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Przymusowe wywła” 
szczenie majątków 

w r. 1926, 
W dniu 9 b. m. ukazało się rozporzą- 

dzenie Rady Ministrów o ustalenie na rok 

1926 wykazu imiennego nieruchomości ziem- 
skich, podlegających wykupowi przymuso« 

wemnu, kióry obejmie ogółem obszar 50.000 
ha użytków rolnych. 

Wedle ogłoszonego wykazu imiennego, 
podl*«ają pizymusowemu wykupowi na 

obszarze terytorjalnym okręgowecn urzędu 

ziemskiezo w Lubllnie ogółem 4675 ha. 

Na terenie Okr. U. Z. w Piotrkowie 
ogółe, 1500 ba. 

Na terenie Okr. U. Z. 

4300 ha. 

Na terenie Okr. U. Z. w Warszawie 
1200 ha. ; 

‚ Na terenie Okr. U. Z. Kielce ogółem 
2560 ha. 

Na terenie Okr. U, Z. Kraków ogółem 
5000 ha. 

Na terenie Okr. U. Z. we Lwowie ogó- 
łem 3315 ha. 

Na obsz. Okr. Urz. Złemsk. w Wilnie: 
Pow. Wileński: 200 ha z maj. Wor- 

miany Zygm. Chomińskiego, 150 ha z maj. 
Orniany Jana hr. Tyszkiewicza. 

Pow. Oszmiański: 200 ha z maj. Boni. 

tacowo St. Bazarewskego, 50 ha z maj. 

Sproguny H. Kiersnowskiej. 
Pow. .Święciański: 200 ha z maj. Przy- 

jaźń H. Dorochowskiej, 400 ha z maj: Łyn- 
tupy J. Biszewskiego, 100 ha z maj. Polany 
Karoliny, Władysława i Zofji Jerzmanow: 
skich, 200 ha z maj. Komorowszczyzna M. 
Starzeńskiej. 

Pow. Dziśnieński; 400 ha z maj. Poni- 
zowo Fr. Korzeniewskiego, 150 ha z maj. 
Okuniewo Grz. Graura, 40 ha z maj. Hoło- 

° wo J. Pomanowicza, 200 ha z maj, Czer. 

niewice Wikt. Zyberk hr. Platera, 50 ha z 
maj. Zalesie St. hr. Mohla, | 

Pow. Postawski: 200 ha z maj. Postawy 
J. Przeździeckiego. 

Pow. Wilejski: 200 ha z maj. Obodow- 

ее М. Bohdanowicza, 440 ha z maj, Milicz. 
L. Koz'owskiej, 145 ha z maj. Karolin 

Konst. i Magd. Niezabytowskich, 150ha z 
maj. T:klinopol Teofili Skirmuntowej, 250 
ha z maj. Lubań Ludw. Krakowa, 100 ha z 
maj. Spianła Wandy Stępowskiej i Edw. 
Krasickiego. 

Pow. Mołodeczański: 200 ha z maj. Za- 
Jesie H. Wysockiego i J. Załuskiego, 50 ha 
z maj. Malinowszczyzna B, Świętorzeckiego, 
200 ha z maj. Mołodeczno sukcesorów T. 
Zajączkowskiego, 45 ha z maj. Leszno. uro- 

czysko Chorowszczyzna S. Sakowicza. 

Pow. Brasławski: 100 ha z maj. Pauli 

nowo Al. Bożeranowa, 90 ha z maj. Le- 
onpo! Stan. Łopacińskiego, 200 ha z maj. 
Afbinowo Wit. Broel. Platera. = 

Na obsz. Okr. Urz. Ziem. w Grodnie: 

Pow. Baranowicki: 200 ha z maj. Cie- 

szewla z folw. Jaźwiny, Pustką jgrewą, 
Pustki, Dubówka, Dołgi, Sab. Mackiewiczo- 

-wej, Jad. Szwaranowiczowej i Julji Kwie- 
<ińskiej, 100 ka z maj. Czernichów Dolny i 
Tyszkowce G. Hartingha, 100 ha z maj 
Hruszczówka i folw. Nacz-Górka H. Gra- 
bowskiego. 

Pow. Grodzieński: 70 ha z maj. Bojary 

z folw. Świsłocz Marty Krasińskiej, 100 ha 

z maj. Stanisławów z folw. Druck. Jana 
Diuckiego-Lubeckiego." 

Pow. Lidzki: 100 ha z maj, Szczuczyn z 
iolw. Dowladowszczyzna Marji Joanny ks. 

Druckiej-Lubeckiej, 460 ha -z maj. Spusza 
z foiw. Dziembrów i Lesiszcze Eustach, ks. 

Sapiehy, 300 z maj. Žoiudek, Chocijew- 

szczyzma i Worotyszcze L. Czetwertyń- 
skiego. 

Pow. Nieswieski, 200 ha z maj. Załusze 
z folw. Saska Lipka Filibertyny Hartingh, 
100 ha z maj. Hrycewicze z folw. Konstan- 
tynów Jadwigi  Hutten-Czapskiej, 300 ha z 
maj. Mir z folw. Piaseczna M. Świątopełk- 
Mirskiego, 300 ha z maj. Nieśwież z folw. 
Suchlicze Albr. ks, Radziwiłła. 

Pow. Słonimski: 100 ha z maj. Issaje- 
wicze Józ. Brońskiego, 

Pow. Wołkowyski: 500 ha z maj. Roś, 

Kościeszki, Strzębowo Ad. Branickiego, 200 
ha z maj. Zejżin Heleny i Marji |lwanowych 
200 ha z maj, Strubnica z foiw. Dyjew- 
szczyzna Kaz, Bispinga, 200 haz maj. Repia, 
Duchowiany B. Zalutyńskiego, 280 ha z 
maj, Kraski z folw. Oszczelniki Przemysł, 

Sichenia, 120 ha z maj. Rohoźnica z folw* 
Borowszczyzna Oskara Meysztowicza. 

Pow. Wołożyński: 230 ha z maj, Jachie 
mowszczyzna z folw, Połoczany i Kuczuki 
W. Świętorzeckiego. 

Na terenie okr. urzędu ziemskiego 
Brześć nad Bugiem ogółem 2.900 ha, 
m. in. 600 ha z maj. Bielin—Karoja Tot- 
łoczki. 

Na terenie Oks, 
4000 ba, 

Na terenie Okr. U. Z, w Poznaniu ogó- 
łem 4450 ha. 

Na terenie Okr. U. Z, w Grudziądzu 
ogółem 7300 ha. 

foto. Jan Buihak i: 
Jagiellońska 8. Pizyjmuje 9—6, 

Ceny zniżone. 

w Białyr'*'oku 

U. Z. w Łucku ogółem 

  

artysta 

  ARENA 

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

Niebezpieczeństwo utożsamiania. 
“ Ujemny bilans roku 1925-go, „ro- 

ku twardej nauki i poważnych do- 
świadczeń”, wysunął na czoło zaga- 
dnień konieczność osiągnięcia równo- 

wagi gospodarki skarbowej. 

Zmniejszenie wydatków państwo= 

wych i zbliżenie ich do zdolności 
płatniczej kraju jest jednym z tych 

środków, które właściwemi drogami 

prowadzą do zamierzonego celu, 

Inicjująć zapoczątkowując ak- 

cję oszczędności rząd obecny wyka” 
zał dużo dobrej woli i stanowczości. 

Niestety, nie zawsze to idzie w pa- 

rze ze zrozumieniem zasadniczej tezy, 

że nie redukcja stwarza oszczędnoś - 

©j, a odwiotnie oszczędności prowa- 

dzą do redukcji zbędnych wydatków. 

Również stanowczość wykazaną zo- 

stała tam, gdzie właśnie była zbędną 

—mamy tu na myśli redukcję budże- 
tu ministerstwa spraw wojskowych 

w dziaie utrzymania armji, co pro- 
wadzi do osłabienia naszej zdolności 

bojowej. 

Redukcja wydatków nie może być 
mechaniczną. Błąd ten popełniał rząd 

W. Grabskiego, akceptując poczyna- 

nia komisarza oszczędnościowego p. 

Moskalewskiego. Wadliwa organiza” 
cja aparatu administracyjnego pocią- 

gała za sobą kolosalne koszia na 
administrację. Nic nie uczyniono 
celem uzdrowienia systemu 

administracyjnego, natomiast tu i 
ówdzie skreślono lub obcięto te lub 

inne wydatki, które wynikały z wa- 

dliwości systemu. Po pewnym więc 

czasie wydatki te powstawały na no- 

wo w ińnej już postaci a częstokroć 
przewyższały skreślone. 

Przypuśćmy teraz, że rząd poweź- 
mie wszelkie środki zabezpieczające 

budżet przed ewentualną restytucją 

zredukowanych pozycji. Czy będzie to 

oznaczało oszczędne ść—w tych rzecz 
prosta warunkach, przy których re- 

dukcja się obecnie odbywa? 

Praca urzędów państwowych daje 
pewien efektywny rezultat, który na- 
leży oceniać na podstawie stosunku 

potrzeby, wartości i korzyści tej pra- 

cy do kosztów utrzymania urzędu. 

Jeżeli przy wadliwej organizacji sto- 
sunek ten wyraża się ułamkiem mniej- 

szym od jednostki, to po zreduko- 

waniu wydatków pojmowanych u nas 

przeważnie w sensie redukcji perso- 
nelu wykonawczego i robót inwesty- 

cyjnych, a przy pozostawieniu organi- 
zacji pracy bez zmiany, tenże stosu- 

nek będzie jeszcze bardziej niekorzy- 

stny. To znaczy, że mechaniczna re- 

dukcja wydatków prowadzi įdo skur- 

czenia pracy urzędów i wpływu ich 

na życie społeczne i gospodarcze, 

natomiast nie podnosi intensywności 
tej pracy ani zwiększa jej wydajnoś- 

ci, przyczem koszta każdej wytwo- 

rzonej jednostki wartościowej, korzy: 

stnej lub potrzebnej są jeszcze więk- 

sze, a w każdym razie nie mniejsze. 

Jak wažnem jest i koniecznem jest 

włeśnie podniesienie wydajności pra- 

cy urzędów państwowych i zmniej- 

szenie kosztów wytwarzanych przez 

tę pracę wartości, świadczy fakt, że 

nawet nasze przedsiębiorstwa pań- 

stwowe obciążają budżet. „Państwo 

polskie—'powiada b. minister Skarbu 
J. Michalski —oprócz trzech państwo- 
wych banków (unikat!),oprócz kolei z 

całym aparatem zakładów pomocni- 

czych (warsztaty, hangary, elekirow- 

nie i gazownie, oddział transportowy 

w 'Gdańsku, agencje celne, siacje 
miejskie), poza wielką ilością przed- 

siębiorstw monopolowych  (spitytus, 

tytoń, zapałki), prócz dalej pierwszo- 

rzędnych wyżej wymienionych, objek- 

tów górniczo-przemysiowych, posia- 
da jeszcze 11 wytwórni wojskowych 
i trzy większe zekłady (warsztaty 

wojskowe), (Czesi mają jedną wytwór- 
nię państwową), 3 wielkie zdrojowis- 

ka państwowe,  ©lbrzymie — lasy 
państwowe, tartaki, terpentyniarnie, 

wyłuszczarnie nasion, kamieniołomy, 

młyny, torfowiska, cegielnie państwo: 
we, zakłady wodociągowe na Gór- 

nym Śląsku, państwowe zakłady 
przemysłowo-szkolne dla inwalidów 

w Piotrkowie, wytwórnię stolarską 

dia inwalidów w Warszawie, liczne 

drukarnie państwowe, państwowe 
zakłady graficzne, wytwórnię apara- 

tów telegraficznych i telefonicznych, 

radjotelegraf i t. d. l te wszystkie 

(wymieniłem najważniejsze)  olbrzy- 

mie objekty wprost bezmiernej war- 

tości, które z natury swojej i prze- 
znaczenia swojego winny być źród- 

łem znacznych dochodów i środków 

odciążenia ludności, płacącej podatki, 

są w Polsce, inaczej jak wszędzie 

gdzieindziej, żródłem olbrzymich 'nie- 

doborów budżetowych i czynnikiem 

znacznych bardzo wydatków dopłat 
budżetu, One go jeszcze—obciąžają“. 

Cóż łatwiejszego Skreślić . wydatki 

naprzykład na służbę bezpieczeństwa! 
Jeżeli efektywny rezultat pracy tej 

służby wyrażał się pizypuśćmy w 
jednostkach korzyści, to po redukcji 

będziemy mieli tylko mniejszą ilość 

jednostek korzyści, nie osiągając 

zwiększenia wydajności na każdy 
złoty włożony na utrzymanie służby, 

natomiast narażając się na. kolosalne 

siraty w innej postaci. 
Nie mniej łatwo obciąć wydatki 

na utrzymanie reprezentacji zagranicą. 

Będziemy wówczas mieli jeszcze 

mniej jednostek „korzyści* wytwa- 

rzanych pracą placówek zagranicz- 

nych, przy tychże lub jeszcze wię- 

kszych kosztach wyprodukowania ka- 
żdej takiej jednostki, płacąc jednak 

za te „oszczędności" przegraną na 

forum międzynarodowem. 
Czyż trudno  zdziesiątkować per- 

sonel zatrudniony w dziale admini- 

stracji majątkami państwowemi. ;Jeże- 

li praca odnośnych urzędów dawała 

n tealnych jednostek wartościowych 

przy korzystnym. mniej więcej stosun= 

ku wytworzonych wartości do „,kosz- 

tów utrzymania, to mechaniczna ге- 

dukcja w tym dziale może tylko o- 

bniżyć ten stosunek, zmniejszając tak 

dochodowość z jednego ha admini- 

stiowanych gruntów „jak wydajność 

na każdy złoty włożony w  admini- 

strację, co potwierdza fakt stałego 

zmniejszania się dochodów w tym 

dziale za ostatnie dwa lata. 

Utożsamianie redukcjj a Oszczę- 

dności jestrzeczą bardzo niebezpie- 

czną i wprost zgubną. Co byśmy 

powiedzieli o przemysłowcn, który, 

mając bilans ujemny, zacząłby usu- 

wać maszyny, zwalniać robotników, 

ograniczać produkcję. Czy przez to 

bilans ulegnie poprawie, czy nie bę- 

dzie to oznaczać likwidacji. Przed- 

siębiorca postąpi tu inaczej — będzie 

badał wadliwe i ujemne strony Or- 

ganizacji przedsiębiorstwa i pracy i 

przez usunięcie ich dążył do napra- 

wy. Pod tym względem gospodarka 

państwowa ma dużo wspólnych 

cech. 
Nie będę tu mówił o koniecznoś- 

ci w pierwszej mierze rewizji nasze- 

go ustawodawstwa gospodarczego i 

społecznego, które stworzyło szereg 
pokaźnych a zbędnych wydatków i 

powołało do niepotrzebnej pracy  li- 
czne rzesze urzędników. Ternat ten 

już nieraz poruszałem na łamach 
„Słowa”. Tu chciałbym tylko  wska- 

zać, że „oszczędność* należy rozu- 
mieć przedewszystkim w sensie u- 
sunięcia zbędnych wydatków jako 

wyników wadliwej organizacji. To 

znaczy, że wpierw należy . usunąć w 

miarę możności wszystkie ujemne a 

wądliwe strony aparatu adminisira 

cyjnego, zreorganizować ten aparat 

w ten sposób by wynikiem jego fun- 
kcjonowania było maximum wytwa- 

rzanych jednostek bądź potrzebnych, 

bądź korzystnych, bądź wartošcio- 

wych przy minimum kosztów na 

administrację. Należy raz na zawsze 

zerwać z systemem redukcji mecha- 

nicznej, która może mieć "miejsce w 
jednym tylko wypadku; zwinięcia U* 

rzędów i agend  wykonywujących 

pracę niepotrzebną, powołanych do 

życia niestety przez nasze usiawo- 
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BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

POSTAWY — 
80 

ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wilenska 28 

ul. Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie Ż-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. 

Decyzja jeszcze nie zapadła. 
Gabinet w Niemczech nie utworzony. 

BERLIN. 9.1. PAT. Prezydent Rze- 
szy Hindenburg przyjął dziś w po- 
łudnie kanclerza d-ra Luthera. Spot- 
kanie to pozostaje w związku z wczo- 
rajszemi naradami w sprawie utwo- 
rzenia gabir etu. Dotychczas jeszcze 
decyzja nie zapadła. 

Półurzędowo komunikują, że Pre. 
zydent Rzeszy postanowił wysłuchać 
rezolucyj frakcyj, które mają odbyć 
swoje narady w najbliższych dniach, 

Udział socjalistów w 
„ PARYŻ, 9—1. Pat, Związek socja- 
listów departamentu Sekwany uchwa- 
ił wniosek wyrażający się przeciwko 
udziałowi  parijj _ socjalistycynej w 
rządzie, zaznaczający jednakowoż, 
że związek nie sprzeciwia się wyko- 

zanim powierzy jakiejś z osobistości 
misję utworzenia gabinetu. Prezydent 
Rzeszy zaprosił do siebie na ponie- 
działek przewódcę demokratów d-ra 
Kocha i przewódcę centrum Feren- 
bacha. Prezydent ma zamiar zwrócić 
się do nich z prośbą o rychłe wyja- 
śnienie sytuacji, gdyż uważa dalsze 
przewlekanie sprawy utworzenia rządu 
za niemożliwe. 

rządzie francuskim. 

nywaniu rządów przez  partję socjali- 
styczną nawet z obcymi partji ele- 
mentami o ile te ostatnie skłonne są 
do przeprowadzania programu socja- 
listów. 

Sowiety przyjęły zaproszenie Ligi Narodów. 
GENEWA. 9—|. Pat. Litwinow 

zawiadomił sekretarjat generalny Ligi 
Narodów, że rząd sowiecki przyjmuje 
zaproszenie Ligi i wyszie specjalistów 
dla udzidłu w pracach komisji, ma- 
jącej rozstrzygnąć sprawę prywatnych 

praw w żegludze rzecznej. W  pra- 
cach komisji wezmą udział przedsta- 
wiciełe Belgji, Francji, Holandji, Nie- 
miec, Polski, Czechosłowacji i Wę- 
gier. Komisja rozpocznie swe prace 
Il stycznia w Strasburgu. 

Japonja nie uzna rządu chińskiego. 
TOKIO. 9.1. PAT. Przedstawiciel 

japońskiego M. $. Z. oświadczył ko- 
respondeniowi Reutera, że nawet -na 
wypadek dymisji Tuan-Czi-Juia i je- 
żeli konferencja w sprawach celnych 
zostanie odroczona, Japonja nie od- 
woła swych delegatów, którzy pro- 

wadzić będą dalszą wymianę zdań 
z delegatami innych mocarstw ocze 
kując na utworzenie rządu stałego, 
Korespondent Reutera dowiaduje się 
iż Japonja nie uzną nowego rządu 
chińskiego dopóki nie upewni się, że 
ten rząd jest stały, 

Aresztowanie zastępcy Tichona. 
„ Z Moskwy donoszą: Władze sowieckie aresztowały metro- 

politę Piotra, który sprawował funkcję opiekuna wszechrosyjskie- 
go tronu patryarszego po śmierci Tichona. Areszt nastąpił na 
skutek nieuznania przez Piotra t. zw. „Żywej Cerkwi". 

Masowe areszty na Ukrainie, 
Krwawe starcia na ulicach w Charkowie. 

Donoszą z Ukrainy, o masowych aresztach dokonanych 
tam pośród duchowieństwa prawosławnego. W Połtawie are- 
sztowano dwuch biskupów i 50 
no w więzieniu dwuch biskupów. 
tam wielkie demonstracje wiernych, 

popów. W Charkowie osadzo- 
W związku z tem odbyły się 

sięgające kilku tysięcy lu- 
dzi. Doszło do krwawych starć. Ajenci G. P. U. aresztowali prze- 
szło 500 osób. Około 80 ludzi zostało zabitych i rannych. Po- 
dobne demonstracje odbyły się 
Ukrainy. 

w Kijowie i innych miastach 

Waluta mongolska 
Według doniesień moskiewskie j 

„Weczerniej Moskwy” wypuszczono 
w Mongolji własną walutę. Zaszd- 
niczą - jednostką pieniężną waluty 
mongolskiej jest  „tuchrik*, który 
równa się w przybliżeniu rosyjskie- 
mu 'rublowi. 

Pieniądze papierowe wydano w 
odcinkach 1, 2, 5i 10 tuchrków, 
Srebrne i miedziane pieniądze bije się 
już także, będą one wypuszczone w 
obieg w najbliższym czasie. Jednos- 
iką zdawkową jest „munga“. 

„Powodž weksli“ w Rydze. 
Według wiadomości z Rygi, daje się tu odczuwać wielki 

tówki, Bankiuciwa najsolidniejszych 
dziennym. Powszechnie mówią o „powodzi weksli* 

brak go- 
są na porządku 

„które w znacznym 

dotychczas firm, 

procencje idą do protestu. Sytuacja ekonomiczna jest katastrofalna. 

Nowa sensacyjna afera. 
Fałszowanie banknotów hiszpańskich. 

PARYŻ 9.1 PAT. «Le Jourual» donosi z Madrytu. że policja wykryła w Wa- 
len i zakrojoną na dużą skalę fabrykę fałszywych banknotów hiszpańskich. 

Największy na 
Nowy-York, 8.1 (PAT), Karol Fritsche 

dyrektor jednego z najwybiiniejszych towa* 
rzystw lotniczych Ameryki, oznajmił, że 
planuje budowę największego na świecie 
metalowego balonu do sterowania dla cełów 

świecie balon. 
handlowych. Balon ten jednak będzie mó być przekształcony w aka 48mnt godzin na cele wojskowe. Zawartość gazu wyniesie około 550.000 metr, sześciennych 

ORZEKA KO 

Aresztowania kom 
WARSZAWA 9II (fel. wł. 

ważyli wczoraj na dworcu wi 

unistów w Białymsioku, 
Słowa) Funkcjonarjusze po icji 
leńskim trzech żydów wsiada 

politycznej zau- 
ących do pociągu bisłostockiego dźwigających ciężkie walizki. Na skutek dalszych przez jednego z ajentów wszystkich trzech żydów aresztowano a az Białymstoku. Są to Chaim Grancman i bracia Kurlandzcy, W walizach znale- ziono obfity zapas literatury komunistycznej, W związku z tem aresztowaniem w Białymstoku miejscowe władze policyjne przeprowadziły sze izji kto w rezultacie doprowadziły do kilku seńsacyjnych AEO AR. ay kw zaa 

Silne utarczki powstańców białoruskich 
z. bolszewikami. 

Doneszą z Dołhinowa, że na odcinku na 
bolszewickiej powstańcy stoczyli ćwie bitwy z bolszewikami 

w lesistym terenie leżącym vis 
od Dołhinowa tuż przy granicy, Wieczorem około 

Zaciętą utarczka odbyła się 
Słucka położcnych o o kim. 
6-cj godziny patrole 1 Baonu 3 Br. Koru 

północ od Krajska po stronie 
. Rezultat nieznany. 
a vis Kamienia i 

słyszały wybuchy granatów ręcznych i żywą strzelaninę z karabinów maszynowych. (a. b.) 

WWE TRE PRA KORONY AW YE TOYO OKONEK TAA AOS 
dawstwo a przeto nieusuwaluych 

do czasu zmiany ustawodawstwa. 

Zręorganizowany aparat państwo- 
wy da możność daleko - idących: re- 

dukcyj wydatków, redukcyj automa- 

tycznych, dia przeprowadzenia któ- 

rych zbędnem będzie powoływanie 

komisarjatów oszczędnościowych, al- 

czas wyraźnie kto, gdzie i jaki wy* 
datek jest zbędny. 

Niewątpliwie jednak redukcja wy- 
datków nie powinna nastąpić tylko 
po zreorganizowaniu systemu admi- 
nistracyjnego. Częściowo już teraz. 
może to mieć miejsce, niema bo- 
wiem dwu zdań, że — jak wykazała 

bowiem samo życie wskaże wów-to zresztą lusrracja prze prowadzona 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny 
oraz z prowincji o 20 proc. drożej 
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Sejm i Rząd. 
Konferencja prasowa u prof. 

Kemmerera, 
WARSZAWA, 9.1. (żel, wł. Słowa) 

Prof. Kemmerer zaprosił na jutro 
przedstawicieli prasy stołecznej i ko- 
respondentów pism zagranicznych na 
konferencję, na której przedstawi 
wyniki swych badań i spostrzeżeń 
nad sytuacją finansową w Polsce. 

Gen. Malczewski. 

WARSZAWA 9. I. (żel. wł, Słowa). 
Dziś w południe premjer Skrzyński 
przyjął nowomianowanago dowódcę 
O.K.l. gen. Malczewskiego. Jutro gen. 
Malczewski będzie przyjęty na audjen- 
cji przez Prezydenta Wojciechowskie- 
go a w poniedziałek w Sulejówku 
przez marszałka Piłsudskiego. 

Stabilizacja kursu ztotego, 
WARSZAWA. „91 (tel, wł Słowa), 

W ministerstwie Skarbu prowadzone 
są skrupulatne obliczenia zmierzające 
do ustalenia kursu złotego. Według 
dotychczasowych—na podstawie na- 
szego bilansu handlowego i płatni- 
czego oraz poziomu cen hurtowych 
ministerstwo Skarbu, zamierza ustalić 
i utrzymać kurs 6,50 za dolara, 

„Głos Monarchisty.« 
WARSZAWA. 91. (fel, wł. Słowa). 

W. Częstochowie ukazał się pierwszy numer tygodnika p. t. „Głos Monar- 
chisty”. Wydawcą „Głosu* jest pos. 
Dr. Aleksy Cwiakowski b. członek 
Wyzwolenia. . 

Odpowiedž na interpelacje w 
Sprawie Hurczyna. 

WARSZAWA, 9 |. PAT. W od- powiedzi na dwie interpelacje pos. Hałki i tow. z Wyzwolenia oraz pos. Pławskiego i tow. z P.PS, w spra- wie nadużyć w. Prokuraturze przy Sądzie Okręgowym w Wilnie p. Mi- 
nister sprawiedliwości w piśmie do p. Marszałka Sejmu wyjaśnił co na- stępuje: Po otrzymaniu i rozpatrzeniu doniesienia o nadużyciach popełnio- nych przez podprokuratora przy Są- dzie Okręgowym w Wilnie Hurczy- na, który w dniu 31 października ub, roku został aresztowany i osadzony w więzieniu, p. minister sprawiędli- wości polecił na zasadzie art. 31 przepisów tymczasowych o urzędo- waniu w sądownictwie wdrożyć prze- ciwko prokuratorowi przy Sądzie О. kręgowym w Wilnie p. Hołowni dy- žiai dochodzenia z niezwłocz- 
em zawieszeniem w  czynnościa służbowych. Do pózestówsizeńii dr scyplinarnego dochodzenia p. Mini- ster sprawiedliwości delegował pod- prokuratora przy Sądzie Najwyższym p. Michaelisa, który udał się do Wil- na. Od rezultatów tego dochodzenia zależeć będą dalsze zarządzenia p. ministra sprawiedliwości. ) 

Dolar i Złoty. 
WARSZAWA 9.I (tel. giełdach skżnialckawck, as = dalszym ciągu się poprawia. 

ROEE AT KOZELSZYYTEH POZYESESCZ 

przez Izby Kontroli, — nieudolność i niesumienność nieraz jest Przyczyn poważnych strat skarbu, w šaka zbędnych wydatków. I tu jednak, a nawet tembardziej, nie rnoże być mo- wy o mechanicznem kasowaniu lub obcinaniu wydatków, co może nastą- pić tylko po wszechstronnem koi żeniu spiawy, 
) „Metody i drogi akcji oszczędno- ściowej nie mogą być przytem jedna- kowe i jednakowo Ssiosowaie do wszystkich urzędów į działów go- spodarki państwovej, Już budżet pań- stwowy przewiduje trzy 
grupy: a) administrację, 
biorstwa państwowe, 
Stosowanie redukcji w 
Siębiorstw niewątpliwie 

miennemi drogami niż naprzykład w odniesieniu do urzędów czysto admi- nistracyjnych. Poszczególne urzęd: wytwarzają swą pracą nieraz akadai czo całkiem odmiennej natury war- tości. Są urzędy tylko potrzebne į niezbędne jakkolwiek nie dające ani złotego zysku, są urzędy funkcjonu- lace jako przedsiębiorstwą. Innej na- tury powinna być reorganizacja pra- cy naprzykład urzędu paszportowego 

zasadnicze 
b) przedsię. 

©) monopole, 
dziale przed- 

musi iść od- 

innej zaś — wytwórni aparatów te- 
legraficznych i telefoni: znych, 

Harski,



ECHA KRAJOWE 
  

Z Nowogródzkiego partykularza. 
— Korespondencja Słowa — 

Stanowczo przeżywamy ciekawe 
czasy. lm gorzej—tem lepiej. Biedna 
nasza mieścina tyle ruchu šwiątecz- 
nego doznała i tyle okazała życia, że 
doprawdy możemy być dumni z 
siebie. 

Na „Sylwestra* ruch w mieście 

był znaczny: kasyno urzędnicze obję- 
ło towarzystwo sfer urzędniczych, 
gustowrńie przybrało artystycznemi 
wycinankami ściany i kilkunastu sto- 
łami jadalnię do tradycyjnej kolacji. 
Ceny kolaaji były jeszcze możliwe 
bo 5 zł. od osoby, zato ceny bute- 
lek nie były tańsze od 30 złotych. 
Ochoczych par do tańca jednak ze- 
brało się kilkadziesiąt par i tańczono 
z werwą już noworoczną do rana. 

4 Prżed samemi Świętami grono mi- 
łośników muzyki ożywiło się, zapo- 
wiadując na zebraniu szereg koncer- 

tów, tak. pożądanych w obecnych 
czasach. Przewodniczył zebraniu dy- 
rektor gimnazjum p. Bylczyński, umie- 
jętnie godząc sprzeczne zdania; 
umotywowanego wniosku prof. Boł- 
tucia (wiolonczelia) o produkcjach 
muzyki o szerszym zakroju, z rze- 
czowem uzasadnieniem p. Pigłow- 

skiego (skrzypce) o kultywowaniu 
głównie muzyki swojskiej, polskiej 
narodowej. Pośrednikami w tym .za- 
targu* byli profesorowie gimnazjum 
p. Wacław Wierzbicki i p. Karol Ło- 
ziński (trombon i fortepjan), którzy 
wraz z dyrektorem popierali gorąco 
pracę dotychczasowego kierownika 
muzycznego prof, Kawałkowskiego. 
Doprawdy nasi miłośnicy muzyki о- 
kazali wielką moc ducha wlewając 
swą niespożytą energją piękno w to 
życie szare, które w rezultacie „ daje 
nam potrącanie z poborów  miesię- 
cznych marnego uposażenia. Ale sur- 
sum corda! 

Młodzież akademicka przyjazdem 
swym wniosła duże ożywienie, oto 

4 bm. w sali wojewódzkiej pod pro- 

tektoratem pani wojewodziny genera- 

łowej Januszajiisowej odbyły sie de- 

baty nad wzmożeniem pomocy  aka- 
demikom, a zwłaszcza naszym  kre- 
sowcom. Obaj referenci p. Kraszew- 

ski z Poznania i p. Romanowicz z 

Warszawy gorąco przemawiali za 

akcją popierania swoich  kresowców 
po za normą zwykłą w Radzie naczel- 

nej, która głównie urządza zbiórki na 

budowę domów i popiera kuchnie 

akademickie. Ogólny kryzysi tu pod- 

ciął źródła stypendjów i uszczuplił 

doraźną pomoc. Protektorka, przewo- 

dnicząc zebraniu, szczęśliwie rozwią- 

zała liczne dezyderaty, wobec czego 

pp. referenci z wielką ulgą w sercu 

pojadą do swych uczelni, wioząc ko- 

legom zapewn oną pomoc i .zapew- 

nienie pamięci o ich bycie ciężkim 

zie. 
e 10 b.m. walne zebranie banku 

Ludowo-Chrześcjańskiego w Nowo- 

gródku rozstrzygnie wiele spraw za” 

sadniczych. Primo—Rada nadzorcza 

była tak niefortunnie wybrana, że od 

wyjazdu głównego kierownika banku 

ks. Szymańskiego od kilku miesięcy 

nie jest w stanie zwołać quorum 

prawomocnego. Panowie ci wybrani 

są niewzruszeni w swem  niepoczu- 

waniu się do odpowiedzialności za 

przyjęte przez siebie obowiązki spo- 

łeczne. To też to zebranie walne bę- 

dzie musiało rozstrzygnąć zatwierdze- 

nie kupna domu własnego 1 rozsze: 

rzenie działalności „Ksiąžnicy“ przy 

nowych warunkach i pod nowem 

kierownictwem. Secundo—wobec za- 

stoju ogólnego, płatnicy zawiesili 

wypłaty i postawili bank w sytuacji 

niemiłej wobec wierzycieli, którzy na 

zwrot swych wkładów zbyt długo 

zmuszeni są czekać. Ciężka więc ta- 

  

   
  

  

NOWINY PARYSKIE. 
habilitowanie .„Marata! — Stule- 

asi Akademji cie Davida. — Laureat 
Goncourt ów. 

Uczono nas w szkołach: || 

Jednym z najbardziej krwiożer: 

czych hersztów rewolucji francuskiej 

byt Marat. W porywie a 

tjotyzmu zabiła go, pchnięciem 

dA. y Corday 

pragnąc wybawić Francję od takiego 
noża, 24-letnia Charlotte 

potwora. 
Szkol! 

tej nauce, nie inaczej, w ciągu prze- 

szło stu lat patrzyły na Jana Pa- 

wła Marata jak na dziką bestję, dła 

której gilotyna zawsze jeszcze za 

wolno pracowała. : 

Historjograija tymczasem robiła 

swoje. Nie od dziś i nie od wczoraj 
wiadomo, że Marat nie był bynajmniej 

jakimś nieokrzesanym dzikusem d Ia 
pierwszy lepszy bolszewik z pierw- 

szej iepszej czrezwyczajki. Wyksziat- 

cony był szeroko i głęboko. Jego 

rozprawy z dziedziny np. fizyki, 

szkolnictwa i jurysprudencji roztrzą- 

sały  akademje, wysoko podnosili 

uczeni. Z jego traktatu o najdosko- 
nalszem prawodawstwie wziął nie- 

jedno sam cesarz Józet Ii-gi. Niepo- 
spolicie władał Marat piórem; publi- 
cystą i polemistą był zawołanym, 
Słowem — nie trzeba go sobie wy- 
obrażać jak nieokrzesanego bandytę 

z nizin społecznych. Uczonym byt 

niewątpliwie; mężem stanu — może; 

na nauka w las nie poszła. 

Kolejne pokolenia, wychowywane w 

Nowogródek, 8-go griidnia. 
ka gospodarka i zarząd banku bar- 
dzo się nad tem głowi, a rada. nad- 
zorcza usuwa się zbyt dyskretnie. 

17 stycznia wybory Burmistrza 
powodują potajemną agitację, ale 
miejmy radzieję, że ogół pójdzie za 
głosem rozsądku i miasto nasze sto- 
pniow» drogą ewolucji rozwinie się 
w czyste i hygieniczne siedlisko lu- 
dzi kulturalnych. 

J. w. 

Wystąpienie min. Мо= 
raczewskiego. 

W sprawie powrotu marszał- 
ka Piłsudskiego do armji. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Ministrów min Moraczewski zainter- 

pelował premjera Skrzyńskiego w 

sprawie czy rząd nie uznaje za ko- 

nieczne rychłe mianowanie na stano- 

wisko szefa sztabu generalnego mar- 

szałka Piłsudskiego. Premjer Skrzyń- 
ski odpowiedział iż przedstawienie 

odpowiedniego wniosku w sprawie 

nominacji jest rzeczą ministra spraw 

wojskowych, natomiast o ileby cho- 

dzito o kandydaturę mającą charakter 

polityczny należałoby weiść w kon- 

takt ze stronnictwami większości rzą- 
dowej przed powzięciem decyzji. 

Wystąpienie min. Moraczewskiego, 
jak donosi nasz korespondent war- 
szawski, jest w dalszym ciągu tema- 
tem ożywionych rozmów w kulua- 
rach sejmowych. Zapytanie min. Mo- 
raczewskiego miało charakter ściśle 
interpelacyjny i tłumaczy się tem że 
min. Moraczewski który przez dłuż- 
Szy czas był chory, tą drogą pragnął 
stwierdzić obecny stan rzeczy w tej 

sprawie. Zasadniczo zarówno zapy- 

tanie min. Moraczewskiego jak i od- 

powiedź premjera miały mieć chara- 

kter poufny, jednakże przeciwko temu 
postanowieniu  zaoponowal min. 

Kiernik. 

Komunikat Prezydjum Rady 
Ministrów. 

WARSZAWA, 9 I. PAT. Wobec 
ukazania się w niektórych pismach 
niezgodnych z prawdą wiadomości z 
ostatniego posiedzenia Rady Mini- 

strów, wydział prasowy Prezydjum 

Rady Ministrów komunikuje, że po- 
ruszona przeź p. ministrą Moraczew- 
skiego sprawa powołania marszałka 
Piłsudskiego do czynnej służby woj- 

skowej na posiedzeniu tem nie wy: 
wołała żadnej dyskusji i załatwiona 

została oświadczeniem  formalnen p. 

Prezesa Rady Ministrów co do pro- 
cedury zgłaszania nie objętych po- 
rządkiem dziennym wniosków. 

Z powyższego wynika, że wszel- 
kie wersje o rzekomem wypowiedze- 

niu się w tej sprawie p. ministra 

rolnictwa i dóbr państwowych  Kier- 

nika czy to tormalne czy meryto- 

ryczne na wzmiankowanem  posSie- 

dzeniu Rady Ministrów pozbawione 

są jekiejkolwiek podstawy. 

sto vo 

Wydział Sztuk Pięk- 
nych U. S. B. 

Afera fałszerska w Budapeszcie. 
Śledztwo ukończono. 

‚ _ BUDAPESZT. 0.1. PAT. Dzienni- zydeatem ministrów sibowiem tych 
W sprawie projektu jego redukcji ki donoszą, że poseł Silinka imieniem przeciwieństw niema i nigdy ich nie 

Państwo nasze znajduje się przed grupy ochrony rasy węgierskiej przy- było. 
koniecznością znacznego  okrajania 

za sobą stan anormalny, 
przyczyną zachwiania się 
nego naszego państwa. Sejm i Rząd świadczył, że rząd będzie bronił go- wione do sądu karnego. 

był do prezesa rady ministrów hr. 

(NIP A 
Nr WAD 

Wycieczka poselska do 
Moskwy. 

Onegdaj wyjechała z Warszawy 
do Moskwy dawro zapowiadana wy- 

inis! BUDAPESZT. 0.1. PAT. Komuni- cieczka poselska. W skład tej eska- 
swoich wydatków, zakrojonych pier- Bethlena aby go zapylač jakie stano- kat urzędowy glosi, że dochodzenia pady wchodzą między innemi pos.: 
wotnie zbyt szeroko i stąd ciągnących wisko zajmuje wobec ataków poszcze- w sprawie fałszerstwa ' banknotów 

Naogół 

Bryl, Wojewódzki, Helman, Fiederkie- 
będących gólnych pism na naczelnika państwa. fraakowych są już ukończone. Are- wicz, Mioiła i inni. W wycieczce miał 

ekonomicz- Prezydent ministrów hr. Bethlen o- sztowane osoby będą dzisiaj odsta- wziąć również udział i sen. Gaszyń- 
ski lecz w ostatniej chwili rozmyślił 

porobiły już energiczne kroki by przez dności Naczelnika Państwa przy u: aresztowano 24 osoby pod zarzutem się i pozostał Głównym motorem 
zmniejszenie wydatków państwa dojść życiu wszystkich środków ustawo- fałszerstwa, z których cztery znajdują wycieczki jak się okazuje był pos. 
do stanu normalnego. Środki stoso- dawczych i wystąpi stanowczo prze- się jeszcze zagranicą. 

wane, ponieważ są konieczne — są ciwko bezpodstawnym i tendencyj- : F i 

słuszne, mimo że bolą wielu z nas, nym atakom. Premjer zaznaczył, że „Uj-Naczedek* donosi, że dyrektor łuszczył następujące motywy tej eks- 

Wszystkie jednak słuszne środki mo- bezskutecznie usiłuje się wskazywać instytutu kartograficznego Kurtz zo- kursji. Oto one: 
gą się stać szkodliwemi, gdy źle je na rzekomo istniejące przeciwieństwa stał aresztowany i oddany do roz- 
zastosować. Oczywista, gdy będziemy między naczelnikiem państwa a pre- porządzenia władz prokuratorskich. , 

redukować rzeczy potrzebniejsze, po- 
zostawiając mniej potrzebne, nie tyl- 
ko nie uzyskamy pożytku oczekiwa- 
nego, ale uczynimy państwu wprost biuro korespondencyjne. Jak donosi kontrolera generalnego Emery i 

Francja i 

BUDAPESZT. 0.i. PAT. Dziennik 

Węgry, 

Helman, który w rozmowie z współ- 
pracownikiem Kurjera Porannego wy- 

— Mimo, że w min. spraw zagra- 
nicznych odradzano mi wyjazd do 
Rosji—mówił pos. Hellman—poszed= 
łem na własną rękę do p. Wojkowa, 

BUDAPESZT, 9.1. Pat. Węgierskie Budapesztu dwoch swoich delegatów , aby się z nim naradzić. Ostrzegano 
„mnie, że jest gwałtowny, więc mia: 

szkodę. A faktycznie zanosi się na <Nemzeti-Uizak» członek poselstwa Cola:da. Gouraud Oświadczył dalej, łem nieco obaw, ale przyjął mnie 
coś podobnego. Powtarzała już prasa francuskiego w Budapeszcie Gouraud że opinja publiczna Francji zdaje so- bardzo uprzejmie, a nawet się ucie- 
niby pogłoski o projekcie zamknięcia w zastępstwie posła oświadczył w bie sprawę, że chodzi tu jedynie o Szył i powiedział (tu p. Hellman cy: 
Wydziału Sztuk Pięknych w Wilnie, sprawie afery fałszowania banknotów zwykłe przestępstwo .nie zaś o kwe- tował w języku rosyjskim): „Naresz- 
okazują się one więcej niż pogłoskami, między innemi, że nie odpowiada stje natury politycznej lub dyploma- cie widzę pierwszego lewicowca; do 
bo projekt ten znany jest jak w prawdzie wiadomość, jakoby Francja tycznej. Sprawa nie może mieć na- tel Us. przychodziła sama prawica! * 
Sejmie Rządzie, tak i w Senacie Aka- domagała się odszkodowania w wy- stępstw niepomyślnych dia stosun- siadłem naprzeciw niego i w 
demickim. ; sości 400 miljonów franków. Sprawa ków francusko-węgierskich tak długo, trakcie rozmowy, gdy nastrój stał się 

Może szerszy ogół nie wie wogó- nie dotyczy rządu francuskiego, lecz dopóki szef rządu węgierskiego kon- „dobrosierdieczny*, powiadam: „Wi- 
le, co stanowi ten Wydział, Śpieszę jedynie Banku Francuskiego, który tynuować będzie śledztwo z niewzru- dzi pan, panie pośle, moi wyborcy 
przeto wyjaśnić. Wydział Sztuk Pięk- jako instytucja prywatna wysłał do szoną stanowczością. 

Rząd węgierski spełnił swój obowiązek. nych posiada dwa działy: Dział Ar- 

chitektury i Dział Malarstwa, Rzeźby 

i Zdobnictwa, przytem 142 słuchaczy 
w tem 77 na Dziale Architektury. 
Budżet Wydziału wynosi 110 tysięcy 
złotych rocznie. Dział Architektury 

przygotowywuje architektów —-budow- 
niczych kraju, Dział Malarstwa nau- 
czycieli rysunku oraz kierowników 

artystycznych przemysłu i rzemiosła. 

Może nie wszyscy jeszcze orjentują 

się w potrzebie istnienia takiego wy- 

działu, więc przytoczę zaniedbane dzie- 

dziny pracy, które czekają na jego 

wychowanków. Kresy Wschodnie 
potrzebują odbudowy, tu odczuwa 
się brak bolesny architektów — w ta- 

-_ LONDYN. 9. I. Pat W sprawie się do spraw wewnętrznych . Węgier, 
afery fałszerstwa banknotów franko- Rząd węgierski spełnił bowiem 
wych «Times» pisze, że niema po- swój obowiązek, wdrażając energiczne 
wodów, ażeby mocarstwa mieszały sledztwo przeciwko fałszerzom. 

już 

Czy interwencja Ligi Narodów? 
PRAGA. 9. |. Pat. Dzienniki so- 

cjalistyczne donoszą, że rząd czecho- forum Ligi Narodów 
słowacki oświadczył w Paryżu, 
zamierza przedstawić aferę „fałszer- ko Węgrom. 

iż 

stwa banknotów frankowych przed 
1 : i zapropono- 

wać jak najostrzejsze kroki przeciw* 

Stowarzyszenie Przyjaciół Polski 
w Paryżu. 

PARYŻ, 9 1 PAT. Wczoraj odby- powołane jest do propagowania leżą- 

na Wileńszczyźnie mają wszyscy nie- 
mal książeczki dawnego rosyjskiego 
Banku Państwa; ten złożył 15, ten 
20, inny 300 i 1000 rubli. Oni teraz 
biedący. Jakby to dobrze było dla 
przyjaźni rosyjsko-polskiej, gdybyście 
te pieniądze wypłacili*. я 

P. Wojkow zaczął mi tłumaczyć, 
że to jest niemożliwe ze względu na 
zniesienie w Sowietach własności 
prywatnej i konfiskatę wszystkich 

kapitałów. Gdym zaczął bardziej na- 
legać i tłumaczyć, do jakiego stopnia 
taki krok dobrze wpłynąłby na zała- 
godzenie sąsiedzkich stosunków na 
kresach, p. Wojkow podparł głowę 
o obiedwie ręce, zamyślił się i pytaż 

ło się tu w obecności członków am- 
basady, szeregu wybitnych przedsta- 
wicieli świata politycznego i wojsko- 
wego oraz różnych polskich organi- 
zacyj społecznych na wychodźtwie 
otwarcie nowego lokalu Stowarzysze- 
nia Przyjaciół Polski, 

cych w osnowie Ligi Narodów ide- * —; Wiele by ten zwrot w sumie 
ałów, skrystalizowanych tak wspania- wyniósł? . 
le w umowach locarneńskich, które — Myślę, że za dwa miljony czer- 
zawdzięczają swe powstanie niezmor- wońców — odrzekłem. 
dowanej energji obecnego prezesa A on na to; 
Rady Ministrów Francji Brianda. Od. _ — Niech pan nie myśli, 

kim Brześciu Litewskim, gdzie od- 
budowuje się całe miasto, projektują 
do budowy technicy, oczywista nie 
mający pojęcia © architekturze i jej 
wielkich zadaniach, stąd doprowadza- 
ją ją do upadku. 

że tylko 
9 s + *ols : powiadając na przemówienie amb. U was w Polsce jest bieda, u nas 

Może nie wszyscy wiemy, że mia- Po przemówieniu powitalnem .pre- Chłapowskiego, dep. Louis Marin także jest ciężko. 
sta naszych Kresów nie posiadają re- zesa Stowarzyszenia deputowanego zobrazował dzieje przyjaźni francus* To ja powiadam: 
gulacji, a przy powstałym ruchu bu- Louis Marin zabrał głos ambasador ko-polskiej, podkreślając konieczność -— Możebyście chociaż  ratami, 
dowlanym brak regulacji to straszny Chłapowski, wygłaszając dłuższe 
krach dla miast, to powstanie chao- przemówienie, w  którem nakreślił 
su i zamętu w rozbudowie miasta, zasługi, położone przez Stow. Przyja- 
który doprowadzi do jego upadku i ciół Polski na polu zbliżenia polsko- 
zamierania, a z którego wyjście na- francuskingo. Mówca przypomniał 
stępnie jest bardzo trudne i bez ol- pożyteczną ze wszechmiar  działal- 
brzymich strat materjalnych dla mia- ność, podjętą w 1921 r. przez przy- 
sta przeprowadzić się nie da. A regu- jacjół Polski na rzecz powrotu Gór- 
lacji nie posiada nawet Wilno, bOĆ nego Sląska na łono prawowitej oj: 
nie będziemy się liczyli, jak nikt się czyzny. Z kolei ambasador mówił 
nie liczy, z regulacją projektowaną o zasługach powstałego dzięki inicja- 
za czasów zaboru, dzisiaj wcale nie- tywie Stowarzyszenia w łonie par- 
możliwą do przeprowadzenia, Więc i |amentu Zrzeszenia przyjaciół Polski. 
tu czeka robota na architektów, a Zrzeszenie to, wobec istnienia odpo- 
czy myślimy, że dostaniemy ich z wiedniej grupy w sejmie polskim, 
Politechnik Warszawskiej czy Lwow- 
skie? O ile tak, to się bardzo mylimy, 
fakty wskazują, że studenci, 
dzący z Kresów, a 

wzmocnienia węzłów, łączących oba 
narody, które powinny pomagać so- 
bie wzajemnie przy rozwiązywaniu 
rozmaitych niejednokrotnie bardzo 
zawiłych zagadnień polityki między- 
narodowej. Wśród tych ostatnich fna* 
pierwszym pianie znajduje się обес- 
nie sprawa udzielenia -Poisce miejsca 
w Radzie Ligi Narodów, czego wy- 
maga nietylko powaga państwa pol- 
skiego lecz i równowaga polityczna 
w Europie. Oba przemówienia amba- 
sadora Chłapowskiego i deputowa- 
nego Louis Marin przyjęte zostały 
hucznemi oklaskami. 

pocho- dy rozkwit tego rzemiosła, dziś, kiedy 
studjujący w kierownictwa artystycznego zabrakło, 

Warszawie, czy Lwowie, wsiąkają w w meblarstwie robi się lichą tande- 
miejscowy grunt, znajdują tam pole tę wedłud wzorów niemieckich, —sto- 
do pracy i pozostają, aby tam  pra- larstwo widocznie chyli się ku upad- 
cować i po ukończeniu wyższej u- kowi, co stwierdzają nawet poważ- 

ni, 
Braki na Kresach posiadamy i w 

innych dziedzinach pracy, odczuwa 

czel niejsi z pośród naszych stolarzy. Czy 
chcemy upadku polskiego rzemiosła, 
co przyjdzie, gdy zostawimy go na 

L VKP | SiĘ dotkliwy brak wykwalitikowanych pastwę niemieckich wzorów, czy mo- 

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

Początek o g. 8.30 w. 

na pewno znakomitym dziennikarzem. 
Sześćset numerów jego „Ami du 
Peuple* potężniej wstrząsnęło Fran- 
cją niż może nawet runięcie Bastylji, 
Jego pamtlety i plakaty (bo niemi 
lubił posługiwać się jak... ciężką ar 
tylerją) niejeden uczyniły wyłom w 
obalanym przez rewo!ucję regime'ie. 

Na stwierdzeniu atoli tych wszy- 
stkich szczegółów kończyła się „spra- 
wiedliwość* oddawana  Maratowi. 
Uważano, słusznie, że żadnych zgoła 
komentarzy nie wymaga słynny jego 
frazes: „Pięćset do sześciuset Ścię- 
tych głów byłoby wam zapewniło 
spokój, wolność i szczęście. Woleli- 
ście mie pójść na ten hazard. Miljon 
braci was:ych życiem to przypłaci*. 
Frązes jest wystarczająco jasny. Mó- 
wi za siebie. Charakteryzuje Marata 
doskonale. Niema co wołać: „Wypa- 
czyli tę postać legendami swemi 
Michelet i Wikior Hugol* : 

l jesteśmy oto świadkami usiło- 
wań zmierzających we Francji dzi- 
siejszej do rozproszenia tych „rzeko” 
mych legend*. Cała lewica Francji 
dzisiejszej jakby uwzięła się „wybie- 
lać* Marata. Pełno w tym sensie po- 
jawia się artykułów w prasie lewi- 
cowej, wydawane są broszury — i 
książki. Oczywiście, że postać Szar- 
lotty Corday, godnej pióra Plutarcha, 
jest przy tej sposobności szargana 
bez miłosierdzia. Dość powiedzieć, 
"że p. Victor Meric, główny dziś re- 
habilitator Marata, nie zawahał się 
nazwać „virago* jednej z  najszla- 
chelniejszych i najniepospolitszych 

nauczycieli rysunków, świadczy o tem 
najiepiej fakt że najpoważniejsze śred- 
nie zakłady naukowe jak np. szkoła 
prowadzona przez ks. Jezuitów i inne 
angażują na te stanowiska jeszcze 
studjujących Dział Malarstwa naszych 
słuchaczy. Może nie ogólnie znaną 
jest rzeczą jak w przemyśle nprz. 
włókienniczym i rzemiosłach takich 
jak stolarstwo jest potrzebne kiero- 
wnictwo artystyczne. Kiedyś stolarz 
był prawie artystą i widzieliśmy wte- 

  

przedstawicielek niewieściego rodu, 
dziewczęcia wiejskiego, pełnego za- 
równo pizedziwnej krasy jak wielkiej 
górności ducha, w której jakby się 
były odrodziły najsłynniejsze heroiny 
jej pradziadka, wielkiego Kornela. 
Charlotte Corday — virago! Ha! Je- 
żeli Marata zwać można (dosłownie): 
„Jedną z najbardziej szlachetnych i 
najpotężniejszych postaci rewolucji 
francuskiej "... 

P. Herriot, sam p. Herriot, napi- 
sał książkę p. t. „Las normandzki“ 
(Szarłoiia Corday, pochodziła, jak 
wiadomo, z Normandji), usiłując w 
swej pracy najpierw akuratnie wyre- 
habilitować Marata a następnie do- 
wieść, że był on tylko zapamiętałym 
zwolennikiem i szermierzem absolut- 
nej dyktatury... jak, nie przymierza- 
jąc, p. Mussolini. O książce p. Her- 
riota rozpisał się szeroko p. Auiard, 
naczelny obecnie historyk rewolucji 
francuskiej, i również przychylił się do 
wniosku, że Marat to personifikacja 
uwielbienia dla dyktatury, lecz, że 
wielki wróg żyrondystów więcej miał 
w sobie... Lenina niż Mussoliniego. 

Wspomniany p. Victor Meric przy- 
gotowuje całe dzieło, które będzie — 
jak sam pośpieszył podać do wiado- 
mości publicznej — apologią Marata. 
Tego już tylko brakowało. 

Ma się (wrażenie że w Paryżu 
przygotowuje się grunt dla ponow- 
nej... panieizacji „demona patijotyz- 
mu“, „Oliary“ egzaitowanej žyron- 
dysiki. Wiadomo, że zwłoki Marata 
pochowano, po masakrach žyrondy- 

/ 

że, potrzebując "wytworów  meblar- 
skich, uciekać się będziemy do rze- 
mieślników warszawskich u których 
to wyżej nieco jest postawionę? Nie, 
posiadać musimy swoich wykwalifi- 
kowanych kierowników artystycznych 
przemysłu i rzemiosła, a tych dosiar- 
czyć nam powinien Dział Malarstwa 
i Zdobnictwa Wydziału Sztuk Pięk- 
nych w Wilnie. A że dostarczyć ich 
może, świadczy fakt, że teraz już stu- 
denci Wydziału pracują owocnie w 

stów, w Panteonie. Było to maxi- 
mum honorów, jakie ówczesny rząd 
francuski mógł oddać. W rok coś 
potem — usunięto prochy Marata z 
Panteonu i przeniesiono je na któryś 
z paryskich cmentarzów. Czyżby za- 
nosiło się na ponowną, retro, prze- 
prowadzkę? 

* 

I inna jeszcze—tež nie bagatelna 
—postać wynurzyła się ostatniemi 
czasy z odmętów teraźniejszego życia 
paryskiego i przeptynęła mimo nas, 
jak, nie przymierzając, ona kłoda, 
unosząca się po rozbałwanionej, wart- 
kiej, szerokiej rzece w czasie rozto- 
pów i wylewów. 

Zdawały się tłumy nieść tę po- 
stać na rękach... obnosić ją ulicami 
Paryża na pokaz całemu Światu.. jak- 
by jakie tropheum potęgi ducha ludz- 
kiego, 

Święcono setną rocznicę zgonu 
Davida — w Luwrze, w sali jego 
imienia, wobec  najmonumentalniej- 
szego z dzieł jego malarskich, wobec 
Napoleona unoszącego koronę cesar- 
ską nad głową klęczącej przed nim 
Józefiny, podczas gdy papież Pius 
Vll-my, siedzący przed wielkim ołta- 
rzem u Notre Dame, podnosi błogo- 
sławiącą rękę. 

Któż tego obrazu nie ma przed 
oczami? Streszcza on w sobie całą 
historyczną epokę, podobnie jak imię 
Davida to jakby nazwa całego okre- 
su w malarstwie nietylko francuskiem 
lecz wszechświatowem 

tych dziedzinach, 
Nikt u nas nie krzyczy, że nic 

nas nie obchodzą oszczędności pań- 
stwa, nikt z nas nie zaprzecza ich 
konieczności, życzymy tylko Krajowi 
by miarodajne czynniki dobrze zasta- 
nowiły się nad potrzebami jego, i 
poszczególnych jego Ziem, a gdy 
przyjdzie bezwzględna konieczność 
zmniejszenia liczby wydziałów wyż- 
szych uczelni, niechby pamiętały, że 
Polska posiada sześć uniwersytetów, 
a tylko dwie politechniki, że Kresy 
Wschodnie, stanowiąc _ terenowo 
irzecią część państwa posiadają 
ją jeden uniwersytet i przy nim jedy- 
nie nikły zarodek uczelni technicznej 
i artystycznej, jakim jest Wydział 
Sziuk Pięknych w Wilnie. 

Bogusław Świecimski 
Prezes Związku Studentów 

Arhitektury U.S.B. w Wiinie. 

„Ceremonja jaśniała głównie — 
świetnością nazwisk” obecnych. Sta“ 
wiła się do Luwru cała elita arty- 
stycznego świata paryskiego wespół 
z wieloma przedstawicielami dyplo- 
macji francuskiej i międzynarodowej. 
W wielkiej swej mowie, wygłoszonej 
w Zastępstwie ministra oświaty, rzekł 
Pp. Leon, dyrektor Sztuk Pięknych: 

<David pozostał dla nas surowym 
doktrynerem, prawodawcą w dziedzi- 
nie Sztuki, co podniósłszy berłożwypad- 
łe z dłoni Lebrun'a, jak dyktator pięt- 
no swe położył na monumenty na- 
rodowe, na całą reprezentacyjną zdo- Ś 
bniczość stolicy naszej, aż na styl 
publicznych uroczystości, aż na mebie 
Jacob'a, aż na kostjumy Talmy". 

Składając hołd pamięci wielkich 
ludzi ma się tę wygodę, że można 
dowolnie święcić: albo rocznicę ich 
urodzin albo zgonu. Co do Davida 
to wolno dziwić się, że nie wzięto 
za punkt wyjścia dla jubileuszowej 
uroczystości, daty sierpniowej 1748-go 
roku to jest daty urodzin nieśmier- 
telnego malarza. Data zgonu (29 grud- 
nia 1825) zbyt przywodzi na myśl 
całe pasmo żywota tego wielkiego 
artysty, którego karjera polityczna nie 
daje zaiste zbyt wiele powodów do 
gloryfikacji. Należy tylko niezawodnie 
brać mocno pod uwagę wrzący tem- 
perament, egzaltację, ogromną wra- 
żliwość.. no, i to przedewszystkiem, 
że wielbiciel Marata a potem Z kolei 
Robespierra, jest już nieboszczykiem od 
pełniutkich stu lat, 

Tedy podczas paryskiego obcho- 

częściowo spłacali: w ten sposób po 
kilkunastu latach  uregulowalibyšcie 
wszystko, a narazie wyasygnujcie 
choćby naprzykład 500 tys. czerwoń- 
ców. 

P. Wojkow do mnie: 

— No, na 500 tys. możnaby pójść 
ale pan poseł musi pomówić o tem 
z komisarzami w Moskwie. a ja po- 
prę. 

— Wiec proszę—koūczy! p. Hell- 
man — czy nie warto wobec tego 
jechač do Rosji. Ale nie koniec na 
tem. Powiadam do p. Wojkowa, że 
ludzie na Wileńszczyznie — wszystko 
moi wyborey — żyją teraz w wieł- 
kiej biedzie. Zarobków znikąd: rząd 
polski nie daje, a dawniej za czasów 
rosyjskich robili ręcznie buty dla 
wojska i dła chłopa rosyjskiego. Prze- 
cie jakby to obecnie dobrze wpłynęło 
na Sąsiedzkie stosunki na kresach, 
gdyby. tym biedakom rząd sowiecki 
dał do roboty obuwie. 

— jak p. poseł sądzi, wieleby też 
par obuwia trzeba zamówić, aby ul- 
si tym ludziom? — zapytał p. Woj- 

OW. 
— Jakieś siedem tysięcy par — 

odpowiedziałem. 
— No, tyle, to Się da zrobić 

rzucił p. Wojkow. O ile z tym zwro- 
tem na książeczki oszczędnościowe 
będzie trudniej, to zapewniam pana 
posła, że zamówienia na siedem ty- 
sięcy par obuwia panu w Moskwie 
przeprowadzę...* 

     

  

du rocznicowego żaden klucz partyjny 
"iegrał najmniejszej roli. David. to 
David. I basta. 

Swają drogą—ciekawa to była po- 
stać, nietylko dia historyka sztuki lecz 
i dla psychologa. Rodowity paryža- 
nin, Ojca, ordynarnego sklepikarza, 
ma zabitego—w pojedynku. Wycho- 
wuję go stryj i chce wykierować na 
architekta. Lecz twardy jak krzemień 
miodzieniec chce być malarzem. O- 
trzymawszy Prix de Rome, dostaje 
się wreszcie do Włoch i tam.. za- 
pada na klasycyzm na całe życie. 
nią mu się tylko Brutusy, Katony, 

Leonidasy... Wybucha rewolucja. Da- 
vid z taką namiętnością i egzaltacją 
pada jej w objęcia, jak był w Rzy» 
mie ślubował dozgonną admirację 
starożytnemu światu, 

Opanowuje go, jak szał, jak nie- 
przeparty urok — polityka. Przystaje 
do klubu jakobinów. W kwiecie mę- 
skiego wieku zasiada na ławach Gó: 
ry i głosuje za ścięciem Ludwika 
XVI-go. Gdy na Marata padają naj. 
ciężejsze oskarżenia, rzuca się zasła- 
niać go własnemi piersiami, a za. 
mordowanego maluje, tworząc—kto 
wie czy nie największe swoje arcy- 
dzieło 

W latach najstraszliwszego teroru 
rewolucyjnego jest, jakby dziś się 
wyrażono, komisarzem ludowym dla 
Sztuk Pięknych, czemś w rodzaju 
moskiewskiego Lunaczarskiego. Uspa- 
kaja się; wieikie oddaje usługi i Sziu- 
kom Pięknym i artystom (on to np. 
uratował Fragonarda od niechybnej
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. KURJER GOSPODARCZ Y 
ZIEM WSCHODNICH 

Obieg pieniężny a 
Pod tym tytułem Dyrektor |od" 

działu wileńskiego Banku Handlowe- 

go p. B. Milkiewicz wygłosił w dniu 

, 8-go b. m. nadzwyczaj ciekawy od- 

czyt, który ze względu na swoją treść 

a osobę prelegenta zgromadził w sali 
Stowarzyszenia Techników licznych 

przedstawicieli Świata bankowego i 

gospodarczego. 

Za podstawę dla swych wywo- 

dów p. Milkiewicz obrał teorję obie- 

gu pieniężnego prof. Fostera i Cat- 

chings'a. Zasadnicze tezy odczytu da- 

ją się streścić w następujący sposób. 
Stan ekonomiczny kraju bardzo 

jężki. 
Niebezpieczeń 

niż w r' 1920. 
Bierność społeczeństwa b. duża. 
Analizując działalność rządu w 

tej dziedzinie za ubiegłe 5 lat, widzi- 
my cały szereg popełnionych błędów, 

„które to i doprowadziły dojobecnego 
stanu. Zasadniczym błędem we wszy- 

| stkich poczynaniach rządu była nie- 
- znajomość życia gospodarczego i 
łekkomyślne ignorowanie głosów kry- 

;tyki, która to wytykała, a która po- 
chodziła ze strony wybitnych teore- 
tyków i praktyków. 

Megałomanja sfer rządowych wy- 
rażała się w przekonaniu, że papie- 
rowym i teoretycznym  okėlnikiem 

"można zmienić kardynalne prawa 
życia gospodarczego. 

Większość społeczeństwa wyka- 
zywała również ogromną ignorancję 

si brak zainteresowania do spraw 
<konomicznych. 

Nawet sprawa obiegu  pieniężne- 
© w kraju, stanowiącego oś, do- 
koła której obraca się całe życie go- 

 spodarcze, nie była ani razu podda- 
„, MA rzeczowej analizie. 

1 Tablica wzięta z dzieła Prof. W. 
MT. Fostera i W. Catchings'a pod ty- 
tułem «Money», które krytyka amery- 
ikańska nazwała epokowem dziełem 
«w zakresie teorji pieniądza, wykazuje 
"w Sposób niezwykle poglądowy jak 
"wielkie znaczenie posiada prawidłowy 
obieg pieniężny dla życia gospodar- 
czego każdego kraju. 

, Rysuje ona szereg jakby rezerwu- 
arów, gromadzących w sobie płynną 
gotowiznę i połączonych rozmaitej 
średnicy rurami z ciągłą cyrkulację. 
Tylko prawidłowa cyrkulacja, podob- 

3 nie jak prawidłowy obieg krwi w 
' żywym organizmie, gwarantuje nor- 

malne życie gospodarcze. Jednostron- 
ne traktowanie jednej tylko dziedziny 
nie może nie odbić się szkodliwie na 
reszcie organizmu. Lekarz musi znać 
gruntownie zasady fizjologji, inaczej 
będzie nie lekarzem, ale znachorem. 

Ludzie stojący na czele rządu mu- 
Szą znać zasady ekonomiki spotecz- 

į nej, żeby nie zabijać życia gospodar- 
* czego, zamiast leczenia go. 

Tablica wykazuje dalej, że nie- 
odłącznym czynnikiem w obiegu pie- 
niężnym jest produkcja. | 

Jeżeli obieg pieniężny jest niedo- 
stateczny i kraj cierpi na anemję w 

/ tej dziedzinie, to powiększenie go 
może nastąpić tylko jednocześnie z 
powiększeniem produkcji. 

Społeczeństwo musi zrozumieć te 
zasady i wywrzeć odpowiedni „nacisk 
na rząd. : 

Tylko tą drogą mioże nastąpić u- 
zdrowienie życia gospodarczego. 

Pożyczka bez natychmiastowego 

stwo nie mniejsze 

i 
) 
' 

| 

—- podniesienia produkcji nie uzdrowi 
nas. 

Niewykorzystane źródła produkcji 
w kraju, jak np. jaja. ' 

Eksport jaj zagranicę za pierwsze 
11 mies. ub. r. dosięgnął 44 mil. zł. 

T A rr i i OKE WZZIŁEZEZZEY WCZECW RECT 

śmierci, raz na szafocie, drugi raz — 

z głodu). Zaś po upadku Robespier- 

re'a poprzysięga sobie nie przywią- 

zywać się już nigdy do ludzi — tyl- 

do pryncypów! 

= PA w zachwyt wobec 

Bonaparte'go! Sprzeczność? Sprzenie- 

wierzenie się zasadom?  Śromotne 

przerzucenie się z obozu „do obozu? 

Bynajmniej. Napoleon olśnił i oszo- 

łomił Davida. Maluje generała mię- 

dzy jedną a drugą kampanją włoską, 

Po trzech godzinach pozowania Bo- 

naparte zrywa się — i tyle go wi- 

dzieli. Pozostała tylko naszkicowana, 

głowa. Ale jedno z arcydzieł Davida! 

Po Marengo Napoleon sprowadza 

do siebie Davida; wypytuje 80 O 

obrazy, które maluje. 

— Co pan maluje? 

Am | Leonidasa pod Termopilami. 

| — Tem gorzej. Nie maluj pan 

zwyciężonych! 

i 

I przyszły imperator obstalowuje 

u wielkiego artysty portret swój na 

koniu. „Koń powinien być bardzo 

żarski a ja — spokojny!" 
Tak się i stało. Rezultatem «ob- 

stalunku» był wielki portret Napole- 

ona, konno, w rożwianym płaszczu— 

na drodze alpejskiej. Słynny, na świat 
cały popularny portret. 

David stał się Oficjalnym  mala- 
rzem Pierwszego CeSarStwa. Jak miał 
być niewrażliwym na bezprzykładną 

grandezzę epopei, na blask 1 _ prze- 
Pych parad urzędowych! David jest 
prawodawcą—mody; ой uwiecznia «Le 

sacre»; on maluje rozdawanie sztan- 

sanacja skarbu. 
i bez wielkiego wysiłku może być 
podwojony, lub pot:ojony nawet. 

Bezrobocie przybiera zastraszające 
rozmiary, już 300.000 ludzi, t. j. pra- 
wie 50 proc. zatiudnionych w prze- 
myśle robotników pozostaje bez pra- 
cy, w tem Śląsk i Łódź rejestruje po 
60.000 i w Łodzi przeszło 40.000 po- 
biera zapomogi od rządu. 

Potrzebne są radykalne i szybkie 
środki zaradcze, gdyż same zapomogi 
tylko obciążają Skarb i demoraiizują 
korzystających z nich robotników. 

Od jałowych dyskusji nad teore- 
tycznemi doktrynami w tej dziedzinie 
trzeba przejść do czynów. 

Jako eksperyment w postaci cza* 
sowej i nadzwyczajnej, bo wywoła- 
nej katasrrofalnym stanem gospodar- 
czym kraju, premji eksportowej dla 
ożywienia przemysłu pracującego na 
eksport—proponuje się porozumienie 
z tabrykami obecnie nieczynnemi, lecz 
które mogłyby prącować na ekspoit 
przy nieco tańszej robociźnie (fabryki 
włókiennicze, tartaki, kopalnie węgła 
etc.). 

Wpłacając im zasiłki przeznaczone 
na bezrobotnych w stosunku do ilo- 

"ści przyjętych do pracy ludzi zamiast 
na ręce tych ostatnich, można byłoby 
tak obniżyć koszi robocizny, że na- 
stąpiłoby natychmiasiowe uruchomie- 
nie fabryk, eksport zagranicę, a cQ9 
zatem idzie i dopływ walut. Ponadto 
dałoby to możność uniknąć obecnej 
demoralizacji rzesz robotniczych. 

Społeczeństwo: winno dać własną 
inicjatywę rządowi, który zaczyna tra- 
cić głowę, wydając ciągłe zarządze* 
nia, które musi potem odwoływać, i 
winno zdobyć się na wysiłek w za- 
kresie wytężonej pracy i oszczędno- 
ści. 

* 

Głęboko przemyślany. i znakomi- 

cie ujęty odczyt p. Milkiewicza wy- 

wołał ożywioną dyskusję w której 

głos zabierali najpoważniejsi przed- 

stawiciele naszego życia gospodar- 

czego oraz Świata naukowego. Ze 
względu na brak miejsca podamy jej 
przebieg w następnym numerze. 

Kilka słów o daninie 
z lasów obciążonych 
serwitutem, pastwisko- 

wym. 

Ministerstwo Robót Publicznych 

wydało ostatnio okólnik w sprawie 

daniny z lasów obciążonych serwitu- 
iem pastwiskowym. Okólnik przytacza 

następujące orzeczenie w tej sprawie 

Najwyższego Trybunału Administra- 
cyjnego z dn. 11 grudnia r. ub. (L. 
rej. 1465/24 i 1475/24): 

1) Od wysokości cen wojewódzkich, 

podług których następuje przeliczenie 

daniny lasowej w naturze na ekwi- 

walent pieniężny, nie jest dopuszczal- 

ne odwołanie, albowiem art. 10 Usta- 

wy z dn. 6/Vil 23 r. przewiduje od- 

wołanie jedynie od wysokości danin 

w naturze, płatnik zaś niezadowolony 

z ceny, może skorzystać z art. 8 

Ustawy i oddać rządowi do dyspo- 

zycji drzewo w naturze. 

Na podstawie tego wyroku nale- 
ży zamieszczać w orzeczeniach wy- 
miarowych pouczenie że od wyso- 
kości ceny nie przysługuje żaden 
środek piawny, wolno jednak płatni- 
kowi w terminie 30:dniowym złożyć 
oświadczenie po myśli art. 8. 

darów ze złotemi orłami... 
tę Pierwsze Cesarstwo pada. Powro- 
tny rząd burboński skazuje nietylko 
nadwornego malarza . «korsykańskie- 
go parwenjusza» lecz i byłego kró- 
lobójcę, na banicję. David osiada w 
Brukselli i umiera tam, jak się rzekło, 
29 grudnia 1825-go. Starania wszczę- 
te o sprowadzenie zwłok Davida do 
Francji, wziędnie do Paryża, rozbiły 
się o niezłomny opór króla Karola 
X-go. W Brukselli leży pochowany 
twórca «Zamordowanego Marata» 
«Sabinek», i <Koronacji Napoleona». 

% 

А о'ю trzecie nazwisko — cał- 
kiem nowe — które bodajże wypa- 
dnie niebawem dobrze znać. 

Dobyła je na jaw i pokazała całemu 
cywilizowanemu światu Akademia 
Goncourt'ów, nagradzając w połowie 
grudnia powieść «Raboliot» autora 
bardzo mało znanego. Jest nim p. 
Maurycy Genevoix, liczący lat 35, 
ranny ciężko pod Verdun'em, Napi- 
sał już ze dwanaście utworów belle- 
trystycznych i kilka wspomnień z 
wojny, lecz głucho o nich było. 

A ów „Raboliot* jest dziełem 
niepospolitego talentu. Jest to utwór 
zdecydowanie regjonalny, to znaczy 
odtwarzający obyczaje, zwyczaje, fol- 
klor, typy, nawet język etc. danej 
prowincji, danych okolic. W tym 
wypadku okolic Sologne, jest to 
wreszcie historja kłusownika — któ- 
ry uprawia swój proceder, broń Bo- 
że, nie dla zysku lecz z amiatorstwa, 

ка 2) Ani ustawa o daninie lasowej, 
ani wydane do niej rozporządzenie 
wykonawcze nie rozróżniają i nie 

wymieniają nigdzie rodzaju służe- 
bności, dlatego też z uwagi na spe- 

cjalny charakter tej Ustawy podatko- 

wej nie można interpretować jej na 

niekorzyść płatnika w sposób rozsze- 

rzający, lecz należy przyjąć, że redu+ 

kcja rozmiaru daniny winna być sto- 
sowana do wszystkich lasów, obcię- 

żonych  służebnościami, niezależnie 

od rodzaju tych ostatnich, z tym je- 

dynie zastrzeżeniem, że pod pojęcie 

„służebność* (w rozumieniu cytowa- 

nej ustawy) nie podpadają takie słu- 

żebności, które jak np. prawo  prze* 

chodu, przejazdu lub przepędu bydła, 

nie wpływają na wartość lasu i jego 

rozwój. 

Następstwem powyższego zapa- 

trywania prawnego jest, że wymiar 
daniny lasowej na podstawie pięcio- 
letnich etatów będzie uzasadniony w 
tych wszysikich wypadkach, w któ- 

rych ma się do czynienia z  isinie- 

niem służebności, polegających na 

poborze drzewa użytkowego lub 

opałowego, pniaków, lub na prawie 

paszy. Wyjątek stanowi istnienie t. z. 

ciężarów rzeczowych, polegających na 

obowiązku właściciela lasu dostar- 

czania kościołom lub szkołom goto- 

wych, wyrobionych sągów drzewa 

opałowego, bowiem ciężar tego IO- 

dzaju nie jest służebnością w zrozu- 

mieniu ustawodawstwa 0 prawie 

prywainem. 
Ježeliby jednak w pewnym wy- 

padku uprawniony do korzystania 
ze służebności obowiązany był wła- 
Ścicielowi lasu zwracać, a więc pla- 

cić, każdorazowe koszty cięcia i wy- 

robienia sągów, wówczas nie będzie 
to już ciężar rzeczowy, lecz służe- 
bność, uzasadniająca zmniejszony 
wymiar daniny. 

Powyższe zapatrywanie prawne 
Urzędy Wojewódzkie stosować muszą 
do wszystkich spraw prawomocnie 
nie ukończonych t. j. do spraw, w 
których odwołania od wymiaru dani- 
ny lasowej, z powodu nieuwzględnie* 
nia służebności, nie zostały jeszcze 
merytorycznie rozstrzygnięte. 

3) Wreszcie w kwestji stosunku 
kupca (właść. drzewostanów) do wła- 
ściciela lasu ($4 rozp. wyk. z 25.X 
1925 r.). Najwyższy Trybunał Admi- 
nistracyjny orzekł, zgodnie z dotych- 
czasowem zapatrywaniem  Minister- 
stwa, że za podstawę wymiaru daniny 
lasowej służą 10 cio letnie, względnie 
5-cio letnie etaty rębne i do uiszcze: 
nia z tych właśnie etatów daniny w 
wysokości 30 proc. jest obowiązany 
ich posiadacz, że następnie danina 
obciąża posiadacza nie w stosunku 
do zwartości całego obszaru leśnego, 
lecz w stosunku tylko do drzewosta- 
nów podlegających daninie, że wresz- 
cie o proporcjonalnym podziale da- 
niny pomiędzy właścicicłem lasu, a 
nibywcą może być mowa tylko wów- 
czas, jeżeli przedmiotem nabycia była 
nie całość, lecz tylko część drzewo- 
stanów, a więc jeden lub kllka eta- 
tów rębnych z okresu oznaczonego 
w ustawie. s 

* $ 

Nawiązując do powyższego Rada 
Wojewódzka iZw. Ziemian z. Wileń- 
skiej komunikuje, że zdaniem prawni- 
ków, nie zważając na ustęp 3-ci art. 
2 wspomnianego okólnika intereso- 
wane osoby winny złożyć na imię 
starosty podanie z prośbą o wzno- 
wienie terminu odwołania w sprawie 
wysokości wymiaru daniny lasowej, 

  

con amore bo... bo urodził się kłu- 
sowiikiem, bo to jego żywioł, jego 
namiętność, nałóg. Passjonowany 
myśliwy. Tkwi w nim głęboko żyłka 
myśliwska podniesiona do kwadratu. 
Własnego lasu nie ma. No, to gdzieź 
da folgę namiętności, której oprzeć 
się nie jest w stanie. Jest kłusowni- 
kiem lecz nie — złodziejem! A i ha- 
zard, co za rozkoszna rzecz! Wyśli- 
zganie się leśnikom i żandarmom to 
sport. Raboliot ma w duszy pełno 
pogody — do chwili kiedy zaczyna 
go napastować zew szech stron opinja 
publiczna, gdy zaczyna podjudzać 
przeciwko niemu rodzoną jego żonę, 
gdy rozpoczyna się między nim a 
strażą leśną walka, zatruta nienawi: 
ścią i mściwością. A oto i istny po- 
jedynek tragiczny między Raboliotem 
i żandarmem Bourrel<em. | — Rabo- 
liot wpędzony zostaje w zabójstwo... 

Nie przyglądajmy się biiżej «ide- 
owemu» założeniu powieści, którą 
obecnie rozchwytuje Francja cała. 
Napisana znakomicie. Problemat psy- 
chologiczny mocny, oryginalny, «pa* 
sjonujący». Opisy wszelkie znako- 
mite. 

Nagroda Akademji Goncourtów 
jest to we Francji bardzo wysokie 
odznaczenie. Wielu poczytuje je za 
wyższe niż nagroda Akademji Fran- 
cuskiej, czyli 40-tu nieśmiertelnych. 
Autor «Raboliot'a» ma stojącą przed 
sobą otworem najświetniejszą karjerę 
literacką. 
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Gusfaw Molenda i Syn 
FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH 

w Bielsku (Śląsk Cieszyński) rok założenia 1850. 

Skład Fabryczny 
na całą ziemię Wileńską 

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949. 
  

  
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
po cenach fabrycznych 

  
  

a to z powodów następujących: 
1) przy składaniu zeznań o wyso- 

kości daniny urzędy | i ll instancji 
na podstawie okólnika Jener. Dyrekcji 
Odbudowy (1.Xil 23 r.) pouczały, że 
z lasów obciążonych serwitutem pa- 
stwiskowym należy się daniny 30 proc. 
z 10 letnich, a nie 5 letnich etatów 
rębnych. 

2) Dopiero w dniu 21.Xi.25 r. 
i 29.X1.25r. (L. rej. 1475/24—1922/24) 
Najw. Trybunał Admin. wyrokiem 
swoim wyjaśnił, że lasy obciążone 
serwitutem pastwiskowym podlegają 
daninie lasowej w wysokości 30 proc. 
5-cioletnich, a nie 10-letnich etatów 
rębnych, jak Ministerstwo poleciło 
pobierać. 

3) W styczniu roku bieżącego bę- 
dzie wymierzona ostatnia rata daniny 
lasowej, zatem nie można uważać 
sprawy poboru daniny z lasów ob- 
ciążonych serwitutem pastwiskowym 
za merytorycznie już zakończoną. 

Do podania tego należy dołączyć: 
a) Odpis akiu wykupu ziemi włoś: 
ciańskiej, albo zaświadczenie gminy 
ustalające obszar łasów obciążonych 
serwitutem pastwiskowym, b) ogólny 
obszar lasów i wysokość wymierzo- 
nej daniny, c) ilość metrów zbitych 
masy drzewnej, którą należy strącić 
od wymierzonej daniny z powodu 
nieprawidłowego obliczania takowej 
z lasów obciążonych serwitutem pa- 
stwisków. (b) 

  

KRONIKA 
  

10 o: 
| po 3 Kr. M, 

Jutro 

Hygina 

Wsch. sł, o g. 7 m. 45, 

Zach, sl. o g. 2 m. 59, 

URZĘDOWA. 
— Zmiany personalne w Ku- 

ratorjum Okręgu Szkolnego w 
Wilnie. Pan minister W. R. i O. P. 

dekretem z dnia 18 grudnia 1925 r 
zwolnił z dn. 31 grudnia 1925 r. p 
Tadeusza Turkowskiego—na własną 
jego próśbę,—ze stanowiska naczel- 
nika Wydziału Szkolnictwa Powszech - 
nego, wyrażając mu podziękowanie 
za dotychczasową pracę i mianował 
od dn. 1 stycznia 1926 r. dyrektorem 
Wyższego Kursu Nauczycielskiego. 

Naczelnikiem Wydziału Szkol- 
nictwa Powszechnego w Kuratorjum 
Wileńskiem został od dn, 1-g0 stycz- 

nia 1926 r. p. dr. Stanislaw  Stetkie- 
wicz..P. dr. Stetkiewicz w. dn. 9 
stycznia rozpoczął urzędowanie. 

—.(b) Oszczędności w policji. 
Wydział bezpieczeństwa przy Dele- 
gaturze Rządu z uwagi na redukcję 
kredytów na policję, zwłaszcza zaś 
na colnięcie sum wypłacanych za 
przeniesienia, wydał rozkaz o wstrzy- 
maniu wszelkich tranzlokacji niższych 
funkcjonarjuszy policji w obrębie 
powiatów bez zgody Komendy 
Okręgowej. 

Niezbędne dla dobra służby dele- 
gacje nie powinny jednak trwać dłu- 
żej niż osiem dni. 

SAMORZĄDOWA. 

— (b) Gminy Solecznicka i 
Rudziska w cyfrach. Gmina So- 
lecznicka licząca 12.467 mieszkań- 
ców, posiada na swoim _ terenie: 
11.630 polaków, 50 litwinów, 42 bia- 
łorusinów, 583 żydów, 160 rosjan i 
2 niemców. Z tej liczby 11.702 oso- 
by to katolicy, 180 staroobrzędowcy, 
2 luteranie, resztę t. j, 583 stanowią 
żydzi. 

Gmina Rudziska ma: 5.275 pola- 
ków, 425 litwinów, 62 rosjan i 261 
żydów. Katolików w tej liczbie 
jest 5 700. 

WOJSKOWA 
— (ab) Powrót z urlopu. Szef 

sztabu obozu  warownego Wilna 
ppułk. Powierza Wład. powrócił z 
urlopu wypoczynkowego i z dniem 
8 b. m. przystąpił do urzędowania, 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. SGDETEW CZ RZEKA! PTTK PREZŁSZĄ 

PIEKARNIA 

B) Wieliczko 
ul. Niemiecka Nr 1 

po gruntownem odrestaurowaniu i 
odpowiedniem urządzeniu pieców, od 
kilku dni wypieka „Chieby War- 
szawskie“, t. zw., <chleb wiejski» 
na mieku, <chleb Nałęczowski», 

— (b) Ceny na mięso. Pan Ko- 
misarz Rządu zatwierdził nowe ceny 
na mięso ustałone przez obywatelski 
komitet do walki z drożyzną i spe- 
kulacją. 

Stosownie do iego z nowym cen- 
niku ceny na mięso w detalu przed-, 
stawiają się jak niżej: ; 

A Acz 1.50 kilo, woło: chieb'd-ra Kneippa», oraz i wina II gat. 1.30 kilo, mięso koszer- | 5 1 P>; a 
ne 250 kilo i, Gielęcina, 1.35: kilo. A 

Hurtowe ceny: wołowina I gat. 27 09 007 
1.33 kilo, wołowina II gat. 113, cie- goę60%0%000000000000< 
lęcina 1.15 kilo. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, Ogłoszenie. 
Uniwersytet powszechny im. Ad. Mie 

9 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: HA е 
ckiewicza podaje do wiadomości, że wykła- 

Dol Pa: Sprz. Kupno. dy rozpoczęły się od 7 stycznia r.b. w 
Bay SĘ pół 8,00 8.02 lokalu szkoły powszechnej Nr 34 przy 
Holandja 3217 32551 32693  wuoianoe Nr 14, Dalsze zapisy prayj. 
Londyn 3032 ašas RÓW * MIUŁOCPCEWK ogame jod gó 6 
Nazza z (a V 8.12 

aryž 21, 31,3 31,32 
Praga 24,12 aso 2406 ФФотоФФоФФФФФФФФФФоФФ 
Szwajcarja 15650 15457 154 06 
Stokholm _ 21850 21904 21719  UWADZE, 
Wiedeń 112.75 113.03 112.47 
Włochy 3275 33.83 32,67 

Wierzycieli Wileńskiego Ban- 

'ku Rolniczo-Przemysłowego. 
Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 64. (w złotych 518.40) 
s kolejowa 118 112 118 

5 pr. požycz. konw. — — A 
4 pr. pożyczk. konw, 43,50 

18 

Wobec niewysonania w terminie przez 

Zarząd Wileńskiego Banku Rolnicze- 

Przemysłowego, swych względem wie- 

5 proc. listy zast. 
Ziemzsk* eprzedw, 18, 

  

1zycleli przyrzeczeń, co do ugodowego 

załatwienia zobowiązań, Komitet wierzy» 

cieli niniejszem oświadcz1, że 

— (ab) Kursy narciarskie. Przy 8 stycznia 1926 r. został 
komendzie ob. war. Wiino zostaje Ц- 
„rządzony kurs narciarski w czasie od 
12 stycznia do 2 lutego b.r. Komen- 
da ob. war. podaje, że prócz ofice- 
rów wyznaczonych, mogą zgłaszać się 
również oficerowie będący na urio- 

dniem 

zmuszony do 

złożenia swoich mandatów. 

Z. Alperowicz 

A. Dąbrowski : 

pie wypoczynkowym a chcący ten у 
czas spędzić na kursie. Zgłaszający W. Fedorowicz 
winni posiadać swój sprzęt i wye- N. Sejfer 

J. Stankiewicz. 

kwipowanie narciarskie. W wypadku 
nieodpowiednich warunków odbędzie 
Się kurs tylko teorytycznie, do czasu 
PORA na to stosowna poz0- 004+00444444+44444664+ 

da. icerowie będący na urlopach, Ads Z ; 
a chcący wziąć czynny udział w res Zarządu: Garbarska 3 — 15 B asi AK a i śżrmigie p. nc ieskos, Zarząd czyn- 

RE pa m. w komendzie ob. war. 3% 5-ej Šonai Pilki Red zodz КЗ 
pokój 15. Kursy szycia odbywąć się b ky i d wojsk. '9b. waj Klerownie gusty, Donu, Pao ul Žatina 5 Zip zdrowia. 3 lekfte sataslnw GkBÓANG> przyjmuje PE opowie Kursów 

przeniósł swą kancelarję do szpitala go 12.ej e SANEM 
wojsk. obozu war, gdzie przyjmuje Z 
strony wojskowe i cywilne od godz. . — (ab) Młodzież szkolna wu- 
10 do 11-ej co dnia prócz świąt. roczystościach Staszica. Kurato- 

SZKOLNA. 2 o okr. „we wy- 
zł у nie, nauczyci Kolo Pra sposobie a re- szkół powszechnych w Žeikaai < 
A arczych. Dn. 21 grud: przypadającą w dniu 20 b. m. stulet- 

nia . + Г. wrze Szkółzawodo- nią rocznica śmierci Staszica urzączali 
wych w  Wiinie zawiązały koło dla z dzjatwą szkolną pogadanki o zna- przysposobienia gospodarczych rezerw czeniu Staszica w literatur. eli i 
wojskowych, by złączyć swe usito- społecznem. R 
wania z pracą tych wszystkich, któ- : 
rzy dążą do wzmocnienia, podstaw POCZTOWA. 
bytu narodowego przez wzmożenie — Sprzedaż znaczków po- 
produkcji własnej i ekonomiczne pod- cztowych w sklepach Gi 
niesienie kraju. Ža wych. Bardzo wielka część właści- 

„Zarząd koła wileńskiego korzy- ciei sklepów posiadających koncesję 
stając z iaskawego poparcia Kurator- na sprzedaż wyrobów tytuniowych 
jum zwrócił się do całego nauczy- we wszystkich dzielnicach miasta 
cielstwa Okręgu Wileńskiego z wez- Wilna została przez Dyrekcję 
waniem by organizowano koła miejs- Poczt i Telegrafów zobowiązana do 
cowe, a w Wilnie od dn. 12 b. m. odsprzedaży znaczków i druków 
uruchamia kursy szycia bielizny żoł- pocztowych po nominalnej cenie 
nierskiej i trykotarzy (rękawice weł- tychże za osobnem wynagrodzeniem 
niane) by umożliwić masową wy* zą to wypłacanem przez zarząd po - 
twórczość tych artykułów. "_ cztowy, Spodziewać się więc należy 
EVS SIT NSE ATI PDM OAS ASS TSO TDS 

SANATORJUM im. DLUSKICH 
ZA KO PAN E 
otwarte 17 stycznia 1926 

GAUK URUEYSTTEIN NOT AGS EES SN TNINNOTO T sai
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Że ustaną trudności w nabywaniu 
Znaczków pocztowych. 

— Lokalne sieci telefoniczne. 
Z dniem 1 grudnia 1925 r. wpro- 
wadzono na całym terenie tutejszej 
Dyrekcji lokalne sieci powiatowe, na 
zasadzie, $$ 2 i 21 taryfy telefonicz- 
nej umieszczonej w spisie abonen- 
tów. Taka sieć lokalna posiada jedną 
stację główną w mieście powiato- 
wem. oraz kilka stacjj pomocniczych 
podmiejskich. Sieci lokalne służą do 
poruzumiewania się między sobą 
abonentów całego powiatu bez uisz- 
czania opłaty za poszczególne ro- 
zmowy międzymiastowe. Abonenci 
stacyj pomocniczych za prawo ko- 
rzystania z komunikacji telefonicznej 
w obrębie całej sieci lokalnej, opła- 
czją prócz zwykłego abonamentu, z 
góry co miesiąc należytość za odle- 
głość centrali pomocniczej do centrali 
głównej, licząc w kierunku prostym, 
a mianowicie: do 10 klm. — 2 zł.,od 
11 do 20 klm.—3 zł, od 21 do 30 
kim.—4 zł. 20 gr., od 31 do 40 klm. 
—6 zł, od 41 wzwyż.—7 zł. 50 gr. 

Z dniem 1 stycznia 1926 r. abo- 
nenci cenirali głównej powiatowej za 
dotychczasową opłatą abonamentową 
mają prawo przeprowadzać bezpłatne 
rozmowy telefoniczne z abonentami 
wszystkich stacyj pomocniczych w 
obiębie tegoż powiatu. 

Do centrali głównej w Wilnie 
przydzielono następujące stacje po- 
mocnicze: Bezdany, Jaszuny, Kowal- 
czuxi, Landwarów, Ławaryszki, Mi- 
chaliszki, Mejszagoła. Miedniki, Mi- 
ckuny, Niemenczyn nad Wilją, No- 
wo-Wilejka, Nowe Werki, Oikieniki, 
Ostrowiec koło Wilna, Podbrzezie, 
Prużany, Rykonty, Rudziszki, Rukoj- 
nie, Rzesza, Szumsk Wileński, Tioki, 
Worniany, Hudogaj. 

Rozmowy zas abonentów stacji 
głównych lub stacjj pomocniczych z 
abonentami innych stacyj głównych 
Jub stacyj pomocniczych innego pos 
wiatu są traktowane nadal jako pła- 
tne międzymiastowe. : 

SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. 

+ — (ab) Posiedzenie T-wa Ry- 
tas. W czwartek dn. 7 b. m. odbyło 
się w Święcianach zebranie miejsco- 
wego koła T-wa Rytas, na którem 
zdano sprawę z rezolucji wyniesionej 
na zjeździe nauczycieli T-wa Rytas, 
który się odbył w dniach 29 i 30 
VII rub. w Wilnie. Zebrani w zupeł- 
ności zgodzili się na rezolucję wynie- 
Sioną na tym zjeździe. | 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 
— Wyjaśnienie. W związku z 

notatką p. t. «Rozłam w Związku 
Oficerów Rezerwy» umieszczonej w 
Nr. 5 naszego pisma Zarząd Związku 
Oficerów Rezerwy Okręgu Wileń- 
skiego nadsyła nam następujące 
wyjasnienie: 

Powody rezygnacji p. Faikow- 
skiego, podane w tej notatce, jakoteż 
sam tytuł notatki nie odpowiadają 
rzeczywistości. 

| Dymuisję swą, nieprzyjętą zreszią 
przez Zarząd z przyczyn formalnych, 
p. Falkowski zgłosił przedewszyst: 
kiem z powodu braku czasu i cią- 
głych wyjazdów z Wilna, nie po- 
zwalających mu należycie poświęcić 
się pracy w zarządzie, jak o tem 
głosi jego podanie. 

Przeto wysnuwane stąd przy- 
puszczenia o rozłamie rzekomo ist- 
niejącym w Związku oficerów Re- 
zerwy są przedwczesne. Albowiem w 
dniu 4 marca r. b. ma być zwołany 
w Wilnie nadzwyczajny walny Zjazd 
delegatów wszystkich Kół Związku 
celem dokonania wyboru nowego 
Zarządu Okręgu, oraz uzyskania 
absolutorjum dla ustępującego, a 
więc tem sammem celem zlikwidowa- 
nia chwilowych nieporozumień, jakie- 
kolwiek w łonie władz okręgowych 
Związku zaszły. 

Siwierdziė przytem możemy, iż 
ogół oficerów rezerwy—ten miąszcz 

  

8) Dr. T. E. MODELSKI 
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AJENCJA WSCHODNIĄ © 
Dostawa do biur 

naszej organizacjj—w dalszym ciągu, 
nierąz samorzutnie, wyłania i w cza- 
sie najbliższym wyłonić zamierza co- 
r1az nowe Kola prowincjonalne 
Związku, jak to w Brasławiu, Głębo- 
kiem, Oszmianie i Wilejce, i prace 
organizacyjne, należycie zapoczątko- 
wane przed pėlrokiem. nie uiegły 
przerwie i stale posuwają się na- 
przód. 

ROŻNE. 

— Wystawa akwarel Anny 
Rómerowej. Dziś o godz. 1-szej 
po południu w sali prób przy „Lu- 
tni* otwartą zostanie wystawa obra- 
zów Anny Rómerowej. Obrazów 
będzie około 190, między portretami 
i studjami poriretowemi portrety 
Józeiia Weyssenhoffa, gen. Rydz- 
Smigłego, Biskupa Bandurskiego i 
innych, 

— (b) Czy to też oszczędność? 
Ciekawe czy też Wileńska Dy- 
rekcja Kolejowa jest w posiadaniu 
wiadomości, że w pociagach kursują- 
cych na szlaku Mołodeczno—Wilno, 
funkcjonarjusze dbający 0 oświetla- 
nie wagonów (nawet II klasy) przy: 
pominają sobie o tem dopiero 
podjeżdżając do Wilna, zmuszając 
podróżnych do jeżdżenia pociemku 
i dając tym samym pole do popisu 
złodziejom wagonowym? 

Znamy wypadek kiedy na skutek 
ostrej interwencji oficera policji świe- 
ce znalazły się odrazu, pomimo, że 
prośby «zwykłych» pasażerów  ża- 
dnego absolutnie skuiku nie o- 

dniosły, ' 
— Podziękowanie. Serdeczne i gorąco 

dziękuję w imieniu dziatwy Żłobka Im. Ma- 
ryi, wszystkim przyjacielom i dobroczyńcom 
Żłobka: Komitetowi Daru Gwiazdkowego z 
wojewodziną Oigierdową Maiinowską na 
czele, za zabawki i łakocie, któremi tak 
hojnie zostały fobdarowave wszystkie dzie: 
ciaki w Żłobku. Po raz pierwszy każde coś 
dostało. Szkole powszechnej Nr 17 z Kie+ 
iowniczką p. Zygmuntową Hryniewiczową 
za 2 tuziny pięknie wyhaitowanych koszu' 
lek, pp. Łapińskiej i Rie-sowej za łakocie, p. 
Irenie Herholdowej za ozdovy choinkowe, 
Danusi Wyleżyńskiej, Halii Zosieńce Nie- 
siołowskim za zabawki, p. Dubickiej za u- 
branka, p. Łojoa-Montygierd za 100 dużych 
bułek, T:wn Solvay w Polsce oddział w Wil- 

nie za worek sody do prania, p. Janowi 
Noselowi za ofiarę pieniężną i stałe ofiary 
mięsem, p. Zofji Węcławowiczównie za pie* 
luszki, 

Jadwiga Brensztejnowa. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski, Dziśz udziałem znako- 
mitego artysty Marka Wimdheimaą ukaże się 
po raz pierwszy nowa rewja p.t. <Czy 
wolno mi hoć raz», składająca się ze skea+ 
tchów, piosenek i produkcji tanecznych. 
Program zawiera Świetne skeatche <Ve- 
rax> i «Morderca», nowę aktualne piosenki, 
oraz poemat hinduski «Żywy Budda» — w 
wykonaniu zespołu baleiówego szkoły He- 
leny łaszkiewiczowej. 

Poszczególne produkcji otworzą wybit- 
niejsze siły zespołu artystycznego Marek 
Windheim, Janina Kozłowska, Zotja Kosiń- 
ska, Helena Easzkiewiczowa, Luawik Sem- 
poliūski, Stanistaw Wol fski. 

Režyserują L. Sempol ūski i S, Woliūski. 
Conferencier M. Windheim. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. Dziś o g. 4-ej pp. wy» 
siawioną zostanie po raz ostatni melodyjna 
operetka Falla «Madame Pompadour» z H. 
Kramerówną, J. Kozłowską, L. Sempol:ń- 
skim i $. Wolińskim w rolach głównych, 
Ceny miejsc zniżone. 

— 3:ci poranek kameralny w Teatrze 
Polskim. Dziś o g. 12 m. 30 pp. po cenach 
najniższych odbędzie się w Teatrze Polskim 
3-ci poranek kameralny kwartetu smyczko- 
wego im. Stanisława Moniuszki, Udzią 

.ckiego. 
Z początku papież rozpoczął z 

Legenda wilenska nim dysputę na temat religijny, w 
której wykazał zadziwiające wiadomo- “ 

„Mase Ger Cedek“. ści z dziedziny judaistyki, następnie 
Na tem właśnie tle rzeczywistych zagrał z nim w szachy (był bowiem 

wypadków i istnienia papieża z ży- wielkim miłośnikiem tej gry), wreszcie 

dowskiej rodziny osnuta została le- odkrył mu całą tajemnicę. © 
genda żydowska, która przedstawia Wzruszony bardzo rabi Szymon 

rzecz całą w ten sposób, poznał w papieżu swego zaginione: 

Małoletniego Elchanana, syna t- go Syna Elchanana i przekonał się 

czonego żydowskiego Rabi'ego Szy- © jego pragnieniu powrotu na łono 
mona z Moguncji, porwała służąca judaizmu. . A 
chrześcijańska, gdy rodzice udali się Rychło powrócił on do Moguncji 
w wigilję Sądnego Dnia (lom Kipur) z dekietem uchylającym  represyjne 
na modły wieczorne (Kol-Nidrej) do zarządzenia biskupa i obwieścił ra- 

synagogi. dosną nowinę żonie, że ich dawno 

Znalazłszy się w Rzymie, porwa- zaginiony syn zralazł się. | 
my, dzięki swym wyjątkowym zdolno- Po pewnym czasie papież nagle 

ściom został mianowany z czasem, znikł z Rzymu. Wrócił on potajemnie 

kardynałem a wreszcie wybrano go do Moguncji, przeszedł na wiarę ży- 

papieżem. dowską i zamieszkał w domu rodzi- 

W głębi duszy jego tliła jednak ców. : : : 
iskra tęsknoty za domem rodzinnym. Inna wersja utrzymuje, że papież 

Chcąc zobaczyć starego ojca swego, żałując wymuszonego na nim odstęp- 

użył on podstępu. Rozkazał on bi- stwa od wiary żydowskiej, rzucił się 

skupowi (l) z Moguncji wszcząć silne z wieży kościoła św. Piotra w Rzy- 

prześladowanie żydów, spodziewał się mie i zginął na miejscu. 

bowiem, że do Rzymu uda się zape- Legenda ta, której treść podałem 

wne delegacja Żydów mogunckich ze na podstawie relacji dostarczonej mi 

skargami na biskupa, a do delegacji przez jednego ze studentów była 

1ej wejdzie napewno i jego sędziwy, bardzo rozpowszechniona wśród Ży- 

ojciec rabi Szymon. dów. : : 
I rzeczywiście do Rzymu przyje- I znowu nie twierdzę, że fabułą 

chat rabi Szymon, 2by wykołatać legendy o „Ger-Cedek" zapożyczyia 

uchylenie zarządzeń biskupa mogun- się w tej starej legendzie żydowskiej 

Jedyne w Polsce pismo codzieńne poświęcone praktyce życia gospodarczego. Notowania 
walut, dewiz i akcji. Ceny zie miopłodów, drzewa, budulcu, nawozów sztucznych, maszyn 

rolniczych, manufaktury i t d. krajowe i zagraniczne. 

biorą W. fialka-Ledochnowska (skrzypce), 
St. Bajlsztajn (Il skrzypce), M. Sałnicki (ai- 
tówka). Fr. Tchorz (wiolonczela). Partję 
fortepjanową w kwintecie Schuberta wyko- 
па Н, Szyrmo-Kulicka, kontrabasową zaś — 
St. Piotrowicz. 

W programie: W A. Mozart — kwartet 
smyczkowy Nr. 12 G-dur i Fr. Schubert — 
kwintet fortepianowy <Foreilen> op. 114. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
daje dzisiaj o godz. 4ej po poł. po raz 
piąty komedję Al. Fredry z muzyką St. 
Moniuszki <Nówy Don Kiszot». Wieczorem 
po raz czwarty komedja Żeromskiego 
«Uciekła mi przepióreczka». Jutro, w ponie. 
działek, powtórzony będzie «Przechodzień» 
B. Katerwy. We wtorek «Wyzwolenie» Wys: 
piańskiego po raz piąty. W przygorowaniu 
a Wyspiańskiego z u.sziałem całego 
spolu, 

_ Bilety sprzeaaje biuro «Orbis» Mickie« 
wicza 11 (Kasa zamawiań) od wodz. 9—4 30 
i Kasa Teatru od 11—3-ej i od 5—8 ej. 

Wobec odnośnego oświadczenia Kierow* 
nictwa Reduty uprasza się najupizejmiej o 

na żądanie wysyłamy poeztą 

Kino Kameralne 

„Polonja“ 

  

„Helios“ zjś premjern * 

Dwaj ma 
ul. Mickiewicza 22 

m 

| Chłopiec 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA (ful. Ostrobramska 5) 

  

Kino-Teatr Na E ranie 

S
C
E
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E
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odzienne wiadomosci 
EKONOMICZNE 

* 

abonament przyįmuje: 

Ajencja Wschodnia 
Wiino, Mickiewicza 4, telefon 2-43 i 228. 

Dziś chluba kinematografji i literatury francuskie— 

Współczesny dramat filmowy 2 serje 12 aktów razem pz powieści Pterre Decourcelle'a. Role dwuch mal“ 
iców, Lalusia 1 Walusia odiwarzają O-letni Leslie Shaw (angiik) i 12 ieini Jean Forest (francuz), 
„Acie ciekawa akcja wprowadza widza w s'an stałego podniecenia. 

Miejski « dnatograł 
Dziś będzie wyświetlany film: 

dramat w 7 akt. 
KINO CZYNNE: w niedz. od g. 3-ej w inne dnie od g. 4-ej do 11 m. 30w. CENA BILETÓW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 g 

  

BIMA i BOMA, 
baleryna H, SZARLE i inni 

(Les Deux Gosses 
(Złodzieje z Paryża) с 

Niepo sp 
Pocz. o godz. 2.4,6,8, IOw. 

z Fiandrj 

Występy światowej sławy muzyk. króla. 

ulub. 

humoru 

publiczn. Friko, 
Początek o g. 4-ef. 

  wcze; sze wykupywanie biletów. 
- „świadczenie Kierownictwa Re- 
Wobec opóźnienia w rozpoczęciu 

ierwszego  przedsiawienia <Przechodnia> 
ierownictwo Reduty stwierdza, że opóźnie- 

nie to było wynikiem dałek'ch wciąż jeszcze 
od doskonałości warunków technicznych w 
gmachu na Pohulance. Do opóźnienia przy- 
czynił się przedewszystkiem niespodziewany 
techniczny wypadek, całkowicie od Reduty 
niezależny. Następne przedstawienia rozpo* 
czynają się już punktualnie. 

Qu dnia dzisiejszego Kasa Reduty bez 
wzgiędu na ilość czekających osób zamyka- 
na będzie o godzinie Sej, a o godz. Sej 
min. 5 podnosić się będzie zasłona. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Usiłowanie samobójstwa. Dnia 5 
bm.na stacji kolejowej w  Giebokiem wy- 
strzałem z rewolweru w piersi usiłował po- 
pełnić samobójstwo urzędnik Banku roln.- 
przemysłowego w Głębokiem Tadeusz No- 
wicki. Przyczyny samobójstwa narazie nie 
ustalono. 

—Zatrucie się gazem. Dnia 8 bm. pod- 
czas reperacji rur gazowych przy ul. Nie- 
mieckiej wskutek zerwania się spojenia rury 
zatruł się gazem robotnik gazowni Konstanty 
Michniewicz. Poszkodowanemu pogotowie 
ratunkowe udzieliło pierwszej pomocy. 

List dó Redakcji. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na 

łamach Pańskiego poczytnego pisma nastę- 

pującego oświadczenia: 
Wskutek wydrukowanych w «Expressie 

Wileńskim» zarzutów, uczynionych Wileń- 

skiemu Towarzystwu Dobroczynności, Zarząd 
Towarzystwa oświadcza, że działą na mocy 
statutu Towarzystwa, zdaje sprawozdanie ze 

swej działalności przed walnem zebraniem 
tegoż, poczem ogłasza je w pismach i pozo- 

staje pod kontrolą ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej.—Na pytania zaś lub zarzuty 
«Expressu Wileńskiego> odpowiadać nie 
będzie. 

Zarząd Wileńskiego T-wa Dobro- 
czynności. 

Z A WA 
PRACOWNIA KOPJOWANIA PLA- 
NOW na śŚwiaiłoczułym pozytywnym 
papierze. Przerabianie planów z prze* 
rachowaniem na miary metiyczne. 
Ceny dostępne. Wilno, ul. Dobra 
Nr 6 (w pobliżu Zakietowej) Inż. 

M. Krupowies. 

  

    

  

    
  

Licytacja. 
Dnia 13 stycznia r. b. od g. 10 ranow 

lokalu D-Ir. Wojewódzkiego przyul. Wiel» 
kiej 46 odbędzie się licytneja ruchomości 
składającej się z ubrania męskiego i dam- 
skiego, stołów i krzeseł dla jadłodajni, 
samowaru i sprzętów domowych na rzecz 

Kasy Chorych. 

o papieżu, który przeszedł na judaizm, 
stwierdzam tylko, nie wiedząc dziś, co 
mogło służyć za podstawę do legendy 
wileńskiej, że koniecznem jest trakto- 
wanie legendy tej na szerszej podsta- 
wie i znajomości innych legend 2у- 
dowskich. Konieczne jest dalej po- 
równanie .tekstów samej legendy o 
Ger-Cedeku, a wtedy porównanie oraz 
dokładna analiza tekstów i treści le- 
gendy wileńskiej mogą nam przynieść 
więcej światła. 

Prace te zostały już podjęte. Osta- 
tnio wyszły na jaw we Wilnie nowe 
teksty legendy, znajdą się zapewne i 

    

KSI YO 

Żądajcie wszędzie Ostrzeżenie. 

Cykorji 
, najstarszej w Polsce 

założonej w 1816 roku 
Fabryki Cykorji 

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

tą drogą zainteresowanych, że 

szę, Wii negoza* będę ścigał sądownie. 
Wilno, Sołian'ska 6. 

Kazi   
Do wiadomości pp. właścicieli domów! 

Przedsiębiorstwo „„AUTOASERIZACJA: 
asenizacyjne 

Sp. z ogr. odp, 

właścicieli domów, iż wykonywa wszelkie 

roboty asenizacyjne za pomocą AU! ASEN IZACYJNYCH 

Oczyszczenia dokonywa się bez żadnego zapachu, prędko i hygjenicznie. 

CENY UMIARKOWANE 

BI U RO: Jagiellońska 3, telefon 644. k 
> DEKRISNEETTISENVRTYSS 

podaje do wiadomości pp. 

_ D-r med. 

— |. Abramowicz 
akuszerja i choroby 

kobiece. 
Przyjmuje od 12—1 i 
4—6. Ūl. Wielka 30, 

m. 3, КР, śpółdzielnia Rolna 
Kresowego Związku Ziemian 

Zawalna I; telef. 1 — 47 telef. 

    

oszukuje się 
ekonoma 

Pewien osobnk, mianujący się Pawłem pobli 
Mrozowskim powołuje się na pokrewień: sz,, 

stwo ze mną, Oraz przyjmuje jakieś doty: szenia do red, <Sławo> 
czące mnie zobowiązania. Ostrzegam więcsub: «E.5.> 

nic wspól: 
nego z tym osobnikiem nie mam i żadnej 
odpowiedzialno ść za jego czyny nie pono* 

Ki roz awski. 

p niekrępują- Dr MED. 
ceg s0da- > a 
mi możliwie w A MAŃKOWSKI 
żu cenirum po- choroby skórnej 

kuje kawaler Zeło- weneryczne 
Ordynuje od 5 — 7, 

3-со maja 15. 

  

Trzy — pięć Poszukuje posa- 
tysięcy dolarów poszu. dy  maszynistki 
kuję do interesu. Dam lub  kancelistki, 
zabezpieczenie hipote- mogę zastąpić kogo w. 
czne (hipoteka miejska), pracy w  ciącu kijku 
udział „w zyskach, miesięcy.  Zułoszenia | 
gwarancję waluty i piśmienne Zacisze 4 
procent według umo- m. 3 Bujajska. 
wy. „Oferty tylko na 

iśmie proszę przesy- i 
łać 70 aa Przeznaczenie! PR Wydz. Ogł. PA T, Nadeślij charakter pis- | 
ul. Mostowa Nr 9 — ma swój lub zaintere- 
stb. „Ziemianin*. sowanej ogoby, zako 

omunikuj; imię, rok, 
Х miesiąc _ urodzenia. 

osesją - pen- Otrzymasz szczegóło- 
sjonat wą analizę charakieru, 

w  Druskienikach do 
sprzedania na warun- 
kach ulgowych. Wia* 

określenie zalet, wad 
zdolności, przeznacze- 

domość Mickiewicza 7 

„SDE 

rodowita (z dyplo- 

nie. Analizę wysyłam 

Figos daje lekcje 

po otrzymaniu 3 zł. 
Osobiście _ przyjmuje 

i przygotownie do ma- 
tury, dowiedzieć się 

od 12 — 7, Protokėly, 
odezwy, podziękowania 

Tatarska 11, m, 6 od 
2—3 i 7—-8 wiecz. 

    

rancuzka  najwybitniejszych — о- 
sób stolicy. Warszawa, 
Psycno-Gralolog, Szy* 
lier-Szkolnik, Piękna 

  

gub. legitymację 
dorożkarską na 

prawo jazdy do* 
rożką Nr 522, wy- 
dany przez Urząd 
Ruchu Kołowego w 
wilnie na im. Stani- 

  

  

bocznicy kolejowej 4 — 62. do niedužego majątku 
r r w pow. Dziśnieńskim, 

gd Cc Zgłaszać się. Nad. 

= cz o S brzežna 20 m. co 
dzień od 9—10 i od 

= ® 3 —. 4. 
producenci rolni!! 

Wydajemy zaliczki pod zastaw zboża. ORTEPJAN WE 
żę "dO 

NAJWYŻSZĄ CENĘ za zboże (żyto, owies, pszeni- nie Aeg 

cę, jęczmień i siemię Iniane) producent osiągnąć może niedrogo. Zauł, Do* 

dostarczając ziarno jednolite, dobrze oczyszczone stano- 

wiące przez to towar eksportowy. 

Posiadając składy zbożowe, doczyszczające ziarno, a 

zarazem będąc w stałym kontakcie z firmami zagraniczne 

mi w Rydze, rozpoczęliśmy wyławanie zaliczek pod zastaw 

do 50 proc. wartości. Zboże po odpowiedniem doczyszczeniu 

pokój Nr 16, na pię- 
trze pierwsze drzwi 
ną prawo od g. 12—1 

i od 4—5. 

M'Gusia; - biu- 
ralistka poszu* 

wysyłamy zagranicę. koje Ra 

Zwracamy uwagę na: 1) Ulgi taryfowe przyznane Posiada rejerencje, 
R z Е SB я 

przy eksporcie zboża przez Ministerstwo Kolei na łamane ROSE e. Eo 

listy przewozowe; 2) Ciążenia znacznej części Województw 

Wschodnich ze wzylędów gieograficzpych ku portowi w 

Rydze; 3) Niskie taryfy kolejowe na Łotwie. 

Wszystkie powyżs mniki uwydatniają rolę Wilna 

jako bramy eksporiowej w której zbiegają się wszystkie 

linje kolejowe, łączące drogą najkrótszą i najiańszą Ziemie 

Wschodnie z Bałtykiem. 

  

ZIERZAWA, Wy 
D dzieržawia się 

majątek ziemski, 
zdrenowany, 
od Wilna o 18 kilom, 
Gruntów około 120 dz. 
łąk około 40 dz. Bliż- 

informacje w 
O warunkach dowfedzieć się można w Higy. zauł. Św. Jer. 

Biurze Spółdzielni Zawalna 1. ski 3, m. 9. Wyma- 

nym. Wskazywano mi rozwiązania ciemnej tej kwestji, po- nym. : 
wiie i pozytywnie na dejmowane przez poszczególnych pi- 

broczynny d, Legi Nr'3,. 

  

odiegły i 

  

gave są od kandydata ; 

WST EE OZTEOCZEOEPRWEWERSKA poważne releiencje. | 

całkiem pe- 
różne dzieła, 

sarzy. Nie dały one jednak rezultatu 

pozytywnego. у a 

Robiono poszukiwania archiwalne, 

ale jak dotąd, nie dały one też żad- 

nego rezultatu. Za czasów zaboru 
kraju przez Rosję przeszukiwano ar, 

chiwa. Komisja archeograficzna, ucze- 

ni rosyjscy i t. d. wyławiali akty, 

kióre mogłyby rzucić cień na rżądy 

polskie na Litwie, na religję katolicką, 

na ludność polską. Niewątpliwie akia 

procesowe Potockiego, gdyby jakie 

były, nie uszłyby ich uwagi. Wydano 

nowe szczegóły. Prowadzone poszu- 2 iomy akiów, odnoszących się do 
kiwania archiwalne mogą jeszcze tak- żydów, ale i przy tej sposobności nie 

że wskazać na jakieś dokładniejsze wyszły na jaw akta podobnej sprawy. 
określenie, co mogło dać powód do 
powstania takiej legendy we Wilnie. 

W warunkach, w jakich powstały 
badania nad rozjaśnieniem legendy, 
uczyniono już stosunkowo dosyć. 
Legency dotąd nikt nie tykał, to też 
panowała ona we Wilnic wszech- 
władanie. Nikt jej nie kwestjonował, 
każdy jej wierzył. Zastępowała ona 
samą prawdę. Nikt nie wątpił, że 
rzeczy się tak miały, jak je legenda 
przedstawia. I w tem leżał 66а cały. 

W takich właśnie warunkach pod- 
jęli studenci pracę nad wyjaśnieniem 
legendy i prowadzą ją dalej. Niewąt- 
pliwie uda się rozwiązać caie zagad- 
nienie przez systematyczne poszuki- 
wania. Były już wprawdzie próby tem prawdziwym i powszechnie zna-1 

Wątpliwe jest przeto, czy przyszłość 

będzie szczęśliwsza pod tym wzglę- 

dem. 8 

O jakimś wypadku stracenia Po- 

tockiego we Wilnie czy gdzieindziej, 

o jego przejścu na judaizm, nie do- 

chował się żaden ślad pozytywny, ż 

wyjątkiem naszej legendy. Nie docho- 

wał takiego wydarzenia żaden pamię- 

tnik, żaden list dotąd opublikowany. 

Czy może się jeszcze znaleść — być 

może — ale wątpliwości są bardzo 

poważne. 
lież to razy zapewniano mnie z- 

ust bardzo poważnych ludzi we. Wil- 
nie, zaawców przeszłości tego miasta, 

że owo spalenie Potockiego jest fak- 

w których miały być szczegółowe 
zdarzenia opisy. "Wszystko to jednak 
okazywało się iałszywem. Legenda 
panowała wszechwładnie i niepodziel- 
nie. Na niej wyrosła cała literaturą 
piękna, poezje, dramaty, romanse ży- 
dowskie osnuie na treści legendy 
mniej lub więcej swobodnie. 

W takich warunkach podjęliśmy 
w seminarjum*historycznem badania 
nad legendą wileńską, chcąc dojść do 
jej źródeł i początków. Rozpoczęły 
się dyskusje i poszukiwania, które 
doprowadzą zapewne do wyświetle- 
nia sprawy. 

Nie podaję szczegółów tych po- 
szukiwań ani trudności, na jakie one 
natrafiają, przy usuwaniu nawijających 
się ciągle powikłań i niejasności, które 
trzeba usuwać. Przyszły w'adomości 
z Petersburga, że teksty tam przecho- 
wane nie mają większej wartości, na: 
deszły listy z rabinatu w Amsterda- 
mie, że niema tam żadnych wiado- 
mości ani szczegółów źródłowych o 
przejściu w XVIII w. w Amsterdamie 
jakiegoś Potockiego na judaizm, 

Wyłoniła się kwestja, podana przez 
Adolfa Nowaczyńskiego w jego książ: 
ce p. t. „Mocarstwo anonimowe" 
ankieta w sprawie żydowskiej),  ja- 
«oby «Lelewel napisał m. i. mono: 
graiję Abrahama Potockiego. (Wilno 

w 17w. żyjąc przeszedł 

sława  Starzyńskiegog 
zam. przy ul. Kaiwa* 

ryjskiej 37. 

  

wyd. przez P, x Ua 
—Wilno na im. 

Aleksandra Mojsiewi- 

    

gvb'oną książcezk 

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

45. m. 6 

ŁUŻĄCA ze świa- 
dectwami poszu- 
kuje posady, co- 

skonale zna 516 na 
gotowaniu obizdu, Do- 
wiedzieć się ul. Mi- 

ckiewicza 31—7. 

otrzebny |okal by iowej 62, 
le jaki 2—5 po» "a Się. 
loi (možna 5Ц- — 

terenę) pod pracownię 
czystą, Zgłoszenia: nalezione _ doku- 
Mickiewicza 44 — 22, menty wojskowe 

na im. Mikołajm 
. -_—_—...... Woroneckiego, szere» 
iDama x dyplomem  gewca ) priłu le 
fdnstitute de Beaute»; czego są do odebrania 
w Paryżu otwczyła wi w Adminisuacji „Sło 
Wilnie, przy ul. Mi-i wa* od godz, 9 do 3. 
ickiewicza 37, m. jj ZR 
jie 1 66  tnstytut; 
ipieknošci w ktć- wojskową, wyd. 
ym stosują się wsz. 
st. nowości paysk.j Wino ma imię Siani- 

jej dziedzinie. Ma-| sława  Pieirusewicza, 
    

  

    
   

až twarzy, Usuwanie| zam. przy ul, Ad. Mi- 
marszczek _ wągrów.| Ckiewicza 
asque Pate. 

W.Z.P. 58 

175 
ważnia się, 

   

  

na judaizm, za co Został skazany na 
śmierć przez władze wileńskie. Lele- 
wel w połępieniu tego wyroku posu- 
nął się aż do apólogji Abrahama Po- 
tockiego». 

Musi to być jakieś nieporozumie- 
nie i bałamuctwo, o którego wyja” 
śnienie zwrócono się do dutora, bo 
w r. 1805 podobną książka nie wy» 
Szła z druku ani w Wilnie ani in“ 
dziej a sam Lelewel, wówczas jeszcze 
student uniwersytetu wileńskiego, stu= 
djował co najwyżej w te czasy prace 
Jana Potockiego, znakomitego bada- | 
cza starożytności słowiańskich, które | 
mu nie obce były i studja hebrajskie* 
któremi jak wiadomo nie gardził i Le- 
leweł, bo jednemu i 
ich badań były one równie potrzebne 
i konieczne, Pierwsza zaś drukowana | 
książka Lelewela o <Eddzie» wyszła «4 
w Wilnie dopiero w dwa iata później, 
Co zaś Lelewel pisał i nad czem pra- 
cował w czasie swych siudjów uni- 
wersyteckich w Wilnie, o ten mamy 
dokładne wiadomości z jego listów 
pisanych w tym czasie do brata i 

ojca. : 
Na podobne trudnošci natrafiają 

poszukiwania dość często i skutkiem 
tego praca postępuje wolno. 

drugiemu dla | 

` 

(D. N.) 

  

Wydawca Stanisiaw śaackiewicz. — Nedaktor w/z Czesław ikarwowski. — Oupowiedziainy Za ogioszenia Zenon Ławiński. ukamia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszetna 23   

     
      

   

  

   
    

     

     

   

gub. książ. wojsk., 

cza, zam. przy nl. Mae 

uvieważe 

przez P,KU — | 

unier 

й


