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opłacona ryczałtem. 
      

Wilno, Sobota 31 grudnia 1927 r. | 

  

- Rok IV. 
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Pierwszorzędna 

_ Restauracja Bristol 
Mickiewicza 22. 

DZIŚ NA SPOTKANIE NOWEGO ROKU 
; a я š badžlė 

urządza wspaniatą kolację. — Podczas kolacji przygrywač bę 

znany kwartet z udziatem solisty- skrzypka. — GABINETY. 

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji. 

|  T-WO AKC. BROWARU 

a Tel. 5—44. 

DUBELTOWE 

Tel. 6—72. „3 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
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urządza we własnych salonach w dniu 

wielki | 
tradycyjny 

Na powitanie Nowego Roku 
WILEŃSKI KLUB KOLEJOWCÓW (Dąbrowskiego 5) - 

Bal Maskowy. 
31 grudnia 1927 r., w noc Sylwestrową 

6312 

Początek balu o godz. 10 wiecz.   
    

"© wWtygodniach przedświątecznych, mniei 

' więcej w jednym okresie czasu, trzy pań- 
stwa nadbałtyckie przeżywały kryzys gabi- 

netowy. W Finlandji i w Estonji przesile- 

mia rządowe zostały zakończone w termi- 

nie szybkim, a stare gabinety zastąpioro 

nowemi; na Łotwie przesilenie trwa do dnia 

dzisiejszego, przyjmując charakter nieco 

prze” iekły. 

*_ «sczywiście w każdym z tych trzech 

pańety. specyficzne i odrębne przyczyny 

dopi.  „ziły do przesileń gabinetowych. 

Mimo jednak szeregu różnic, spowodowa* 

nych odmiennemi stosunkami  politycznc+ 

parlamentarnemi w każdym kraju, wywarły 

również poważny wpływ na przesilenia 

rzeczy, jeśli nie zupełnie analogiczne, to w 

każdym razie bardzo podobne. Rzecz cie" 

kawa, że wkraczają one zarówno w zakres 

stosunków wewnętrznych, jak i polityki za- 

granicznej. 
/ jeżeli chodzi o te pierwsze, to pod- 

kreślić należy, iż mimo agrarnego charak- 
teru krajów nadbałtyckich, we wszystkich 
trzech państwach były u władzy stron 

nictwa lewicowe, lub centro-lewe. W žad- 
nem z tych państw stronnictwa te nie ma” 

ją w parlamencie większości, a przeto ga- 
° Ыпе!у wyłonione przez nie nie mogły być 

trwałe i zawdzięczały swe istnienie mniej 

lub więcej przypadkowemu i doraźnemu 
poparciu grup trzecich, liczebnie jednak 

bard:o słabych. I w tej dysproporcji mię” 

dzy strukturą państw, a rząde:s leżało po- 

ważne źródło słabości i nietrwałości ga* 

binetów. 
Przechodząc do zagadnień polityki za” 

| granicznej możemy skonstatować, że na 
procesy przesileniowe wywarło również po- 

" ważny wpływ stanowisko każdego z państw 

pojedyńczo branych w stosunku do ich są- 

siada wschodniego, to jest Rosji Sowiec- 

_ kiej. Jeżeji chodzi o Łotwę, wiadomą jest 
rzeczą, że parafowanie przed kilku miesią 
cami przez p. Celensa kilku uzgodnionych 
artykułów paktu o nieagresji nie spot«ało 
się z przychylnym oddźwiękiem w kraju. 

° Jeszcze gorzej przedstawiała się Sprawa z 

- ratyfikacją traktatu handlowego, który u- 
p »v-kał wprawdzie w sejmie łotewskim dwa 

giosy większości, ale który mimo to nie 
_ przestał być przedmiotem bardzo silnego 
/ ataku ze strony wszystkich czynników go- 
spodarczych Łotwy. To też sukces p. Ce- 
lensa okazał się bardzo nietrwałym, skoro 
opozycja w kilka tygodni po ratyfikacji 
traktatu zdołała przeciągnąć kilka chwiej- 

nych głosów na swoją stronę i przy pierw- 

szej nadarzającej Się Okazji zgłosiła votum 
/ nieufności: dla gabinetu p. Skujenieksa, 
- który nie czekając na rezultaty głosowania 
- podał się do dymisji. Nie będzie więc prze- 
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-Rrynysy gabinetowe w państwach battyckich. 
ministra spraw zagranicznych wobec rządu 

moskiewskiego była grobem dla całego 

gabinetu. 

Obecnie w Łotwie czynione są usilne 

próby w kierunku utworzenia gabinetu 

koalicyjnego, bez udziału socjalistów. Jak 

dotychczas, próby te stale spełzają na ni- 

czem. Próby te.czyni lezder frzkcji nie- 
mieckiej w Sejmie Schimann, który pro- 

wadzi w tej sprawie pertraktacje z poszcze- 
gólnemi ugrupowaniami. Wynik zależy od 
stanowiska, jakie zajmie demokratyczne 
centrum. Wrazie pozytywnej jego odpo- 

wiedzi zostanie utworzony rząd koalicyjny 

bez socjalistów, z pos. Juraszewskim na 

czele, a ten pociągnąłby za sobą radykal- 

ne zmiany w polityce zagranicznej, w 

szczególności w stosunku do Rosji. W wy- 

padku odpowiedzi negatywnej należałoby 

się liczyć z ewentualnością powstania no- 

wego rządu lewicowego i stabilizacją do 

tychczasowego kursu całokształtu polityki. 

Również i w Estonji nie bez wpływu 
ra przebieg przesilenia pozostał fakt rze- 

komo przygotowanego zamachu ze strony 

emigranta rosyjskiego na posła sowieckie- 
go p. Piotrowskiego. Wywiad udzielony 

prasię tallińskiej przez estońskiego mini- 

nistra spraw wewnętrznych, a potępiający 

w ostrych słowach metody prowokacji po- 

selst*a sowieckiego wywołał poważne za- 

niepokojenie opinji publicznej i furje ataku 
ze strony Moskwy. W tych warunkach ga- 

binet uznął za wskazane oddać swe port- 

fele do dyspozycji głowy państwa. Warto 

tu nawiasem dodać, że w nowym gabine- 

cie teka ministra spraw wewnętrznych po: 

została w dawnych rękach p. Giunersona. 

W Finlandji wreszcie istotnym powo- 

dem przesilenią stała się sprawa  „S<hutz- 
Коги“, organizacji wojskowej o charakte- 

rze prywatnym, na utrzymanie której rząd 

socjelistyczny nie przewidział żadnych wy- 

datków w budżecie na r. 1928, mimo iż 
stale korzystała ona z dotacyj rządowych. 

Negatywne stanowisko gabinetu finlandzkie- 

go wobec wspomnianej organizacji naogół 

tłumaczy się jej charakterem prawicowym. 
Nie negując tego faktu nie wolno jednak 
zapominać, że „Schutzkor* był solą w oku 

rządu sowieckiego, bowiem w swoim cza 

sie odegrai on decydującą rolę w odparciu 
najazdu czerwonego na Finlandję. 

Jak z powyższego wynika sprawy so- 

wieckie w szerokiem pojęciu tege siowa| 

poważnie zaważyły na przesileniach bał- 

tyckich. Oczywiście w różnym stopniu w 
każdym z państw, w różnej proporcji po- 

mieszane ze sprawami charakteru miejsco- 

wego i lokalnego. Niech nam wolno bę- 

dzie to zjawisko mimowolne określić za- 
razem jako charakterystyczne wspomnia-   sadą twierdzenie, iż powolność łotewskiego nych powyżej przesileń, 

0000000000000009:0000900000900668 

WILRADJU 
Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

Wilno ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4—05. 
Poleca Sz. Sz. Klijenteli wyroby: 

P. T. R. Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, 
Zakładów Radjotechnicznych „NATAWIS“ oraz 
Zakładów Radjotechnicznych „W ILRAD JO* 

odbiorniki detektorowe od zł. 12.— 
odbiorniki I lampkowe od zł. 60.— 

radyny 5, 7 i 8 lampkowe i inne selektywne aparaty 
pod gwaranc. eliminowania stacji wileńskiej, 

Lampy odbiorcze i nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, akumulatory i roz- 
maity sprzęt radjowy. — Warsztaty reperacyjne,. ładowanie akumulatorów. 

Fachowa obsługa i porady. 6001—4 
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URZĄDZA DLA SWOICH SZANOWNYCH GOŚCI 

POWITANIE NOWEGO ROKU 
WYSTAWNA KOLACJA I MNÓSTWO RÓŻNYCH NIESPODZIANEK. 

„Wspólnota losu” Prus Wschodnich i bitwy. 
BERLIN, 30.XII (Tel. wł.) Nacjonalistyczna agencja Telegraphen Union“ a za nią 

dzienniki prawicowe powtarzają w depeszach z Kowna artykuł jednego z przywódców 
mniejszości niemieckiej na Litwie Baumgertela ogłoszony na łamach niemieckiego 
dziennika „Litauscher Rundschau"*. Artykuł ten zatytułowany „Wspólnota losu" oma- 
wia zagadnienie stosunku Litwy do Prus Wschodnich. Autor artykułu stwierdza, że 
mniejszość niemiecka na Litwie zmuszona jest do zwrócenia uwagi Niemiec na rie- 
Peelo, jakie rzekomo zagraża ze strony Polski nietylko Prusom Wschodnim, 
ale i Litwie. ; : 

Polska ujęła w kleszcze nietylko same Prusy, lecz Prusy i Litwę razem, wciskając 
się klinem z jednej strony między Niemcy a Prusy Wschodnie, a z drugiej między 
Litwę a Rosię. Dwa polskie korytarze—oświadcza p. Baumgertel — dwie barjery, dwa 
polskie bastjony zamknęły w kleszczach Prusy Wschodnie i Litwę jednocząc je we 
wspólnocie losu. Los Prus Wschodnich zależy od losu Litwy, to też Prusy Wschodnie 
pójść muszą tą drogą, którą pójdzie Litwa. 

W związku z tem autor artykułu sądzi, że rokowania polsko-litewskie, które 
Litwie — jego zdaniem zostały w Genewie narzucone, powinne wzbudzić jaknajwięk 
sze zninteresowanie ze strony tych czynników niemieckich które poczuwają się do od- 
powiedzialności ża przyszłe losy"Prus Wsch6dnich. Bierne interesowanie się temi lo- 
ssmi ograniczające się do samej rejestracji dokonanych faktów byłoby dla Prus 
Wschodnich tezą niemożliwą do uznania podobnie jak Litwa nie może uznać tezy, iż 
polityka wschodnia robi się na zachodzie. s 

BERLIN, 30.XII (Pat.) „Deutsche Allgemeine Zeitung“ stwierdza, že cala niemal 
prasa Prus Wschodnich zajęła bardzo ostre stanowisko wobec artykułu organu Niem- 
ców kowieńskich Litauische Rundschau o wspólnem  niebezpieczeństwie zagrażającem 
rzekomo Litwie i Prusom Wschodnim ze strony Polski. 

Dzienniki Prus Wschodnich, szczególnie królewieckie, zarzuczją Lit. Rund że 
przecenia ona bardzo zrzczenie Litwy. Prusy Wschodnie uważają, że dzisiaj przyszłość 
Litwy zależna jest bardziej od wielkich mocarstw i od Niemiec niż od samej Litwy. 
Dziennik Niemców litewskich lepiejby uczynił gdyby zamiast nakłaniać Rzeszę nie- 
miecką do ustępstw na rzecz Litwy, starał się raczej przekonać Litwę o wartości, jaką 
dla niej posiadają Niemcy, czego Litwa widać nie rozumie skoro prześladuje żywioł 
niemiecki w Kłajpedzie. 

Prusy Wschodnie i całe Niemcy rozumieją dobrze, 
ziłoby im w razie zniszczenia niepodległości Litwy przez 
niemieckiej będzie zawsze przeszkadzanie niebezpiecznym zapędom w stósunku do 
Litwy. Jednakże stanowisko Niemiec w polityce europejskiej jest takie, źe mogą one 
zawsze przeciwstawić się w tych sprawach Polsce nie potrzebując oglądać się na przy- 
jaźń litewską. 

Ostrzeżenia Lit. Rund. pod adresem niemieckiej polityki 
zbyteczne. 

Układ francusko-hiszpański w sprawie 
Tangeru. 

PARYŻ, 30.XII (Pat.) „Le Matin" podaje, że zamieszczona w jednym z dzienni- 
ków angielskich wiadomość o zawarciu prowizorycznego układu francusko-hisz pań- 
skiego w sprawie Tangeru, jest przedwczesna. „Le Matin* dodaje, że Francja i Hisz- 
panja pracują w chwili obecnej nad osiągnięciem kompromisu w zasadniczej kwestji 
organizacji policji. Wszystko wskazuje na to, że rokowania w sprawie Tangeru zakoń- 
czą się w. najbliższym czasie w sposób pomyślny dla obu stron. 

jakie niebezpieczeństwo gro 
Polskę i zadaniem polityki 

zagranicznej są zatem 

  

Jutrzejszy numer noworoczny „Kuriera Wileńskiego „ukaże się w zwięk- 
szonej objętości i zawierać będzie specjalny 

6-io stronicowy dodatek ilustrowany 
p. t. „ILUSTRACJA WILEŃSKA*, 

  

Trybunał Międzynarodowy w Hadze rozstrzy- |.   
gnie skargę gdańskich kolejarzy. 

GDAŃSK. 30. Xli. (Pat). W dn. 6|gli wnosić przed sąd gdański skargi prze- 
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List otwarty 
do Zarządu Sp. z ogr. odp. „Tektura* 

Wileńska 14. 

Szanowui Panowie! 
W dniu dzis'e szym doszło mojej wiado. 

mości, ż* zebranie 4 udziałowców Spółki „Tek- 
tura* z dn. 28 XII 27 r. uchwaliło złożony | 

rzez: mnie gwarancyjny weksel na sumę 
„000 dolarów podnieść z sejiu Wileńskiego 
Hanalowego Banku i oddać go do protestu 
jako weksel walutowy. W. Panom wiadomem 
jest przecie, że weksel ten' nigdy nie miał 
charakteru pieniężnego, był tylko formą ewen- 
tualnej kary wadjalnej na wypadek niewyko- | 
nania syndykalnej umowy. #, 

Najkategoryczniej ostrzegam W. Panów 
od tego kroku, jako od kroku rażąco niespra- 
wiedliwego, ani faktycznie, aoi też prawnie 
nieuzasadnionego, niedopuszczalnego w sto- 
sunkach kupieckich i wreszcie jako od kroku, |- 
który W. Panowie, korzystając z większości 
głosów, powzięliście, wykluczywszy przewi-- 
dziane w umowie rozstrzygnięcie sprawy przez 
sąd państwowy lub polubowny. 

Niniejszem wobec całego forum obywa- 
teli miasta Wilna wzywam W.Panów do wstrzy- 
mania powyższych kroków co do mego gwa- 
rancyjnego wekslu oraz do niezwłocznego | 
przekazania sprawy Sądowi Polubownemu, 
przez umowę przewidzianemu. й 

„ Nieuwzględnienie mego stusznego žąda- 
nia uważać będę jako wyraz osobistych sto- 
sunków do mnie i dążenie w celach osobis- 
tych do poderwania mego kredytu. 6311 

Z poważaniem (—) C. Balberiski.   

  

lutego odbędzie się przed międzynarodo- 
wym trybunałem w Hadze rozprawa ce- 
lem rozstrzygnięcia kwestji czy sądy gdań- 
skie są właściwe dla rozpoznania sporów 
wynikających pomiędzy kolejarzami gdań 
skimi, a polskim zarządem kolejowym. 
Rozprawie tej przewodniczyć będzie prof. 
Aazilotti. We wspomnianej wyżej sprawie 
chodzi o uzurpowanie przez w. m. Gdańsk 
prawa, by kolejarze gdańscy pełniący służ- 
bę w polskiej administracji kolejowej mo- 

ciwko polskiemu zarządowi kolejowemu. 
Trybunał w Hadze ma orzec: 1) czy kole- 
jarze przyjęci przez polski zarząd kolejowy 
ze służby gdańskiej mają prawo wnoszenia 
przed sąd gdański spraw wynikających na 
tle pretensji pieniężnych, 2) czy sądy 
gdańskie są kompetentne do tego rodzaju 
procesów i 3) czy polski zarząd kolejowy 
obowiązany jest znać i wykonać wyroki 
wydane w tych sprawach przez sądy gdańskie. | 

Mianowanie prezesa Wil. Dyr. Poczt i Telegr. 
Jak się dowiadujemy Ministerstwo Poczt 

i Telegrafów mianowało radcę Ministerjalnego 
inż. Józefa owskiego prezesem Wileńskiej     Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 

Objęci: urzędowania przez nowomiano- 
wanego prezesa Dyrekcji P.i T. nastąpi w dniach 
najbliższych.   

    

Ilaie rzporzązeia | Preydets | An 
pospolifej. б 

WARSZAWA, 30XII (Pat). W N-rze 
117 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej z | 
dn. 30 grudnia r. b. ogłoszone zostało roz- 

Cena 20 groszy. || 

        

oorządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
przeułużające na czas do 31 grudnia 1928 
r. prawo zwłoki przewidziane w $ 5 punkt | 
4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dn. 14 maja 1924 r. o przerachowa- 
niach zobowiązań prywatno prawnych od- 
nośnie do spłat pretensyj zabezpieczonych 
hipotecznie na nieruchomościach, z których 
główny dochód pochodzi z komornego 0- 
becnie określonego na podstawie ustawy o ы 
ochronie lokatorów. Rozporządzenie wcho- 
dzi w życie dn. 1 stycznia 1928 r. 

r * 

WARSZAWA, 30.XII (Pat). W N-rze | 
117 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej z | 
dn. 30 grudnia r. b. ogłoszone zostało roz- | 
porządzenie Prezydenta 

Państwa. 

tubernator Federal Rozne Bank przyjeżdża 
@ Polk. 

KRAKÓW, 30.XII (Pat). W wywiadzie 
udzielonym wczoraj przedstawiciel >wi Ilus- 
trowanego Kurjera Codziennego p. Dzvey | 
zaznaczył, iż gubernator Federal Rezerve 

  

Rzeczypospolitej | 
z dn. 23 grudnia 1927 roku o granicach 

Bank w Nowym-Yorku p. Strong zamierza, | 
na zaproszenie p. Devey'a jako swego 0s0- 
bistego przyjaciela, przyjechać z końcem 
wiosny lub w ciągu lata przyszłego roku — 
do Polski. Pan Devey dodał, że bardzo 
cieszy się, iż będzie mógł na miejscu po- | 
kazać p. Strong'owi jak Polska pracuje i — "e. jak stale postępuje naprzód. 
  

  

Kawiarnia Royał w Wielkim Waraždyn'e, 
gdzie m aty mieįsce w tych dniach d. mon. 

stracje studentów rumuńskich, 

Aresztowanie autonomistów alzackich. 
STRASSBURG, 30.XII (Pat). W Treis 

zaaresztowano głównych przywódców auto- 
nomistów, mianowicie ks. Faschauera, 
Schalla, redaktora naczelnego i Thomanna 
zarządzającego dziennikiem „Ankunfi* i 
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wreszcie Reisachera skarbnika Heimats- | 
bundu. 

Pośród autonomistów aresztowanych 
dziś rano znajduje się również korespon- | 
dent „Frankturter Zeitung”, 
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Stała się „riecz obrzydliwa. : 
" _P. Adolfa Nowaczyńskiego, notorycz- a 

nego Peszkvilanta, ale równocześnie bar- 
° dzo zdolrego pis:rza (uważanego nawet 

u i ówdzie za „chlubę“ literatury polskiej) 
jakieś trzy zbiry zwabiły w sposób podle 
podstępny i zmasakrowały, : 
-/ Fakt to bolesny przedews*ystkiem 
dla nas, szczerych, gorących wielbicieli 
Piłsudskiego. Nie ulega bowiem żaduej 

- wątpliwości, że,napaść była spowodowan* 
 ustawicznem szarpaniem sławy. Marszałka 

_ Przez feljetonistę „Dwugroszówki". Mamy 
„więc kompanów, którzy nam zaszczytu nie 

' przynoszą; mairy przyjaciół, których mu- 
_ simy się wstydzić i którzy oddzją nieóźwie 

_ dzią przysługę idei, łączącej zwolenników 
_ Bohatera, , 

: Zwłaszcza diś, w okresie przedwy 
- borczym, bestjalskie pobicie Nowaczyń- 
_ skiego jest czynem nietylko podłym, zle 
głupim. Daje do ręki atut endecji, łasej 
obecnie na. odgrywanie roli ciemiężonej 

_ niewinności. 

EZ Rzecz prosta, że wyzyskiwanie w tym 
właśnie duchu wypadku z p. Nowaczyń- 
skim możliwe jest o tyle tyiko, o ile t. zw. 

_opinja publiczna cierpi na wyjątkowo krót- 
_ ką pamięć. 
M „To, co uczyniono z p. Nowaczyń- 

_ skim (poprzedzone biciem pp. Strońskie- 
go i Zdziechowskiego) odpowiada Ściśle 

- metodom „faszystowskim, które właśnie 
ndecja najgoręcej u nas reklamowała, a 

nawet usiłowała—ze znanym skutkiem — 
ma grunt polski przeflancować. Aż do maja 

r. ub. wszystkie podobne awantury wypra: 
 wiały z reguły junaki endeckie. Oni to 
"swego czasu zdemolowali sklep, w którym 
 zńalazła się karykatura Paderewskiego; oni 
 wywoływali bijatyki każdego 1 maja; oni 
 ośmielili się podnieść kije na szlachetną 
głowę sen. Limanowskiego, obrzucać ka- 
mieniami powóz pierwszego prezydenta 
Rzeczypospolitej, z ich wreszcie szeregów 
szedł Niewiadomski,  gloryfłkowany 
rozstrzelaniu przez czytelników i czy 

 telniczki pp. Nowaczyńskich, Strońskich i 
nnych „narodowych* redaktorów. 

>. „Ciszej nad tą mogiłą!” — pisał one- 
czasu p. Stroński. 

__ Obecnie usposobiony . jest inaczej. 
Głos swój przyłącza do rejwachu, spowo- 

„dowanego pobiciem p. Nowaczyńskiego; 
ji cały artykuł 

    

   

        

   

     

  

   
   

   

  

   
   

   

  

wypadkowi temu poświęca 
wstępny i każe się po wieczne czasy wsty- 
dz ć Polsce — teraz dopiero, jak gdyby nie 

yło dla niej większym wstydem to, cosię 
działo w roku 1922. "25 

 „Prawdziwie murzyfūska logika moral- 
lości: dobrze, kiedy moje kompany biją; 
e — gdy moje kompany biorą po łbie. 

2 ‚^ * 
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- Gdy mi powiedziano w  *awiarni o 
skatowaniu p. Nowaczyńskiego, był:m tak 
tem oburzony, iż bez namiysiu pobiegłem 
na Złotą Nr. 61 i złożyłem kartę wizyto 
wą. Odruch ten jednak, w którym wyrazi- 

się 1 żywe współczucie dla pobitego 
przez tajemniczych drabów pisarza (współ- 

_ czucie, kt. podzielił ze mną szereg przyja- 
ciół moich), każe mi — po ochłonięciu z 
pierwszego wrażenia—zastanowić się i ned 
drugą stroną medalv.. ; 

“a - Odpowiadanie pałką na paszkwile jest 
iczą wstrętną. Zgoda. £ 

_ Ale czy paszkwil daje się zawsze trax- 
 tować tylko jako utwór literacki?.. Czy nie 
‹ /tywaliśmy paszkwilów (przedewszystkiem 
włąśnie Nowaczyńskiego), które nie b; ły 

r > lepszem (jeśli nie gorszem) od 
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   Nieprawdą jest, jakoby złośliwość pa- 
wilu zależała tylko od talentu satyrycz- 

. Spotykamy nieraż napaści bardzo ja- 
„ pisane przez niedołęgów literackich 
kłych reporterów. „Nieznośny* dla 

przeciwników — jak się wyraża p. Stroń-. 

ч 

teramonjalošė Teiysen. 
- W związku z nową, oryginalną insce- 
acją „Sędziów"* Wyspiańskiego, na śce- 
Reduty przełamującej Śmiało * utarty 
lon, pojawiły się ostatnio głosy na 

at bezceremonjalności reżysera. 
_P. Czesław Jankowski, zasłużony pi- 

rz i poeta, skonstruował w „Stowie“ ta- 
e zdanie: „Nie wolno poprawiač, czy tež 
oe Wyspiańskiego. Jest to poprostu 
herezja, zuchwalstwo i bezceremoujalność, 

rejby przenigdy płazem nie był puścił 
pyspiański, jeśliby nie leżał w grobie". 

"Otóż domysł ten jest jak każdy zresz- 
tą domysł rzeczą względną.  Dopusżczalna 
więc jest dyskusja, czy właśnie Wysriański 

ciłby to zuchwalstwo płazem i tę bez- 
monjalność, czy nie. W każdym razie 

absolutna pewność co do stanowiska Wy- 
! skiego, określona słowem „przenigdy* 
po grubą przesadą. ; 

i Także ustalanie sądu, że Wyspiański 
„chciał, aby jego potężna symbolika” wy- 
rastała właśnie z jak najbardziej realistycz- 
nego środowiska”, nie jest uzasadnionym 
argumeniem. Wydaje nam się, że Wyspiań- 
s | raczej nie chciał. Jeżeli mianowicie 
weźmiemy pod uwagę dwa pojęcia poru- 
sz feljetonie p. Jankowskiego: sym- 

2 RY, je przez 

   

    

   

bolikę i reslizm i 
pryzmat kompozycji dramatycznej Wyspiań- 
skiego, to spostrzeżemy, że Wyspiański po- 
! ;чі:іо:!ег‚ nie konstruował symboliki, 
nie miał jej na myśli, nie zamierzył jej 

nie zamierzywszy nie mógł chcieć, 

Pióro i 
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pałka. 
ški — styl Nowaczyfńiskiego n'e zawsze iry- 
tuje dobrym dowcipem i trefnością obser- 
wacji; daleko cześciej — przekręcaniem fak 
tów, oszczerstwem, insynuzcją. 

Kto taką bronią wojuje, nie ma pra- 
wa żądać, aby mu tylko piórem odpowia; 
dano. Prostowanie kłamstw paszkwilanta 
rzadko kiedy daje dostateczną satysfakcję, 
a jeszcze rzadziej odnosi pożądany. skutek. 
Qui s'excuse s'accuse—powiada sobie czy- 
telnik. 

To też pisarz, obdarzony talentem sa- 
tyrycznym, winien być szczególnie wybred- 
ny przy obieraciu motywów swoich napa 
ści. Jego bowiem kłamstwa i iisynuscie 
są podwójnie do zniesieni4 trudne: rar dia- 
tego, że fałszywie przedstawiają napasto- 
wanego, a po-drugie, że go ośmieszają w 
sposób prawdziwie dowcipny, zręczny, a 
więc utrwalający się w pamięci ludzkiej. 

> 

Z tem wszystkiem p. Nowaczyński 
absolutnie się nie liczy. Jego inwektywy 
bywają często najzwyklejszemi pomyjami; 
dowcipy — łatwemi, łobuzowskiemi kawa- 
łami w rodzaju przekręcania imion i na- 
zwisk; oskarżenia — faktami zmyślonemi. 

Że na takie „satyry” zdobyć się nie 
trudno, dowiódł tego kiedyś p. Antoni 
Słonimski, który w „Wiadomościach Li- 
terackich* odniechcenia rzucił feljetcn 4 Is 
Noweczyfiski o samym Nowaczyń skim. Ten 
ostatni ani słowa na to nis odpowiedział 
Nie mógł. Ilekroć, zresztą, próbował repli- 
kowzć na napzści jego włąsnym stylem 
pisane, okazywał się polemistą niezdarnym: 
rozlamentowanym i nudnym płaksą. 

* 

Jeżeli faszystowskie metody walki 
niepowołanych „piłsudczyków* winny dziś 
obciążać sumienie przedtwszystkiem еп- 
deckich chwalców faszyzmu, to niechże 
pamiętają, że i za nowaczyńskie metody 
walk dziennikarskich oni również są od- 
powiedzialni. 

Pisywałem w r. z. feljetony w „Ro- 
botniku*. Obecnie ich nie pisuję. Nieraz: 
indagowano mnie, dlaczego rozstałem się 
z tym dziennikiem. Nie mówiłem. Dziś po- 
wiem. Oto, jedną z przyczyn zerwania by- 
ło to, że — napastowany przez Nowaezyń- 
skiego — chciałem odpowiadać mu jego 
własnym stylem. Redakcja wszakże nie 
zgadzała się na to. Żadnych kalumnij, żad- 
ńych insynuacyj! Odrzucała je przez sza- 
cunek dla swego wydawnictwa. 

I, przyznaję, miała słuszność, jak- 
kolwiek tym swoim uporem rozdražni! 
mnie. Zbyt wielką było dla mnie pókusń 
zmierzyć się z p. Nowaczyńskim jego włas- 
ną bronią. i 

Nowaczyńskiemu nikt podobnych tam 
nie stawią. Najnikczemniejsze, najkłamliwsze 
inwektywy bywają chętnie przyjmowane i 
drukowane, choć zgórą wiadomo, że prze- 
steją już być satyrą, literaturą, publicysty- 
ką, że nie są niczem innem, jak tylko cu: 
chnącą, jsdowitą śliną, na, którą niema 
odpowiedzi — chyba pałką w łeb. 

To też — mimo całe moje oburze- 
nie na rzekomo „sanacyjnych* drabów, 
mimo współczucie dla sponiewieranego pi- 
sarza, musze uwagi swe zakończyć słowa- 
mi: tu I'as voulu Georges Dandin. 

и Benedykt Hertz. 

« 
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Stany Ljednoczone a długi wojenne, 
PARYŻ, 30.XII. (Pat). Excelsior do- 

nosi, że ambasada Francji w Waszyngtonie 
jnie potwierdziła bynaimniej  informacyj 
NewYork Herald, według których rząd 
Stanów Zjednoczonych miał poważnie roz 
ważać sprawę przystąnienia do zrewidowa 
nia swego stanowiska w sprawie długów i 
odszkodowań wojennych. 

która jest dziełem natchnienia, pod świado- 
mą pracą ducha. 

Niewłaściwe również wydaje się być 
wtłaczanie „Sędziów *w szufladkę realizn. u 
scenicznego. Wychodząc z założenia, że. 
według Wyspiańskiego teatr, to. „służba 
jednej godziny", czyli sztuka syntezy artys- 
tycznej, możemy (nie. musimy), przyjąć, że 

życie, wykroje tego życia, prawda rzeczy- 
wistości nas otaczającej była, tylko two- 
rzywem nie fragmentem do kopjowania a 
na jej podłożu, na jej tle budował dopiero 
Wyspiański, skrót, kondensację, wyłuskaną 
z „realistycznego miliea*, prawdę duszy, 
nie dążył zaś prawdopodobnie do namalo- 
wania tylko chwyconego in flagranti о5- 
razka przeniesionego ze wsi, z karczmy 
wiejskiej na stenę w najbardziej dokładny 
sposób, aby zafrapować w'dza swoim ta- 
.lentem fotograficznym czy orjentacją topc= 
graficzną, У у 

Czy mogły Wyspiańskiego obchodzić 
karczma, drewniane kraty, malowane na 
zielono, tablice loteryjne, lada obita blachą? 
Owszem w kolorystyce tła, na którem dzia- 
łają Sędziowie interesowała go pewna do- 
minanta barwy zielonej: tę barwę też w 
inscenizacji Reduty podkreślono. Zresztą 
obchodziła Wyspiańskiego głównie sprawa 
wewnętrzna Sędziów. Pobudzał jego wy: 
obraźnię artystyczną głęboki sens osadzo- 
ny w takiem dramatycznem założeniu, że 
tragiczny sąd ludzki, który sądzi tragicz 
nych ludzi jest znikomością wobec Sądu 
Bożego. Materja, wójt, żandarm, -przybycie 
sądu, badanie, to: tylko formy zwyczajowe, 
to tylko zewnętrzność umówiona między 
łudźmi, a rozpadająca się pod brzemieniem   

    
)y mu  przypinano symbolikę do wizji, 

zestawięnia jej z najsprawiedliwszą potęgą. 
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° & МУ Fowieńskiej 
koalicyjnego. 

KOWNO, 30.XI1. (Ate), Sytuacja w 
sprawie ewentualnej koalicji rządowej nie 
uległa zmianie. 

Urzędowy „Lietuvis* w dalszym ciągu 
ostro wypowiada się przeciwko możliwości 
współdziałania z chrz, demokracją, w szcze- 
gólności z Bistrasem i Krupowicziusem, 
zarzucając im, że .przez obelżywe wystą 
pienie przeciwko Waldemerasowi uniemoż- 
liwili sobie jakąkolwiek współpracę z obe- 
cnemi czynnikami rządowemi. 

Co się tyczy socjałdemokratów „Lie- 
tuvis“ uważa, iż ori pod żadnym pozorem 
nie będą mogli wejść do przyszłej koalicji. 

Kampanja przeciw konkordatowi. 
KOWNO. 30.XII. (Ate). Organ opo- 

zycyjnej partji socjalistów ludowych  „Lie- 
tuvis Zinios" ropoczął energiczną kampa- 
nję przeciwko Watykanowi. 

W ostatnim wstępnym artykule dzien- 
nik ten pisze, iż konkordat oddaje całe ży- 
cie kulturalne Litwy pod kontroę kościo 
ła, jak to było w wieksch średnich. Takie- 
go konkordatu, jaki podpisała Litwa, nie 
podpisze żadne inne państwc, Waldemara 
sowi zaś konkordat był konieczny, aby 
wzmocnić swoje stanowisko %w przyszłcśŚci. 

Rząd litewski nie będzie mógł 2g0- 
dzić się na taki konkordet, który — jak 
twierdzi pismo — nakłada na Litwę cbo- 
wiązek składania wielkich sum na rzecz 
kościoła, wybudowania pięciu  seminarjów 
oraz pozwolenia 'na zakładanie klasztorów. 

Urzędówka litewska o uchwałach 
kongresu berlińskiego. 

KOWNO. 30. XII (ATE). Półurzędo- 
wą „Lietuva* wyraża ubolewanie, iż socjal- 

RO W 

przez swe stanowisko stwierdziii, że w opi- 
nii litewskiej niema jednolitości w sprawie 
Wilna. — Zdaniem „Lietuvy” Polska nie 
wątpliwie powita z zadowoleniem fakt, iż 
jedna z litewskich partyj politycznych uz- 
naje słuszność stanowiska Polski w spra- 
wie Wilna. 

Organ rządowej partji tautininków 
„Lietuvis“ pisze, iż socjaldemokraci litew- 
scy zajęli stanowisko równoznaczne ze 
zwalczaniem tylko rządu litewskiego, a nie 
polskiego, jak tego pragnie „Lietuvis*. 

„Zwarjowana pchła*. 
„Lietuvis" cytuje głosy prasy francus 

skiej, która ostro potępia ostatnie komen- 
tarze, jakiemi zaopatruje Waldemaras de- 
cyzję Ligi Narodów. Między innemi „Lie- 
tuvis“ przytacza wyrażenie jednego z dzien- 
ników francuskich, nazywającego Waldema 
rasa „zwarjowaną pchłą, której ukąszenia 
dają się wszystkim we znaki”.. Cytowany 
jest również „Journal des Debats”, który 
pisze, iż Litwa może tylso jedną drogą od- 
zyskać Wilno, t.'j. połączyć się z Polską, 
z którą w ciągu Sześciu stuleci była połą 
czona unją. › ; 

2 Państw. Baliyckich. 
Centrowi demokraci uniemożliwia- 
ją utworzenie rządu koalicyjnego. 

RYGA, 36.XI1 (Ate)», Rokowania w 
sprawie utworzenia rządu, prowadzone 
przez frakcję niemiecką utknęły na  msr: 
twym punkcie, gdyż centrowi demokraci 
oświadczyli, że wstąpią do koalicji, jeżeli 
ta rozporządzać będzie 54 głosami, tym- 
czasem blok, który mogłaby stworzyć 
trakcja niemiecka, obejmie tylko 53 głosy, 
włączając w to centrową demokrację i 
dwóch posłów, polskich. 

Prawdopodobnie prezydent powierzy 
misję tworzenia rządu raz jeszcze centro- 
demokracji, która będzie usiłowała siwo- 
rzyć kcalicję centrolewicową. 

której stosować się musi życie i prawda 
wyprowadzona przez ludzi. ‚ 

W takim zaś razie ta prawda życiowa, 
ta uformowana na scerie rzeczywistość 
wzięta z naszego Otoczenia, nazwijmy ją 
realizmem nie jest właściwością programu 
artystycznego, ani kompozycji artystycznej 
Wyspiańskiego, należy więc wątpić, czy 
mógł „chcieć”. 

Niezrozumiały jest zarzut dotyczący 
wprowadzonej jakoby przez inscenizację 
Reduty, „postaci własnego pomysłu", mia 
nowicie Żydówki” siedzącej przy zwłokach 
Jewdochy jako, że jest to właśnie postać 
własnego pomysłu Wyspiańskiego, który 
cał jej nawet nazwę Fejga, związał inte- 
gralnie z sytuacją sceniczną, obdarzając 
prawem głosu i kazał wydrukować w е- 
gzernplarzu, co prawdopodobnie uszło 
uwagi szanownego autora wspomnianego 
zarzutu. Wyłania się więc pewna niešcis- 
łość, która podważa nieco objektywność 
oceny i tak już zresztą skomplikowanej 
przez dość częste identyfikowanie pojęć: 
formy i formalności.* Uczynił przez to p. 
Cz. J. Wyspiańskiego, szermierza i prawo- 
dawcę jak najszerzej pojętej autonomii te 
atru jakim suchym biurokratą, który „dba 
o najdrobniejszy szczegół”. Wygląda to tak, 
jakgdyby bez tego szczegółu zwaliła się z 
miejsca cała architektura ideowa, zapadlo- 

cje natchnień, jednem słowem Wyspiański 
i jego wartość artystyczna, twórcza ideowa 
zależy od „szczegółu*. 

A przecież teatr Wyspiańskiego, ma 
poza tymi „najdrobniejszymi szczegółami” 
swój niepokój, twórczy, konwulsyjne na- 
pięcie tęsknoty, nieograniczoną rozwartość   Potęgą ducha, potęgą Bożego tchnienia, do ekspressji, przedewszystkiem lot myśli, 

demokraci litewscy na korgresie berlińskim 

by się jego wizjonerstwo, runęłyby inten 
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Wiado 
Rozłam Chadecji w Grodnie. 

Od dłuższego już czasu można było 
zauważyć pewien ferment w szeregach Ch, 
D. na terenie Grodna, Suwałk i Augusto- 
wa, Rozłam w stronnictwie Chrześcijańskiej 
Demokracji był przewidywany od dość już 
dawna. Obecnie stało się faktem zerwanie 
Chrześcijańskich Związków Zawodowych z 
Chrześcijańską Demokracją. Przyczyną zer- 
wania był stosunek Ch. D. do osoby Mar 
szałka Piłsudskiego i Jego rządu. 

Obecnie Rada Osręgowa Chrześcijań- 
skich Związków Zawodowych ogłosiła ko- 
munikat treści następującej: 

„Rada Okręgowa Chrześcijańskich Zw. 
Zawodowych z siedzitą w Grodnie na nad- 
zwyczajnem posiedzeniu w dniu 27 grhd- 
nia r. 1927 przyjęła do wiadomości spra- 
wozdanie złożone przez sekretarza okręgo 
wego kol. Majewskiego i po wysłuchaniu 
wszystkich motywów przytoczonych na tem 
posiedzeniu przez kol. Mejewskiego posta- 
nowiła: 

1. Przyjąć do wiadomości i zatwier- 
dzić rezygnację kol. Majewskiego» ze stano- 
wiska sekretarza Okręgowego Chrześcijań 
skich Związków Zawodowych i jeanocześ 
ne wystąpienie jego z Polskicgo Stronnic- 
twa Chrześcijańskiej Dzmokracji. 

. II. Rada Okręgowa po szczegółowem 
rozpatrzeniu dotychczasowej polityki i tak 
tyki Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskie-" 
go Demokracji, uznała tę politykę i postę- 
powanie za nieodpowiednie dla klasy pra- 
cującej, wobec czego postanawia zerwać ze 
Stronnictwem Ch. Dem. 

lil. Rada Okręgowa Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych nie zamierza usta- 
wać w pracy dla podniesienia dobrobytu 
klasy pracującej i dla obrony jej interesów 
duchowych i mateijalnych i w tym celu 
powołuje do życia wzamian Chrześcijań 
skich Związków Zawodowych — Chrześci 
jańskie Związki Zawodowe Kresowe. 

Iv. Rada Okręgowa w uznaniy za- 
sług dla państwa Marszałka Pilsudskie- 
go i Jego Rządu wyraża hołd pierwsze- 
mu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsud- 
skiemu oraz uznanie dla lego Rządu. 

V. Rada Okręgowa, jako przedstawi- 
cielka rzesz robotniczych na kresach zwra- 
ca się do rządu z prośbą ©0 poparcie jej 
pracy wśród mas robotniczych i opiekę. 

VI. Rada Okręgowa wzywa wszyst 
kich robotników chrześcijan i członkó ' 
dotychczasowych Ch. Zw. Zaw. do zerwa- 
nia z miejscowem stronnictwem Ch. Dem., 
jako nieuznającem dostatecznie potrzeb 
klasy pracującej — a natomiast do wstę- 
powania w szeregi chrześcijańskich związ- 
ków zawodowych kresowych, które i na- 
dal będą postępować według zasad chrze- 

ścijańskich. : 
VII. Rada Okręgowa Ch. Zw. Zaw. 

Kresowych jednogłośnie. wyraża votum za- 
ufania kol. Majewskiemu za dotychczaso 
wą jego dzisłajność dla dobra mas robot- 
miczych i w zupełaeści podziela inicjatywę 
kol. Majewskiego w 'sprawie tworzenia 
Chrz. Zw. Zaw. Kresowych i z tego po- 
wodu wyraża mu pełne uznanie. 

|. VIII. Rada Okręgowa nakazuje kol. 
Majewskiemu wystąpić z. frakcji Ch. Dem. 
radnych miasta Grodna i bronienia na te- 
renie Rady Miejskiej jedynie spraw robot 
niczych i interesów miasta Grodna, a nie 
spraw partyjnych. | 

IX. Reda Okręgowa Chrz Zw. Zaw. 
Kresowych bierze na sicbie całkowitą cd 
powiećzialność za swą przyszłą działal- 
ność jak na terenie politycznym, tak i za- 
wodowym. > i 

X. iRada Okręgowa wzywa wszyst- 
kich robotników na wiec, który odbędzie 
się w lokalu Związków przy ul. Horodni 
czańskiej w Grodnie w dniu 31 grudnia 
r. 1927. ) 

* Rada Okręsowa Chrześcijań 
"skich Związków Zawodowych. Kre. 
sowych. 

ideę, swoją głębię, której nie jest w Stanie 
ani podnieść, ani: umniejszyć, avi „Wypa- 
czyć” jaskrawo zielóne sukno, czy jaskra- 
wo czerwone podjum, czy nawet brak sza: 
fek, szufladek i półek. Uwagi, które Wy 
spiański podał „w szczegółowych objaśnie- 
niach*', zawartych w tekście utworu mają 
być raczej pewnego rodzaju Czynnikiem: 
pomocniczym przy - interpretacji działania 
dramatycznego, epickiem niejako dopelnie- 
nieim tekstu dramatycznego, dla całości 
książkowego wydania, nigdy zaś 'suchym 
przepisem, zakrzepłym w literze dogmatem, 
paraliżującym twórczą swcbocę artysty. 
Szlakiem takiego pojmowania teatru jako 
SztuŁi twórczej nie odtwórczej szedł gen 
jusz Wyspiańskiego, skoro nie kto inny, 
tylko Wyspiański właśnie wskazał drogę 
bezceremonjainości w traktowaniu mater: 
jalu poetyckiego, przeznaczonego ©1а 1е° 
atru. ; 

Przenosząc np. akcję i sens tragedii 
„Hamleta“ z zamku Elsynor na Wawel nie 
obchodził go szczegół czy dopisek Szek 
spira względnie raczej jego glossistów, że 
rzecz dzieje się na zamku Elsynor, intere- 
sowała go przedewszystkiem intencja po- 
ety, podniecała go myś!, psychika czynu, 
przeżycie, los, tragedja, sprawa wewnętrz- 
na, możliwa do spotęgowania przez doda- 
nie jej takich uzewnętrznień, takiego tła- 
któreby się znalazło najbliżej serca, najbli- 
żej odcziicia, najbliżej zdolności wchłonię" 
cia, poznania prawd, niemcž'iwych do O- 
panowania mózgiem tylko nakazem, prze- 
pisem. : 

W tej swojej buntowniczej linji nie- 
stosowania się do nakazów i uwag. auto- 
ra poszedł autor „„Sędziów*' jeszcze dalej w     ujęciu scenicznem „Dziadów* Mickiewicza. | 
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mości przedwyborcze | 
Komunikat ten wywołał zrozumiałą 

konsternację w szeregach prawicy i za- 
chwia! poniekąd blokiem ChD — „Piast*. 
Obecnie jest przewidywany rozszerzony 
blok Zw. L. N., ChD, „Piast*. Błok ten 
jednak w społeczeństwie nie byłby popu- 
larny. Ni. Pi 

Blokowanie prawicy w Suwałkach. 
Rozpowszechnianę przez niektóre pi- 

sma wiadomości o powstaniu bloku wy- 
borczego w składzie Zw. L. N:, Ch. D. i 
P. SL. „Piasi“ są niešciste. Narazie do» 
szio do porozumienia „tylko pcmię4zy Ch. | 
D. i Piastem. ZK 

Kandydatami mają być. były poseł ks.. 
Kaczyński (Ch. D.) i Dłubek -- kierownik 
spółdzielni rolniczo-handlowej w Suwal- 
kach (Piast). W razie przystąpienia do 
bloku Zw. L. N. będzie wchodziła w grę 
kandydatura b. posła Zygmunta Kadłebow=, 
ski'go. Obaj byli posłowie zarówno ks.» 
Kaczyński, jak p. Kodłubowski są na na-- 
szym terenie zdecydowanie niepopularni. 

Ziemiaństwo pod sztandarem 
Marszałka Piłsudskiego. 

Ks. Eustachy Sapieha zabiega o zor- 
ganizowanie ziemiaństwa na terenie okrę- 
gu grodzieńskiego na platformie poparcia 
wysiłków Marszał:a Piłsudskiego. Akcja ta 
„ma widoki powodzenia. lstotna demokra- 
cja zapatruje się na to sceptycznie. (w. p.) 

Stronnictwo Chłopskie. 
Stronnictwo Chłopskie w miesiącu 

bieżącym wykazuje znaczną żywotność. 
12 grudnia odbył się zjazd powiato- 

wy delegatów kół w Wołkowysku, 
16 grudnia — w Sokółce, 
18 grudnia -- w Białymstoku. 

+4 

w Grodnie. 
Koła stronnictwa zostały zorganizo- 

wane w gminach: Porzecze, Marcinkafce, * 
Hornica, Łunna i Żytomia. 

Witos. zaprzecza... 
Kierownicze koła PSL „Piasta“ 

zaprzeczają wiadomościom, jakoby w Tar- 
nowie odbyły się rokowania pomiędzy mę- 
żami zaufania Witosa, Kiernika et consor- 
tes z przedstawicielami rządu i jakoby * 
sam p. wójt z Wierzchosławic Witos zgo- 
dził się ną podporządkowanie się sen. 
Bojce i pójścia do wyborów w bloku rzą 
dowym. Coś w tem jednak prawdy było— | 
nie doszło widocznie tylko do ubicia tar- 
gu. Zbyt wielkie apetyty miał Witos. 

Blok Piasta i ChD. p 
Trwają. dalej rokowania między PSL, | 

Piastem i Chrześcijańską Demokracją, któ- 
re zmierzają do utworzenia piastowsko-. 
chadeckiego bloku. 
_ „Blok ten ma już podobna _ powstać 
za kilka dni. й 4 

Zebrały się i naradzają dwa poli- 
tyczne trupy, które w masach zostały zu- | 
pełnie zdepopularyzowane. Cha Jecja i-Pia- 
stowi walą się na głowę rozłamy po rcz- 
łamie. Bliskim jest więc dzień, a takim 
będą wybory, kiedy stronnictwa te staną 
wobęc absolutnej pustki. 
dalej Tokują. 

Włochy nie godzą na niepodległość Turi. 
MEDJOLAN, 30.XII. (Pat). Popolo 

d'Italia ogłasza notę rządu włoskiego de- 
mentującą kategorycznie pogłoski o rzeko- 

  

my.h 2gresywnych zamiarach Włoch wzglę- 

  

dem Turcji. SA 

WYKUP PatentóW | 
na 1928-y Póki" "ERE 

UWAGĄ || w Biurze „RACHUBA”, 
Wilno, W.-Pohulanka 1a, tel. 367. 6203 1 & 

_——_-—-———ч 

Mianowicie doszedł do przekonania, że nie- || 
które postacie trzeba uprościć względnie | 
dla wydobycia kontrastów dramatycznych, 
podmalować obrazowo, plastycznie  nie- 
jako dopełnić Przypomnijcie sobie płacz | 
pani Rollison na balu u Nowosilcowal | 
Przecież w idei wprowadzenia tego Obrazu 
nie napisanego przez Mickiewicza, tkwi 
genjalna bezceremonjalność inscenizacyjna/ | 
Wyspiańskiego. Wyrudował nowy moment. 
w sztuce i uwypuklił jeszcze intencję po- 
ety. Wprowzdził nadto u.ieleśnienie ptac- 
twa za pośrednictwem postaci chłopów, 
połączył st zelca, belzebura i szatana w - 
jedną osobę, przeniósł n onoleg na tło ży- | 
wego obrazu. Po odrzuceniu wreszcie frag 3 
mentów części I i III stworzył calošė wi- 
dówisks, rozooczynającego i kończącego 
się scenami obrzędowemi. ; 

Krótko: Wyspiański 

@ 

uznając wł.dcze 
instynkty teatru, odważył się rozbudować | 
zwartość, wyrazistość i uwypukić wewnę-. 
trzny tok utworu. Z całą Śmiałością czło- 
wieka teatru rozwiązywał zagadnienia rea- 
lizacji scenicznej dramatu, w tej Świado: 
mości, że teatr niz jest tylko tubą wypo- 
wiedzenia się autora, lecz specyficzną kate . 
gorją piękna w której mieszczą się równie | 
uprzywilejowane prawa autora, jak i-biy- 
łowatości sceny, mowy, ruchu rytmu, bar- 
wy, dynamiki wraženia | : 

Teatry i zespoły wychowane w szko: 
le Wyspiańskiego posługują się jego WzC- 
rami trudno więc oskarżać kogoś o here 
zję czy bezceremonjalność w stosunku do 
autora ary Sy on sam tej bezce-. 

njalności patronuje. и Pe 
maż R Michal Orlicz, ||| 
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RUCH ZAWODOWY. 
(Ukazuje się co sobotę). 
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W związku z poprawą bytu pracowników 

| mistrów, toczą sę w ł.nie Rządu narady 
ad zsgadnieniem poprawy bytu prac. 
ństw. Niewadomo narazie nc, w jakim 
runku idą zgłos'one wnioski, jaki z tych 
ważań będzie skutek. 

* 'Ne ulega wątpliwości, že decyzja Rzą- 
du pójdzie w kierunku uiżenia doli swych 

° pracown:'ków, wyniszczonych przez paro 
letni okres niedostatku. Zapewne też w 
pierwszym rzędzie uvzględai potrzeby niż- 
szych funkcjonarjuszów państw. najbardziej 
i najśpieszniej potrzebujących pomocy. 

Doświadczenie wskazuje na to, że 
wn 'oski oprącoware przez teoretyków, wyż 
szych urzędników, rzadko kiedy są w zgo- 
dzie z wymaganiami życia i to wymagania- 
mi szczególnie tych, którzy znajdują się w 
ijajgorszych warunkach. 

Dobry też był zamiar wice-premjera 
p. Bartla zaproszenia przedstawicieli prac. 
państw., o czem swego czasu mówił n. 
Bartel do delegacji Komisji Porozumiewaw- 
czej Zw. Zaw. Prac Państw. 

Jeśli chodzi o przedstawicielstwo pra- 
cowników państw. to można brać pod u- 
wegę tylko Centralną Komisję Porozumie- 
wawczą. Skupia ona bowiem najpoważniej- 
sze związki pracownicze najrozmaitszych 
kategoryj. A więc kolejarzy w poważnej 

KTOWKA UPAÓWE 
— Zawarcie umowy pelubownej w tkani- 

sie drzewnej. W ubiegłym tygodniu została ха- 

rta umowa polubowna pom gdzy pracownikami 

ni Pierwszych Polskich Zakładów Tkeniny 

nej w Wil ie, a Zw. Robotników Drzew- 

normujące warunki pracy i płacy powyż- 

pracown'ków. 
— Zorgsnizowanie s'ę wartowników noc- 

nych. W ubiegłym t godniu b. m. odbyło się 046!- 
ne z:romsózenie organizacyjne wartowników noc- 

nych zstrudai: nych przez Wileńskie Przedsiębior 
stwo „Klucza*. Zgromadzeni postanowili przystą- 

| pić do Z'iązku Zawodowego D zortów Dom*- 
y Domowej R. P. Oddz. w Wilnie i 

rozpocząć akcją w c'lu Oleoszenia swsich bar- 
dzo nielużych warunków pracy i płacy, 

,  — Z konferencji dwóch is'niejązych Zw. 

szych 

Zawod. Robotników Drzewnych. W końcu ubie- 
| głego tygodnia b. m. odbyła się konferencja połą- 

czeniowa pomiędzy dwoma dzałającemi na teren'e 

Wileńszczyzny Związkami Robotn ków Drzewnych, 
| a mianowicie pomędzy zwiąskiem mieszczącym 

_ się w lokalu przy ul. Wielkiej 34 i związkiem 

Konferencja dt prowadziła do pozytywnych 
rezultatów, w wyniku której związek 2 ulicy 

| Wielkiej 34 zobowiązał się przyłączyć do dnia 
1 lutego 1928 r. do Centrali. Zw ązku Robotników 

' Drzewnych w Krakowie. 
Tem samem zostanie nareszcie zlikwido- 

wany nieszczęsny rozłam rucha zawodowego па 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Przejściowy czss ube:pieczenia 

х praco » ników umysłowych. Zgodnie z 
treścią obowiązującej ustawy, winien był 
Fuadusz Bezrobocia zakończyć 3 grudnia 
b. r. swą działalność w zakresie zabezpie- 
<zenia pracowników umysłowych. 

Ponieważ jednak nowopowstające za- 
_ kłady ubezpieczeń pracowników umysło- 

wych, które powyższe czynności Funduszu 
Bszrobocia mają przejąć, nie mogły być 

' jeszcze zorganitowane i trudno jest narazie 
określić, kiedy będą w stanie przystąpić do4 
normalnej pracy, przeto. Rada Ministrów 
na wsiosek p. ministra Pracy i Ovieki 
Społecznej przedłużyła do dnia 8 grudnia 
1928 r. moe obowiązującą przep'sów, za- 
wartych w ustawie z dnia 18 lip'a 1924 r. 

zabezpieczeniu na wypadek bezrc bocia w 
zmieniu ustawy z dn'a 28 p:źizern'ka 

  

   

  

1925 r. O zmiariż niextórych przepisów” 
ustaw; z dnia 18 lipca 1924 r., dotyczą- 
cych zab*zpieczenia pracowników umysło 
wych w Funduszu Bezrcbocia. 

Rozporządzenie powyższe zastrzega 
jednocześnie, że działalność Funduszu Bez- 
robocia we wspomn anym zakresie będzie 

'. stopniowo ograniczana pod w:ględem po- 
szczególnych tererów i kategoryj . pracow- 
ników umysłowych, w miarę możności 
przejmowania tych czynności przez nowc- 
powstające zakłady ubezpieczeń pracowni 
ków umysłowych. 3 

— Przedłużenie zasiłków bezrobot- 
nym. Przychylając się do wniosku Zarzą- 
du Głównego Funduszu Bezrobocia, p. m'- 
nister Pracy i Opieki Społecznej wydał za- 
rządzenia, na zasadzie których bezrobotni 
pracownicy umysłowi i robotnicy, którzy 
do dnia 31 grudnia wyczerpali lub wyczer- 
pią okres zasiłkowy z tytułu akcji ustawo- 
wej, będą mogli pobierać zasiłki w ciągu 

„ dalszych 4 tygodni. 
Zarządzenia powyższe w stosunku do 

pracowników umysłowych dotyczą: st. m. 
Warszawy Oraz szeregu powiatów w wo 
jewództwach: warszawskiem, łódzkiem, kie 

| eckiem, krakowskiem, wileńskiem i ślą 
skiem. W stosunku zaś do robotników — 
w szeregu miejscowości w województwach: 

kieleckiem, łódzkiem, białostockiem, kra- 
kowskiem, stanisławowskiem i śląskiem 

а (pow. rybnicki), 
— Sprawa ubezpieczeń pracowni- 

ków umysłowych. Celem przeprowadze- 
nia likwidacji dotychczasowych  instytucyj 
ubezpieczeniowych pracowników umysło- 
wych i ustalenia, które z powstać mających 
Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umy- 
_słowych i w jakim stosunku przejmą Z0 

' powiązania dotychczasowych instytucyj 
p. minister Pracy i Opięki Społecznej, po. 
wołał Komisję Łikwidacyjną, złożoną z 5 
członków, która, w myśl rozporządzenia 

p. Prezydenta Rzplitej o ubezpieczenie 
pracowników umysłowych i instrukcji mi- 

  

Jak doroszą komu ikaty z Radv Mi- | 

umysłowych. 
liczbie około 100 tysięcy w 4 związka h 
(Z. Z K.. maszynistów, urzędników i kon- 

duktorów), nauczycieli — przeszło 40 ty- 

sięcy (natcz. szkół nowsze.hnych i śred- 

nich), administracji 20 tysęcy (urzędników 

i niższych fukcjonerjuszów), poczty — 
20000 i innych. 

Potrzebę tę uwidzczniają również u- 

zupełniające rozporządzenia rozszerzające 

zakres ust.wy O jednorazowym zasiłku, 

świadczące o tem, że brak opinii samych 

pracowników państwowych wpłynął szko- 

dliwie na ujęcie pierwotnego rozporządze- 

nia. N.leży też przypomnieć sobie również 

głos pracowników kolejowych, który poz- 

wclił uniknąć wielu krzywd, mających spaść 

na tych, którzy są dotychczas najbardziej 

pokrzys dreni. 3 

Rząd, gdy będzie rozwiązywał ciężki 

groblemat popravy bytu pracowników 

państw., zechce zapewno wysłuchać opirji 

samych pracowników i to tych przedstawi- 

cieli, którzy tę opinię wygłoszą, w pełnem 

poczuciu Odpowiedzialności na zasadzie 

prac, jakie nad tem zagadnieniem sami 

prowadzą Oraz na podstawie wieloletniego 

niczem niezachwianego zaufania, jakiem 

się wśród mas pracowniczych cieszą i 

szczycą. X. 

nistra Pracy i Opieki Spotecznej, uskutecz- 

ni zestawienie praw i zobowiązań tych in- 

stvtucyj i stopniowo przekaże właściwemu 

Zakładowi Ubezpieczeń Pracowników Umy- 

słowych ich czynności. 

— Wypłacanie nadal zapomóg ro 

botnikom sezonowym. Mimo, iż robotni: 

kom sezonowym—w myśl obowiązujących 

ustaw nie przysługuje prawo pobierania 

zasiłków, w t zw. martwym sezonie — mi- 

nisłer Pracy i Opieki Społecznej, zezwolił 

w drodze wyjątku na wypłacanie zapomóg 

w dilszym ciągu. Odnosi się to w pierw- 

szej linji do tych ośrodków, w których 

bezrobocie specjalnie siln'e daje się Od- 

czuwać. ‚ ; 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

— Wsprawie zapobiegan a nieszezęšliwym 

wypadkom przy pracy. Przyszła Międzynarodowa 

Konferencja Pracy ma się zająć środkami zapo- 

biegania nieszczęśliwym wypadkom SK pracy. 

Sprawą tą z”jmowała się na terenie iędzynaro- 

dowego Biura Pracy w początku zeszłeg miesiąca 

specjalna Komisja Rzeczoznawców, która dostar- 

czyła cenne materjsły, dotyczące ilośći nieszczę- 

śliwych wypacków przy pracy. Z dsnych zesta- 

wionych przez Międzynarodowe Biuro Pracy wy- 

nika m. in.: : . 

W r. 1925 zanotowano w Niemczech ogółem 

50.769 wypadków, w tem 5,285 śmiertelnych. W 

tym samym roku było w Niemczech przeszło 428.000 

„inwalidów pracy”, pobierających renty, Wi sokość 

tych rent wynosiła w r. 1926 — 260 miljonów ma- 

rek złotych. | * 
W Anglii zanotowano w roku 1926 blisko 

190:000 nieszczęśliwych wypadków przy pracy w 

przemyśle węglowym, a około 140.000 w innych 

przemysłach. 
2 ; 

We Włosrech wysłacono ofiarom n'eszczę- 

śliwych wypsaków ogółem w ciągu r 1923 około 

170 miljonów. Wreszcie w Stanach Zjednoczonych 

było w r. 1924—2.325.000 wypadków, w tem 21.232 

śmiertelnych. , 5 

Cyfry te wyraźnie świsdczą o tem, że spra- 

wa zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom ma 
pierwszorzę ine znaczenie społeczne. / 

— Położenie robotników rolnych w Rosji 

sowirckiej. Bezpośrednio po, rewolucji bolsze- 

wickiej używanie pracy najemnej w rolnictwie 

zostało w Rosji sowieckiej zakazane. Ten zakaz 

faktycznie nigdy nie był stosowany, a dwa lata 

temu został formalnie zniesiony. Według danych 

„Informations sociales“, opartych na urzędowych 

Statystykach rosyjskich, pracuje w Rosji obecnie 

w charakterze robotników rolnych lub leśnych 
około 5 miljonów osób, a zatem 7,2 proc. lud- 

ności rolniczej. 
Położenie tych robotników odbiega znacz- 

mie od położenia robotników przemysłowych. 

Kodeks pracy wydany w roku 1922 naogół w 

rolnictwie niema zastosowania, — obowiązują 

natomiast specjalne przepisy wydane w r. 1925. 

Przepisy te wymag»lą zawierania umów o 

pracę na piśmie oraz normują czas pracy, płace, 

pomoc należną w rózie n ezdolności do pracy i t. 

p. Przepisy te nie są jednakże ogólnie stosowane 
i istn eją gubernje, w których olbrzymia większość 

robotników rolnych pracuje na zasadzie umów 

ustnych. PA: : 

Długość dnia roboczego, wynikająca z piś- 

miennych umów, waha się od 7 do 1I godzin na 
dobę w zależności od pory roku. 

Około 22 procent robotników „należy do 

związków zawodowych, — reszta nie jest zorga- 

nizowana. 
4 ° 

® ° ® 

Wiešci z kraju. 
— Zjazd burmistrzów. Zjazd burmistrzów 

miast niewydzielonych w Białymstoku wysłał de- 

pesze treści następującej: 
Ne cywilna 

litej, Warszawa. ‚ 
о Zjazd burmistrzów miast niewydzielonych 
z terenu województwa białostockiego, zasyłając 

wyrazy wysoki: go hołdu i czci Najwy» ższemu Do- 

stojnikowi Państwa, donosi, że w m arę własnych 

sił pragnie przy zynić się do ogólnego rozwoju 

ośrodków cywilszacyjnych, jakiemi są miasta”. 

„Marszałek Józef Piłsudski. Belweder. War- 
szawa. i 

Zjazd burmistrzów miast niewydzielonych 
z terenu województwa białostockiego, zebrany pod 

przewodnictwem p. wojevodų, biaiosiėsūiao, za- 
syłając wyrazy hołdu i czci Pierwszemu Marszał- 
kowi Józefowi Piłsudskiemu. pragnie zapewnić, że 
ze wszystkich sił dążyć będzie do rozwoju gospo- 
darczego i kulturalnego miast". (w. p.) | 

— GRODNO. Nowe pismo. W Grodnie 

zaczęło wychodzić nowe pismo codzienne p. tyt. 
„Ziemia Grodzieńska”, jako redaktor podpisuje 

p. Wacław Mejer, ša wydawca—miejscowe koło 
Związku Naprawy Rzeczypospolitej. : 

Podpis Związku został zamieszczony nie- 
słusznie, albowiem organem Związku w Grodnie 

jest „Glos Prawdy Ziemi Grodzieńskiej". Należy 
przewidywać, że nieporozumienie zostanie usunię- 

  

Prezydenta Rzeczypo- 

KU RJSE LE 

4 Basjl Sowieckiej 
Nacjonalizm republik sowieckich. 

MOSKWA, 30.XII. (Pat). Dzienniki 

rozpisują się o walce, jaką komuniści ro- 

syjscy muszą staczać z szowinizmem prze- 

jswiającym się we własnych szeregach ko- 

munistycznych na terenie niektórych repu- 

blik wchodzących w skład Związku So- 

wieckiego. Pozatem prasa wskazuje na o- 

yiekę, jaką znajdują mniejszości narodowe 

u władz centralnych wobec zakusów nacjo- 

nalistycznych ze strony pewnych czynni- 

ków w republikach lokalnych. jak pisze 

„Prawda*, najbardziej zacofane plemiona 

wkraczają na wielką drogę wiodącą ku 

wyzwoleniu. 

Rugi starych adwokatów burżua- 
zyjnych. 

MOSKWA, 30.XII. (Pat). Na ostat- 
niem posiedzeniu akademji komunistycznej, 
zastępca komisarza sprawiedliwości Kry- 
lenko wystąpił z odczytem o reformie pro- 
cedury karnej w Rosji. Z referatu i prze- 
biegu dyskusji wynika, że projektowane re- 
formy mają na celu generalne Oczyszcze- 

nie adwokatury sowieckiej z t. zw. elemen- 
tów burżuazyjnych. Ściślej mówiąc chodzi 
o wyeliminowanie tych zasłużonych skąd- 
inąd obrońców w sprawach politycznych. 
którzy swoją wiedzą prawniczą wnieśli do 
obecnie obowiązvjącej procedury kurnej i 
materjalnego prawa karnego, cały szereg 
ważkich korektywów, tembardziej cennych, 
że zarówno procedura jak i prawo mate- 

rjalne znajdują się pod przemożnym wpły- 
wem szybko zmieniających się warunków 
życia sowieckiego. 

у МОЧ. 
Zjazd Biatoruskiego Zjednoczenia 
Centralnego Komitetu Biatorus- 

kiego. 

W uzupełnieniu wczorajszej wzmian: 
ki w naszem pismie podajemy poniżej 
garść wiadomości o przebiegu tego Zjazdu. 

Otóż po wyborze prezydjum i przemówie- 
niach powitalnych przedstawicieli innych 
mniejszości narodowych, następuje szereg 
referatów: 

1) b. senator Bohdanowicz odczytuje 
sprawozdanie z działalności b. Białorus- 
kiego Klubu Poselskiego (po skoficzonem 
przemówieniu następuje dyskusja ogólna 
na ten temat); 

2) b. poseł Jaremicz wyjaśnia przy- 
czyny utworzenia bloku mniejszości naro- 
dowych (znów następuje dyskusja), następ- 
nie zaś zebrani wysłuchują szeregu refera- 
tów lokalnych delegatów prowiacjonalnych, 
którzy. między innemi wypowiadają się 
również i w kwestji bloku mniejszości; 

3) b. poseł Rohula referuje 3 pierw- 
sze punkty uprzednio opracowanego pro- 
jektu platformy wyborczej Biał. Centr. Ko- 
mitetu Wyborczego, a mianowicie: |. Cele 
ogólno-polityczne Komitetu, II. Kwestja 
rolna, III Kwestja robotnicze; 

4) P. Karuzo (prezes ChD) referuje 
dalsze 3 punkty platformy wyborczej: IV. 
Poprawa stanu gospodarczego narodu bia- 
toruskiego, V Kwestja szkolnictwa biało- 
ruskiego, VI. Kwestja religijna (platforma 
wyborcza Komitetu zostaje uchwalona jed- 
nomyślnie bez poprawek); 

5) b. poseł Sobolewski mówi o usto- 
sunkowaniu. Komitetu do innych stronnictw 
białoruskich, wreszcie 

5) p. Bildziukiewicz (prezes Instytutu), 
wyłuszcza główne zadania organizacyjnej 
pracy przedwyborczej. 

Na tem zjazd ukończono, uchwalając 
szereg rezolucyj. K. Smreczyński. 

  

Walne zgromadzenie T-stwa Bia- 
łoruskiej Szkoły. 

W dniach 28 i 29 b. m. w lokalu 
własnym (Św. Anny 2) odbyły się obrady 
walnego zgromadzenia Towarzystwa Biało- 
ruskiej Szkoły w Wilnie, najpoważniejszej 
białoruskiej organizacji kulturalno-ošwiato- 
wej w Polsce. 

Porządek dzienny obejmował nastę- 
pujące punkty: 

1) otwarcie zebrania i przywitania, 2) 
obiór prezydjum zebrania, 3) Odczytanie 
protokółu ostatniego zgromadzenia T-stwa, 

.|4) sprawozdanie Zarządu Głównego, 5) 
sprawozdanie Rady Nadzorczej i udzielenie 
absclutorjum ustępującemu zarządowi, 6) 
referaty lokalne z poszczególnych miejsco- 
wości, 7) obiór nowego Zarządu Główne- 
go, 8) obiór nowej Rady Nadzorczej, 9) 
zmiany w statucie T-stwa i 10) sprawy 
bieżące, 

W obradach tych brali udział delega- 
ci z prowincji. Wstęp na obrady był do- 
stępny jedynie dla członków T-stwa. 

— BIAŁYSTOK. Fuzja organizacy 
b. wojskowych. W Białymstoku odbyło się 
zebranie organizacyjne, na którem wybra- 
no zarząd połączonych organizacyj Okrę- 
gowego Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych. Ostateczne połączenie nastą- 
pi w najbliższych dniach. w. p. 

— Pożar w urzędzie pocztowym. 
W czasie świąt w Urzędzie Pocztowym w 
Grodnie wydarzył się pożar. Urząd ten 
stawał się dotychczas pastwą kradzieży i 
malwersacyj, obecnie — pożaru. Straty nie 
zostały ustalone (narazie). Dochodzenie     te i Związek Naprawy zdejmie swój podpis w 

„Ziemi Grodzieńskiej”. (w: p.) 

  

w toku. w. p.   

Walki aliczse w Kantonie, к 

  

  

E Dziś: ŠSylwestra B. 

Sobota | Jutro: Nowy Rek Obrz. Pańsk. 

31 Wschód słońca-—g. 7 m. 36 

grudnia | Zachód „| 8.15 m.25   

  

Dyżury aptek dn. 31 b. m. 

Miejska—Wileńska 23. 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 
Chróściela—Ostrobramska 25. 
Ottowicza—Wielka 49. 

Stale dyżurują apteki: 

Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 
Paka — Antokol 54. 
Szantyra — Legjonowa 10. 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu . Meteorologi- 

cznego U. S. B. z dn. 30 XII. b. r. Ciśnienie 

średnie w milimetrach 772. Temperatura średnia 

— 2 C.Opad w milimetrach 0,1. Wiatr przewa- 

żający południowo-zachodni. Pochmurno. Deszcz. 

Minimum na dobę—5' Cels. 
Tendencja barometryczna — stały spadek 

ciśnienia. 

— Zyczenia noworoczne. Prezydjum Ma- 

istratu m. Wilna w imieniu miasta wysłało do 

rezydenta Rzeczypospolitej prof. J. Mościckiego 

i Marszałka Piłsudskiego telegram gratulacyjny Z. 
życzeniami noworocznemi. (s) 

— Wyjazd prezydenta miasta. W dniu 

wczorajszym w sprawach osobistych wyjechał z 

Wilna na przeciąg dni kilku prezydent miasta 
mec. Folejewski. | 4 

Zastępstwo objął wiceprezydent W. Czyż. 

— Wejście w życie ustawy przemysłowej. 
W dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim 
odbyła się narada odiiośnych czynników w spra- 
wie wprowadzenia w życie ustawy przemysłowej. 
Z ramienia Magistratu w konferencji wziął udział 

wiceprezydent miasta p. W. Czyż. Opierając. się 
na dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

1 czerwca 1927 roku—zebrani powzięli uchwałę, 
by Magistrat w najbliższych dniach wydał zarzą- 
dzenie o wejściu w życie ustawy przemysłowej. 
W myśl tej ustawy przy Magistracie m.. Wilna z 
dniem 2 stycznia zorganizowany zostanie wydział 
przemysłowy. Kierownictwo tego wydziału ebej- 
mie p. Waligórski. $ 

W wydziale tym wszystkie zakłady prze- 
mysłowe, funkcjonujące od 3 lat: na terenie m. 
Wilna będą musiały zarejestrować swe przedsię- 
biorstwa. Uchylenie się od powyższego zarzą- 
dzenia pociągnie za sobą kary administracyjne. 

— Konferencja komendantów Straży O- 
gniowych. Komendant Wileńskiej Straży Ognio- 
wej p. Waligóra wyjechał onegdaj do Warszawy 
celem wzięcia udziału w Kkonterencji komendan- 
tów Straży Ogniowych w sprawie zmiany ustawy 
pożarowej. (s) 

— Budowa m ejsk ego domu noclegowego. 
Magistrat m. Wilna zamierza w najbliższym cza- 
sie przystąpić do budowy nowego miejskiego 
domu noclegowego. 

3 — Przerwa w robotach kanalizacyjnych. 
Na. mocy decyzji Magistratu w dniach 2, 3 i 4 
stycznia 1928 r. wszystkie roboty kanalizacyjne, 
prowadzone przez Sekcję Techniczną, na terenie 
m. Wilna zostaną przerwane. Ząatiudnieni zaś na 
tych robotach robotnicy dzienni w liczbie 370 
zostaną zwolnieni. W dniu 5 stycznia 300 robot- 
ników zostanie przyjętych ponownie, 80 zas2 
powodu braku odpowiednich funduszów zostanie 
zredukowanych. Redukcji ulegną w pierwszym 
rzędzie robotnicy samotni, którzy ukończyli 35 
lat życia. (s) 

— Pawiljon dla umysłowo-chorych w 
szpitalu Św. Jakóba bę zie zredukowany. O- 
negdaj specjalna komisja przeprowadziła lustrację 
lokalu Szpitala św. Jakóba. W wyniku badań 
stwierdzono, iż pawiljon dla umysłowo-chorych 
nie odpowiada pod wielu względami swemu prze- 
znaczeniu. To też Magistrat m. Wilna na jednem 
z ostatnich posiedzeń powziął decyzję, wszyst- 
kich chorych umysłowo, ze szpitala św. Jakóba 
wysłać do sanatorjum w Świeciu (Pomorze). 

Pierwszy transport chorych w liczbie 60 
wysłany zostanie w pierwszych dniach stycznia 
1928 roku. (s) F 

— Zarządzenie w sprawie postoju wozów 
na rynkach m ejskich. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 17 listopada 1927 r. — Magistrat 
m. Wilna zarządził, by z aniem 30 grudnia 1927 
roku postój wozów na rynkach miejskich został 
ustalony w godzinach następujących: od dnia 15 
września do dnia 1 kwietnia do godziny 14-ej 
a 1 kwietnia do dnia 15 września do godz 

j. 
Po tych godzinach wozy z rynków - muszą 

być usunięte, handel zaś w straganach, z koszów 
i stolików może trwać nadal w godzinach usta- 
lonych. (s) у 

— Rachunki restauracyjne w noc Sylwe- 
strową nie będą opodatkowane. Jak się dowia- 
dujemy, p. wojewoda nie zatwierdził uchwały, 
jaka zapadła na ostatniem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej w przedmiocie opodatkowania w stosunku 
10 proc. rachunków restaurącyjnych w noc Syl- 
westrową. (5) 

wj *  WOSSKOWA 

— Budowa domów mieszkalnych dla pod- 
oficerów zawodowych. Władze wojskowe w naj- 
bliższym czasie zamierzają przystąpić do budowy 
kilku domów m'eszkalnych dla podoficerów zawo- 
dowych. W tym celu wyłoniona została specjalna 
komisja, w skład której weszli Ea e po-   

KRONIKA. 
Z_POLICJI. 

— Przeniesien a. Rozporządzeniem władz 
zostali przeniesieni: nadkomisarz Graff i podkom. | 
Kudzewicz — do Lublina, aspirant Kabulski — 
do Kielc. 3 

Z KOLEL 

‚ — Uruchomienie kelejki wąskotorowej. i 
Jak już przed kiiku dniami podawaliśmy, z powo- 
au zasp śnieżnych, un eruchomiona została kolej- 
ka wąskotorowa na linji Dukszty—Druja. Obecnie 
po cczyszczeniu toru ze śniegu kolejka ta została 
uruchomiona. (5) 

M 

  

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Rejestracja młodocianych robotników. 
Inspektor Pracy na m. Wilno podaje do wiado- 
mości, iż na zasadzie $ 8 rozporządzenia ministra 
Pracy i Opieki PPE w porozumieniu z mi- 
nistrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- © 
nego z dnia 31.XII. 1924 r. (Dziennik Ustaw R. P. 
z r. 1925 Nr. 4 poz. 40) © wykonaniu obowiązku | 
szkolnego przez młodocianych, pracodawcy zatru-. 
dniający młodocianych obojga płci od lat 18-tu 
włącznie obowiązani są w czasie między 1 a 31 
stycznia każdego roku sporządzać wykaz młodo-- 
cianych według ustalonego wzoru, który ma za- 
wierać: 1) imię i nazwisko) młodocianego, 2) 
urodzenia, 3) wyznanie, 4 adres, 5) datę przyjęcia 
do pracy, 6) rodzaj zawartej umowy: a) termina- | 
tor, b) uczeń, c) praktykant, d) pomoc, 7) świa- 
dectwo ukończenia szkoły: a powszechną Oddz. .. 
b) średniej... klas, c) zawodowej... klas, 8) na- 
zwę i adres szkoły dokształcającej, do której obe= | 
<nie uczęszcza młodociany i nadesłać takie wyka- 
zy do właściwego Inspektora Pracy. m 

W myśl powyższego, wykazy o młodocia- 
nych winny być przesłane do Inspektoratu Pracy u 
63 obwodu na m. Wiluo (ul. Ostrobramska Nr. 19) 
do dnia 31 stycznia 1928 r. 
„Winni niepodporządkowania się wyżej wspom- 

nianemu rozporządzeniu ulegną karze przewidzia- 
nej w art, 17 ustawy w Po pracy mło- 
docianych (Dz. Ust. R. P. Nr. 65 poz. 636). 

SPRAWI ROBOT NIC ZE. 

— Wzrost bezrobocia. W dniu 27 b. m. w 
zakładach tkaniny drzewnej została wymówioną 
A wszystkim robotnikom i robotnicom w licz- 

ie około 800. * 
„W ten sposób liczba bezrobotnych w Wilnie 

zwiększy się odrazu o pokaźną liczbę. ж 
W dniu azisieįszym delegacja zainteresowa= 

nych robotników udaje się z memorjałem do p. 
wojewody wileńskiego. + 

  

   

    

SPRAWY ROLNE. 

— Z posiedzenia Okręgowej Kom'sji Ziem- 
skiej 29 b. m. pod przewodnictwem "2 Okr. 
Urzędu Ziemskiego oabyło się posiedzenie Okrę+ | 
gowej Komisji Żiemskiej. Komisja: zdecydowała ||| 
podanie adw. Walentego Parczewskiego i adw. Ma» С 
ceja Jamontia pl:nip: tentėw Zygmunta Chom'f- 
skiego w przedmiocie przyjęcia na r.ecz Państwa 
majątku Riestaniszki gm. wiszniewskiej, pow. wi= 
lejskiego pozostawić bez uwzglęcnienia. Również 
nie uwzględniono podanie p. Zygmunta Chomiń+ - 
skego w sprawie przyjęcia na rzecz Państwa ma- aa 
jątku Dobrewkary, ‚ х 3 

Następnie Komisja załatwiła przychylnie 
sprawę wydzielenia na KE Aleksandra Sielanko, | 
b. właściciela folwarku Tataryszki, obszarów leś: 
nych z pomienionego folwarka gminy solecznic- 
kiej pow. wileńsko-trockiego, przyjętego na włas. 
ność Państwa na zasadzie dekretu Prezesa Tym= 
czasowej Komisji Rządzącej Litwy Środxowej. | 

Pozostałe sprawy porządku dziennego 
spadły z wokandy bądź też zostały odroczone. (5). 

  

4 че 
> 

  

x 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ na Pohulance. Tydzień świą- 

teczny. Sobota 31 grudnia 1927 r. o godz. 16-ej 
przedstawienie dla dzieci po cenach zniżonych — 
Noc św. Mikołsja* baśń w pięciu odsłonach M, 

Szukiewicza. 
godz. 20-cj „Betlejem Ostrobramskie* w 

3-ch sprawich T. Łopalews'iego. ; 

. — Niedziela 1-go stycznia 1928 r. o godz 
ló-ej „Noc św, Mikołaja”, 

O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobramskie". 

, *— Poniedziałek 2-go stycznia 1928 T. O godz, 2 
20-ej „Betlejem Ostrobramskie*. 

, — Wtorek 3-go stycznia 
20-ej „Betlejem Ostrobramskie*, 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*), Dzisiej- 
szy wieczór sylwestrowy. Teatr Po'ski zapiwia- | 
da na dziś Wieczór Sylwestrowy, którego program 
składać się będzie z krotochwili Thomasa Bran- R 
dona „Ciotka Karola*, oraz produkcji wokalnych, U 
tanecznych, aktualnych, monologów i deklamacji. 

В 
х 

1928 r. o godz. 

  

«oncert prowadzi z właściwym sobie humorem ż 
K. Wyrwicz-Wichrowski. ŚR 

— Ceny miejsc normalne wieczorowe. ke я 

— Noworoczne widowiska w Teatrze Pol- 4 
skim. Jutro w dzień Nowego Roku, Teatr Polski 
czynny będzie trzy razy: ‚ 

O godz. 3-ej popoł. grani będą „Ułani ks. 
Józefa* specjalnie dla młodzieży szkolnej oraz 
najszerszej publiczności. D 

odz. 6-ej popoł. „Dom warjatów* kro- 
tochwila Laufsa. ` NZ 

O godz. 8 m. 30 wiecz. powtórzenie Wie- 
czoru Sylwestrowego. 7 оя 

— Odczyt Boy'a м Teatrze Polskim. W || 
piątek 6-go stycznia w Teatrze Polskim wygłosi 

za        szczególnych oddziałów i pułków garnizonu wi- 
leńskiego, (s) 

  

odczyt znakomity prelegent Boy-Żeleński. 
Początek o godz. 12 m. 30 popoł. SER. 

  ski a.
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— al SUP-u. Pod 
dy wileńskiego p. Włsdysława 

ie się dnia 7 stycznia 1928 

Państwowych. : 
Początek o god”. 22.ej. Stroje wieczorowe. 

Ś Radjo. 
| PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ, 
3 2 Fala 435 m. , 

NIEDZIELA 1 stycznia. 
| 10.45.—11.45. Transmisja nabożeństwa z Katedr: >. poznańskiej. 

  

12.00—12.10. Sygnał czasu i komunikat Ictniczo- 
meteorologiczny. 

12.10. Transmisja poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej. 

1500. Komunikat meteorologiczny. 
15.15. Transm sja koncertu symfonicznego z - 

harmonji Warszawskiej. 
17.20.— 18.30. Transmisja audycji literackiej z War- 

szawy „Pastorałki” L. Schillera. 
| + 18.30.—20.15. Przerwa. 

20.15. Noworoczny koncert wieczorny poświę: 
|. muzyce polskiej, 

    

ony 

"__ Popierajcie Ligę - 
- Morską i Rzeczną! 

    

ZABAWY, 

protektoratem wojewo- |- 
Raczkiewicza odbę- 

х r. w górnej Ssii ho- 
„„telu „Georgea* (ulica Mickiewicza 20) doro. zna 

zabawa karnawałowa Stowarzyszenia Urzędn ków |: 

i 

  

Na zakończenie: Gazetka radjowa. . : 
22.30.—23.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji „St. Georges“. 

PONIEDZIAŁEK 2 stycznia. 
17.20.—17.45. „Młodzież stowarzyszona w życiu 

codziennem* odczyt wygł. instr. Wil. Związku 
Młodz. Kazimierz Jędrychowski. 

17,.45.—18.10. „Z Londynu do puszczy Nalibockiej* 
Odczyt z działu „Podróże i przygody” wygł. 
lektorka jęz. ang. U. S. B. dr. Wanda Jsnusz- 
kiewiczówna. 

18.10.—79.00. Koncert popoł. ork. pod dyr. prof. 
Al. Kontorowicza, pośw. muzyce operetkowei, 

19.10.—19.35. „Jak zakładać czytelnie i bibljoteki“ 
„ Odczyt z działu „Ośw, pozaszkolna" wygł. dyr. 

P. M. S$. Stanisław Ciozda. 
19.35.—20.00. „Nasz Preżydent* odczyt z cyklu 

„Życiorysy mężów współczesnych* wygłosi P. 
Antoni Bohdziewicz, 

20.00.—20.25. „O działalności organizacji rolniczych 
w Wiskowie* referat p'óra ks. prałata Wacła- 
wa Blizińskiego twórcy wzorowej wsipolskiej 
Wisków wygł. p. W. Witwicki, 

20.30. Transm'sja koncertu wiecz. z Warszawy. 
Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

№ saleńskim bruku. 
— Śmierć wskut:k zaczadzenia. Wskutek 

zacządzenia zmarł Edward Bujwid zam. przy ul. 
Popławsk'ej 8. Zamieszkałą w tymże domu Annę   Łukaszonok przewieziono: do szpitala żydowskie- 

  

Ofiary. 
— Zamiast powinszow: fi noworocznych dla 

T-wa Przeciwgruźlicznego w Wilnie inż. Henryk 
Jensz 10 zł. 

Nowości wydawnicze 
„Review of Polish law and economy* — 

„Zeitschrift fir Polnisches Recht und Wirtschafts- 
fregen*—p'd powyższym tytułem pojawi się w 
pierwszych miesiączch przyszłego roku czasopis- 
mo w języku niemieckim i angielskim, jako kwar- 
talnik poświęcony wszystkim gełęziom prawa pol- 
skego, oraz goszodarstwa społecznego. 

Nowe czesopismo pielęgnować będzie w 
szczególności dział prawa prywatnego i karnego 
według systemów, j.kie obecnie w Polsce obowią- 
zują, przy równoc:esnem uwzzlędnieniu praw nzd 
kodyfikacją ujednostajniającą ' rawodawstwo w ca- 
łem psństwie. 

Stały przegląd ekonomiczny i skarbowości 
publicznej informować będzie zagrznicę . o wszyst. 
kch objawach życia rospodarczeg” w Polsce, 

Wreszcie literatura prawn cza i ekonomic'- 
na doiycząca Rzeczpospclitej P Iskiej szczegóło- 
wo będzie uw:gl: dniona. 

Do współpracy redakcyjrej przystąpili wy- 
bitni specjaliści różnych działów nauki prawa i 
ekonomii. | 

Redakcję prowadzić tędzie dr. Rudoif Lan. 
grod w Warsz:wie. е 

-- Ukazał się z druku i jest do nabycia w 
Adminisfracji (Świętokrzyska 30, m. 11). 

Nr. I, tomu IV-go Szkoły Specjalnej, kwar-   go w stanie budzącym obawy o życie. 

anormalnych (głuchoniemych, ociemniałych, upo- 
śledzonych umysłowo i zaniedbanych moralnie). 

Na treść zeszytu złożyły się następujące 
zrtykuły: Hellmaon |. — Liczba głuchoniemy: h, 
nievidomych i kalek według spisu ludności z 
30.1X 1921 r. Segał J—Ekcnomia i technika prz- 
cy pamęciosej. Łu iewska F. — Dziecko psychc- 
patyczne. Crzegorzewska M.—Głuchociemn . 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Wobec powtórzenia się w Nr. 291 „Dzien. 
nika Wileńskiego" z dnia 21 b. m. wzmianki, autor 
której, posługując się niezgodnemi z prawdą wia- 
domościami, krytykuje mcją d isłalność tak urzę- 
dową jak i społeczną, uprzejmie proszę o umiesz- 
czenie na łamach poczytnego Pańskiego pism» 
następującego spro: towania; : 

1) Nieprawdą jest, že jako vice-burmistrz 
mam pobierač z k:sy mieįskiej stalą pensję w wy. 
sokcsci 1C8 zt. miesięczni”, natomiast prawcą jest, 
że w myśl art. 40 Rozrorządzenia Nr. 99 Komi- 
Sarza G*nerslnego Ziem Wschodnich z dnia 
14.VIII-1919 r. Rada Miejska na swem organiza- 
cyinem posi:dzeriu uchwaliła pobory dla vice- 
birmistrza w wysokośc: 25 złotych miesięcznie, 
którego to wynagrod enia tak za mie 'ąc ubiegły 
jak i bieżący srzekłem sę na rzecz najbiecniej- 
szych mieszkańców miasta Smorgoń. 

Wyciąg z uchwały Rady Miejskiej m. 
Smorgcnie L. 32 z dnia 13 go grudnia 1927 
roku (protokół Nr. 63:   talnika poświęconezo sprawom wychowania dzieci 

grudzień r. b. przeznacza 
Magistratu na wypłatę doraźnych zapomóg | 
najbarcz ej potrebującym z pośród ubogich 
m sts. Rada Miejska jednogłośnie wyraża 

„2) Nieprawdą jest, że zan'edbuję swe obo- wiązki służbowe, natomiast prawdą jest, że po do. konaniu ostatniej inspekcji powier:« nego mi urzę- 
du przedstaw cie! O*ręgowej Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w imieniu tej-że wyraził mi uznanie га ° sumi nne wykonywanie obowiązków „a następnie otrzym:łem od władz zwierzchnich nagrodę w 
postaci pieniężnej. \ 

3) Nieprawdą jest, że dla własnych celów. zamierzam otworzyć w Smorgoniach teatr, nato- miast prawdą jest, że w lokalu Straszyńskiego z 
mojej inicjatywy będzie w najbliższych dniach 
uruchom ony przez p. |*zeię Adamską od dawna 
oczekiwany w Smorgoniach kino-teatr. 

Odnośne odpisy uchwał Rady Miejskiej za- łączam pociągając autora na wstępie wzmianko- wanego artykułu do Odpowedzi lności s dowej. 
Nadmieniam, že p. Redaktcr „Dziennka 

Wileńskiego" z przyczyn niewiadomych dotych- 
czas nie umieścił w „Dz. Wil.* przesłanego mu 
pr<ezen nie w swoim czasie powyższego sprosto- wania co najwidocz.i.j świsdczy, iż oszczerstwa 
i kłamstwa przez pismo to są tolerowane. 

Z poweżaniem   «„ „Zgłaszając wniosek 'o przyśpic sze- 

p Batorowiczowi uznanie za jego czyn..." 

Lucjan Batorowicz zw 
Naczel'ik Ursędu Pocztowego 
i vice-burmistrz m. Smorzonie.    

     

    

  

_Kulfwralno- Oświatowy 
— "SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) | 

paganda pokoju. W rolach 
ser King Vidor. 
certy radjo. Ostatni 

  

     

   

     

    

   
    

    

      

    

     

QCXADCXADECXAAOPXDODXOBCXDODKOCXDCXD 

KIESZONKOWY = 

KALEKDARTTK NAPORNATOR 
: ną rok 1928. 

Rocznik IV. Cena 40 gr. Zawiera wszelkie adre- 
Sy władz i instytucyj rządowych. Taryfy opłaty 

_. stemplowej, pocztowej. Rozkład jazdy i t. d. 
i ądać wszędzie. 
| Wyd. Biura Reklamowego St. Grabowskiego. 

  

EXDCADCADCADOCXADOCADGCXDTCADCKDO 

RADJOZDRĄDA. 

  

|  — Znowu nie byłeś u nas wczoraj, Jędru- 
„ słu. Kochasz AE . 
` — — A tak! Kocham ultr dynę „Alo“ z Wi- 
leńskiej Pomocy Szkolnej. Tatuś nabył tam apa- 
rat. Mówię c! cackc! Adres: Wileńska 38, 6313 

  

-._. Przy zakupach 

/JANDA_NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA. 
o я 

Kamienica za Ostrq-Rrama 
Ale skowronki dzwoniły po swojemu, srebrzy- 

ie i nie zwracały uwagi na ludzkie treie.  Przele- 
. al się ich głos z pod nieba ku ziemi kryształową 
falą, tak głośną, że prawie widzialną. I zdawało się, 
20 w jej przezroczystym krysztale migocą i załamują 

_ się promienie świetlne igrają tęczą nad dojrzewają- 
= m zbożem. Z pomiędzy kłosów, ku tej powietrznej 
fali, na spotkanie, podnosiła się druga, o ton głębsza 

bardziej matowa, ale równie wnikliwa. Tajemnicza, 
jziemna, uroczysta fala świerszczowego cykotania. 

z e płynęły śladem żydowskiej drabinki i kołysały 
° 40 marzeń Starego Pana. 

"O popołudniu górna przycichła, a zato dolna 
rozszeinrala się wszechpotężnie i zalała cały świat, 
AŻ zwyciężyła. A stało się to, gdy pola rozbiegły się 
nagle w dwie strony i uciekły od gościńca, pozosta- 

jk miejsce olszynowym zaroślom. I zaraz droga 
zza w kamienisty wąwozik, by potem, mozolnie, 
 wygramolić się pod górą i wić się dalej środkiem 
starej zakrzaczonej poręby. Od łąk powiał wilgotny, 
pachnący wodą, chłód. Słońce dotknęło krańca widno- 
kręgu, drgnęło z bólu od tego zetknięcia z twardą 

_ ziemią, poczerwieniało i zaczęło przygasać,- Nawet 
> Tetiekis i zmęczone oczy Starego Pana mogły teraz 

patrzeć w nie bez trudu. Powietrze jęło nasiąkać 
S akies, a koło ucha końskiego przeleciał lelek. Koń 

24) 

ŚŚ 

   

  

     

    

  

  

  

   

- Redakcja i Administracja Jagiellońska 3, Tel. 99, Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor prz ZN i głoszenia przyjmują się od 9 — 3 ppo: 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub titowy) *roaika rekl—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), 

Wvdawan s Wsie „Pozdoń*. 
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DO NUMERU NOWO 

    

  

ROCZNEGO 

  

Wileńskiego przyjmuje OGŁOSZENIA do 3 grudnia „b. r. włącznie w godz. 9—3, 
Miejski Kinematograf | Od d. 31 grudnia do 5 stycznia 1028 r. wł. będzie wyświetlany monurr entainy film: 

Parada śmierci („WIELKA PARADA”), dramat w 14-tu aktach. 
Oryginalne zdjęcia z wojny Ś»iatowej — iako pro- 

głó+nych JOHN GILBERT i RENEE ADOREE. Reży 
Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szczepańskiego. W poczekalni kon- 

seans o godz. 10. Początek seansów o godz. 4. Cena biletów: 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Księżna Gdań-ka* 

HALLO! RADJO!! 
Patefony, gramofony oraz płyty gramof. i patet., 
jakoteż skrzypce. bałałajki, gitary i mandoliny, 
lustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły $рог- 

towe. Maszyny do szycia. 

POLECA 

„UNIWERSAL* 
WIELKA 21 : 

DOGODNE WARUNKI 
LO |>| O |--O O-|O>|0>|_ |-0>|-0>|<>] 

T-Wi 
FYDAWNICZE 

6168 

WIELKI WYBÓR! 

U   

  

LU 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św. IGNACHGO 3. WILNG 

Tealefóe Mr 8—53 
Wykoznje wszelkie reboty drukarskie 
i introfgatorskie szybkę | dokladaie, 
CZASOPI SMA, 

RACHUNKOWE, 
1 BROSZURY, 

  

uszy sztywno do góry ustawił i parsknął. Koła zadu- 
dniły po maluchnej grobli u stawu. W zmurszałej 
bramie, nakrytej koralowym bzem, spotkał gości roz- 
wścieczony pies, a, nieco dalej, gospodarz w płócien- 
nym kitlu, z białemi wąsami. Akurat drugie wydanie 
Starego Pana, ; 

: — A tož niespodzianka, — huknął takim basem, 
że koń drgnął cały, a Żyd wtył się chybnął. 

— Ignaś! Jakżeż można było nie napisać? Ko- 
nie wysłalibyśmy do pociągu! Płać Żydowi i chodź 
do pokoju! Ile, powiadasz? Piętnaście złotych? Ach, 
ty, poganie jeden! Dziesięć dość będzie! Idź na ku- 
chnię, tam tobie herbaty dadzą. Będziesz pił ? 

— Nuuu czemu? Herbaty możno. Ale na kont 

tego, żeby dziesięć złotych, wielmożny pan sam ro- 
zumie, to mnie będzie za krzywda, 

Charkotał coś jeszcze, ale gospodarz energicz- 
nie wyjął portfel z rąk Starego Pana, wyciągnął dwie 
pięciozłotówki i cisnął je z groźną miną Żydowi. 

Żyd zebrał lejce w jedną garść, a drugą, SZpo- 
niasto zagiętą, wyciągnął ku banknotom. Jęczał przy- 
tem i wzdychał ciężko, ale nie protestował wyraźnie, 
nie musiał być bardzo pewnym swojej krzywdy. 

В Tymczasem Stary Pan stał na dużym kamieniu, 
zastępującym próg, przed oszklonym gankiem, pod 

.ciężkiemi makatami dzikiego wina. I patrzył na rząd 
lip, nawprost ganku, za klombem, wzdłuż płotu i na 
zapalające się nad niemi blade lipcowe gwiazdy. 

Swierszoze cykotały teraz tak namiętnie, że po- 
wietrze trzęsło się i szeleściało. Ale to głębokie je-   dnostajne cykotanie potęgowało tylko spokojny urok 

. 17 — 9 wiecz, 
przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA 
dla poszukujących pracy—00%0 zniżki, ogł. 

nie IV 8.mio łamowy. 

„Pesoń”. Drzk. „Paz”, ui, Św, lunacąga 7. Tam. Wyd. 

TANCE Karnawałowe!!! 
Black-Bottom, Blues, Sharieston, Tango 

wyucza w najkrótszym czasie P. BOROWSKI, 
ul. Mickiewicza 22, m. 45. Kurs rozpoczyna się w po 
n'edziałek 2-go stycznia o godz. 6-ej wiecz. Opłata 
10 zł. za kurs. Mazur- 3 go stycznia o g. 7ejw. 6310 

  

  

  

    

  

  

  
MELC IKI EINIKIS e 

  

POKOJU 
elegancko umeblowanego 

(może być salonik) z niekrępującem wejściem (po- 

żądana wanna) poszukuję w centrum miasta. 

Oferty do „Kurjera Wileńskicgo'* dia J. B 6142     
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Niejdbała. 
— Moja siostra je:t strasznie n'eszczęšli- 

wa,—straciła już 4 mężów. 3 
— Nieszczęśliwa? Uważam, że jest to nie- 

odpowiednie słowo, powiedziałbym raczej, że 
jest niedbała. 

prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 

przepotężnej ciszy, wędrującej samotnie rozległemi 
polami To bylo jej krėlowanie: pierwsza chwila po 

zachodzie słońca, kiedy wiatr każdy nacicha i każdy 

ludzki ból. 

Stary Pan zdjął swoją wyświechtaną panamę i 

pokłonił się ciszy. Czuł wielką, radosną błogość i 
wielki przypływ sił. Obrócił się do przyjaciela. 

— Swoje przyjechałem odwojować. 

— Slusznie. I dawno by tak. Pięć lat w mieście 

gnijesz, kiedy taki śliczny kawał ziemi tylko czeka. 
Ot, zuch z ciebie. Ja zawsze sąsiadom mówiłem: je- 
szcze mój Ignaś nie ze wszystkiem niedołęga, jesz- 

cze on tu do nas zjedzie. A ot i jest! Moja prawda 
zawsze musi być na wierzchn, Ha, co? 
(z wielkiej uciechy przyjaciel huknął Starego 

Pana otwartą dłonią po ramieniu, a potem zawrócił 
ku drzwiom i wepenhął prawie do sieni. 

— Stenia! Goświa mamy! Zobacz, kto przy- 
jechał! 

Różowa i biała, z czuprynką modnie przyciętą, 
ale po gospodarsku, w płóciennym fartuszku u pasa, 
stanęła w progu dziewuszka— szesnastolatka i rozcie- 
kawionemi oczyma patrzyła na gościa. 

— Witajże się! Ot, koza! Czegóż oczy wytrzesz 

czaszę Nie znasz? 

— Nie znam, dziaduńku,—odcięła się rezolutnie 
panienka. —Może dziadunio będzie łaskaw przedstawić 

mi pana. к 

— Przedstawič jej!? Ach, blažnica! Ignas, to 

moja wnuczka. Po Julci nieboszczce, świeć Panie nad 

jej duszą. Panna w samej Warszawie na pensję cho- 

jmuje od 2—3 pool. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 8—9 wjęcz. Rękopisów Redakcja nie zwraca: 
i onto czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. sw. Ignacego 5. 

OGŁOSZŚŃ: za wiersz milimetrowy 
cytrowe i tabelowe o 20/0 drożej, 5 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr. ogł z zastrzeżeniem miejscą [00/9 drożej. 
druku ogłoszeń, 

  

        

Terenów || : 
dla gospodarstwa rybnego | Ogłoszenie 

poszukujemy я do 
VWilefskie Biuro | ю 

Komisowo Handl i Ex 
Mickiewicza 21. wi „Meta iledskiege 

przyjmaje > 

PEWNE LOKATY 18 naibardrie 
GOTÓWKI A 

"0 załatwia dogodnych 
Kolńskie Biuro warunkaćh 
omisowo- = Mickiewicza 212. azsa.i | | ADMINISTRACJA 

| „Kurjera Wileńskieg Z KOWNĄ | 
rodzice poszukują córki Jagiellońska 4 
Heleny Kupczyńskiej, po 
mężu niewiadomego: naz- 
wiska. Uprasza się o udzie- 
lenie wiadomości: ul. Dąb- 
rowskiego 5, m. 4. 6309 

"Sprzedam 

DOM 
Dowiedzieć się w 'Admin. 

„Kur WilL* 6233 1 

Gotówkę 

    

Majątek 
około 100 ha berdzo 
dobrej ziemi: z kompl*- 
tem budynków sprzeda- 

my natychmiast. 
Dem H. K. „ZACHĘTA“ | 
Gdańska 6, telef. 9 05 L ks i НК оа 

Wydziersóskię - 
karetkę Forda. 
Kaucja 1000 zł, Wiado- 
mość: Piaskowa 7, m. 9. 
od 10—12. 6294 

w każdej svmie loku 
jemy nzjdogodniej. Krawcowa 

  

  
  

  

  

  
el. 893. 

„ za tekstem —10 gr., ogłoszenia 
Żagraniczne 50/0 drożej. Układ o; 

  

d przyjmuje wszelkie obstalunki 
Don | k. „Tarhgta na płaszcze, suknie, ubrz- 

Gdańska 6, telet 9.05. | nia dziecifine; bieliznę it p. 
62472 Ul. Ciasna 3, m. 4. A. W. 

Czy zapisałeś się na członka 
A 0. PEP.P 

  

dzi, na wakacje do dziaduńka przyjechała. ; 
— A nie na pensję, dziaduniu, tylko do gimna- 

zjum, ' ; 
— Za moich czasów, panie tego, panny na pen- 

sję chodziły i nosiły kosy ładnie na plecy spuszczone, | 
albo w koronę dookoła głowy zapięte. A do gimna- 
zjum chodzili chłopcy i włosy strzygli krótko. Ale 
teraz wszystko szywrot—nawywrot. + 

Panienka zarzuciła glėwkę w tyl, niczem roz- — 
wierzgany konik. 

— Dziadunio jest przeciwnikiem wykształcenia | 
kobiet? W dwudziestym wieku! ar 

— No, uo, Steniuczek! Gdziež teraz pora na | 

   
nie powołania Komisji Opieki Społecznej | 
p. Batorowicz oświadcza, że należną mu z_ 
kasy miejskiej pensję za miesąc lstopad i 

do dyspozycji | 

za 
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dyskyrsa? Dziaduńko tak sobie, ty wiesz! Idź prędko, | > 
każ 20 dobrego przyrzucić do kolacji i żeby starka 
była. Nie codzień się taki gość trafi. 5 

Stenia zaśmiała się, frunęła ku jakimś drzwiom . 
wewnętrznym i znikła, 

W gabinecie gospodarza domu paliła się lampa 
z zielonym kloszem. Okna były pozamykane od rosy Ž 
i kosmate ćmy raz wraz biły całem ciałem o szyby, 
nieprzesłonięte sztorami. Po kątach gęstwił się mrok 
i Staremu Panu, zbyt już nawykłemu do elektrycz- | 
ności, wydało się to ponuro. Ale dobre cygaro i 
słodki odpoczynek, w objęciach rozłożystej staro- | 
świeckiej kuszetki, powróciły mu wnet wewnętrzną 
radość i pewność siebie. „OE 

(D. c. m.). 

Administratof przyjmuje od 9—2 ppoł, ać 

szkaniowe—10 gr. (za wiersz | 
Giószań 5-cio łamowy, na stro- 

  

  

Redaktor wz, A Farznowski. 
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