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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 9 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28 
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 
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Ryga 10 stycznia 
Kowieński incydent, z przyjęciem 

u posła niemieckiego, na kióre to 
przyjęcie, jak wiadomo, przedstawi: 
ciele prasy opozycyjnej nie otrzymali 
zaproszeń, nie został jeszcze drogą 
urzędową, przez poselstwo  załago- 
dzony. Jak widać z tonu „Litausche 
Rundschau“, jedynego w. Kownie 
pisma niemieckiego, dyplomatyczne 
stosunki miejscowych Niemców, tak 
dobrze jak zostały zerwane z posel- 
stwem. Przedstawiciel Niemiec nie u- 
ważał nawet za stosowne zwrócić 
uwagi na zjadliwe notatki, n. b. 
słuszne, zamieszczone w piśmie . nie- 
mieckiem z powodu tego przyjęcia. 
Dalszych szczegółów incydentu, do- 
wiaduje się przeto «Litausche Rund- 
Schau» z żydowskiej «jiidische Stim- 
me». Mianowicie, poseł niemiecki w 
Kownie nadesłał do redakcji pismą 
żydowskiego list, w którym wyjaśnia, 
że przyjęcie o którem mowa nie mia- 
ło bynajmniej charakteru urzędowego, 
a było poprostu «przyjacielską» her- 
batką, na którą zostali zaproszeni 
bardzo nieliczni dziennikarze. Dla- 
czego pośród tych wybrańców losu 
znaleźli się jedynie przedstawiciele 
prasy urzędowej litewskiej, i skąd 
znojwu wzięła się taka przyjaźń po- 
mišios przedstawicielem rządu Rze- 
szy a publicystami z pod ' sztandaru 
szowinizmu litewskiego,  najwięk- 
szych wrogów niemieckiej Kłajpedy, 
list nie wyjaśnia. Z.esztą pełne ku 
temu ma prawo poseł niemiecki w 
Kownie. Sprawa przedstawia się o 
tyle interesującą o ile poseł otrzy- 
mał odpowiednie w tym kierunku in- 
strukcje z Berlina. 

Natomiast urzędowe pismo 
tas* zajmuje się wcale inną 
Oto doszło do wiadomości redakcji, 
że część suim zebranych na cel t. 
zw. «wyzwolenia Wilna», zostało zło- 
żonych przez przedstawicielstw „SZzi- 
aliu Sajunga* w kooperatywie „Ben- 
drowiu Sajunga“, ktėra płaci od su- 
my tejzaledwie 16 proc. Taki pro- 
cent uważa «Rytas» za stanowczo 
2a mały. Pismo znajduje, że pienią- 
dze ulokować można było w instytu- 
cjach, które płacą po 40 proc., jak 
np. „Lietuyos Kooperatyon Centras“. 
Diaczego nie zostały tam ulokowa- 
ne? — Na to pytanie odpowiedź 
znajcuje „Rytas* bardzo prostą: bo 

„Ry- 
sprawą. 

ta ostatnia instytucja jest chrześ- 
cjańską. Rozumiemy, że ta 
„chrześcijańskość* * wyraża się w 
popieraniu przez sfery rządowe. — 
Z notatki tej robią jeden wywód pis- 
ma opozycyjne: insiytucje popierane 
przez rząd mogą płacić po 40 proc, 
zaś organizacje i kooperatywy innych 
ugrupowań, nie mają pieniędzy i pła- 
cić są w stanie zaledwie 16 proc. 
Takie jawne przyznanie się do finan: 
sowania nielegalnego prywatnych, czy 
zbiorowych instytucji, wytykają nie- 
którzy jako bezczelność i cynizm. 
— Ha trudno! któż z niemi walczyć 
jest w stanie, z tymi potężnymi dziś 
dyktatorami chrześć.-demokracji! Jed- 
na z gazet zapytuje tylko nieśmiało, 
wiele wobec tego pobiera od rządu 
sam  „Rytas", skoro reklamowane 
przez niego instytucje płacą po 40 
litów od stu?.... 

W/ istocie na takich małych utarcz- 
kach, schodzi życie gazet kowień- 
skich, a życie Kowna jest również 
wegetacją małego miasteczka, ze 
wszystkiemi jego wadami i pretensją 
do stolicy niezależnego państwa. 
Przerzuciwszy ostatnie szpalty ko- 
wieńskich gazet, nie znalazłem nic 
bardziej godnego uwagi, jak fo, żew 
Maijampolu poraz czwarty usiłował 
popełnić samobójstwo pewien mło- 
dzieniec. Miał wyjątkowego oczywiś- 
cie pecha, gdyż iizy, poprzednie, ra- 
zy truł się na zmianę z próbami po- 
wieszenia, i zs każdym razem tak 
„nieszczęśliwie*, .ż udało się go od- 
ratować. Powodem tych smutnych 
czynów młodzieńca, była miłość, tym 
rarem nie zawiedzona, ale zbyt silna, 
gdyż mu matka wzbraniała zaślubić 
ukochanej. 

Mówiąc o drobnych sprawach 
prasowych, niepodobna ominąć za- 
Żartej walki jaką prowadzą ze sobą, 
dwa największe organy rosyjskie na 
Łotwie:  „Siewodnia* i „Stowo“. 
„Siewodnia" jest w rzeczywistości 

, pismem żydowskiem, ale pretendu- 
jącem do czytelników rosyjskich, co 
2a pośrednictwem dużej gotówki, ja- 
ką rozporządza, często mu się udaje, 
przez Ściąganie wybitnych sił rosyj- 
skich. Jednakże „Słowo”, dawne „Wie- 
czernieje Wremia*, walczy mężnie 
i walczy skutecznie. Oto dowiaduje- 
my się, że znany publicysta i feljeto- 
nista rosyjski, S. Jabłonowski, wszedł 
w skład 1edakcji „Słowa”. 

ЕЕ ае ОБ ОЛЕ ЕО ТАНа 
CY 1 S 

Życie czy 
Coś się staje w atmosferze teraź- 

niejszej Europy. Są, którzy to «coś» 
zowią ogólnikowo: łaknieniem dykta- 

tury. 

Jaki ona przybierze kształt tu — 
jaki tam — jaki jeszcze gdzie indziej? 
Nikt tego przewidzieć nie może. 

Jakaś tylko forma absolutum domi- 

nium, mniej ściśle lub bardziej ściśle 

sprecyzowanego, unosi się, jak to 

mówią, w powietrzu... Benito Mus- 
solini coraz stanowczej i wyraźniej 
prze ku wskrzeszeniu Świętego Ce- 
sarstwa Rzymskiego, Oczywiście nie 

deutscher Nation, jak to było, przed 

wiekami, lecz włoskiej, nawet naj- 

czyściej włoskiej narodowości. 

Dlaczegoż by nie? Włochy są dztś 

jednem z naczelnych mocarstw świata, 
a co do rozległości: — dorównywują 
dawnemu państwu cezarów z jakie- 

go czwartego lub piątego wieku po 
Chrystusie. A generał Pangalos wy- 
kierowuje się, nie na żarty w Ate- 
nach na dyktatora. Gen. Pangalos 

jest naturą nawskroś impulsywną i 
namiętną, zarówno jako żołnierz jak 

jako orator — i polityk. Po klęskach 
w Azji Mniejszej sztyftował nową ar- 

mję przeciwko Turkom (sen o Kon- 
stantynopolul) w 1924-iym składał z 
tronu króla Jerzego ll-go popierając 

energicznieogłoszenie rzeczypospolitej 

jako... pierwszego kroku do dyktatury. 
Potem przewodniczył trybunałowi, co 

Skazał na śmierć Gunarisa i towa- 
rzyszy; potem on to wywołał «тсу- 

dent» grecko-bułgarski, który był zmu- 
Szonylikwidować; a teraz już jako dykta- 

tor de facto zawiesza dzienniki, po- 

zbawia swych przeciwników praw 
obywatelskich i — pragnąłby już co 

rychlej zostać dyktatorem de jure. 

Włochy są dziś państwem naj- 

lepiej rządzonem, lub, wyraźmy się, 

najlepiej gospodarzonem w Europie. 

Potężnieją. W Paryżu obawiają się 

aby nie zaćmiły Francji... I w Pary- 
żu zaczynają na dobre kiełkować 
idee, które bez wielkiego ryzyka, das 
łoby się nazwać  rewolucyjnemi. 

Trudno bowiem nazwać inaczej jaw= 
nego już dziś rozważania w prasie 

francuskiej: celowości i potrzeby dal- 

szego istnienia we Francji republi- 
kańskiego regime'u. W prasie, rozu- 

mie się, prawicowej a osobliwie «re- 

akcyjnej»? Bynajmniej. W prasie le- 
wicowej. Do tego doszło! 

Zamiast szeregu cytat, wystarczy 

ująć w kształt jakby djalogu.. akade- 
mickiego, filozoficznego, te właśnie, 

najbardziej aktualne rozważania fran- 

cuskiej prasy lewicowej. Brzmiał by 

ów djalog mniej więcej w ten sens: 

— Z nie dość mocnym zapałem 

zaczynasz, obywatełu, wołać Vive 

la Rėpubligue! 

— Owszem, wołam jak wołałem 
„Niech żyje Rzeczpospolita!” tylko... 

— Tylko co? 
— Tylko proszę najuprzejmiej nie 

identyfikować mojego osobistego ist- 
nienia czyli życia: z istnieniem Re- 
publiki. Jestem republikaninem tak 
długo dopóki Republika daje mnie 
żyć w spokoju i zadowoleniu. Z 
chwilą atoli gdy taż Republika za- 
czyna o mój los wcale się nie tro- 

szczyć, gdyż rujnuje: mnie na korzyść 

wszelkiego rodzaju pasożytów, spe- 

kulantów, notorycznych łajdaków, gdy 
wydaje mnie na łup zagranicy, gdy 
widzę dokoła rosnącą nędzę i bezro- 

bocie, wówczas, przyznam się entu: 

zjazm mój dla Republiki słabnie. 
— To jesteście, obywatelu, 

akcjonistą, faszystą lub komunistą! 
— Niechże pan da pokój tej po- 

licyjnej terminologji! Jest w najwyż- 

szym stopniu nieznośną. Nie wiem 

kim jestem według tej idjotycznej 
terminologji, wiem tylko dokładnie 

czego chcę. Ja jestem uczciwym czło- 
wiekiem zdecydowanym pracować i 
żyć z tego, co zarobię. Ktokolwiek 

nie da mi uczciwie pracować będzie 

moim wrogiem. Wieczne nawoływa- 
nie: bądźcie przykładnymi republika- 
namil—przypomina mi człowieka, co 
związawszy po rękach i nogach swo- 

re- 

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

republika? 
ją kochankę, 

gardła wołając: „A będziesz ty mnie 
przykłada jej nóż do 

Otóż muszę 

i przy- 

kochała, ladacznico!* 
panu oświadczyć, że miłości 

wiązania nie wymusza się... 

— Pomyślcie, obywatelu, ilu to 

rnężów stawało kolejno u steru Re- 

publiki naszej; ilu to premjerów:.. 

-— Prawda. Jak w kinematografie. 
Daj pan pokój. Żadnego nie utrzy- 
mano na stanowisku tak długo aby 
mógł program swój zrealizować lub 

..ponieść odpowiedzialność za po- 
pełnione błędy. Bo czy do odpo- 
wiedzialności pociągnięto któregokol- 

wiek z tych, co zadali ojczyznie naj- 

okrutniejsze nawet ciosy? Podczas 
wojny stawiono przed sąd doraźny 

generałów, rozstrzeliwano żołnierzy, 

kiórych tchórz obieciał. Od czasu 
gdy wojna ustała tysiące popełniona 

formalnych zbrodni wobec ojczyzny, 

tysiące zdrad, setki ciężkich błędów 

popełnili nasi prawodawcy. A czy 
choć jeden poniósł zasiużoną karę? 

Czy choćby napiętnowano go pu- 
blicznie jako odpowiedzialnego za ta, 

co się stało? Z lewa i z prawa ukry- 

wa się u nas winowajców, nie daje 
się sięgnąć po nich. Toleruje się tych, 

co wołają na głos: «Naśladujmy 

Niemców. Zabijajmy franka. Bankru- 
tujmy!» Ci już całą swoją fortunę 
zmienili na funty i dolary 1 kpią so- 

bie z tysiąców a może i miljonów 

tych, co zaufali rządowi republikań- 
skiemu, którzy identyfikowali franka 

z Francją i teraz są... nędzarzami, 

Pan chyba niemasz rodziny, pan 

niemasz żony i dzieci, pana nic zgo= 

łanie obehodzą ceny artykułów pierw= 

szej potrzeby, lub przyodziewku; dla 

pana nie istnieje kwestja wyżywienia 
się, mieszkania... Pan tylko zajęty 

rozwiązywaniem problematów... par- 

tyjnych, pan cały tkwisz w kombi- 
nacjach wyborczych. Pan jest sam z 
tych co dobrowolnie skwitowali ze 
szczytnej misji prowadzenia narodu 
i ludności a tyłkko płyną z prądem, 

schlebiają tłumom byle utrzymać się 

— па tak zwanej ławie poselskiej, 

— Tak, mam zaszczyt być sługą 
ludu, serviteur du peuple. 

— Frazes, najczystszy frazes. Lud 

żąda od was rozwiązania najbardziej 

palących kwestyj a wy uciekacie od 

nich. Wy nie macie odwagi rozkazy- 
wać. Wyście <a wiele ponaprzyrze- 

kali, załgaliście się, za bardzo liczyli- 

ście na łatwowierność ludzką. Każ- 

demu mówiliście: „Bądźcie spokojni! 

Sąsiad z za Renu zapłaci za wszy- 
stko*! A teraz każdy z nas widzi ja- 

sno, że sami my za wszystko płaci- 

my, za wszystko... Przelękliście się. 

Zrzucacie z siebie odpowiedzialność. 

Przyciśnięci do muru abyście znałe- 
źli jakie wyjście, abyście kraj rato- 

wali, zasłaniacie się każdy swoją 

programową formułką partyjną — i 

umywacje ręce. 

— Bądźcie spokojni, 

Republika was uratuje. 

-— Dałby Bóg. Ale w chwili o- 
becnej najważniejszą kwestją jest: jak 

żyć, jak wyżyć? Bowiem same isźnienie 
zaczyna już być w grze. 

Taki oto toczy sięw chwili obecnej 

jakby djalog, niesłychanie żywotny, 
w całej lewicowej prasie francuskiej 

między obrońcami quand meme Re- 

publiki i tymi, którzy uważają, że 

najpierw trzeba żyć a potem dopiero 

żywić w sobie przeczystość zasad 

republikańskich. 
Naczelny zaś publicysta iednego z 

najokazalszych organów lewicy fran- 
cuskiej, zakończył wywody swoje 

następującem, dosłownie, wynurze- 
niem: „Mamy do wyboru istnienie 

choćby najskromniejsze i regime, 
cośmy go tyiokrotnie ratowali a któ- 
ry teraz odpłaca się nam niewdzię- 
cznošcią. Nie trudno zgadnąć na 

którą stronę wybór nasz padnie“, 

Innemi słowy: życie czy ustrój 

republikański? Tak już obecnie stoi 
sprawa — we Francji. 

obywatelu. 

Jacz. 

e RITA S T T ZRZESZA 

za tekstem 10 groszy. 

Łastowski znowu działa, 
Nowe antypolsk.e zjednoczenie za pieniądze Kowna. 

Według wiadomości otrzymanych z Kowna, na arenę po- 
lityczną znów wypłynął znany działacz białoruski, Łastowski. 
Jak wiadomo, za czasów rządu białoruskiego, którego premje- 
rem był GĆwikiewicz, Łastowski wpadł nagle w niełaskę Kowna. 
Obecnie, po kompromitującym wystąpieniu Ćwikiewicza i wy- 
jeździe jego do Mińska, rząd kowieński, do pewnego stopnia 
zerwaną nić, z antypolskim <ruchem białoruskim», postanowił 
za wszeiką cenę nawiązać W tym celu wyłoniono w Kownie nowe 
towarzystwo, p. nzw. Towarzystwa Litewsko-Bialoruskego, na 
схе!е którego stanął Łastowski. Jako wice-prezes mianowany 
zosta! Janułajtis, sekretarzem Duc Duszauskas, przedstawicielem 
sejmu M. Słeżewicz i Stepanowicz. — Urzędowy komunikat z 
pierwszego posiedzenia stwierdza. że celem Towarzystwa jest 
wytężenie wszystkich sił w kierunku zbliżenia bratnich narodów 
Litwinów i Białorusinów, i dopomożenie Białorusi do uzyskania 
kompletnej niepodległości, w walce z Polską. Kierownicy To- 
warzystwa—jak głosi kornunikat—są to wybitni iznani działacze 
litewscy i białoruscy. 

Lokal towarzystwa mieści się w Kownie, przy ul. Mickie- 
wicza 13. 

Narazie nic o dalszych  pianach tego nowego zjednoczenia 
nie wiadomo. Finansuje go rząd kowieński. 

Powódź fałszywych banknotów. 
PARYŻ. 10.1, Havas donosi z Belina: Policja zaaresztowała bandę 

fałszerzy, którzy fabrykowali banknoty angielskie wartości 5 funt. szter. 
i puszczali je w obieg. Przy rewizji znaleziono maszyny, klisze oraz za- 
pas niewypuszczonych jeszcze banknotów. 

BIAŁOGRÓD. 101. PAT. Szef służby beżpieczeństwa Lazicz, który 
wyjechał do Niemiec, celem dalszego prowadzenia rozpoczętego w Za- 
grzebiu śledztwa w sprawie fałszowania biletów 1000-dinarowych, zdo- 
łał podobno, według doniesień dziennika «Politika», wykryć w Bielefeld 
tajną drukarnię i aresztować, przy pomocy tamtejszej policji, kilku fałsze- 
rzy banknotów. Sprawa ta podobńo niema żadnego związku ze sprawą 
węgierską. 

> Kryzys gabinetowy w Niemczech. 
BERLIN10 L.Pat. Jak donoszą pisma, 

odbyły się wczoraj w Reichtagu na- 
rady między przywódcami frakcji 
centrum i par'ji demokratycznej w 
sprawie utworzenia rządu. Imieniem 
centrum prowadził obrady b kanclerz 
Marx. Imieniem zaś demokratów —-dr. 
Koch, dr. Haas i Erkelens. Uczestni- 
cy konferencji postanowili wpłynąć 
na socjałnych dernokratów celem skto- 
nienia ich do przystąpienia do rządu 
wielkiej koalicji. O godz. 1-ej rozpo- 
częły się w niedzielę obrady zjedno- 

czonych przywódców frakcji . Reich= 
stagu i Landtagu pruskiego centrum, 
które trwały do godz. 9 wieczorem. 
Zgromadzeni uchwalili rezolucję w 
której zwracają uwagę na kryzys eko- 
nomiczny, któremu jedynie rząd, o- 
party na szerokiej podstawie, może 
skutecznie przeciwdziałać. Zgromadze- 
nie oczekuje, że frakcja ceutrum Reichs- 
tagu dołoży starań, aby. powstał 
rząd, oparty na szerokich podstawach 
i aby kryzysu gospodafczego nie za- 
ostrzač kryzysem państwowym. 

NIEZWYKŁY NAPAD NA MAJ. RZESZA 
POD WILNEM. 

Prezes zawodowego związku szoferów hersztem bandy. — 
Wyprawa w samochodzie na majątek. — Rabunek z rewol- 

werem w ręku. — Taksometr Nr. 47. 

    

Wczoraj obiegła Wilno sensacyjna wiadomość o niezwykłym napa- 
dzie dokonanym na majątek Rzesza Ruska, gm. Rzeszańskiej, — Jakkoi- 
wiek od dłuższego czasu, przyzwyczaihiśmy się do ciągłych napadów 
band dywersyjnych, szaulisowskich i innych, wszelako napad na Rzeszę, 
budzi zrozumiałą sensację, ze względu na okoliczności, wprost fantasty- 
czne, jakie ma towarzyszyły. 

Widocznie wszystko się odbyło według z góry obmyślonego planu. 
Kto był inicjatorem i hersztem tej bandy? — Prezes związku zawodo- 
wego szoferów Kazimierz Paszkiewicz, zamieszkały w Wilnie. 

„ Wiadomość lotem błyskawicy obleciała miasto, a dziś poszczycić 
się możemy dokładnemi informacjami w tej sprawie, dzięki niezwykle 
energicznemu śledztwu, prowadzonemu osob'ście przez kierownika ekspo- 
zytury śledczej na m. Wilno. 

W nocy na 10 b. m. władze policyjne zostały zaalarmowane przez 
V komp. graniczną o napadzie dokonanym na Rzeszę-Ruską, w dn. 9 b.m. 
Ofiarą napadu padła właścicielka mająiku, p. Olga Markowa, Lakoniczna 
wiadomość, jaka nadeszła do policji, brzmiała, że napadu dokonała banda, 
złożona z 5-ciu ludzi, uzbrojonych w rewolwery i przybyła samochodem. 

Natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia, na miejsce wyjechali: 
starosta pow. Wil-Trockiego, naczelnik urzędu Śledczego nadkom. Jan- 
czewski, podkom. Lichodziejewski, asp. Michajlewicz, oraz funkcjonarjusze 
urzędu śledczego. i 

Mieszkańców majątku zastano jeszcze pod wpływem straszliwego 
napadu, Okazało się, że bandyci, po steroryzowaniu domowników, zabrali 
gotówkę w ilości 500 złotych, dokumenty na prawo władania ziemią, oraz 
biżuterję na sumę około 3000 zł. й 

Przystąpiono niezwłocznie do szczegółowego śledztwa, które też 
niedługo dało pewne wyniki, zapomocą których, niebawem wyświetlono 
całą sprawę. 

Na miejscu stwierdzono, że bandyci przybyli autem, w którem znaj- 
dowała się zapalona tylko jedna latarka z przodu, z lewej strony, nato- 
miast brakło sygnału ostrzegawczego — lampki czerwonej z tyłu wozu. 
Wywiadowcy, którzy udali się niezwłocznie z powrotem do Wilna, ustalili, 
że samochodem tym był taxometr,> Nr. 47, prowadzony przez szofera 
Wiktora Jurgielewicza. jurgielewicz został natychmiast aresztowany. 

„Początkowo wypierając się wszystkiego, wzięty w krzyżowy ogień 
pytań, zeznał co następuje: A 

‚ W sobołę wieczorem zgłosił się doń prezes związku szoferów w' 
Wilnie, Kazimierz Paszkiewicz, i oświadczył, że pojadą do Rzeszy, nie 
wyjawiając wszakże celu podróży. Do samochodu wsiedli prócz niego: 
Franciszek Dziedziul, Marjan Malinowski, Kazimierz Klimaszewski i Jan 
Łapuniak. Przybywszy do Rzeszy, zostawili samochód, nakazując szoie- 
rowi czekać, sami zaś wdarli się do majątku, gdzie też dokonali rabunku. 
Poczem całą siłą motoru popędzili z powrotem. W restauracji „Pod Złotą 
Lipą* hulali noc całą i zapewne przepili owe 500 zł. zrabowanych w 
gotówce, 

„ Wszyscy wymienieni przez Jurgielewicza, zostali natychmiast areszto- 
wani i odstawieni do więzienia. 

„ Należy zaznaczyć, że dzięki niespożytej energji. jaką wykazali w 
likwidacji tej afery: nadkom. Janczewski, podkom. Lichodziejewski i asp. 
Żuk, sprawcy niezwykłego napadu, ujęci zostali w przeciągu zaledwie 16 
godzin od chwili dokonania przestępstwa. 

Ujęci zbrodniarze, znani są naszej policji —Klimaszewski podejrzany 
o powieszenie własnej matki, Dziedziuł, b. zawodowy podoficer, odsie- 
dział karę za szpiegostwo, Malinowski zdemobilizowany kapral, Łąpuniak, 
w d. 29 b. m. odpowiadać ma przed sądem za łapownictwo, jakiego 
dopuścił się będąc wachmistrzem, i t. d. : 

^ Sprawa tych pieciu automobilist6w-zbrodniarzy, znajdzie się na 
wokandzie sądu doraźnego. — Jak mówią naimniejsza kara czeka szofera, 
który w aferze bezpośrednio udziału nie brał. (b) 
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GLOS ZAGRANICY. 
Prof. Kemmer o sytuacji gos- 

podarczej w Poisce. 

W/ niedzielę odbyła się w u: 
konferencyjnej Ministerstwa Skarbu 
konferencja prasowa na której prof. 
Kemmerer wygłosił krótkie resume 
swych spostrzeżeń i badań nad sy- 
uacją gospodarczą w Polsca,' 

Wrażenie ogólne. 
Mówiąc o wrażeniach ogólnych 

e e M, amerykański za- 
strzegł się aby pogląd jego w  czasi 
tak krótkich Bas mów być said 
ny. W chwili opuszczenia waszego 
kraju — mówił prof. Kemmerer—bar- 
dziej jestem optymistycznie usposo- 

biony co do jego postępu w naj- 
bliższych latach, niż nim byłem w 
chwili mego przyjazdu, postęp ten 
jednak może być osiągnięty jedynie 
przez usilną pracę, wielki wysiłek i 
wiele poświęcenia ze strony wszyst- 
kich klas polskiego społeczeństwa 
dla wspólnego dobra. Jest to chwila 
wyjątkowa, wymagająca od spole- 
czeństwa największego wysiłku na 
jaki tylko go stać. 

Przyczyny depresji. 
Przed wyłuszczeniem przyczyn 

obecnej depresji prof. Kemmer pod- 
krešla, że Polska posiada bogate i 
różnorodne bogactwa naturalne, pra- 
cowiłą i oszczędną ludność Oży- 
wioną duchem patryjotyzmu i samo- 
poświęcenia, które znalazło swój wy- 
raz |w przeprowadzeniu - stobilizacji 
waluty w r. 1924 słowem to wszyste 
ko co Świadczy o sile i stanowczoś- 
ci narodu. Biorąc właśnie te podsta- 
wowe fakty należy dziwić się że 
depresje finansowa jest tak długa i 
ostra. Mojem zdaniem jednym z głów- 

) jest moment psy- 
chologiczny. Jest to niesłusznie prze- 
sadzony brak zaufania u części lu- 
<dności poiskiej do swoich własnych 
finansów. Brak ten zaufania odbija 
się zagranicą. } 

W roku 1924 i 1925 naród pol- 
ski przeceniał swoje siły. 

Amb cja jego była chwalebna, 
lecz usłował on zadużo przeprowa- 
dzić w krótkim czasie. Przyszły z.e 
zbiory zeszłego roku i ludność, pa- 
miętając żywo zgubne 'skutki aługie- 
go okresu infiacyjnego niedawno 
minionych lat, stała się nerwową 
straciła zaufanie do trwałości niedaw 
no stabilizowanego złotego > 
Objawy dodatnie i polityka 

(rządu. 
Lecz już zeszłoroczny urodzaj b 

dobiy. Od kilku miesięcy bilans e 
dlowy kształtuje się pomyślnie. Ве- 
dzie tak zapewne i nadal. Złoty pod- 
niósł się znacznie, jeśli zważyć, że 
przed miesiącem jeszcze oficjalny 
kurs dolara sięgał 1050, a panikarze 
na czarnej gieldzie zdołali wyśrubo- 
wać go nawet do 12.50 gdy wczoraj 
już kurs dolara wynosił zaledwie 
8.10. Jest to kołosalny wzrost w cią- 
gu miesiąca. | 
Rezerwa Banku Polskiego. 
Parę słów chciałbym wszakże rzec 

specjalnie o rezerwie Banku Polskie. 
go. Otóż mojem zdaniem fundusz re- 
zerwowy nie powinien być zupełnie 
murem, a granice jego powinny być 
elastyczniejsze. Rezerwa ma służyć 
do użytku, a nietylko do spogląda- 
nia na nią. To samo było u nas przed reformą. Dziś ten fundusz jest 
już u nas o wiele elastyczniejszy i 
sytuacja dzięki temu o wiele lepsza. 

Obieg pieniędzy apiero 
(<state notes») jest FAM s wieki. 
Powinien być znacznie zmniejszony 
i to jak najszybciej. 

Widoki na przysztość. 
: |" wszakże sytuacja w Pol- 
ce ostatnio znacznie się polepszyłą. 

Sposób, w jaki społecteisiwo sn 
popiera zamierzenia rządowe, będące 
niekiedy dość ostre, jest jeszcze jed- 
nym dowodem mocy  patrjotyzmu 
polskiego i silnej woli oraz goiowo- 
ści na wszystkie poświęcenia, gdy 
dobro państwa tego wymaga. Wido- 
ki na przyszłość są dobre. Kredyt 
moralny skarbu polskiego nawewnątrz 
i na zewnątrz wzrastać będzie w mia- 
rę przeprowadzenia rządowego pro- 
gramu skarbowego. A wzrost kredy- 
tu moralnego, jako świadczący o po- 
stępie finansowym, utoruje Polsce 
drogę do uzyskania pożyczek zagra- 
nicznych prywatnych czy państwo- 
wych, które są Polsce niezbędne dla 
jej rozwoju ekonomicznego, — 

Wobec, uszkodzenia linji te- 
lefonicznej z Warszawą, wiado- 
mości normalnych z Warszawy 
nie otrzymaliśmy. —



ECHA KRAJOWE 
Budżet i teatr. 

— Korespondencja Słowa — 

Grodno 10, stycznia 

Rada Miejska ma teraz nielada 
orzech do zgryzienia: budżet na rok 
1926. Poświęcono już tej ciężkiej spra- 
wie kilkaposiedzeń. Hasło oszczędnośći 
dominuje nad wszystkiemi pozycjami, 
najbardziej przejawiło się w pozy: 
cjach związanych z wydatkami kul- 
turalnemi. Na szkolnictwo i oświatę 
preliminowano 239.085 zł. w tem na 
szkolnictwo zawodowe 15.800 pow- 
szechne 207,365 i oświatę pozaszkol- 
ną 14920 zł. 

W wydatkach kulturalnych najwięk- 
szą pozycję zajmują wydatki na teatr 
miejski, Preliminowana suma wynosi 
162 077 zł. Przy dyskusji nad tą po- 
zycją odżyły nanowo spory teatralne 
które taką poważną iiość czasu i 
energji w obradach Rady Miejskiej 
dotychczas zajmowały. W czasie de- 
baty rozlegały się głosy o koniecz- 
ności zamknięcia teatru ponieważ 
Grodno jest zbyt biedne aby sobie 
na teatr pozwolić. W koniec końców 
uchwalono pierwotnie prelim:'nowaną 
sumę zmniejszyć do wysokości 
134.400 zł, „ 

Skoro mowa o teatrze nie od rze- 
czy będzie poświęcić kilka słów ostat- 
niemu repertuarowi. My, Grodnianie 
jesteśmy szczerze zadowoleni z pracy 
zespołu p. Rycnłowskiego. Ostatnio 
wystawiona kroiochwila K. Zalew- 
skiego p.t. «Oj mężczyźni mężczyźni» 
grana jest wybornie. Bierze w niej 
udział prawie cały zespół. Na najbiiż- 
szą premjerę zapowiedziany jest 
«Obłęd» sziuka Mene. 

Przygotowania do wyborów do 
Kasy Chorych są w całej pełni. Zor- 
ganizowane zostały komiiety żydow- 
ski i chrześcijański. Oba komitety 
prowadzą ożywioną agitację. Oto i 
wszystko posrótce co ważniejszego 
dzieje się tu u nas. 

Grodnianin. 

GŁĘBOKIE. 
— Zebranie oficerów rezerwy. 

Dnia 23 stycznia rb. w lokalu Kiubu 
Urzędniczego o godzinie 17.ej odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne Ofice- 
rów Rezerwy. ; : у 

Na zebranie zapowiedzieli swoje 
przybycie p. Generał Pożerski, p. Puł- 
kownik Popowicz i delegaci Zarządu 
Związku Olicerów Okręgu Wileń- 
skiego. 

* NIEŚWIEŻ, 
— Sesja Sądu Okręgowego. 

25-go stycznią rozpoczyna się Sesja 
wyjazdowa Sądu Okręgowego w 
Nieświeżu. Na pierwszy dzień wyzna- 
czona została sprawa Chlustai Żdan- 
ki o zabójstwo ś.p. braci Ś więcickich. 

BARANOWICZE. 
Napad rabunkowy We 

wsi Baranowicze w dniu 28 grud- 
nia bandyci napadli na Jakóba Mor- 
dasewicza i ciężko go pobiwszy, zra- 

Jong”. Cykl nowel. Warszawa. 

bowali 230 zł. Natychmiastowe do- 
chodzenie wykryło winnych,. którymi 
są byli mieszkańcy tejże wsi, K. Kodry- 
ga, K. Rudy i W, Chomicz. Areszto- 
wani staną prawdopodobnie przed 
sądem doraźnym. 

BIAŁYSTOK. 
— 10'lecie szkolnictwa. Dnia 5 

stycznia r. b. przy udziale ks. bisku- 
pa Michalkiewicza obchodzono w 
Białymstoku dziesięciolecie szkolni- 
ctwa polskiego.; Uroczystość ta zos- 
tała połączona z poświeceniem sali 
koncertowej przy tutejszem Gimnaz- 
jum Męskiem, budowa której była 
rozpoczęta jeszcze przed wojną przez 
moskali, a której z braku funduszów 
władze nasze nie mogły wykończyć 
i tylko zawdzięczając niestrudzonej 
energji obecnego dyrektora i ofiar- 
ności rodziców kształcącej się mło* 
dzieży zakończono w tym roku. 
Wieczorem przy przepełnionej sali 
odbyła się uroczysta akademia, na 
którą złożyło się: słowo wstępne 
Dyrektora księdza Dr. Hałki, referat 
p. Kuratora Gąsiorowskiego o szkol- 
nictwie, dział koncertowy z udziałem 
artystów warszawskich: dyrektora p. 
Qzimińskiego, tenora p. Gruszczyń- 
skiego i deklamatorki p. Balcerkiewi- 
czówny. 
  

Nowcści wydawniczea 
— «Wiadomości Literackie» ogłosiły 

konkurs. Wydrukowano w Nr. 1-szym tego- 
rocznym dwadzieście krótkich fragmentów 
utworów poetyckich 20 autorów polskich. 
Kto odgadnie czy raczej powie kto napisał 
to a kto owo—otrzyma nagrodę za napraw» 
dę doskonałe znawstwo poezji polskiej, Np. 

Błądziłem w parku rozmarzony... 
Wiewały górą mofeł welony, 
W echa się dwoił tryl słowika, 
hwilami grała drzew muzyka, 
enił się w gąszczach mrok z 

jasnością, 
1 świat był ciszą i miłością, 

Kto wykrzyknie; <To Qomaulickiego!> 
otrzyma,. dopiero dziesiąta część nagrody. 
Bo dziesięć co najmniej należy trafnych 
nazwisk wymienić. 

— K Makuszyński: <Wycinanki>. Str 
311. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1926. 

Jest to zbiór rozmaitych opowiadań, 
szkiców, feljetonów, humoresek drukowa- 
nycn po czasopismach, »Ąutor — p sze sam 
Makuszyński—nie w innym wydaje je celu 
jeno w tym aby, fikając kozły na łące życia, 
dał ludziom ciężko spracowanym jedną, 
kruciutką chwile wytchnienia». Autor cel 
zamierzony w zupełności osiągnął. 

— Zofja Žurakowska: „5karby“. Po- 
wiešč dia miodziežy. Warszawa. Wydaw- 
nictwo J. Mortkowicza: 1926. 

— Tadeusz Rittner: „Most“. Powiešė. 
Warszawa. Instytut Bibljoteka Polska. 
1926. 

— Jerzy Bohdan Rychliński: „Mah- 
Gebethner 

i Wolti, 1926. 
— Ł. Molendzińska-Wernerowa: „Gry 

i zabawy“. Nuty i rysunki w tekście, War- 
„szawa. Bibljoteka Polska. 1926. 

Myślą przewodnią tej pracy była chęć 
dostarczenia ochronom ćwiczeń kształcących 
drobną dziatwę pod względem sił fizycznych 
i duchowych. wiłośnicy dzieci tudzież wy: 
chowawczynie będą szczerze wzdzięczni au. 
torce i nie omieszkają czerpać hojnie ze 
skarbnicy jej książki, korzysiając pilnie z 
wska”ówek praktycznych, któremi jest hoj* 
nie zaopatrzona. 
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Wobec ustąpienia z Komitetu Wierzycieli 

Banku Rolniczo-Przemysłowego 
na wezwaniu z dnia 8 stycznia 
Słowa z dnia 10 stycznia 1926 
ten sposób Komitetu, 

pienia członków Komitetu, b) w 
mitetu oraz c) rozpatrzenia spraw bieżących i wolnych wnio- 
sków -- zebranych. 

  

Wystawa akwarel 
Anny Romerowej. 

„„„Dzieckiem w kolebce kto 
łeb urwał Hydrze...* 

Pani Anna z Sołtanów Antoniowa 
Rómerowa nie jest „dzieckiem w ko* 
lebce* i z pewnością nigdy, choćby 
w największej sile wieku, „Centau- 
rów dusić* nie będzie. Ale—jeśli w 
25-tym roku życia potrafiła zdobyć 
się na wręcz podziw budzący.pokaz 
pracy malarskiej bujnej, bardzo po- 
ważnej a opromienionej niepospcli- 
tym talentem, to... to nie trzeba być 
prorokiem aby mieć pewność, że p. 
Anna Rómerowa patrzeć tylko jak po 
niebylejakie sięgnie laury. To bije w 
oczy. 

Bije w oczy z przeitoczonych ak- 
warelami ścian tej sali «Lutni», którą 
widać jak rozsadza istny wybuch ży- 
wiołowy talentu spragnionego zmie- 
rzyć się z każdym motywem malar- 
skim, nie znającego co to lęk wobec 
piekielnych trudności, nie zdającego 
jeszcze sobie sprawy z zakresu sit i 
środków któremi rozporządza. W ca- 
łej pełni mamy przed sobą die Słurm 
und Drangperiode tęgiej indywidual- 

. ności malarskiej Tylko, że ta oto in- 
dywidualność malarska nie przecho- 

grupa wierzycieli 
wszystkich wierzycieli Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysło- 
wego na Walne Zebranie w celu a) rozważenia sprawy wystą- 

Walne Zebranie wyznacza się na dzień 16 stycznia 1926 r. 
na godz, 6/18 po południu w lokalu Banku Rolniczo-Przemy* 
słowego ul. Mickiewicza 17. Z pienipotencji grupy wierzycieli 

(—) W. Miedzianowski 

Wileńskiego 
pięciu członków podpisanych 
ogłoszonego w Nr. 7 (1017) 
roku i zdekompietowania w 

wzywa niniejszym 

ybrania nowych członków Ko- 

adwokat. 

«dzi okresu burzenia się, jak w cza- 
sach  Szyllerowskich  »Riuberów», 
przeciw jakimś przestarzałym tematom 
i formom, lecz przechodzi jeno nie- 
śmiertelny okres—szukania na własną 
rękę dróg, którędy by dotrzeć było 
można do wymarzonego, a zwłaszcza 
przeczuwanego jeszcze tylko celu. 
Furda przydrożne wszelkie drogo- 
wskazy! Albo to calutki świat Boży 
nie stoi przed człowiekiem otworem? 
A osobliwie przed artystą! Toć że 
to tylko mocno chcieć, ogromnie 
czuć, pędzel z farbą w garści miećl... 
Hejl... 

I ma się oto dwie, trzy, Ściany, 
cztery Ściany pełniutkie, pod sam 
sufit: portretów, motywów krajobra- 
zowych, wnętrz, nałure-morte'ów, 
prób kompozycyjnych figurowych, 
coraz bardziej komplikujących się, 
studjów, szkiców, brawurowych „chla- 
śnięć", to znowuż poprzysiadywanych 
fałd wobec rozwiązywania jakiejś 
niesłychanie pasjonującej kwestji czy - 
sto malarskiej... dawno rozwiązanej, 
A wszystko przetkane tu, tam, ow- 
dzie rzeczą — w stosunku do tego, 
co artystka może—błahą, słabą, jakby 
z jakićgoś bylejakiego wzoru kopjo- 
waną bezkrytycznie. Nie «dochodoe 
wy» Kicz, broń Boże! Także by się 
bawić — w co?—w kicze! Tylko ot, 
mimowolny odruch czysto tempe- 
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Liga Rzeczna i Morska. „Brafni“ uscisk Z czerwonym Minskiem. “ 
Walne zebranie członków. 

Wczoraj w niedzielę w lokalu Sto- 
warzyszenia Urzędników  państwo- 
wych odbyło się walne zebranie 
członków Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Zebranie zagaił prezes zarządu p. ko- 
misarz Wimbor podkreśiając, że kry- 
zys przeżywany przez całe państwo 
odbił się również i na działalności 
Ligi, która siłą rzeczy uległa pewne- 
mu zmniejszeniu. Po przemówieniu 
p. Wimbora zebrani jednogłośnie wy- 
brali na przewodniczącego p. inż. Bo- 
gusława Bosiackięgo, poczem p. Jan 
Rochowicz odczytał sprawozdanie z 
działalności za rok ubiegły. Ze spra- 
wozdania komisji rewizyjnej należy 
podkreślić z uznaniem, że dzięki in- 
tensywnej pracy zarządu pomimo mi- 
nimalnego wpływu z składek czton- 
kowskich, osiągnięte drogą rozmai- 
tych imprez obrót 20 tys. z górą 
złotych. Jest to suma b. poważna. 
„ Następnie uchwalono zwiększyć 
ilość członków zarządu do 18 osób 
oraz dokonano przez aklamację wy- 
boru. Do nowego zarządu weszli 
Pp. inż. Juljan Staszewski, inż. Bogu- 
sław Bosiacki, prezes Jan Malecki, 
inż. Henryk Jensz, pułk Jan Vogel 
Witold Czyż, b. admirał Tomasz Nej- 
man, por. Zygmunt Ostrowski, Be- 
nedykt Krzywiec, Komisarz Kazimierz 
Wimbor, gen. Michał Tokarzewski, 
Jan Sobecki, Jan Rochowicz, Włady» 
sław Szumański, Dr. Czesław Czar- 
nowski, Edmund Kowalski, Ludwik 
Barszczewski i Ksawery Zapolya-Za- 
polski. Do komisji rewizyjnej wybra- 
no pp. Tomasza Krasowskiego, Ro- 
mana Meyera i Napoleona Halickiego. 

Zebranie powzięło szereg uchwał 
w sprawie daiszej działalności oraz 
postanowiło utrzymać nadal stypen- 
djum w szkole Morskiej w Tczewie 
i ufundować nowe stypendjum im. 
Stefana Żeromskiego na wydziale bu- 
dowy okętów w Politechnice Gdań- 
skiej. 

W lecie bieżącego roku Liga Mor- 
ska i Rzeczna przystąpi do wykorzy- 
stania jeziora Trockiego jako terenu 
sportowego. W Trokach ma być za- 
łożony Jacht-klub. Również i inne je- 
ziora Wiłeńszczyzny w miarę rozwo- 
ju Ligi będą wykorzystane 'w tym 
celu. Inicjatywę Ligi w tym kierunku 
należy powitać z uznaniem, przyczy- 
ni się to w znacznej mierze do Ožy- 
wienia sportu, który dotychczas “poza 
piłką nożną znajduje się jeszcze w 
powijakach. ` 

  

Komunikat Krėlewsko- 
Węgierskiego posei- 

stwa, 

Z poselstwa Krėlewsko-Wegier- 
skiego w Warszawie otrzymaliśmy 
następujący komunikat: 

„ Pojawiły się w prasie tendencyjne 
wiadomości, rozszerzane prawdopo- 
dobnie przez emigrantów węgierskich 
z cząsu rewolucji Beli Kuna, jakoby 
w ałerę fałszowania banknotów fran- 
cuskich zamieszane były poszczegól- 
ne osoby z obecnego rządu węgier- 
skiego. Krąży nawet pogłoska o za- 
miarze podania się niektórych człon= 
ków gabinetu do dymisji. 

Zbyteczne byłoby prostować 
wszystkie te wiadomości, skoro tak 
rząd jak i cały naród ze wstrętem 
odwraca się od tej brudnej afery. Sam 
fakt że rząd węgierski chwycił się 
najenergiczniejszych środków, że nie 
posługuje się żadnemi względami w 
śledzeniu za obwinionymi i nie czyni 
żadnej różnicy w środkach zapobie- 
gawczych ze względu na poszczegól- 
ne osoby— powinien wystarczyć. Że 
wiadomości owe są zmyślone i ten- 
dencyjne dowodzi także oświadczenie 
dyrektora francuskiego Banku Naro- 
dowego p. Emmery, niedawno ogło- 
Szone w prasie. Pan Emmery wypo- 
wiada się z wysokiem uznaniem o 
sprawności policji węgierskiej i jej 
energicznej *pracy. 

ramentowego dobywania z teki wszyst- 
kiego.. wszystkiego... Niech mają, 
niech patrzą! Mój Boże, mnie to sa- 
mej wydawało się takie dobre—kie- 
dyś! To „kiedyś* to szalenie dawno. 
Dobrych... trzy, cztery lata temu, 
Może dwa. 

Wystawa najzupełniej niepowszed- 
nia, niezmiernie ciekawa, chwilami 
+wręcz porywająca tego, któremu w 
duszy nie porozsiadały się jeszcze po 
wszystkich kątach: powojenny Kat- 
zenjammer, proza życia, smętęk i a- 
paija. 

Niewyczerpaną, cudotwórczą siłą 
życia—ach!—i życia radością, odia- 
dzającą się w każdem pokoleniu jak 
kwiaty po łąkach, tchnie ta cała, moc” 
na w kolorze, buńczuczna w duchu, 
rozmigotana rozmaitością swoją: im: 
ponująca wystawa  prześlicznych а- 
kwarel p. Anny Rómerowej. 

* 

W niedzielę na „wernisažu“ (ot, 
pasja zwać Bogu ducha winne <ot- 
warcie» tak cudacko—z paryska!) był 
w sali tak nieopisany tłok, że oczy 
mniej obyte z malarstwem mogły 
mieć tylko ogólne wrażenie, a bar- 
dziej obyte ze zwykłą wystawową 

„ mortadelą—za formalnym lasem zna- 
jomych osób niejednego obrazu i o- 
brazka z pewnością nie dostrzegły. 

mz, 

Entuzjastyczne przyjęcie Bryla i kompanji na Białorusi Sowieckiej. 
W Niegorełoje, 

Donoszą nam z Mi f ska entuzjastycznem przyjęciu, „wycieczki 
osławionej grupy naszych posłów parlamentarnych, na ziemiach Czerwo. 

nej Gwiazdy. Panowie Bryl ef consortes, przybyli punktualnie dn. 9 b. m. 
O godz. 12 w nocy minut 40, na stację graniczną sowiecką, Niegorełoje.— 
„Drogich gości* — jak piszą sprawozdawcy sowieckich pism, — spotkali 

na peronie z wielką atencją i pompą Przbył powitać ich przewodniczący 

C. K. Białorusi sow. O:łow, przew. Rady Komisarzy Lud. Biał. Żulinowicz, 
przedstawiciele Komisarjatu spraw zagranicznych, związków zawodowych, 

„politbiuro“, Kominterna, Komsomolców i t. d, — Nie obeszło się oczy- 

wiście bez orkiestry, która odegrała „międzynarodówkę* i „marsyljankę”. 
Oriow „gorąco“ witat przybyłych. Gdy przegrzmiały akordy hymnu 

komunistycznego, zwrócił się z przemową do „gościć* w której między 

innemi rzekł: „Witam pracujących obywateli (?!) Polski, w imieniu miljo- 

nów wolnego ludu, na terytorium jedynie wolnego w świecie państwa'! 

Owacje w Mińsku i judaszowe pocałunki. 

Po banalnych zreszto przemowach i odpowiedziach uczęstników 
wycieczki, pociąg ruszył w kierunku Mińska. 

Tam, na dworcu, jak i w całem mieście, gotowano uroczystość nie- 
lada. Sześć orkiestr zadudniło „międzynarodówkę*, już na widok  zbliża- 
jącego się pociągu. Tłumy komunistów miejscowych iz Moskwy przy- 

byłych. Wśród zebranego motłochu widnieli wszyscy członkowie C. K. 

Partji Komunistycznej Biał., przedstawiciele Rady Komisarzy Ludowych 
it. d. „Komsomolcy* i „pionerzy* (skauci sowieccy) tworzyli szpaler 

honorowy. Dziwna ta komedja trwała kilkanaście minut, zaczem udano 
się w głąb miasta, na trybuny, specjalnie na cel przyjęcia przeznaczone. 

Przedewszystkiem rzucał się w oczy b. poseł sejmowy, Kochano- 

wicz, z wielką wstęgą czerwoną przez ramię i Kalinowski, z niemniejszą, 
a podobną wstęgą. Powiadają, że obecni też byli b. członkowie Wileń- 
skiego Komitetu. Narodowego Białoruskiego, Krasiński i Żawryd.—Kocha- 
nowicz «z łezką» w oku bierze w ramiona najpierw Bryla, a następnie 
całuje kolejno wszystkich przybyłych. Zaczem z ust jego pada gromki 
okrzyk „Ura*! — na cześć S. S. S. R. 

Dwanaście aparatów fotograficznych utrwaliło na kliszy «= 
monję. Oficjalne mowy powitalne wygłaszają: Sienkiewicz 
ostatni po polsku. 

ą cere. 
i Kłyś, ten 
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Pobicie Anglikow w Petersburgu. 
W przededniu interwencji dyplomatycznej. 

Według wiadomości nadeszłych z Petersburga, doszło tam do krwawego 
starcia pomiędzy komunistami i przedstawicielami kolonji cudzoziemskiej, w 
restauracji pod nazw. „Bar”. Podczas uroczystego spotkania Nowego Roku, 
obecni na sali Anglicy, odmówili demonstracyjnie powstania z miejsc, w czasie 
odegrania hymnu „międzynarodówki*. Komuniści rzucili się na Anglików, ob- 
sypując ich talerzami, butelkami i naczyniem jakie znaleźli pod ięką. 

Anglicy pięściami utorowali Jsobie drogę do wyjścia, wzywając milicję, 
Przedstawiciel milicji odmówił spisania protokułu Wobec tego wśród miejsco. 
wej kolonji cudzoziemskiej zapanowała konsternacja. uczekiwana jest inter- 
wencja dyplomatyczna. 

Statki ugrzęzłe w lodach zatoki Fińskiej, 5 
Załoga 25 okrętów w obliczu Śmierci. 

Z Rewla donoszą, że w zatoce 
Fińskiej, pływające lody zamknęły bez 
wyjścia 25 statków, przeważnie nie- 
mieckich. Sytuacja załogi znajdującej 
się na statkach rozpaczliwa, Daje się 
odczuwać brak pożywienia i wody. 
6 sowieckich lłodorezów bezskutecz- 

nie stara się przedostać do statków. 

Poselstwo niemieckie w Rewlu, zwra- 

cało się kilkakrotnie do rządu estoń- 
skiego z prośbą o okazanie pomocy 
zagrożonym. .Estonja zamierża wy- 
słać wielki okręt do łamania lodów, 
„Skur:Tonn*, Wszelako zasilenie stat- 
ków węglem okazuje się niemożliwe, 
ponieważ „Skur-Tonn'" nie może po- 
mieścić większej ilości węgla. 

Szaulisi litewscy w drodze na nowy front. 
Grożą Kłajpedzie, 

Dnia 8 b. m. oddziały szaulisów 
stacjonujące na pograniczu polsko* 
litewskiem otrzymały z Kowna rozkaz, 
na mocy którego. każdy oddział wi- 
nien ao dnia 10 b.m. wyznaczyć po 
trzydziesiu ludzi z jednym dowódcą 
i odstawić do Koszedar. Oddziałki te 
powinne być zaopatrzone w nowy 
ekwipunek zimowy i broń Z pėwną 
ilością amunicji. W Koszedarach na- 
stąpi zlanie wszystkich w jeden ba- 
taljon. Przy D-wie Baonu zostanie 
stworzona 1 kompanja karabinów ma- 

szynowych i 1 pluton minierek. Tak 
zorganizowany bataijon winien być 
w nocy 2 11 na 12 stycznia załado- 
wany do pociągu i odesłany do 
Kowna. Z Opowiadań oficerów  litew 
skich pułków wynika, żę cały ten 
oddział zostaje wysłany do Kłajpedy, 
gdzie wystąpi jako Bataljon karny 
do ewentualnego tłumienia rozru- 
chów iudności na tym terenie. 

Podobno Litwini noszą się z za- 
miarem obwołania dyktatury na ca- 
łym terenie Kłajpedzkim. (a. b). 
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Kogo nie było na tem otwarciu! 
Tout Wilno w komplecie, w rzadkiej 

pełności kompletu! Był p. Delegai 

Rządu Malinowski; był generał Rydz 
Šmigly; byla cała towarzyska „ haute 
voleė; byli wszyscy artyści wileńscy 
wszystkich kunsztów, zawodów i kie- 
runków; byli profesorowie uniwersy" 
tetu; była młodzież akademicka. Co 
tu długo mówić? Była elita polskiego 
społeczeństwa Wilna. Honory wy- 
stawy czyniła artystka sama, wraz z 
mężem. 

Wystawa, jak się już napomknę” 
ło, przetłoczona. Można było trzy z 
niej wykroić. Trzeci, górny rząd, za 
wysoko umieszczony, jedne kolory- 
styczne efekty biją drugie. „ Sporo 
ślicznych rzeczy utonęło w masie. 
Gdzie niegdzie ramki złote natrętnie 
błyskają. 

Pomimo wszystko wystawa po- 
dobała się bardzo, Zaimponowała. 
Nie spodziewano się takiej obfitości. 
Specjalnie za serce chwyciła tutejszą 
publiczność: swojskość motywów i 
typów. 

Jeżeli chodzi 0 popularność, to 
zdobył ją niemal w lot obrazek... bez 
tytułu (bo katalogu onegdaj jeszcze 
nie było) lecz aż nadto suggestyjny. 
Interieur, Wnęirze — malowane ze 
zwykłym u _ artystki sentymentem. 

'Róg salonu zamożnego, wiejskiego, 

a staroświeckiego dworu. Okazały 
kominek z iście monumentalnym o- 
kapem. Stoją przed kominkiem fote- 
le. Niema żywej duszy. Tylko wpa- 
irzywszy się w reljef zdobiący okap 
kominka, ujrzy się najwyraźniej wielką 
tarczę herbową. ' Wstęgi winą się od 
niej w strony. Na wstęgach w kształ- 
cie dewizy: Jy suis—j'y reste *). 

Wspomniałem o sentymencie, z 
jakim maluje p. Rómerowa wnętrza 
— zazwyczaj dworów wiejskich. 
Prześliczne są po nad to w ujęciu 
malarskiem. Mają, jeśli wolno tak się 
wyrazić, przedziwną przytulność; u- 
czyniły to niezawodnie miękkość 
dotknięcia, ciepło kolorytu, subiel- 
ność światłocienia, wybór punktu 
patrzenia... a i jeszcze to niepochwyt* 
ne coś, co kieruje ręką artysty, co 
tak a nie inaczej pędzel! mu kładzie, 
piórem mu wodzi po papierze, lub 
  

*) Podczas ostatnich sztarmów do for 
tów sewastopolskich, Mac-Mahon, stanąw- 
szy osobiście na czele żuawów i strzelców 
pieszych, zdobywa fort Małakow i z hero. 
icznem zuchwalstwem, pod gradem kul ipo- 
cisków, rozwija na nim sztandar Francji, 
Wódz naczelny armji angielskiej posyła do 
niego adjutanta z <apytaniem jak długo 
będzie mógł utrzymać się na tak zagrożo, 
nej pozycji? Wówczas to, w odpowiedzi 
Anglikowi, padł z ust Mac-Mahona histo- 
ryczny frazes: Dites ć vofre gėnėral que j'y 
suis ef que į'y reste! 

Bryl żgadza się na oddanie 
Ziemi 

komunistycznych zbirów. 
Wileńskiej na pastwę 

\ imieniu wycieczkowiczów od- 

powiada Bryl, mówiąc m. inn': 

na wschód, na Białoruś i 

<Tu, 

S.S.S.R., 
zwrócone są oczy wszystkich robot- 

ników i włościan Polski. Nas, 

przedstawicieli polskiego włościań- 
stwa, interesuje najbardziej byt 
szych włościan, a w szczególności 

reforma agrarna i robotnicze prawo- 
dawstwo...» 

Towarzysz Kłyś, zapewnia w od- 
powiedzi Bryla, że przybyli zoba czą 
szczęśliwych, zadowolonych i wol- 

nych włościan i robotników, którzy 
gotowi są w każdej chwili wyciągnąć 
bratnią rękę, dla okazania pomocy 
towarzyszom z Białorusi Zachod- 
niej — Odpowiedź ta nadzwyczaj 
zadowolniła Bryla i jego kompanjo- 
nów. 

Tegoż dnia Bryl przyjął przedsta- 
wicieli „Zwiezdy“ i „Mtota“ udziela- 
jąc im obszernego wywiadu. 
BUSINESS TTITISTS ECTS PEOBEOWT Z ZZOZOWRY TROY 

Katastrafalne powodzie 
w Siedmiogrodzie. 

Podobnie jak w innych częściach 
Europy, nawiedziła Rumunję nagła 
zmiana temperatury, powodując taja- 
nie śniegu, co zwłaszcza w Siedmio- 
grodzie przybrało katastrofalny cha- 
rakter. Rzeki Tejusze i Muresze wez- 
brały gwałtownie i zamieniły jsię w 
huczące morza. W okolicy Kłuże 
zniszczone zostały połączenia telegra- | 
ficzne i telefoniczne, oraz linja  kole- 
jowa. 

Górskie potoki zerwały około 80 
mostów. 12 wsi leży pod wodą. 
Wielka cukrownia w Turdie została 
silnie uszkodzona. Liczba ofiar ludz- 
kich) dosięga kilkuset rozmiarów 
zem majątku nieda się usta- 
ić. 

Władze wojskowe wysłały na 
miejsca katastrofy oddziały ratunko- 
we, których usiłowania w  większoś- 
ci były naderemne, Sytuacja pogor- 
Szyła się szczególnie z powodu  rap- 
townych mrozów. Woda zamarzła, 
co jest niebezpieczeństwem dla  ozi- 
miny. 

Doniesieniao wielkich powodziach 
ch nadchodzą również z Banaiu, 
gdzie zmobilizowano wszystkie od- 
działy wojskowe i całą ludność mę- 
ską do szybkiego sypania grobli, by 

szybów. 
EST 

Nieudane demonstracje 
komunistyczne w 

Warszawie. 
Z Warszawy donoszą: Poseł ko- 

munistyczny Skrzypa zapowiedział na 
wczoraj O godzinie 10 rano na placu 
Kazimierza Wielkiego „wielki wiec 
sprawozdawczy”. Zgromadziło się 
dość sporo gapiów i naiwnych wy- 
znawców komuny, lecz poseł Skrzy- 
pa, jak žwykle, nie zjawił się, co wy- 
woilało konsternacje i złorzeczenia 
wślód zgromadzonych. 

Gdy zebrani zaczęli się rozcho- 
dzić, kilku żydziaków poczęło agito- 
wać za zebraniem się na rogu Że- 
iaznej i Chłodnej. W godzinę, 0 11 
rano zebrało się tam około tysiąca 
osób. Poczęto wznosić antypaństwo- 
we okrzyki i podniesiono do góry 
kilka komunistycznych sztandarów. 
Na widok jednak zbliżających się 
policjautów man'festanci ucichli, po- 
zwijali transparenty i poczęli pośpie- 
sznie się pozchodzić. Jedenastu mło- 
dych komunistów policja aresztowała. 

  

dźwięki mu w kompozycjach układa* 
Jeżeli by chodziło o przykład moc- 

nego „oddziaływania nastrojów du- 

jako 

wa- 

  

zapobiec przedostaniu się wody do | | 

$ 

* 

chowych na twórczość artystyczną, - 
szereg cały akwarel p. Rómerowej 
możnaby przytoczyć. Tylko by to nas 
za daleko — na dziś — od wysta- 
wowej sali odwiodło. i 

A jakże by tu jeszcze nie zwró- 
cić uwagi na operowanie artystki raz 
tą, raz ową techniką malarską, Znak 
to niezawodny szukania sposobu 
jak wyrazić, to, co się widzi, to, co 
się czuje. 

Zdaje się, że p. Anna Rómerowa 
przechyla się całą swoją indywidua!- 
nością artystyczną ku portretowi. Ale 
to może śmiało zdawać się tylko. 
Jeszcze może nawet nie blisko od 
ostatecznej decyzji. Przerzucanie się, 
ito con amore, do krajobrazu bardzo 
widoczne i symptomatyczne. A wśród 
„martwych natur* są wręcz wirtuozow= 
skie pokonywania dużych trudności 
czysto malarskich, są Śmiałe hazaruy, 
z których aitysika wychodzi najzu- 
pełniej zwycięsko. Możnaby ręczyć, 
że czasami ku własnemu zdumieniu. 

Szukanie — porywanie się — i, co 
za tem idzie: wielka, iście nieraz nie- 
spodziankowa nierówność osiąganych 
rezuliatów. Oto, co widać 0d razu, 
Para przykładów wystarczy. Qio pod 
jakimś klasycznym haut - reliefem Sie- 

) 
| 

| 

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

KURJER GOSPODARCZ Y 
ZIEM WSCHODNICH 

Obieg pieniężny a sa 
nacja skarbu. 

Dyskusja. 

(Zakonczenis). 

Oddawna już nie pamiętamy — @- 
kiej frekwencji, jaką zanotować mo- 
gliśmy w sali Stowarzyszenia Techni- 
ków na odczycie piąikowym dyr. W. 
Milkiewicza — p. t«. „Obieg pienię- 
žny a sanacja skarbu“. Я 

Po zgórą godzinnej prelekcji dyr. 
Milkiewicza, którą podaliśmy w po- 

rzednim numerze „Siowa“ муу а- 
zała się nader żywa dyskusja. : 

Profesor Sławiński, który w tej 
sprawie zabiał pierwszy głos, pod- 
kreśla konieczność rozbudzenia w 
społeczeństwie zmysłu oszczędności. 
Konieczna jest również ochrona pań: 
stwowa tych oszczędności i gwaran- 
cja ich parytetu. Apriorystyczne uję- 
cie zagadnień kończy się bankru- 
ctwem wszelkich eksperymentalnych 
poczynań w życiu gospodarczem. 

Życie bowiem nie ulega nigdy pre- 
sjom. Owe normy należy przystogo- 
wywać raczej do życia a nie odwro- 
tnie. 

Profesor Staniewicz zwraca uwa- 
gę na błędną dot,chczas politykę 
ekonomiczną, która tak bardzo w 
tyle pozostawiała nas pod względem 
rozwoju gospodarczego. Np. w sto- 
sunku do rolnictwa polityka naszego 
rządu była błędna. Tak jak w swoim 
czasie Rosja nie uwzględniała po- 
trzeb rolnictwa, — tak samo u nas 
mie myśli się o wyciągnięciu z ziemi 
możliwie największych korzyści. Mó- 
wca omawiał w dalszym ciągu kwe- 
stję taryfy celnej, poddał ostiej krytyce 
usiawy skarbowe, które kraj dopro- 
wadziły do ruiny przemysłowej. Prof, 
Staniewicz podał projekt modyfikacji 
premji eksportowej — według kon- 
cepcji wysuniętej przez dyr. Milkie- 
wicza, — w tym sensie, iż zadanie 
to należy raczej do samorządów, a 
nie rządu. Co dotyczy zmiany usta- 
wodawstwa socjalnego, mówca skłon- 
ny byłby uważać za konieczne prze* 
„ałużenie godzin pracy, die wówczas 
powinno by u nas obowiązywać 
prawo kontroli przedsiębiorstw ze 
strony organizacyj robotniczych. Z 
kolei zabrał głos senator Krzyżanow- 
"ski: Godne ubołewania jest, iż rząd 
nasz nigdy nie był rządem, nie był 
panem sytuacji. Społeczeństwo znów 
zachowuje się nadal bez inicjatywy, 
nie zdradza najmniejszej inicjatywy 
w kierunku Spontanicznego uzdro- 
wienia życia gospodarczego. Zakań- 
cza swe przemówienie słowami: „To 

(co robi z ustawami Zdziechowski 
jest groteska, nie można skakać: z 
jednego projektu na drugi*, 

Prelegent, dyr. Milkiewicz zbijając 
wysuwane zarzuty jednocześnie pro- 
ponuje dla ożywienia życia gospo- 
darczego Kraju wprowadzenie premji 
eksportowych. Dobizeby było poro- 
zumieć się z fabrykami, obecnie nie- 
czynnemi, które niewątpliwie wzno- 
wiłyby pracę, gdyby staniała roboci- 
zna. Tak np. w przemyśle łódzkim 
dominują trzy czynniki: węgiel, ba- 
wełna i robocizna. Ceny dwóch 
pierwszych są niewzrusżone. Do u- 
ruchomienia przemysłu przyczyni się 
przedewszystkiem obniżenie płacy ro- 
botnika. W Wileńszczyźnie tą drogą 
dałoby się poruszyć przemysł drzew- 
ny, tartaki czy tak poważny w Wi- 
leńszczyźnie przemysł lniany, 

Sędzia Maliński rozpoczyna od 
słów: „Za rządów Grabskiego nie- 
ustannie nas oszukiwano. Ciągle mó- 
wiono nam, że jest dobrze, że skarb 
jest pełen, że złoty stoi pewnie. Oka- 
zało się, że tak nie było. Pierwszy 

minister Zdziechowski zdobył się na 
odwagę i powiedział nam: „Jest źle!” 
Ale Zdziechowski nie powiedział dla- 
czego jest źle! A to jest najważniej- 
sze. 

Główne zło — według mówcy — 
tkwi w tem, że państwowość naszą 
zbudowaliśmy na zbyt kruchych fun- 
damentach. Ustawodawstwo socjalne 
z jego 8-io godzinnym dniem pracy 
jest śmieszne. 

Zadużo jest w Polsce urzędów. 
Za przykład niech służy państwu 
fakt, że w Ministerstwie Handlu i 
Przemysłu istnieje specjalny wydział 
dla badania stanu elektryfikacji w... 
Rosji!* 

Prófesor Zawadzki stoi na stano- 
wisku uchylenia naszego ustawodaw- 
stwa socjalnego, które kompletnie 
paraliżuje nasz przemysł. Należałoby 
starać się o szersze informowanie 
społeczeństwa o potrzebach naszego 
życia gospodarczego. 

Dyr. Urbanowicz krytykował ostro 
panujący u nas etatyzm i gospodar- 
czą politykę Zdziechowskiego. 

* 
* ® 

Dyskusja a przedewszystkiem od- 
czyt p. Milkiewicza, który tę dyskusję 
wywołał, przekonały zebranych, że 
dalsza wymiana zdań w tak poważ- 
nych kwestjach jest konieczną i przy- 
nieść musi korzyść nie tylko akade- 
micką. Będzie ona miała swe dobre 
strony i pod innym względem, a 
mianowicie pod względem krystalizo- 
wania dążeń i potrzeb społeczeństwa 
świadomego swych celów i swego 
stanu. W tym właśnie kierunku szły 
propozycje wysunięte przez poszcze- 
gólnych mówców, by wymiany zdań 
nie zaprzestać na dyskusji spowodo- 
wanej odczytem p. Milkiewicza lecz 
w miarę możności* kontynuować ją 

dalej. (S) 

Dookoła sprawy 
„Pacific'u“. 

Sprzedaż czy zastępstwo? 

Żywo wstrząsnęła opinię wileńską 
wieść o przejściu / wolnocłowych 
składów t-wa „Pacific* na własność 
niemieckiego  t-wa transportowego 
„Schenker i S ka“. 

Koncesyj w rodzaju jakie posiada 
„Pacific“ udzielił Rząd Polski roku 
1921 zaledwie 7. Rozwijał się „Pa- 
cific* pomyślnie w związku z wzmo- 
żonym ruchem z zagranicą, zwiększając 
swe operacje wolno-cłowe. polega- 
jące jak wiadomo na tem, że towar 
przychodzący z zagranicy nie ulega 
natychmiastowemu cieniu na komorze 
granicznej lecz cleniu stopniowemu 
w miarę wykupywania przez odbiorcę 
tego towaru już ze składów t-wa. 

Eksportowa polityka rządu ubie- 
głego i obecnego nakazywała t-wu 
„Pacific“ nawiązanie żywszego kon: 
taktu z zagranicą. 

Powstała konieczność szukania 
przedstawicielstwa w osobie takiej 
firmy, która posiadając rozgałęzione 
oddziały i ajentury w całej Europie 
mogłaby się przyczynić skutecznie do 
rozszerzenia rynku zbytu polskiej wy- 
twórczości. 

Wybrano firmę «Schenker i S-ka» 
ze względu na jej rozgałęzienie i po- 
siadanie ajentur na każdej granicy. 

Zrobiono źle czy dobrze? 
Dylemat tiudny do rozwiązania 

jeżeli chodzi o «narodowość» pomie- 
nionej firmy. Niemniej jednak jest to 
jedna z najpowažaiejszych tirm w 
Europie. Ma zresztą swoje oddziały 
bardzo liczne, jak również w Polsce 
między innemi w Warszawie i w Bia- 
łymstoku. 

р ЕВЕНЕР НЫ 

dzą dwie kobiety. Jak zawsze u p. 
" Rómerowej: bryła iudzka wydobyta 
wyboinie, plastyka, bezpośredniość, 
szczerość. Młodsza — jakże świetnie 
patrzy! Na tejże ścianie, vis - 4 - vis 
drzwi, u dołu wśród studjów  wiej- 
skich dziewczyn i chłopców, niektó- 
re główki kapitalne. Ale znowuż wśród 
portretów malowanych z natury, na- 
wet pod najświeższą datą: sporo 
jeszcze surowizn — nieopanowanych. 

' Powie kio: „to taka trudna rzecz, 
tak niezmiernie trudna, portret akwa- 
relowy!* Niezawodnie. Ale p. Róme- 
rowa potrati z wielką już maestrją 
położyć np. resziki Śniegu na swoj- 
ski motyw krajobrazowy, (nieduży, w 
prawo na dole, na ścianie nawprost 
okien), tedy nie z p. Rómerową mó* 
wić o trudnościach akwarelowych. 
Co do teciiniki akwareiowej, to ma 
ją w ręku. Mało kio w Polsce po- 
trafi tak «władać» akwarelą, dobywač 
akwarelą tak głębokie tony, to zno- 
wuż iaką zachować czystość barw. 
Wróćmy do przykładów. Oto w bez- 
pośredniem niemal sąsiedztwie, na 
ścianie nawpiost drzwi: rodzajowy, 
Spory obrazek. Para kobiet u palące- 
go się komina. Ogień.. prawie naj- 
mniejszego nie rzuca blasku dooko- 
ła? Gdzie świaiło? Niema go, Kunszt 
malarski zawiódł zupełnie. A tuż nie- 
mal obok za postac'ą Starej kobiety, 

na drugim planie: prosty, zielony, 
<polewany» garnek z uchem. Jakże 
malowany! Nietylko wprost wydziera 
się z płótna ale co za malowanie 
pierwszej klasy! | dookoła, to tu to 
owdzie, pełno takich dotknięć pędzia, 
Albo np. para leżących na podłodze 
wyżłów? Pomijając, że przednie w 
kolorycie, jakże ciężko leżą, co za 
bezwładność, jakie mięso pod tą skórą! 

Duży talent. Mocny, męski, szcze- 
ry i śmiały. Jeszcze ulźramodern kie- 
runków w Sztuce nie ciekawy; za 
bardzo jeszcze pochłonięty realizacją 
własnych ideałów tudzież olbrzymim 
materjalem vdkrywanym co chwila 
w świecie trójwymiarowej rzeczywi- 
stości. Tego na długo jeszczs Star: 
czyć może. | chwała Bogu! Rzeczy- 
wistość, przepuszczona przez pryzmat 
takiej indywidualności artystycznej 
jak dziedziczka z inflanckiego Jano- 
pola będzie, zawsze, najnićchybniej 
refleksem Piękna — twórczości Bożej 
i duszy ludzkiej. 

P. Rómerowa istotnym talentem 
i wytężoną pracą zdobyła już ładne 
miejsce w malarskim świecie naszym. 
Ma pełne prawo powiórzyć za Mac- 
Mahonem: j'y suis — ty reste! 

Cz. J. 

Przedstawicielstwo wogóle było 
rzeczą konieczną. Wobec biurokra- 
tyzmu czy niedbalstwa władz granicz- 
nych, towar na jakiejbądź granicy zo- 
staje zatrzymany, zablokowany, co 
powoduje znów straty dla odbiorcy. 
Ajentury firm transportowych mają 
możność natychmiastowej interwencji. 

Rola t-wa «Schenker i S-ka» zgo- 
dnie z umową z czerwca roku ubie: 
głego polegać miała na wzajemnem 
zastępstwie z «Pacific». 

Jak informują nas ze źródła mia- 
rodajnego, wiadomości ostatnie O 
sprzedaży «Pacificu» polegały na nie- 
porozumieniu. Akcje tego towarzy- 
stwa znajdują się w ręku polskiej 
grupy. 60 proc. akcyj jest depono- 
wane—zblokowane — w Banku Han- 
dlowym. Akcje te umieszczone są w 
skarbcu — firmie «Schenker i S ka« 
nie sprzedano ani jednej. Z ogólnej 
ilości akcji Bank Handiowy posiada 
43 proc, mianowicie 86.000 sztuk. 

Co do wyboru na stanowisko 
dyrektora p. Giirtlera, to narazie tru- 
dno decydować jakie intencje kiero- 
wały tymi, którzy wyboru. dokonali. 
Ze swej strony zupełnie objektywnie 
podkreślamy niebezpieczeństwo jakie 
wyniknąć by mogło, gdyby prawdą 
było, że ten lub inny dyrektor w t-wie 
«Pacific» jest dyrektorem z ramienia 
twa «Schenker i S-ka». Niebezpie- 
czeństwo takie polegałoby na zarzuce- 
niu naszego rynku towarami nie: 
mieckiemi. E. Sch-er. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

— (b) Księgi buchaiteryjne. 
Stosownie do nowej ustawy dotyczą- 
cej podatku obrotowego zniesione 
są obecnie księgi obrotowe, nato: 
miast włożony jest na przedsiębior- 
stwa obowiązek prowadzenia księg 
buchalteryjnych, jak również zniesio- 
ny został podatek od zbytku, a więc 
i obowiązek prowadzenia księg od 
sprzedaży artykułów zbytku, nato- 
miast przedsiębiorstwa. muszą, w ce- 
lu ewentualnej kontroli, przechować 
księgi te w przeciągu kilku lat. 

— Wpłacanie podatku obroto- 
wego. Płatnicy, którzy dotychczas 
wpłacali podatek obrotowy ratami 
miesięcznymi, mogą na razie wpłacać 
podatek ten za grudzień po staremu 
t. j. ratami. 

— (x)Ceny artykułów pierwszej po- 
trzeby w handiu detalicznym w Wiinie. 
W dniu od 8 do 11 b. m. piącono w Wil 
nie, w handlu detalicznym za artykuły 
spożywcze pierwszej potrzeby następujące 
ceny: za 1 klgr. chleba żytniego, przemiał 
50 proc. od 53—55 gr., chieb żytni przemiał 
70 proc, 45—50 gr., chleb żytni razowy— 
30—33 gr., chieb pszenny przemiał 50 proc. 
—090 gr. 1 zł, mąka pszenna—70—70 gr., 
mąka żytnia razowa—30—32 gr., mąka żyt: 
nia pytlowa—42—46 gr., kasza jęczmienna— 
60--70 gr., kasza jaglana —70—80 gr., kasza 
gryczana—70—80 gr., kasza manna — 1 zł. 
55—1 zł. 60 gr.. kasza owsiana--85—90 pr., 
kasza perłtowa—70—80 gr., pęczak—55—60 
gr. groch poluy biały—50 gr., tasola biała— 
50—60 gr., ryż 1 zł.—1 zł. 10 gr., mieko 
niezbierane 1 liir 35—40 gr.: masło niesolo- 
ne 1 klgr.—6 zł. 50 gr.—7 zł. 20 gr., masło 
solone—5 zł.—5 zł. 50 gr., ser kiowi zwy* 
czajny—1 zł, 50—1 zt. 80 gr. jaja 1 szt. — 
17—20 gr., słoniną świeża 1 klgr.—2 zł. 50— 
2 zł. 80 gr., słonina solona krajowa—2 zł. 
60—2 zł, 80 gr., szmalec wieprzowy— 3 zł. 
60—3 zł. 80 gr., sadło—2 zł. 60—2 zł. 80gr., 
$iedź szmalcówka—13—15 gr.olej Iniany— 1 
klgr.—2—2 zł. 15 gr, kartoile—10—11 gr., 
cebula—60—70 gr., kapusta kwaszona — 25 
gr., kapusta świeża—14—]6 gr., matcliew— 
15—18 gr., buraki 10—i2 gr., brukiew—10— 
13 gr., śmietana 1 litr — 1802 zł., cukier 
kryształ—130—135 gr., cukier kostka—160— 
170 gr., sól biała—30—35 gr., kawa natu: 
ralna—16—20 zł., kawa zbożowa — 250 gr., 
herbata—24 —30 zł.. nafta —50—55 gr., myd- 
ło zwyczajne do prania—35—40 gr., pro- 
szek mydlany—40—50 gr., świece—190—2 
zł. 20 gr., pszenica—28—29 gr. żyto—2) — 
26 gr., jęczmi :4—24—25 gr., owies—27—28 
gr., gryka—25—:0 gr., kiełbasa wieprzowa 
zwyczajna—250—3 z'., mięso wołowe—130 
—140 gr., mięso cielęce—130—140 gr., mięso 
baranie —150 gr., mięso wieprzowe — 160— 
170 gr., siano—J1—i2 gr., słoma—7—8 gr., 
koniczyna—12—13 gr., otręby  pszenne—24 
gr., otręby żytnie 19—20 gr. mąka kartoi- 
lana—80—85 gr., mioiły sztuka—10—15 gr. 

— Z powodu uszkodzenia linji telefo- 
nieznej wczorajszych notowań giełdowych 
podać nie jesteśmy w stanie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
9 stycznia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Doiary 8,10 i pół 8,00 802 
Beloja 36 75 36.84 36 66 
Hoiandja 321.75 32557 326.93 
Londyn 3932 38.85 38.94 
Nowy-York 8.15 8.10 8.12 
Paryż 31,30 31,30 31,32 
Praza 24,12 24,18 24.06 
Szwajcarja 15650 15457 154.96 
Stokholm 218.50 219.04 — 217.96 
Wiedeń 112.75 113.03 112.47 
Włocny 32.75 33.83 32,67 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 64. (w złotych 518.40) 
* kolejowa 118 112 18 

5 pr. pożycz konw. 
4 wa konw, 43,50 
5 proc. listy zast, 

Ziemzsk* eprzedw, 18 18, 

  

Żądajcie wszędzie 

Cykorji 
założonej w 1816 roku 

Fabryki Cykorji 

Ferd. Behm i Go. 
w Włocławku Sp. Akc. 

| publicznym narzędzi 

we 

V. 
Dzieci bez rodziców... 
w. przytułku dla podrzutków. 

Bez mała w każdym numerze „Sło- 
wa* w dziale petitowej kroniki czyta 
się o tem, że „W bramie N., ulicy 
N. znaleziono niemowlę płci ... w wie- 
ku około ... miesiąca. Podrzutka skie- 
rowano do przytułku Dzieciątka je- 
zus”. 

Tylko tyle. Co się następnie dzie- 
je z dzieckiem — mało kto wie. | 

Udaliśmy się do przytułku - Dzie- 
ciątka Jezus. Wita nas Siostra prze- 
łożona. 

Rozpoczynamy interwiew. 
„Dom Dzieciątka Jezus ufundo- 

wała księżna Ogińska w r. 1794. 
Prowadzą go siostry Szarytki. Rosja- 
nie po powstaniu listopadowem usu- 
nęli nas—wówczas podrzutki chrzczo* 
ne były według obrządku prawo- 
sławnego. Wróciłyśmy znowu 20 list, 
1921 r. 

Prowadzimy zakład w  niesłychat 
nię ciężkich warunkach. Lokal mamy 
za mały, nieprzystosowany do potrzeb, 
brak środków daje się we znaki. 

Magistrat daje nam 250 zł. mie- 
sięcznie na utrzymanie zakładu, skła- 
dającego się z 322 osób. Egzys ten- 
cję zawdzięczamy pracownikom pocz- 
towym, którzy dobrowolnie opodat- 
kowują się na nas rok rocznie. Dzię- 
ki ich obywatelskiej ofiarności dosta- 
jemy jeszcze 400 zł. miesięcznie. Oni 
też podtrzymali zakład, Dają oni wię- 
cej, niż asygnuje nam Opieka Spo- 
łeczna. 

Pozatem z ofiarności publicznej 
nic nie mamy. Chyba że sporady- 
cznie padnie ofiara. Ot, np. przed 
świętami byśmy literalnie pozbawie- 
ni środków; opatrzność snać zesłała 
nam 50 dolarów — z Ameryki. To 
dar dwóch amerykanek które w ze- 
sziym roku zwiedzaty Zakład. Zrzad- 
ka też urządzamy kwesię uliczną. Ale 
również niewiele daje. Ostatnia przy- 
niósła nam 452 zł. 

Z Ameryki pisali nam, że przysła- 
liby chętnie trochę ubrań i bielizny. 
Cóż, kiedy musimy od tego płacić 
cło i to duże — nieopłaca się. 

Podrywa też nasz budżet magi- 
strat, Za samą wodę zapłaciliśmy w 
listopadzie 169 zł. 

Zakładem kieruje 9 sióstr. Oprócz 
tego trzymamy w Zakładzie służbę 
Świecką i mamki do karmienia nie- 
mowiąt. 

— lie też dzieci przysyłają Sios- 
trze miesięcznie? 

— W ostatnim czasie ilość pod- 
rzuikėw zwiększyła się znacznie. O- 
trzymywaliśmy teraz z policji 15—17 
dzieci miesięczne. Cyfra ta stale wzra- 
sta. W roku 1925 przyjęłyśmy 298 
dzieci, w tej liczbie 159 podrzutków. 

Dziś mamy w zakładzie 240 dzie- 
ci, w tem 60 w wieku szkolnym, 80 
w wieku od roku do 6 lat, — re- 
Sszta to niemowlęta do roku. 

Tu Siostra zaproponowała 
bejrzenie Zakładu. 

Oto sala dla niemowląt. Mnóstwo 

mi 0- 

  

nskie 
g. 6-ej w sali klubu. 

maleńkich łóżeczek, czysto posłanych. 
W każdem leży maleństwo. Czyste 
to wszystko i białe, aż przyjemnie. 

Dalej sala dzieci starszych. Tu 
już żywiej. Maleństwa wesołe, dobrze 
wyglądają — wszędy śmiech i miny 
radosne. 

Jest też i smutek. Oto Siostra po- 
kazuje mi dziecko trzyletnie o olbrzy- 
miej głowie,. wklęsłem niskiem czole. 

— To biedactwo nie mówi, nie 
chodzi jeszcze — niedorozwinięte. 

— To znów dziecko jest niewi- 
dome. Znaleziono je w górach Anto- 
kolskich. A to nieszczęśliwe biedac- 
two — (widzimy dziecko obandażo- 
wane) — matka truła je, zanim zde- 
cydowała się nam oddać... 

Smutne i przykre. 
Zwróciły naszą uwagę kartki 

napisem nad każdem łóżeczkiem. 
— To nazwisko, imię, — data 

znalezienia... 
— iNazwisko, 

ciekawe. 
Siostra uśmiecha się łagodnie. 
— Sama wybieram nazwiska... 

Znajdzie się dziecko na chodniku — 
nazywam je Chodnickim; to np. jest 
panna Koszycka — matka podrzuciła 
je w koszyku. To znowu maleństwo 
znaleźliśmy w styczniu — stąd Sty- 
czyńska. Mamy tu Luteckich, Listec- 
kich* Marzeckich.. Już mi fantazji 
brak — wie pan — tyle to trzeba o: 
chrzcić — nazwisko wymyśleć... 

Zwiedziliśmy sale, wszędzie jedna- 
kowy porządek, jednakowo czysto. 
Ooejrzeliśmy spiżarnię, kuchnię, pral- 
nię, aptekę, kaplicę.  Niemowięcych 
sal jest 6, dla dzieci od lat 2 do5— 
sal 3. Starsze dzieci mieszczą się — 
'niestety w baraku sąsiednim — z bra- 
ku miejsca. 

Uwagę nasżą zwróciły ładne, me- 
talowe łóżeczka. 

— Co miesiąc muszę kilkanaście 
łóżek zamawiać. Drogo to kosztuje 
bardzo. | ciągle brak... 

Dzieciaki są zdrowe zupełnie. Przed 
przyjęciem każde bada się oddzielnie 
przed 3 tygodnie. Tak samo oględzi- 
nom podlegają mamki. Każde nie- 
mowię waży się kilka razy dziennie, 
a to dlatego, żeby sprawdzić, czy 
należycie zostało nakarmione. Karmi 
Się dzieci małe przeciętnie 6 razy dzien- 
nie. Mamy własne dwie krowy, ale 
Oczywiście z tego mleka nie wystar- 
cza—dokupujemy dziennie około 90 
litrów. 

Wyszliśmy pod wrażeniem ogro* 
mu pracy i caikowitego poświęcenia 
się sióstr szarytek... 

— Egzystencja nasza wisina wło- 
sku — mówiła nam na pożegnanie 
siostra przełożona — sama dziwię się 
nieraz, jak nam na to ws-ystko wy* 
starcza. Mamy np. 70 pieców, które 
codzień trzeba opalać, pralnia jest 
czynna bez przerwy, suszarnia po- 
ścieli również. Nikt nie wyobraża so- 
bie, ile to pochłania opału. Wierzy- 
my tylko w opatrzność ,która nie po- 
zwoli nam zginąć. 

) Sch. 

z 

skąd? — pytamy 

  

KRONIKA 
  

| 12 vis 
Arkadjusza 

Jutro 

Weroniki P. 

Wsch. sł, o g. 7 m. 45, 

Zach. sł. o g. 2 m. 69. 

  
KOŚCIELNA 

— Msza św. dla członków 
T-wa „Odrodzenia Religijnego". 
Dn. 17 stycznia r. b. o godz. 8 
m. 30 w kościele Św, Michała zosta- 
nie odprawiona Msza Św. dła człon* 
ków T-wa „Odrodzenia Religijnego". 

Tegoż dnia, o godz. 5eej p. p. 
odbędzie się zwykłe zebranie wszyst- 
kich członków Т. О. В. м lokalu 
czytelni im. Tomasza Zana, W. Po- 
hulanka 14. 

URZĘDOWA. 
— (b) Zabiegi przeciwko fal- 

szowaniu mleka. Wydział zdrowia 
przy Delegaturze Rządu rozesłał do 
wszystkich lekarzy powiatowych pod- 
ległych "sobie" powiatów broszurkę 
p. t «Wskazówki dla producentów i 
sprzedawców mleka» wydaną przez 
Generalną Dyrekcję Służby Zdrowia 
przy Mia. Spraw Wewnętrznych. 

Rozpowszechnienie tej broszury 
ma na celu względy natury dydak- 
tycznej w kierunku pouczenia pio- 
ducentów i sprzedawców o sposo- 
bie obchodzenia się z mlekiem by 
uniknąć zakwestjonowań tego arty- 
kułu przez organa kontrolne. 

Lekarze powiatowi zastosować 
się muszą do wskazówek umieszczo- 
nych w tej broszurce, a odnoszących 
się do czynności związanych z prze- 
robem, względnie handlem nabiałem. 

— [b] Z działalności Urzędu 
Probierczego w roku 1925, Do- 
konano rewizji narzędzi mierniczych 
przez urząd 2972, sporządzono pro- 
tokulėw za stosowanie w obrocie 

bez prawo- 
mocnych cech iegalizacyjnych w 381 
wypadkach, otrzymano od policji 57 
spraw tego rodzaju. 

Na mocy tego malerjału przekaza- 
no władzom sądowym 291 sprawę, 

Zgodnie z nadesłanymi wyrokami 
zapadłemi w sprawach sądowych 
skazano na rozmaite kary 401 osoby, 

Z powodu braku materjału dowo- 

dowego uniewinniono względnie u: 
morzono spraw 64. 

Skonfiskowano w przeciągu roku 
1586 narzędzi mierniczych  nielegal- 
nych i nierzetelnych. 

Wymierzono grzywny różnym o- 
sobom na ogólną sumę 6.612 zł. 

* SAMORZĄDOWA. 
— Jx] Zjazd lekarzy powiato- 

wych, oraz ich pomocników w 
Wiinie. W dniu 16 i 17 b. m. od- 
będzie się w Wilnie Il-gi zjazd le- 
karzy powiatowych oraz ich pomoc: 
ników. Program powyższego zjazdu 
następujący: W sobotę dnia 16 sty- 
cznia od godz. 16 do 20-ej: 1) Zaga- 
jenie zjazdu. 2) Referat D-ra Szczer- 
bińskiego na temat: Stosunek samo: 
rządów i lekarzy do lekarzy państwo- 
wych w sprawach sanitarnych i wal- 
ki z chorobami zakaźnemi. 3) Referat 
D-ra Soroka — lekarza powiatowego 
na pow. Święciański w sprawie ure- 
gulowania opieki sanitarnej nad szko- 
łami powszechnemi w Województwie 
Wileńskiem. 4) Referat D-ra M. Ste- 
fanowskiego w sprawie reorganizacji 
akcji lecznic prowadzonej przez sa- 
morządy powiatowe w kierunku uje- 
nostajnienia jej na terenie Wojewódz: 
twa Wileńskiego. 5) Referat D-ra 
J. Zakrzewskiego pom. powiatowego 
lekarza na pow. Święciański w spra- 
wie uregulowania akcji walki z nie- 
rządem i chorobami wenerycznemi 
na terenie Województwa Wileńskiego 
6) Przemówienie generalnego inspe- 
ktora służby zdrowia do powiato- 
wych lekarzy. 

W niedzielę dnia 17 stycznia od 
godz. 9 do 14-ej. 1) Referat D-ra 
]. Sumoroka — lekarza powiatowego 
na pow. Wil.-Trocki na temat: „o łaź- 
niach i odwszalniach*, 2) Referat 
D-ra |]. Zakrzewskiego na temat „Ma- 
sowe spożywanie przez lud wiejski 
spirytusu skażonego, 3) Wolne wnio- 
ski, poczem nastąpi zakończenie zjazdu. 

MIEJSKA, 
— (x) Posiedzenie komisji 

technicznej w Magistracie. We 
środę, dnia 13 stycznia r. b. o g. 8 
wiecz. odbędzie się w  Magistracie 
posiedzenie komisji technicznej. Na 

50 
W programie: 

Arje z oper, romansy 
i pieśni. 

Początek o g. 8.30 w. 

Pomalutku 
aż do skutku. 

Go to jest? Jest to tytuł piosenki śpie" 
wanej w którymś z warszawskich przybyt- 
ków kabaretowych... może w Perskiem Oku .. 
może w Qui-pro-quo... 

A zarazem jest to frazes jakoy—symbo- 
liczny. 

Pomalutku doszły dziś teksty Śplewa- 
nych, t.ńczonych i mimowanych piosenek 

kabaretowych warszawskich do... do... do 
ostątecznyc już chyba granic głupoty i 
barbarji. > 

Śpiewa się bowiem np. takt 
Pomalutku aż do skutku, jakoś to be! 
Pocichutku—koniec smutku zrobi się! 
Kto tylko jest szlachetny duchem — 
Trza zrobić go eunuchem! 
Raz dwa i trzy! 

Pomalutku, aż do skutku, jakoś to bel 
Pocichutku —przyjdzie kóniec smutka! 
Skończy się na śmiechu— 
l już po grzechu! 
Pomalutku, aż do skutku, jakoś fe ba! 
Wystarczająco idjotyczne? Nie. Są 

jeszcze wyższe szczyty <elegancji», dobrege 
smaku i—istnego literackiego kani balizmu. 

Podelektujmy się np. takiemi oto ku- 
pietami: 

Dziubdziuś, ty słodka mordo, 
Dziubdziuś, zdejm krawat bordeaux! 
1 wogóle zdejm i tamto też! 
Ty łobuzie mój kochany, całą mnie 

bierzł 
Chodź tutaj Dziubdziuś, nie zważaj 

na nic, 
Całaj, tu! mnie bez granie! 
Będziemy mocy tej tatarów hordą! 
Dziubdziuś, ty słodka mordo! 
l-aby, strzeż Boże, publiczność nie 

uroniła ani słówka takiego arcydzieła, 
drukuje się tekst kupletów i piosenek na 
programach! : 

Pomalutku dochodzimy do zupełnego 
chamstwa. Gołe kobiety fikają do góry ne- 
gami; divetta, kabaretowa drze się wniebo- 
głosy «Jakoś to be, jakoś to bel» — a pu- 
bliczność ryczy z uciechy i wyparskuje z 
brzucha wszystek śmiech... 

Pyszna zabawa! 
Autorowie zaś koszałek opałex w ro- 

dzaju zacytowanych, pobierają sute hono- 
rarja—od wiersza?—nle—od minuty! Ile mi- 
nut trwa produkowanie pioseaki tyle złotych 
lub dziesiątków złotych lub dolarów otrzy- 
muje jej autor. 

Czego mu więczj do 
śrzeba? 

szczęścia  pa- 

Jakub. 
VT  SUZYOROARTAROEARICOWEZ WRURRKEA 

porządku dziennym rozpatrzone bę dą 
następujące sprawy: 1. Sprawa za- 
trudnienia bezrobotnych. 2. Sprawa 
regulacji ul. Niemieckiej. 3. Sprawa 
rozbudowy terytorjum przy ul. Smo- 
leńskiej. 

— (x) W sprawie wykupu 
zezwoleń na sprzedaż olejów 
mineralnych. W dniu dzisiejszym 
Magistrat m. Wilna wydał ogiosze- 
nie, w którem przypomina, że termin 
wykupywania zezwoleń na prawo 
detalicznej sprzedaży olejów  mine- 
ralnych upływa z dniem 15 stycznia 
r. b. Po tym terminie sprzedąż tych 
produktów bez posiadania na to 
zezwoleń będzie zakazana. 

— [x] W sprawie rejestracji 
materjałów łatwopalnych i t. p. 

Magistrat m. Wilna wydał w dniu 
dzisiejszym ogłoszenie, iż na mocy 
$ 12 przepisów obowiązujących w 
przedmiocie przechowywania materja- 
łów łatwopalnych, oraz czyszczenia i 
konserwacj: kominów w obrębie m. 
Wiina, „wszystkie paleniska pieców 
piekarnianych, cukierniczych, restaura- 
cyjnych, pralni, farbiarni, łaźni, palar- 
ni kawy it. p. mieszczących się w 
domach mieszkalnych winny być zgło- 
szone w Komendzie Straży Ogniowej 

Miejskiej, celem zarejestrowania. Po- 
nieważ mimo upływu terminu wska- 
zanego w wyżej wspomnianych prze- 
pisach, właściciele wymienionych 
przedstiębiorstw zarządzenia tego nie 
wypełnili Magistrat m. Wilna wyzna- 
cza niniejszym ostateczny termin zgło- 
szenia do dnia 15 lutego r. b, za- 
znaczając jednecześnie, że po upły- 
wie terminu winni niezarejestrowania 
się będą pociągani do odpowiedzial- 
ności z $ 23 tychże przepisów. 

SZKOLNA. 
— [x] Wykład historji, geogra- 

fji i przyrody dla uczniów szkół 
powszechnych m. Wilna. We 
środę, dnia 13 b. m. o godz. 11 r. 
w Sali miejskiej (ul, Ostrobramska 5), 
odbędzie się pierwszy wykład histo- 
rj, geografji i przyrody dla uczniów 
szkół powszechnych m. Wilna z wy- 
świetleniem odpowiednich filmów i 
przezroczy. 

SPRAWY KOLEJOWE. 
— Zmiana rozkładu jazdy. 

Dyrekcją Wileńska kolei komunikuje 

    
PIEKARNIA 

B Wieliezko 
ul. Niemiecka Nr 1 

   

po gruntownem odrestaurowaniu i 
odpowiedniem urządzeniu pieców. od 
kilku dni wypieka „Chleby War- 

<chieb wiejski» 
<chleb Nałęczowski», 

oiaz inne 

szawskie“, t. zw., 
na mleku, 
<chlcb d-ra Kne:ppa>, 
pieczywa najizpszej jakośc 
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£ dla polepszenia miejscowej komu- Dębowski ma już w sądzie pięć ' i Dr MED. 
nikacji Wilno—Lida, z zezwolenia spraw mniej więcej podobnej treści, WYPADKI I KRADZIEŻE M R o Z. Kasa Chorych m. Wilna i Mańkówski 
M.K z dniem 15 stycznia r.b. wpro- a pozostali dwaj podejrzewani są O ) Od dwóch dni mamy w Wilnie miesa. — ПА ТОСУ art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o dioroby "skórnej 
wadzone będą następujące zmiany w nielegalne tranzakcje z mąką, doko- — Samobójstwa. Dnia 9 bm. w kolo- Gowiię nóż: BE bqsową daje Gd przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby weneryczne 
ruchu pociągów pasażerskich Nr. nywane na terenie kooperaiywy ro- 
313 i 314 linji Wilno—Lida—Barano- botniczej. 
wicze—Łuniniec: 

1) poc. Nr. 313 i 314 będą kurso- 
wały od 15—l r.b. każdodziennie tyl- 
ko między Wilnem a Lidą w komuni- 
kacji lokalnej przyczem pociąg Nr. 
314 według obecnego rozkładu jaz- 
dy t. j. odejście z Lidy o godz 4 
min. 47, przyjazd do Wilna o godz. 
7 min. 30, poc. zaś Nr. 313 według : 
zmienionego 1ozkładu jazdy a mia- WYtWorzył sympatyczny nastrój zaba- 
nowicie: odjazd z Wilna o godz. 15 WY i wesołości. Wysiłki Komit.tu minas, przyjazd do Lidy o godz. 18 Organizacyjnego zostały uwieńczone 

min. 5; 
2) pociągi Nr. 313 i 314 między 

TOWARZYSKA. 

— Raut na rzecz Czerwone- 
go Krzyża który odbył się w so- 
botę ubiegłą w salonach pałacu 
Reprezentacyjnego udał się znakomi- 
cie. Bawiono się doskonale aż do 
rana. Urozmaicony program rautu i 
szereg pomysłowych niespodzianek 

najważniejsza: zdobycie zasobów #- 

nji Dysiaty gm. М. Poboskiej powiesił się 
58-letni jan Podhajski. Przyczyna samobój- 
stwa—rozstiój nerwowy. 

— we wsi Ciegiewicze gm. Kościenie- 
wickiej powiesiła się 25 letnia Elżieta Kru- 
kieńczykówna. Przyczyna samobójstwa — 
miłość, 

-- Nagły zgon. Dnia 10 bm. na chod- 
niku pizy ul, W. Pohulanka obok domu 
zosiała znaleziona przez posierunkowego 
Henryka Gajewskiego leżąca w stanie nie- 
rzytomnym Chaja B ojdasowa (3ubocz 6). 

Pogotówia odwiozło chorą do szpitala žy- 
dowskiego, gdzie w parę minut Brojdowa 
zmarła, Przyczyna śmierci narązie nieusta* 
ilona. 

Lidą a Łunińcem, poczynając z dnia nansowych dla działalności SZETSZEJ ną 

— Tajemnicze zaginięcie. Dnia 9 bm. 
pomyślnym skutkiem, rzecz bowiem wyszła z domui dotychczas nie powróciła 

An a Piotrowska (beliny 4). 
— Pod kołami pociągu. Dnia 9 bm. 

stacji towar. Wilno w pobliżu przejaźdu 
Czerwonego Krzyża została osignięta 
dając z drugiej strony zadowolenie i 
estetyczną zabawę licznym gościom 
którzy na raut przybyli, 

15—1 r.b. odwołują się, a w zamian 
takowych uruchamiają się pociągi 
mieszane Nr. 351 i 352, z których 
poc. Nr. 351 będzie odchodził z Li- 
dy o godz 21 min. 30, a przyjazd do , + Zaślubiny. W sobotę, @. 9 
baranowicz o godz. O min. 05, od- bm. o god 12-ej w połudyie, w 
jazd o godz. © min. 25 przyjazd do kaplicy Pr. tuliska przy ulicy Wil. 
Łunińca o godz. 3 min. 30, powrot- czej w Warszawie, ks. prałat Karol 
ny zaś poc. mieszany Nr. 352 będzie Korsak pobłogosławił związek mał- 
kursował według egzystującego obec- żeński, zawariy między panem Jerzym 
nie rozkładu jazdy dla pociągu Nr. Dąbrowskim, synem  Zygmunia 
314 t. j. odjazd z Łunińca o godz. i ldalji z Saryusz—Bieiskich Dąbrow- 
22 min. 55, przyjazd do Baranowicz Skich , a panną Ireną Harajewiczów- 
o godz 1 min. 46, odjazd o godz. 2 ną. córką nieżyjących ś. p. Włady- 

min. 01, przyjazd do Lidy o godz. Sława i Marji z Oila—Bukowskich 
4 min. 33. Harajewiczów, wnuczką ś, p. Henry- 

Pociągi mieszane Nr. 351--352 ka Bukowskiego ze Stockholmu, 
będą uruchomicne między Lidą a współzałożyciela Muzeum Narodowe- 
Łunińcem i z powrotem 3 razy tygo- go w Rapperswilu. 
gg" w niedzielę, wtorki i czwar- ZEBRANIA i ODCZYTY. 

Kuilandzkiego kolejarz zwrotniczy Ś0»letni 
Paweł Dawidowicz (Oszmiańska 10), prze- 
chodząc torem, trafił pod parowóz mane- 
wtowy Nr. 4240. Dawidowicza w stanie 
ciężkim odwieziono do szpitala na Wilczej 
Łapie 

— Podrzutek, W bramie domu Nr. 1 
przy ul. Heimafskiej Marja Szadkowska 
znalazła niemowię plci żeńskiej, któe 
skierowano do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Skradziono. We wsi licewicze gm. 
Wilejskiej skradziono na szkodę Ksawerego 
Dubowicza konia wartości 200 zł. 

Z Całej Polski. 
— Nieudany wiec komuni- 

stów w Warszawie. już od kilku 
dni w robotniczych dzielnicach mia- 
sta roziepiano potajemnie plakaty 

z zapowiedzią wiecu komunisiyczne- 
go na piacu Kazimierza Wielkiego 
na dr. 10 b. m. na którym io wiecu 
mieli przemawiać posłowie na sejm: 

Wobec powyższych zmian z po- 
ciągami pasażerskiemi Nr. 313 i 314, 
egzystująca bezpośrednia komunikacja 

Wiino— Łuniniec będzie podirzymy- 
wana z dniem 15—] r. b. w kierun- 
ku z Wilna do Łunińca i odwrotnie 
w niedziele, wtorki i czwariki grupą 
wagonów, wysyłanych z Wilna o g. 
18 min. 20 poc. Nr. 817, przyjazd do 
Lidy o g. 20 m. 49, dalej od Lidy 
do Łunińca giupa ta włącza się w 
Lidzie do składu pociągu mieszane- 
go Nr, 351. 

W oawroinym kierunku bezpo- godz. 20ej, we własnym 
o wod D (Zamkowa 24), odbędzie się nauko- 

we posiedzenie Wileńskiego Towa- Stoszał. 
rzystwa Lekarskiego z nasiępującym 
porządkiem dziennym 1. Odczytanie 
proiokułu z poprzedniego posiedze- 

SĄDOWA. nia. 2. Dr. Ch. Zarcyn. Wrażenia z 
s. odwiedzin uzdrowiska Berck 

Mer. 3. Dr. I Abramowicz. 

średnia komunikacja Łuniniec—Wil- 
no będzie obsługiwana poc. miesza- 
nym Nr. 352, od Łunińca do Lidy i 
dalej do Wilna bezpośrednio poc. 
lokalnym Nr. 314: 

— (b) Szantażyści przed są 
dem. Na ostatniem posiedzeniu Są- 
du Okręgowego pod przewodni- 
ctwem sędziego Jodziewicza rozpa- 
trzono sprawę trzech szantażystów 
M. Dębowskiego, |. Głowaczyka i 
S. Glaca oskarżonych to, że dziala- 
jąc wspólnie wymusili 18/VII 24 r. od 
leodora i Anny Betherów łaj ówkę 

Dębowski podawał się za agenia 
policji śledczej i groził zaaresztowa- 
niem Beiherów w związku z prze- 
chowywaniem' przez nich mąki, 
komo pochodzącej z kradzieży, 

Wobec tego, że Dębowski żądał 

wani nie mieli «tranzakcja» skończy” 
ła się na tym, iż Dębowski otrzymał 
100 zł., srebrną papierośnicę 

resztę. 
* Beiher dał znać ówczesnemu na- 

skiego. W środę 13 stycznia 

L. Achmatowicz. 
nadnerczaka. 5. Dr. 
Społeczna walka z grużlicą. 6. Prof 
S. Trzebiński. 
komóikach nerwówych. 7. Spraw 
administracyjne. 

TEATR i MUZYKA, »asku. Dnia 14 całkowite zaćmienie słońca, 
* miewidz'ialne w 

rzę- trzeci z udziałem Marka Windheima barwna 
Rewja p. t. <Czy wolno mi choć raz». Pro- 
gram tej rewji został sprowadzony z War- zaćmienia o g. 21 m, 20. 
szawy gdzie cieszy się wyjątkowem powo- 

pięciuset dolarów, których napasto- dz:mem, Rozpocznie rewję saetch «Verax> 
w wykonaniu J Kozłowskiej, L, Sempoliń' 
skiego, S$. Wolińskiego i S. Brusikiewicza. 

е Szereg piosenek z n»jnowszepo 
1 zega-: wykona M. Windhtim, Z. Kosińska i L. Sem- 

rek złoty oraz miał nazajutrz przyjść poliński. Zespół balsiowy H. Łaszkiewiczo* 
wej wykona efektowny poemat hinduski <Ży- 
wy Budda». Program 
«Morderca», 

— Z T-wa Przyjaciół Francji. Tomasz Prystupa i 
Twa w W niedzielę przed godz. Na Zebraniu tygodniowem 

Józet Skrzypa. 
10 rano 

lokalu Klubu Śzlacheckiego (Mickie- na pi. Kazimierza Wielkiego zaczęły 

wicza 19) we środę 13 b. m. o tworzyć się grupy przechodniów. E 

Wincenty Luto- Komenda policji wystata na miejsce godz. 8 wiecz. prof. 

giczne (Warszawa, Kiaków) mrozy idą w 

kierunku z Zachodu na Wschód. 

W Wilnie wczoraj mieliśmy rano 22 st. 
poniżej O w południe 13 st. na słońcu (któ- 
re nawiasem mówiąc świeciło mocno). 

Oczywiście mróz taki wyraźnie odbił 
się na komunikacji i ruchu ulicznym. Mia- 
sto wyglądało, jak zamarłe. Ruch ustał Do- 
rożkarze i szoferzy godzinami stali nierucho- 
mo, pogrążywszy ponuro myśli w zadumę 

i... w rękawy zmarznięte ręce. 

Niewątpiiwie były wypadki odmarznię- 
cia członków. 

Obraz rozpaczy przedstawiał policjant 

stojący na moście antokolskim. Człowiek ten 

wyglądał, jak dobrze podgotowany rak- 
Wiatr niósł neń móz z rzeki jednej i dm, 

giej. 

— „Panie—rzekł mi przyjaźnie—odjcatej 
rech godzin iu stoję i nie wiem, czy do- 
trwam do końca... nie czuję już nic i oba- 
wiam się, że nos mi lada moment odpad- 
ie.“ 

E, 
W 

TEATR POLSKI (gmach „LUTNIA=) 

Dziś 

po raz trzeci 

z udziałem 

M ARKA WINDEEMA 

Rewja: 
p. t. 

„Czy wolno mi choč raz“ 

Początek o g. 8 m, 15 wiecz. 

    

sławski wygłosi odczyt w języku Silne oddziały policji konnej i pieszej PPRHZRORRRROCOROP 
francuskim na temat „L'esprit frangais pod klerunkiem komisarza Manow- 
et le „Wyzwolenie* de Wyspiański". skiego ze szkoły „ policyjnej i kie- 

Po odczycie dyskusja. Wstęp wolny rownika VI komisarjatu, Dziewulskie- 
go, ktore rozpraszały gromadzących 

— Posiedzenie T-wa Lekar- SIĘ na chodnikach „przechodniów. 
о Inicjatorzy zapowiedzianego 

nie stawili się na placu, wobec cze- 
go około godz. 11 rano plac opu: 

dia członków Towarzystwa i gości. 

lokalu 

sur. 
Przypa- 

Pokaz preparatu 
A. Borowski. 

Ciała tłuszczowe w 

— Teatr Polski, Dziś ukaże się po raż 

repertuaru 

zakończy skaetch 
obfiiujący w sceny kpełne hu. 

czelnikowi urzędu śledczego nadkom. moiu i zabawnych sytuacji. Conferencier M. 
Pawłowiczowi i kiedy na drugi dzień Windherm. Ovkiesira pod dyiekcją W. Szcze- 
trójka amatorów cudzego mienia przy- 
była po «należność» zosiali areszto- 
wani. 

Podczas rozprawy oskarżeni 
dzielili się na dwie grupy. 

Dębowski starał się przekonać 
sąd, że był w dniu dokonania prze- 

siępstwa w stanie nietrzeźwym i 
działał jako ślepe narzędzie w iękach Mickiewicza 4, od 6 w kasie 
Głowaczyka i Glaca, 

Ci zaś z kolei 
kładli na barki 

-czem okazało się że i Glac też był 
narażony na zapłacenie kontrybucji 

za rzekome umorzenie sprawy. | 
Po przesłuchaniu szeregu świad- 

ków ogłoszony został wyrok mocą 
którego Dębowskiego skazano na 
dwa lata więzienia z zaliczeniem 1 
roku i 5 mies. więzienia prewencyj- 

nego, a Glaca i Głowaczyka na 6 

miesięcy więzienia z zawieszeniem 

im tej kary na pięć lat. 

       

9) Dr. T. E. MODELSKI 

Legenda wilęńska 

„Mase Ger Cedek". 
Jak dalece w Wilnie ogólnie pa- 

nuje wiara w prawdziwość faktów 
podanych w legendzie widzimy i stąd, 

że kiedy dr. Zahorski w <Legendach 
wileńskich» umieścił także legendę o 
Ger-Cedeku, szanowny recenzent tych 

legend w «Słowie», znany i poważa- 

ny badacz i miłośnik tych stron i 

Wilna, zaznaczył, że przejście na ju- 

daizm jednego z Potockich jest fak- 
tem bezspoinym, jakkolwiek sam do 

szczegółów legendy odnosił się kry: 

tycznie. KS 

| nie można się temu dziwić, sko- 

ro legenda wileńska o Ger-Cedek o- 

panowała «przeświadczenie» ogółu 

mieszkańców Wilna o prawdziwości 
tego, co podaje i w co wierzyć ka- 

że przy braku wszelkich danych  hi- 
storycznych. Był tu fałsz nie legendy, 
bo ona jest tylko legendą, lecz błąd 

«przeświadczenia». 

pańskiego, 

. и ra dzisiaj raz piąty dramat w 
całkowitą winę Eh s. fań 

Dębowskiego przy- Jutro po raz czwariy «Vom otwarty» kome 

— Koncert 
we wtorek 12-go stycznia odbędzie się w 
sali klubu handlowo:przemysłowego (ul.Ad. 

po: Mickiewicza 33:a) jedyny koncert znakomiie- 
go tenoia bohaterskiego opery Warszaw- 
skiej St Gruszczyńskiego. W programie: Arje 
z oper, romansy i pieśni, Początek o godzi. 
nie 8.30. . 

Bilety do godz. 6 w księgarni «Lektor» 
lubu. 

— Reduia w Teatrze na 

Wyspiańskiego <Wyzwolenie>. 

dja w 3 aktach M. Bałuckiego. We czwartek 
po raz szósty <Nowy Don Kiszot» komedja 
Fredry z muzyką Moniuszki. W piątek dia* 
mat Rittnera «W małym domku». W _ przy* 
gotowaniu « Wesele» Wyspiańskiego. Zarząd 
Reduiy uprasza o wcześniejsze wykupywa* 
nie biletów, gdyż kasa teatru będzie zamy- 
kana punktualnie o godz. 8 bez względu na 
ilość osób znajdujących się przy kasie. Ро- 
czątek przedstawień o 8 min. 5. 

Bileiy sprzedaje biuro «Orbis» Mickie» 
wicza 11 „(kasa zamawiań), oraz kasa teatrn 
od 11—3 i od 5—8. 

Ale, już zaczęły się odzywać giosy 
bardziej krytyczne i wstrzemięźliwe, 
liczące się z badaniami podjętemi w 
Wilnie. 

Prawie przed rokiem z wiosną 
1925 grano w Warszawie nowy dra- 
mat żydowski osnuły na tle legendy 
p. t. «Der Dukus» (Dux). Autor Ka- 
cyzna trzymał się zresztą dość wolno 
samej legendy. W «Najer Hajnt> w 
Warszawie z okazji wystawienia tej 
sztuki napisał dr. Bałaban szereg fel- 
letonów p. t. «Prozelita wśród Ży- 
dów» (między marcem a czerwcem 
1925 r., nr. 68 (pierwszy) i 134 (o- 
statni) z dłuższemi przerwami. 

Ciekawe są końcowe wyniki pra- 
cy d-ra Bałabana, któremu zakomuni- 
kowano w czasie, gdy swe artykuły 
pisał, prace, wątpliwości oraz dyskusje 
podjęiejwe Wilnie nad legendą. 

Dr. Bałaban doszedł do wyników, 
że opowiadanie o Ger-Cedek według 
rejacji wileńskiej pozostaje tak długo 
legendą, dopóki nie uda się na pod- 
stawie aktów ustalić prawdy całej spra- 
wy. «Nie znaczy to bynajmniej—pi- 

Planeta Merkury może być dostrzeżony ran+ 
kiem na południo-wschodzie, w gwiazdozbi - 

а rze Strzelca. — Wenus Świeci jako Piękna 
dek rzabdomiomatu oczodołu. 4. Dr. Gwiazda Wieczorna na połudn.zachodziez 

najwększego blasku dosięga d. T. Mars 
świeci rankiem na połudnjo-wschodzie w 
gwiazdobiorze Niedźwiadka. — Saturr iest 

» widoczny rankami niedaleko Marsa. 

y nów d. 14. pierwsza kwadra (d. 30, pełnia 
d. 28, 

życa, tworząc piękne zjawisko. 

najpłodniejszy. 

si 

pliszki. 

mię 

sażer, mięsza się do rozmowy 1 
ładną Mary, że dojedzie do teatru Bianca o 
ile,na następnej stacji przesiądzie się wiram: 
waj jądący na V ulicę. Przy tej sposobności 
zachwyca się tym właśnie wczoraj widzia- 
nym filmem, 

wiecu 

Ze świata. 

UEESESEM 
PRZYJMUJĘ ZAPISY NA 

  

  

— Zjawiska niebieskie w styczniu. 

Fazy księżyca: Ostatnia kwadra d. 

Dnia 7 planeta Wenus w największym 

*Polsce. 
Dnia 16 Wenus znajdzie się blisko księ- 

į NAJSKUTEC 

ZGRUBIAŁĄ i BRODAW. 

AWIOM 

  

KAA AA ATS 

W.Z.P. Nr. 50 
dn. 7-X1-25 r.       W dniu 28 księżyc będzie w półcieniu 

ziemi od g. 19 m. 29 do g. 23 m. 10: środek | 

— Przysłowia || staropolskie na m 
styczeń. |dzie styczeń dla życzeń. 

Kiedy siyczeń najostrzejszy, tedy rok 

wielką nadzieją. 
Dzień Agnieszki (21 stycznia) wypędza 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, ф ртту ulicy Wileńskiej Nr 28, m. 5 
Jeśli w styczniu deszcze leją, nie ciesz zamieszkały, 

podaje 
dniu 12-go stycznia — 1926 r. o g. 10:ej rano, 

zgodnie z art. 1030 U.PC. 
do wiadomości publicznej, że w 

— Najnowszy rodzaj reklamy. Tylko w Wilnie przy ul. Straszuna Nr11 odbę- 

opisany ostatnio w dzienniku «Ouilook», 
Starszy pan wraz z młodą ładną panną 

i wsiadają do tramwaju i rozpoczyna się po- % St. Gruszczyńskiego.Dziś dzy niemi głośna rozmowa wzbudzająca 09ZAC0WaneKo na sumę ZŁ. 2,555 gr, 5 
zainteresowanie współjadących. 

Jegomość udaje głuchego i pyla nad- 
stawiając ucha «Więc dokąd jedziemy Mary» 
Towarzysząca mu w ucho; <Do Teatru SA 
ca. Wystawiają tam cudny obraz z bolą „Ki 
Negri> Kino Kameralne 

Następuje mała przerwa, po której znie- 
cierpliwiony starnszek znów mówi: <Mary 

Pohulance zapytaj się konduktora czy tym iramwajem 
trzech dojedziemy do teatru Bianca». ` 

<Ależ dziadziu na pewho, jesteśmy we 
właściwym tramwaju». 

Będący w zmowie, jakoby uprzejmy pa* 
zapewnia 

Ciekawy dziadek zapytuje Mary, co jej 
opowiadał uprzejmy nieznajomy a Mary 
powtarza mii głośno zasłyszane pochwały o 
ilmie. 

Na najbliższej stacji «reklamowa trójka» 
przesada się w inny tramwaj i rozpoczyna 
się znów odpowiednia rozmowa. 

sze dr. Bałaban — że wątpić  musi- 
my narazie w prawdę tej historji». A 
dalej podnosi: „jestem przekonany, że 
istota tej legendy jest bezwzęlędnie 
prawdziwa, szczegóły jednak noszą 
charakter legendy, co można zauwa- 
żyć nawet przy powierzchownem ba- 
daniu*. 

Nadto poważnym jest dr. M. Ba- 
łaban pracownikiem naukowym i wy- 
bitnym znawcą legend żydowskich 
aby się nie liczyć z jego słowami. 

Dr. Bałaban przeprowadzając ana- 
lizę legendy widzi w niej zespolone 
i złączone dwa opowiadania, jedno 
o Potockim, drugie o Zarembie. O- 
bej przyjaciele nigdy nie zeszlisię po 
przyjęciu wiary żydowskiej, skąd te- 
dy żydowski autor legendy (drugi 
przecież nie mógł nim być) wiedział 
o dziejach Zaremby, kiedy ten przez 
Prusy udał się do Holandji a stam- 
tąd do Palestyny, nie wracając już 
do Polski. 

Dr, Bałaban sądzi, że około praw- 
dziwej opowieści o „Ger-Cedek* ze- 
brały się różne fantastyczne opowia- 

  

w Ameryce mógł powsiać rodzaj reklamy dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
Zalmana Pisarewskiego majątku ruchomego 
składającego się z towarów a= 

Komornik F. Legiecki, 

PRŁĘCOOLPEOOLCOPOO"P"PO"OP. 

Dziś ostatni dzień! 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

Miejski Kinanatocral 
KULTURALNOOŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA ful, Ostrobramska 5) 

podaje do wiadomości, 

chomości należących do 

że dnia 14 stycznia 1926 r. Ordynuje od 5 — 7, 
o godz. 10 rano w tartaku p. Szapiro M. i Pinskera E. 
przy ul. Ponarskiej Ne 75 odbędzie się licytacja ru- 

tychże oszacowanych na 

3-po maja 15. 
    

Akuszerka 

sumę zł. 848 składających się z 64 sztuk budulcu, W. Smiałowska 
1600 desek, krajza i 8 pił gaterowych na pokrycie przyjmuje 
należnych na rzecz Kasy Chorych 
778 zł. 90 gr, 

Ruchomošci obejrzeć możn 
od godz. 9 rano, spis zaś takowych codziennie od 9 
do 12 w Oddziale Egzekucyjnym Kasy Chorych 
(Dominikańska 15). 

19. M cki i е # do 19, ickiewicza opłat w kwocie 8 
—н 
  

a w dniu licytacji ZIERŽAWA Wy 

dzieržawia się 
majątek ziemski, 

zdrenowany, odiegły 
od Wilna o 18 kilom, Dyrektor Ł. Sokołowski, 
Gruntów około 120 dz. 
łąk około 40 dz. Bliż- 
sze informacje w 
Wilnie zauł. Św. Jer- 
ski 3, m. 9, Wyma- M. DEULL, Wilno 
gane są od kandydata 

Przedstawiciel zjednoczonych kopalń Górnośląskichij Poważne reierencje. 
  

„PROGRESS* Sp. z ogr. odp. нЧ 

poleca WĘGIEL dla celów opałowych i fabrycznych. = 
Jagiellońska 3—6 tel. 8il. zawodowy 

z wyższą szkołą ieśną 
ą i kilkuletnią wzorow 

2 лз % od- prakiyką wlasach pań- 
- 02!0528""\. pokój dziel- Kody pod Sadie 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w nem wejściem i rem pruskim, przyjmie 

Wilnie, Antoni Siiarz, zamieszkały w Wii- elektrycznością. fron- posadę, Łaskawe ofer- 
nie p'zy ul. Św. Michalskiej Nr 8, „zgodnie towy, dwuokienny, od- ty uprasza skierowy- 
z ait. 1030 U.P.C. ogłasza, iż w dniu 16 gonowiony, z posadzką wać do Zarządu lasów 
stycznia 1926 roku, o godz. l0-ej rano, w froierowaną do odna- Rudki Poczta Pias 
Wilnie przy ui. Jagiellońskiej pod Nr 10jęcia bez odsiępnego wojew. Lubelskie. 
m. 2, odbędzie się sprzedaż z licytacji pu--od zaraz. —— 
blicznej majątku ruchomego Franciszka Hut Front | piętro miesz- ‚ 
ten: Czapskiego, składającego się z umeblo-kanie Studnickich uli- Misie do wy. 
wania mieszkania, oszacowanego na sumęca Rossa 10 (Kolonja najęcia 5 pokoi, 
złotych 607, na _ zaspokojenie piotensji Bankowa — przed MO“ Lim kuchnia, z wszeje 
Romana Miłkowskiego w sumie 3,123 zł. stem murowanym kotas „wygodami. In- 

35 gr. z procentami i Banku Tow. Spół« wprost Paciiic obok '0'Macje 04 g. 9—10 
dzielczych Oddz. w Wilnie w sumie Wizytek). 10 minut od '3n0 i od 2—3 m. 30 
10,999 zł. 45 gr. z procentami, centrum miasta rów» PP- (Zakret) Rzeczna 

Komornik sądowy (—)A. Sitarz, nież dworca  kolejo* 1 m. 12, 

  

    

   
   
    

Dwaj 
Współczesny drama! filmowy 2 serje 12 aktów razem p-g powieści Pierre Decourcelle'a. Role dwuch mal- 
ców, Lalvsia i Wslusia odtwarzają O-letni Leslie Shaw (anglik) i 12 leini Jean Forest (francuz) 
licie ciekawa akcja wprowadza wicza w sian stałeoo podniecenia. 

2.203%0000000200000000503%092544500 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w cie do kraju zjwięzienia 

Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. Wilnie, bolszewickiego, poszu- 
ŽAS przy ul. Wileńskiej Nr28, m. 5 zamieszkały, 

podaje do wiadomości publicznej zgodnie z 
art. 1030 Ust, Post. Cyw., że w dniu 14:90 zaofiarowania 

PRACU- Ą x kopjowznie planow 
na šwiattoczulym pozytywnym 
pepierze. Przerabianie planów z prze» 
rachowaniem na _ miary metrycziie. 
C:ny cosiępne. Wilno, ul. Dobra 
Nr 6 (w pobliżu Zakietowej) Inż. 

M. Krupowies, 

EWUE M 

SPÓŁDZIEL 

   
SR 
B 

E. == KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN == 
ZAWALNA | telef 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOW 

SPRZEDAJE: 
KARTOFLE 

OWIES 
ŻYTO 
PSZENICĘ 
JĘCZMIEŃ 

od 160 k. Z DOS | 
    

kuje 
zajęcia, nie wyłączając 
pracy fizycznej, Łask. 

  

ŁUŻĄCA ze świa- szukuje student Wy- 
dectwami poszu- działu Humanistyczne” 

skonale 
gotowaniu obiedu. Do: skierowywać do Adm. 
wiedzieć się ul. Mi- «Słowa» 

OTRĘBY pszenne i żytnie 

WAGONOWO i NA WORKI LOCO SKŁAD 

NAJTANIEJ-GDYŻ WPROST OD PRODUCENTOW 

wego. 

Tanio, solidnie, 
skutecznie. 

Gdys zguwił dokument 
nie chcesz aby za 

niego ktoś niepowoła 
ny korzystał, nie zwie 

kając ogłoś w 

„Stowie“, 

  

yły otieer ze śred- 
niem wykształce: 
niem, po powro* 

jakiegoko! wiek 

    

pracy е 3 
KOMPLET stycznia 1926r. o g. 10-ej ranow Wilnie przy dożAdministrac ji „Sło- Zm ze kt 

PRZEDSZKOLA ul. Wingry Nr 25 odbędzie się sprzedaż z Wa“ Ala K. R. SDE S 
2 : : licytacji, należącego do Zalmana Kowarskie- Józefa Grzymajio, 

ra = 2 sfery aaa go majątku ruchomego składającego się s aszynistka - biu- zam w Osadzie Jero: 

io ironii IS. pianina, mebli i innych rzeczy, Oszacuwa- AE RY: R si > 
ZEZEZ W ES EZ ES KAEA EAEGP "ego na sumę ZŁ. 735. Posiada _ reierencje. —-—-—— 

Komornik F. Legiecki, Adies: Bernardynski orepetycji w za- 
zauł. 11 -- 4. kresie 6-ciu klas 

gimnazjum — ро- 

U.S.B, Laskawe kuje posady, do- go е 
zna się na oferty piśmienne prosi 

dla  Dzie- 
ckiewicza 31—7. _wulskiego. 

u p MASA 
NIA ROLNA: 

: 

telef. 4 — 62 

TAWĄ do DOMU, 

    

   

  

Dziś chluba kinematografji i literatury francuskiej 

ma 

Dziś będzie 

Chłopiec 
dramat 

(Les Deux Gosses 
(Złodzieje z Paryża) © 

Niepospos 
Pocz. o godz. 2 4,6,8, 19 м. 

wyświetlany film; 

z Fiandrji 
w 7 akt. 

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

„Helios“ 
Kino-Teatr Wielki dramat z za kulis modnych kabaretów Na scenie; - Wszystko Nowel 

: мТ ostatnie występy królów humoru 
Nowoczesny Harem fakt. z, bs i BO sA psow przed sądem» 

^ <Zydówka> i innesz agiery, Baleryna H, SZARLLE w roligł Betty Compson. <Colombina». ? Pocsśick о в 4-ej, 

„о ASK   

dania, które pochodzą może od róż: 
nych autorów i tak zestawiona zosta- 
ła jedna opowieść z tych różnych 
opowiadań, które mało powiązane 
Są ze źródłem. 

Po odrzuceniu wszystkich szcze- 
gółów pozostaje—zdaniem dra Bała- 
bana— nagi fakt i ten tylko fakt mógł 
opowiedzieć pierwszy autor opowie- 
$с! o „Ger Cedek“, tak m. p. wska- 
zuje dr. Bałaban na zakończenie le- 
gendy, które niektórzy wydawcy le- 
gendy opuszczali: 

«I w tych dniach był na Rusi 
(Rajsen) człowiek, który opowiadatł, 
że był Ger—Cedek w mieście Wilnie, 
który poświęcił imie swoje w wielo- 
ści i t. d.» To był zdaniem dra Ba: 
łabana tekst pierwszy, pierwotny le- 
gendy. Nie powstał on w Wilnie 
lecz na Rusi (może Białorusi) i stąd 
dopiero doszedł do miejsca stracenia 
świętego. Jest to jak widzimy chęć 
uratowania choć jądra legendy. Dr. 
Bałaban spodziewa się, że studenci 
wileńscy podadzą już niedługo do 
wiadomości wyniki swych badań hi- 

storycznych nad legendą 0 Ger-Ce 
dek, która w fantazji żydów wi:u- 
skich przeobraziła się i urom do 
dzisiejszej jej postaci. I ja też spo- 
dziewam się, że badania ich dopro- 
wadzą do pożądanego wyniku. Wiem, 
że zajmowało się zbadaniem tej le- 
gendy kilku uczonych, że i obecnie 
badania te, prowadzone są we Wil- 
nie przez kilka osób starszych, do- 
wiedzia* n się też, że m. in. prowa- 
dził je pastor Kurnatowski, przeby- 
wający obecnie w Kownie. Jeżeli do- 
rywcze i luźne badania nie dopro- 
wadziły do celu i nie-dały wyników 
pozytywnych, zachęcić tylko mogą 
do poparcia tych badań, jakie pro- 
wadzi się w Seminarjum historycz: 
nem przez dostarczenie wszelkich 
możliwych szczegółów i wzmianek 
mogących sprawę wyjaśnić, przez 
podanie do wiadomości o podaniach, 
legendach, tekstach tej legendy, któ- 
re niezawodnie istnieją jeszcze w 
Wilnie. 

«Gier Cedek» Legenda jako le- 

  

   

nawet odarło z szat, jakie na siebie 
włożyła, Dziś jest ona legendą, jak 
długo nie znajdą się jej podstawy 
rzeczywite, faktyczne, bez względu 
na to, jakieby one były. 

W prasie wileńskiej tak polskiej 
(Przegląd Wileński) jak i żydowskiej 
(Wilner Tog) było ostatnio kiłka o- 
mówień w związku z dyskusją, jaka 
się na temat tej legendy w Semi. 
narjum Historycznem toczyła, uwa- 
żałem więc za stosowne obszerniej „« 
przedstawić sian badań nad tą le- 
gendą i podać o niej moje spostrze- 
żenia i uwagi oraz zakończyć po- 
nownym apelem do poparcia tych 
badań przez osoby mogące mieć ja» 
kieś szczegóły lub wiadomości, któ- 
reby mogły sprawę oświetlić a nawet 
wyświetlić w imię prawdy dziejowej. 

Koniec, 

WT 
genda może istnieć, gdyby się ją 
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