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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 647 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
(DUNILOWICZE — ul. Wilenska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 «||, z 
GRODNO — Plac Batorego 8° WY 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY: — ul. Rynek 28“ 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 2 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

  

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

  

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

KAS | ZZEDK TASTE STATION ET TVT SSSR 

Parś, 5 stycznie. Nragedja szkoły polskiej w Kownie 
„A podczas gdy rząd  fran- 

cuski adoptuje projekty finansowe p. 
ministra skarbu Doumera, sądząc, że 
przez to samo doda im więcej po- 
wagi; podczas gdy p. Briand niechcąc 
narazić się lewicy „politykuje" z p. 

Canningem i czeka cierpliwie aż nie- 
fortunny wysłannik Abd-el-Krima sam 
się gruntownie skompromituje; pod- 
czas gdy włoska królowa wdowa 
umiera a skandai węgierski wszech- 
światowego nabiera rozgłosu, grecki 
generał Pangalos próbuje czy nie da 
się zaprowadzić w Grecji dyktatury 
militarnej a w Kownie niewiedzą 
czem ugościć i na jak wystarczająco 
miękkim fotelu posadzić p. Czycze- 
ryna; podczas gdy Niemcy wybierają 
się na dobre do... Kanosy? — nie, 
do Ligi Narodów a wciąż jeszcze 
niewiadomo z jaką kobietą wyjechał 
eks rumuński następca tronu do 
Szwajcarji: z pierwszą swoją żoną, 
z drugą czyli też ze szczęśliwą ry- 
walką ich obu — w Paryżu włamy- 
wacze i złodzieje zwani ogólnem mia- 
nem les cambrioleurs pracują sobie 
spokojnie i bardzo przykładnie. Rzad- 
ko kiedy kronika miejska Paryża bar- 
wiła się i jaśniała tak bujnem kwie- 
ciem wszelkich baudyckich  łajdactw 
i niezwykłyćh czynów jak obecnie. | 

Wobec tego, co się dzieje nocami 
po bankach, w sklepach z biżuterją 
a: po prywatnych mieszkaniach lu- 
dzi znanych z zamożności, wydają 
się drobiazgiem nad drobiazgami pe- 
wne „nadużycia* w dziedzinie awja- 
tyki ministerstwa wojny, o których... 
pogadano w  lzbie deputowanych 
podczas budżetowej debaty, W ciągu 
ostatnich pięciu lat kupiło  minister- 
stwo samolotów za miljard 344 mil- 
jony franków; na rok bieżący prze- 
widywane są zakupy wynoszące 380 
miljonów. Zamówienia otrzymują za- 
sadniczo te fabryki, które mogą być 
potrzebne... w czasie wojny; podczas 
pokoju trzeba je żywić rządowemi 
obstałunkami, inaczej by zamarły. 
Widać siąd jak szerokie jest pole dia 
istnych orgij protekcjonizmu i to oli: 
cjainego! 

A i oszustwa dziejące się w Pa- 
ryżu też w pełnem znaczeniu—stołe- 
czne. Proszę zgadnąć jaka kiasa lu- 
dzi bogaci się dziś w Paryżu «w 
oczach», jak się to mówi? Dochodzą 
do całych fortun — stróże, pardon, 
dozorcy paryskich kamienic, les con- 
cierges. Główny płynie im zysk z ła- 
pówek przy stręczeniu mieszkań. Fak- 
tycznie dziś w Paryżu przedaje mie- 
Szkanie siróż. A ceny „odstępnego” 
Są obecnie w Paryżu więcz kolosal- 
ne. Świeżo taki np. przykład oświe- 
tlit doskonale bajeczne dochody kon- 
sjeržėw paryskich, Pewna pani, przy- 
brawszy sobie imię i nazwisko Marie 
Cordier, ogłosiła w gazetach, że na- 
była kamienicę i poszukuje stróża, żą- 
dając od kandydatów złożenia kaucji 
z góry. Było to oszustwo na wielką 
skalę. Oszustka „zerwała* ogółem 
bardzo znaczne sumy, O posadę stró- 
ża dobijano się. Dość powiedzieć, że 

' jedne tylko małżeństwo Lebot _nie 

wahało się złożyć w ręce pani Cor- 
dier 8.800 fr. byle dostać u niej po- 
sadę stróża! | : 

Pozostańmy w dziedzinie osobli- 
wości. Oto tanceika, p. Caro Cam- 
bell nigdy nie uczyła się tańczyć a 
tańczy, że i lepiej Isadora Dunkan 
nie potrafi Razu pewnego pogrążył 
ją w sen hipnotyczny pułkownik de 
Rochas W śnie tym — zaczęła nagle 
przybierać najwdzięczniejsze pozy i 
tańczyć... tańczyć.. jak sama Taglio- 
nil Zbudzona nie pamięta nic, pozo- 
staje jej tylko po takim tańcu uczu- 
cie niewysłowionej błogości. ” 

P. Helbronner wrócił z Korsyki. 
Jest to dziś największa powaga w 
dziedzinie gieode"ii. On to, pracując 
zapamiętale przez 30 lat dokonał 
ścisłych pomiaiów Alp francuskich. 
Bo — bo te pomiary, któremi posłu- 
giwali się dotąd kartografowie byiy, 
niestety, niedość ścisłe. Była rzecz 
jeszcze fatalniejsza. Np. miejsce Kor- 
Syki na morzu Śródziemnem było na 
mapach geograficznych (czyli jest do 
tej chwili) bardzo, bardzo  nieściśle 
oznaczone! Pomyśleć tylko! Korsykę 
mamy w atlasach geograficzaych le- 
żącą nie na właściwem miejscu! P. 
Heibronner dopóty mordował się do- 
póki Korsyki nie odstawił na właś- 
ciwe miejsce. Jeżelii on jeszcze omy- 
lit się to — jak sam przyznaje — naj- 
wyżej o 30 do 40 metrów. To już 
bardzo niedużo. Zresztą p. Helbron- 
ner stawia śmiałą hipotezę, że wszy- 
stkie ziemie na ziemskim globie są 
do pewnego stopnia... ruchome, jak* 
by pływały po wodach mórz i ocea- 

"nów. Schodzą z miejsc swoich to 

wracają na nie. Oczywiście, że cała 
ta ruchomość nie przekracza kilku- 
dziesięciu metrów. Ale i to coś гпа- 
Czy: 

Na posiedzeniu sejmu liiewskie- 
go w Kownie, w dn. 16 grudnia r.z. 
pos. W. Budzyński w imieniu frakcji 
polskiej, wygłosił dłuższe przemó- 
wienie, poddając ostrej ksytyce poli- 
tykę oświatową ministerstwa kowień-* 
skiego. 

Kilka urywków zaledwie tej mo- 
wy, wystarczy dla dokładnego zobra- 
zowania tej otchłani niedoli i ucisku, 
w jaką pogrążone zostały tysiące dzie- 
ci polskich na Litwie Kowieńskiej za- 
mieszkałych, a wraz z niemi słowo 
polskie, kultura polska, i każdy prze- 
jaw narodowego życja Polaków, w 
państwie tyranji szowinizmu kowień- 
skiego: 

Biorąc ogólnikowo, budżet jest 
niejako kwintesencją cyfrową polityki 
tej dziedziny, którą dane  Minister- 
stwo Oświaty nie czyni iu wyjątku. 
Po to, by skutecznie ocenić budżet 
Ministerstwa Oświaty, należy wpierw 
zdać sobie sprawę z jego polityki. 

Ażeby być lepiej zrozumianym, 
muszę wpierw dotknąć stanowiska, 
jakie Ministerstwo zajmuje odnośnie 
zagadnienia prawa człowieka do swej 
narodowości. у 

Ministerstwo jest zdania, że wię- 
kszość Polaków, zamieszkałych w 
Litwie, składa się ze spolonizowa- 
nych Litwinów, którzy winni być 
niezależnie od sposobu wróceni do 
ram narodowości, z których w prze- 
szłości wyszli, Nie można traktować 
takich poglądów poważnie. Człowiek 
nie da się wiłoczyć do ramek, zakre- 
ślonych właściwościami znaczenia zo- 
ologicznego. Wyznanie i narodowość 
mają równe piawa w iudzkości. Są- 
dzę, że prawo do własnego wyznania 
jest równie świętem, ' jak prawo го- 
dziców do przekszania swemu dziecię- 
ciu skarbów swej duszy i dorobku 
myślowego we własnej swej mowie. 

Ministerstwo w praktyce przepro- 
wadza politykę sprzeezuą z tem jedy- 
nie zdrowem: i jedynie możliwem ur 
jęciem poglądu, jak to w paru sło* 
wach ująć spróbowałem. Niedawno 
wypadki podnoszone tu w związku z 
litwinizowaniem szkół naszych są ja- 
skrewym i niewzruszonym dowodem, 
że ministerstwo nie uważa kwestji 
wychowania dzieci za zagadnienie 
natury moralnej, 

Pizedewszystkiem skonstatowač 
muszę, że p. minister stosuje niedo- 
puszczalne odnoszenie się do faktów 
wogóle, a także i zanoszonych doń 
przez nas skarg. P, minister przyjął 
tezę: jeśli urzędnik coś twierdzi, io 
niema potrzeby zwracać uwagi, czy 
ktokolwiek nie mniej kompetentny 
twierdzi inaczej, lub nie. Uważam, że 
jest to swego rodzaju przyznanie za- 
sady nieomyiności urzędniczej, wobec 
której nie mamy środków do przeko- 
nania p. ministra o blędach jego pod- 
władnych. Przypomnę słowa p. mini- 
stra, które niedawno były tu wypo- 
wiedziane: 

„Zapytany inspektor początkowych 
szkół miejskich w Kownie oświad- 
czył, że nie są mu wiadome żadne 
zmiany w szkołach, z czego należy 
wnosić, że wzmiankowanie w zapy- 
taniu o szkołach niemieckich nie jest 
na niczem oparte". Inaczej mówiąc, 
ponieważ inspektor powiedział, że on 
o niczem nie wie, więc wszystko jest 
w porządku, zaś wszystkie nasze о- 
świadczenia i twierdzenia nie mają 
żadnej wartości. 

W jednem miejscu p. M. powie- 
dział: „Ministerstwo Oświaty nie wie 
ani o jednym fakcie, by w. szkole 
mniejszości narodowej, język wykła- 
dowy został zastąpiony przez język 
litewski*, A dalej już dowiadujemy 
się od p. ministra: „W Kownie i pow. 
Kiejdańskim inspektorzy, wykonując 
wymagania patagr. 11 zmienionej u- 
stawy szkół początkowych, dali 
wskazówki kierownikom szkół celem 
sprawdzenia narodowości dzieci i 
wykładowego języka. W tych szko- 
łach (polskiej mniejszości) dzieci na- 
rodowości polskiej będą podzielone i 
będzie dla nica u.ządzony odrębny 
komplet, zaś dzieci mówiące po  li- 
tewsku stanowić będą komplet oso- 
bny“. Przedewszystkiem jakiem pra- 
wem dzieci litewskie mogły być 
przyjmowane do naszych Szkół 
mniejszościowych. 

Ustawa jasno przewiduje, że nie 
woino przyjmować dziatwy innej 
narodowości do szkoły mniejszościo- 
wej. P. minister zaś oficjalnie zapew- 
nia, że „w szkołach polskich język 
wykładowy dla dzieci litewskich po- 
zostanie litewski, zaś dja dzieci pol- 
skich stwaiza się osobne kompiety*, 
Sądzę, że nie potrzebuję dowodzić, 
iż p. minister jest w krzyczącej sprze- 
czności tak z własnemi wyżej wypo: 
wiedzianemi twierdzeniami jako też 
z ustawą i że p. minister pragnie za” 
słonić tem nieprawne kroki. 

W swoim czasie nam- zarzucono, 
że, czyniąc zarzuty, nie wymieniamy 
taktów. Czy to nie są fakty, jeśli 
wskazujemy imiennie, že zlitwinizo- 
wano polskie szkoły: w mieście Kow- 
nie dziewięć szkół, dalej w  Kiejda- 
nach, w Poniewieżu dwie, w Simnie, 
Kruwandach it. d. A z najnowszych 
faktów przytoczę Olitę. - 

Dalej. P, minister złożył oświad- 
czenie, że w szkołach mniejszości 
personel, przez p. ministra mianowa- 
ny, posiada w dostatecznym stopniu 
znajomość języka danej miejscowości. 

A teraz zacytuję panom autentycz- 
ny fakt z życia. 

W/ dzień czy w dwa po niniej- 
szem oświadczeniu p. Ministra pismo 
nasze „Dzień Kowieński* otrzymało 
z Kiejdan „dementi”* ze strony per- 
soneiu nauczycielskiego byłej pol- 
skiej szkoły w Kiejdanach, podpisa- 
ny przez p.p. Dragunasową, Dantu- 
szysównę i p. Kumpowsky'ego. Ce- 
lem tego listu było dementowanie 
faktów, poruszonych w zapytaniu 
sejmowem przez p. posta Rumpla. 
List ów składa się z 14 zdań, z któ- 
rych 12 zawiera błędy. Ogółem nali- 
czyłem w tym liście 46 błędów gra- 
matycznych, pisówni, składni, styli- 
stycznych, Nie dość tego, jedno z 
nazwisk umyślnie, lub przypadkowo 
biędnie jest napisane. 

Na miejsce dawnych, doświadczo* 
nych już sił nauczycielskich polskich, 
które z najlepszym rezultatem prowa- 
dziły szkoły, są mianowani specjal- 

nie' Litwini, — na ile oni znają ten 
przedmiot — widzieliście już. 

Zapytuję, czy tacy nauczyciele i 
nauczycielki, których obecnie p. Mi- 
nister mianuje do .szkół naszych, a 
którzy są zupełnie świadomi tego, że 
jgzyka polskiego nie znają, nie mają 
o nim pojęcia, czy tacy ludzie: mają 
czyste sumienie, godząc się na wy- 
kładanie w polskiej szkole polskich 
przedmiotów? Toż to swego rodzaju 
niecnota, niesumienność,  nieuczci- 
wość! Ci ludzie są też przestępcami 
wobęc szkoły naszej i młodzieży! 
Trzech pedagogów owemi 46 błęda- 
mi, pomnożonemi przez 3, gdyż 
wspólnemi siłami w jednym liście 
potrafili je umieścić, wystawili dosta- 
teczne świadectwo nowej  kategorji 
urzędowego nauczycielstwa. 

Z kolei winna być tu poruszona 
sprawa decydowania przez rodziców 
o narodowości swych dzieci i języ” 
ku wykładowym. Ustawa im tego 
prawa nie odbiera, 

To prawo rodziców potwierdził 
z kolei i przedstawiciel Litwy w Li- 
dze Narodów. To też zostały dane 
przez nas stosowne wskazówki ro- 
dzicom: Jeśli chcecie posyłać swe 
dzieci do polskich szkół, winniście 
złożyć deklarację, na piśmie, że pra- 
gniecie swe dzieci w tym języku 
kształcić, w przeciwnym bowiem ra- 
zie przyjmowanemi nie będą. Zdawa- 
ło by się że wszystko jest w po- 
rządku. 

Jednak p. minister w swej mowie 
wyjaśnił już inaczej: „Ja sądzę, że: 
sprawdzanie narodowości z paszpor- 
tów nie było błędnem, gdyż była 
tam narodowość wpisywana bez ża- 
dnego przymusu i zapisaną w pasz- 
porcie narodowość można uważać 
za prawidłową”. 

Nie bez ironji zauważyłem, że 
specjalnie w odniesieniu do szczegó- 
łu drobnego stosunkowo, jakim są 
zapisy paszportowe, p. minister ma 
bardzo obszerne wiadomości i to 
bardzo trudne do wyobrażenia sobie 
i raczej wkraczające w kompetencje 
ministra spraw wewnętrznych, a po- 
licji w szczególności. Jako przykład 
dokładności zapisów narodowości w 
paszpoitach służy fakt z Poniewieża, 
gdzie w 300—400 paszportach ozna- 
czono narodowość polską, wówczas, 
gdy w wyborach do sejmu okazało 
się samych głosów wyborczych pol- 
skich z górą 1500. 

Dalej w paru słowach pragnę 
oświetlić materjalny stosunek do 
szkolnictwa naszego. 

W budżecie wymieniono około 36 
szkół t. zw. wyższych (gimnazjów), 
fachowych seminarjów i kursów oraz 
46 t. zw. „średnich” (progimnazjów), 
razem około 82. Pominę tu cały sze- 
reg szkół prywatnych, subsydjowa- 
nych przez rząd, a których liczba jest 
bardzo wysoką i w budżecie niewy- 
mienioną. Jeśli weźmiemy pod uwa- 
gę tylko szkoły „średnie* i „wyższe* 
rządowe, to pomoc rządowa, jaką 
otrzymują dwie szkoły z wykłado- 
wym językiem polskim, absolutnie 
nie odpowiada proporcji właściwej. 
Stanowi to stosunek jek 1 do 40, a 
przecież ludność polska w kraju prze- 
wyższa ten stosunek trzykrotnie, Je- 
śli wziąć sumę ogólną, jaką rząd 
wydaje na szkolnictwo „średnie” i 

| za tekstem 10 groszy. 

Łagodzenie konfliktu 
Anglo-tureckiego. 

ANGORA. 8.l, (Pat). Agencja Ana- mogła być przyjęta przez oba pań- tolijska donosi, że do Angory przy- stwa oraz 2 Ad reki ożywiony będzie ambasador angielski celem na- wyłącznie pragnieniem znalezienia wiązania rokowań mających na celu sposobu uregulowania tej sprawy 
ustalenie takiej granicy, która będzie pragnie dać dowód swej dobrej wojj, 

Traktat sowiecko-turecki, 
Nie jest skierowany przeciwko Angjji. 

LONDYN, 8—|. Pat. Charge d'affaires rządu sowietów w' Londynie 
Rosenholz ośmiadczył przedstawicielowi Daily Herald, że zawarty niedaw- no traktat rosyjsko-turecki nie jest skierowany ani przeciwko Angiji ani też 
przeciw jakiemukolwiek innemu państwu. Rząd sowiecki gotów jest zaw- 
rzeć podobny układ również z Anglją o ilieby rząd angielski okazał skłon- ność w tym kierunku. 

Ludzie pracy a Sowiety. 
Słuszne stanowisko cechów szwajcarskich, 

BERN. 8.1, (Pat). Organ urzędo- ma w danej chwili 
wy szwajcarskiego związku cechów 
wypowiada się przeciwko wysłaniu 
delegacji dla studjum do Rosji i o- 
świadcza, że szwajcarski zw. cechów 

1 у piiniejsze zada: 
nia, winien on mianowicie przede- 
wszystkiem zająć się sprawami szwej- 
carskiej polityki gospodarczej i spo- 
łecznej. 

Niepowodzenia wysłannika Abd-El-Krima. 
; PARYŽ, 8-1, PAT. Journal donosi z Madrytu, že kapitanowi Canning'- owi oświadczono, że szef rządu hiszpańskiego odmówił przyjęcia go, wo- 

bec czego Canning odjechał do Tangeru. 

Tegoroczna wyprawa podbiegunowa |na ste- 
rowcu. 

OSLÓ, 8:1, PAT. Jak donosi Aftenposten, lotnik amerykański Lincoln Elsworth weźmie uoział w tegorocznej wyprawie biegunowej Amundsena do której użyje sterowca. Sterowiec amerykański odbędzie podróż tę pod 
tlagą norweską. 

Wezuwjusz grozi wybuchem. 
„NEAPOL, 8-1 PAT. Narastające na Wezuwjuszu pokłady lawy wznio- 

sły się ponad krater, który nabrał teraz takiego samego kształtu jaki miał 
przed wybuchem 1905 roku, 

Trzęsienie ziemi. 

„SIENNA. 8, Pat. Dziś około godz. 10-tej rano odczuto silne trzę 
sienie ziemi w okólicy Monte Dmiata w szczególności w miejscowości 
Abbag2 San Salvatore, gdzie na blisko: stu domach potworzyły się rysy, Trzy osoby odniosły rany. Ludność obozuje pod gołem niebem. Trzęsie- 
nia trwają w daiszym ciągu aczkolwiek są słabsze. Ze Sienny wysłano 
pomoc dia dotkniętych klęską. 

Dolina Tamizy pod wodą 
LONDYN, 8.1 (PAT). Cała dolina Tamiz l i i 

įiiniia Kinai / a ) T na lamiży zalana jest wodą. Istnieje obawa 

Gwattowna powódź w Hollandji. 
AMSTERDAM, 8-1. PAT. Według nadeszłej do dzienników depe- 

szy ze Zwolle, dziś rano wezbrane wody zerwały tamy na issel w po- 
bliżu Zaiku. Gwałtowny wylew wód ogarnął Poldor i Oldobroock zagra- 
żając wsiom Wosep, Oldobroock, Elburg i innym. 

Powódź w Meksyku. 

„ „LOS ANGELOS. 8. I. Pat. Powódź w okolicach Santiago i w zacho- dnim Meksyku, wyrządziła wielkie szkody. Liczba zabitych wynosi 5 osób. 
ORZESZKI TEKUSA SO 

Zjazd-delegatów „Mopru*, 
W. pierwszych dniach lutego r. b. odbędzie się w Mińs 5 

białoruski zjazd przedstawicieli okręgowych końdłetów Ma 
pomocy więźniom politycznym. Na zjazd ten zostali specjalnie zaproszeni delegaci z „Białorusi Zachodniej*. Zjazd ten jest o tyle ważny, że osta- tecznie ma być wyjaśnione stanowisko „Mopiu* do innych organizacji komunistycznych oraz zagadnienie czynnej akcji „Mopru“ w žyciu poli- 
tycznym danych organizmów państwowych. [i] 

Bunt żołnierzy w Rydze. 
Strzały do oficerówi 

Pisma ryskie opisują tajemniczy wypadek, jaki zdarzył się w ilj 
Nowego Roku w koszarach piątego pułku piechoty RAA о zł 10 wiecz. z kilku miejsc naraz padły gęste strzały karabinowe, wywołując 
popłoch wśród żołnierzy. Wysłany patrol złoczyńców nie ujawnił O go- 
dzinie 12 w nocy, przyjeżdżających do koszar oficerów przywitano rów- 
nież strzałami. Drugi patrol wysłany natychmiast za napastnikami, przy» prowadził kilku młodzieńców, wedle brzmienia urzędowego raportu. Krą- 
żą pogłoski jednakże, iż sprawcami strzałów byli zbolszewizowani żołnie- 
rze tego pułku. 

O dyrektorjat kłajpedzki, 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna, gubernator Kłajpedy 

pert'akluje w dalszym ciągu z przedstawicielami sejmiku w sprawie 
utworzenia nowego dyrektorjatu. Gubernator przedstawił trzy nowe kan- dydatury: Hajgałatisa, Paparsa i Simokajtisa. Jednakże jak dotychczas ro- 
kowania pozostały bez rezultatów. 

Reforma wyborcza na Litwie. 
Z Kowna donoszą: W sprawie projektowanej reformy wyborczej na 

Litwie, dokładne wyjaśnienia udzielił min spr. wew. Endziłajtis, Minister 
oświadczył, że daleko idące reformy nie są przewidziane. Projektowana 
jest jedynie zmiana. W stosunku ilości wyborcow do jednego posła. Do- tychczas na każde 25 tysięcy wyborców przypadał jeden poseł. Obecnie 
ten stosunek przedstawiać się dędzie : |-—-30000. Pozatem listy, których 
przejście do sejmu wydaje się wątpliwem, zmuszone będą składać kau- 
cję, celem pokrycia kosztów w razie ewentualnego niepowodzenia. 

„wyższe” (t, j. gimnazja), to wypa- polityką jest niezdrową, szkodliwą 
dnie, że otrzymujemy 2,5 proc. jest nie tylko nam, mniejszościom naro 
to mojem zdaniem, również */ tego, dowym, lecz i państwu i większości 
cobyśmy otrzymać winni. narodowej. W mojem zrozumieniu li 

Polityka, jaką tu w  urywkach i tylko największa tolerancja w dzie- 
krótkościęstarałem się naszkicować, dzinie niniejszej urodzić może rezu)- 
jest właśnie tą podstawą, na której taty dodatnie tak dla jednej, jako też zbudowany został budżet Minister. i dla diugiej strony. я 
stwa Oświaty. Jestem zdania, że ta 

  

     

   

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimeirowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecz nyc 

oraz z prowincji o 20 proc. drożej 

Sejm i Rząd. 
Narady nad Środkami walki 

z bezrobociem. 
„WARSZAWA, 81. (żel, wł. Słowa).. 

Dziś odbywały się w Prezydjum Ra- dy Ministrów narady pod przewod: 
nictwem premjera Skrzyńskiego nad 
środkami walki z kryzysem przemy* 
słowy m i bezrobociem. W naradach 
wzięli udział ministrowie Raczkiewicz Zdziechowski, Ziemęcki, Moraczewski, 
Osiecki, Chądzyński oraz wojewodo- wie: Manteufel, Darowski, Bilski i 
Wachowiak. Wojewoda _ Manteufel 
wystąpił z wnioskiem aby zasiłki @а 
bezrobotnych wypłacane obecnie żo- stały użyte w. celu ożywienia prze- mysłu kióry w ten sposób zatrudni bezrobotnych. Narady nie zostały u- 
kończone. 

Hr. Jundziłł u premjera Skrzyń- 
skiego. 

WARSZAWA, SI, (żel. wł. Słowa) Premjer Skrzyński przyjął dzisiaj na audjencji prezesa Kresowego związku Ziemian Antoniego hr. Jundziłła. Hr. Jundziłł przedstawił p. premjerowi postulaty ziemiaństwa kresowego. Po audjencji u p. Skrzyńskiego hr. Jun- dziłł konferował z min. Kiernikiem. 
Przyjazd. p. Rakowskiego do 

Warszawy, 
WARSZAWA, 81. (tel. wł. 

«Echo „Warszawskie> Jowiedije o: kół zbliżonych do poselstwa sowiec- kiego że w tych dniach wyjeż Paryża ambasador daty 
! s sowiecki Rakow- ski, Rakowski udaje się do Moskwy przez Warszawę, W czasie Swego pobytu w Warszawie p. Rakowski odbędzie szereg konf. i poli ak g konterencyj politycz. 

Pomoc bezrobotnym. - 
WARSZAWA, 8. (tel. wł. SŁ Ministerstwo Pracy i Oka Śpolecz nej wydało instrukcję w sprawie po. mocy żywnościowej dla bezrobotnych Pomoc ia będzie udzielana w naturze jako przydział" ziemniaków i mąki, Koszta tej akcji obciążać będą w 40 proc. rząd a w 60 i 

komunalne. NZ 
Dolar 8,12. | 

WARSZAWA SII (tel. wł. $ dolara dzisiaj w obrotach. oe kowych wynosił 8,12 na mieście zaś wa- hał się od 8,15 a i dencji dla dode: сН аьа Ва 
Prace prof, Kemmerera do- 

biegają końca. 
: w. sobotę odbędzie się konferen- cja między min. Skarbu p. Zaeiiiów. skim a prof. Kemmererem, ną której amerykański uczony przedstawi swoje spostrzeżenią co do położenia gospo- daiczego i finansowego Polski. 

Uwagi prof. Kemmerera będą o- pracowane w formie konkretnych wniosków, zmierzających do poprawy s polskiej gospodarki państwo- 

„  Zakończywszy w ten sposób swo: ją misję, prof Kemmerer' opuści Ra: siępnego dnia Warszawę, 

Prof. Kemmerer zaprzeczą. 
WARSZAWA, 8. I. Pat. W zwią- zku z ogłoszeniem w niektórych or- ganach prasy treści rozmów prowa- dzonych przez prof. Kemmerera z poszczególnemi predstawicielami žy- cia gospodarczego i politycznego, p. min. Skarbu otrzymał od prot. Kem- merer'a list w którym ten ostatni wy- jaśnia, że żadnych wywiadów nie udzielał i że opinje przypisywane je- mu w prasie nie odpowiadają jego po na zagadnienia finansowe 

Akcja oszczędnościowa na 
kolei. 

WARSZAWA, 8, I. Pat. Dnia 7-g0 . m. odbyła się w Min. Kolei w de- partamencie eksploatacyjnym konfe. rencja delegatów wszystkich Dyrekcyj kolejowych. Konferencja ta ustali ja- 
kie pociągi będą mogły być zniesio- ne jeszcze w obecnym sezonie zimo- wym ze względu na małą irekwen- cję pasażerów, wskutek czego uzyską się oszczędności w dziedzinie eksplo- atacji kolei bez naruszenia interesów i wygody pasażerów, Prócz tego na ° konferencji zostanie opracowany plan zmniejszenia liczby pociągów w ma- łym rozkładzie jazdy począwszy od 15 go maja b. r. Zarządzenia te są częścią akcji oszczędnościowej prze- 
prowadzanej obecnie we wszystkich działach gospodarki kolejowej. 
——— 7 AEC IE PRACOWNIA KOPJOWANIA PLA- 

NÓW na Świaiłoczułym pozytywnym 
Papierze. Przeravianie pianów z prze» 
гаспомамет — ва miary metryczne, Ceny dostępne. Wiino, ul. Dobra 
Nr 6 (w pobliżu Zakretowej) Inż, 

M. Krupowies, 
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ECHA KRAJOWE 
  

Po Nowym Roku. 
— Korespondencja Słowa — 

Trzeciego stycznia odbyło się 
pierwsze po nowym roku posiedze- 
nie sejmiku powiatu dziśnieńskiego. 
Z odczytanych sprawozdań z działal- 
ności wydziału powiatowego okazuje 
się, że największą przeszkodą w roz- 
woju przemysłu i gospodarki rolnej 
były w ciągu 3 lat ubiegłych podatki. 

Budżet na rok bieżący opracowa- 
ny pod hasłem oszczędności zmniej- 
szony jest w porównaniu do roku 
ubiegłego o 100 tysięcy złotych. 

Wybory do wydziału powiatowe- 
go wprowadziły nowych ludzi. Nikt 
ze starych członków nie wszedł do 
Wydziału Powiatowego. Rezultat wy- 
borów następujący: 

Pp. Korsak Adam, Ancen Andrzej, 
Hryhorowicz, Sławiński Aleksander, 
Busz Adam i Domieniewski Kon: 
stanty. 

GRODNO. 

— (() Sąd pokoju. W myśl 
rozporządzenia ministerstwa sprawie- 
dliwości z dniem 1 stycznia rb. na- 
stąpiła reorganizacja Sądów Pokoju 
w Grodnie. Rozporządzenie to, jak- 
kolwiek wywołane w znacznej mierze 
względami oszczędnościowemi, gdyż 
zredukowano w ten sposób kilku 
urzędników kancelaryjnych, ma jed- 
nak bezsprzecznie wielkie znaczenie 
dla mieszkańców Grodna, szczególnie 
zaś dla ludności niezamożnej, której 
najczęściej wypada zwracać się do 
Sądu Pokoju. 

Dotychczas m. OQrodno podzielo- 
ne było na 3 okręgi sądowe, przy- 
czem okięg 3-ci obejmował również 
i pobllzkie gminy wiejskie. Obecnie 
gminy te przydzielone zostały do 
nowoutworzonego Sądu Pokoju w 
Skidlu, Sądowi zaś w Grodnie pod- 
legać będzie całe miasto bez podzia- 
łu na okręgi. 

Na czele nowego Sądu Pokoju 
stanął chlubnie znany i ogólnie ce- 
niony sędzia p. Komornicki. 

LIDA. 

— Polowanie świąteczne. W 
czasie świątecznym, 28—30 grudnia, 
odbyło się w dobrach Żołudzkich, 
X. Ludwika Czetwertyńskiego, trzy- 
dniowe polowanie z naganką, wynik 
którego, mimo niesprzyjającej pogo- 
dy, jak na stosunki kresowe, pize- 
szedł wielkie oczekiwanie. W 12-cie 
bowiem strzelb zabito: 1 dzika, 3 wił: 
ki, 4 lisy, 2 cietrzewie i 82 zające. 

Tak piękny rezultat osiągnięto po, 
jednorocznem zaledwie, specjalnem 
zaopiekowaniem się zwierzostanem, 
przez dokarmianie zimą, tępienie bez- 
względne wałęsających się psów, oraz 
zwalczanie kłusownictwa. Dodać na- 
leży jeszcze, świetną organizację i 
przeprowadzenie samego polowania, 
Oraz wzorowe urządzenie kniei, gdzie 
na całkowicie wykarczowanych linjach 
kwartalnych, zawczasu przygotowane 
były zamaskowane stanowiska. 

Polowanie przeplatane było nieo- 
dzownym brydżem i miłą sąsiedzką 
pogawędką, a oboje gospodarstwo, z 
iście staropolską gościnnością, podej- 
mowali przez te parę dni grono Są- 
siadów, mniej liczne niź się spodzie- 
wano, gdyż przerwa komunikacji te- 
legraficznej i telefonicznej uniemożli- 
wiła zawiadomienie o terminie dalej 
zamieszkałych. 

— (i) Poświęcenie gmachu 
Sądu pokoju i urzędu gminnego 
w Skidlu. Dn. 5 sierpnia odbyło się 
w Skidlu poświęcenie nowo zbudo- 
wanego domu w którym się zaloko- 
wały narazie dwa urzędy, gmina i 

    

Odgłosy powojenne. 
Jean da Pierrefeu: „L'anti — 
Plutarque". Paryż. 1925. 

°° Plutarach, słynny grecki poligraf, 

który też i w Rzymie cezarów spędził 

długie lata, nietylko zostawił po S0- 

bie nieśmiertelne traktaty filozofa i 

moralisty lecz i z dobrym  czterdzie- 

stu najwybitniejszym, wielkim dudziom 

starożytności wzniósł w biografjach 

swoich pomniki nad spiź trwalsze, 
Przez wieki całe uchodziły biogra- 

ficzno anekdotyczne monumenta Plu- 

tarchowe za ostatnie słowo: prawdy 

niewzruszonej i niedościgłej majesta- 

tyczności. Weszła nawet w przysłowie: 

postać plutarchowa. Peryklesy i Ko- 

rjolany, Alcybjadesy i Katony, Arysty- 

desy i jak się tam oni wszyscy na- 

zywają, których posągi wyrzeźbiło 

pióro Plutarcha — dotąd w pamięci 

potomnych żyją tem życiem, które 

tchnął w nich potężny ich biograf. 

Znamy ich takimi, jakimi ich „uwiecz- 

nił*wielki luminarz skromnej beockiej 
Cheronei. = : i 

Dopiero w drugiej połowie ubie- 

głego stulecia zaczęto mocno opuki- 
wać PRACE posągi... Ale to do 

eczy nie należy. 
^ Dziś jeszcze każdy może śmiało 

stawiać Plutarcha za uosobienie 
jakby jakiejś wyższej potęgi co na 
kartach Historji (jak się to górnie 
mówi) wykuła dłutem swoim nie- 

śmiertelne imiona! | R. 
Tak też, rok mniej więcej temu, 

uczynił p. Jean de Pierrefeu. ;Napisał 

książkę wystawiającą byłych wodzów 

Głębokie, 7.go stycznia. 
Do Rewizyjnej Komisji wybrani: 

pp. Józefowicz Piotr, Rutkiewicz Win- 
centy, Węcławowicz Henryk i Susz- 
kiewicz Eljasz. 

Do Komisji Rolniczo-Drogowo- 
Sanitarnej: pani Korsakowa z maj. 
Uzrecze, pp. Bujwid, Romanowicz, 
Trawiński, Jancewicz i Paszkiewicz. 

Do Komisji Opieki Społecznej i 
Kultur.-Oświat.; pani. Staniszewska, 
pani Jacynowa, ksiądz dziekan Zien- 
kiewicz i p. Hajko. 

więta minęły u nas jak i w całej 
zresztą Polsce pod znakiem oszczęd- 
ności, skrupulatnej kalkulacji docho- 
dów i rozchodów. Ciężki kryzys go- 
spodarczy wycisnął jaskrawe piętno 
na wszystkich dziedzinach życia. Tro- 
ski o dzień jutrzejszy nie pozwalają 
spokojnie się oddawać  uciechom 
świątecznym. K. W. 

Sąd pokoju dla IV rewiru. Poświę- 
cenia dokonał ks. Leon Żebrowski 
dziekan grodzieński i senator. Na u- 
roczystość przybyli z Grodna p. Sta- 
rosia Rogalewicz, p. prezes Sądu 
Giedrojć, p. wiceprezes Sądu Nowiń- 
ski, p. poseł Łaszkiewicz, przedsta- 
wiciele sądownictwa, adwokatury, 
administracji i policji powiatowej. Z 
miejscowych byli obecni ks. Pietkie- 
wicz, proboszcz z Kaszubińc, miej- 
scowy proboszcz prawosławny i inni. 

Po poświęceniu ksiądz dziekan 
wygłosił dłuższe przemówienie o zna- 
czeniu sądownictwa i samorządu, 
które wtedy spełnią należycie swoje 
zadania, gdy się oprą na niezłomnem 
prawie Bożym. 

Po księdzu dziekanie przemawiali: 
przezes Sądu © znaczeniu Sądów 
pokoju, starosta o znaczeniu samo- 
rządu gminnego. Poseł Łaszkiewicz, 
zaznaczając, iż nowopowstały Sąd w 
Skidlu łatwiej będzie obsługiwał po- 
trzeby ludności miejscowej, życzył 
mu pomyślnego rozwoju. 

WILEJKA POWIATOWA, 

— Echa sprostowania. W zwią- 
zku ze sprostowaniem intendentury K. 
O. P. p. Kazimierz Borowski nadsyła 
następującą odpowiedź: 

Pomijając pierwszą część sprosto- 
wania p. Szefa (N 290 Słowa), które 
to sprostowanie nie obalił» faktu 
niedopuszczenia oferentów ze sfer 
produkujących do procedury prze- 
targowej wobec zasadniczego odrzu- 
cenia ich otert,có niepotrzebnie nara- 
ziło ich na koszty i przykrości, po- 
zwolę sobie zwrócić uwagę p. Szefa 
na to iż zgniła osina, dostarczana 
przez p. Kulbacha, w żaden sposób 
nie może być uważaną za drzewo 
twardsze od proponowanej przezem- 
nie suchej sosny. 1 wbrew  twier- 
dzeniu p. Szefa, jestem przekonany, 
iż na operacji oddania opału po 7,5 
żł za m* p. Kulbachowi z pominię- 
ciem mojej oferty po 6 zł. za m*, 
skarb nie tylko nie zyskał 50 proc, 
lecz stracił 75 proc. Przy oddawaniu 
dostaw zwykle się zasięga informa- 
cji o rzetelności dostawcy. Dostarcza- 
łem opał do 3 komp. | baonu K.O.P. 
Wywiązałem się z tej dostawy ku 
zadowoleniu dowódcy tej że kompa- 
nji, o czem chyba wie miejscowa 
intendantura. Dla czego więc p. Kui- 
bach został wybrańcem losu, pozo- 
staje i nadal tajemnicą. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

naczelnych francuskich podczas wiel- 
kiej wojny światowej zgoła w innem 
świetle niż.. oficjalne z placu boju 
biuletyny a potem opisy wielkiej woj- 
ny dla użytku... młodzieży szkolnej i 
szerokich sfer czytającej publiczności. 

Zatytułował zaś książkę swoją 
wcale niezwykle: „Plužargue a menti“ 
(Plutarch skłamał). 

Książka, suto nadzianą źródłowe 
mi dokumentami, wywołała dość po- 
kaźny „huczek*. Rozeszło się jej do dziś 
dnia 198 wydań. 

P. Pierrefeu, zachęcony tak jaw- 
nym dowodem łaknięcia społeczeń- 
stwa francuskiego „Świętej prawdy*, 
napisał niedawno książkę drugą, nie- 
jako dalszy ciąg swego Plutarcha, za- 
tytułował ją  „L'Anti-Plutarque" i 
ogólnikowemi refleksjami pogłębił wy- 
razistość galerji portretów, poprzed- 
nio namalowanych. Odpowiada też w 
niej na atakowanie go za to, że „po- 
derwał* prestige wodzów francuskich 
wobec świata, że odarł pod niejednym 
względem z blasku wojenne dzieło 
dokonane przez rodaków." «Opatrz- 
ność — odpowiada p. Pierrefeu—po- 
zwoliła mi być bardzo blisko - tych 
wodzów naczelnych, którzy. mieli za 
zadanie nielada doprowadzić Francu- 
zów do zwycięstwa. Przyłożywszy 
się, jakiem tylko mógł, do wojennego 
dzieła, wysńułem z niego ściśle lo- 
giczne konsekwencje. Nie moja wina, 
żem ujrzał: całą próżność (vanite) 
wojennego dzieła, małą miarę tych, 
którzy mu się poświęcają tudzież 
kłamstwa Historii...» 

Oczywiście, nie jest bynajmniej 

s 

Ze spraw kościelnych. 
Czy Filip Morozow będzie bis- 

kupem? 

W. numerze wczorajszym «Słowo» 
podało wiadomość ;o ewentualnej 
nominacji Filipa Morozowa, b. archi- 
mandryty, który w końcu ubiegłego 
roku przeszedł na wyznanie rzymsko- 
katolickie. Według tych pogłosek no- 
minacja ta miała nastąpić w związku 
z przyjazdem do Wilna arcybiskupa 
Ciepiaka. 

Słusznie jednak opatrzyliśmy ją 
znakiem zapytania, stając na siano- 
wisku, iż wersja - taka brzmi nieco 
nieprawdopodobnie. 

B. archimandryta: Filip Morożow, 
jest tak niedawno członkiem Kościoła 
katolickiego, iż trudno jest objektyw= 
nie sądzić jego zasługi. 

Udaliśmy się tedy do Kurji Bi- 
skupiej celem  zasiągnięcią  wia- 
domości tyczącej nominacji na bisku- 
pa chełmskiego i nowogródzkiego — 
neofity, Filipa Morozowa. Niestety, 
ks. biskup Michalkiewicz, z powodu 
niedyspozycji niemógł udzielić nam 
wyczerpujących informacyj. 

Zastąpił Jego Ekscelencję ks. Szam- 
belan Wiskont. 

— „Wiadomość o przyszłej no- 
minacji Filipa Morozowa nie wydaje 
mi się prawdziwą. Djecezji 4unickiej 
w Polsce niema. Była w Chełmie, tale 
została zniesiona. Chełm należy dziś 
do djecezji iubelskiej. 

Co do nominacji Morozowa w 
związku z pizyjazdem Ks. Arcybisku- 
pa Cieplaka — to muszę panom za- 
komunikować, że żylko papież może 
mianować biskupów unickich. 

W. Polsce istnieją właściwie dwie 
unje: jeden kościół unicki to akcja 
arcybiskupa Szeptyckiego — narodo- 
wościowa. Druga to — katolicy o 
obrządku wschodnio-słowiańskim. W 
kościele unickim tylko wyjątkowo 
metropolici mają prawe mianować 
egzarchów. 

Ks. Chalecki informuje nas, iż 
wiadomość ta o nominacji o tyle 
wydaje się jeszcze nieprawdopodob- 
ną, iż neofita Morozow nazbyt krót- 
ko jest na łonie Kościoła katolickie- 
go, nie stwierdzono jeszcze tak wiel- 
kich zasług Jego na polu działalności 
Kościoła iżby mianować go już mo- 
żna bylo biskupem“. 

Przy sposobności zagadnęliśmy 
naszego interlokutora © szczegóły 
przejścia na wyznanie unickie pewnej 
wsi w Dziśnieńszczyźnie. 

— „lstotnie, tamtejszy pop prze- 
chrzcił się wraz z większą częścią 
parafji. Wypadki takie w ostatnich 
czasach mają coraz częściej miejsce, 

Objaw przechodzenia coraz żyw- 
szego na łono Kościoła. Rzymskiego 
świadczy tylko wybitnie o żywotności 
i o trwałości przewodnich idei Chry- 
stusowych. Sch. 

* 

Skądinąd' dowiadujemy się, że 
zapoczątkowany u nas przeż archi- 
mandrytę Filipa ruch unicki przybie- 
ra coraz większe rozmiary i ilość 
wyznawców powiększa się stalę. 

Pomimo tego, że liczebny stan du- 
chowieństwa, które wyraźnie wypo- 
wiedziało się za przejście na łono 
kościoła unickiego trzymany jest Ści- 
śle w tajemnicy, obecnie naliczyć już 
można dziesięciu księży. 

Kościół po Augustjański przy ul. 
św. Andrzeja odwiedzają licznie mo- 
dlący się, a znane są już wypadki 
przejścia całych parafji w prowincji 
na łono kościoła unickiego. 

Zarząd Spółki Akcyjnej „PAC* 
ma zaszczyt zakomunikować, iż od 
dnia 1 stycznia składy i administra- 
cja Spółki „Pac zostały przeniesione 
do własnego domu przy ulicy Me- 
tropolitalnej Nr. 5. 
Godziny operacyjne od 9-ej do 6-ej. 

  

dowiedzionem, że p. Jean de Pierre- 
feu jest dla wodzów armji francuskiej 
podczas wielkiej wojny właśnie... 
Plutarchem, na którego świat czekał, 
To też, wolno w jego <Plutargue a 
menti»  dopatrywać więcej — зеп- 
sacji niż ...wiekopomnej rewelacji, 
Natomiast w drugiej jego pracy, któ- 
rej oto egzemplarz 27-g0 już wyda- 
nia mam przed sobą, znajdują się 
„„poelądy, których śmiałość— pięknie 
świadczy o zmyśle krytycznym Fran- 
cuzów. Opinje p. Pierrefeu, ręczyć 
można, że nie są odosobnione. On 
tylko miał odwagę powiedzieć głoś- 
no to, co mnóstwo ludzi—cichaczem 
myśli. 

‚ ОЮ zamiast «recenzji» o książce, 
kilka żywcem z niej wziętych wyjąt- 
ków—w streszczeniu, aby nie słów 
lecz źreści rzucić jaknajwiększą ilość 
w niniejszy odcinek gazęty. 

Optymizm i rozczarowanie 

„Obejmując myślami _ upłynione 
dziesięciolecie od pamiętnej nazawsze 
dały 2 sierpnia 1914-go, jedno rzucą 
się przedewszystkiem w oczy, mia- 
nowicie bezmiar rozczarowań, które 
przypadły nam, Francuzom, w udziale, 

den naród nie otrzymał tak ciężkiej 
lekcji — doświadczenia. Spłonął by 
ze wstydu, ktoby miał odwagę przej- 
rzeć dziesięć ostatnich roczników ja- 
kiej wielkiej paryskiej gazety. lież to 
głupstw wierutnych pomyśiano, po- 
wiedziano i wydrukowano! „ 

Np: po pierwsze: „wojna potrwa 
najdłużej... trzy miesiące!" Kto lan- 
Sował w Świat tę przepowiednię, co 

ŁO Wo 

Fałszerska afera w Budapeszcie. 
Decydujące wyniki śledztwa, 

BUDAPESZT, 8.1. Pat. Oficjalnie 
donoszą, że śledztwo w sprawie fał- 
szerstwa biletów 1,000  frankowych, 
postępuje szybko naprzód. 

Gero, urzędnik techniczny Insty- 
tutu kartograficznego, przesłuchiwany 
wczoraj rano zeznał, że papier na 
fałszywe banknoty oraz klisze były 
fabrykowane przez Jana Firaga do- 
zorcę robotników jak również przez 
maszynistów Kiessa Ludwika i Ster- 
linga Władysława Oraz mechaników 
instytutu kartograficznego Józefa Hala 
i Franciszka Faragha. Gero zeznał, że 
maszynę do fabrykowania papieru 
sprzedał u handlarza żelaznych  to- 
warów. 
, Policja wykryła owego handlarza 
i odnalazła maszynę, którą przynie- 
siono na policję, Według zeznań Ge- 
rego, kiisze były fabrykowane w dwuch 
egzemplarzach dla każdej strony ban- 

knotu i we wszystkich kolorach.. Na- 
stępnie byłysone, na rozkaz Gerego, 
stapiane całkowicie. Sfabrykowano 
25,000 biletów 1.000 frank. z czego 
wiele się nie udało. Gotowe bilety 
zabierał z piwnicy Windischgraćtz. 

Policja aresztowała osoby wymie- 
nione przez Gerego. 

BUDAPESZT, 8.1. Pat. Wobec te- 
go, że śledztwo w sprawie  fałszer- 
stwa banknotów frankowych dopro- 
wadziło do decydujących wyników, 
hr. Bethlem prezes Rady Ministrów 
miał wczoraj po południu audjencję 
u regenta Horthy'ego, któremu zdał 
Sprawę z obecnego stanu Śledztwa. 

Regent z pelnem zadowoleniem 
przyjął do wiadomości sprawozdanie 
kancierza. wyrażając nadzieję, że wła- 
dze śledcze osiągną w interesie kraju 
szybki i całkowity skutek. 

Dalsze szczegóły śledztwa. 
BUDAPESZT, 8-1 Pat. W ciągu 

dnia dzisiejszego przesłuchała policja 
resztę osób podejrzanych. Przedew- 
szystkiem przesiuchany został rzym- 
sko-katolicki biskup połowy  Zadra- 
vacz, ponieważ był on powiadomio- 
ny o fałszerstwie Biskup oświadczył 
jednakże, że z chwiłą kiedy się do- 
wiedział o celach tego fałszerstwa 
natychimiast wycofał się z całej akcji. 

Protokuł spisany przez biskupa 
odesłano do kompetentnego w tej 
sprawie sądu wojskowego. 

BUDAPESZT, 81. Pat. Przeciwko 

Nieprawdziwe 

BUDAPESZT, 8.1. PAT. Według 
miarodajnych danych, _ wiadomości 
prasy zagranicznej jakoby już od 
Szeregu lat fabrykowano fałszywe 
banknoty i puszczano je w ruch na 
terytorjach należących dawniej do 
Węgier, są jak to wykazują wyniki 
śledztwa, również nieprawdziwe jak 
i nieprawdziwemi są uporczywie 
szerzone wiadomości mówiące o u- 
dziale w tej sprawie hr. Pawła Tele- 
ky i bar. Perenyi. Pogłoski jakoby mi- 
nister Oświaty i minister Obrony 
Krajowej zamierzali w związku z tą 
aferą podać się do dymisji, są nie- 
prawdziwe. Obecny urlop ministra 

aresztowanym funkcjonarjuszom in- 
stytutu kartograficznego  Geremu, 
Viargowi, Kissowi, oraz innym, roz: 
poczęły władze śledztwo dyscypii- 
narne, Równocześnie zosiałi Oni za- 
wieszeni w urzędowaniu. 

BUDAPESZT, 8,1. Pat. Policja 
przesłuchała dziś przed południem 
jako świadka posta Juljusza Geembe- 
za w jego mieszkaniu, gdyż jest on 
mocno chory. Poseł Geembez oświad- 
czył, że nie miał żadnych wiadomoś- 
ci o aferze fiankowej o której do- 
wiedział się dopiero z pism. 

wiadomości prasy zagranicznej. 
Obrony krajowej był postanowiony 
jeszcze przed wykryciem fałszerstwa. 
Wobec pogłosek, że ministra Obrony 
krajowej władze włoskie w  Medjo- 
linie aresztowały, stwierdza się, że 
nie był on wcale w Medjolanie ani 
nie naradzał się z węgierskim związ- 
kiem obrony rasy, ponieważ z Trie- 
stu pojechał statkiem prosto do Aten. 
Energiczne dochodzenia trwają w 
dalszym ciągu dając wyniki z Któ- 
rych wywnioskować można, że cho- 
dzi o akcję aferzystów, którzy dla 
osobistych zysków  materjalnych po- 
trafili sobie zjednać pomoc pewnych 
osobistości przedstawiając im  fanta- 
styczne cele polityczne. 

Afera nie miała tła politycznego 

BERLIN, 8 l. PAT. W zastępstwie 
przebywającego obecnie w  Buda- 
peszcie posła węgierskiego w Berli- 
nie Kanhy'ego, węgierski charge d'af- 
faires won Wettistein przyjął przed- 
sławicieli prasy berlińskiej i oświad- 
czył im co następuje; Wszelkie za- 
rządzenia, które doprowadziły do: a- 
resztowania ks. Windischgraetza i 
szefa policji Nadeszy'ego, są zarzą- 
dzeniami tylko rządu węgierskiego. 
Rząd francuski nie podjął w tym kie- 
runku żadnych kroków i nie wywarł 
żadnego nacisku ną rząd węgierski. 

Śledztwo nie wykazało jakoby 
„Sensacje' prasy francuskiej 

PARYŻ, 8 |. PAT. Dzienniki po- 
święcają wiele miejsca sprawie  fał- 
szerstwa banknotów 1000 frank. na 
Węgrzech, przyczem stwierdzają, że 
sprawa ta stanowi istotny spisek poli- 
tyczny skierowany przeciwko żywot- 
nym interesom Francji i małej En- 
tenty. Według Matin, zdaje się to 
już być ustalonem, że osobistości 
skompromitowane w tej aferze były 
na służbie zakrojonego na olbrzymią 
skalę spisku knowanego w Bawarji 
już od października ubiegłego roku. 
Spisek ten był przygotowany we 
wszystkich szczegółach i zaaprobo- 
wany przez eks-kaisera a miał na 

fałszowano i inne banknoty. Pogłoski 
o zamierzonem ustąpieniu ministra 
Spraw Wewn. i ministra Oświaty są 
wiadomościami kolportowanemi ten- 
dencyjnie. Skład rządu w niczem się 
nie zmieni. Urlop ministra honwe- 
dów nie pozostaje w żadnym sto- 
sunku do sprawy wykrycia tałszerzy. 

Dotyczasowe śledztwo wykazało, 
że fałszowanie banknotów było akcją 
prowadzoną przez osoby znajdujące 
się w trudnem położeniu finansowem, 
które zdołały pod pozorem czynu 
patryjotycznego uzyskać poparcie kil- 
ku urzędników. 

i niemieckiej. 
celu przekształcenie całej karty Eu- 
ropy Środkowej. 

WIEDEN, 8.1. PAT. Neue Freie 
Presse donosi za budapesztenskim 
dziennikiem Villag, «że sekretarz ks. 
Windischgratz Rab, bawiąc w Niem- 
czech w celu zamówienia papieru 
na banknoty, wszedł w stosunki z 
radykałami prawicowymi w  Bawarji 
i wtajemniczył ich w zamiar  fałsżo- 
wania banknotów. W swoich obec- 
nych zeznaniach Rab potwierdził ten 
fakt i dodał, że wszystkie czynniki 
w Niemczech z któremi / konferował 
wiedziały o planowanem fałszerstwie. 

1000 frankówki w Nadrenii, 
stali francuscy urzędnicy policyjni do 
okręgu Ruhry i Nadrenji w celu 
stwierdzenia ile fałszywych bankno- 
tów 1.000 frank. jest tam w obiegu. 

BERLIN, 8.1. PAT. Berliner Ta- 
geblatt dowiaduje się w związku z 
aferą fałszowania banknotów 1.000 
frank. na Węgrzech, że wysłani zo- 

  

doznała sromotnego fiaska? Ekono- 
miści. 

Powióre. Oibrzymia armja nie- 
miecka wtarga do Belgji jak powódź, 
ta armja, o której myśląc drżała Fran- 
cja przez 50 lat—i—i opinja publicz 
na francuska już ją lekceważy! Już 
20 sierpnia trąbiły gazety paryskie, 
że armja niemiecka.. niema co jeść, 
że z głodu ginie! Najfantastyczniej- 
sze drukowano opowiadania, jak całe 
regimenty boszów dawały się brać 
w. niewolę... na kawałek chleba. Ich 
pociski — nie wybuchają wcale, tak 
to tandeta. Nic dziwnego! Made in 
Germany. Stuknęły dwie, trzy, po- 
rządne porażki. Wówczas „opinja pu- 
bliczna* przerzuciła się na liczenie na 
piekielną potęgę... prochu wynalezio- 
nego przez Turpina. Cuda opowia- 
dano sobie o czynionych z nim do- 
świadczeniach. Zmiatą z powierzchni 
ziemi— miasta całe! Dzienniki podały 
nawet opisy piramidalnego zniszcze- 
nia, które dokonywały pociski z pro- 
shem Turpina w niemieckich oko- 
pach. Najmniejszej rany — a stosy 
trupów! 

A potem tuż, tuż wyglądano 
przybycia Japończyków. A potem: 
Rosja lada moment miała zwalić się 
na Niemców od wschodu! A któż 
nie liczył na... Bułgarję, a inny na... 
Turcję!.. na Grecję!,. na siły Rumu- 
nji, na.. odrodzenie się Rosji pizez 
rewolucję! 

A gdy—pomimo popelnionego 2 
naszej strony steku błędów—jednak 
uwieńczyło zwycięstwo cztery lata 
najciężejszych ofiar, wówczas rozpo- 

częła się inna Śpiewka: Niemcy za- 
płacą—stanie pokój wieczysty— pakt 
gwarancyjny go utrwali—długi wojen- 
ne ulegną umorzeniu. A koroną te- 
go wszystkiego była idea, że 
zwycięzcy będą dopiero mieli raj na 
ziemi! Odniesione w wojnie zwycię- 
stwo dać musi narodowi energję, 
zdrowie moralne, wiarę w przyszłość, 
otwiera przed nim bezgraniczne pole 
zysków wszelkich. 

A co oglądamy? Opłakaną kome- 
dję «konferencyjs bez końca; niemo- 
żebność odbudowania zniszczeń do- 
konanych przez wojnę przy pomocy 
tego, co ona przyniosła; stopniowe 
kwitowanie z naszych żądań i doma- 
gań się; aljantów naszych albo ego- 
izm albo obojętność; apatja, zniechę: 
cenie i zwalające się na ludność ol- 
brzymie ciężary podatkowe dla spła- 
cenia długów wojennych... na których 
umorzenie liczono łudząc się tak ha- 
niebnie! A pomimo to, zamiast ja- 
snego zdawania sobie sprawy z Sy- 
tuacji i zdobywania się na jaknajzim- 
niejszą krew — co za nieustanne Sy- 
panie sobie piaskiem w oczy! 

Brockdorii-Ranzau rzuca na stół 
konferencji londyńskiej sto miljardów. 
My, upokorzeni i nie panujący nad 
sobą, wspaniałym gestem.. odrzuca- 
my je! Gazety nasze domagają się... 
tysiąca miljardów—a p. minister skar- 
bu hojny jest do rozrzutności, ma- 
jąc na ustach czarodziejską, upajającą 
formułkę: «Miemcy zapłacą!» Iluzje, 
iluzje, iluzje! Słono zapłaciliśmy za 
nie: zawrotnym wzrostem drożyzny, 
załamaniem się franka, ruiną tysięcy 
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Szpieg na dwie strony. 
Wczoraj donosiliśmy o aresztowaniu w 

Warszawie b. aspiranta policji politycznej 
Pawłowskiego jako podejrzanego o szpiego- 
Stwo na rzecz ościennego państwa. й 

Z danych śledztwa pierwiastkowego do- 
wiaaujemy się że: 

W czerwcu roku zeszłego do policji po- 
litycznej zgłosił się młodzieniec, jak się 
później okazało, b, podporucznik W, P. Bo* 
lesław Pawłowski i, przedstawiwszy jaknaj- 
lepsze referencje wojskowe oraz jednej z 
prywatnych iirm handlowych, począł czynić 
usilne starania o przyjęcie do policji poli- 
tycznej, 

Nie mając zbyt wielkiego zaufania do 
łudzi, nieznanych sobie i biorąc pod uwagę, 
iż Pawłowski nigdy poprzednio w policji 
wogóle nie służył, naczelnik warszawskiej 
policji politycznej p. Sakarz, na usilne proś- 
by innych, przyjął go w charakterze aspiran- 
ta na próbny okres, 

Wobec tego, iż zachowanie się i sama 
praca w policji politycznej nie wróżyły nie 
dobrego, naczelnik Sakarz po trzech miesią: 
cach służby zwolnił Pawłowskiego z policji 
politycznej, na mocy art, 63, co miało miej- 
sce we wrześniu zeszłego roku. Prócz tego 
nad Pawłowskim został urządzony sekretny 
nadzór, kióry dał bardzo ciekawe wyniki. 
Sk nstatowano „bowiem że Pawłowski w 
dalszym ciągu udaje już nietylko aspiranta, 
lecz mianuje się uawet komisarzem policji 
politycznej i rzuca się nie tylko na szantaż, 
lecz wykazuje chęć zdrady pewnych tejeme 
nic państwowych, z czem zwiaca się do roz- 
maityci osób, mających ścisłą łączność z Oś- 
ciennem państwem. 

Naczelnik Sakarz zwrócił się do proku- 
ratora sądu okręgowego o aresziowanie Paw- 
łowskiego, lecz ouzymał odpowieiż, że brak 
jeszcze niezbitych dowodów itd. 

‚ ‚ Pawłowskiego w dalszym ciągu Šledziti 
już nie wywiadowcy policji politycznej któ* 
rych znał, iecz wywiadowcy urządu śledcze- 
go. Zauważyli oni, że Pawłowski przestaje 
z bardzo podejrzanymi indywiduamii chcieli 
go aresztować. Pawłowski zrobił _ bardzo 
sprytny lecz 1 ryzykowny krok i... 
aresztować wywiadowców. 

Oczywiście, że po tem wszystkiem aresz- 
towano Pawłowskiego i obecnie cała sprawa 
znajduje się w ręku prokuratora Dołęgi+-Ko- 
walskiego. Pawłowski oskarżony jest o kon- 
takt z: szpiegami i komunistami, którym wy- 
dawał rozinaite papiery sekretne polityczne 
i sądzony ma być z artykułu 102 k.k. (zdra* 
da państwa). . 

+ 

Występy b. posła Koa 
chanowicza, 

, Były poseł Kochanowicz w okre- 
Sie noworocznym został zaproszony 
przez Okręgowy Komitet Rewolucyj. 
ny w Borysowie do wygłoszenia 
kilku prelekcji w miejscowym klubie 
komunistycznym t. zw. Ognisku P. 
Kochanowicz w dniu 31 b. m. przy- 
był do Ogniska na odezyt, lecz wy- 
głosić go nie mógł.. gdyż powstały 
komplikacje natury nie tyle politycz- 
nej, ile alkohoiowej. Trybun ludowy 
nie mógł przemawiać, gdyż zadużo 
wypił 60 procentowej, monopolowej 
wódki, którą wymyśli burżuię, dia 
zgnębienia proletarjatu. Najkomiczniej. 
szym jednak był finał tej tragikome- 
dji gdyż następnym punktem progra- 
mu miał być oświatowy odczyt o 
zgubnych skutkach nadużycia alko- 
holu. „Odczytu tego zebrani wysłu- 
chali ze skupieniem* —- jak mówi 
«Młot» zamilczając jednak o incyden- 
cje z Kochanowiczem. (i) 
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Nowcści 

— Współczesna Encyklopećja Poli- 
tyczna p. prof. Peretiatkowicza Antonie- 

o Część |. (A—G), str. 231, Cena 3 zł, 
Gebethner i Wolf. Ukazała się w handlu 
księgarskim Encyklopedja Polityczna ułożo. 
na w porządku allabetycznym i zawierająca 
nietylko pojęcia zasadnicze, ale równie 
fakty i dane, dotyczące państw współczes- 
nych, importu, eksportu, waluty, partyj po* 
litycznych, prasy oraz krótkie życiorysy pa- 
lityków współczesnych. Do książki dołą- czone są porirety Benesza, Brianda, Cham. 
berlaina, Coolidge'a, Cziczerina, Dmowskie- 
go, Mussoliniego, Focha i Grabskiego. 

— F. Henze: «Boks w obrazach». Ta- 
blice oddzielne z opisem Ą, B.C. О. For- 
mat kieszonkowy. Ładne wydanie, Warsza- 
wa. M, Arct. 1926, 

          

  

Francuzów, gorączką spekulacji i pie- 
kielną żądzą zysku, zdzierstwem i rozbojem w biały dzień, na publicz- nej drodze, szałem zabaw, demorali- zacją wszędzie, wszędzie, wszędzie... 

Podczas najkrwawszych klęsk, w chwilach gdy była Francja wręcz nad przepaścią nie widziano takiego mo- ralnego upadku, takich oszustw, ta- kiej nędzy duchowej i życiowej, ta- kiego bandytyzmu jak nazajutrz po 
najświetniejszem zwycięstwie odnie- 
Slonem kosztem heroizmu bez miary i ofiar niesłychanych 

Patrjotyzm i nacjonalizm. 
Patijotyzm to uczucie; nacjonalizm to spożytkowanie tego uczucia dia 

specjalnych celów, nie mających czę- 
sto nic wspólnego z dobrem ojczyzny. 
Patrjotyzm i nacjonalizm nic nie mają wspólnego. Nastają czasy, że duch 
nacjonalizmu dokona ruiny Europy. 
Nie jestem prorokiem; pairzę tylko Jasno w przyszłość. 

Łajdactwa. 

„.Naciąga się strunę — aż pęknąć 
musi. Dawniej żaden spekulant nię 
ryzykował darć łyka dopóki się da. 
Najzapamiętalsi giełdziarze nie ryzy- 
kowali deprecjować własnej waluty. 
aż do zera. Obawiano się zrujnować 
własny kraj, własną ludność. Operacje 
giełdowe, nawet najgłębsze, miały w 
sobie taką to a taką dozę—ostrożnoś- 
ci. Dziś—względy te i wzgiędziki nie 
istnieją! Va banque! Dla sześciu mie- 
sięcy szalonych zysków poświęca się 
samo istnienie danej waluty. 

kazał * 
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Nr 6 (1016) 

KURJER GOSPODARCZY  Doroczny Bal 
SŁ O 

ZIEM WSCHODNICH 

1923 — 1925. 
Kilka porównań: produkcjai bud- 
żet państwowy Bllans płatniczy. 

Trochę optzmizmu. 

Rek 1924 możnaby scharakteryzo- 
wać jako rok braku kupitału obroto- 
wego i nieurodzaju, rok zaś 1925, 
jako rok, w kiórym ujawniły się w 
całej rozciągłości konsekwencje cho- 
roby roku poprzedniego. Dwa punkty 
krańcowe tego okresu — grudzień 
1023 i grudzień 1925 — stanowiąc 
niby kamienie milowe, pozwolą nam 
zorjentować się czy posunęliśmy się 
naprzód, czy też cotnęliśmy się wsiecz 
w . dziele rozwoju gospodarczego 
kraju. 28 

Qto, kiłka zestawień: 
Rok 1923 rok 1925 

Saldo bilansu 
laandi, do listo- 

75.500.000 _ 388.600.000zł. pada włącznie . 
Wywóz do li- г 

stop. wtgcznie . 1.096.042.000 1.141.500 000zt. 
Stan boziobo- 

cia w 2 tygod- 
miu grudnia . . 62.000 głów  274.000gt6w. 

Produkcja przemysłowa w grudniu 
1923 roku posiadała jeszcze pewien 
rozmach, w grudniu 1925 roku znaj. 
duje się ona w strasznym zastoju. 
Zapasy na składach i w kraju w obu 
okresach nie wiele się między sobą 

- różnią. 

Produkcja pszenicy, żyta, jęczmie- 
mia i owsa w r. 1923 wynosiła ton 12.493.870 
Produkcja pszenicy, żyta, jęczmie- 
nia i owsa w r. 1925 wynosiła ton 13.100.330 

Konjunktury dla eksportu nad- 
wyżki zbożowej z roku 1923 były 
może nieco mniej pomyśine od kon- 
junktur dia nadwyżki roku bieżącego. 

Budżet państwowy w grudniu 1923 
nie był zrównoważony, budżet pań 
stwowy w grudniu 1925 jest$ prawie 
całkowicie zrównoważony. 

Dla uzyskania równowagi budżetu 
w roku 1923 niezbędne były Środki 
nadzwyczajne w postaci emisji ma- 
rek polskica w pierwszych miesią- 
cach roku 1924, podatku majątkowe- 
go, potem emisji bilonu i biletów 
zdawkowych bezprocentowych, po- 
życzek w Banku Polskim, pożyczki ty- 
toniowej włoskiej i t. d. — wydatki 
bowiem w grudniu 1923 były aż o 
199,1 proc. większe od dochodów, P 
w Całym zaś roku 1923 wydatki prze- 
wyższąły wpływy o 132,2 proc. W 
roku 1925 w przeciągu 11 miesięcy, 
wydatki skarbowe wynosiły tylko a 
II proc. więcej od dochodów, która 
10 różnica pokrytą została emisją bi- 
lonu, biletów zdawkowych, pożycz- 
kami wewnętrznemi i zagranicznemi. 
Widzimy więc, że syluacja gospodar- 
cza kraju w dziedzinie produkcji rol- 
nej uległa pewnej poprawie, w dzi:- 
dzinie zaś przemysłu, handlu i biiansu 
handiowego znacznemu pogorszeniu. 

| Sytuacja budżetowa w stosunku 
, do warunków grudnia roku 1923 

uległa wybitnej poprawie. 
Jeżeli się rozchodzi teraz o siły 

nagromadzone w Polsce i użyteczne 
dla celów sanacji finansowej, to mu- 
Simy powiedzieć, że nasze siły go- 

, spodarcze ułegły zmniejszeniu, siły 
, natomiast organiżacyjne państwowe 
„znacznej poprawie. 

» I 
+ 

Decydującym czynnikiem dla no- b 
/ wej sanacji finansów jest opanowa- 
| nie nacisku, wywieranego na naszą 

walutę przez niepokryty i płynny de- 
ficyt bilansu płatniczego. Jeżeli opa- 
nowanie to powiedzie się nam, to u- 
stabilizowany zostanie kurs złotego, 

J! opanowana drożyzna, a zatem i rów- 
, Mowaga budżetu. 
b biiczenie ciężaru leżącego na na- 
; Szej walucie, Sprowadza się do wy* 
prowadzenia salda płatniczego w 510- 

Pa do zagranicy. 

Nic i nikt nie zetrze hańby z czoła 
Francji, że tysiące Francuzów grało 
ma giełdzie przeciw walucie narodo- 

_ wej. Ach, jeśliby opublikowano księgi 
agentów giełdowych—ileż by to wy- 
Szło na jaw nazwisk patentowanych 

 «patrjotów», luminarzy cnót obywa- 
, telskich, którzy spekulowaniem na 

' zniżkę franka wypchali po brzegi 
Swoje kasy! Sam w pewnym «najzac- 

_ niejszym» domu słyszałem jak na- 
' mawiał do tego pewien senator <oto- 
 €zony powszechnym szacunkiem», 
«Trzeba sprzedawać franki! — mówił 

„bez najmniejszej żeny w gronie 
_ osób słuchających go z nabożeństwem. 
Trzeba przedawać. Jeszcze czas! C'est 

encore bon!» 
A jakim respektem otacza się for- 

Au: vtunę choćby zdobytą w najpodlejszy 
 Sposėb! A kto zarobi «jednem pocią- 

gnięciem» krocie, ten je rzucą gar- ścjami: Demoralizacja szaleje. Wieść 
_ o tem, że ktoś na jedne baco stracił 

miljony, chwyta za gardło tysiące lu- 
dzi, opanowanych myślą: <A ja mo- 
głem te miljony wygrać!> Gdy Fran- cja upada pod brzemieniem długów 
i spływa złotem jak krwią — zboga- 
eni paskarze drżą aby, strzeż Boże, lie wezwano ich do ratowania Fran. i. Na tysiące biorą się sposobów 
ye  przeszmuglować swoje kapi- 

; —- zagranicę. Tysiące ich, wy. 
 łasOwanych banknotami aż za роа- 
szewkę garniturów, dusząc gorączko. „wo portfele po kieszeniach, wytężają 
> i wzrok: aby na pierwszy Sy: „Zna: szmygnąć za granicę guzie już wo miejscu»  ziokowali 

8. SKC   

      

  

   

  

  

  

Pożyczki zagraniczne długotermi- 
nowe, jako czynnik odciążający obe- 
tnie nasz bilans, zaliczymy do strony 
dodatniej rachunku. 

Bilans płatniczy za lata 1924 — 
1925 zamknięty zostanie deficytem, 
nie przekraczającym prawdopodob- 
nie 107.000.000 złotych. Jeżeli u- 
względnimy jednak jeszcze zysk na 
deprecjacji złotych, będących w po- 
Siadaniu zagranicy i o ile potrafimy 
się uchronić przed napływem tych 
złotyca do Poiski na wykup walut, 
to deficyt bilansu  piatniczego nie 
przekroczy prawdopodobnie100000000 
złotych. : 

Sytuacja walutowa nie jest więc 
tak groźną, jakby się mogło wyda- 
wać. W przeciągu 2 — 4 miesięcy 
większego eksporiu od importu na 
wzór listopada i grudnia, diug krót- 
koterminowy, kióry nas obecnie gnie- 
cie, zostanie spłacony i dyktatorem 
па rynku waluiowym będzie znowu 
na Bank Polski. Sanacja finan- 
sowa wogóle zaieży więc od tego, 
by przetrzymać te 2 — 4 miesiące, 
niedopuścić do dalszego spadku zło- 
tego, do wzrostu drożyzny i załama- 
nią się budżetu. 

«Tyg. Handl.» 

Iniormacje. 
Kryzys w przemyšle gorzelni- 

czym. 
Wprowadzenie w życie ustawy 0 mo- 

nopoln spirytusowym wstrząsnęło potężnie 
całym dużym odłamem naszego przemysłu 
rolnego. Polityka spirytusowa iządu, Za- 
cieśniając swe zadanie do zarządzeń wy- 
bitnie fiskalnych — ograniczyła i siłamiła 
(rozwój gorzelnictwa przez co zachwiała w 
znaczaym stopniu podstawami produkcji 
roinej wszelka bowiem redukcja uprawy 
ziemniąkw — powoduje auomaiycznie w 
naszych warunkach—obniżanie się wogóle 
poziomu i wydajności gospodarki wiejskiej, 
Zwłaszcza województwa zachodnie—o naj. 
wyższej kulturze rolnej — dotkliwie odczu- 
wają skutki jednostronniej polityki rządu, 
llość czynnych gorzelni w tej dzielnicy z 
733 pizedwojennych spadła obecnie na 340, 
przyczem jednocześnie produkcja spirytusu 
z 814.000 lit. obniżyła się do 246.800, lit., 
co jednakowoż—w stosunku do ogólno- 
państwowej produkcji stanowi około 33 
procent. 

O ile eksport przetworów ziemniacza- 
nych w postaci krochmalu i płatków utrzy- 
muje się na pewnym poziomie, o tyle wy- 
wóz spirytusu z powodu wysokich kosztów 
iodukcji nie może liczyć na powodzenie, 

Tymczasem dotąd prawie nic nie uczyniono 
ze Suony rządu, ażeby racjonalnie rozsze- 
rzyć pojemność rynku wewnętrznego i dać 
ujście  gromaizącym  się  nadmiarom 
produkcji. Te same wspomniane już wzgię- 
dy tiskaine wprowadziy rząd na mylną 
drogę taworyzowania jednostronnej kon- 
sumpcji alkoholu — mianowicie w postaci 
transów— przy zupełnem niedocenianiu zu. 
życia jego dia celów technicznych i zasto* 
sowania w innycii gałęziach przemysłu, 
gdzie spirytus mógłby dostarezyć taniego 
Źródła opału i energji, 

Obecnie zużywamy na trunki 77 pro- 
cent ogólnej produkcji—i zaledwie 7 proc. 
—na cele techniczne. Te same "pozycje w 
Niemczech stanowią odpowiednio 26 proc. 
1 42 procent—czyli, że Niemcy przy znacznie 
stosunkowo mniejszej konsumcji spirytusu 
w postaci napojów zdołali pozyskać dlań o 
wiele szersze pole zastosowania w dziedzi- 
nie przemysłowortechnicznej. Interes gorzel- 
nictwa, tadzież pośrednio i dobro produkcji 
rolnej wozóle—zdaje się niewątpliwie wska- 
zywać na to, że polityka spirytusowa winną 
u nas pójść tą samą drogą, to zn. rozwinąć 
jaknajszerszą piopazandę na rzecz upo- 
wszechnienia spirytusu, jako niewyzyskane- 
go zbioraika taniej energji i ciepła. 

Na skutek spadku wartości złotego о- 
ecnie możliwości eksporiu spirytusu z 

Polski kształtują się w ęcej pomyślnie i w 
powyższy sposób w dzisiejszej chwiłi mo- 
żemy się pozbyć nadmiaru tegoż. 

liość inwentarza przed wojną i 
obecnie, 

Dane statystystyczne zebrane na pod- 
stawie spisu wykazują, iż miejiśmy w kraju 
następujące ilości inwentarza: 

Przed wójną Obecnie 
Bydła. —. —. 8370362 — 8.684.000 
wiń. | 5.237.632 — 5.686.000 

Owiec 4.283.158 — 2.396.000 
Drobiu „|. 21.000.000 25.000.000 

swoje kapitały. Obecnie odpływa emi- 
gracja kapitalistów — powoli; niech- 
że tylko na coś sie zaniesie,,.. па da- 
ny znak zerwie się istna ucięczka w 
obce kraje! 

Perspektywy. 

Czego dokonała wojna czteroleinia 
— widzimy.zPomyślmyż co by to by- 
ło, jeśliby potrwała np. lat dziesięć. 

Po drugiej takiej wojnie, jak ta, 
którąśmy przeżyli, może agonja trwać 
dwadzieścia lat. Podczas tej agonji 
resziki niedobitkėw — zdziczeją. W 
ciągu aż 2000 lat wznosiła się nasza 
Cywilizacja ną wyżyny, na jakich ją 
widzimy. Wystarczy 50-ciu lat aby 

> wróciła do kompletnej bar- 
arji. 

Wielka wojna ostatnia będzie się 
wydawała grą dziecinną w porówna- 
niu do tej, którą nas — czeka. Wy- 
myślane są coraz okrutniejsze sposo- 
by wprost wytępiania masowo lud- 
ności niewiedzonego wojną kraju. 
Teraz już istnieją sposoby obrócenia 
w perzyrę sporego miasta, 

Jeżeli zaś ludzie cywilizowani wy- 
tężają umysł i energję dla wynalezie- 
nia _ jaknajdoskonalszego sposobu 
ziujaowania całej epoki kultury i cy- 
wilizacji, znak to chyba nieomylny, 
że dotknięci są demencją i że na ze- 
garze Przeznaczenia godziny Europy 
już są policzone. 

_ Qdy się oszalało, niema już cofa- 
nia się wstecz. Wojna pójdzie za 
wojną, aż wreszcie zbuntuje się ludz- 
kie siado pchane na rzeź niechybną. 
Wówczas nastanie rewolucja, która 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
8 stycznia 1026 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolar 8,12 i pół 8,10 8,12 
Belgia 37 45 37.09 36.91 
Hoiandja 321.75 325.57 326.93 
Londyn 39.54 39.32 39.42 
Nowy-York 8.15 8.10 8.12 

Paryš 21,30 31,30 31,32 
Praga 24,12 24,18 24,06 
Szwajcarja 157 50 156 50 156 89 
Stokhoim 218.50 219.04 — 217.95 

Wiedeń 114.79 115.8 114.50 
Włochy 32.95 33.03 32,87 

Papiery wartościowe |. 

Pożyczka dolarowa 64.75 (w złotych 524.47) 

  

° kolejowa 118 112 118 

5 pr. pożycz. konw. — = — 
4 pr. pożyczk, konw, 43,50 — 23 
5 proc. listy zast. 2 
Ziemzsk* eprzedw. 18 13,75 

| ROEOPRE TY AWIZO YNOODRO ZO ZTRECE 

Katastrofalna sytuacja 
Litwy. 

Minister skarbu o położe niu 
gospodarczem. 

Litewski minister skarbu, udzielił 
wywiadu przedstawicielom prasy w 
sprawie obecnej sytuacji ekonomicz- 
nej Litwy, Minister oświadczył, #© 

Sytuacja neogół nie przedstawia się 
dodatnio. Rząd zmuszony był do 
podniesienia taryfy na towary przy- 

wożone do kraju. Nowa taryfa celna 
obowiązywać będzie zaledwie kilka 
miesięcy i konieczna jest dla osią 
gnięcia równowagi litewskiego bi- 
lansu handlowego. 

Litwa przeżywa ostry kryzys Z 
powodu nieurodzaju w roku 1924, a 

i urodzaj tegoroczny nie jest najle' 

pszy. Obrót handlowy znacznie Się 
zmniejszył ostatnio mimo środków 
zaradczych. Obecnie trudno jest 

orzec jakim będzie bilans z roku 

zeszłego, przypuszczalnie wykaże 

pasywę. : 

Wszystkie te zjawiska — zdaniem 
ministra--spowodowane są ogólnym 
kryzysem ekonomicznym w Europie 

i nie dotyczą jednej tyiko Litwy. Dia 
ratowania sytuacji gospodarczej kraju, 

rząd kowieński zamierza zwiększyć 

za wszelką cenę eksport towarów 

litewskich za granicę, W ostatnich 

czasach prowadzone są rokowania 
handlowe z szeregiem państw są- 

siednich, w tej liczbie z Łotwą, 
Niemcami, Bolszewją i t. d, 

EENEAEITARALAS 

    

    

1 

    

adena 

  

®© „к 

wo 

  

Bratniej Pomocy Słuchaczy K. E H. w Wilnie pod protekt. Kuratora 
Okr. czkolu. Wiqeńsk. pana D-ra Ryniewicza, odbędzie się 

dziś dn. 9 Stycznia r.b. 

w Salonach Domu Oficera Polskiego 
ul. Mickiewicza Nr 13. 

Do tańca przygrywa orkiestia | P. A.P. Leg. Wejście za zaproszenia- 
Początek o g. 22, 

KOMITET. 
mi zł. 5, dia pp. oficerów i akademików zł. 3, 

  

P 

SANATORJUM im. DLUSKICH 

ZAKO PE WZE 
otwarte 17 stycznia 1926 

  

Znowu wałki z powstańcami. 
Tajemnicze manewry eddziałów bolszewickich nad granicą. 

Dnia 4 bm. w godzinach przedpołudniowych patrulujące straże 3 Br. Kop. 
zauważyły koło wsi Bordy leżącej po stronie bolszewickiej przemaszerowujące 

kolumny wojska bolszewickiego. "asy te wyłoniły się z pobliskiego lasu idąc w 
ierunku nółnocnym. Powiadomiony d-ca kompanji odcinku W. o podejrzanych 

  

ruchach oddziałów bolszewickich zarządził pogotowie. Około godz. 7 wieczorem 
dały się słyszeć po stronie bolszewickiej gęste strzały za wyżej 
wsią. 

wymienioną 

Według opowiadań chłopów z pogranicza rosyjskiego miała się w tem 
miejscu odbyć silniejsza utarczka z powstańcami btatoruskimi. (a. b.) 

  

KRONIKA 
Wsch. sł, o g. 7 m. 45. 

Juljana m. 
Jutro 

po3 Kr, M. 

Zach. sł. o g. 2 m. 59. 

  

  

URZĘDOWA. 

— Reorganizacja policji poli- 

tycznej. Rozporządzeniem Minister- 

siwa Spraw Wewn. zostaje przepro- 
wadzona ! 
policji politycznej. W związku z tem 
p. Delegat Rządu wydał okólnik ty- 
czący się zmiany całego szeregu dzia- 

łów zmiankowanej instytucji, Między 

innemi przechodzi z dniem 7—X bi; 

egzekutywa pol. polit. w ręce policji 

mundurowej. polit; 

należeć będzie jedynie wywiad i spra- 

wy informacyjne. (ab), 

reorganizacja Urzędu 

Do policji politycznej 

— (b) Walka z lichwą i spe- 
kulacją. W najbliższych duiach od- 

będzie się posiedzenie komitetu do 

wałki z drożyzną w celu 

nia cen*ra towary branży spożyw- 

czo-bakalejnej. 

zmniejsze- 

Obecnie komitet prowadzi prace 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA*) 

Dziś 

MADAME POMPADOUR 

Początek o g. 8 m. 15 wiecz. 

Jntro 

o godz. 12 m.30po cenach najniższyc В 

3:ci poranek kameralny 
o g. *ej pp. 

Madame Pompadour 
o g. 8 m, 15 wiecz. 

Rew ja 

    

SALA KLUBU HANDL.PRZEMYSŁ, 
ul. Mickiewicza 33*a. 

Wtorek dn. 12 stycznia 1926 r. 
Jedyny koncert 

program wypełni znakomity tenor- 
bohaterski opery Warszawskiej 

St. Gruszczyński 
W programie: Arje z oper, romansy 

i pieśni. 

m 
Bzz STAI G a API POZWIE SRS 

    Bilety wcześniej do nabycia w księ- 
garni <LEKTOR» ul. Mickiewicza 4.   

a Początek o g. 8.30 w. E 

w mordzie i rabunku utopi resztę 
ocalałych <skarbów kultury i cywili- 
zacji» i kres położy każdej robocie 
produktywnej, każdej wytwórczości.. 
Wówczas zwali się na Europę Azja, 
jak lawina pchnięta przez Rosję zdzi- 
czałą. 

Wielkie narody Europy nie mają 
dziś przywileju takiej siły militarnej, 
któraby im zapewniała supremację 
nad narodami, siojącemi na niższym 
szczeblu kultury i cywilizacji. Dziś 
każdy naród choćby najbardziej pry- 
mitywny możerozporządzać najstrasz- 
livszemi narzędziami zniszczenia. Ma: 
szyna Śmiercionośna, wytwór najwyż- 
szej inteligencji dostaje się do iąk 
zupełnych barbarzyńców. Co za 
ironja okrutna! Bydię ludzkie, posłu- 
gując się mitraljezą, kładzie trupem 
całe zastępy elity społecznej i kwiaty 
tysiącietniej kultury i cywilizacji! 

Oto co widać w perspektywie z 
tego «punktu», na którym dziś sto- 
imy. Niema chwili do stracenia. tEu- 
ropa powiana murem zwartym stanąć 
wobec nawały barbarzyńskiej, która 
już zaczyna bić złowrogo w okopy 
cywilizacji... 

s 

  

Tak dziś się we Francji pisze. 
Takich głosów słucha się dziś tam 
z zapartym oddechem. | nie śni się 
tam nikomu zatykać uszu — aby nie 
słyszeć, Gdyż nie o «dobry humor» i 
«spokój błogi» chodzi tam ludziom 
mądtym i wytrawnym lecz — o samo 
już istnienie Fiancji — i Europy. 
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nad porównaniem cen wileńskich z 
cenami w innych miastach  Rzplitej. 

— (b) Redukcje w biurach 

notarjalnych. Poszczególne urzędy 

notarjalne rozpoczęły prace dla prze- 

prowadzenia z dniem 15 b. m. re- 

dukcjt personelu. Redukcja ta prze: 

prowadzona zostanie z konieczności 

przeprowadzania akcji oszczędnościo: 

wej wywołanej ogólnym kryzysem 
ekonomicznym. 

— (i) Odebranie debitu. Minister- 
stwo spraw wewnętrznych odebrało 

debii pocztowy na terenie Rzeczypo- 

spolitej dziennikom wychodzącemu w 
Chicago w języku rosyjskim p. n. 
„ Wielikij Mir*, za zamieszczanie tenden- 
cyjnych i niezgodnych z prawdą wia- 

doiności godzących w prestige pań- 

stwa polskiego. 

— (i) ilu zostało wysiedlo- 

nych z granic Polski. W roku 

1925 z terenu Wileńskiego Okręgu 
Administracyjnego zostało wysiedlo- 

nych do Litwy 2 osoby i do Rosji 

sowieckiej 174 osób, wliczając w to 

także iludzi z powrotem . przerzuco- 

nych przęz granicę z Rosji do Pol 
ski, 

— [x] Przeniesienie urzędu 

Okręgowej Komendy P. P. w 

Wilnie. jak się dowiadujemy urząd 

O;ręgowej Komendy Pol. Państw. w 
Wilnie zostanie w najbliższym czasie 
przeniesiony z gmachu przy ul. Do- 

minikańskiej do gmachu, gdzie się 
dotychczas mieścił Związek Chrze- 
ścijański Zawodowy, przy ul. Ś to 
Jańskiej 3. 

SAMORZĄDOWA. 

— (b) Zjazd lekarzy powia- 
towych. W dniach 16 i 17 b. m. 
odbędzie się w Delegaturze Rządu 
zjazd lekarzy powiatowych oraz ich 
pomocników, jak również spodzie- 
wane jest przybycie sanitarnych leką- 
rzy samorządowych. 

Program zjazdu przewiduje: 16.go 
godz. 16—20 referat @-г Szczerbiń- 
skiego (inspektor lekarski) „O sto- 
unku samorządów i lekarzy samo- 
rządowych do  starostwa*, referat 
der Soroki „Uregulowanie opieki sa- 
nitarnej nad szkołami powiatowemi”, 
referat d-r Stefanowskiego „Reorga- 
nizacja sekcji leczniczych prowadzo+ 
nych przez 
uj: dnosiajnienia 
wėdztwa Wilenskiego“ i referat 
Zakrzewskiego 
walki z nierządem i chorobami we- 
nerycznetmi», 

samorządy w  kwestji 
na terenie woje- 

d-r 
«Uregulowanie akcji 

17-go godz. 9—14 referat @-г 
Sumoroka «Sprawy łaźni i odwszal- 
ni», referat d-r Zakrzewskiego 
sowe spożywanie pizez ludność spi- 

«Ма- 

гуиви — skażonego». — Zamknięcie 
zjazdu, 

— (i) Zdrowotność w powie- 
cie Wileńsko-Trockim, Według 
nformacji z wydziału zdrowia pow. 

Wileńsko-Trockiego we wsi Prało- 
wszczyzna pojawiła się epidemja du- 
ru 'plamistego; w Kosinie i okolicach 
zanotowano zbiorowe zachorzenie 
na choroby weneryczne. 

— (i) Jaglica na Wilenszczyž- 
nie. Według danych statystycznych 
Wileńszczyzna zajmuje drugie miejsce 
w rozwoju epidernji egipskiego za- 
palenia oczu. Wszelkie : wysiłki władz 
zdążające w kierunku usunięcia tej 
choroby napotykają na nieprzezwy- 
ciężony opór w postaci braku za- 
rządzeń higienicznych na wsiach. 

MIEJSKA. 
[x| Posiedzenie komisji 

prawnej w Magistracie. W ponie- 
działek, dnia 11 stycznia r. b. © godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się w Magisira- 
cie posiedzenie komisji prawnej. Na 
posiedzeniu tem będą rozpatrzone 
następujące sprawy: 1) Sprawa usta- 
lenia godzin handlu w zakładach go- 
spodnio-szynkarskich. 2) Podanie An- 
drzeja Malinowskiego O przywrócenie 
umowy na wydzierżawienie placu do 
zakopywania padliny. 3) Sprawa roz- 
iachunków z tytułu należności za ro- 
boty brukarskie wykonane przez fir- 
mę «Kadem>. 

— (x) Banki upoważnione do 
pobierania opłat miejskich za 
energję elektryczną. Jak nas 
informują niektóre banki w Wiinie 
zostały upoważnione do pobierania 
opłat miejskich za 2użyią energję 
elektryczną, a mianowicie: Bank T-w 
Spółdzielczych, Wileński Prywatny 

Bank Handiowy, Bank  Rolniczo- 
Przemysłowy, 1 oddziat Banku Roln.- 
Przem., Bank Spółdzielczy Ludowy, 
Bank Bunimowicza, Żydowski Bank 
Spółdzielczy, Centrala Spółdzielczego 
banku żydowskiego, Żydowska Kasa 
Pożyczkowo - Oszczędnościowa i 
Bank Kupców i Przemysłowców Ży- 
dowskich. 

— (x) Posiedzenie Urzędu 
Rozjemczego. W dniu 7 b. m. 
odbyło się posiedzenie Urzędu 
Rozjemczego do spraw najmu, Na 
porządku dziennym były rozpatrzone 
22 sprawy, z których załatwiono 11, 
resztę zaś umorzono lub odroczono. 
Między innemi ustalono podstawowe 
komorne za 5-cio pokojowe mieszka- 
nie przy ul. Ad. Mickewicza zamiast 

"1000 zł. rocznie płaty przedwojennej 
na 800 zł. i t. p. 

— (bj Śladami „Autoruchu”. 
Magistrat wyznaczył do sprzedaży w 
drodze licytacji autobus należący do 
firmy «Połączenie Samochodowe». 

WOJSKOWA 

— (i) Propaganda antyalkoho- 
liczna w wojsku. K. O. W. pole- 
ciło wszystkim podległym oddziałom 
na terenie m. Wilna i Nowo-Wilejki 
zorganizować sieć propagandy anty- 
alkoholicznej, polegającej na wygła: 
szaniu odczytów i pogadanek o de- 
strukcyjnym wpływie alkoholu na 
zdrowie człowieka. Odczyty winny 
być urozmaicana pokazami. 

SZKOLNA 
— (b) Sprawa T-wa Opiek 

Szkolnej. Ministerstwo W. R. i O.P 
odmówiło zatwierdzenia statutu sta- 
łego Towarzystwa Opieki Szkolnej 
motywując swoją odmowę tem, że 
na miejsce dawnych opiek szkolnych 
opracowuje się projekt komitetów 
rodzicielskich, których kompetencje 
będą mniej więcej w tych samych 
granicach co i towarzystw opieki 
szkolnej i które będą miały stały 
kontakt z nauczycielstwem w celu 
ujednostajnienia środków i systemu 
wychowawczego. 

— [] Redukcja nauczycieli, 
Według otrzymanych informacji w 
bieżącym roku szkolnym 60 nauczy: 
cieli w Wilnie ma podiegać redukcji. 
Część sił nauczycielskich zostanie prze- 
niesiona do powiatów Wileńszczyzny. 

— [|] Ciekawy okólnik, Mini- 
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sterstwo wyznań rel. i O. P. zabro- 
niło Kuratorjum szkolnemu okręgu 
Wieńskiego informowania przedstawi- 
cieli prasy o danych statystycznych 
odnoszących się do Spraw nauczy- 
cielskich i szkół. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Zebranie Ligi Morskiej i 
Rzecznej. Zwołane na dz. 30 gru- 
dnia ub. r. zebranie ogólne członków 
Ligi Morskiej i Rzecznej z powodu 
przerwania dopływu prądu elektrycz- 
nego nie odbyło się, Ostateczny po- 
nowny termin posiedzenia wyzna- 
czono na niedzielę dn. 10 b. r. godz. 
12 w południe w lokalu Stow. Urzę- 
dników Państwowych (ul. Mickiewi- 
cza Nr. 9). Porządek dzienny obej- 
muje: 1) zagajenie, 2) wybór prze- 
wodniczącego, 3) sprawozdanie z 
działalności zarządu, 4) sprawozdanie 
komisji rewizyjnej, 5) wybory nowe* 
go zarządu, 6) program działalności 
na przyszłość, wolne wnioski. 

ROŻNE. 

— Z Biblioteki Publicznej. Z 
dniem 2 stycznia r. b. Bibljoteka 
Publiczna i Uniwersytecka w. Wilnie 
powiększyła się o jeszcze jedną czy- 
telnię, dostępną dla wszystkich ka- 
tegoryj publiczności, mającej prawo 
korzystać z  bibljoteki. Mianowicie 
przybyła Czytelna Czasopism, umie- 
Szczona w przebudowanej parterowej 
wielkiej sali z XVI w. W. czytelni 
tej są wyłożone wszysikie oirzymy- 
wane przez bibljotekę bieżące czaso- 
pisma naukowe w ilości około 1000. 
W głębi sali są miejsca przeznaczo- 
ne dla profesorów i personelu nau- 
kowego Uniwersytetu, na froncie zaś 
— Ча studentów oraz dla publicz 
ności, uprawnionej do korzystania za 
Opłata półroczną 2 zł. 50 gr. 

Do niedawna czasopisma bieżące 
były wyłożone w Czytelni Profesor- 
skiej, a więc dla studentów i publicz- 
ności nie były dostępne. To nowe 
udogodnienie, wprowadzone przez 
Dyrekcję Bibijoteki. należy powitać z 
radością i wyrazić nadzieję, że wy- 
bitnie wpłynie ono na podniesienie 
Szerszego zainteresowania naszą 
książnicą publiczną. 

— Wystawa akwarel Anny 
Rómerowej. Jutro, w niedzielę, w 
sali prób towarzystwa „Lutnia*, przy 
ul. Mickiewicza 6 o 1-ej po poł. na- 
stąpi otwarcie (wernisaż) wystawv 
obrazów niepospolicie utalentowanej 
akwarelistki p. Anny z Sołtanów 
Romerowej, 

Są to prace—głównie portretowe 
—wysoko cenione przez krytykę war* 
szawską, krakowską i paryską, gdyż i 
w Paryżu wystawione były na wi- 
dok publiczny budząc niemałe zacie- 
kawieaie publiczności. 

Ceny wejścia: 75 groszy, zaś dla 
uczącej się młodzieży i szeregowców 
50 hr. a dia młodzieży szkolnej gru- 
pami, 25 gr. od osoby. 

Wystawa potrwa nie długo. Go- 
rąco zachęcamy publiczność wileńską 
do zapoznania się z twórczością arty- 
styczną, tem bliższą nam, że znako- 
mita artystka, władająca akwarelą jak 
mało kto w Polsce, pochodzi z tu- 
tejszych stron, mianowicie z b. ln- 
fiant Polskich. 

— Komitet Budowy Pomnika 
Mickiewicza w Wilnie na wczo- 
rajszem posiedzeniu swojem uchwalił 
przedłużyć termin konkursu na pom- 
nik Adama Mickiewicza w Wilnie do 
dnia 1-g0 października r. b. 

Gotowe prace konkursowe mogą 
być wysłane do Wilna pod adresem 
Korritetu Budowy Pomnika Mickie- 
wicza ul. Mickiewicza 24, mieszk. 3. 
Komitet gotów jest przechowywać je 
w odpowiednim lokalu do ponowne- 
go terminu konkursu. 

— () Ilu jest robotników w 
Zw. Chrześcjańskich. Ogólna liczba 
robotników, zgrupowanych w Cen- 
trali Chrześcijańskich Związków Za- 
wodowych w dniu 1 stycznia r. b. 
wynosiła 21392 ludzi, wliczając w to 
także i robotników ze związków ргс- 
wincjonalnych. 

AKADEMICKA. 
: Ognisko  Akademickie, 

Dziś, 9-.go b. m. w Ognisku Aka- 
demickiem (Wielka 24) odbędzie się 
kolejna sobótka. 

, „Wstęp tylko dla członków  Brat- 
niej Pomocy i osób przez nich 
ses tańców, trwają- 
cych od godz. 9-ej do 4-ej rano, 
przygrywa Akademickie Trio Smycz- 
kowe. 

TOWARZYSKA. 

— Wielki raut na rzecz Czer- 
wonego Krzyża, który dziś odbę- 
dzie się w salonach pałacu Repre- 
zentacyjnego zapowiada się nader 
interesująco. Komitet Organizacyjny 
przygotował szereg niespodzianek, i, 
oczywiście obficie zaopatrzony bufet. 
Zarówno doniosły cel, jak i przygo” 
towania pozwalają przypuszczać że 
dziś wieczorem spotkają sięna raucie 
wszyscy, całe Wilno, aby czynnie i 
skutecznie poprzeć akcję Czerwo- 
nego Krzyża. 

Dwa -dni temu w drukowanej na 
tem miejscu liście gospodyń 1 go- 
spodarzy rautu zostało przez niedo- 
patrzenie opuszczone w liście panów 
nazwisko p. Generała Olgierda Po- 
żerskiego, który przyjął na siebie o- 
bowiązek gospodarza. 

TEATR i MUZYKA, | 

— Teatr Polski. Dziś ukaże się na przed- 
stawieniu wieczornem po raz ostatni po- 
wszechnie lubiana melodyjna operetsa Falla
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Madame Pompadour», która zyskała ogól- 
ne uznanie prasy i publiczności. 

Roę tytułową odtwarza H. Kramerówna, 
primadonna teatru krakowskiego, pozostałe 
główne role spoczywają w rękach utalento* 
wanych artystów J. REA Sempo- 
liūskiego, S. Wolińskiego i B. Witowskiego. 
Przy pulpicie W. Sz zepański. 

— Р?пеазіпуіепіе popołudniowe w 
Teatrze Po skim. Jutro w niedzielę na 
przedstawieniu popołudniowem wystawioną 
zostanie operetka Falla <Madame Poinpa- 
donr> w-premjerowej obsadzie. 

— Rewia. Celem urozmaicenia repertu- 
aru kierownictwo teatru wprowadza od dnia 
jutrzejszego Rewję pod tytułem <Czy wolno 
mi choć—raz» w wykonaniu wybitniejszych 
sił zespołu, baletu FH. 'Łaszkiewiczowej oraz 
gościnnie występujących artystów. Program 
nadwyraz urozmaicony składa się ze Skea- 
tch'*ów: <Verax> i <Morderca» piosenek. mo- 
nolośów i tańców: <Rinduskah», <Żywy 
Budda». Ceny miejsc zwykłe. 

-- 3.6i poranekjkameralny w Teatrze 
Polskim, Jutro, w niedzielę 10 stycznia o 
g. 12 m, 30 pp. odbędzie się w Teatrze Pol- 
skim po cenach najniższych 3-ci poranek ka- 
merainy kwartetu smyczkowego im. St. Мо- 
niuszki. Udział biorą: W. Halka-Ledochow. 
ska (1 skrzypce), St. Bajlsztajn (ll skrzypce), 
M. Sainicki (aitówka), Fr. Tchorz (wiolon* 
czela). Partję fortepjanowajw kwintecie Schu- 

berta wykona H. Szyrmo-Kulicka: 
'W programie: Mozart+Kwariet smyczko- 

wy G. dur K. V. 387 1 Scuubert — Kwintet 
iortepjanowy. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Reduia w Teatrze na Pohulance 
gra dzisiaj po raz trzeci dramat Ritinera <W 

małym domku». Juiro o godz. 4ej po poł. 

po raz piąty <Nowy Don Kiszot», komedja 

Fredry ubarwiona muzyką St. Moniuszki. 
Wieczorem o 8 komedja w 3 aktach St, Że- 

rómskiego «Uciekła mi przepióreczka», W 

poniedziałek po 1az drugi <Przechodzeń» 
sziuka w 3 aktach B. Katerwy. W pizygoto- 

waniu «Wesele» Wyspiańskiege, które już w 

niedługim czasie Reduia pokaże na scenie 
wileńskiej. 3 3 A 

Bilety sprzedaje biuro <Orbis> Mickie- 

wicza 11 (Kasa zamawiań) od 9—430 oraz 

kasa teatru od 11—3i od 5—8eej. a 

— St. Gruszczyński w Wilnie. 

Jedyny konceit znakomitego tenora 

bohaterskiego opery Warszawskiej p. 

St. Gruszczyńskiego odbędzie się we 

wtorek 12 go b. m. w Sali Kiubu 

Handlowo-Przemysłowego. Bilety do 

nabycia w księgarni „Lektor“ ul. 

Mickiewicza 4. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE 

— Tajemnicze zaginięcia. Stanisł .w 
Dębiński (Kalwaryjska 2) zameldował 0 

zaginięiu służącej jego Marjanny Barcew i- 

czówny, która wyszła z domu w dniu 

b. m. 
— Marja Matuszewicz (Boczna 1) po- 

wiadomiła policję, iż mąż jej Aieksander 

Matuszewicz wyszedł z domu w dniu 5 b. 

m. o g. 9 i dotychczas nie powrócił. Po- 

iwania trwają. $ 

ai W bramie domu Nr. 4 

pizy ul. Szawelskiej zostało znaleziono nie- 

mowię płci męskiej w wieku około 1 mie- 

siąca. Podrzutka skierowano do przytułka 

Dzieciątka Jezus. 
— pożar. W zaśc. Janowo gm. Bras- 

ławskiej spalił się dem mieszkalny, с chlew, 

2 krowy, 4 owce, zboże iazeczy aomowe 

na szkodę Nikodema Bogdanowicza. Straty 

wynoszą 2000 zł. я ` г 

Przyczyna p”żain—nieostrożne obcho* 

i niem. = 

aa: Nie apid, a porachunki 0s0- 

biste. Dochodzenie ustaliło, 1ż napadu ra: 

bunkowego na Bolesława Wałaska (Wileń- 

ska 26) nie było, a tylko bójka na tle po- 

obistych. z 

RE Ziele. Ze sklepu galanteryjne” 

go Emila Hegenta (Wielka 10) dokonano 

kradzieży z okna wystawowego przy pomocy 

ziobienią otworu w SON ŚL towaru 

ai jnego wartości zł. 8 

ж ПЁГЪУ"!ЦР%гаЫШешісШшеі (Raduńska 13) 

dziowie Dmochowski i Stulgiński w 
szeregu innych spraw, dwie, jako 
najbardziej charakterystyczne nadają 
się do omówienia. ` 

Wiktor Ratajski rodem z Droho- 
bycza (w Małopolsce) odpowiadał z 
z art. 636 cz. Il K. K. za to, że bę- 
dąc naczelnikiem więzienia w Kobry- 
niu w przeciącu 1924 roku dopu- 
Szczał się systematycznie nadużyć 
władzy, dając widzenia więźniowi, Szul- 
cowi z żoną u siebie w mieszkaniu, 
wypuszczając więźniów bez dozoru 
na miasto i zwalniając odbywających 
karę przestępców przed upływem 

terminu wyznaczonego przez Sąd. 
Upuszczeniami  temi oskarżony 

przyczynił się do spowodowania po- 

ważnej szkody dla zarządu państwo- 
wego. : 

Sąd uznając mu winę za udowo- 

dnioną skazał na osadzenie w wię- 

zieniu na przeciąg jednego miesiąca. 

Drugi oskarżony Mieczysław Bzu- 

ra mieszk. maj. Regnowo pow. Sło- 

nimskiego będąc 15/1 24 r. w Urzę- 
dzie Pocztowym w Byteniu w go- 

dzinach urzędowych, okazał nieposza- 

nowanie władzy zwracając się kilka- 

kroinie do naczelnika tego , urzędu 

p. A. Dzwiedka z tego rodzaju zda- 

niem: „dureń pan jesteś, to. jest (tu 

następował zwrot określający dobitnie 

dom publiczny), a nie urząd*, po- 

czem uderzył p. D. w twarz pięścią 
i rzucił w niego szklanką. 

Krewki p. Bzura srodze odpoku- 

tuje za brak umiaru w słowach i 

czynach, bowiem Sąd na mocy art. 

154 cz. III i IV K. K. skazat go na 

karę grzywny w wysokošci 1,000 zi. 

z zamianą w razie niewypłacalności 
na 4 miesiące aresztu. з : 

Wyrok pierwszej instancji opie- 
wał dwa miesiące. 

Z Całej Polski. 

— Zajście w więzieniu w Chę- 
cinach. Wzorem pensjonarzy więzie- 
nia Świętokrzyskiego, Łomży, No- 
wogródka i Łucka, również wigžnios 

wie polityczni, odsiadujący karę z 

wyroków w więzieniu chęcińskiem, 

wystawili w ciągu ostatnich dni, ca- 

ły szereg demonstracyjnych żądań, 

niedopuszczalnych z punktu widze- 

nia regulaminu więziennego. 

Wobec odrzucenia przez władze 

więzienne tych żądań, rozpoczęli oni 

ekscesy, tłukąc szyby w oknach i 

rzucając sprzętami w drzwi swych 

cel. Niewiele pomogło przybycie pro- 

kuratora i jego argumeniy, dowodzą- 

ce bezceiowości wystąpień. Więźnio- 

wie demonstrowali w dalszym ciągu, 

dopóki nie wzmocniono suaży wię- 

ziennej siłami policyjnemi i nie roz- 

sadzono więźniów do cel pojedyń- 
czych (separatek). 3 

Ostatecznie energiczna postawa 
władz skłoniła demonstrantów do 
zaniechania ekscesów i zajście zlikwi- 
dowano. 

Zamach morderczy na 
dziennikarza. Cichy i spokojny 
Brześć przeżywa wsirąsającą sensację: 

zamach morderczy, którego ofiarą 

padł p. Adam Wysokiński, wydawca 
i 45 zł. Е |Кгад3°;\ж Urbanienkowi (Wielka 47) skra- j wspolredaktor  „Expresu  Pole- 

dziono ubrania W wadą afk skiego”. 

— Z lasu państwoweg | e Żajście tragiczne rozegrało się w 

fńskiej skradziono 2 sąžni 
; 

Ёгяез':’рхе];кцкёте'!ца Tomaszewicza, nocy z 30 na 31 grudnia. Rankiem 

—- (b) Tajemnicze samobójstwo u- 

łana. W PSE 1 bm. we wsi Saniszki 

gm. Niemeńczy ńskiej znaleziono trup 201 

nierza 13 p. uł. 

Z sądów. 
Nadużycie i nieposzanowanie 

władzy. 

Na wokandzie sądu apelacyjnego, 

skład którego stanowili: przewodni- 

czący sędzia Sawicki i asesorzy SĘ- 

7 Dr. T. E. MODELSKI. 

Legenda wilęńska 

„Mase Ger СейеК“. 
Wywody moje wskazują tylko, że 

legendy wileńskiej nie można badać 

w oderwaniu od innych znanych le- 

gend żydowskich w innych stronach 

Polski, a dużo ich jest jeszcze zgoła 

niezbadanych Także i dokoła legen= 

dy wileńskiej o Ger-Cedeku plączą 

się inne jeszcze legendy, opowiadania 

o innych jeszcze Ger-Cedekach czy 

tylko straconych żydach, © których 

także możnaby coś konkretniejszego 

powiedzieć. W literaturze dotychcza- 

sowej przedmiotu plącze się i kojarzy 

te postacie równie dowolnie i bez- 

kiytycznie; w ten sposób zdobyliśmy 

nietylko „towarzysza niedoli* (Ger- 

Cedeka, który także w tym samym 

czasie poniósł śmierć męcz:ńską, ale 

dowiedzieliśmy się, że był to pewnie 

mistrz i nauczyciel Ger-Cedeka, a 

więc nie już tylko „socius doloris*, 

który go pewnie nauczył po hebraj- 

sku a może i do judaizmu nawrócił, 

może nawet nie w Paryżu, ale chyba 

nad Wiiją. Do legend musi się sto- 
sować kiytykę ostrzejszą a niezawod- 

nie prawda historyczna na tem zyska. 

Na tworzenie się legend dużo 

rzuca światła również lwowska legen- 

da o „Złotej Róży" (Giildene Rojze). 

I w tej legendzie wplątani są wiel- 

może polscy, arcybiskup lwowski a 

pawet sam król. Słusznie dr. Bałaban 
zajmując się tą legendą i wyjaśniając 

ja, cytuje słowa Wolfa G., że „legen- 
da jest największym wrogiem historji, 

ponieważ obwija jak powój prawdę 

dnia tego zgłosiła się do Wysokiń- 
skiego, gdy pracował w redakcji nie-- 
jaka Wyskubowa na chwilę rozmo* 
wy, która miała burzliwy przebieg. 
Pomimo to Wysokiński, znający ją 
od lat kilku, udał się do niej tego 
samego dnia wieczorem. O godz. 12 
w nocy. po kolacji, opuścił mieszka 
nie.. Tu na ulicy, po krótkiej wy- 
mian'e zdań, Wyskubowa dobywszy 
rewolweru wystrzeliła, trafiając dzien- 
nikarza w brzuch. 

historyczną i przeszkadza historykowi 
patrzeć na kwiat właściwy. Legenda 
wybiera z prawdy to tylko, co jej 
dogadza, nie liczy się w swej poe- 
tyckiej wolności zupełnie z prawdą i 
stawia obok siebie i za sobą fakty z 
różnych czasów i różnych miejsc. To 
też legendę o „Złotej Róży* opowia- 
dają matki dzieciom swoim dziś jesz- 
cze jako o bezsprzecznej prawdzie. 
Dziś jeszcze wznosi się wspaniały 
pomnik „Złciej Róży* na starym 
cmentarzu żydowskim we Lwowie. 
Jest to wielka tablica w stylu czyste- 
go renesansu a na pizedniej stronie 
widnieje napis grobowy wybitniejsze- 
go żyda lwowskiego Nachmana lza- 
kowicza (syna lzaaka) z r. 1618, na 
tylnej stronie epitaijum Róży Nach- 
manowej z r. 1637, która się tam zo- 
wie „Róża, cólka Jakėba“, z diuž- 
szym nepisem o niej. 

Grób „Złotej Róży* jest dotąd 
celem pielgrzymek nieszczęśliwych i 
chorych, szukających tam uzdrowie- 
nia i pomocy, Pomnik jest stale 
oświetlony i odwiedzany przez po- 
bożnych. 

Za czasów Polski — mówi jeden 
z watjantów legendy o „Złotej Róży” 
—zgorzała stara synagoga jak też iko- 
ściół. Tak żydzi jak i „oni* zaczęli 
stawiać nowe domy boże. Syragoga 
wspaniale wyniosła się do góiy, gdy 
„oni* swej świątyni jeszcze nie skoń* 
czyli. Stąd zawiść, nienawiść i długi 
proces i groziło zamknięcie synagogi 
i jej konfiskata. Nie można było do- 
puścić, by synagoga przeszła w „ich* 
ręce. Popłyrięły składki na wykupno 
synagogi. „Złota Róża* poświąciła 
cały majątek na ten cel. Panowie cu- 

Ranny nie tracąc przytomności 
przebiegł około 300 kroków do po- 
sterunku policyjnego, gdzie zażądał 
od policjanta pomocy. Policjant 
odwiózł rannego do szpitala, gdzie 
natychmiast dokonano operacji, bar- 
dzo ciężkiej, zważywszy, że kula 
uszkodziła jelita w 11 miejscach. 
Stan chorego groźny, prawie bez- 
nadziejny. 

Równocześnie zawiadomiono po- 
licję, która udała się do mieszkania 
Wyskubowej.  Zastano ją śpiącą. 
Obudzona przyznała się do winy, 
podając, że rewolwer porzuciła na 
ulicy. Ostatecznie rewolwer znalezio- 
no w jej mieszkaniu, w wazonie 
pod ziemią, starannie ukryty. 

Wyskubowa, o której mówią, że 
bawiąc w Rosji miała być współ- 
pracowniczką «Czeki», przebywa о- 
becnie w.. biurach policji śledczej, 
kłóra nie ma podobno aresztu dla 
kobiet. 

„Niechce żyć”. 
Defraudacja i samobójstwo. 

Dnia 4 b. m. w Brześciu n.B. 
popełnił samobójstwo st. szereg. puł- 
ku saperów Maciniak Czesław. jak 
dochodzenie ustaliło na kilka dni 
przed samobójstwem Maciniek otrzy- 
mał od swego przełożonego 680 zł. 
które miał zanieść na poczię. Maci- 
niak pieniądze te sprzeniewierzył u- 
latniając się z oddziału. Poszukiwa- 
nia dały rezultat smutny, gdyż w 5 g 
dni potem znaleziono nad rzeką Mu- 
chawcem ubranie wojskowe i kartkę 
«nie chcę żyć Maciniak». Wesoły 
początek — smutriy koniec. (ab). 

Że świata. 
— Słowa Słowackiego na szczycie 

Cheopsa. Dziennikarz polski, H. Korab-Ku- 
charski, opisuje w jednem z pism swoje 
wrażenia z Odwiedzin egipskiej piramidy 
Cheopsa. Na szczycie piramidy znalazł on 
kamień, na kiórym znakomity nasz poeta, 
Juljusz Słowacki, wyrył nasiępujące słowa: 
<Przekażcie wiekom noc 29 listopada 1830 
roku. J. S.», 

Siowa te wyryt ošmdziesiąt lat temu 
nasz gėnjalny wieszcz, płacząc nąd losem 
straconej Ojczyzny. Obok tych słów, na są- 
siednim kamieniu, kioś wyskrobał nożykiem 
takie słowa: „Rzeczywistość przerosła ma- 
rzenia po€ly 11 listopada 1817—15 sierpnia 
1920... polski żołnierz*. 

3 Oto na najstarszym pomniku świata wy- 
pisało dwóch ludzi poetyckim, dynamiczaym 
stylem historję naszych najcięższych chwil, 
Oby cudowny fakt 15 sierpnia 1929 r., wy- 
rznięty ręką nieznanego żołnierza, przeżył 
smuiuą pamięć listopadowej nocy 1830 roku! 

— lajemnica wiecznej młodości. W 
ostatnich czasach mnożą się próby 'odkrycia 
tajemnicy wiecznej młodości. Na polu tem 
praceją—jak wiadomo — Steinach, Woronow, 
Doppier i Jaworski. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza metoda d-r a Jaworskiego, którą 
uczony ten obecnie wiejce udoskona.ł i zmo0- 
dyfikował. Jaworski, będący zwolennikiem 
transfuzji kiwi, doszedł do przekonania, że 
nie idziz w takich zabiegach iransiuzyjnych 
0 ilość, lecz o jakość krwi- Krew młodzień- 
Cza, pełna ożywczych wigorów, wywołuje w 
ciele starczem zadziwiające wprost skutki. 
Należy zaznaczyć, że w 75 procent wypad- 
ków udało się dr. Jaworskiemu uzyskać 
skutek pomyślny, a ponadto w żadnym wy* 
padka metoda ta nie okazała się szkodliwą 
ińetoda dr. Jawo skiego jest tylko nauko- 
wam opracowaniem rzeczy starej jak Świat. 
wyszak już Owidjusz i inni pisarze starożyt- 
ni opowiadają o odmładzaniu starców przez 
transfuzję krwi osób młodych. Mimo dodat- 
nich rezultatów meiody Jaworskiego, jest 
jednak rzeczą wątpliwą, czy rzeczywiście 
rozwiąże ona tajemnicę «wiecznej>, czy tylko 
dłuższej młodości... 

4-0-0-0-0-0-0-4-6-0-0-6-0-0-09: 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzi: Okręgowym w 

Wilnie, Antoni Siiarz, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Św. Michalskiej Nr 8, zgodnie 
z art. 1030 U.P,C. ogłasza, iż w dniu 12-go 
stycznia 1926 roku, o godz. 10-ej rano, w 
Wilnie przy ul. Żeligowskiego w domu 
pod Nr 5 m, 24, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego Hir- 
sza Tajca, składającego się z umeblowania 
domowego, oszacowanego na sumę złotych 
945 — na zaspokojenie pretensji  Bereia 
Machteja. 

Komornik Sądowy (—) A Sitarz, 

       

chowni nie chcieli jednak słyszeć o 
wykupnie, 

„Niech sama przyjdzie z pienię- 
dzmi* — były ostatnie słowa biskupa. 

Róża wahała się. Była piękna, cza- 
rująco piękna. Obawiała się «tych» 
ludzi wszak byli oni przecie nieżo- 
naci. 

Wielką staczała w sobie walkę... 
a lud płakał.. Poszła. 

„Zostań u mnie a jazwrócę świą- 
tynię braciom twym*! 

«Zwróć braciom mym świątynię 
a zostanę u ciebie, nie mogę iobie 
wierzyć, skoro ty mnie nie wierzysz, 
nie tracisz przecie nic, gdy ja wyda. 
ję cześć moją, moją wiarę, mój lud!» 

Biskup zgodził się, napisał i od- 
dał pismo swe dia gminy i posłał je 
zastępcom żydów. 

Na ulicy Żydowskiej panowała 
radość i uniesienie. Synagoga biy- 
szczała od biasku a światło docho- 
dziło do okien biskupiego pałacu. 
Róża widziała tc. 

Zadanie swe spełniła, na śmierć 
zasłużyła. Następaego poranku znalazł 
ją biskup nieżywą w jej pokoju. 

Żydowskie kobiety płaczą do- 
tąd na grobie męczenniczki! — 

Inny warjant tejże legendy opo- 
wiada, jak Róża wydała wspaniałą 
ucztę dla króla i książąt i przez wpły- 
wy swe u nich, wyjednała zwrot Sy- 
nagogi, poczem stanęła z -pismem 
królewskiem przed najwyższym du- 
chownym. Ten ją zabił a pismo po- 
dait na kawałki, 

Wyjaśniono ostatecznie, że legen- 
da osnuta była na tle sporu o syna 
gogę ale szczegóły wszystkie w le- 
geudzie były nieprawdziwe. Róża nie. 
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Kameralne 

ul. Mickiewicza 22 

KULTURALNOOŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

KINO CZYNNE: w niedz. od g. 3-ej w inne dnie od g. 4 

ge ннн : 

mj SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
i cm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃN —— 

| ZAWALNA I teist 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW telef. 4 — 62 

   

  

SPRZEDAJE: 

KARTOFLE 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

OWiES 
ŻYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 
Z DOSTAWĄ do DOMU. od 160 kl. 

NAJTANIEJ— GDYŻ WPROST © 

  

domowym. 

Ściowe, wyszczególnione poniżej, dla 
zagadkę: 

teiboke 

powiedź (15 gr). 

niezbędnego sprzętu domowego. 
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Dom Towarowy Bracia 
Heumark 6. Tel. 8271, 

Ei dividi indo AA Au Akis o A A A NYC L A 

0. P. P. Žapisujele się do L. 
EZEZEZESESEJESEŚ 

padła ofiarą swego poświęcenia, 0- 
wszem zmarła śmiercią naturalną i 
przeżyła męża swego Nachmanna. 

Widzimy zatem, że legendy nie 
muszą się liczyć z faktami i istotnie 
nie liczą się z niemi. Jaki był powód 
powstania legendy o Ger.Cedeku na 

* gruncie wileńskim nie wiemy, to tyl- 
ko możemy dziś stwierdzić, że nie 
znamy podobnego faktu stracenia 
w Wilnie magnata czy hrabiego Po- 
tockiego, który miał przejść na juda- 
izm, nie znamy również w tym czasież 
żadnego hetmana Tyszkiewicza, ani też 
też nie mamy żadnych wiadomości 
w wydaniu córki Tyszkiewicza za Za- 
rembę, który, jak mówi legenda «stai 
się bardzo wielkim ten młodzieniec 
między wszystkiemi panami, | wszy- 
stkie potrzeby kraju zawisły od jego 
wyroku». Nie znany jest wreszcie wy- 
padek, aby ta córka hetmana Tyszkie- 
wicza przeszła na judaizm, 

Już stwierdzenie tych rzeczy po- 
zwala wnosić, że osoby występujące 
w legendzie nie są realne, nie są 
prawdziwe i nie można ich powig- 
zać ani z żyjącymi wówczas Potoc- 
kimi ani też Tyszkiewiczami. Także 
i Ludwik Tyszkiewicz hetman polny 
koronny (m. 1781 a 1791) tu nie na- 
leży. 

Trudno także byłoby przypuszczać, 
by legenda mogła zapożyczyć na 
swój sposób historję Kazimierza Ły- 
szczyńskiego, oskarżonego o ateizm, 
uwięzionego i trzymanego w wieży 
zamku wileńskiego w 1688 r. a na- 
stępnie spalonego w Warszawie. 

Na czem mogła oprzeć się legen- 
da. co mogła mieć na oku, skąd zro- 
dziła się i powstała jej fabuła z oso: 

Wydawca Stanisiaw mackiewicz. — Redakto: w/z Czesiaw Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

BILETY DO NABYCIA w kasie 

Dwaj 
Współczesny dramat filmowy 2 serje 12 aktów razem p-g powieści Pterre Decourcelle'a. Role dwuch maf-- 
ców, Lalusia i Walusza odiwarzają 9-letni Leslie Shaw (anglik) i 12 letni Jean Forest (francuz). Niepos 
licie ciekawa akcja |wprowadza wicza w stan stałego podniecenia. 

Miejski Kinematograt 

  

FTA TYTAN NAFTA WTF 

Pragnąc w krótkim czasie pozyskać klijentelę tutejszą, a zarazem 
ułatwić przedstawicielom naszym zbyć towarw, postanowiliśmy rozdzielić 
między czytelników 3000 sztuk niezoędnych artykułów w gospodarstwie 

Niezależnie od tego przeznaczamy do wyłosowania rzeczy warto- 

Zagadka do nagrody 

Zołoski powyższe, odpowiednio czytane, dadzą nazwę artykułu, który 
wprowadzamy na rynek. Każdy odgadujący wygrywa artykuł gospodarstwa 
domowego, stanowiący nowość. Niezależnie od tego, przeznaczamy do wy- 

Losowanie odbędzie się pod konirolą notarjusza p. Jankowskiego w 
Gdańsku. Udział bierze każdy nadsyłający niezwłocznie właściwe rozwią 
zanie zagadki, w liście itrankowanym, załączając markę pocztową na od- 

Nie pomuńcie okazji do wygrania losów i do nabycia za darmo 

Rozwiązanie nadsyłać należy pod adresem; 

  

  

porankoów muzycznych 

wane fragmenty z op. Humperdinka: 

"Jaś i Małgosia 

NIEDZIELA 1ł0-go STYCZNIA 1926 R. 

ХП Poranek Pizeństuwienie dle dzieci 
W programie na ogólne żądanie milusińskich poraz Przedstawienie rozpoczną inscenizo: 
2.gi widowisko baletowe ze Śpiewami i tańcami i 

z muzyk: Wieszczka lalek * "sena 
POCZĄTEK o godz. 12 m. 30 ро ро!. CENY MIE JSC; Parter 80 gr., Amtiteatr i Balkon 40 gr, 

Kinematografu Miejskiego od dnia 8-go stycznia 

oraz ballada 
F Stanisława Moniuszki: 

Dziad i baba 

od g. 4-ej po poł. W dniu 
10-g0 stycznia kasa czynna od godz. 10-ej 

Dziś chluba kinematografji i literatury ffancuskiej 

m a (Les Deux Gosses) 
(Złodzieje z Paryża) с 

Pocz. o godz. 2.4,6,8, 10w. 

Dziś będzie wyświetlany film: 

Chłopiec z Flandrji 
dramat w 7 akt. 

kozi ORTEPJAN 
= Ei a MR EET [doży + dobrym 
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niedrogo. 
broczynny d. Legi N:!3, 
pokój Nr :6, na pię- 
trze pierwsze 
na prawo od g. 12—1 

-——— i D 

й Роі‹оіц niekrępują- 

pobliżu centrum po: 
Szukuje kawaler Zało- 
szenia do red, «Słowo» 
sub: «E, 

MN AMAN 

n. 7 b. m. o g. 
7 rano skradzio- 
no urzędnikowi 

Aleks, 
przy urzędzie poczto- 
wym Wilno 2 walizkę, 
zawierającą rekwizyty 

-ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr, 

nie- 

aszynistka - bių- 
M ralistka poszu= 

kuje pracy, 
Posiada reterencje.. 
Adies:  Bernardyński 

zauł. 11 — 4, 

p = się 
ekonoma 

do niedużego majątku 
w pow. Dziśnieńskim. 
Zgłaszać się. Nade 
brzeżna 20 m. 3 co 
dzień od 9—]0 i od 

3 — 4. 

stanie  "wynajmę 
Zauł. Do- 

drzwi 

i od 4—5. 

  

cego Z wygoda- 

mi, możliwie w 

  
— 

rancuzka 
rodowiia (z dyplo= 

. mem) daje lekcje 
i przygotowuie do ma- 
tury, dowiedzieć się- 
Tatarska 11, 

Tysiącznemu 

  

  

| stužb:  piombowuice ё т. 6 оф 
ambulausu pocztowego | 2—3 i 7—8 wiecz, 
Nr 117 z literą roz- == 

я Pa o datow- Akuszerka 
ni stempel) tegoż i 
ambulansu z literą w. Smiaiowską 
rozp. »a», dokumenty ES ib godz 
ambulausowe i rzeczy o OR 
podróżne. W obec groź: 45. m. 6 
a wi kary @а —000 ims 
okradzionego, uprasza 4 
się AL NCA BR Dr MED. 
dokumeniów  (diovą A Mańkowski: 

tych, którzy rozwiążą następującą podrzucenia lub list. ži = = 
zawiadomienia, gdzie choroby skórnej 
takowe można odna- WEBERYCZHE 

inanzu 

losowania: czne (hipoteka miejska), Woroneckiego, szeree 
2% MEETA pn udział p w opad gowca 1 pułku Lotni 
Eis 3 masz w do pisania gwarancję waluty i czego są do odebrania. 

ТЕа 4 гошсгу procent według umo- W Administracji „Sło= 

JA | A= wąs mimo В 31—100 > 70 >» wiszących : łać В 93’ sy” т : 
101—200 > 100 > marmurowych na biurko Wyd p G 1eseM: Ważne dla zbierają 
201—500 > 300 narzędzi kombinowanych z 5 części, ы у‘\‘‚а'т“‚% '№‚Р9^ T, cych marki diamisyj 
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Poszukuje posa- 
dy  maszynistki 
lub kancelistki, 
mogę zastąpić kogo w 
pracy w ciągu kilku 
miesięcy  Zgłcsą*nia 
piśmienne Zacisze 4 

m. 3 Bujalska. 

bami w niej występującemi, trudno 
dziś jeszcze na to pytanie odpowie- 
dzieć, dopóki cały zapas legend ży- 
dowskich nie zostanie dokładnie zba- 
dany. 

Znaną jest n. p. legenda żydow- 
ska, która ma pewną cechę wspólną 
z legendą o Ger-Ceceku, a mianowi- 
cie ideję przejścia na judaizm. Oano- 
sić się ma ta legenda do znanej po- 
staci papieża a raczej antypapieża 
Anakleta II, wybranego po śmierci 
Honorjusza Il (zm. 1130) przeciw pa- 
pieżowi Innocentemu Ii (1130—1143), 
co dało powód do schizmy w ko: 
Ściele katoliciim przez wybór dwu 
papiežėws Anaklet utrzymał się bo- 
wiem w Rzymie do r. 1138 t. į. do 
roku swej Śmierci, popierany głów- 
nie przez Rogera Sycylijskiego. 

Anaklet li pochodził z wybitnej 
rodziny rzymskiej żydowskiej, która 
przyjęła wiarę chrześcijańską. Zwano 
ich Pierleonami (Petrus Leonis - Piotr 
syn Leona). Ów Pierleone, żydow- 
ski Krassus, posiadał wielkie znacze- 
w ówczesnym Rzymie. Zmarł on w 
r.-1128 i do dziś dnia przechował 
się grobowiec jego na dziedzińcu 
klasztoru św. Pawła, mauzoleum 
większych rozmiarów. Syn jego jeden 
Leon został papieżem (Anaklet | II), 
drugi był patrycjuszem rzymskim a 
córka miała wyjść za Rogera Sycy- 
lijskiego. Senatorska rodzina Pierleo- 
nich mogła sobie na to pozwolić. 
"Miała wielkie wpływy, koligacje i 
pieniądze, nie dziwnego że dużo i 
później o niej mówiono i opowiada- 
no w potomności. Członkowie tej 
rodziny mieli wywędrować za Alpy 
do Niemiec, gdzie żyli jako znakomi- 

Darcia , w yuawiuciwo Wiiensnie", Kwaszeina 23 

e: 3-g0 maja 15, 
Trzy — pięć —— 

tysięcy dolarów poszu* nałezione doku 
kuję do interesu. Dam 
zabezpieczenie hipote- 

sub. „Ziemianin*,. 

p 
elektrycznością, 
towy, awuokienny, od- 
nowiony, 
froterowaną do odna- 
jęcia bez odstępnego 
od zaraz. 
Front l piętro miesz- 
kanie Siudnickica uli- 
ca Rossa 10 (Kolonja 
Bankowa — przed mo» 
stem 
wnrost 

Wizytek). 10 minut od 
centruri 

nież dworca 

  

Ordynuje od 5 — 7, 

  

menty wojskowe 

na 1m. Mikołaja 

działających wśród 
- pogan. 

Daję 10-cio,  108-u, a 
nawet 1000-krotną 
ilość marek wzamian 
za okazy brakujących 
do mych zbiorów та- 
rek pocztowych. ul, 
Mickiewicza 1 m. 13, 
w niedzielę i święta 
między 2-gą a 3-cią. 
— 

D-r med, 
J. Abramowicz 

akuszerja i choroby 
„kobiece. 

Przyjmuje od 12—1 4 
4—0. Ul. Wielka 30, 

m. 3. zp. XĘ 

VNT AT 
EET ESĖ SAS EČ TENS ES 

  

ĄA4 z od- 
okój dziel- 
nem wejściem i 

iron- 

z posadzką 

murowanym 
Paciiic obok 

miasta rów» 
kolejo + 

wego. 

ci „Comites Montis Aventini*. Po* 
wiązano ich nawet z Habsburgami i 
cesarze austrjaccy chcieli ród swój 
od nich wywodzić. Skoro | jednak ba- 
dania i poszukiwania prowadziły do 
żydowskich antenatów w Rzymie, dali 
pokój tej genealogji. 

Anakiet Il atakowany bsł silnie 
przez przeciwników. Żydowskie jego 
pochodzenie wypominano mu często 

współcześnie. 3 
„ Benzo, ktėry go znał osobiście 

pisał o nim jako o „Leone origina- 
liter procedente de judaica congre- 
gatione*. 

Św. Bernard z Clairvaux, wielki 
zwolennik Innocentego Il zwalczał go 
ostro i pisał, że „Judaicam sobolem 
sedem Petri occupasse“, a arcybiskup 
z Rawenny Walier rozdwojenie ko-_ 
ścielne i schizmę wywołaną przez 
wybór Anekleta, określał jako: 
daicae periidiae heresis“. 

„Ju- S 

Ojciec Leona przeznaczył nato, 
stanu kapłańskiego. Wysłał go na. į 
studja do Paryža, gdzie prawdopo- 
dobnie sluchat Abelarda. Poeta aig“ 
pił do słynnego wówczas w świecie. 
chrześcijańskim klasztoru w Cluny. 
Na życzenie ojca sprowadził go pap. 
Paschalis 1! (1099—1118) do Rzymu, 
gdzie zaczął szybko piąć się w gó- 
rę. Towarzyszył pap. Gelasiuszowi 
(1118—1119) do Francji Do Rzymu 
wraca z Kalikstem II (1119—1124). 
Posłował jeszcze nieraz jako legat 
papieski do Francji i Angiji.. Jako 
kardynał mógł się pokusić, o stolicę 
Piotrową i 15:11 1130 r. dopiął celu. 
Zmarł 25-1 1138 r. 

: AD CN 

a
p
r
a
 

i
a
s
 

4 

  
  

4


