzyński kładł akcenty 

na pozytywnej treści swojej teorji, 

zamało może pódkreślił jej negatywne 

twierdzenia. Bo przecież samorząd o 

powszechną ordynację wyborczą opar- 

ty nawet w tak skromnym jak w 

Polsce zastosowaniu dał wyniki na- 
der ujemne. Pole naszych samorzą- 

dów coraz bardziej się staje żerowis- 

kiem dia pomniejszych figur  partyj- 

nych, od głównego sejmowego żło- 
bu odepchniętych. Zamało więc prof. 

Bobrzyński podkreślił, że samorząd 

lokalny nie będzie mógł pracować, o 

ile oparty zostanie na powszechnej 
5-.przymiotnikowej ordynacji wyborczej 

Bobrzyński w innym wypadku 
własny potępił oportunizm. W r. 
1919 obradowała ankieta  konsty- 

tucyjna, która ułożyła projekt kon- 
stytucji państwa polskiego zepsu- 

ty później w min. spr. wewn. a cał- 

kowicie odrzucony przez Sejm Usta: 

wodawczy, projekt oczywiście o całe 

niebo lepszy od obecnie obowiązują* 

cej ustawy 17 Marca. Proi. Bobrzyń- 
ski był przewodniczącym tej ankiety, 
a oto w książce p.t. „Wskrzeszenie 

państwa polskiego” w t. Il-gim na 105 

str. czytamy: „Ankieta liczyła się mo- 

że nazbył z danemi warunkami i z 

opinją przeważającą w Sejmie, ażeby 

stworzyć projekt nie najlepszy, ale 

taki któryby miał warunki uzyskania 

w Sejmie większości*. Cenny to jest 

pogląd, zwłaszcza, żetom il „Wskrze- 

szenia państwa! ukazał: się niedawno, 

a prof. Bobrzyński teraz powraca do 

życia państwowego. 

Nie wiem zresztą czy istotnie 

Autor „Wskrzeszenia państwa polskie- 
go* i prof Bobrzyński jest jedną i 
tą samą osobą. Wiele osób dobrze 

poinformowanych twierdziło mi, że 

tak, ale mam pewne wątpliwości. 

Tom pierwszy «Wskrzeszenia państwa 

polskiego» odcina istotnie doskonale 
od publikacji p. Konstantego,Srokow- 
skiego p. t. «N. K. N» Były se- 

kretarz nacz. kom. narodowego; wy- 

rządza swej instytucji prawdžiwie 

niedźwiedzią usługę przedstawiając 

ją jako skład przeróżnych defetystów* 

Znamy dwa gatunki defetystów, 
takich którzy przepowiadaii klęskę 

przed zwycięstwem, czyli takich, któ- 

rzy się mylili, i takich którzy proro- 

kowali klęskę przed klęską, czyli ta- 

kich którzy mieli rację. Ale p. Srokow- 

ski osobą własną reprezentuje gatunek 

trzeci, jest deietystą nie przed, ale po 

odniesionem zwycięstwie. 

W pierwszym tomie „W skrzesze- 

nia państwa* niema takiego «gdaka* 
nia kury ze strachu, że jej kaczęta 

pływają», które jest treścią książki p. 

Srokowskiego, przeciwnie jest to od- 

źwierciedlanie wielkiej roli narodu 

polskiego w latach 1914—1018, Na: 

tomiast z tomu drupiego« Wskrzesze- 
nia państwa» widać, że autorowi nie- 

znane są wypadki dużej wagi, naprzy- 

kład nieznane są mu dzitje posie- 
dzeń Rady Obrony Państwa, niezna- 

ne są mu bezpośrednie przyczyny 

ustąpienia p. Dmowskiego. Jednego 

z naszych ministrów spr. zagr.—mi- 
nistra przez cały czas swego urzędo- 

wania zwalczanego przez Demokra: 
cję Narodową zawzięcie i namiętnie, 

autor «Wskrzeszenia państwa» nazy- 

wa stale «demokratą narodowym», do 

tego swego błędu merytorycznego 

dostrajając nawet oświetlenie rezulta- 

tów polityki tego ministra. 

Ale też z innej przyczyny płyną 

me wątpliwości co do identyfikacji 

prof. Bobrzyńskiego — 2 autorem 
«Wskrzeszenia państwa». Oto Dzieje 
Polski napisane w r. 1877 za cenne 
przedewszystkiem ze względu na 

swój kościec pacierzowy, na swą te- 

zę. Gdyby istotnie autor «Dziejów 
Polski» napisał «Dzieje współczesne 

Polski» toby musiał taksamo jak w 

Poiska nie zcozumiała jednak wa- samtej książce wskazać, że przyczyny 
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Dr. Luther tworzy gabinet. 
Rząd parlamentarny w Niemczech. 

BERLIN. 7.1. PAT. Dzisiaj powraca do Berlina kanclerz dr. Luther. 
W najbliższych dniach jak donoszą pisma prezydent Rzeszy ma mu po” 
wierzyć misję tworżenia gabinetu. O ile kancierz dr. Luther utworzy rząd 

przypuszczają, że będzie to rząd parlamentarny. „Tagliche Rundschau“ 
sądzi, że gabinet środka miałby widoki powodzenia i że znałazłby popar- 

cie nawet na wypadek gdyby frakcja socjaldemokratyczna wstrzymała się 

od głosowania. 

Co projektuje Doumer. 
Fundusze kasy amortyzacyjnej. 

PARYŽ, 7—1. Pat. Kasa amorty- miijarda franków, iigurującego w 
zacyjna przewidziana w projekcie fi- budżecie generalnym, 2) ze wszy- 

nansowym Doumera czerpać ma fun- stkich nadwyżek docodówi 3) 2 @а- 
dusze z następujących źródeł: 1) zkre- rów na rzecz państwa. 
dytu rocznego w wysokości 2 i pół 

Labour Party i liberali. 
LONDYN, 7—l. Pat. „Westminster Gazette* podaje zaprzeczenie na- 

rodowej ligi rolników, której prezesem jest Lloyd George w sprawie po- 

głoski o możliwej izekomo koalicji liberałów z Labour Party. Dziennik 

nazywa tę pogłoskę absurdem. 

Czesi czują się bezpiecznie, 
PRAGA, 7—|. Pat. W ministerstwie obrony narodowej odbywają się 

obecnie narady w sprawie skrócenia czasu ttwania służby wojskowej do 
14 miesięcy: Reforma ta, któraby obowiązywała od początku roku bieżące- 
go uzależniona jest od uregulowania sprawy przysposobienia wojskowego. 

Zakaz importu zboża do Ameryki. 
WASZYNGTON. 7.1. PAT. Mini- łudniowej Afryki, Woch i Hiszpanji 

sterstwo rolnictwa wydało zakaz im- Zakaz obowiązuje od pierwszego lu- 
portowania do Ameryki zboża pocho- tego. 
dzącego z Indji, Chin, Australji, Po- 

W Grecji skasowane klasztory. 
LONDYN. 7.1. PAT. „Daily Ma- zebrane z tych źródeł mają być uży- 

jl* donosi z Aten, że ze względów o- te na odbudowę dróg. Wreszcie za- 

szczędnościowych Pangalos skasował rządził Pangalos, że mnisi liczący 
ministerstwa opieki społecznej i go- mniej 'niż lat 50 mają opuścić kla- 

spodarki krajowej. Pozatem postano- sztory, którym nie wolno będzie od- 
wił on nałożyć opłaty na turystów tąd przyjmować nowych duchownych. 
cudzoziemców, przyczem fundusze 

Defraudacja w Banku Rzeszy. 
BERLIN, T PAT, W dochodzeniu przetiw inspektorowi Banku K/eśży*Srnoidowi - 

oskarżonemu o defraudację, okazało się, że w aferę tę winięszany jest prezes sądu 

Schwarze. Miał on brać czynny udział w operacjach: pieniężnych Arnolda. Schwarze 

został zawieszony w urzędowaniu, 

Nagrody Wilsona Stressemann nie otrzymał. 
BERLIN. 7.1. PAT. W/g doniesień z Nowego Jorku, kuratorjum na- 

grody Wilsona zaprzecza wiadomości, jakoby nagrodę za ub. rok ofiaro- 

wano Stressemanowi. Wobec tego podana przez prasę niemiecką wiado- 

mość o przyznaniu Stressemanowi wzmiankowanej nagrody nie jest zgo- 

dna z rzeczywistością. 

CzangaTso=Lin ustępuje, 
LONDYN, 7—|, Pat. Donoszą z Tokio na podstawie informacji pra- 

sy japońskiej, że gubernator wojskowy Mandżurji Czang-Tso-Lin zamie- 
rza ustąpić z zajmowanego stanowiska. 

Ostre pogotowie w Gdańsku. 
GDAŃSK. 7—1L. Pat. Na mocy wie policji i ochronę już od godzi 

rozporządzenia Senatu Wolnego Mia- ny 5 rano. Wobec powyższego za- 

sta Gdańska zapowiedziane na dziś rządzenia Senatu między bezrobotny: 

demonstracje bezrobotnych w Gdań- mi panuje wielkie rozgoryczenienie i 

sku zostały zabronione. W związku oburzenie. Dotychczas w mieście pa- 

z tem senat zarządził ostre pogoto- nuje spokój. 

Telefon bez drutu w pociągach, 
* BERLIN, 5—1. Pat. Z dniem 7 b.m. zostanie otwarta na linji kolejo- 

wej Hamburg-Berlin komunikacja telefonem bez druttu w pociągach znaj- 

dujących się w ruchu. Przeprowadzone próby wykazały możliwość po- 

rózumiewania się bez zarzuiu. 

Wezuwjusz wybuchł. 
Znów popłynęła ognista lawa. 

NEAPOL 7,1 PAT. Wezuwiusz jest od wczoraj popołudnia w stanie czyn 

nym. Po zachodniej stronie utworzył się nowy krater wyrzucający znacz ne 

ilości lawy. Na północnej krawędzi głównego krateru utworzył się również ot- 

wór, który wyrzuca masy lawy wśród silnych detonacyj. 

Druga sesja Rady Naczelnej Organizacji 
Monarchicznej, 

POZNAŃ. 7. (żel, wł. Słowa). Dziś o godzinie 10-tej rano od- 

było się tutaj w lokalu Organizacji Monarchicznej (Wały Zyg- 

munta Augusta 3) otwarcie II sesji plenarnej Rady Naczelnej 

Organizacji Monarchicznej. Na posiedzenie przybyło kilkudzie- 

sięciu delegatów Organizacji Monarchicznej, między innemi Zdzi- 

slaw ksiąže Lubomirski, b. czionek Rady Regencyjnej, Aleksan- 

der książę Drucki Lubecki, b. marszałek Niemajowski, dr. Kazi- 

mierz Marjan Morawski, mecenas Paszkowski, dr. Jan Moszyn- 

ski, p. Dobiecki, genera! Dowbór Muśnicki, gen. Raszewski, 

Franciszek Ksawery Pusłowski, Hieronim hrabia Tarnowski. Z 

Polesia przybył p. Skirmunt, z Wilna prof. Franciszek Bossow- 

ski, Jan hr. Tyszkiewicz i p. Stanisław Mackiewicz. 

Ze wszystkich województw Polski otrzymano szereg depesz 

i listów powitalnych. ' 

—М 

zwycięstw naszych leżały w silnej jest tylko narracją o słabych, bladych 

woli; przyczyny marazmu w braku įzmiennych kolorkach, Autor «Wskrze- 

  

władzy. Autor tego nie uczynił, a na- 
wet już nie powtarza tezy, że «tylko 

silna władza mocna jest stworzyć sil- 

ną Polskę». Tamta historja była wspa- 
niałą publicystyką, imponowała ja- 
skrawością swoich kolorów, dzisiej- 
szy szkic  historyczno-infor macyjny 

szenia państwa polskiego» niedorówna 

autorowi «Dziejów Ploski» ani w czy- 

stości linji orjentacyjnej, ani w twar- 

dem wypowiedzeniu zasady, ani w 

odwadze cywilnej. 

в Cat. 
  

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 : 

WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 

: oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

Sejm i Rząd. 
Rada Ministrów: 

WARSZAWA, 7.1. (tel. wł. Słowa), 
Dziś o 5-ej po południu odbyło się 
pierwsze w bieżącym roku posiedze- 
nie Rady Ministrów na którem roz 
patrzono sprawy natury administra- 
cyjnej. Ważniejszym punktem porząd- 
ku dziennego była sprawa statutu 
organizacyjnego Ministerstwa Reform 
Rolnych, 

Narady wojewodów w spra- 
wie bezrobocia. 

WARSZAWA, 7.1. (żel, wł, Słowa) 
Dziś rano przybyli do Warszawy 
wojewodowie Łódzki p. Darowski, 
Sląski p. Bilski, Poznański dr. Wa- 
chowiak i p. Manteufei. Wojewodo- 
wie odbyli konterencje z zaintereso- 
wanymi ministrami oraz byli przyjęci 
na audjencji przez premjera Skrzyń- 
skiego. Wszystkie te konferencje do- 
tyczyły sprawy bezrobocia. 

P. Kemmerer. 
WARSZAWA 7. L (żel, wł. Sżowa), 

W czwartek wieczorem odbył się u 
pos. Sianów Zjednoczonych obiad w 
którym wziął udział prof. Kemmerer 
oraz szereg osób ze Świata finanso- 
wego. W niedzielę u pos. Michal. — 
skiego odbędzie się podwieczorek na 
którym będzie również profesor Kem- 
merer. Uczony amerykański opuszcza 
Warszawę w niedzielę wieczorem. 
Powtórny przyjazd prof. Kemmerera 
przewidywany jest w połowie lata. 

„Znieść świadczenia socjalne: 
WARSZAWA. 7. (żel, wł, Słowa). 

W rozmowie z pos. Wiślickim (Koto 
žydowskie).proi. Kemmerer zaznaczył 
między innemi że w Polsce należa- 
łoby znieść świadczenia socjalne cią- 
żące na przemyśle przyczem Polska 
winna Się zwolnić od obowiązku 
przestrzegania konwencji Waszyng- 
iońskiej w sprawie 8-iniu odzinne- 
go dnia pracy. : _8„‚ 20 

Projekt zakazu wywozu psze- 
nicy. 

> WARSZAWA, 71, (żel. wł, Słowa) 
Ministerstwo Spraw _ Wewnętrznycii 
wniesie na najbliższe posiedzenie 
Rady Ministrów projekt zakazu wy- 
wozu pszenicy, Projekt ten ma być 
uprzednio omówiony z przedstaw - 
cielami zainteresowanych czynników 
gospodarczych. 

Dolar w Warszawie, złoty w 
Zurychu, 

WARSZAWA. 71. (żel, wł, Słowa). 
W dniu dzisiejszym Bank Polski pła- 
cł za dolara 8, 10. Warszawę noto 
wano z Zurychu 62,5, 

Z Rady ministrów. 

WARSZAWA, 7—1 Pat. Rad: 
ministrów na posiedzeniu w dniu 7 
b.m uchwaliła projekt noweli do usta - 
wy o monopolu zapałczanym, pro- 
jekt rozporządzenia Rady ministrów o 
ustaleniu na rok 1926 wykazu imien. 
nego nieruchomości ziemskich po- 

dlegających wykupowi przymusowe- 
mu, projekt statutu organizacyjnepo 
m-stwa reform rolnych, i wniosex 
ministra pracy w sprawie przediuž:- 
nia państwowej pomocy doraźnej Gia 
bezrobotnych, którzy wyczerpali 2a- 
siłki z funduszu bezrobocia. 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 
` Dziš 

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

W niedzielę 10 stycznia 

po cenach najniższych 

3:ci poranek kameralny 

  

    Kier. internatu 
Ww „r T- „Przysztošė“ 

niniejszem zawiadamia rodziców i opieku- 
nów, by zechcieli do 12 b. m. uresulow & 
zaległości za utrzymanie chłopców w in 
ternacie, lub zgłosili się diaj porozumienia 
się w tej kwesiji, ul. Żarzeczna 5. Po upły 
wie tego czasu będą opublikowani imien. c. 

Jan Bułhak i::: 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—5. 

Ceny zniżone. 
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Ks. Biskup Matulewicz w Kownie. 
Nowa prowincja Kościelna. 

—Korespondencja „Slowa“.— 

Wobec mglistych i sprzecznych 
wieści krążących o «misji» ks. bisku- 

pa Matulewicza, którą mu spełnić w 

Kownie papież polecił, korzystam z 

nadarzającej się sposobności aby tych 

choćby kiika słów wyjaśnienia prze- 

słać do Wilna. Nie wszystko my tu, 

oczywiście wiemy, bo Stolicy Apostol- 

skiej zamiary nie łatwe są nieraz do 

przeniknięcia lecz oto, przynajmniej, 

co u nas tu uchodzi za rzecz naj- 

prawdopodobniejszą: : 

Przedewszystkiem, mato kto zdaje 

sobie sprawę z tego, co to jest pro- 

wincja kościelną. Podział danego 

kraju lub państwa na «prowincje», 

niezależne od urzędowych granic ad- 

ministracyjnych (up. na województwa 

lub departamenty, powiaty, gminy, 

etc.) jest to: kościelny podział admi- 

nistracyjny danego kraju !ub państwa. 

Prowincję kościelną tworzy kilka 

biskupstw, czyli djecezyj, pozostają- 

cych niejako—w pewnych kwestjach 

— pod zwierzchnictwem arcybiskup- 

stwa. Dana «prowincja» składa się, 

dajmy na to, z trzech biskupstw t. j. 

z trzech djecezyj i jednej „archidjece- 

zji. Dla tej prowincji całej obejmują- 

cej oczywiście spore terytorjum, bę: 

dzie np. sąd arcybiskupi najwyższą, 

apelacyjną instancją i t. p. , : 

Rzeczpospolita Polska jest, © ile 

mi wiadomo, podzielona na cztery 

prowincje kościelne. Prowincja wileń- 

ska dopiero się ukonstytuowuje. Two- 

rzyć ją mają już w najbliższej przy” 

sziości: arcybiskupstwo wileńskie tu- 

dzież dwa biskupstwa: łomżyńskie i 

pińskie, czyli razem trzy djecezje. 

Republika Litewska nie jest jesz- 

cze na prowincje podzielona. Otóż 

ta «misja» ks. biskupa Matulewicza 

: Kowno, 2 stycznia, 
ma polegać na dokonaniu tego po- 
działu, czy raczej na utworzeniu pro- 
wincji kościelnej z Republiki Litew- 
skiej, bo Republika Litewska jest te- 
rytorjalnie za mała aby ją dzielić na 
prowincje. 

Prawdopodobnie — tak  przynaj- 
mniej głoszą wieści wcale pewne — 
ma być biskupstwo kowieńskie pod- 
niesione do arcybiskupstwa i mają 
być utworzone dwie, albo nawet i 
trzy djecezje biskupie. Domniemanie 
utworzone będzie biskupstwo sza- 
welskie — i telszewskie, ailbo może z 
siedzibą gdzie indziej. | oto arcybi- 
skupstwo kowieńskie wespół z dwo- 
ma lub nawet trzema biskupstwami 
utworzą jedną prowincję obejmującą 

całe terytorjum państwowe Republiki 
Litewskiej. 

Nasuwa się pytanie: kto jest de- 
sygnowany ua arcybiskupa -kowień- 
skiego? Są którzy odpowiadają bez 
namysłu: będzie nim nie kto inny jak 
sam ks. biskup Matulewicz! Moje wia- 
domości 'takiej kombinacji nie do- 
puszczają. Zresztą jest wykluczone 
aby Stolica Apostolska miała... usu- 
mąč ks. biskupa Karewicza dlatego 
aby mógł kto inny zasiąść na kowień- 
skiej stolicy arcybiskupiej. Zdaje się 
być rzeczą pewną, że ks. biskup Ma- 
tulewicz, który bawi w Kownie w 
charakterze wizytatora apostolskiego, 
dopełniwszy misji swojej, wróci do 
Rzymu. Nie ulegać też zdaje się wąt- 
pliwošci, że plan organizacji nowej 
prowincji kościelnej, przedłożony pa- 
pieżowi Piusowi przez biskupa Ma- 
tulewicza, zyska niechybnie aprobatę 
Głowy Kościoła. 

PA 

VETERINARINIS 

Strzały w konsystorzu. 

Warszawa, 7.go stycznia, 

Rzadko która sprawa ma tak 

emocjonujący odźwięk w społeczeń- 

stwie jak proces o strzały w konsy- 

storzu prawosławnym. Dwudniowa 

rozprawa zakończyła się skazaniem 

oskarżonej Jadwigi Jagiełłowej na 

zamknięcie na przeciąg jednego roku 

w więzieniu z zaliczeniem na poczet 

kary aresztu zapobiegawczego. 

Tło sprawy, okoliczności towa- 

rzyszące nadały jej ten rozgłos. Dla: 

czego? : 

Już sam tytuł procesu wskazuje że 

widownią sprawy był konsystorz. 

Chodziło o rozwód. Z suchego aktu 

oskarżenia wynika, iż małżeństwo 

zawarte w 1921 r. między Mieczy- 

sławem Jagiełłą a Jadwigą Kruczyń- 

ską, było początkowo szczęśliwe, ale 

spokój ich zmąciły kłopoty finanso- 

we i niesnaski z rodziną Jagiełły. Ja- 

giełłowa truła się kilkakrotnie. Była 

jednak zawsze uratowana. 

W lecie 1924 r. Jagiełło poznał 

M. Drawdzikową, wdowę 43 lat, oso- 
bę wpływową i zamożną i chcąc się 

ożenić, namówił żonę do zgody na 

rozwód. Jagieliowa zgodziła się, w 

przypuszczeniu, że ma do czynienia 

z prawdziwą miłością, ale przypadko- 

wo w jesieni 1924 r. dostała w swe 

ręce list Drawdzikowej i doszła pra- 

wdy, że chodzi o materjalny interes. 

Wtedy oświadczyła mężowi, że 2g0- 

dy swej na rozwód nie udzieli. Mąż 

tymczasem przyjął prawosławie i roz- 

począł kroki rozwodowe, zarzucając 

żonie niemoralne prowadzenie Się. 

Jagiełłowa uczuła się dotknięta temi 

zarzutami. 
Sprawa w konsystorzu była dwu- 

krotnie odraczana. Podczas rozprawy 

w drugim terminie doszło do szamo- 

tania i bójki. Kiedy drzwi się otwo- 

rzyły i stanął w nich Jagiełło, Jagiet- 

łowa strzeliła do niego. Kiedy Jagieł- 

ło upadł, zabójczyni zawołała: „Boże, 

co ja zrobiłam, mój Milet, mój Miet! 

Po przewiezieniu Jagiełły do szpi- 

tala i operacji, zmarł on na trzeci 

dzień. Jagiełłową pociągnięto do. od- 

powiedzialności. Badana przez władze 

śledcze, do winy się nie przyznała. 

ona, — 
żeby 

— Strzelałam — mówiła 
bo chciałam zrobić awanturę, 
sprawie nadać rozgłosu. 

Na tle tego procesu, który poru- 
szył stolicę do głębi, przypominając 
strzały z rozpaczonej kobiety uwypukla 
się plastycznie sprawa rozwodów u- 

dzielanych z taką łatwością przez ko- 
ściół prawosławny. Kościół prawo- 
sławny u dzielając rozwodów — jak 
tego dowiódł ostatni proces — nie 
przypisuje większej wagi motywom 
religijnym uzmieniających wyznanie, a 

opiera się jedynie na pobudkach mał- 
żeńskich. Stąd płyną częste nieporo- 
zumienia, zatargi scysje, których spra- 
wa strzałów w konsystorzu była ja- 
skrawym wyrazem. 

Aby zrozumieć czyn. Jagiełłowej 
doprowadzonej do ostateczności na- 
leży nadmienić jeszcze jedną ważną 
okoliczność. Olo w trzy tygodnie po 
ślubie niedoświadczona kobieta z 
przerażeniem dowiedziała się, że mąż 
zaraził ją, a w liście zaklinał, aby nie 
miała pretensji do niego, bo ją ko- 
cha nad życie. 

Tak się przepiątało jej życie, pełne 
zawodów i rozczarowań do człowie- 
ka kochanego. Wszystkie te ciężkie 
przeżycia wcisnęły w jej dłoń zabój- 
czą broń i padły strzały, których 
echo teraż rozległo się w sali sądo- 
wej. г 

Nie zdążył zapašė wyrok w spra- 
wie Jagieltowej gdy społeczeństwo 
stolicy zaalarmowane zostało nową 
sensacją. Tym razem nie sądową a 
policyjną. 

Oto z rozporządzenia władz sądo- 
wych został zaaresztoweny b. oficer 
policji politycznej VI okręgu m. st. 
Warszawy Bolesław Pawłowski, aspi- 
rant, zamieszkujący przy ul. Złotej, 
pod zarzutem działalności na szkodę 
państwa. 

Równocześnie z nim został przy- 
trzymany jeden z byłych wywiadow 
ców tegoż urzędu, działający w po: 
rozumieniu z Pawłowskim. 

Sprawa ta bynajmniej — co jest 
rzeczą pocieszającą—nie bzła niespo- 
dzianką dia zwierzchności, bowiem wła- 
dze bezpieczeństwa już od dłuższego 
czasu miały zwróconą uwagę na о- 
bydwóch aresztowanych, i pod- 
dawały ich cichej obserwacji do mo- 

NA POHULANCE I W LUTNI 
Poetyczne cienie. 

/ Reduta: „Przechodzień" sztuka w 

Obawiam się, że po tych wszyst- 

kich zachwytach, jakie wypowiedziała 

krytyka teatralna O szluce Katerwy 

głos mój może być przysrym dyso- 

nansem. => 

Podzielam całkowicie opinię, że 

«Przechodzień» to piękna poezja pół- 

tonów i nastrojów, spotęgowanych 

dziwną cichością sztuki. Gdy się mó- 

wi o tego rodzaju utworach ogarnia 

człowieka ięk by nie spłoszyć nastro-* 

ju, nie zamącić ciszy, nie strywjalizo- 

wač w recenzji trešci tak dziwnie 

nieziemskich dziejėw trojga dusz jak- 

by z krainy ideału, a w każdym ra- 

zie nie z tego Świata. : 

Zasadniczy pomyst sztuki nadawał 

się równie. dobrze do głośnego, w 

niemieckim stylu dramatu, jak i do 

poematu scenicznego. Katerwa wy- 

brał to drugie. Ale przy całej nastro- 

jowości tego utworu, przy całem sub- 

1elnem skupieniu akcji psychologicz- 

nej, sztuka Katerwy grzeszy dziwną 
anemją życiową. : 3 

Niema w niej ani rumieńców ży- 

cia, ani kośćca prawdy ludzkiej. Jeśli 

gdzie mogła ona powstać to prze- 

trzech aktach Bohdana Katerwy, 
dewszystkiem na płaszczyźnie po- 
mysłu literackiego, suchej koncepcji 
myślowej, co nie przeszkadza, że w 
wykonanie jej autor tchnął poezję na- 
stroju, ale pastelowością tarb stwier- 
dzit szczerze anemję swych postaci. 

Nie przeszkadza to w niczem dzi- 
wnemu zainteresowaniu, z jakiem śle- 
dzimy dzieje tych dusz, będących 
ideałami wyjątkowemi. Dotąd byliśmy 
radzi, gdy prawem kontrastu wpro- 
wadzali autorowie . obok ujemnych 
bohaterów bohatera dodatniego, coś 
zbliżonego do ideału, do wymarzo- 
nej idei— dla zaznaczenia przeciwleg- 
łości stanowisk i dla podkreślenia 
obszerności skali natur Judzkich. 

A tutajj w „Przechodniu* każą 
nam naraz podzielić swe sympatje 
pomiędzy trzy ideały (czwarty  dora- 
sta u boku pani domu.) Mówi przy- 
słowie, iż „dwa grzyby w barszczu* to 
zawiele. Czy naraz trzy (a właściwie 
trzy i pół) ideały w jednej sztuce 
na przestrzeni bardzo ciekawego za» 
gadnienia szukania szczęścia osobi” 
stego—nie zawiele? Bynajmniej. įW- 
czasach braku ideałów wogóle, w 

Afera w Budapeszcie. 
WIEDEŃ, 7-1. PAT. «Neue freie 

Presse». donosi z Budapesztu, że dziś 

będzie przesłuchanych około 30 osób, 
na które padło podejrzenie w tóku 
dotychczasowych dochodzeń. Pięciu 
urzędników instytutu kartograficzne- 
go zostało skonfrontowanych z aresz- 
towanym sekretarzem księcia Win- 
dischgratz Raabe. Po konfrontacji 
wszystkich pięciu aresztowano. Poseł 

Ullein, którego wymieniono kilkakro- 
tnie podczas: dochodzenia powrócił 
wczoraj z Włoch i zgłosił się do 
prokuratury, gdzie został pizesłucha- 
ny. O przebiegu przesłuchania nic 
dotychczas niewiadomo. 

WIEDEŃ, 7-1. PAT. «Neues Wie- 
ner Tageblait» donosi z Budapesztu, 
że śledztwo policyjne w sprawie fał- 

szerzy banknotów napotyka na nie- 

przewidziane trudności. Dochodzenia 
przeprowadzone _przez francuskich 
agentów policyjnych wykazały, że sze- 

reg formacji wojskowych na Węgrzech, 

które formalnie podiegają różnym mi- 

nisterstwom, otrzymują od wojska i 

urzędów centrałnych fundusze, które 

są administrowane wyłącznie przez 

wojskowych, wobec czego znaczną 

liczba tych wojskowych pozostaje w 
kontakcie z fałszerzami. istnienie taj- 

nych organizacyj wojskowych pod 
różnemi nazwami i otrzymywanie fun* 

duszów przez te organizacje 2 bud- 

żeiu państwowego wywołało w ka- 
łach dyplomatycznych wielki niepokój. 

BUDAPESZT, 7-1. PAT. 25 agen- 
tów policji budapeszteńskiej udało 

się na zamek Sarospatak i przeprowa- 

dziło wraz z dedektywami francuskie- 
mi rewizję olbrzymich kazamat zam- 
ku. Rewizja ta nie doprowadziła do 
żadnych wyników. Organy policyjne 
doszły do przekonania, że drukarnia 
banknotów znajduje się w pałacu. 

Najświeższe wiadomości zawierają 
jednak w sobie, szczególnie co do 
miejsca sporządzenia klisz, Sprźżecz- 
ności: : 

WIEDEŃ 71. PAT. „Neues Wie- 
ner Abendbłatt* donosi z Budapesz- 
tu: Policja stwierdziła niezbicie, że 
kiisze fałszywych banknotów fran- 
cuskich sporządzone były w Niem- 
czech i że następnie prawdopodobnie 
przez męża zaufania wręczone zosta- 
ły ks. Windischgraetz. Siedztwo idzie 
w tym kierunku, aby stwierdzić, czy 
nie istniały pewne stosunki między 
księciem a radykałami niemieckimi. 

WIEDEŃ, 7 1. PAT. «Neue Freie 
Presse» donosi z Budapesztu, że po- 
licji udało się wykryć miejsce, gdzie 

były sporządzane fałszywe banknoty. 
Aresztowany przez policję Gero, u- 
rzędnik techniczny instytutu kartogra- 
ficznego, oświadczył, iż z inicjatywy 
ks. Windischgraetz sporządzał fał-. 
szywe banknoty i klisze w lokalu 
instytutu kartograficznego. Wymienił 
on również nazwiska tych osób, 
którym sprzedawał zepsute maszyny 
po wykryciu fałszerstwa. Zeznania 
aresztowanego Gero pozostają w . 
sprzeczności z zeznaniami ks. Win- 
dischgraetz. 

WIEDEŃ, 7.1. PAT. „Neue Freie 
Presse" donosi z Budapesztu: Dyre- 
ktor policji Nadessy oświadczył w 
czasie przesłuchania co następuje: 
Przyznaję, że postąpitem lekkomyśl- 
nie. Straciłem panowanie nad sobą. 
W interesie ojczyzny zaznaczam jed- 
nak, że zbrodnia moja polega jedy- 
nie tylko na tem, że postąpiłem lek- 
komyślnie. Zeznania pułk. Jankowicza 
są zupełnie jasne: Prawdą jest, że 
dałem mu paszport kurjerski, prawdą 
jest, że opieczętowałem jego kufer, 
nie wiedziałem jednak, że tam się 
znajdują fałszywe banknoty. 

mentu zebrania konkretnych danych” 
usuwając ich w tym okresie od wszel- 
kiej poważniejszej roboty, wymagają- 
cej zaufania. 

Okres po świąteczny w Warsza- 
wie obfituje, więc w sensacji nie tyl- 
ko natury politycznej i gospodarczej 
na które przedewszystkiem skierowa- 
na jest uwaga społeczeństwa. й 

czasach «przewartościowywania war- 
tości» wszelkich, im więcej tych ide- 
ałów tem lepiej, zwłaszcza, że żaden 
z nich się nie kłóci pomiędzy sobą 
no... i po krótkiem wahaniu (nie bez 
akcentów dramatyczności) on zgadza 
się na wybór jej ktory pada na 
innego, w nadziei, iż ona już, Ра nie- 
bawem w postaci córki będzie też 
jego. й 

Ładna, piękna sztuka. Streszczać 
jej nie wolno, bo czar pryśnie, a zo- 
stanie pomysł literacki. Sztuka o któ- 
rej obszernie mówić nie można, a 
trzeba pójść i przeżyć. | innym zale- 
cić bezpośrednio i szczerze przeżyć, nie 
analiżując budowy, nie szukając wpły- 
wów i zależności, nie badając two- 
rzywa, które jest nieuchwytne. Prze- 
żyć jej zadumę i podziękować auto- 
rowi za sugestyjne i głębsze nastroje. 

Sęk tej sztuki tkwi w jej wyko- 
naniu. Otóż właśnie. Teatr kameral- 
ny, najbardziej kameralny po długiem 
przeżyciu refleksyjnem zdoła zasuge - 
stjonować widzów. Świadczy to o 
trudności jej wykonania. 

Zacznijmy od bohatera. On. Był 
nastrojowo nieuchwytny. Sympatycz- 
ny i utalentowany wykonawcaltej roli 
posiada wszelkie warunki potrzebne 
dla „Przechodnia*. Aie w całości 

+ BRD 

Ludzie truci masowo gazami. 
Straszliwę metody katów bolszewickich. 

Z Mińska podają sensacyjną wiadomość, że na skutek szerzących się 

coraz bardziej chorób wenerycznych w kraju, część nieuleczalnie chorych 

ulegnie wytruciu w specjalnie na ten cel przeznaczonych szpitalach. Cho" 

rży poddani będą działaniu bezbolesnemu gazu trującego. Obiegają po- 
głoski, 

«Awiochimu», celem dokładniejszego 

że przy tego rodzaju operacjach, obecni będą przedstawiciele 
zbadania działania nowowynalezio- 

nego gazu trującego, na organizm ludzki. 

Jednocześnie donoszą z Petersburga, że nowowynalsziony gaz tru- 

jący stosowany jest względem więźniów politycznych w Petersburgu 
Charkowie i Połocku. Do tego celu przeznaczeni są przestępcy skazan 
na śmierć i duszeni bombami. zawierającemi gaz. (i) 

Przez „zieloną granicę”. 

Tajemniczy Blinkow. 

W dniu 30 grudnia r. ub. na pododcinku Nr. 6 w. Dokszycach 
w, godzinach wieczornych zatrzymany został przez patrol osobnik usi- 
łujący przekroczyć granicę do Rosji Sowieckiej. Po wyjaśnieniu okazało się 
że osobnikiem tym jest Andrzej Biinkow, lat 18, bez stałego miejsca 
zamieszkania. Blinkowa odesłano do władz administracyjnych. (ab) 

Strzały za uciekającemi. 

Dnia 31 grudnia r. ub. na pododcinku Nr. 7 w Gnieździłowie mię- 
dzy słupami Nr. 344 — 345 patrol graniczny dał kilka sirzałów do ucie- 
kających 2 osobników w kierunku Rosji Sowieckiej. Zaałarmowana stra- 
żnica zamknęła granice patrolem od strony wsi Osowo, gdzie przytrzy- 
mano mieszkańca wsi Dokszyce Antoniego Arbińca,— Arbińca odstawiono 
do władz policyjnych. (ab) 

Ujęcie znanego szmugiera. 

Według otrzymanych wiadomości 
Szmugier Niedźwiedzki, który swego czasu zdołał 

znany władzom pogranicznym 
przekroczyć granicę 

został przytrzymany przez władze sowieckie ze szmuglem sacharyny 
i osadzony w więzieniu mińskiem jako podejrzany 0 uprawianie 
gostwa na korzyść Polski. 

W d. 3 b. m. przeszedł granicę 

szpie- 

naszą niejaki Rożnowski, który 
został aresztowany przez policję pow. dziśnieńskiego. (ab) 

Filip Morozow biskupem Chełmskim? 
Według obiegających w sterach kościelnych pogłosek, natychmiast po 

przybyciu do Wiina arcybiskupa Cieplaka iobjęciu przez niego archidjecezji 
wileńskiej, b. archimandryta prawosławny, Filip Morozow, który w październiku 
r. 1925 przeszedł na łono Kościoła unickiego, ma być mianowany biskupem 

Chetmskim i Nowogródzkim. (i) 

Pomoc bezrobotnym. 
WARSZAWA. 7., PAT. (W dniu 

T stycznia odbyła się w ministerstwie 
spraw wewn. pod przewodnictwem 
p. ministra Raczkiewicza konferencja 
w sprawie bezrobocia. W konferencji 
brałi udział: min. pracy  Ziemicki, 
podsekretarz stanu Jankowski, woje- 
woda łódzki Darowski, woj. Śląski 
Bilski, woj. kielecki Manteuffel oraz 
zainteresowani dyrektorowie departa- 
mentów i urzędnicy ministerstw. Na 
konferencji omawiane były sprawy 
tunduszu bezrobocia i zasiłków dla 
bezrobotnych, sprawą rozpoczęcia 

robót budowlanych rządowych i sa- 
morządowych oraz kwestja kryzysu 
przemysłowego. Obecni wojewodo- 
wie oświetlili sytuację na terenie 
swoich województw i przedstawili 
szereg konkretnych wniosków. Wnio- 
ski te mają być rozpatrzone i zade- 
cydowane na konferencji, która od- 
będzie się w dniu 7 b. m. w Prezy- 
djum Rady Ministrów pod przewod- 
nictwem p. premjera Skrzyńskiego z 
udziałem zainteresowanych sprawami 
bezrobocia ministrów i wojewodów. 

Zmiana w przepisach 
© paszportach zagra” 

nicznych. 
W ostatnim numerze «Dziennika 

Ustaw» ogłoszone zostało rozporzą- 
dzenie w sprawie opłat pasporto- 
wych na wyjazd zagranicę. 

Według tego rozporządzenia, do- 
tychczasowe opłaty za paszporty za- 
graniczne tak normalne jak i ulgowe 
pozostały niezmienione. Natomiast 
rozporządzenie to wprowadza nie- 
znane dotychczas paszporty ulgowe 
wielokrbine po 150 zł. oraz pewne 
uproszczenia przy wydawaniu pasz- 
portów. I tak paszporty ulgowe jed- 
norazowe i wielokrotne mają być 
wydawane przez władze administra- 
cyjne 1-szej instancji, osobom uda- 
jącym się zagranicę w celach handlo- 
wych na podstawie zaświadczenia 
wojewódzkiego wydziału przemysłu i 
handlu, za zgodą delegata izby 
skarbowej. 

Paszporty na 
kształcenia się, 
zjazdach naukowych 
wydawane również przez wł 
administracyjne 1-szej instancji na 

podstąwie zaświadczenia min. wy- 
znań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego za zgodą ministerstwa 
skarbu. W przepisach co do wyda- 

wyjazd w celu 
uczestniczenia w 

it, p. będą 

wykonania brakło czegoś, co się 
określa terminem  „wyraz*. Brakło 
pewnego wyrazu, dwiich trzęch sub- 

telnych  pociągnięė, czegoš bliżej 
trudnego do ękreślenia, co postaci 

(nawet tak zwiewnej) da wyraz. A 
może to tylko sugestja Ś. p. Rabskie- 

go, który po premjerze „Przechod- 
nia* w Warszawie z Osterwą na 
czele pisał, że „tylko jeden Osterwa 
nie pozostanie dłużnikiem autora". 
Tylko dzięki Osterwie „powstał cały 
człowiek Katerwy*. | wyrażał obawę, 
że „na innych scenach tego człowieka 
nie będzie, lub będzie tylko... połowa”. 

Pani Jana była urocza i prawdzi» 
wa. Miała swoje momenty bardzo 
Szczęśliwe. Przypuszczam, że jest to 
rodzaj ról dla tej artystki. Grę pana 
Barcza cechowało duże dramatyczne 
cierpienie. Nie wyliczając innych wy- 
konawców _ stwierdzić należy, iż 
wszyscy byli na wysokości zadania. 
Może trochę w całej harmonji wyko- 
konania raziłrealizm pokojówki, oczku: 
jącej do gości pani Jany. \ 

A' teraz pewne niekonsekwencje 
(potroszę autora i inscenizatora). Rzecz 
się dzieje późną jesienią lub zimą. 
Tak należy wnioskować z wierzchniej 
odzieży osób działających, Tymcza- 
sem w okno mieszkania pani domu 

wania paszportów na wyjazd w celu 
leczenia się, w celach społecznych 
lub służbowych nie zaszła żadna 
zmiana. 

Natomiast przepis $ 5, dotyczy 
wydawania paszportów ulgowych w 
ważnych sprawach familijnych, ma- 
jątkowych lub osobistych po 20 zł. 
wprowadza ułatwienia o ile chodzi 
o nagły wyjazd. 

Również będą mogły być wyda- 
wanc uigowe paszporty wielokrotne 
za opłatą 150 zł. na wyjazd w celach 
kształcenia się, leczenia, społecznych, 
służbowych, familijaych, = majątko- 
wych i osobistych, lecz tylko na 
podstawie decyzji ministerstwa spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z 
min. skarbu. 

Podania o paszporty, należycie 
udokumentowane, należy wnosić, jak 
dotychczas, do władz administracyj- 
nych 1-szej instancji. Decyzja co do 
wydania paszportów ulgowych w 
celach kuracyjnych, społecznych, fa* 
milijnych, majątkowych, osobistych, 
przysługuje, jak dotychczas, woje- 
wództwu za zgodą delegata izby 
skarbowej. 

władze 

WA 
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Wróżby na rok 1926. 
Znana wróżbiarka paryska p. Traza, 

która przepowiadała niejednokrotnie z zdu- 
miewającą dokładnością przyszłe wypadki 
podaje w <Petit Parisien> horoskop na rok 
1926, 

„ Wieszczka francuska nazywa zbliżający 
się rok—szalonym. 

Cechować go będą łatwe miłostki, a- 
wanturnicze romanse, przesadna cleganeja, 
a moralność spadnie jeszcze niżej. 

Natomiast na horyzoncie politycznym 
nastąpi zupetie wyjaśnienie. 

Między Francją, Niemcami i Polską na - 
stąpi porozumienie i zacznie się ożywiona 
wymiana towarów, 

Rosja wykaże wielkie skłonności po- 
jednawcze 1 nie mogąc przystosować 
całego świata do swego ustroju państwo- 
wego zacznia się Sama przystosowywać do 
całego świata. 

"Tylko Hiszpanja narażona będzie na 
wstrząśnienia polityczne. które zakończą się 
zamordowaniem kilku wybitnych osobis= 
tości, 

Słynny angieiski almanach przepowied- 
mi <Old Hoore» zapowiada na styczeń 
straszliwą katastrofę kolejową i olorzymie 
pożary, na lity powstanie w Egipcie, na 
czerwiec rozruchy w Patestynie. W lipcu 
mają panować szalone upsty, a wielka aiera 

trucicielska ma wypełniać szpalty drienni- 
ków. W sierpniu ogólna rewolucja robot. 
nicza i plaga komarów w takich rozmiarach, 

jak jeszcze dotąd jej nie notowano. 
Nie oznaczono bliżaj terminu katastrofal- 

nego trzęsienia ziemi w okolicach śródziem- 
nomorskich. Dalej almanach zapowiada wiel- 
ką katastrofę w kopalni i wielką rewo- 
luėję. 

Amerykański prorok Reidte upraszeza 
sobie całą sprawę ogromnie, zapowiadając 
na dzień 6 lutego 1926 roku koniec świalą. 
Wprawdzie wieścił on już to samo prze- 

złego roku i nawet cały szereg osób przy- 

gotował się na ten dzień ostatni, ale potem 

okazało się że prorok się pomylił na rok. 

Miejmy nadzieję że i tym razem okaże się 
jakaś pomyłka. w rachunkn. 
BE GEEZPOEK PRE YET ROG TZW SWIETE ATU KOEPTKCZOZA 

Nowcści wydawnicze. 
— W «Światowidzie» wspaniały na 

pierwszej stronie portret arcybiskupa Kra- 
kowskiego księcia Adama Sapieny. Wize- 
runkiem tym zapoczątkował popularny ty- 
godnik krakowski trzeci rok istnienia. 

— <To Tor z 3-go b. m. zawiera, jak 
zwykie, stek osobliwości. Istne panopticum. 
Braknie tylko woskowego <oddycuającego» 
žuawa—jako premjum. W tym numerze 
kilka repro dukcyj rysunków wykonanych 
przez—warjatów. Co dalej? 

, -- «Przyroda i technika», doskonały 
miesięcznik |wowski, zamknął rok ubiegły, 
między innemi, bardzo ciekawym, uustrowa- 
nym, opisers delty Nilu, tudzież polskiego 
zagłębia węglowego pod wzolędeni geolo- 
gicznym, Wzorowemu organowi Polsk, To- 
warzystwa  Przyrodaików im. Kopernika 
należy się zapobiegliwe poparcie. Redakcja 
wzywa do składek na Narodowy |nstytut 
Astronomiczny im. Kopernika. 

— W <Muzyce> za hstopad i grudzień 
r. ub.: nieznany wiesz Konopnickiej «Polo- 
nez Szopena», rozprawa Cezarego Jellenty 
sZeromski wobec piękna muzycznego», St. 

Niew'adomskie, o obszerne wspomnienie 
pośmiertne o Statkowskim, o którym też 
pisze Karol Szymanowski. Zasobne i ožy- 
wione czasopismo... tylko papier! Nie spo- 
sób że drukować choćby coś najmiiszego na 
tak niemiłej, sztywnej, szorsikiej,. tek- 
turze! 

— Roux i Mellerowicz: «Le livre de 
lą France». Warszawa. Gebethner 1 Woltr. 
1925. Książka poświęcona uczącej się mło- 
dzieży polskiej. Szereg iwypisów. Obraz 
Francji od galickich czasów po teraźniejsze. 
Prz.pisy i objaśnienia 

— J. M. Jaworskie: «Co i w. jaki 
sposób opowiadać dzieciom młodszym 
i starszym». Przykłady wybrane z różnyca 
autorów. Wstęp, objaśnienia, uwagi. War- 
szawa—l.wów. Książnica Atlas. Str. 174. 

— St Wilczyński: «Gdzie polska 
prawda?» Sztuka w 3 aktach osnuta na tle 
rozterek duszy polskiej w latach 1914—1918. 
Warszawa 1925. Wyróżniona pierwszem 
odznaczeniem na konkursie dyrekcji Teatrów 
Dramatycznych w Warszawie. Jakie by to 
miały być «teairy dramatyczne» autor w 
przypisku nię precyzuje, Na okładce zązną 
czono, że jest to tom pierwszy „B:bijotek - 
Teatru Niezależnych*. i 

_— W „bibijotece Szkolnej" instytutu 
„Bibljoteka Polska* ukazały się jako samo- 
dzielne tomiki: Michała Rolie'go „Kamieniec 
Podolski* (z ilustracjami) Słowackiego 
«Lila Weneda*, Schillera „Dziewica Orle- 
ańska" (przekład Oiyńca), Brodzińskieg g 
„Wiesław*, Słowackiego „Kordjan”. 

‚ — Jan Kasprowicz: „Mój świat". 
Pieśni na gęścinkach i malowanki na szkle. 
Str. 324. Warszawa. Instytut Biblioteka Pol- 
ska. 1926, : 

— A. Lange: „Nowy Tarzan“. Opo- 
wiadania wesołe i niewesole, Warszawa. 
Gebethner 1 Wolff. 1926. 
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dmuchał wiatr, aż firanka się? rusza- 
ła. Czyżby okno było otwarte? I da- 
lej: przechodzień gościł u pani Jany 
wieczorem. Dobrych trzeba oczu aby 
i on i ona widzieli wieczorem przez 
okno wyraz twarzy nieszczęśliwca, 
padającego ofiarą jakiejś katastrofy 
tramwajowej. 

Ale to są drobiazgi. Całość przed- 
stawienia wróży trwałość sztuce K4- 
terwy. 

* 

Przez dłuższy czas nie zabierałem 
głosu w sprawie dziwnej dysharmo- 
nji pomiędzy zapowiedzią rozpoczy- 
nania przedstawień punktualnie a 
wykonaniem zapowiedzi. Narazie, jak 
mi tłumaczono, chodziło 0 stopnio- 
we przyzwyczajenie publiczności do 
punktualności. Środek to zawodny. 
Bo raczej publiczność punktualna od- 
zwyczai się od punktualności. Na 
premierze „Przechodnia * człerdziesto- 
pięciominuiowe opóźnienie przedsta- 
wienia (pomimo, iż od pół godziny 
publiczność do kompletu wypełniła 
teatr) nie dobrze usposobiło widzów 
do subtelnych nastrojów sztuki. Pu- 
bliczność oklaskami przypominała 
dyrekcji, że jest punktualna i wzamian 
żąda punktuainości. W. Piotrowicz. 

Teatr Polski. 

Rewja świąteczna, 

Okres świąteczny, z dużemi kil- 
kakrotnemiprzerwami w ukazywaniu się 
kolejnych numerów gazęt, głównie 
się przyczynił do zwłoki, jaka nastą- 
piła w podawanych na tem miejscu 
informacjach. 

„Zmiany personalne w zespole ar-- 
tystów operetkowych uniemożliwiły — 
chwilowo—wystawienie projektowa- | 
nych operetek i tylko dzięki wytrwa- 
łości pozostałych artystów, z praw- 
dziwie  niesirudzonym i wszelkie 
przeciwności energicznie zwaiczającym 
ina swem Stanowisku pozosiającym 
p. Ludwikiem Sempolińskim na czele, 
cały zespół się jeszcze nie rozpadł. 
Kryzys ten przypadł akurat na czas' 
świąteczny, kiedy rormalne funkcjo- 
nowanie teatru jest dla publiczności i 
samej instytucji jak najbardziej pożą- 
dane. 

Ratując groźną sytuację, a także 
mając świeżo w pamięci powodzenie 
warszawskich artystów; p.p. Maika 
Windheimą (znakomitego piozenkarza- 
humofysty,) Szatkowskiego (wyśmie- 
niiego melo-deklamatora) i prima-ba- 
leryny opery moskiewskiej p. Zaboj- 
kin, którzy tutaj wystąpili z tak w
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Pomoc ludności, która ucier- 

piała skutkiem klęsk żywio* 
łowych. 

W dniu 30 grudnia w gmachu 

Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań- 

stwowych odbyło się posiedzenie 

powołanego do życia w lecie 1925 r. 

Komitetu Powodziowego pod prze- 

wodnictwem podsekretarza Sianu p. 

Raczyńskiego przy udziale przedsta- 

wicieli Ministerstw zainteresowanych, 

a mianowicie: Ministerstwa Skarbu, 

Spraw Wewnętrznych, Pracy i Opie- 

ki Społecznej, Robót Publicznych 

oraz Naczelnego Dyiektora Państwo- 

wego Banku Rolnego p. W. Stani- 

szewskiego. Komitet obradował nad 

dalszemi środkami, mającemi na celu 

złagodzenie skutków kięsk żywioło- 

wych, któremi w r. b. została do- 

tknięta ludność iolnicza niektórych 

okolic Rzeczypospolitej. ; 

Komitet uznał konieczność pomo- 

cy państwowej dla poszkodowanych 

w postaci 1) kredytu siewnego па 

zakup nasion jarych i Sadzenieków, 

2) kredytu na wyżywienie inwentarza, 

a w szczególności na zakup otrąb w 

tych miejscowościach, gdzie deszcze 

i powódź obniżyły wartość pokarmo- 

wą siana, 3) pomocy w dożywianiu 

łudności, względnie zorganizowania 

robót publicznych, zwłaszcza przy 

naprawie dróg celem dostarczenia 

zarobku ludności, dotkniętej zupeł- 

nym brakiem zasobów żywności, 

kióre powódź zniszczyła. 

Jednocześnie Komitet uznał po- 

trzebę dalszego dostarczenia ludności 

soli bydlęcej na uigowych warun 

kach, jakoteż  buduicu z iasów pań- 

stwowych po  zniżonej cenie na 

rozpłaty. 

Weksie dolarowe. 

Jedną z. riajpoważniejszych kwe- 

stji prawnych jest sposób zapłaty 

weksii krajowych. wystawionych w 

walucie zagranicznej. jak wiadomo, 

ostatnie rozporząazenie Ministersiwa 

Skarbu nie zabrania wystawiania z0- 

bowiązeń i. zawierania tranzakcji w 

waiucie zagranicznej, „ograniczen'0m 

podiega tylko kupno i sprzedaż wa- 

lut i dewiz. Lecz z tego już wynika, 

że nawet w wypadkach wyreźnego 

zastrzeżenia, iż zobowiązanie jest 

płatne w walucie efektywnej uiszcze” 

nie może nastąpić w złotych według 

kursu urzędowego giełdy warszaw- 

skiej w dniu zapłaty. Dłużnik może 

się przyt+em powołać na ustawowy 

zakaz nabywania waluty efektywnej, 

sprzedaż bowiem walut osobom, nie 

posiadającym praw banku dewizo- 

wego, może nasiąpić tylko na po- 

krycię zobowiązań i płatności zagra- 
nicznych, wynikających z przyczyn 

gospodarczo uzasadnionych, 

Przyczynek do stanu ekono- 
micznego. 

Według wykazu urzędów skarbo- 
"wych zaledwie 40 proceat kupców i 

przemysłowców w Łodzi wykupiło 
przed 1 stycznia patenty na 1926 rok. 

Nowe ustawy i rożporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 131z dne 
31XII 1925; 

— Rozporządzenie M-ra Spiaw We- 

wnętrznycn z dnia 16.XI1 1926 wydane w 
porozumieniu z M-rem Skarbu O tymczaso- 
wem ur:gulowaniu finansów komunalnych 
(poz > ; 

— Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 
18.XI1 1925 o wprowadzeniu nowego wzoru 
tormularza przewozowej deklaracji celnej 

1 (poz. 943); > 
® — Rozporządzenie M-ra Skaib1 х dnią 

. 23.XII 1925 o ustalenu kosztów własnych 
spirytusu oczyszczonego, opłaty Skarbowej 

od ra it. p. (poz 944); 
<Dziennika Ustaw Rz. P> Nr 132 z 

dn. 31.XI: 1925: 8 
Rozporządzenie M-ra Skarbu z dnia 

21.X1i 1925 o oczyszczaniu i magazynowaniu 
PS (poz 946); 

Z «Dziennika Ustaw Rz, P.» Nr 133 z 
dnia 31.Xil 1925: 

— Rozporzadzenie Ministra Skarbu w 
porozumieniu z M-rem Spraw Wewnętrz* 
mych z dnia 22.XH 1925 w celu wykonania 

_ ustawy £ dnia 17.VII 1924 w sprawie opłat 
ZA paszporty na wyjazd zagranicę (poz 949); 
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— Rozporządzenie M-ra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 27.XI bas w sprawie Spro- 
stowania R*nia o spisie robót wzbronionych 
młodocianym i kobietom. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Kursa rolnicze. Popularne 
3 dniowe Kursa Roinicze,—organizo- 
wane przez Związek Kółek Rolni- 
czych -z. Wileńskiej odbyły się w 
pow. Wil-Trockim w mies. grudniu 
w Rudominie i Turgielach, w mies. 
styczniu b. r. odbędą się: w Ostro- 
wcu — 10, 11 i 12, w Wornianach— 
13, 14 i 15, w Gierwiatach — 17. 18 
i 19 oraz w Podbrzeziu 24, 25 i 26. 

Wykłady, urozmaicone licznemi 
przezroczami cieszą się ogromnem 
powodzeniem i budzą duże zaintere- 
sowanie wśród miejscowych  rol- 
mków. 

Prelegentami są pracownicy Zwią- 
zku Kółek Rolniczych ziemi Wiień- 
skiej agronomowie Stanisław Osi- 
ciemski i Czesław Makowski. 

— Ceny artykułów pierwszej potrze- 
by w handiu detaiicznym w Wiinie. Od 
29 piudnia r. ub do 4 stycznia rb. za arty- 
kuły pierwszej potrzeby w Wilnie, w hand- 
lu detalicznym płacono nasiępujące ceny: za 
chleb żytni—1 kigr. przemiał 50 proc. 53— 
55 gr., chleb żytni przemwał 70 pioc. 45— 
50 gr., chieb żytni razowy 30—33, chleb 
pszenny przemiał 50 pr. 90—95, mąka pszen- 
па 60 pioc 70—75, mąka żytn'a razowa 31— 
32, mąka żytnia pytlowa 50—53, kasza jęcz- 
mienna od 60—70, kasza jaglana 70—80, ka- 
sza gryczana 75—85, kasza manna i 50—1zt. 
6) gr, kasza owsiana 1—120, kasza perło- 
wa 70—75, pęczak 60—65, groch polny biały 
50. fasola hiała 60, ryż 1—120, mleko nie- 

zbierane 1 litr 30—35, masło niesolone 1 klg. 
6—650, masło solone 5 i pół — 6 zł., ser 
krowi zwyczajny 1.50—1.80, jaja 1 szi. 15— 

18, słonina św:eża 2 40—260, sfonina solona 
krajowa 250—280, smalec wieprzowy 3.30— 
360, sadło 260—280, śledź smalcówka 1 szt. 
13-—15, olej iniany 2—230, kartofle 9—11, 
cebula 40—50, kapusta kwaszona 25, kapusta 

Świeża 12—15, marchew 15—20, buraki 10— 

15, brukiew 10—12, śmietana 1 lir 170—2, 

eukier kryształ 130—135, cukier kostka 165— 

170, sól biała 30—35, kawa naturalna 12— 

16 zł., kawa zbożowa—250, herbata 18—30, 
nafia 1 liu 50-—55, myd o zwycz. do prania 
220 —240, soda do „prania 35—40, proszek 
mydlany 40—50, świece 220—240, pszenica 
30—31, żyto 22—25, jęczmień 25—26, owies 
27—28, gryka 25—26, kiełbasa wieprzowa 
zwyczajna 2 i pół—3, mięso wołowe 110— 
120, mięso wieprzowe 160—180, siano 9—10, 
słoma 6—7, koniezyna 10—11, oiręby żytnie 
19—20, mąka kartofłana 80—85, miotły sztu- 
ka 1U—12 
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R GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Kronika zagraniczna tego rodzaju traktowanie obywateli 

Skutki reformy rolnej w 
Rumunji. 

Stan zasiewów w r. 1925 w po- przeto zwrąca uwagę wszystkich, a 
okresem Zwłaszcza pp. starostów, którzy Są nrzekroczeń' administracyjno-karnych, równaniu z poprzednim 

przedstawiał się następująco: 
Pszenicy zasiano w r. 1925 na dzy Państwowej i z tego tytułu muszą 

3.065.561 hektarach. W roku 1924 być łatwo dostępnymi Opiekunami 
obsiano w Rumunji pszenicą 3.172.102 ;udności, ) 
hektarów. t. j. w tym roku 0 105.321 
hekt. mniej. 

Žyta zasiano na 233.318 
roku 1924 na 271.454 hekt. zaiem o 
38.168 hekt. mniej, 

jęczmienia zasiano na 1.407.037 chać ich petycje by zająć odpowie: ży że p. wojewoda wileński za- 
o 443.694 hekt. Przestrzeń ta jest 2 

hekt. mniejsza od zeszłorocznej. 
Owsa zasiano na 884.146 hekt. W Oparty jest najlepszy sposób wZDU- zą energję elektryczną, co się tyczy 

roku 1024 zasiano go na 1.236.580 
hekt., minus wynosi 352.434 hekt. 

Rzepaku zasiano na 50.845 hekt. 
Buraków zasiano na 51.356 hekt. 
Ziemniaki uprawia się na 113.446 

heki. W zeszłym roku uprawiano je 
na 288 689 hekt. 

Kukurydzą obsiano 2.280.148 hekt. 
W zeszłym roku obsiano kukurydzą 
3 621.454 hektarów, minus wynosi= 
1.335 300 hekt. ! 

Fasol: zasiano na 90,437 hekt. 
W stosunku do zeszłego roku 

nastąpiło znaczne zmniejszenie zasia- 
nych obszarów. Powodem iego Sia- 
nu jest prawie wyłącznie 
agrarna, kióra pokawałkowała racjo- 
nalnie pracującą wielką posiadłość. 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA 51. (fel. wł. Słowa). Dziś przyjmowani bez względu na godzi- 
w obrotach prywatnych dolar kształto- 
wał się po kursie 8.55. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
7 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,15! 8,12 I pół 8,8 
Beigja 3745 37.09 36.91 
Hoiandja 332.10 332.93 331,27 
Londyn 39.54 39,64 39.44 
Nowy-York 8.15 817 8.13 
Paryź 31,32 31,40 31,25 
Praga 24,16 24.21 24,09 
Szwajcarja 157.55 157.75 157..15 
Stokholm 218.85 219.40 21830 
Wiedeń 114.79 1158 11450 
Wiochy 32.95 33.03 32,81 
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KOŚCIELNA 
— Adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu. Zarząd Katolickiego 
Związku Polek przypomina iż 8-g0 
b. m. jako w pierwszy piątek po No- 
wym Roku odbędzie się w Kaplicy 
S:rca Eucharystycznego (Mickiewicza 

19 — 2), adoracya Przenzjświętszego 
Sakramentu, któ a się rozpocznie o 
godz. 4 i pół a zakończy błogosta- 
wieństwem Przen. Sakramentem © 
godz. 7 i pół. 

Uprasza się gorąco wszysikich 
członków o przybycie @а uprosze- 
nia błogosławieństwa Bożego w tym 
nowo rozpoczynającym się roku. 

URZĘDOWA. 
— (b) Koncesje na widowiska. 

P. Delegat Rządu ujednostajnił zasa- 
dy jakiemi władze odnośne kierować 
się powinne przy udzielaniu koncesyj 
na widowiska. 

Celem utrzymania poziomu tych 
widowisk, okólnik zaleca przytrzy- 
mywać się następujących podstaw. 

O ile impezy urządzane są sporady- 
cznie przez znany zespół, ewentualnie 
przez znane osoby, kióre dają bez- 
względną rękojmię poziomu tych 
imprez, mogą panowie Starostowie 
dawać zezwoienia bez potrzeby za- 
sięgania opinji oddziału sztuki woje- 
wództwa. 

nizujące imprezy są mało, lub wcale 
nieznane należy przed wydaniem 
zezwolenia porozumieć się z wydzia- 
łem sztuki w województwie. 

— W sprawie wywozu dzieł 
sztuki. Pan Delegat Rządu wydał o- 
kólnik w sprawie wywozu zabylków 
sztuki i kuliury znajdujących się na 
terenie województwa Wileńskiego, a 
które mają być wywiezione poza gra- 
nice Rzeczypospolitej. 

Okólnik podaje następujące zasa- 
dy regulujące tę sprawę. 

Wywóz ruchomych dzieł šwiad- 
czących o kulturze i sztuce epok 
minionych: obrazów, minjatur, rzeźb, 
sztychów, pergaminów, iękopisów i 
td. jest w zasadzie zakazany. 

Przedmioty zabytków, które mają 
być wywiezione z Okręgu Wileńskie- 
do muszą być zarejestrowane w wy- 
gziale sztuki przy Delegalurze Rzą- 
du przyczem ten (wydział) wydaje 
zaświadczenia imienne dlą osób prag- 
nących te rzeczy wysłać, a to w celu, 
by nie były one przedmiotem handlu 
łącznie z aziełami sztuki. 

Porządek wydawania zezwoleń na 
wywóz złota i kruszców przewiduje 
równolegle z uzyskanie zaświadcze- 
nia Izby Skarbowej na prawo wywozu. 

W razie stwierdzenia przez urzę- 
dy celne zabytków sztuki dostarczo- 
nych na granicę bez tych zezwoleń, 
będą przyirzymywane i będą sporzą* 
dzane protokóły celem dalszego po- 
stępowania z przytrzymanymi. 

— (b) Załatwianie interesan- 
tów w urzędach. Wobec tego, że 
do wiadomości pana Delegata Rządu 

W wypadkach kiedy osoby orga-doszły informac e o tem, że w nie- 

zowo 

hekt, W Chji urzędniczej powinny dać możność dzi; uchwalę Rady Miejskiej z dnia 

reforma 

których urzędach, zwłaszcza | instan- 
cji zdarzały się wypadki odmawiania 
przyjęcia interesantów w godzinach 
urzędowych lub po b. długich ocze- 
kiwaniach, pan Delegat Rządu wy- 
dał okólnik w którym zaznacza, że 
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pozostaje w rażącej sprzeczneści z 
racjonalnem pojmowaniem  obowiąz- 
ków urzędnika administracyjnego, a 

rozgraniczenie terenu działania ob- 
wodowych inspektoratów pracy. In 

MIEJSKA. spektorat nr. 63, z p. insp. Wrze- 

na powiatach przedstawicielami wła- w grudniu już tylko 425, 

śniowskim, będzie rozpatrywał 
wszystkie sprawy na terenie m. Wil- 
na, wraz z przedmieściami, inspekto- 
rat 64 obwodu wszystkie sprawy na 
terenie województwa wileńskiego. 

SPRAWY NARODOWOŚCIOWE 
Ч — (i) Otgavieaėyiko zebranie 

nie w stosunku do podniesienia cen aka ia s sdbyto?sit TLS 
organizacyjne zebranie nowopowsta- 
łego stowarzyszenia ortodoksów ży: 
dowskich р. п. „Towarzystwo ochro- 
ny święta soboty”. Na prezesa po- 
wołano rabina wileńskiego Rubinsztej- 
na. Postanowione zwrócić się do 
związku kupców żydowskich, oraz 

-- (i) Zmiana na stanowisku do wszystkich wogóle związków i 
naczelnego lekarza K. O. W. Z stowarzyszeń żydowskich bez wzelę- 
dniem 31-X1-25 przeszedł w stan du na zabarwienie polityczne z pra- 
spoczynku dotychczasowy. lekarz śbą o należyte święcenie soboty, za- 
garnizonu m. Wilna i Nowo:Wilejki raykanie sklepów, wstrzymanis się 
K. O. W. gen. biyg. dr. Klott Leon. od ciężkich robót i t. d. 
Miejsce jego objął pułk. dr. Szcze- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 
pan Ordytowski, dotychczasowy ko- — Przyjazd generałów © : 
mendant garnizonowego szpitala woj- bór Muśnickiego i Hali pw: 
skowego na Antokolu. Ustępującenu rząd Okręgu Wileńskiego żyć Za- 

gen. Klottowi komendant K. O. W. szenia Dowborczyków, bi 
gen. Pożerski: udzielił podziękowania. podaje do wiadomości ro aan 

— (i) Oszczędności w wojsku. czystości Grupy Wschodniej Stow Wobec rozpoczynającego się nowego Dowborczyków, w гча ’2 c 
kursu oszczędnościowego ‹ М SZETe: jązdem do Wilna generała Koc Jė. 
gach armji, K. O. W. polecilo pod: zefą Dowb6r-Mušnickiego i generał. ległym sobie oddziałom „zmniejszyć proni Józefa Hallera: pia 
do minimum ilość zatrudnionych sta- 1) Sobota, dn. 6 lutego 1926 r. 

ków 87. niższych  funkcjonarjuszy !e robotników i PT cywil- godz. 7 m. 33 spotkanie na. dworcu 
Komendy Pol. P-wej pow. Wileńsko- nych. | AŻ gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickie- 
Trockiego, z tego 30 st. przodowni- _ — (i) Ograniczenie jazdy auto- go, godz. 10 obrądy Zjazdu Grupy 
ków i przodowników, 37 st. poste- mobili ciężarowych. Z polecenia Wschodniej Stow. Dowborczyków. 
iunkowych i 20 posteruakowych. Ra = ш :( 0. = CENE c. 12 zie zabytków.'. m. 

— () Па ydów w; POCO o CIA JACY na, godz. 18 przyjęcie przez gen. 
palach wzaług ae: sów? m. Wilna i Nowej:Wilejki kolumnom Dowbor-Muśnickiego w lokalu = 
administracyjnych w roku 1925 wy- samochodowym używać automobili kretarjatu Okręgu Wileńskiego Stow. 
jechało do Palestyny ogółem 87 ro- ciężarowych i półciężarowych tylko Dowborczyków. 

dzin żydowskich, z czego z Wilna Od 8 — 12 przed południem. Jest 30 2) Niedziela dn. 7 lutego 1926 r. 
18 rodzin i zterenu wileńskiego okrę- POdyktowane koniecznością oszczę- godz. 7 m. 33 spotkanie na dworcu 
gu adminisiracyjnego 69. dzania bznzy. generała broni Józefa Hallera, godz. 

— (i) Nowe przep sy dla po- 10, uroczyste nabożeńst Ё SAMORZĄDOWA iąz- STAR Ą - doficerów wstępującycii w zwiąż” Akademja, składająca się z: a) trady- 
— (x) Bezrobocie na terenie ki małżeńskie. Wobec rozkazu Mi- cyjnego wbijania gwoździ pamiątko- 

pow. Wil-Trockiego. W osiatnim nisterstwa Spraw Wojskowych wła: wych do sztandaru Okręgu Wilen- 
czasie zanotowano w pow. Wileńsko- dze wojskowe wyjaśniają, że podofi: skiego przez pokrewne organizacje, 
Trockim 140 bezrobotnych, z liczby cerowi zawodowi, którzy chcą wejść delegacje i gości, b) Wreczenia Go. 

tej przypads na metalowcėw 12, mie- W związki matžeūskie, muszą dospec- norowych krzyżów korpusowych ge- 
fachowych 80, robotników rolnych 10, jalnego raportu dodać jeszcze metry: nerałowi broni Józefowi Hallerowi, 
umysłowo pracujących 6 1 innych -kę urodzenia i świadectwo moralności prezesowi Aleksandrowi Meysztowi- 

kwalifikacyj 32 swej narzeczonej. czowi, prof. Janowi Oko, prof. Mar- 
— (x) Stan zdrowotności w — () Kursy dla podoficerów Janowi Massoniusowi i prof. Ferdy- 

pow. Wił-Trockim. W miesiącu Ruchliwy referat oświatowy przy pac Ruszczycowi, oraz c) odczy- 
grudniu r. ub. stwierdzono w pow. D. O. W. nosi się z zamiarem stwo- Ш o wologji b. I Korpusu Polskie- 
Wil.-Trockim 48 wypadków chorób rzenia specjalnych kursów  spółdziel- sk opwarzyszenią Dowborczyków 
zakaźnych, z tego 5 zgonów. czości  podolicerów  zawodowych. » w hwale Ojczyzny”, godz. 15, 

— (x) Z działalności referatu Kursy te trwające 2 do 3 tygodni, RS i ny obiad koleżeński, godz. 22 
administracyjno - karnego przy miałyby na celu stworzenie zasiępu UŁ | 

Starostwie pow. Wil.-Trockiego. zdoinych instruktorów spółdzielczych — () Zjazd delegatów Ligi 
W grudniu r. ub. referat administra- i kierowników wojskowych koopera- aa do „Powietrznej Państwa. W 
cyjno - karny przy Starostwie pow. t/w+ Godny naśladowania projekt, _ wi. Sopa ek rozpoczynają się w 
Wil. - Trockiego rozpatrzył ogółem POCZTOWA į; sy pac), Zjazdu delegatów 

ini Н р 2 z gi Obron Powi; * - 
213 spraw administracyjno - karnych, — (x) Przeniesienie sortowni który z Rn de z 
oraz nałożył kar pieniężnych na su- korespondencji. W celu przyśpie- delegatów. jsździ i mę 5007 zł., przyczem ukarai are- maż in joBĆ i Gailzego odbędzie się pratyżczłe W. Warszawie 
sztem administracyjnym razem na ekspedjowania korespondencji poczto- wszej połowie iutag a e "eż 
150 dni. wej z Wilna, Wileńska Dyrekcja zjazd delegatów z okrę o wam 

— (b) Statystyka przestępstw Poczt i Telegrafów projektuje prze- skiego. 8 ze 
w pow. Wileńsko-Trockim. Na niesienie sortowni listów z urzędu — Choinka dia| dzieci 
terenie powiatu Wil-Trockiego poli- pocztowego Nr. 1 do urzędu poczto- biegłą środę w Kiu ie i 
cja zanotowała w miesiącu ubiegłym wego na dworcu kolejowym osobo- Pracującej odbyła się cho! 
425 wypadków przestępstw, wym. W sortowni tej będzie skon- dzona da dzieci członkó 

Z ilości tej 228 zaliczyć należy do centrowana cała służba przeznaczona wadzonych przez nich 
przestępstw karnych (193 wykryto), a do kierowania korespondencji na wiane buziaczki 
pozostałe — to przestępstwa admini- miejsce przeznaczenia. 
stracyjne. 

W okresie tym zwolniono trzech 
policjantów. | ‹ 

W przeciągu miesiąca aresztowa- cę. Do Państwowego Urzędu PO- bedą od 4 
no 81 osobę: 72 mężczvzn, 7 kobiet grednictwa Pracy w Wilnie zgłoszo- 
1 2 nieletnich. no zapotrzebowanie na 20 robotni- 

Przekroczyło granicę do Polski ków przemysłu drzewnego z własne- 
55 osoby. mi narzędziami do Nadleśnictwa w 

Ogólnie biorąc stan przestępczości Hajnówce. "A 2 
w stosunku do listopada poprawił _ — (i) Zmniejszenie płac pra- 
się, bo gdy w listopadzie było 662 cownikom szewckim. Związek wła- 

ścicieli pracowni szewckich posta” 
nowił zmniejszyć pracownikom, wy- 

obstalunek obuwie 

— (x) Zatwierdzenie uchwały 
Rady Miejskiej. W dniu wczoraj- 
szym p. wojewoda wileński zatwier- 

Organa władz  administracyjnych 
bez wzgłędu na pozycję w  hierar- 

obywatelom zetknięcia się z nimi 0- 30 XII r. ub. dotyczącą funduszu na 
raz na żądania interpelantów  wysłu- pomoc bezrobotnym. Zaznączyć nale- 

dnie danej sprawie stanowisko. Na +wjerqził wspomnianą uchwałą jedy- 
kontakcie z ludnością na powiatąch 

dzenia zaufania ludności do urzędów sprawy podniesienia cen biletów w 
co stanowi czynnik wagi pierwszo- teatrach, kinematografach i t. p. spra- 
rzędnej wę tę przesłano do Ministerstwa 

Ze względu na powyższe pan Spraw Wewnętrznych dla rozstrzy- 
elegat rządu poleca pp. starostom gnięcia. 

dać przykład należytego traktowania WOJSKOWA 
interesantów oraz pouczyć personel, 
14 winni zaniedbania tego będą po- 
ciągani do odpowiedzialnošei i od 
susięciaą od stanowisk wymagają- 
cych umiejętności obcowania z inte- 
resantami, którzy muszą być załatwia” 
ni szybko i grzecznie 

Przyjęcia interesantów w urzędach 
ł instancji powinny być każdego dnia 
przynajmniej w przeciągu trzech go- 
dzia. Kierownicy urzędów powinni 
przyjmować w przeciągu dwóch go- 
dzin, przynajmniej jest to pożądane. 
Interesanci zamiejscowi powinni być 

ny. przyjęć. 
— (x) Kursy przodowników 

pol. państwowej. W ostatnim 
Czasie ukończyło kursy przodowni- 

W u- 
Inteligencji 
inka  urzą- 

w i wpro- 
: se opr 

i milusińskich i b, miły nastrój dały asumpt zarządowi PRACA i OPIEKA daja adna niedziełę tego ro- : 
. dzaju zabaw (wprawdziejuż bez cho. — (i Kto może otrzymać pra- inki i upominków). žibės te 2 

— 7, wstęp bezpłatny. 
ZEBRANIĄ i ODCZYTY. 

: owarzystwa Prawnicze- 
go im. Ignacego Daniłowicza w Wilnie. Dnia 14 stycznia 1026 ro- ku o godzinie 7 po południu w gma- 
chu Sądowym ną Łukiszkich odbę- 
a R: Zg onadzenie Towa- 

zystwa Prawniczego m, 
Daniłowicza w Wilnie. "cez 

i ate 0d 10—15: pro następstwa tej fatalnej, niczem  nie- płacę o —15 proc. t 
uzasadnionej, E alekbds, (i) Zalagodzenie konfliktu. 

Wiadomo, że powodzenie tej o- Sięgający się już od kilku tygodni 

czasach obecnych ulubioną „rewją”, ry) i S. Wolińskiego, nowo-pozyska- ki. Tem więcej może być  interesu- 
' powziął nasz zespół operetkowy myśl nego do zespołu operetkowego ko- jącem obecne wznowienie, że litera|- 
szczęśliwą urządzenia widowiska tego * ago as który, ku: ar wszysikie role mają inną obsadę 
rodzaju, złożonego z popisów najle- pletami okolicznościowemi i tańcami odmienną reżyserję, oraz kierowni- peretki у da likt między właścicielem Spółki 
pei odpowiadających  uzdolnieniu parodystycznemi zdobył sobie odrazu ctwo muzyczne, a nawet wszelkie 2 a pries An iai A Piotrowski i ska”, 

każdego z wykonawców. życzliwość publiczności i gromkie warunki inscenizacji, niżeli przed dwo- można powiedzieć, że ch ba żadna a robotnikami budowianymi został 
Niezaprzeczenieelementem ożyw- oklaski. Kapelmistrz p. W. Szczepań- ma laty, kiedy to „Madame Pompa- polska scena operetkowa Šia osiada dzięki interwencji Inspektora Pracy 

' €zym całej imprezy, bardzo udatnej, ski wyśmienicie kierował częścią mu: dour* zdobyła sobie u nas rekordo- obecnie iepazego od p. L Sem li. Okr. Obwodu zlikwidowany w myśl 
_ był p. Sempoliński, którego zawsze zyczną rewji i artystycznie akompan- wą ilość przedstawień. skiego, ania e tej "niežti życzeń robotników, którym zostaną 

-_ pełen temperamentu humor, wzbudza- jował. Trzeba zaznaczyć odrazu, że wy- męczącej, ale teź i A cznej -roli. wypłacone zaległe pobory. 
_ jący salwy śmiechu  przemówieniami Zarówno artystycznej jak kasowe konanie wtorkowej premiery zdobyło Przy całem wożnińckiia i ży ości, , — (i) Kto poszukuje pracy? 
_W charakterze „conferncier'a*, zarów- powodzenie zachęciło zespół do kil- bardzo dobre powodzenie, wróżące potrafił p. $. uniknąć tak tutaj dd Na ewidencji Państwowego Urzędu 

| _Mo jak w piosenkach 1 niepospolicie kaktotnego powtórzenia „rewji* w szereg udatnych przedstawień tej nasuwającej się trywjalności, nie za- Pośrednictwa Pracy w Wilnie znaj- 
Ez >. (furorę tobiły A ciągu Gi I aus ae S Opsietki. Kolę ty: tracając nic z komizmu. Jak się na- duje się ogółem 938 bezrobotnych 

- der dowcipne „Tańce poiityczne*), ułową wadziła żywo i z u- й su Ukiikai Si i umysłowyc ad 6 przelówąt:i wprawić” pix y leżało, była to najwybitniejsza postać pracowników umysłowych z czego 
miarem estetycznym w „scenie Uwo- 

7” bliczność w odpowiedni nastrój nie- Madame Pompadour. dzenia* p. H. Kramerówna, ladnie i 
| frasobliwego rozbawienia. ' Dobrym pomysłem jest wzuowie muzykalnie opanowując sympatycz- 

Oofity bardzo i urozmaicony pio- nie „Madame Pompadour*Falla, jed- nym choć niedużym głosem część 
= wykonany był przez panie: Z. nej z najlepszychi  najuiubieńszych wokalną. Wybornie się wywiązała p. J. 
osińską zę Swądą śpiewającą swe operetek czasów powojennych. Cha- Kozłowska Z roli Belotte. 

— (b) Zebranie wydziału rol- ego Wil. T-wa Rolniczego. W dniu 15 b. m. o godz. 10.30 rano R drm zebranie wydziału 
ileūski sed ali skiego Towarzystwa 

Porządek dnia przewiduje: 
s Haag inż. St, Brzostowskiego 

: <O uprawie П- 
tańca pi Lė nu na Wilen 

Šių „Zorganizowanie sprzedaży i erobu owoców oraz spr. bie- żące i wolne wnioski. + 
RÓŻNE. i ! — Obywatelski czyn. Miło jest 

w całej operetce. Bardzo dobrym był Ogromną większość stanowią pra“ nam z obowiązku dziennikarskiego 
król, wytwownie i bez szarży, a jed- Gownicy biurowi nie posiadający zanotować fakt tak rzadkiej w naszych nak z humorem grany przez p. S. Specjalnych kwalifikacji fachowych.  casach ofiąrność obywatelskiej, tem 
Wolińskiego, Ministra Maurepasa | — () PŁ. kołdlinie bak A gi Gaotat” że ofiarodawca  pra- grał poprawnie p. B. Witowski. Ro- Siaj o godz. 12 w południe odbędzie ozostać nieznanym i tem nie- 

\ Bardzo jej lu | а zwyklej zaś, ż fach 
wesołe pioseuki (Dowodzeniem sżcze- rakierystyczna muzyka wielkiej „sce- dobrze grał p. 5.  Brusikiewicz roię 1 ZŁ. OR S aks Ad, śm bokieżó i aaa > = gf gólnem cieszył si; „Pan major“). W. ny kuszenia* w akcie drugim i kilka Renego, umiejętnie sobie radząc Z Z RA e się sprawiały. + czek oelkrf 'załstaliónix WlĄcnaceGo Н6 WIszKÓW: obywatajakich Age = о- 

Iamerówną. Z powodzeniem zasłu- innych usiępów muzycznych naprz. partją tenorową, którą objął, zastę: apelmistrz p. W. Szczepański od dłuższego czasu zatargu, między gimn. państw. im. J. Lelewela ы Wii onem reprezentującą lirykę wokalną waiczyk samej Pompadour, lub pio- pczo, z koleżeńską gotowością aby WYK*72! Ponowiie swe zalety Wy: „4 ścicielami hoteiu Sokołowskiego, nie otrzymała od jednego „z obywa: H. Łaszkiewiczową, z wielką gracją senka miłosna Renego, dzięki swym umożiiwić wykonanie operetki. bornego muzyka, którzy doświadczo- Europejskiego i Bristol, a służbą że. teli amerykańskich Polakó ki en lekkością poruszającą się w najza- wartościom niezaprzeczonym, są o- Tu się najwięcej mści tak nad. "4 'SKAI celowo prowadził część telową, w. sprawie zapłaty zaległych syn uczęszcza do tegoż ndk ая wiiszych komplikacjach  mimiczno- becnie bardzo popularne, a dość ory- miernie opóźnione udzielenie konce- Muzyczną, łaónie uwydatniając walo- „rocentėw. list i czek na 50 danie BOŻE choreograficznych, orzz przez panów: ginalne, zręcznie przeprowadzone sji, kiedy wszyscy, tak nieliczni, poł. "7 KOMpozycji, — (i) Nowy podział inspekio- cia ich na potrzeby p warun "List Wiiewskiego, jako dysiyngowa- libretto, zawsze jeszcze może dać scy tenorzyści operetkowi byli już ratów pracy. Według polecenia O- zapowiada następną pizes łka i nego špiewaka, S. Brusikiewicza (cha- parę godzin zabawy, nawet podczas zaangażowani do innych miast, a te- kręgowego Inspektoratu Pracy z duiem #Па w tejże wysokości = Gaš Mais rakierystyczny dziadek z pod Kated- już niepierwszego widzenia tej sztu- atr i publiczność musi teraz znosić 1 stycznia r.b. weszło w życie nowęr: b. Nie sam faktotiary 100 dolstów. 

+ . 

1 

Michał Józefowicz 
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wagę — aczkolwiek jest to niewąt- trzymać, lecz Sokulska adąžyta zbiedz do rb, zą sfałszowanie dokumentu oso- 
— Udaremniona kradzież. Dozorca bistego w którym «zamienił» słowo 

motywy, któremi kieruje się ofiaro- składów <Pacific» (Kurlandzka 6) zameldo- Moskwa, oznaczające miejsce uro- 

pliwie bardzo hojny dar — uderzają 

dawca. Stwierdzając w swym 
że wpisowe w wysokości 60 zł. ro- 
cznie jest bądź co bądź minimalne 
i ubolewając, że jako obywatel-amery- 
kański nie łoży nic z obowiązku na 
rzecz państwa i społeczeństwa, które 
przecie podatkami utrzymuje nasze 
Szkoły, ofiarodawcą pragnie choć w 
taki sposób przyjść z pomocą mater- 
jalną gimnazjum, w którem syn jego 
może pobierać nauki w języku ojczy- 
stym, — Jakże jaskrawo odbija to 
wyrobienie i poczucie obywatelskie 
amerykańskiego Polaka od naszej 
niezaradności i apatji wobec własne- 
go szkolnictwa, o którego elemeniar- 
dych potrzebach zapominamy nieiaz 
umiejąc je natomiast krytykować. 
Niechže Ow dar z za oceanu pobu- 
dzi naszych rodziców, jeśli nie do 
czynnego naśladownictwa, o które 
może nie jest u nas dzisiaj tek łatwo, 
to przynajmniej do współpracy peda- 
gogicznej ze szkołą i do głębszej o 
nią troski, 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski zyskał w melodyjnej 
operetce Falla <Madame Pompadour» praw- 
dziwą atrakcję. Bohaterowie wieczoru są: Nr. 6 przy ul. Bazyijańskiej w klatce H. 

liście wał o usiłowaniu dokonania kradzieży ze dzenia, 
składów nazwanej firmy za pomocą wybicia 
otworów w murowanej ścianie. Sprawcy na 
skutek podniesionego krzyku zbiegli, pozo- 
stawiając na miejscu kradzieży swoje ubra- 

słowem „Mejszagoła*, 
Zawadzki karany już dwa razy za 

zawodowe fałszowanie dokumentów 
siedział rok i był cztery lata pod 

nie, narzędzia i spakowany towar w wor- nadzorem policji. 
kach. Jeden z uciekających został ujety i 
sprowadzony do komisarjatu, gdzie się 
nazwał Kantorem Ruwinem, zam. przy ul. 
Piłsudskiego 7. т 

— Tajemnicze morderstwo wyjaśnia 
się. Dochodzenie us'aliło, iż żona Bronisla- 
wa Zabłockiego, którego trupa znaleziono 
w dniu 12 ub. m. na drodze około Oszmia- 
ny, oddawna usiłowała ze swym kochan- 
kiem Wincentym Krotkiewiczem otruć swe- 
go męż. Według posiadanych  informacjj 
zabójstwa Zabłockiego dokonali Wincenty 
Kratkiew cz i Jam Błaszkiewicz, których 
aresztowano i z aktami skierowano do sę- 
dziego śledczego. 

— Wilki czy ludzie? We wsi Pietu- 
chowo gm. Landwarowskiej na podwórze 
Michaliny Baciulewiczowej zostały przycią- 
gnięte przez psa zwłoki dziecka płci żeń- 
skiej w wieku około 5 miesięcy, które są 
poęryzione przez zwierzęta. Trupa zabez- 
pieczono. 

— Koniokradztwo. We wsi Pomeran- 
cze gm. Olki:nickiej skradziono konia na 
szkodę Józefa Kiarczysa. 

— We wsi Markuszki gm, Worniańskiej 
skradziono 2 konie. 

Usiłowanie samobójstwa. 
Dn. 4 b. m. o g. 20 m. 20 w domu 

Pozatem miał on sprawę o szpie- 
gostwo na rzecz Litwv. 

„ Popowa i Bułhaerowskiego bro- 
nił mecenas Neyman, Chonowicza— 
mecenas Kulikowski. B. 

Sprawa Muraszki. 

W dniu 20 lutego Wileński Sąd 
Apelacyjny rozpoznawzć będzie spra- 
wę Muraszki, za zabicie Wieczorkie- 
wiczą i Bagińskiego. 

. Apelacja powstała na skutek skar- 
gi złożonej przez urząd prokurator- 
Ski. 

Ofiary. 
Lista składek (ciąg dalszy). 
Zamiast wizyt świątecznych i nowo: 

tocznych na instytucję <Chłeb dzieciom» 
oliąty niżej wymienieni złożyli: 

Wileńska Dyrekcja Ceł. 
Stanisław Lewakowski, _ Chmielewski 
isław, Koliński Józef, Kwieciński Adolf, 
Rupiński, T, Sikorska, T. Konopka, K. 

Stan 

L. sempoliński, którego publiczność wprost schodowej prowadzącej do kancelarji Kryczyński, Wł. Janicki—razem 21 zł. 
nie chce puścić ze sceny, zniewalając do 
ciągłych bisów, Hi. Kramerówna, która wło: 
żyła w swą rolę wiele humoru i iinezji, 
głosowo zaś jest świetnie usposobiona, oraz 
J. Kozłowska, która czaruje swą stylową, 
jak ze starej miniatury, postacią. Resztę 
stylowej obsady w rolach głównych stano- 
wią 5, Woliński (król), S. Biusikiewicz, B, 
Witowski i inni, Wystawa i kostjumy nowe. 
Orkiestra, pod batuią d-ra W. Szczepańskie- 
go, brzmi znakomicie, 

Dziś i jutro <Mądame Pompadour>. 
— 3-ci poranek kameralny w Teatrze 

Polskim. W niedzielę 10 stycznia o godż, 
12 m. 30 pp. odbędzie sę w Teatrze Pol- 
skim 3-ci poranek kameralny kwartetu 
smyczkowego im. St. Moniuszki, Udział trybie uproszczonym sprawę b. wła- 

ścicieli kino-teatrów 
wości* S$. Popowa, Gdala Chonowi- 
cza i H. Bułharowskiego, oraż zarząe 

kontrabasową zas— dzającego kino „Nowości* 
nych 

biorą: W, Halka-Ledochowska (l skrzypce), 
St. Bajlsztajn (li skrzypce), M. $alnicki (al. 
tówka), Fr. Tchorz (wiolonczela). Partję 
foiiepjanową w kwintecie Schuberta wyko- 
na H. Szyrmo-Kulicka, 
St, Piotrowicz. 

W programie: Mozart— Kwartet smycz. 
kowy G. dur K. V, 387 i Szubert—Kwintet 
fortepjanowy z kontrabasem (Foreliey), 

Ceny miejse najnižs2o od 50 gr. 
— Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj 0 ej wiecz. po raz czwarty 
Komedję-operetkę Fredry i Moniuszsi «No- 
wy Don Kiszoi». Jutro o Sej <W małym 
domku» Ritinera po raz trzeci. W niedzieię 
o godz. 4ej „Nowy Don Kiszot» wiecz. o 
8ej pó raz czwaity komedja Żeromskiego 
«Uciekła mi przepióreczka». W poniedziałek 
KO będzie «Przechodzień». Naj- 
liższą nowością Reduty będzie <Wesele> 

Wyspiaūskiezo. 
bilety w biurze <Orbis» Mickiewicza 11 

i w Kasie Tealiu uprasza się nabywać jak- 
najwcześniej celem uniknięcia wyczekiwania 
pized kasą w ostatniej chwili. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Krwawa zabawa. Dnia 6 b. m. w 
mieszkaniu Franciszka Bielewicza (Konar- 
skiego 24) podczas libacji wszczęto bójkę, w 
czasie której Bielewicz poniósł ciężkie u- 
szkodzenie ciała. Pogotowie ratunkowe od- 
wiozło poszkodowanego do szpitala żydow- 
skiego. 

Sprawców pobicia Bielewicza narazie 
nie ustalono. 

— Podrzutek. Michalina Sakowiczówna 
pozostawiła na podwórzu ochronki lm. Ma- 
ii! przy ul. Sierakowskiego 4 dziecko. 

Sakowiczównę ujęto. 
— Nieudany napad Zoija Sokulska 

(z. Drueta 8) zameldowała iż powracając 
wieczorem do domu na zaułku Drueta ja- 

I Komisarjatu P. P. usiłowała popeł- 
nić samobójstwo przez wypicie esen- 
cji octowej Weronika Raczkiewiczów- 
na. Pogotowie odwiozło desperatkę 
do szpitala św. Jakóba. 

Z sądów. 

Niefilmowi kombinatorzy przed 
sądem. 

Sąd Okręgowy rozpatrywał 

„Huzia“, „No- 

oskarżo- 
w myśl art. 51, 450 i 441 o 

podrobienie pieczęci wydziału wido- 
wiskowego magistratu m. Wilna i 
stemplowanie nią biletów w celu 
uniknięcia płacenia podatku miej. 
skiego. ! 

Sprawa ta ma swój początek je- 
Szcze z 1922 r. i ciągnie się dotych- 
czas dzięki „dziwnemu zbiegowi o- 
koliczności” siłą którego kilkakrotnie 
powtarzała się omyłka w doręczeniu 
pozwu osobie o tym samym nazwi- 
sku jednak niemającej nic wspólnego 
z tą sprawą. 

Po wysłuchaniu szeregu śŚwiad- 
ów, sąd w osobie p. Eydrysiewicza 

skazał: Popowa, Bulharowskiego i 
Zawadzkiego za użycie świadomie 
podrobionej pieczęci i sprzedaż  fał- 
szowanych biletów na osadzenie w 
więzieniu na miesiący trzy, darowu- 
jąc na mocy amnestji całkowicie te 
karę. Chonowicza jek również i 
wspomnianych powyżej oskarżonych 
Sąd od pozostałej cześci oskarżenia 
uniewinnił. 
„. Koszty sądowe ponoszą oskarże- 
ni wspóinie, 

Skończywszy z samym przebie- 
giem tej sprawy zatrzymać się nale- 
ży chwilę na osobach oskarżonych. 

Popow, rzekomo inżynier, odpo- 

  

Liga Morska i Rzeczna 
Oddział w Wilnie 

Dn. 10 b. m. o godz. 1?:ej w poł, w lokalu Stow. Urz. Państw. (ul. Mi- 
ckiewicża 9.) w drugim i «siaieczym terminie odbędzie się 

Walne Zebranie 
o jaknajliczniejsze przybycie na które zaprasza 

Zarząd. 

       

Inspektorat Pracy XII Okręgu. 
„B. Leszczyński, St. Fedecki, S. Bortkie- 

wicz, Rusiecki, Wrześniowski—razem 18 zł. 

Sąd Apelacyjny. 
Jėzet Hryniewski, S. Romanowski, L. 

Bochwic, Meliński, Stulgiński, B. Achmato- 
wicz, F. Songajło, Wismont, Sawicki —razem 
16 zł. 5 gr. 

A,i M. Tupalscy ERA W. i S. Sęczy- 
kowscy 5 zł., M. i J. Iwaszkiewiczowie 5 zł, 
Н. Wańkowiczowa 2 zł., Wojewódzka 2 zł., 

W ks. P. Rogiński 2 zł. Razem ż1 zł. 

śpółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

telef. 1 — 47 telef. 
4 — 62. 

Baczność 
producenci rolni!) 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża, 
NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- 

cę, jęczmień | siermię lniane) producent osiągnąć może 
dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- 

| 
Zawaina I; 
bocznicy kolejowej 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 
zaiazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 
mi w Rydze, rozpoczęliśmy wydawanie zaliczek pod zastaw 
do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 
wysyłamy zagranicę. 

Zwracamy uwagę na: 

Rydze; 3) Niskie taryiy kolejowe na Łotwie, 
Wszystkie powyższe czynniki uwydatniają rolę Wilna 

jako bramy eksportowej w której zbiegają się wszystkie 
linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najtańszą Ziemie 
Wschodnie z Bałtykiem. 

©О warunkach dowiedzieć si 
Biurze Spółdzielni Zawalna 1. 

SECPEOOEPOPOPOPOPPOROO>"HFO> 

Ostrzeżenie. 
Pewien osobuk, mianujący się Pawłem 
Mrozowskim powołuje się na pokrewień* 
siwo ze mną, Oraz przyjmuje jakieś doty: 
czące mnie zobowiązania. Ostrzegam więc 
tą drogą zainteresowanych, że nic wspól: 
nego z tym osobnikiem nie mam i żadnej 
odpowiedzialności za jego czyny nie pono- 
szę. Winnego zaś będę Ścigał sądownie. 
Nilno, Sołtaniska 6. 

Kazimierz Mrozowski. 
044444+4444444444444- 

Dr. T. E. MODELSKI Z tego co przytoczyłem, wynika, że rafi się zmyć znak św. olejów (chrys- 

Legenda wilęńska 
„Mase Ger Cedek". 

„Sierotka” to, jak wspomina o tem 

sam w swej pisanej po łacinie „Jero- 

zolimskiej Peregrynacji" popadł w kło- 

poty pieniężne podczas swej podróży 

powrotnej z Ziemi św. z których 

wyzwolony został przez agenta „jed- 

nego z' weneckich kupców. A wiemy 
skądinąd, że w r. 1759 zgłosił się do 

ks. Radziwiłłów jakiś chrześcijański 

książe Maronitów, zbierający pienią- 

dze na wykupno z niewoli rodziców 

i rodzeństwo. Miał ze sobą skrypt, 

dany przez ks. Mikołaja Sierotkę je- 

go pradziadowi, że w czasie piel- 
grzymki księcia do Jerozolimy został 
przez księcia Maronitów bardzo do- 

brze przyjęty i ugoszczony, za co 

Radziwiłł w skrypcie obiecywał się 

odwzajemnić ewentualnie w Polsce. 
«Legenda Radziwiłłowska» o jakiej 
dr. Bałaban wspomina, istniała zresz- 

tą w Polsce. W tych legendach ży- 

dowskich stopiły się zapewne pos'a- 

cieróżnych Radziwiłłów a więc i Sie- 
rotki (1549—1616) i ks. Marcina Ra- 

dziwiłła, krajczego w. lit. (18 w.) 

a także i ks. Karola «Panie iKochanku» 
(1734— 1790). Być może, że i ów 
«iaworyi» krajczego żyd Szymon, 

rządca, został do tych legend również 

wpleciony, bo atmosfera otaczająca 

krsjczego nadawała się do tego dobrze. 

Jegendy żydowskie o Saulu Wahlu 
łączą w niesłychanie dowolny sposób 
prawdę i nieprawdę, fakty i zmyśle- 
nia, plątając osoby, miejsca, kraje, 
szczegóły w pstrokaciznę, zktórą hi- 
storycy nie mogą sobie dać rady. Ów 
książe (sar) oraz król polski». «Saul 
Wahl ma iakże różne napisy, po- 
Świadczające, kim był za życia swego, 
ale ;historyk nie wszystkie napisy 
przyjmuje za prawdę. Jak widzieliśmy 
legendy żydowskie chętnie do legend 
swych wplatują Świat chrześcijański 
i to nie byle jaki, Plączą się tu pa- 
pieże, królowie i książęta polscy, bi- 
skupi i arcybiskupi, panowie i ma- 
gnaci, książęta i hrabiowie jak Po- 
toccy, Radziwiłłowie, Tyszkiewicze 
i t.p. 

W wspomnianem autodafć we 
Lwowie z r. 1728 przybył do Lwowa 
ochrzczony żyd Jan Filipowicz, któ- 
rego żydzi chcieli pono zmusić do 
powrotu na wiarę żydowską. Sąd 
duchowny dowiedział się o tem i bi- 
skup zwrócił się o pomoc do sta- 
rosty lwowskiego Stefana Potockiego, 
aby winnych czy podejrzanych aresz- 
tował. Odbywał się właśnie we Lwo- 
wie sejm żydowski, 

Starosta Potocki wydał. rozkaz 
aresztowania i wtrącenia do więzienia 
wszystkich uczestników zjazdu. Oskar- 
żono następnie kilku żydów, że sciiwy- 
tali neofitę Filpowicza i uwięzili go 
pod «ratuszem» żydowskiin. Tam sta- 

mon) z piersi ochrzczonego, oraz 
znaleziony przy nim krzyż rozbili i 
podeptali nogami. Winowajców roz- 
poznał neofita Filipowicz. Sprawę są- 
dził sąd mieszany, złożony, t. zw. 
«Judicium compositum». Nie obyło 
się bez tortur. Wyrok był surowy, bo 
3 żydów skazano na śmierć. Miano 
im język z gardła wyciągnąć, ręce od- 
ciąć a potem za życia jeszcze roz- 
ćwiartować i wreszcie spalić. Jeden 
żyd uciekł, drugi popełnił samobój- 
stwo w więzieniu, ale'ciało jego w 
myśl wyroku spalono, trzeciego stra- 
cono na stosie. 

Gmina żydowska wykupiła popioły 
obu męczenników i pogrzebała na 
starym cmentarzu żydowskim we Lwo- 
wie. Wysoki pomnik zdobi grób obu 
braci Reizerów a napis hebrajski 
świadczy o ich nieszczęsnym zgonie: 
«| cały dom lzraela płakał nad poża- 
rem, joki rozpalit Pan». 

Od owego czasu pamięć męczen- 
ników obchodzi się w starej synago- 
dze lwowskiej. Rokrocznie w prze- 
dedniu Świąt Zielonych przy modli- 
twie wieczornej (mincha) ściąga się 
zasłonę z aiki przymierza i nieliczni 
pobożni ze zgrozą słuchają, jak kan- 
tor odczyiuje opowiadanie o śmierci” 
obu braci. 

Corocznie głosi się: «...jak Chaim 
przy zachodzie słońca odmawiał mo- 
dlitwę wieczorną, jak swe serce ku 
niebu wznosił, chociaż oczy jego 
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A : KINO CZYNNE: od godz. 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

DW 

GE Kino Teair  Premjeral wstr 

  

23 

  

Ss CYKL Ma zz] 
м 205 

п ва 
z= 204 
== 5-5! 

= 532 m ZSS, 
< © EE] 2.gi widowisko baletowe ze 
f SE prolo- 

<“ | giem 

WO BOM! BILETY DO NABYCIA 

Helios“ $ZAtUN OCENNÓW «- 
W roli gł. Hielena Makowska słynna gwiazda 

z muzyk 
Wleszczka lalek F. Bendla 

POCZĄTEK o gocz. 12 m. 30 popoł. CE NY MIE JSC: Parter 80 gr., Amfiteatr i Balkon 40 gr. 
Kinematografu Miejskiego od dnia 8-go stycznia 

UWAGA!!! 

Z dniem 1-go Stycznia 1926 r. 

AJENCJA WSCHODNIA 
p. t. CODZIENNE WIADOMOSCI EKONOMICZNE 

ABONAMENT przyjmuje Przedstawicielstwo Wileńskie — ul. Mickiewicza 4 tel. 243 i 228, 

  

№ 5 (1015 

RO Z:PQ CZY NB 
VI ROK WYDAWNICTWA 

Dziś będzie wyświetlany film: 

W odmęcie Niagary 
dramat amerykański w 8 aki. 

3 do 11 m. 30 wiecz. CENA BILETÓ 

AJ MALCY 

   dniecenia. 

ząsający dramat erotyczny 

<z 
Zu 

  

14 NA SGENIEI 

Nad program: 
Igrzyska Olimpijskie 

„Szwecja-Holaudja* 

W: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr 

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

Współczesny dramat filmowy 2 serje 12 aktów razem p-g powieści 
courcelie'a. Role awnch malców, Lalusia i Walusia odtwarzają Osietni Leslie Shaw 
(anglik) i 12 letni Jean Forest (trancuz), Niepospolicie ciekawa akcja wprowadza 
widza w stan stałego 

Na scenie: 
znakomity duet Smo- 
lina — Stanisławski w 
nowym re pertuarze 

Pterre De- 

Pocz. o godz. 2, 4,6,8, 10 w, 

NOWY REPERTUAR 

Występy światowej sławy muzyk. komików 

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

porankow muzycznych 

śpiewami i tańcami i 

Jaś i Ma 
w kasie 

10-40 stycznia kasa czynna od god 

  

1) Ulgi taryfowe przyznane 
przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane 
listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 
Wschodnich ze wzęlędów gieograficznych ku portowi w 

Banki, Biura, Handel, 
Gpółdziel 

Księgi 
linjatur. 

rachunkowe rozmaitych 
Amerykańska 

buchalierja. Repertorjum dla 
p. pi М об oj 

POLECA 

szy 

W. Borkowski 
Mickiewicza 5 Wilno  Ś 

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okięgowym w 

Wilnie, Antoni Sitaiz, zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Św. Miesalskiej Nr 8 zgodnie z art. 
1030 UPC, ogłasza, iż w aniu 9 stycznia 
1926 roku o godzinie 10 rano, w Wilnie 
przy ulicy Wileńskiej Nr 36 odbędzie -się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Krzysztofa Rekiecia, składającego 
się z umeblowania, oszacowanego na sumę 
1310 zł — na zaspokojenie pretensji Banku 
Związku Spółek Zarobkowych Oddział w 

-to: Jańska 1. 

rancuzka 
rodowita (z dyplo- 
mem). daje lekcje 

i przygotowuie do ma- 
tuiy, dówiedzieć się 
Tatarska 11, m, 6 od 

2—3 i 7—8 wiecz. 
    

Dr MED. 

4. Mańkowski 
choroby skórnej 

weneryczne 
Ordynuje od 5 — 7. 

3-g0 maja 15, 

ę można w 

r—————— 
PRACOWNIA KOPJOWANIA PLA- 
NÓW na światłoczułym pozytywnym 

"papierze. Przerabianie planów z prze* 
rachowaniem na miary metryczne. 
Ceny dostępne. Wilno, ul. Dobra 
Nr 6 (w pobliżu Zakretowej) Inż. 

M. Krupowies, 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

skierowane były ku ziemi, jak on ka- 
ta błagał, by on rychlej dzieła swego 
dokończył». A stara modlitwa o Jo- 
zuem Reizesie opowiada, że w czasie 
tortur włóczono go końmi, ale go 
rozerwać nie było można. | dawano 
katowi 35 złotych za cios śmiertel- 
ny... A krew obu braci woła o pom- 
stę do nieba a Pan słyszy te głosy i 
zemści się na wszystkich złoczyń- 
cach. Użyczy Pan pokoju wiecznego 
męczennikom, Pan stanie się ich 
udziałem i będą oni w pokoju spo- 
czywać.. a lud mówi Ameno. 

Legenda ta lwowska znana jest w 
kilku tekstach z różnemi odmianami, 
inne dodają jeszcze Chaję, która w 
procesie życie utracić miała. 

Umyśluie tę legendę szerzej stre- 
ściłem, ponieważ na dnie jej leży fakt 
prawdziwy. Legenda sama obracała 
się w fantastycznem świetle szczegó- 
łów, tak, że jej wiary dać nie chcia- 
no, a jednak znalazły się akta sądo- 
we, które mówią o procesie žydow- 
skim, mówi o nim kronika lwowskich 
Jezuitów i t. p. Pozwala to ściągnąć 
legendę na poziom realny, niemniej 
jednak tragiczny. Grozą przejmujący 
wyrok oddziałać musiał w sposób 
Siiny na umysły żydów i wiadomość 

żydostwo w Polsce. Trącenie żydów 
na tle spraw religijnych nie było na 
porządku dziennym. Nawet tak głośne 
procesy o mord rytualny niezawsze 
kończyły się tak tragicznie, Wyrok 

Wydawia Stanisiaw saackiewicz. — i«daktor w/z Lzesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławińsk:. 

Walnie, w sumie 3,144 zł. 91 gr. z proc. 

Komornik Sądowy (—) A Sitarz, 

ta obejść musiała lotem piaka całe 

  

aszynistka - biu- 
M raiistka poszu* 

kuje pracy. 
reierencje. 

Bernardyński 
11—4, 

Posiada 
yły olicer ze śred- Adtes; 
niem wykształce: zauł. 
niem, po powro« 

cie do kraju zjwięzienia orepetycji w za- 
bolszewickiego, poszu- K kresie 6-ciu klas 
kuje jakiegokolwiek gimnazjum — ро- 
zajęcia, nie wytączając szukuje student Wy- 
pracy tizycznej. Lask. dziatu Humanistyczne- 
zaoliarowania  pracygo U S.B. Łaskawe 
dogAdminis'racji „Sło- oferty piśmienne prosi 

wa* dla K, R. skierowywać do Adm. 
woęikowd wicie, STOL <dla | Dzie: 

  

lwowski urastał do rozmiarów fanta- 
stycznych i różne z niego momenty 
oddziaływały na myśl i fantazję po- 
bożnego iłumu żydowskiego. Wie- 
działa o nim cała Europa... 

Zwrócić można uwagę na to, że 
legenda lwowska ma pewne rysy od- 
bijające się i w legendzie wileńskiej. 
Fabuła, jej treść i osnowa są inne, 
tkwią jednak tu i tam pewne pier 
wiastki wspólne. 

Mamy do czynienia z neofitami 
względnie z prozelitami. Jest Świat 
chrześcijański i żydowski, różność 
wiary i na tem tle powikłania, Jest 
sąd i to sąd zapewne iu i tam po- 
dobny, i fu i tam w grę wmieszany 
jest biskup, względnie arcybiskup. 
Tu i tam chodzi o osoby wybitniej- 
sze. We Lwowie sądzą rabinów (ze 
Szczerca i ze Lwowa względnie Ka- 
mionki), w Wilnie osobę „spawie- 
dliwie nawróconego*, człowieka uświę- 
conego. Tu i tam władza duchowna 
katolicka stara się przed Śmiercią na- 
wrócić skazańców na wiarę katolicką, 
oczywiście bezskutecznie. Tu i tamistra- 
cenie odbywa się w okresie Świąt Zie- 
lonych, iu i tam podczas tracenia 
dzieją się cuda, są nawet momenty 
podobne wyroku samego jak i szcze- 
gółów co do wyciągnięcia i wyrznię- 
cia języka z gardła, nie mówiąc już 
o wykupieniu prochów, pochowaniu, 
umieszczeniu napisów na grobie, ob- 
chodzenia pamiątki straconych mę- 
czenników i t. d. 

NIEDZIELA 1l0go STYCZNIA 1926 R. 

XII Poranek Przedstawienie dle dzieci 
W programie na ogólne żądanie milusińskich poraz Przedstawienie rozpoczną inscenizo- 

wane fragmenty z op. Hurnperdinka: 
oraz ballada 

R Stanisława Moniuszki: 

łgosia Dziad i baba 
od g. 4-ej po poł. W dniu 

z. 10-ej 

Ap & od- 
pokój dziel- 

nem wejściem i wyd. przez P.KU. 
elektrycznością, fron- — Wilno na im. 
towy, dwuokienny, od- Adama Szugalskiego, 
nowiony, z posadzką zam. we wsi Tarnia- 
fioierowaną do odna- nach gm. Landwarow= 
jęcia bez odstępnego skiej, unieważnia się. 
od zaraz. 
Front l piętro miesz- 
kanie Studnickich uli- 
ca Rossa 10 (Kolonja ekonoma 
Bankowa — przed mo» RE i stem murowanym do niedużego majątku 
wprost Pacilic obok w pow. Dziśnieńskim. 
Wizytek), 10 minut od Zgłaszać się. Nade 
centrum miasta rów.brzeżna 204 m. 3 co: nież dworca  kolejo. dzień od 9—10 i od 

wego. i 

RAA 

kradz, książ. wojsk., 

-— is 

powo się 

  

  

Poszukuje posa- 
dy maszynistki 
lub _ kancelistki, „, 
mogę zastąpić kogo w 
pracy w ciągu kijku 
miesięcy. Zgłoszenia 
piśmienue Zacisze 4 ważnia się. Znalazcę m. $ Bujelska. uprasza się o zwrot — ее рой adr.: Delegatura 
Roku 1926stycznia dnia Meks. Tomaszewski. 
4 

mandat poselski 

gub. książ. wojsk., 
wyd. przez ŁKU 

Nowogródek 
im. Jana Toma- 

szewskiego, zam. we 
wsi Mikontanach gm, 
Bienlakofskiej,  unie- 

nalezione _ doku- 
menty NA 

# ае na im. Mikołaja Sejm Rzeczypospolitej Woroneckiego, siere- 

Polskiej imi „gowca 1 pułku Lotni 
W nis Jetėė Ss są do odebrania. 

go Sobolewskiego, w Administracji „Sło= 
i wa“ od godz, 9 do 3. 

Zagubiony dokument 

niniejszym 

został zagubiony 

na 

  

uniewaz- 4 a 

nia się, u P i ę 

polityczną 
w. wydawni- 
Encyklopedji 

Akademji Umiejętności 
wiadomość do Adm. 
«Słowa» dla S$.M. 

mia man, HiStOFIĘ 
+ Polski 

osesja - pen-ciwie 
Sjonat 

w  Druskienikach do 
sprzedania na warun- 
kach uląowych. Wia- 
domość Mickiewicza 7 

m* 5. Od 6—7 pp. 

  

  

Tanio, solidnie, 
skutecznie. 

Gdyś zgubił dokument 
AA nie chcesz aby za   

ABE aaa ktoś niepowoła 
ny korzystał, i W. Smiałowska "” kujęż ogłoś w © 

przyjmuje ód godz 1е° 
9 do 19. Mickiewicza „Słowie > 

46. m. 6 

Te porównania i analogje mogły- 
by nas prowadzić za daleko, boć 
przecie tak we Lwowie jak i w Wil- 
nie skoro był proces i zapadł wyrok 
na żydów z powodów religijnych z 
natury rzeczy dużo momientów  mo- 
gło a nawet musiało być podobnych. 
Lecz nie na takich dowodach i ar- 
OT mi w. i nie one przy» 

wioły mnie do sceptycyzmu o |Ger- 
Cedeku wileńskim. ASA : 

‚ \МзгаК mógłbym dowodzić rów: 
nie logicznie, że osob astarosty lwow- 
skieko Stefana Potockiego, który 
imać kazał żydów i wtrącać do wię- 
zienia a zatem mógł uchodzić za 
głównego winowajca ię szczęścia a 
zatem mógł uchodzić za głównego 
winowajcę nieszczęścia pojmanych w 
oczach tłumu, stać się mogła równie 
dobrym wątkiem opowieści 0 Ger- 
Cedeku. Lud żydowski modiił się o 
zemstę. Czy nie byłaby to zemsta 
największa, jaka mogła spotkać mag- 
nata Potockiego, skoro syn jeg o, lub 
krewny, a chociażby jakikolwiek inny 
magnat Potocki, przeszedł na judi zm 
Anachronizmu nawet nie byłoby w. 
takiem dówodzeniu, Możnaby dla ck- 
rasy dodać Zarembę i córkę Tyszkie- 
wicza. : 

Słusznie jednak naraziłbym się na 
zarzu!, że historyk tak dowodzić nie 
może, choćby tylko na samych  le- 
gendach $oparty , tworzyć chciał cz 
tylko wydobywać z nich fakty. || 

(D. C. N.) ! 

Drukarnia „ Wydawnietwo Wileńskie"; Kwaszelna 23


