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Sowiety i rozbrojenie. 
W dniu 30-20 bm. rozpoczyrają 

się w Genewie cbr:dy IV sesji kom 
sji przygotowawczej do  konferencii 
rozbrojeniowej. 1 DE 

„ min, ai, celega 3 ь 
::;!;{ідпшд:а…а%щ który dzić wraz słana rządom państw z któremi Polska utrzymuie stosunki 
z delegacją składającą siłę z kilku plomatyczne następująca nota rządu polskiego: 
wyższych urzędników M SZ. i kilku Na skutek przesłanej do Sekretarjatu Ligi Narodów, powo- 
oficerów Min, $araw Wojskowych, ;iącej się na art. 11 ty paktu skargi rządu litewskiego na rząd 
nic graly zapowiedzieli polski, sprawa stosunków polsko litewskich znalazła się na po. 

swój udział óelegaci sowieccy. Od rządku dziennym, mającego się odbyć niebawem posiedzenia Rady 
szeregu dni z powodu zapowiedzia- | jgi, Wobec powyższego rząd polski uważa za konieczne raz 
nego udziału bolszewików w pracach jeszcze sprecyzować swoje stanowisko w sprawie stosunkow 

mad rozbrejeniem, toczy się w nrasię między obydwoma krajami. 

os 2 RE PRT pAE RA. Rząd polski nie żywi żadnych zamiarów zagrażających nie- 
stępcą komisarza ludowego do spraw podległości politycznej i całości terytorjalnej republiki litewskiej 
zagranicznych p. Litwiaowem, faktycz. į jedynem jego pragnieniem jest nawiązanie z rządem litewskim 
nym kierownik em polityki zagranicznej w qychu najbardziej pokojowym normalnych stosunków sąsiedz- 
Sowietów, wobec choroby Czyczerina, vj, Pragnienia rządu polskiego stale spotykały się z katego- 
+ D jakie ooly Szodkii ryczną odmową wszystkich rządów Litwy, które dziś tak. jak 

do wzięcia udziału w obradach ge- i dawniej twierdzą, że ich kraj znajduje się w stanie wojny z 
newskich. jak wiadomo Sowiety mimo Polską. Zdaniem rządu polskiego taki stan rzeczy brzemienny 
kilkakrotnych zaproszeń pó ;, w niebezpieczeństwa dla współpracy pokojowej narodów nie da 
pracach nad rozbrejeaiem nie brały, się datej utrzymać 

ję konflikt. Szwałca- а 2 ` 2 = 
K której iai 1е Datego więc rząd polski jest przekonany, że wszystkie 
mają miejsc”, oraz podkreślając stale rządy i oświecona opinia świata, zrozumieją jego stanowisko 
swój SAY. stosunek do instytu- j użyją wszystkich środków będących w ich mocy, aby przez 
cji genewskiej. 4 „zakonczenie gtoszonego 2 takim uporem stanu wojny spełnione 
+ Przyjazd na komisję przygotowaw” „0etało jedyne pragnienie rządu po'skiego. 
€zą pizedstawicieli Sowietow będzie 

SYTUACJA W KOWNIE. drugiem z kolei wystąpieniem Sowie- 

«Elta» zaprzecza pogłoskom o przewrocie. 
tów w Gznewie. Poraz pierwszy przy« 
byli delegaci sowieccy na konferencję 
gospodarczą w, maju b. r. RYGA, 28 X. (tel. wł. Słowa) Dziś weczorem nadszedł tu 

P. Litwinow zastrzega SIĘ W WY- komunikat ur ędowej ajencji litewskiej «Elta», nadany do prusy 
władzie, że fakt wysłania delegacji dO w Kownie o godz. 9 wieczorem. Komunikat ne tylko zapr/ecza 
Genewy nie oznacza żadnej zmiany © przewrocie zbrojnym na Litwie, ale również pogłoskom o ja- 
pozycji SSS R. w stosunku do Ligi kichkolwiek zmianach w łonie obecnego rządu. W dalszym 
Narodów. R:ąd sowiecki — mówił B. ciągu „Elta* twierdzi, że pogioski te rozpows eihna Po ska. 
Litwinow — nigdy nie ukrywał swe- Według wiadomości ne urzędowych nadeszłych późnym 
go sceptycyzmu co dO gOtOWOŚCI i więcrorem Z Kowna sytuacja jest w dalszym ciągu wysoce na- 
meżliwości gaństw  kapitalistycznych prężona I przedstawia się pokrótce jak następuje: 
w kierunku unicestwienia systemu mowieński rząd cywilny czyn! wszelkie w.siłki w kierunku 
'wojny pomiędzy narodami, a WIEC W Stworzenia wielkiej koalicji i wciągnęca do niej zarówno chrze- 
kierunku rozbrojenia. Ten brak wiary gcjj qskich demokratów jak i ludovców. W tym celu ustala ws/ei- 
aż nadto usprawiedliwia historja sto- ką pąganka prasowa przeciwko ludowcom i z.więzień wypuszczeni 
sunków międzynarodowych po wojnie zogtalł wsz.scy meleżący do tego stronnictwa. Ostr.e tej koalicji 
światowej, którą pacyfiści najrozmait Skiarosane by było tylka przeciwko socjai-demokratom, Prze- 
szego gatunku usiłowali opatentować wjękłe narady fst onnictw uniemcżliwiwiają szybk ego dokonania 
jako «wojnę ostatnią», oraz ciągły i gzjęłą, które głównie jest zamiarem samego Woldemarasa. 
systematyczny wzrost zbrojeń państw Z drugiej strony t zw. popuarne „rząd wojskowy* to jest 

kapitalistycznych. sfery eficersk e stanowiące faktyczną słę w danym momencie, 
W dalszym ciągu wywiadu p. gtanowc'o piojektowi Woldemarasa opierają się w dalszym ciągu. 

Litwinow nieomieszkeł zareklamować Pogłoski o rychłym przewrocie posiadają Swe źródło w zdecy- 
Sowiety, które jega zdaniem mimo dowanym stanowisku wcjska, które wobec chw.ejnego stanowi- 
przeciwdziałania państw 'kapitalistycz. ska premjera, chce władze ująć w swoje ręce nepodzielnie. Od 
nych czyniły wysiłki w kierusku cho- wczoraj wybuch wsi na włosku i oc ekiwauy jest lada chw'a.— 
clażby częściowego rozbrojenia. Przyj- Sytuację ratuje jedynie autorytet prezydenta państwa Smetony, 
mulą: obecnie udział w wbradach który cyni nadud.ke wysłki celem powstrzymania wojska od 
genewskich, Sowiety uniemożliwiają wystąp ena. 
przypisywanie im winy niedojścia do a : 2 

Zamknięcie partji socjal-demokratów. skutku konferencji, AR z ay 

rzeczy od jakichkolwiek tendencyj Z Kowna donoszą: Wydany tu został zaoczny wyrok na b. posłs do Sejmu 
Pleczkajtisa. Jednocześnie skonfiskowano mu całe jego mienie. — Rządowa = rimperjalistycznych Państwa Sowietów 

proponowało i proponuje wszystkim p jetnya* podaje, że ze wszystkich stron nadchodzą rezolucje z żądaniem wyro- 
ku śmierci na Pieczkajtisa, swym sąsiadom zawieranie paktów © : 

i i ń li“ W nsįbližszych dniach parija socjal-demokratyczna ma być przez czynniki nieagresji. | jeżeli państwa kapitali i a z a. gp: y у 

styczne uważają za miemożliwość rządowe © KAD z 
przyjęcie człkowitego planu rezbro- Pleczkajtis jedzie do Genewy. 

Wbrew wiadomościom, jakie nadeszły z Rygi, o rzekomym wyjedzie 

Nota rządu polskiego. 
W sprawie skargi litewskiej. 

WARSZAWA, 28 XI PAT. W dniu dzisiejszym została Poki 
y- 

jeniowego, ga rs aa zo: 

dzi się na częściowe jego zrealizo- Prezesa Centr. Kom. partji litewskich socjal-demokratów i organizatora Kongre- 

wanie pa EZ p su ryskiego, b posła Pieczkajtisa, do Berlina i Prus Wschodnich, dowiadujemy 

na konferencji. y rozbrojeniowym się, że Pleczkajtis pozostaje nadal w Wilnie. Pleczkajtis | zamierza udać się do 
snym Ea d delegacja g0- Genewy na sesįę senewską ; Ligi Narodów, celem przedstawienia tam sytuacji 
wystąpi podczas obra 8 opozycji litewskiej w Kownie i stanowiska, jakie wobec prześladowań w kraju 

deda się do Genewy bol- zajęła emigracja socjalistyczna. 

ka ay Zdemaskować: W Sprawie przyjazdu dyplomatów z Kowna, 
w oczach proletarjatu całego świata Ze sfer urzędowych wileńskich dowiadujemy się, że nic im nie jest wia. 

hi im erjalistow“, Oraz zną- domem o rzekomem udaniu sie posła : francuskiego i angielskiego w Kownie 
BE oki z stanu. pewnej do Wijna, o czem donoszą z Gdańska i Rygi. 

izolacji, w jakiej po xerweniu t(08u0-- 0 777377 75779 IT WZORZE III 
ków z Angiją i neptašėaia) z Franeją 5 a ы 5 
znalazły się w Europie. $ m $e di Gia e dm «tre _ ROZWIĄZANIE Sejmu I Senufu. 

reg) a" A A wsunąć te. _ WARSZAWA, 28 XI. PAT. W dnin dzisejssym sekretarz pana 
b ojenieciei jakie rzekomo pod wpły- prezesa Rady Ministrów por. Zaćwilichowski złożył w prezydjum 

wem Anglji wkradło się de stosun- obu Izb parlamentu zarządzenie następującej treść: . 

ków pomiędzy Rosją a Niemcami. Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
Niemcom bowiem pen S rozwiązania Sejmu i Senatu. _ 
AS reg Е ааИ Na podstawie art. 26 ust |, w związku z art. 36 ust. 2 Kon- 

Traktat Weusalski, pod gmach którego stytucji, rozwią: uję Sejm i Senat z powodu upływu czasu, na któ- 
'z różnych stron. usiłują czynić pod- ry zostały wybrane. 
kopy. Jednym z takich pockopów ma Warszawa, dn. 28 listopzda 1927 r. 
O sia pożęstowi wszy- podpisano: Prezydent Rzeczypospo| tej Polskiej 

stkie państwa rozbrejone de facto, (—) Ignacy Mościcki 

Niemcy zaś tylko de nomine, gdyż Prezes Rady. Ministrów 
opracowały one system wojskowy za” (--) Józef Piłsudski: 
pewniający im w każdęj chwili uzbroje- 
nie się od stóp do głów. e bai Kiedy odbędą się wybóry? 

T) WARSZAWA, 28, XI, (żel. wł, Słowa). Według ordynacji wyborczej 
: - termin wyborów powinien być oznaczony w ciągu dni 7-miu od dnia roz- 

Poseł Sochącki w Mińsku. wiązania Sejmu i Senatu, w cągu więc bieżącego tygodnia a najdalej w 
Z Mińska donoszą: Przybyła tu pierwszych dniach następnego należy oczekiwaćż dekretu wyznaczającego 

delegacje komunistów polskich na termia wyborów, . 
czele z posłem Sochackim, Siroską Ostatni dzień suwerenów, 
Ljasiskia, das zet Wami „_ WARSZAWA. 28XI. (żeł wł. Słowa). Wiadomość e rozwiązaniu Sejmu = chy twidziaieki @ Rosji i Senatu aczkolwiek była oczekiwana wywołała w Sejmie przygnębiające 
I moka oraz zapewnił o Wrzżenie. ac; s zjawiło się duże pesłów, którzy likwidowali 

K r sprawy osobiste i urzędowe. 

polakicii se mmisynał- Bloki > w południe odbyło się zebranie klubu parlamentarnego Stronnictwa 
sów : Chłopskiego, na którem pos. Dębski przedstawił pięcioletnią pracę klubu 

: p oraz życzył kolegem zwycięstwa przy wyborach. 

;, W sprzedazy Aciaiiemej cena pojedyńczego n—ra 20 groszy. 
Opłata pocztowa wiszesona rycyąitem. 

Redakcja rękopisów aiesnmówionych mję zwracz. 

  

Rryzys Geonęelrzny 
Ruch narodowościowy z jednej 

strony, Spór © podstawy ustroju 

wewnętrznego Czrkwi z drugiej —zło- 
żył się na ostry kryzys, jaki przecho- 

dzi w chwili obecnej Cerkiew prawo- 
sławna w Polsce. 

Dlatego właśnie nie fest najważ- 
niejszem w życiu tej Cerkwi zagad 
nienie kaneniczności lub rewolucyj: 

ności przeprowadzonej w swoim cza- 

sie autokefalji, gdyż sprawą ta, natu- 
ry ściśle teoretycznej i prawnej, scho- 
dzi na plan drugi wobec zagadnienia 
ustrejowego Cerkwi i wobec  ke- 
nieczności ustalenia zakresu'i granie 
w jakie można z pożytkiem Cerkwi 
i zachowaniem interesów państwa 

skierować ruch narodowościowy, 

zmierzający do unarodowienia nas 

bożeństw. 

Obie te kwestje Ściśle się ze so- 
bą łączą, a to z powedu, że zarówno 

dążność w zakresie  unsrodowienia 
Cerkwi przez ukrainizację, lub biało: 
rutenizację, jak też i wysumięcie po- 

stulatu „Sobornych naczał* w ustroju 

Cerkwi mają swe źródło wspólae w 

postawie zasadniczej speleczeūstwa 

prawosławnego, które w miarę Sto- 

phiowego dojrzewania społeczno-na- 

rodowościowego ujawnia dążenie do 
coraz bliższego i czynniejszego udzia” 
łu w życiu Cerkwi w charakterze nię 
tylke bisrnego wyznawcy tej religii, 

ale przedewszystkiem w roli czynni- 

ka, odzegrywującego rolę decydującą 

w Cerkwi. 
Tradycje przeszłości Cerkwi pra- 

wosławnej sprzyjają dokonywującemu 

się nawrotowi ku ustrejowi soberne- 

mu, restytuowanemu w Rosji przed 
dziesięciu łaty na Soborze moskiew- 

skim po dwustu latach życia i orga- 

nizacji Cerkwi w  kieronku wręcz 
odwretnym, narzuconym przez Cara 

Pioira Wielkiego w drodze zaprowa- 

dzenia ustroju synodalnego i podda- 
nia Cerkwi wszechwładnemu wpły- 
wowi państwa, ściślej dynastii. 

Z chwilą, kiedy Cerkiew rosyjska 
proklamowała powrót de  tradycyj 
ustrojowych, będących silnem zado- 
kumeutowaniem  niezalężności we- 
wnętrznej Cerkwi i jej samorządu w 

najszerszem słowa znaczeniu, to zna« 
czy z chwilą, kiedy do głosu decy- 
dułącego w życiu Cerkwi został 
obok duchowieństwa powołany czyn- 

nik świecki—wyznawcy, jako dalsza 
konsekwencja tej reformy pojawiło 
się żądanie zainteresowanej ludności, 

by Cerkiew ta stała się dla nich 

bardziej zrozumiała i bliższa, to zna- 

czy by przemawiała do nich w języ- 
ku ojczystym, tym języku, w którym 
czynnik świecki obraduje o losach 
Csrkwi, 

Naiwnością byłoby przypuszczać, 
że proces demokratyzacji Cerkwi 
a przejście jod organizacji autokra- 
tycznej,  Ssynodalne-państwowej do 

ustroju Sobornego jest właśnie pro 

cesem demokratyzacji — nie peciąg- 
nie za sobą konsekwencyj narodo- 
wościowych, zwłaszcza jeśli się u- 
względni silny wzrost nacjonalizmu 
w czasach powojennych, kiedy obok 
haseł demokratycznych najsilniej za 
brzmiały hasła nacjonalistyczne, gło« 
szone chórem przez różnonarodo- 
wościową ludność Polski, ; 

Dochadzi tu jeszcze czynnik nie- 

słychanie silnie oddzielywujący na 

życie poszczególnych odłamów naro- 

dowościewych, czynnik wybitnie poli- 

tyczny, Obok ustroju  przedwojenne- 

go Czrkwi. prawesławnej —synodal- 
nego, nieodłącznym rysem tej Cerkwi 
było jej eblicze ściśle pafństwowo- 
rosyjskie. Na tem polegała zasadnicza 
cscha tej Cerkwi. 

Obecnie, z chwilą dojrzewania na: 
rodowego poszczególnych narodo- 
wości (Ukraińcy, Białorusini) ten wy- 
bitnie polityczny czynnik — cecha 

rosyjskości Cerkwi prawosławnej — 
został zastąpieny odpowiednikiem na- 
rodowościowym— ukraińskim lub bia- 
łoruskim. Oba tę czynniki narodowe 
(przyczem proporcje ich sily dyna 
micznej należy odróżnić) usiłują za- 
stąpić cechę rosyjskości i, odrzucając 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz nilimetr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 W 

—) staje konflikt 

w Cerkol polskiej. 
ów:wpływ państwowo-rósyjski, chcą 
nadać Cerkwi oblicze wyłącznie naro- 

dows ukraińskie i białoruskie. 
Nie trudno dopatrzeć się w tej 

akcji celów częstokręć wyłącznie po- 
litycznych, jeśli się zważy jak wielką 

rolę w procesie dojrzewania narodo- 

wego może odegrać Kościół. Przez 
nabożeństwo i kazanie, ściślej przez 

język liturgiczny i słowo kapłana, w 

atmosferze religijnego, podnieslego 
nastroju — odbywa się w znacznej 

mierze proces dojrzewania i uświa- 

domienia narodowego szerszych mas 
ludności — i tea moment politycz- 

no -narodawošciowy gra tu wielką 
rolę. : 

Dla przykładu— przez analogję— 

wystarczy wspemnieć, jaką rolę ode- 

grywał Kościół katolicki w zakresie 
utrzymania poczucia naredewego 

polskiego szerokich mas w epoce nie- 
woli maszej politycznej, aczkolwiek 
tylks język kazań był tu językiem 
narodowym, Stąd eczywista pochodzi 

identyfikowanie przez masy katoli- 
cyzmu z polskością. ; 

W: odniesieniu do Cerkwi prawe: 
sławnej, którą nurliują ruchy narodo- 

wościowe inna jest skala porównania, 

inne warunki polityczne, J:Śli się u- 
względni, że Cerkiew korzysta z zu» 
pełaej w Polsce swobody, że mniej- 
szości narodowe mają zagwarantowa” 

ny swobadny rozwój kulturalny, a 

jednocześnie weźmie się pod uwagę 

słab.ze uświadomienie narodowe mas 

ukraińskich i bardzo słabe białorus- 

kich — bez trudności będzie można 

określić ruch narodowy w Cerkwi 

prawosławnej jako do pewnego, stoa- 
nia proces o charakterze bardzo po- 
1 tyczeym. 

I tu właśnie powstaje potrzeba—z 

państwowego punktu widzenia — od- 
różnienia celów cerkiewnych od poli- 
tycznych i skierewania tego ruchu 
narodowościowego w Cerkwi na dro- 
gę państwowej lojalności, o czem bę- 

dzie jeszcze mowa innym razem. 

Charakteryzując ogólnie stan rze- 
czy na tle walki o ustrój Cerkwi—so- 
borny czy synodalny—i dojrzewania 

procesu unarodowienia Cetkwi, stwier- 
dzić należy, iż prawie powszech-'en 

dążeniem ludności prawosławnej w 

Polsce jest osiągnięcie ustroju sa- 
bornego, gwarantującego szerokim 
warstwom ludności udzieł czynny w 
zarządzie cerhi .wnym. 

Z powedu tej postawy ludności i 
odmiennych nieco zapatrywań hierar- 

chji wyższej cerkiewnej w Polsce na 
zagadnienie ustrojowe Cerkwi (jest 
ta hierarchja za ustrejem bardziej 
komyromisowym, skłaniającym się do 

utrzymania ustroju synodalnego) pow- 

pomiędzy dążeniami 

wyznawców a hierarchią Cerkwi. 
Do tego konfliktu na tle peglą- 

dów o ustrój dschodzi proces ukrai- 
nizacji, a częściowo też i białeruteni- 
zacji Cerkwi, niechętnie widziany 
przez biskupów prawosławnych—co 

w całokształcie daje plastyczny obraz 

kryzysu, jaki przechodzi Cerkiew pra- 
wosławna w Polsce. 

W wyniku tego stanu rzeczy pow- 

stać może zagadnienie trzech nicza- 
eżnych Cerkwi prawosławnych w Pol. 
sce—ukraińskiej, białoruskiej i rosyj- 
skiej, zagadnienie poprzedzone spo- 
rem 0 wewnętrzną organizację Cerkwi 

Sprawy te mają silne zabarwienie: 
polityczne i stanowią pierwszorzędny 
interes dla polityki państwowej. 

Lubicz, 

FERM RIANKASTIN TS TOMAS 

Skończyła się wolna jazda. 

WARSZAWA, 28 XI (żel.wł,Słowa) 
Ministerstwo Komunikacji wydała 0- 
kólnik, mocą którego w nocy z 28.go 
na 29 listopada tracą ważność bilety 
peseiskie weluej jazdy. Prośba Pre- 
zydjum Sejmu © przedłużeniu waż 
ności nie została uwzględniona. Jedy- 
nie przedłużeno ważność biletów Pre- 
zydjum Sejmu i Senatu, to zgodne 
jest z Konstytucją gdyż marszalko- 
wie Sejmu i Senatu urzędują do przy- 
szłychi wyborów. 

Jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
on eo arci Oraz z łowicz! 0 25 proc" drożej. Zagraniczne gr. 2 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

List Konstentego ks. Radziwiłła 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Przed kilku tygodniami «Kurjer War- 
szawski» Nr 297 wydrukował artyknł «Во- 
haterowie na eksport> p: Adsmaą Grzymały” 
Siedleckiego, w którym autor operując fał- 
szywewi faktami, czyni mnie zwolennikiem, 
wielbicielem hetmana Janusza Radziwiłła i 
przypisuje mi różne mowy wygłaszane na 
jego cześć w Kiejdąnach, na uroczystości 
złożenia wieńców na jego grobie przez I 
pułk huzarów litewskich. Dalej nazywą mnie 
oportunistą; trzymającym się Litwy dła ko- 
rzyści, z powodu mych dóbr na Litwie ko- 
wieńskiej położonych: 

Wobec tych zarzutów oŚwiądczam, że 
żadnej mowy. w Klejdansch nie wygłasza- 
łem, zwoiennikiem idei hetmana Janusza Ra- 
dziwiłła nie jestem 1 za wielki błąd histo- 
ryczny uważam nadanie jego właśnie imie- 
nia I pułkowi huzarów litewskich, dziś zwa- 
nych radziwiłłowskich. Nie odemnie to za- 
leżało, gdyż w życiu politycznem Litwy do- 
tychczas żadnej roli osobiście nie odegry- 
wam. 

Właścicielem dóbr magnackich Towian 
również już nie jestem, bo ze znacznych 
obszarów, kióre tam na Litwie posiadałem 
po przeprowadzeniu reformy rolnej zaledwie 
mi 80 ha własności w Towianach pozosta 
wiono. Jestem więc dziś na Litwie człowie- 
kiem fi tylko pracy, w dodatku pracującym 
przy bardzo ciężkich warunkach. Innych 
prerogatyw żadnych również na Litwie nie 
mam. 

Nieznsjomość elementarna faktów tej 
sprawy jak również mej osoby, mych prze- 
konań i mojej sytuacji, doprowadziłą 
Grzymałę:Siedieckiego do twierdzeń tałszy- 
wych i lekkomyślnych, z któremi polemizo- 
wač nie mogę. 

Z prawdziwym szacunkiem 
Konstanty książę Radziwiłł. 

Gdańsk, 17 listopada 1927 r. 

Spra:a gen. broni Rozwadow- 
skiego. 

W sprawie gen. broni Tadeusza Rozwa- 
dowskiego, oskarżonego przez urząd proku- 
ratorski o nadużycia władzy, oszustwo i jn= 
ne przestępstwa służbowe, termin oczeki- 
wanej z wielkiem zainteresowaniem rozpra- wy głównej, po licznych wzupełnieniach 
Śledztwa przedwstępnego, zbadaniu šwiad- ków po za granicami kraju będących i t. P. 
niezbędnych formalnościach — wyznaczony 
został ostatecznie w wojskowym sądzie 
okręgowym w Warszawie na dzień 9 gru* 
dnia r, b. 

Rozprawie, która potrwa otoło 10 dni. przewodniczyć będzie gen. dr. Bronisław 
Sikorski. Obrony podjął się adw. dr. Dwer« 
> 5. WE h 

śród wezwanych około 30u Świąd. 
ków figuruje obywatel belgijski Oyen, ы 

„Osoba przedstawiciela ur: ędu pubficzne- 
go ieszcze nie jest zdecydowane; prawdopo» 
dobnie oskaržzč będzie pprokurator ppłk. 
Kaczmarek. * 

Krajowe Stronnictwo Ludowe. 
W ubiegłą niedzielę odbył zjazd dełe gatów: «Wyzwolenia». Stronnictwa Chłop: 

skiego, Związku Drebnych Rolników (posła 
Helimane) i Radykalnej partji Białoruskiej 
(Umiastowskiego) celem utworzenia jednego, 
wielkiego stronnictwa krajowego, 

Po dłuższych i burzliwych debatach za- 
łatwiono projekt po myśli organizatorów 
zlewając się w jeduą grupę t. z. Krajowe 
Stronnictwo Ludowe. 

Podczas wyborów tymczasowego zarzą- 
du delegaci «Wyzwolenia» nie wzięli udziału 
wobec zawieszenia w prawach Członka p. 
Raczkiewicza. Prezesem Krajowego Stronni- 
otwaą Ludowego został obrany mecenas Wi- told Abramowicz. Ponadto w najbliższy 
czwartek Stronnictwo Chłopskie, Zw. Drob- 
nych Rolników i Radykalna partja białorus- 
ka obierze po cśmiu przedstawicieli, którzy 
tworzyć będą zarząd Stronnictwa, 

BZWY 

Wywisd z premjerem 
Woldemarasem. 

RYGA, 28X! PAT. Łotewska a- 
gencja telegraficzna donosi z Kowna: 
Litewski prezes ministrów udzielił dzi- 
siaj przedstawicielom prasy wywiadu; 
w którym oświadczył na wstępie, że 
wszystkie pogłoski 0 rzekomem nie- 
bezpieczeństwie wojny między Litwą 
a Polską pochodzą przeważnie z Mo- 
skwy. Rząd litewski jest zdania, ze 
wszystkie wiadomości O niebezpie- 
czeństwie wojny są bardzo przesadzo- 
me. Mimo zdobycia Wilna przez gen. 
Żeligowskiego układ suwalski nie zo. 
stał arulowany. W układzie tym zaś 
obie strony zobowiązały się do zała« 
twiania wszystkich nieporozumień w 
drodze pokejewej. 

Pozatsm zarówno Litwa, jak i Pol- 
ska należą do Ligi Narodów, której 
obowiązkiem między innemi jest zapo- 
bieganie wojnie. Jeżeli Liga Narodów 
w tym wypadku zawiodłaby, to by- 
łoby to jej końcem, a do tego mo- 
carstwa zachodnie nie chcą dopuścić 
i nie dopuszczą. Rząd sowiecki liczy 
sią jeanak z możliwością wybuchu 
wielkiego zatargu międzynarodowega 
i dlatego oświadczył w nocie do rzą: 
du polskiego, że niemógłby pozostać 
neutralnym, gdyby Polska miała wo» 
bec Litwy agresywne zamiary. Sowie- 
ty jednak w żaden sposób nie gro: 
ziły Polsce wojną. 

Woldemaras zapowiedział nast 
nie, że w najbliższych dniach ukaże 
się oficjalny komunikat, podający 
szczegóły o toczących się rokowa- 
niach ze stronnictwami politycznemi 
w 'sprawie rozszenia podstawy rządo- wej. Rokowania w tym kierunku to- m sł ze stronnictwami bloku pra: 
witowego, a w niekiórych sprawaci 
ównież z iaudininkami. К



ECHA KRAJOWE 
OSZMIANA. 

— cŚwięto Młodzieży». W nie- - 
dzieję 20 listogada r. b. odbył się 
uroczysty cbchód «Święta Młedzieży» 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej w Oszmianie dzię- 
ki energicznym zabiegom sekretarza 
skręgowego d-ha J. Skupińskiego. Już 
w przeddzień uroczystość zapowiedział 
capstrzyk, który przeciągnął ulicami 
miasta przy blaskach pachodni, 

Na uroczystość niedzielaą przyby- 
liz Wilna p. pułk. Władysław Pia- 
secki prezes Rady Związku Wileń- 
skiego i komendant Związkowy W.F. 
iP.W, oraz p. Bernard Rusiecki w 
zastępstwie sskretarza generalnego 
związku. Przed Mszą sw. przy „Og- 
nisku*. Przed Mszą św. przy Ognis- 
ku S, M. P. odebrał raport p. 
plk. Piasecki, a wszyscy druhowie i 
druhny udali się do kościoła z dwo- 
ma „sztandarami. Podniesłe kazanie 
wygłosił patron S. M.P, Ks. Zyg- 
munt Żejdzis. W kościele był obecny 
z władz państwowych p. Starosta Z. 
Kowalewski, który po nabożeństwie 
przyjmował wraz z przedstawicielami 
Związku i miejscowego patronatu de- 
filadę, W karnych szeregach kroczyli 
druhowie z karabinami na ramieniu w 
liczbie około setki oraz druhny nie 
mniej licznie i sprawzie. Tłum ludzi 
przyglądał sią na placu. 

Ruszyli wszyscy ku Teatrowi i 
tam odbyła się Akademja ku czci 
św. Stanisława Kostki. Dabrze opra- 
cowany referat wygłosił p. Naczele 
nik Massalski, w duchu państwowym 
iw imię zgody wśród młodzieży 
pięknie przemówił p. starosta Kowa- 
lewski oraz na temat znaczenia SM. 
P. w życiu społecznem naszego pań- 
stwa p. Rusiecki. Druh Runiswicz 
rzucił płemienne wezwanie do społe- 
czeństwa © poparcie idei i organizacyj 
Si M. P, a chór odśpiewał parę , pio- 
seniek. 

Wieczorem odbyło się przedsta- 
wienie z dość urozmaiconym progra- 
mie. Na przedstawienie przybyli także 
przedstawiciele mi:jscowego spole 
czeństwa, a między łunemi zauważy- 
liśmy ks. Dziekana Piekarskiego z 
Żupran, znanego działacza społecz- 
tego i przyjaciela młodzieży oraz p, 
Inspektora Szkolasgo Starošciaka. W 
sali kasyna urzędniczego ochoczo 
młodzież spędziła resztę wieczoru. 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
w Oszmianie mimo licznych i rozma* 
itej natury przeszkód rozwija się po- 
myślnie dla dobra Kościoła I Państwa 
naszego. Możemy patrzeć w przysz- 
łość spokojnie. 

: „Oszmiariczuk“, 

swych nazwisk i adresów, a 

majora Dąbrowskiego: 
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RÓŻNE SPRAWY. 
Pamiętniki p. Hipolita Korwin 

Milewskiego — O grób dla Zerom- 
skiego 

P. Hipolit Korwin-Milewski b. po- 
seł z b. gubernji Wileńskiej do b. pe- 
tersburskiej Rady Państwa przebywa 
obecnie stale w Poznaniu procul ne: 
gotiis. Niezupełnie próżen wszelkiego 
zajęcia. Likwiduje, już właściwie cal- 
kiem zlikwidował, ziemską swoją po- 
siadłość w Oszmiańskiem, tak  pięk- 
nie przed wojną zagospodarzone Łaz- 
duny. Sprzedane,  rozparcelowane... 
Dziedzie Łazdun, obecnie już pod 
ośmdziesiąt lat sobie liczący, osiadł 
w Poznaniu na stałe; do Warszawy 
zazierał ostatniemi czasy tylko wów- 
czas gdy go interesy przynagliły; wy- 
biera Big ma czas dłuższy do P ryża... 
W każdym razie, cały jest, jak się 
dziś mówi, ku zachodowi Europy па 
stawiony; chętnie powtarza, że w tu- 
tejsze strony chyba już nigdy nie 
zajrzy... 

Ubyła krajowi naszemu tęga gło- 
wa, ubył umysł światły a w gruntow= 
ną wiedzę zasobny. A i pióro ubyło 
nam cięte, o wybitnym talencie publi- 
cystyczuym i połemicznym, czego do- 
wód niejeden znaleśćby można na 
strenicach „Kurjera Litewskiego” z 
przed dwudziestu z okładem lat, 

    

Komitet Organizacji Zjazdu Uczestników Oddziału 
majora Dąbrowskiego prosi 
wzięcia udziału w  zjezdzie, o wczesne nadsyłanie 

tych oficerów i żołnierzy, którzy brali udział w walkach 
„Oddziału. Wszelką korespodencję należy kierować do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Uczestników Oddziału 

Wilno, ui. Mickiewicza 4, 

Redakcja „Stowa“, 

  

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na GRUDZIEŃ. 

Konto Czekowe Słowa Р КО 

Nr. 80259 

  

BRASŁAW. 

— święto policyjne. Z powodu 
święta policji państwowej z inicjatywy 
Komendanta Powiatowego p. Kubars 
skiego potworzyły się we wszystkich 
gminach powiatu brasławskiego ko- 
mitety specjalne, które zakrzątały się 
gorliwie mad urządzeniem przedsta- 
wień i zabaw w celu pomnożenia 
funduszu pomocy dla wdów i sierot 
po policjantach, Pomimo, że powiat 
masz mależy do najbiedniejszych w 
Pelsce, że największe esiedla nasze 
liczą najwyżej po parę tysięcy dusz, 
zdołano zebrać 1082 zł. ma cel wyżej 
wymieniony. Przy tej okazji poli_ja 
nasza miała możność przekonać się, 
że jej uczciwa, a trudna praca zna- 
lazła uznanie u ludności. Za dobry 
stan bezpieczeństwa, za spokój o ca- 
łość dobyiku swego mieszkańcy po- 
wiatu mają dużo wdzięczności dla 
czujnych, a niezmordowanych siró- 
żów ładu i porządku. Wymownym 
tego świadectwem był telegram nade- 
słany z okazji Święta z Diui od ko- 
msitetu miejscowego z wyrazem „czci 
i uznania Panu Komendantowi powia« 
towemu za podwładnych funkcjona- 
rjuszy, którzy ma najdalszych rubie- 
żach Rzeczypospolitej irzymają god» 
nie įeį sztandar“ 
ARUSF TITAN IZ RAA O TEKSIKETA 

Rzeka na rynku miasta. 

PAERREGAUX. įAlgier) 28 XI Pai. 
W nečy Zz piątku na sobotę, rzeka 
przepływająca ped miastem Mostagan 
rozwaliła tunel, a wzburzone wody 
runęły na wielki rynek roiasta.; Domy 
znajpujące się na drodze rozszalala- 
go żywiołu zawaliły się i zniknęły 
pod wodą. W mieście działy sią naj. 
okrepniejsze sceny. W ciągu trzech 
kwadransów przestało istaleć około 
60 domów, w tej liczbie pałac spra- 
wiedliwości. Na miejscu gdzie stały 
domy nie gozostals nic. Widnieją 
tylko glębokie jamy do 20 m. głębo- 
kości. Trąba wodna posuw-jąc się 
dalej doszła do dzielnicy zamieszka- 
łej przez krajowców, gdzie domy 
lżejszej konstrukcji pochłanięte zosta- 
ły w jednej chwili, W dzielnicy €uro- 
pełskiej naliczono okało 60 ofiar 

Kapitał amerykański interesuje 
się Polską, 

WARSZAWA, 28. XI. (Żel.wł Słowa) 
W :najbliższych dniach mają odbyć 
się narady z przedstawicielami ame- 
rykańskiege koncernu Harrimana w 
sprawie kredytów ma cele inwestycji 
przemysłowych. Przyjazd przedstawi- 
cieli koncerau Harrimana świadczy o 
wzmožonem zainteresowaniu — 818 
Ameryki rynkiem pelskim. 3 
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P. Hipolit Kerwin-Milewski już 
podczas wojny zerwał ze wszelką dzia- 
łalnością społeczną Oraz  pelityczną. 
Powiedział sobie: bastal I — zasiadł 
pisać pamiętniki. Jak en to umie pi- 
Szć: dosadnie, jędrnie, mocne, mie 
owijając niczego w bawełną i — aż 
nadto złośliwie, bywa, że drapieźnie, 
a bywa, że z ironją gorszą stokroć 
niż najostrzejsze wymyślanie. P. Hi- 
polit Xorwin-Milewski gdzie przeszedł, 
tam, jak synapizm, bąbie po sobie 

zostawił. : 
Uroslo owych pamiginikow, arcy- 

ciekawych, ze dwa grube tomy. Miał 
ie w ręku, badając rękopis „wydaw- 
niczo“, szef firmy G:bethner i Welff 

, Gustaw Wolff. Okrutnie go „wziąl“ 
aki materjal wydawniczy, lecz zląkł 
się. Drastyczność niektórych ustępów 
wydała mu się zbyt daleko posuniętą 
w słosunki i sprawy za bardzo jesz- 
cz” aktualne, Doradzał autorowi pa- 
mię'nika aby sam go wydał, pod 
włisną firmą nakładową, co dla p. 
Milewskiego nie przedstawiałoby żad- 
nych trudności. Zresztą — ileby też 
to się w lot rozeszłe egzemplarzy ża: 
kiej książki! 

Lecz p. Milewski pomyślał, pomy. 
Ślał.. i rękopis tam gdzie go prze- 
chowuje odłożył. 

— Owszete, — mówił niedawno 
jeszcze komuś— pamiętniki moje będą 
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Ryskie władomości o ultimatum 
GDANSK, 28 XI PAT. Z Rygi donoszą do pism tutejszych: Przesi- 

lenie na Litwie dochedzi do punktu kulminacyjnego. Przez całą ubiegłą 
moc Woldemaras prowadził z cetralnymi zarządami wszystkich stronnictw 
litewskich narady, mające na celu znelezienie dróg umożliwiających Litwie 
wyjście z obecnej trudnej sytuacji. Wynikiem tych narad była konferencja, 
która odbyła się następnie między Wełdemarasem a partją chrześcjańsko- 
demokratyczną w sprawie wstąsienia tej partji do rządu. Jak słychać žw 
najbliższych godzinąch wszystkie stronnictwa wręczą Woldemarasowi ulti- 
matum, do którego przyłączczą się również wyżsi oficerowie. Ultimatum 
domagać się będzie niezwłocznej reorganizacji rządu. Dalej komunikują, że 
posłowie angielski i francuski wyjechali autemobilem z Kowna udając się 
do Wiłna. 

Pogłoski o ultimatum wojska 
Aresztowanie oficerów, 

GDANSK, 28—XI, PAT. Z Kewna donoszą: Pogłoski o zamachu 
dokonanym jakoby w Kownie, wyłoniły się stąd, że około 20 oficerów za- 
stało estatnio w Kownie aresztowanych, Była to delegacja wojskowa, która 
z remienia wielkiej części armji litewskiej zgłosiła się do prezydenta repu: 
bliki Smetony z żądaniem rezszerzenia koalicji rządowej. Woldemaras 
żądanie to odrzucił i polecił natychmiast aresztować tę delegację. 

BERLIN, 28—XI. PAT. „Berliner Tageblait" donosi, że szef garni- 
zonu litewskiego w Poniewieżu Petrukis, który wystęsował do rządu Wol: 
demarasa ultimatum, jak również pułk. Szumskis i kpt. Gattkus, którzy 
wręczyli to ultimatum Woldemarasowi zostali aresztowani i internawani św 
jednym z fortów. 

Woldemaras oczekuje podobno, że po spotkaniu z Marszałkiem 
R w Genewie, wróci z gotowem porozumieniem polsko-litewskiem 

o Kowna. 

Prowokacyjne wystąpienie prezesa „Sownar- 

komu* Białorusi, 3 
Z Mińska donoszą: Na odbywającym się tu XI zjeździe komuni- 

stycznej „zartji Białorusi Sawieckiej z olbrzymim sprawozdaniem wystąpił 
najwyższy przedstawiciel rządu Biał. Sowieckiej, mianowicie prezes Rady 

Komisarzy Ludowych, Knoryn. Knorin wygłosił pod adresem Polski i rzą. 
du Marszałka Piłsudskiego prowokacyjną mowę, w której nazwał obecny 

rząd Pelski bezlitośaego teroru i represyj, uprawiający politykę przekup- 

stwa, prowokacyj i szpiegostwa, 

„Polskie plany w stosunku do Litwy — oświa”czył Knoryn — estat- 
mie kroki, które w tym kierunku poczynił rząd Piłsudskiego, są próbnym 

manewrem do wcielenia Litwy do Polski. Polska w swej ekspansji 
wschodniej chce zająć Litwę na zasadach autonomii, a następnie skieruje 
swe zaborcze płany wojenne do Białorusi i Ukrainy*. 

Tajna konferencja komunistów litewskich 
Według wiadomości z Mińska dn 30 listopada, o godz. 6 wieczo. 

rem odbędzie się w lakalu mińskiego okręgowego komitetu komunistycznej 

Partji Białorusi, tajna konferencja komunistów litewskich, Konferencja 
omówi Sprawy związane z kongresem litewskim zwołanym na dzień 
8 stycznia r: b. do M ska. 
TODT KITA EI TIESTO TOO 

Miaždžący wyrok w sprawie pos. Korfantego, 
WARSZAWA, 28XI (tel. wł Słowa). Sąd Marszałkowski w składzie 

posła Stanisława Thugutta jake Superarb tra i posłów Adama Pragiera i 
L:ona Zółtowskiego, jake sędziów powołany do wydania wyroku w spra- 
wie zarzutów postawionych posłowi Korfautemu, po rozpatrzeniu sprawy 
orzeka jak następuje: 

Na zarzut pierwszy czy poseł Wojciech Korfanty dopuszczał się na- 
dużyć padatkowych na szkodę skarbu państwa, sąd marszałkowski zwa. 
żywszy, że dochody za rok 1925, jak również kapitał, od którego odsetki 
były policzone, nie stanowił własności posła Korfantego, lscz by! wlas- 
nością spółki „Fiducia* w Katowicach, względnie Górnośląskiego Związku 
Górniczo Hutniczego w Katowicach (Barg u Hutenverein) orzeka, że po- 
stąpowanie posła Korfantego mie stwierdziło świadomego dążenia do 
uchylenia się od ustawowej powinności podatkowej przez złożenie nie. 
prawdziwych zeznań o dochodzie. Co do innych źródeł dochodu, podle- 
gających opodatkowaniu, władze skarbowe nie zgłosiły zarzutu świadome- 
go uchylania się od powinności podatkowej. 

Na najważniejszy zarzut, czy poseł Kerfanty pobierał subsydja od 
jakichkolwiek organizacji niezgodnie z charakterem posła i publicysty 
polskiego, sąd eświadcza: 

Zważywszy, że poseł Korfanty, otrzymał od Związku Górniczo-Hutni- 
czego względnie „Fiducji* w” czasie od 1-go ligca 1926 r. „Drukarni Pal- 
skiej* w Warszawie, na kupno dziennika «Rzeczoospol ta», na pokrycie 
defcytu dziennika «Rzeczpospolita» ogółem 2157 638 zł. 41 gr. że w 
jlstopadzie 1926 r. otrzymał dodatkowo na te same cele od tegoż samego 
Związku 62.452 zł., że od stycznia 1027 r. drukował dziennik <Rzeczpo- 
spolita» będący podówczas własnością mosła Korfantego bezpłatnie w 
«Drukarni Polskiej» należącej podówczas do Związku Górniczo-Hutnicze" 
go do wysokości kosztów druku w sumie 18000 zł. miesięcznie, że na 
dziennik «Polenja» wypłacał tytułem subwencji pesłowi Korfantemu tenże 
Związek od listopada 1925 roku do listopada 1927 roku przeciętnie po 
20 tysięcy złotych miesięcznie— 

sąd ps rozważeniu i zaznajomieniu się erzeka, że pobieranie subsy- 
djów ed Górnośląskiego Związku Górniczo: Hutniczege (Berg u Hutenve- 
rein) przez posła Korfantego w okolicznościach jakie to uczynił, nie lico- 
wało z godnością posła i publicysty polskiego. 

Na okoliczność łagodzącą sąd uważa, że w tym czasie Związsk Gór- 
niezo Hutuiczy wypłacał subwencje „również innym pismom. 

Na zarzut trzeci, czy pos: Korfanty jako prezes Rady Nadzorczej 
Banku Śląskiego postępował zgodnie z przepisami grawa i honoru, sąd 
uwzględniwszy wszystkie okoliczności orzeka, że postępowanie posła Ког- 
fantego jako prezeza Rady Nadzorczej Banku Śląskiege nie było zgodne 
z przepisami prawa i dobremi obyczajami kupieckiemi, 

Powyższy wyrok wręczył w dniu dzisiejszym przewodniczący poseł 
Thugutt oskarżonemu pos. Korfantemu i marszałkowi Szjmu  Ratajowi. 
Wśród obecnych wyrak wywołał duże wrażenie. Ogólnie oświadczają, że 
wyrek aczkolwiek bardzo surowy jest sprawiedliwy. 

wydane. Tylke dopiero po mojej 
śmierci. 

Do tych właśnis słów niech mi 
wolno będzie dodać króciutki ko“ 
mentarz. 

Ani chwili nie wątpię, że pamięte 

pomnikami mogły dumać przyszłe, 
najdalsze pokolenia... 

Nie mamy oficjalnego Panteonu, 
którego by zwiedzali cudzęziemcy 
podziwiając mnegość wielkich ludzi 
wydanych przez naród polski. 

W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ. 
Dwudziestą rocznicę zgonu Wy. do; żale i przekleństwa Įswdochy gi- 

spiańskiego upamiętniła wezoraj Re- nęły w dykcji mocno  szwankującej. 
duta wystawieniem „Sędziów* w uję- Bardzo dobry Natan, silnie realistycz- 
ciu reżyserskiem i dekoracyjnemm—cał- ny, odcinał się za bardzo kontrasto= 
kiem nowem. wo od otoczenla, 

Cry dobylo ono nowe jakie walo- 
ry estetyczne i filozoficzne ze sztuki, godziny przed północą!) poprzestań- 

Nie analizując szczegółów (na pół 4if 

nik p. H.polita Milewskiego nietylko 
jest wysoce ciekawy lecz zawiera też 
mnóstwo maaterjału historycznego i 
obyczajowego niemałej wartości. Lecz 
oprzeć się nie mogę wrażeniu, że Z 
każdym rokiem strona anegdotyczna 
pamiętnika—a niewątpliwie rozwinięta 
jest nie skąpo—traci i tracić będzie 
na interesie dla ludzi powojennych. 
Bal Ręczyłbym, że wiele spraw, które 
jakże okrutnie pasjonowały ludzi przed 
wojną, już dziś całkiem nie iateresują 
teraźniejsze społeczeństwo. 

Pojęcie przechedzi jaka przepaść 
już utwerzyła się między przedwojene 
nemi a powojennemi czasamil 
ct; Obawiam się aby mawet tak bar- 
dzo niepospolita książka jak nadziany 
faktami, rewelacjami tudzież wszelkim 
„palnym materjałem* pamiętnik Hi- 
polita Korwin-Milewskiego, w tej prze- 
paści—nie utonął. 

* 

Nie mamy oficjalaego. Panteonu, 
gdziebyśmy mogli grzebać wielkich 
mężów, co wyszli z narodu pelskie- 
go, „aby przed ich sarkofagami lub 

‹ 

Nie mamy oficjalasgo . Panteonu 
dlatego aby wyróżnione były pogrze- 
baniem zwłok „w Pantsonie”: wielka 
zasługa lub talent ogroamny.. 

Wawel... Skałka... To nie Panteon, 
jaki go wolna i suwerenna Polska 
mieć powinna. 

Zanim jednak stanie oficjalnego 
Pantsonu monumentalny gmach — @а- 
czega by po wszystkich miastach 
polskich nie miały być rozsiane gro- 
bowce tych, którzy Polsce życie swe 
oddali i chlubą ją okryli? 

. Oto mp. dobyto temi dniami z 
ziemi ementarnej zwłoki Żeromskiego 
i przeniesiono je do nowego gro- 
bowca na warszawskim cmentarzu 
kalwińskim, do grobu «własnego» jak 
opiewał komunikat Polskiej Agencji 
Telegraficznej. Wszystko odbyło się 
wśród uroczystego nastroju. Trumnę 
wyjęli z grobu Kaden « Bandrowski, 
Goetel, Lechoń, Lorentowicz, Maku- 
szyński, Skoczylas, Tuwim i Wie- 
rzyński. Nowy grób w którym spo- 
częły zwłoki autora «Popiołów» przy= 
walono blokiem granitowym poche- 
dzącym z rozebranego soboru na 

którą pod jwzględem budowy nazwać my na stwierdzeniu sporego niedo- Z CBN RSP, 

  

wolno arcydziełem Wyspiańskiego? 
ESY odpowiedź w zawięsze- 
niu, 

Wystarczy na razie powiedzieć Jto 
tylko, że znowu czysto realistyczne 
postacie rzucone w mise - еп - зсёле 
symboliczno - skrótową, która bynaj- 
mniej nie wzmocniła, pomimo całej 
swej nastrojowości ideowej konceacji 
Wyspiańskiego. Wręćz przeciwnie: 
koncepcja ta z większą O wisle siłą 
wyłania się, wydobywa z inscenizacji 
choćby najbardziej naturalistycznej. 

Nic nie pomogło dodanie tajemni- 
czej pos'aci zamaskowanej, wtórują” 
cej na skrzypcach marzeniom i tęskno- 
cia Joela. Czy to ma być ujęta w 
symboliczną personifikację dusza Joela? 
W pośrodku dormaniemanej karczmy 
na dwustopaiowem podjum przykry: 
tem suknem czerwonem stoi duży 
stół okryty zielonem suknem... Oba 
jaskrawe kolory działają wprost nie- 
samowicia a podjum zwęża niemi- 
łosiernie plac, na którym rozgrywa 
się akcja. 

Samuela imprekacje wypadły bla: 

ciągnięcia osiągniętego wrażenia do 
skali zamierzań. 

Peprzedziła „Sgdziów* jedna od- 
słoma «Nocy Listopadowej”. Tu zno- 
wuż deklamacja Pallady niedepisała a 
fragment od całości oderwany prze: 
szedł bez wrażenia. 

Oba przemówienia: p. Mieczysła- 
wa Limanowskiego i prof. Srebrnego, 
miały momenty luteresujące. Jak na 
salę teatralną była prelekcja prof. 
Srebrnego za subteldą i nieco za 
długą. 

Publiczności zebrało się sporo. 
Nawiasem uwaga. Rocznica... dwti- 

dziesta od zgonu choćby nawet Wy- 
spiańskiego niema w sobie powagi 
przemawiającej da wyobraźni. Jeżeli? 
sia „Šwigci“ 20-tą rocznicę, to cze! 
muż mie każdą? Nie mależy uaduży- 
wać nawst nmajbardziaj uroczystych 
dat. Inaczej końca by nie było... eglą- 
daniu się wstecz, zamiast wytężania 
całej energ]ji i uwagi dla dzisiejszego 
dnia łącznie z czujnem baczeniem na 
to, co jutro przyniesie. 

O Polsce zagranicą. 
Paszkwii d'Etchegoyen'a. 

Nie ulega wątpliwości, że prasa polska, 
zamieszczając sążniste artykuły O każdym 
paszkwilu, jakl się przeciw nam zagranicą 
ukaże, dopomaga pośrednio do rozprzestrze- 
nienia się tarowego. Przedewszystkiem wie- 
lu czytelników polskich, chcących się dowie- 
dzieć co też jakiś tam autor o nas napisał, 
kupuje jego książkę. Następnie wrogie nam 
propagandy, znajdując ra łamąch naszej 
prasy pełne jęków i oburzenia artykuły, po- 
wiadają sobie, że broń jest widocznie sku- 
teczna i... pracują usilnie nad rożprzestrze- 
nieniem paszkwilu. W rezultacie wydawca 
stwierdze, że nie zrobił złego interesu. 

Tem sobie możemy tylko wytłumaczyć 
fażt, że sławetne głupstwo d'Etchegoyen'a, 
jakie p. t. Pologne, Pologne wyszło dwa la- 
ta temu w Paryżu u Delpeuch'a, ukazało 
się już w przekładach niemieckim p. t. Po- 
lens wahres Gesicht (u K. F. Koehlera) i 
augielskim p. t. The Comedy of Poland (u 
Alien and Ucwin). 

P. Emil Laloy, zdając w Mercure de 
France sprawozdanie z wydania francuskie- 
go, nspisał, że opis wrażeń z Polski posłu- 
Żył tylko autorowi dla spożyikowania wszyst: 
kich niekoizystnych o Polsce informacji. Zaś 
literacki dodatek 7imes'ów stwierdził, że an- 
tor «uczynił na ołtarzu humoru ofiarę ze 
ścisłości i sprawiedliwości». 

3 miljony franków okupu, 

PARYŻ, 28. XI, PAT. „Ls Matin* 
demosi, że władze francuskia w Ma. 
roku zgodziły się wypiacić tubylcom 
za uwolnienie wziętych do niewoli 
Europejczyków okup w wysokości 3 
miljony franków, odmówiły jednakże 
przyjącia warunk“w domagających 
się zapewnienia napastnikom nieka- 
ralności. 

placu Saskim... pomysł nie do zbytku 
szczęśliwy. Ale — do każdego bloku 
granitowego da się symbol ten lub 
ów dorobić... dośpiewać, Przemówił 
Andrzej Strug. Wśród „žatobnych 
słuchaczów* znajdowali się małżonka 
wielkiego pisarza pani Anna Żeremska, 
jego córka Monika, całe grano lite» 
ratów, członków Penclubu, cały Za- 
stęp przyjaciół, Było też sporo t. zw. 
publiczności. Słowem wszystko ©d- 
było się jaknajpiękniej, fakrajlepiej, 

Ale oto przypomnijmy sobie, że 
w Nałęczowie, gdzie Żeromski tak 
często przebywał, gdzie napisał tyle 
najprzedniejszych swoich utworów w 
domku zwanym „Chatą”, jest przecie 
kaplica będąca zarazem grobowcem 
najukochańszego 'syna Żeromskiego, 
Adama, zbudowana na gruncie do 
Żeromskiego należącym. 

I ete, co nagisał kilka dni temu 
w „Kurjerze Wileńskim" architekt p. 
an Witkiewicz. Napisał czarno na 
iałem, że Żeromski prosił go jako 

budowniczego i przyjaciela o wybu- 
dowanie kaplicy tak, aby kiedyś obok 
ukochanego syna sam mógł spocząć. 
„Zgodnie z jego wolą — pisze p. 
Witkiewicz — kaplica została zbudo- 
wana. Po przeniesienu do tej kaplicy 
trumny ze szczątkami ukochanego 
syna, Ztromski długo kięczał sam 
przed zamurowaną już płytą grobo- 

отооюеюеюе @ 
Rada Opiekuńcza Kresowa jesi 

instytucją, która roznieca oświatę : 
pozaszkolną pomiędzy ludem wst 
i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej. 

Czy jesteś jej członkiem? (Wilno, 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do 8ej; 

  

UWAGA! SENSACJA DNIA! 
Najpiękniejszy film sezonu! 

„moc miłości” 
arcydzieło opiewające 

PRAWO PIERWSZEJ NOCY 
na mocy którego magnat miał pra- 
wo do nocy poślubnej żon swych 

* poddanych, 
Premjera Jutro w kinie 

KCEŁ GO $°     
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u Wielki wybór 3 
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Czy wiesz, že od 1-g0 do 
8 go grudnia odbywa się 10- 
terja akademicka. Układając 
budżet na miesiąc grudzień, 
nie zapomnij wstawić pozycji 
«na loterję akademicką», 

wą, a potem wychodząc z kaplicy 
wskazał murarzom ręką miejsce i po- 
wiedział: „7u mnie kiedyś zamurujcie*, 

_ Ależ to przecie testameat, state 
mia wola pisana na karcie — ustnej 
tradycjil 

Jakże można zignorować tak wy- 
raźde postanowienie i życzenie Ża- 
romskiego? 

A w dodatku jeszcze: jest coś, co 
każe ludziom słusznie wierzyć, żę 
tam gdzie powstałe coś „z ducha*, 
jest jakby jakaś specyficzna duchowa 
atmosfera przepajająca wszelką ma- 
terję. Fortepjan, na którym grał Szo- 
pen, nie jest li tylko — okazem mu- 
zwalnym, Cząstkę swej duszy Szopen 
w nim zostaw 1 

To samo z „Chatą” nałęczowską... 
Toe samo z grobowcem tamtejszym 
Adasia Żeromskiego. 

Dziwić się trzeba, że ludzie tak 
przecie wrażliwi i subtelni jak ci, co 
zwłoki Żeromskiego przenosili ma 
warszawskim cmentarzu kalwińskim 
z jednej mogiły do drugiej, nie od- 
czuli, że miejsce dla grobu Stefana 
Zeromskiego może być tylko — w 
Nałęczowie. 

Konspiracyjnie rzecz się stała —i, 
niestety, opacznie. 

Ge. J.



Wrażenia teniralne, 
В, Lonsdale: „Koniec mistress . Chey 
ney“, komedja w 4 aktach. Przekład 

N. Nuovilli. 
Ekspedjentka sklepowa, 

chetna, uczuciowa, miła,. ale, wiado 
mo, stworzenie młode i pełne radości 
życia, rade i wystroić się i zabawić, 
a niemające zaco—trafła w ręce mo» 
terycznego apasza, który ją wykiero- 
wał, wstyd powiedzieć, na zawodową 
złodziejkę ale w jakim stylu! W naj- 
wyższym; w europejskim .. 

Cała jest szajka oszustów i rzezi- 
mieszków, na których czels stoją: on 
i ona. Ona wśród środowisk najwyż- 
szej arystokracji angielskiej odgrywa 
rolę samotnej, nieco egzentrycznej, 

bogatej <pani Cheyney», słynącej z 
urody, dowcipu i prześlicznych przy- 
jęć. jej stużba—z Charles'em na cze- 
łe (kamerdyner jaśnie pani)—to sami 
zakenspirowani zbóje... Ny, i ekrada 
się akuratnie lordów i  margrabiny, 
hrabianki i baronetów, a gdy się da, 
to i osobników zgoła kiepsko Uro“ 
dzonych. 

Aliści z biegiem okoliczności w 
równej mierze interesujących jak pi- 
kantnych, które oczywiście państwo 
sami pójdziecie oglądać w sali Lutri — 
zostaje rzekoma mistress Cheyney 
zdemaskowana i., i idzie do więzienial 
Bynajmniej. Jesteście państwo o sto 
mil od tak szablonswego rozwiązania. 

Okazuje się, że heroina sztuki, 
aczkolwiek czarna co się zowie wedle 

postępków, jest białą w duszy jak 
lelija.. jak to być może? Oxazuje się, 
że może być, bo mawet sam lord 
Artur Dilliag $ą—poślubia. 

Trochę to wszystko mętne i nie 
wyraźne, trochę zalatuje od tej całej 
historji salonowo-detektywnej umoral- 
niającym zapaszkiem nieboszczki przed: 
wojennej «Gartenlaub'y» a tembardziej 
«powieści tłumaczonej z angielskiego», 
którą nawet pensjonarcz rmeżna dać 

św rękę... ale — ale kte przyszedł do 

"teatru aby ciężki wieczór listopadowy 
lekko i przyjemnie spędzić, gdzieby 
tam wglądał do zbytku skrupulatnie: 
jak? co? gdzie? dlaczego? poco? Dość, 
że się czterech aktów słucha lekko 
i przyjemnie, a słuchałoby się jeszcze 
lżej i jeszcze przyjemniej, jeślby ою- 
wek reżyserski jeszcze raz jeden prze- 
jechał się po sztuce miejscami zbyt 
gadatliwej. 

Gadatliwą zaś... pardon „obficie konie 
wersacyjną jest sztuka dlatego, penie- 
waż autor uwziął się z puzkiu być no 
wym Oskarem Wilde i być co drugi 
wyraz a przynajmniej co druga «kwe- 
stja», tak bez miłosierdzia dowcipnym 
jak autor «Wachlarza lady  Winder- 
mmećre». Wszelako io tylko w scenach 
sałonowych, niejako reprezentacyj- 
mych. Po za-niemi potrafi też Londs- 
dale prowadzić dialog nader zręcznie 
i nie banalnie, np. flirt lorda Artura 

z mistress Cheyney w pierwszym 
akcie, albo wielką ich sceiię sam na 
sam w Sypialni pĘni Eblep. Dobrze 
napisana Sztuka, niema co mówićl I 
dobrze zbudowana; 

Lecz nie to śpieszno mi wyrazić 
czarno na białem. Śpieszna mi po- 
winszowač bardzo, ale te bardzo 
pięknego sukcesu p. Irenie Larow- 

skiej, co wziąwszy na swe barki dużą, 
jaknejmochiej odpowiedzialną rolę 
miedobrewolnej złodziejki i ©szustki, 
uczyniła wszystko, aby stosownie do 

woli autora uczynić ją, ig «raistresg 
Cheyney», najzupełniej sympatyczuą, 
Uczyniła to, że gdy przed ostateczuem 
zapadnięciem kurtyny mistress Chey- 
mey pada w objęcia lorda Artura — 
życzymy jej wszyscy szczęścia i po- 
myślności! Przedewszystkiem podbiła 
p. Larowska nas wszystkich: natural 
mością i szczerością. Nis goniła za 

łatwemi kontrastami; dtała przede- 

wszystkiem o jednolitość oraz © «wy* 
trzymanie» do końca kreowanej pe- 
staci w zakreślonych jeį Nnjach — co 
się artystce w zupełaości udało, Na- 
wet krnąbrności swego głosu potrafi- 
ła p. Larowska poskromić, Brziiał 
w dobrze prowadzenych djalogach 
konwersacyjnych nawet nader przy- 
łemnie, a jeśli razy parę ma mocniej- 
szych, dramatycznych akcentach zała- 
mał się, nie wińmy za to artysiki, 
Dramatyczność nie leży w jej talen- 
cię—ani też wlej głosie. Serdeczność w 
tonie—elastyczność w głosie oto, czem, 

zdaje nam się, operować może p. La- 

rowska zawsze Z zapewnionem po- 
wodzeniem, Raz jeszcze niech powtó- 

rzę: datę onegdajszej premjey może 
śmiało p. Larowska czerwoną gwiazd: 
ką w kalendarzyku swej karjśry SCE" 
miczriej zaznaczyć. My zaś pozwolimy 

* sobie dopisać literkę „R*. Rewelacja. 
Była i druga. W «tłumie» pań na 

przyjęciu u mistress Chezney Spo- 
sirzegliśmy w tualecie względnie 

skromnej a bardzo gustownej i bar- 
dzo «de twarzy» jedną z artystek 
Teatru Polskiego, którą bardzo radzi- 
byśmy zobaczyć kiedy w roli odpo- 
wiedzialnej.. Może dyrekcja” zechce, 

przychylając sie do naszej prośby, 
wyprowadzić z dotychczasowego cis“ 
mia p. Marję Lelską na światło kin- 
kietów, r. czem tylko zyskać mogą 
jej doskcn łe warunki zewnętrzne — 
no, i scen. Teatru Polskiego. 

P. Wyrwicz sięgnął bohaterskiemu 

>
 

amantow: lordowi Arturawi tylko do 
połowy rsli. Nie mogło być inaczej. 
Isscenizoja na ogół była staranna. 
Publiczności—jak zawsze—mnóstwe. 

Czesław Jankowski. 
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"KRONIKA 
szczonych nieruchomości, nie megąc 
wykazać się ;prawym tytułem własno- 
ści, pozbawieni są prawa zaciągnięcia 
pożyczek na remont i w ten sposób 
wiele domów, szczególnie na przede 
mieściach, uległo zupełnemu zmie 
szczeniu. 

— (o) Z T-wa Kredytowego 
m, Wilna, Jak nas informują, re- 
skryptem Min, Skarbu został zatwier- 
czony plan konwersji pożyczek i li- 

stów zastawnych T-wa Kredytowego 
tm. Wilna. Pomieniony plan konwer- 

sji został ułożony przez T-wo kredy- 
towe m, Wilna, członkami którego są 
właściciele zastawionych w Towarzy: 
stwie mieruchomości, czyli dłużnicy 

T-wa, i przyjęty został również przez 

właściciele listów zastawnych T-wa, 

czyli jego wierzycieli. Stanowi to wy- 
jatkowy w obecnych czasach wypadek 
porozumienia się dłużników i wierzy* 
cieli w sprawie przerachowania i spo” 

sobu spłaty zobowiązań z tytułu przed- 

wojennych pożyczek  długotermino : 

OWO 

Zjazd starostów woj. Wileńskiego, 
W dniu 28 b. m. © godz. O-ej Przy 

rano w Wielkiej sali Konferencyjne] ku dziennego wyczerpująco omówio- 
Urzędu Wojewódzkiege pod prze- ne zostały sprawy wychowania fizycze 
wodnictwem p. Wojewody Raczkie- nego i przysposebienia *wejskowego, 
wicza rozpoczął obrady zjazd staro- poczem zebrani wysłuchali referatu 
stów woj. Wileńskiego. Obrady toczą gen. Popowicza 0 przysposobieniu 
slę w obecności delegata Ministerstwa wojskowem, kpt. Kawalca © wycho- 
Spraw Wewnętrznych, Inspektora waniu fizycznem, dr. Brokewskiego O 
Służby Zdrowia  Hryszkiewicza. — organizacji opieki lekarskiej w wycho- 
Prócz wszystkich starostów wzięli u- waniu fizycznem i przysposobieniu 
dział w pierwszem posiedzeniu na- wojskowem, wreszcie referatu przed: 
czelnicy Wydziałów Urzędu Woje- stawiciela D. O, K III e komitetach 
wódzkiego, dowódca załogi wileń« powiatowych wychowania fizycznego 
skiej gen. Popowicz oraz oficerowie i przysposobienia wojskowego. Na- 
instruktorzy przysposobienia wojsko- stępnie przedmiotem obrad były 
wego. Zjazd zagaił przemówieniem kwestje z zakresu bezpieczeństwa 
wojewoda wileński Raczkiewicz, który publicznego poczem p. Wojewoda 
wskazał główne wytyczne dla udmi- zarządził dwugedzinną przerwę. Po 
nistracji powiatowej w jej działaniach przerwie o godz. 5 ej (popołudniu do 
kierunku zrealizowania zadań  za- późnego wieczora zjazd ebradował 
kreślonych przez rząd, nad sgrawami samorządowerni. 

Przed otwarciem Radjostacji. 
Kierownictwe programowe stwo- 

rzyłs własny zespół orkiestrowy, 
który od tygodnia odbywa codziennie 
próby w studjo, czyli saionie koncer- 

Doradcą muzycznym  radjostacji 
wileńskej mianowany został z ramie- 
nia Wileńskiego Towarzystwa Fil- 
harmonicznego dr. Tadeusz Szeligow- 

pierwszym punkcie porząde 

Arcybskupa Metropolity Wiień: wych ku obopólnemu zadowoleniu 

skiego w Gólu 30 listopada © go- stron, Ku zadowolenu dłużników 

dzinie 9 30 odbędzie się nabożeństwo T-wa zostały również przerachowane 

w Bazylice, które będzie celebrował z uwzględnieniem słagnaćji i zniszcze- 
J. E. ks. Biskup Michalkiewicz. 

— (c) Odpust zupełny. Z po- 
wodu Kongresu Eucharystycznege w 
Bazylice OO. D minikanow w Bo- 
lonji, gdzie się przechownją relikwie 
św. Dominika, Ojciec Święty wydał 
bręwe udziel:jące zupełaego odpustu 
za każdorazowe odmówienie Różefńca 
Najświętszej Maryi Panny przed Naj- 
świętszym Sakramentem. 

— Nie 2.173.60 zł. a 2173 zł. Wsku* 
tek omyłki korektorskiej, mylnie wydrukowa* 
no w ostatnim numerze cyfrę Świętopietrza 
które wynosi 2.173 zł: co niniejszeru prostu- 
jemy: 

URZĘDOWA 
— (x) Nominacja na komisa- 

rza rządu m Łodzi. Dowiadujemy 
się, iż zastgpca komisarza rządu ma 
m. Wilno p. Ignacy Strzemiński de- 
kretem p. Prezydenia Rzcezypospoli- 
tsj z dnia 23 b.m. mianowany został 
p.o. kemisarza rządu miasta Łodzi. 

W związku z powyższem p. komi: 
sarz Strzemiński w poniedziałek dnia 
5 grudnia r.b. oguszcza Wilno. 

Równocześnie dowiadujemy się, 
iż na stanowisko zastępcy komisarza 
rządu w Wilnie wysunięto kandyda- 
turę p. Aleksandrowicza, dotychczaso* 
wego kierownika wydziału prasowego 
przy Urzędzie Komisarza Rządu. 

— (x) Konfiskata białoruskie- 
go pisma «Poklicz». Urząd komi- 
«sarza rządu na m. Wilno zarządził 
onegdaj konf skatę białoruskiego pis- 
ma «Poklicz» Nr. 1 z dnia 24 b. m. 
za umieszczenie artykulu wsięenegu 
p.t. «Na szlaku satmocrganizacji». 

W artykule tym władze dopatrzyły 
się cech przestępstwa przewidzianego 
w art. 129 К. К., oraz w $ 1 rozpo- 
rządzenia Prezydsnta Rzęlitej o prze- 
pizach prasowych. 

SAMORZĄDOWA. 
— Z posedzenia  Wydzału 

Powiatowego. Przed rozpoczęc em 
omawiania spraw, przewidzianych na 
porządku dziennym ostatniego posie” 
dzenia Wydziału powiatowego, przy- 
stąpiono do rozpatrzenia akt sprawy 
pewnych  niedomagań 
miejskiej m. Trok, jakie miały miejsce 
podczas rządów poprzedniego zarzą- 
au. Wobec tego, że sprawa ta wy- 
maga dłuższego czasu powołano 
specjalną komisję, która zbada spra- 
wę i wysłąpi z sdpowiednimi wnio- 
skami do Wydziału. 

Następnie rozpatrzono szereg 
spraw, w których zapadły następu- 
jące rezolucje: przyznać gm. Wor 
niańskiej pażyczkę 10.000 zł. ma za- 
kup nieruchomości. 

W. sprawie ustalenia zakresu 
uprawnień powiatowej Kotmisfi szkcl- 
nej uchwalono przyznać jej większe, 
miż dotychczas uprawnienia. Z racji 
braku wolaych miejsc w ochronce 
Czarny Bór postanewiony wstrzymać 
czasewo przyjmowanie dzieci. Na 
zakończenie rozpatrzone kilkanaście 
podań w sprawie odwołania się od 
wymiaru podatku drogow:go. 

BIEJSKA 

— (x) Posiedzenie Rady Miej- 
skiej. We środę dnia 7 grudnia r.b. 
odbędzie się posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

Porządek dzienny obejmuje cały 
szereg spraw dotyczących miejskich 
rebót inwestycyjnych jak: budowa 
miejskiej betonaruj, pralni, łaźni, ply- 
walai i t. d. 

— (6) W sprawie podatku od 
Iokali. Zgodnie z uchwalą Rady mieį- 
skiej, Magistrat obecnie opracowuje 
matarjał w celu wszczęcia starań o 
znowelizowanie istniejącej ustawy o 
podatku od lokali w sensie zwolnie- 
nia od tego podatku mieszkań jedna 
i dwu izbowych z pewnem minimum 
komorn:go (dla Wilna np. 120 rubli 
rocznie z roku 1914), 

— (6) Sprawa domów opu- 
szczonych. Wobec uplywającego 
t rminu przedawnienia i samowolnego 
władunia opuszczonemi objektami, 
Magistrat, zgodnie z uchwałą Rady 
miejskiej, wkrótce przystąpi do wy- 
jaśnienia praw miast do szeregu nie- 
ruchomości, opuszczonych podczas 
wojny światowej i znajdujących się 
obecnie w bezprawnem pesiadaniu 
różnych osób. ь 

Sprawa ta ma doniosłe znaczenie 
i dla kwestji mieszkaniowej webec 

1 tego, że samowólni posiadacze Opu. 

gospadarki I 

nia wieruchomości należności z tytułu 

zaległych wpłat na koszta administre- 
cji i kapitał zasebowy, które stano- 
wią, pa przerachowaniu, mniej więcej 

4 i pół proc. od przedwojennych po- 
życzeka ; 

W najbliższym czasie, T-wo przy- 

stępuje de zamiany rublowych listów 

zastawnych na konwersyjne złotowe, 
a w roku 1928 będzie emitowało no" 

wę listy zastawne i wydawało pożycz- 
ki długoterminowe. : 

— (x)Prz gotowan'a do prze: 
targu na dzierżawę  kiszkarni 
miejskiej. Magistrat m. Wilna przy- 

stąpł ostatnio do opracowania wa- 

runków przetargu nn dzierżawę Kisz- 
karni miejskiej na r. 1928. 

Przetarg ten odbędzie się prawdo- 

podebnie w początkach grudnia r. b. 

— (o) Sprawa uregulowania 

ruchu pieszego J'szcze w majo- 

wym „Dzienniku urzędowym Woie- 

wodztwa WileAsklego“ Nr. 11 1927 

r. zostało ogłoszone rozporządzenie 

p. Wojewody Wileńskiego w przede 

miocie unormowania ru:hu pieszego 
w Wilaie, Rozaorządzenie to obowią- 

zuje od dnia 16 czerwca 1927 r.i za 

wiera następujące przepisy obowiązu- 

ce: 
2 Należy chodzić wyłącznie po pra- 
wej stronie chodnika, tamewanie ru- 

chu pieszego na chodnikach przez 

zatrzymywanie się w miejscach  nie- 
odpowiednich lub przez chodzenie w 

grupach (osobom obok siebie) więcej 
jak po dwie osoby jest wzbronione, 
na wąskich chodnikach wolno jest 
chodzić tylko pojedyńczo i t. d. 

Jax wiadomo, wzmiankowane prze* 

pisy obowiązujące dotychczas są 

martwą litęrą, Obecnie dowiadujemy 

się, że władze administracyjne zamie- 

rzają urządzenie tygodnia, specjalnie 
poświęconego nauczaniu ludności cho: 
dzenia po prawej stronie chodnika, 
przechodzenia przez ulicę i t. d. Do» 
piero Bo upływie tego tygodnia, win- 
ni przekroczenia powyższych przepi” 
sów będą pociągani de odpowiedzial- 
lości. 

— (x) Kon'ec urzędowania po: 
sterunku rzecznego. W myśl Za 
rządzenia odnośnych władz z „dniem 
26 bm. zlikwidowany został na okres 
zimowy posterunek rzeczny ochrony 
rzeki Wilji i Wilsnki, 

— (x) Wzrost pożarów na terenie 
m. Wilna. Według statystycznych danych 
w czasie od 1907 r. do r. 1927 największa 

ilość żarów rocznie nie przekraczała w 
Wilnie cyfry 210. W bieżącym zaś roku licze 

ba pożarów się zwiększyła, gdyż do chwili 

obecnej zenotowano na terenię m. Wilna 
ółem 215 wypadków. 

= Powyższe świadczy o niepomiernym 
wzroście wypadków pożarowych, przyczem 
nadmienić mależy, iż większość pożarów 
spowodowanych było wadliwą budową i 
niedostąteczną konserwacją kominów. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Stan bezrobocia na te: 
rene Wojewód:twa Wileńsk'ego. 
Według cyfrowego zestawienia na te" 
renie województwa wileńskiego zano- 
towano w ub. tygodniu ogółem 3917 
bezrobotaych. 

Z powyższej liczby na miasto 
Wilno przypada 3881 bezrobotnych 
z czego 2776 mężczyzn i 1185 ko» 
bist Z zasiłków doraźnych i,ustawo- 
o korzysta dotąd 663 beziobote 

ch. 
3 — (x) Wypłata zasiłków bez- 
robotnym umysłowo p'acującym. 

Państwowy Urząd Funduszu bezro- 
becia w Wiinie, rozpoczyna z dniem 
dzisiejszym wypłaty bezrobatnym u- 
mysłowo-pracującym w formię doraź- 
nej i ustawowej. 

Ogółem wypłacone zostanie 35.000 
złotych. 

— (x) Praca dla bezrobotnych 
flzycznie pracujących. Państwowy 
U:ząd Pośredni.twa pracy w Wilnie 
poszukuje 1500 rabotników do robót 
leśnych w Województwie Wileńskiem. 

Zainteresowani winni się zgłaszać 
do odnośnego urzędu w godzinach 
przedgełudniowych. 

SZKOLNA. 

— Zapisy do nowo otwartej 
ochronki na Zwierzyńcu. Na 
Zwierzyńcu w domu Nr. 32 przy ul. 
Fabrycznej Zw. Pracy Społ, Kabiet 
otwiera ochronkę dzienną dla dzieci 
w wieku przedszkolaym ed 3—7 lat, 
gdzie dzieci w godzinach od 8—4 
po południu znajdować się będą pod 

towo-odczytowym Polskiego Radja. 
Orkiestra salonowa Polskiego Radja, 
kłóra w tym składzie pracować bę- 
dzia stale, a w miarę potrzeby ko- 
optować będzie inne instrumenty, 
składa się z następujących muzyków 
wileńskich: 

l skrzypce—prof. Aleks. Kantero- 
wicz (kierownietwo orkiestry), I! skrzy- 
pce— Mikołaj Doderonek, wioloncze- 
la—Albert Katz, kontrbas—Stanisław 
Piotrowicz, flet—prof. Władysław O- 
strowski, obój I reżek angielski—prof. 
1. Brajtman, klarnet—prof. Feliks Ko: 
secki, fortepian (w zespole i akom- 
panjament) Władysław Trocki. 

Niezaleźnie od tego, kierownictwo 
programowe zaprosiło do współpracy 
kwartet smyczkowy im. St, Moniuszki 
pod egidą Halka-Ledóchowskiej, craz 
wszystkich wybitniejszych wileńskich 
solistów śpiewaczych i instrumental- 
nych. 

w dziedzinie muzycznej nadawa- 
ne będą dwie kategorje koncertów; 
popołudniowe posułarne w większej 
ilości eraz poważniejsze wieczorne 
rzadziej. Prócz tego transmitowane 
będą wprost z sal koncertowych nie- 
które kencerty publiczne w  W'ilnie, 
tudzież waż lejsze koncerty z Fihar- 
monji warszawskiej i innych polskich 
centrów radjowych. Niezależnie od 
koncertów odbywać się będą przy- 
siępne pogadanki muzyczne oraz od- 
ėzyty, do których zaproszono znanych 
fachowców miejscowych, 
ROSOWKA WONZOONOWEZZAWKWUZYTEJYYH WARAIKEYSZZYERAT WGA SZEŚCIU tvtięcy zł. 
opieką fachowej wychowawczyni i 0- 
trzymywać posiłek za niewielką о- 
platę. 

Ochronka ma za zadanie roztocze- 
nie opieki nad dziećmi biednych ro- 
dzin, w których matka zmuszona jest 
pracować poza domem. Zapisy przyj- 
mowana są codziennie od 1—3 po: 
południu. > 
__— (c) W sprawie uczęszczania 

młodzi:ży szkolnej do k nemato- 
grafów. Zdarza się coraz częściej, że 
młodzież szkolaa powyżej lat 17 u- 
częszcza na przedstawienia kinemato- 
graficznę dla niej niedozwolone, Właś- 
ciciele kinematografów zasłaniają się 
w tych wypadkach rozporządzeniem 
ministra spraw wewnętrznych z 6—IV 
1923 r. gdzie ustanowiono iż: dzieci 
i młodzież de lat 17 mają wstęp do 
kinematografów jedynie na wy» 
świetłanie obrazów uznanych za sto* 
sewne przez ministerstwo spraw we- 
wnętrznych. 

Stwierdzając, że rozporządzenie 
powyższe nie uprawnia bynajmniej 
młodzieży szkolnej do wyłamywania 
się z pod przepisów szkelnych, jakie 
ją obowiązują, ministerstwo W. R.i 
O P. przypomina, że bez względu 
na wiek nie welno młodzisży szkol: 
nej uczęszczać na przedstawienia 
kinematograficzne, dla niej niedozwo- 
lone. : 

właściciele winni powyższego 
ać pod gr.źbą utraty ken- 

cesji. 
— (c) Obchód rocznicy pow- 

stania przez harcerzy. Z powodu 
przypadejącej w dniu _ dzisiejszym 
racznicy powstania listopadowego i 
dla uczczenia pamięci poległych w 
tem powstaniu bojowników o wol- 
ność, organizuje Wileńska Chorągiew 
Harcerska dorocznym zwyczajem 
obchód. O g. 6 18] nastąpi zbiórka 
diużyn Chorągwi Wileńskiej na Pla- 
cu Łukiskim. Stąd z pochedniami 
iuszą drużyny ulicą Mickiewicza na 
górę Zamkową do grobu Nieznanego 
Żołnierza. Tu złożone zostaną 
weńce i wygłoszone przemówienia 
okolicznościowe, na czem zakończy 
się uroczystość. 

WOJSKOWA, 
— (x) Spowiedź dla żołnierzy 

garnizonu wileńskiego, W czasie 
od 28 bm. do 11 grudnia rb. włącz» 
nie odbędzie się w Bazylice 
spowisdź dla wszystkie + 
garnizonu wileńskiego. 

— (x) Zaprzysięże 
1906 r. W dniu 11 
koszarach Lej Brygiu 
nie odbędzie się Uroczy ste zaprzysię- 

ski, doradcą odczytowym z ramienia 
Uaiwersytetu St. Batorego prof. Jan 
Prueffer. 

W drugiej waźnej dziedzinie pro- 
gramów radjowych, w dziale rolnictwa 
i nauk pokrewnych powstał przy kie- 
rownictwie programowem komitet rol- 
niczy w składzie trzech osób: prof. 
USB. Jan Marszałkowicz, dyr. Szkoły 
Ogrodniczej na Sołtaniszkach p. Ro- 
mau Kraus, laspektor rolnictwa Zw. 
Kółek i O, R. p. Edward Taurogiń- 
ski. Prace przygotowawcze w zakresie 
organizacji pogadanek rolniczych, le- 
śnych, ogrodniczych, rolniczo-spółe 
dzielczych, hodowlanych, weteryna- 
ryjaych, rolniczo-kredytowych i tp. są 
w toku. $ 

Prócz odczytów natury ogólnej, 
jak literatura, higiena, sprawy gospo« 
darcze i tp. prowadzene będą osobne 
działy, których rozmiary regulowane 
będą zgodnie z petrzebami i życze- 
miami radjosłuchaczy. Wszelkie ko- 
munikaty polityczne, gospodarcze, 
kulturalne, policyjaz, miejskie, mete- 
reologiczne i inne skupione będą w 
t. zw. „Gazetee Radjowej*. Odpowie- 
dzi na listy abonentów omawiane 
będą w tygodniowej «Skrzynce po» 
cztewej». Nowości wydawnicze refe- 
rować będz.e literat krytyk. Szczegól- 
na troska poświęcona będzie sprawom 
regjonalnym, czyli wszelkim  przeja- 
wom kulturalnego życia Wileńszczyz= 
ny i województw sąsiednich. 

W czasie niebytności prezesa Ciemno- 
łońskiego, zastępstwo objął naczelnik wy- 
działu pocztowego p. Babicki. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Środa Literacka. Zarząd Związłu 

Zawodowego Literatów Polskich komuniku- 
je, że kolejna Środa literacką odbędzie się 
dnia 30 grudnia, wyjątkowo o godz. 9ej 
wiecz. w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego (Magdaleny 2), ua wystą- 
wie konserwatorskiej. Tematem będzie po- 
kąz urządzony w celu propagandy idei 
opieki nad zabytkami szluki i kuitury oraz 
zaznajomienia się społeczeństwa z działajne: 
ścią i wynikami p»ństwowej opieki nad nie- 
mi na obszarze Wileńskiego okręgu konset: 
wątorskiego: 

— Posiedzenie T wa Psychjatryczne- 
go. We środę dn, 30 listopada o godz, 8 
mej w lokalu Wileńssiego Tow. Leksrskie- 
go. Zamkowa 24, odbędzie się posiedzenie 
Wileńskiego Oddziału Polskiego Tow: Psy- 
chjatrycznego dia członków i wprowadzo- 
nych gości z następującym porządkiem dzien- 
mym: ym: 

1. Odczytanie protokułu poprzedniego 
posiedzenia. 

2. Prof Dr. St. Trzebiński: Idea uniwer« 
sytetu w ujęciu Jaspersa. 

3. D. Ą. Wirszubski: Wakcynoterapja w 
neutologji i psychjatrji, 

ROŻNE, 
— (o) Praktyki sekwestrato- 

rów. Wileński związek kuoców ży- 
dowskich zwrócił się w dniu wcze- 
rajszym do p. prezesa izby Skarbo- 
wej w Wilnie z pismem treści nasię- 
pującej: 

„Dia 23 bm. zdarzył się bardzo 
przykry fakt, który zmusza nas pe- 
dać go do wiadomości p. prezesa, 
gdyż wywołał on przyguębiające wra- 
żenie w całej ludneści okolicznej. W 
tym dniu zjawił się do p. 1. Gorfun- 
ga Wielka 30 m. 6) sekwestrator p. 
Ławrynowicz i zażądał opłatv podat- 
ku dochodowego za rok 1927 w kwo- 
cie zł, 1039 gr. 50, odliczając wpła- 
cone 11750 t. į. okolo 000 zh Ро- 
nieważ podatek tan był wygórowany 
i firma znajduje się w ciężkiej Bytna- 
cji finansowej, (p. Gorfung prosił 
przyjąć część pieniędzy, Wówczas 
sekwestraior zażądał 500 =ł, Penie- 
waż "płatnik nie miał takiej sumy, 
więc wyszedł pożyczyć i wreszcie 
przyniósł żądaną sumę. Jednak tym- 
czasem sekwestrator wyniósł zase- 
kwestrowane rzeczy i nie zważając 
na otrzymanie żądanej sumy rzeczy 
nie zwrócił, 

Webszc tego, że ani w interesie 
powagi władzy, ani w interesie życia 

Alna gespodarczego nie leży podobne po- 
il rzy stępowanie, pozwalamy sobie zwró- 

cić uwagę p. prezesa na fakt powyż- 
utów SZy, Wiedząc, że p, prezes w Zrozu- 

„. rh. w mieniu interesów płatników nie tole- 
w Wil- ruje podobnych wypadków*. 

— (x) Ostrzeżenie przed oszu 

żenie rekrutów rocznika 1906 wszyst- stem. Kurja Biskupia na Podlasiu 
kich wyznań garnizonu wileńskiego. powiadomiła ostatnie Wileńską Kurję 

POCZTOWA, Mtropolitalną, iż niejaki Bolesław 
— (x) Wyjazd Prezesa Wil. Dyr. 

Poczt i Tel. oo, Pregs Barjum duchownego, wydalony zestal 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. Z seminarjum za sfałszowanie pew- 
inż. Ciemnołoński wyjachał w dniu wczoraj: nych dokumentów i świadectw szkole 
szym na kilkudniowy pobyt do Nowogród- nych 
ka - lu wzi [dział bradach . > : 
riodycznie odbywającej się Konterencji Wo. „_ Obecnie Matejko pod płaszczykiem 

kapłana=djakona zbiera po rozmaie jewódzkiej. 

Matejko, b. alumn tamtejszego semi- 4 

Z SĄDÓW 
Surowa kara za napad na jubi- 

lera w śródmieściu. 
Dziewiętnastego kwietnia r. b. do- 

konany został w sametm centrum mia- 
Sta, bo na ul. Wislkiej napad rabun- 
kowy. Wieść o tem rozniosła się na- 
tychmiast i wywołała ogromne wra- 
żenie. W okresie, kiedy przeciętny 
obywatel zapomniał juź e ciężkich 
dniach powojennych, dniach obfitują- 
cych w różnego rodzaju przestępstwa, - 
śmiały czyn napastnika wywołał kon- 
sternacją Na szczęście napad nie 
udał się i niedoszły sprawca jego 
wraz z kilkoma innemi osobami za- 
Siadł na ławie wskarżonych w Sądzie 
Okręgowym. 

Przy sprawdzaniu personalji do- 
wiadujemy się, že jest to Įuljan Ada- 
mowicz, b. oficer armji rosyjskiej, trzy- 
krotnie karany już za złodziejstwa. 
Pozestali oskarżeni to: Stanisława 
Koziowa, stróżka domu naprzeciw 
którego dokonany został mapad, fej 
przyjaciel Antoni Dziengo i Piotr Łu* 
kowicz. Ona oskarżona o ukrywanie 
rzeczy pochodzących z rabunku, oni 
© kradzież tych rzeczy. 

Przebieg napadu był następujący. 
Po zamknięciu sklepu jubiler B. Le- 
win szedł ulicą Wielką w towarzyst- 
wie sweich pracowników — Blocha i 
Paturskiej. Bloch niósł niewielkie 
pudełko, w którem znajdowały się 
cenniejsze okazy biżuterji Lewina. 
Niedaleko cćrkiewki pracownicy po- 
żegnali Lewina. W kilka minut po- 
tem został on znienacka napadnięty 
przez mlodego mążczyznę w bluzie 
wejskowej. Podczas szamotania się 
napadnięty upadł. Napastnik widząc 
biegnątych na pomoc rzucił łup, a 
saui pobiegł w kierunku ul. Bakszta 
krzycząc z całych sił „trzymajcie zło- 
dzieja". Niewiele osób poszło „łapać 
złodzieja” wolano chwytać rozsypane 
po chodniku zegarki i bizuterį:. 

W trakcie tego jak wystraszony 
Lewin usiłował zebrać sweje kosztoe 
wności, złoczyńca 'zdątył wpaść do 
bramy przechodniej i dostać się na 
ul. Subocz. Tu został przytrzymany 
przez posterunkowego, któremu  pę- 
dzący za niewidzialnym złodziejem 
wydał się podejrzany. 

S zrowadzono go na miejsce napadu, 
gdzie poszkodowany poznał w nim 
napastuika. Widząc, że fortel nie u- 
dał się, Adamowicz począł udawać pi- 
janego. W takim stanie dostarczono 
go do komisarjatu. 

Straty Lewina były znaczne. Poma- 
gająca mu zebrać kosztowności pu: 
bliczność zdążyła skraść ma sumę 

Wszczęto śledz- 
two. Tegoż wieczoza jeszcze jeden 
z wywiadowców Urzędu Śledczego 
przeprowadzając rewizję w mieszka- 
niu u znanego złodzieja Kozia za- - 
stał tam kilka osób, a przy rewizji 
znalazł część skradzionych rzeczy. 
Aresztowano Kodziewą i Dziengo. 
Pa kilku tygodniach jeden z jubile- 
rów kusił złoty zegarek pochodzący 
też z kradzieży. Aresztowano Łuko- 
wicza, sprawcę tego. Na sądzie wszy- 
scy nie przyznali się do winy. Ada- 
mowicz tłomaczył się, że pod wały* 
wem kokainy i alkoholu nie wiedział 
co robi krzycząc — łapaj złodzieja. 
Pozostali, oskarżeni © kradzież, ode- 
brane u nich przadmioty — znaleźli. 
Przewód sądowy dał materjał obcią: 
żający. Zeznania świadków malowały 
wyreźnie obraz przestępstwa. 

Sąd po dłuższej naradzie wyniósł 
wyrok skazujący: Adamowicza, po 
pozbawieniu praw stan1i na osadze- 
pie w ciężkiem więzieniu na lat pięć. 
Koziowa za przyjęcie na przecho- 
wanie przedmiotów pochodzących z 
kradzieży, o czem wiedziała doskona- 
le, owędrowała na cziesięć miesięcy 
po więzienia. Dziengo i Łukowicz za 
kradzież otrzymali karę po pół roku 
więzienia. 

Wszyscy odesłani zostali do wię- 
zienia, ponieważ skazani na więzienie 
zwykłe nie mogli wnieść żadnej 
kaurii. 
HEEEZWIŃA 0 WAĘTY WRZE WOKCIZYWZOYRKY 
tych miejscowościach ofiary na msze 
św. i t.p., przeto w razie zetknięcia 
się z nim pożądanem jest zatrzyma- 
nie go i oddanie w ręce sprawiedli- 
wości. 

— Opieka nad zwierzętami. Na sku 
tek interwencji Zarządu Towarzystwa Opiekt 
nad zwierzętami, pan Komendant Policji 
Państwowej na m. Wilno, w rozkazie z dniai 
23 ilstopada r. b. Nr 26,—wydał następują- 
ce zarządzenie: 

Spotykam stale wozy zbytnio przeciążo- 
ne, które z najwyższym trudem ciągną ko- 
nie po pochyłych ulicach. Obojętność poste- 
runków wobec oczywistego znęcania się nad zwięrzętami razi w szczególny sposób. 

To też kategorycznie polecam pilnie 
przestrzegać aby nie posługiwano się źle 
okutemi koūmi, nie przeładowywano wozów, 
2 oz do pracy koni pokaleczonych 

Pp. Kierownicy Komisarjató * i Komen- 
dant Oddziału Konnego wiani wyczerpująco 
poinformować podwładnych o sposobie re- 
agowania wobec woźniców dopwszczających 
się dięczenia zwierząt i wymagać aby pole- 
SE moje były ściśle spełniane. 

„Zwracam uwagę przytem na żęsto 
praktykowany ą karygodny sposób ss 
nia na saniach wielkich ciężarów, poprzez 
bramy do dziedzińcó s, P nieważ w bra- 
mach domów spotykamy zazwyczaj gołe ka- 
mienie, nic też dziwnego, że kowe nie są w stanie podołać ciežarowi; Bezut :śni wo- 
źnice katują wtedy biedne zwier ęt , na co 
policja zazwyczaj zupełnie nie 14 -guje. Przy tej sposobności polecam udzielić aknajdalej 
idącej pomocy członkom Towarzystwa Opie- 
ki nad zwierzętami przy Ściganiu przez nich 

yy kraczających przeciwko art. 278 

TEATR I MUZYKA, 
— Reduta mą Pohulance. «Noc Li- 

stopadowa i Sędziowie». Dziś o godz. 20- 
ej na rzecz Związku Społecznej Pracy Ko- 
biet wystawione będą: «Noc Listopadowa 
(W Szkole Podchorążych) i Sędziowie», Sta-
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nisława Wyspiańskiego. 
Jutro — Noc Listopadowa i Sędziowie. 
— Teatr <Reduta», We czwartek 1-go 

grudnia b. r. wystąpi tylko feden raz šwiato- 
wej sławy Śpiewaczka Marja Labia, prima- 
donna opery La Sóala w Medjolanie. 

Koncerty tej niezwykle utalentowanej 
artystki cieszyły BR zawsze wyjątkowem po- 
wodzeniem i obecnie w Warszawie, Krako- 
wie, Łodzi Marja Labia zdobyła sobie pu- 
bliczność, budząc powszechny entuzjazm. 

Bliety są już do nabycia w binrze pó- 
dróży «Orbis». 

— Reduta» na Pohulance. Koncert 
St Korwin Szymanowskiej. Znakomita 
pieśniarka polska Stanisława Korwin: Szyma- 
nowska, wystąpi 4go grudnia w gmachu 
«Reduta» z recitalem własnym. Świetna 'ta 
artystka zdobyła oibrzymi sukces artystycz- 
ny podczas występów w kraju i zagranicą. 
Program koncesiu nadwyraz urozmaicony, 
zawiera kompozycje: Scarlatti, Martini, Gre- 
try, Paesiello, Charpentier, Zelefiskiego, Mo- 
niuszki, Friemanna i Wieniawskiego. Ponad- 
to część programu koncertanika poświęciła 
pieśniom czeskim i hiszpeńskim. 

_ Bilety już są do nabycia w biurre po- 
dióży <Orbis> (Mickiewicza 11). 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś “ 
graną będzie w d:lszym ciągu wyborna an- 
= komedjs Lonsdala «Koniec mistress 
hegney», która osiągnęła na scenie Teatru 

Polskiego prawdziwy sukces artystyczny i 
zyskała ogólne uznanie. Dotychczasowe 
przedstawienia tej sztuki odbyły się przy 
wypełnionej widowni. 

— Naįbliiėsa premjera. Najbliżczą 
premjerą Teatru Polskiego będzie Świetna 
komedja G. Varesi i D. Byrne <Ta, która 
zwycięża». Sziuka ta ukaże się po raz pierw" 
szy w piątek najbliższy 2 go grudnia 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Poego ta g. 11—9 w. bez przerwy. 

— Wieczór ku uczczeniu pamięci 
S. Przybyszewskiego. Kierownictwo Te. 
atru Polskiego zapowiada na poniedziałek 
najbliższy 5-go OSY wieczór 
„ku uczczenin S. Przybyszewskiego. 

Szczegóły będą podane niebiwem. 

G..4DA WARSZĄWSKA 
28 listopada 987 «. 

Dewsty i waluży: 

  

  

PIERNIKI DOMOWE wyśmienite 
na miodzie akacjowym 

poleca D,-H. K. WĘCEWICZ 
Mickiewicza 7, tel. 1062. 
  

  

    
  

5 К о У о 

Fufro 6. Molis 
tchórze z kołnierzem głciowe i skórne. ul 
bobrowym do sprze- Wileńska 7, tel. 1067 

    

  

    

    

  

  

  

= ewa, SO: ‚ 

' wielkim wyborze „iuo ze 4 
ramy gotowe ina obstalunek Lekarze-Dentyści 

W.. BORKOWSKI F \ f 
Mickiewicza 5. Filja Što Jafiska 1. u r 0 Lekarz: Dentysta 

bam maly oporów R, Gordonowa 
u Poszukuje je pod asy zastaw @ Sprz nnn, Aka 17% Zamkowa 20, tel, 10.80 
s ipoteki na majątek ц — przyjmuje: 
s ra I Pare Bez e = L E K 4 R LE od g. 10—12 i 5—7. 

ików. Biuro losze Р arlin, 3 ž Niemiecka 23, dla clo. s) ana EA 
DOKTÓR Lekarz-Dentysta 

© Zakład w NE AM D ZELDOWIGZ ANNA KISIEL- 
2 . 

9. wilso, ui Mickiewicza 22. — ® | cr. Ko Andrzejkowiezowa 
Otrzyrzano z Paryża w wielsim wy- Q | syfitis, narządów choroby zębów, plora- 
borze pasy ostatniej nowości i pasy , moczowych bowanie i usuwanie 
biustonosze, którze nadają elastyczność 
igurze i są wygodne. — Pasy leczni- 
cze po  oOperacjąch brzusznych i 

srecjalne do odmiennego stanu, 

  

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Franciszek Eigiace. W. 10. 
Wilnie, przy ul, Jskóba Jasińskiego 
Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 30 listopada 
1927 r. o godz. 10-tej rano w Wilnie, 
przy ul. Kijowskiej Nr 4, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji mależącego do 
Jona Mejłachowicza majątku rucho. 
mego, składającego się z urządzenia 
drukarni i papieru, OszaCowanego na 
sumę złotych 2 040. 
Komornik Sądowy (—) F. Legiecki, 

2087—1V. 

  

  

  

Obwieszezenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie przy ul, Jakóba Jasińskiego 

ich bez bólu. Porcela- 
nowe, złote piomby 
wkładki. Sztuczne 
i, złote korony. 

ickiewicza 4 m. li 

od 9-1, 6d 5-8 w, 

Kobieta-Lekarz 

(Or Zełdowiczowa 
KOBIECE. WFNE. Przyjęcia: 
RYCZ E,NARZĄ- od 10—12 i pół. 
DÓW MOCZ OW: od 4 do 7 w. 

od 1221 od 4-6 w. | Uczącym się zniżka, 
. Z. Nr 97, 

dn, 24 VI 1927 r. 

Lekarz- Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

rzy gabinecie spe- 
cjalne laboratorjnm 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 

ui .Miekiewicza 24 
tei. 277. 

TNS Zdr. Nr. 152. 
ATE” 

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- p, 

ryczne, niemoc 
płolowa, skórne. 

Przyjmuje: 
ой 9—12 1 4—7, 

    
  

  
  

ul. SZA 30. Pod 4 do, 

A Lexarz-Dentysia 

Dr POPILSKI MARYA 
choroby skórne 

i weneryczne. 
Przyjmuje od godz. 10 
do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg 

- Dżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 

  
  

  

  

  

a „Helios“ | „Metro 
ul. Wilefiska 38. 

Teatr „POlonja* 8 Dziś 

polis* 

Film ze śpiewem! 

10,15. 

„Kobjeta o bujnej przeszłości'* 
ul. A. Mioklewicza 22, zj wieści Oskara Wilde'a p. t, «' WACHLARZ LADY WINDERMERE» genjalnej reżyserji Ernesta 

Lubicza w rolach głównych: MAY MAC AVOY, (bohaterka filmu «Ben-Hur»), IRENA RICH 
znana z obrazu <Skandaj w Petersburgu» i RONALD COLMAN jako wytworny Lord. Podczas 
demonstrowania obrazu specjainię zaangażowany z Warszawy znakomity 

Dziś ostatni dzień Korona arcydzieł szt: filmowej! Film przerasiający najbujniejszą wyobraźnię ludzkąl Bi 
(MIASTO PRZYSZŁOŚCI) najpotężuiejszy z monument. superfilmów PR 
wszystkich czasów. Główną rolę kobiecą я 

aktorstwa filmowego Brygida Helm, w gł, rol. męskioh Af Abel, R. Klejn-Rogge i Gustaw Prolich, 
Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. Uprasza się Sz. Publiczność о bycie na począ- 
tek seansów: So O g 4, 5, 81 = * 1 

odtwarza najnowszą rewelacją 

   
dramiat współczesny w 10 
aktach. w/y słynnej "B 

tenor SAMOJŁOW 
wykona arje i romanse. Nad program: <Odaliski A Ia Garconne» arcywesoła komedją w 2 aktach. gp 

Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołsja Salnickiego. 

Miejski Kinematograi Ao 

Knituralno-Oświatowy 
Sała Miejską 

(ui, Ostrobramska 5) 

sis będą 
wyświetlane filmy: 9 

«Swiat cndów zatoki Nieapolitańskiej> 
lokatorów na,dnie morze) w l-ym akcie. Ceny biletów 26 i 47 listopada: parter 60 gr. plus 10 gr. 
na powodzian, balkon 30 gr. plus 5 gr. na powodzian, Od dnia 28 listopada parter 60 gr., 

% wsirzasający dramat wŚiÓd najpięgaiejszych CU- Į 
Monte Santo dów przyrody w 10 ciu aktach z | protbpiem; 

Niedoścignione arcydzieło nowoczesnej techniki zdjęć. W głównych rolach Lem 
deryk Schnejder i Peterson, Nad program: 

Riefens:ahį. Fry- 
(ochrona 

balkon 30 gr. Koncerty radjo w poczekalni. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: we 
wszystkie dne 0 godz. 
  

"ГЕ АЧЕ УА WANT TATTY 
„ELEKTRIT“ 

"Tawo Radjotechniczne 
Wilno, Wiefiska 24, 

telef, 10—38. 

  

ADIO 3 
Poleca znane radjoodbicrmki © niezwykle dalekim zas.ęgu 

i czystej, przyłemoej audycji, nagroczon:: 
medaiem złotym ma wystawię w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym na wystawię we Fierencji 

CENY NISKIE. 
Obsługa 

(Włoch) 
w rqtu 1927 

Dogodne warunki Spłaty. 
fachowa: 

Nis kupujcie radjosparatu, mie odwiedziwszy przedtem 
naszej firrny. 
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Numer ROJJOWY „Sour“ 
GRUDNIA b. r. 

Polecamy go uwadze sfer kupieckich. 

  | 

  

  

  

Jasińskiego Nr. 1. 

Poleca 

ze świeżego zbioru 
majumiejętniej dobrene przez specjalistów najsmacz- 

niejsze mieszanki 

Nr. Nr. 190, 100 i 

zwana ponularnie 

Żadeć wszędzie 

  

HERBATA „z KOPERNIĘIEM* 

Lokujemy 
każdą sumę dogod' 
nie na oprocento- 

wanie 

Sklep „Okazja” 
Wilno, ul. św. Jańska 8 
Kupno i sprzedaż 

MEBLE, DYWANY, 

    

  

4-eį po poł. 

BiU RO Znany stroiciel 
Podań, Tłumaczeń i i 

Przepisywań Fortepjanów 
<«REKORD> przy ul, A- Pacewski —_ przyj: 
3 Maja 1 załatwia muje reperacje i odno- 

szybko akuratnie, ceny ARKA 3 ‘{ог\ер;зп@п‚ Konkurencyjne Die” panią 1 tetatmoni biednych bezpłatnie ałraów ów 

uł. Portowa Nr 14. 
WINA 

gronowe, OWOCOWE, | wzmewemzczzaze 
koniaki firm krajo- | fi > = 
wych i zsgranicz- | || Piece żelazne 
nych, towary ko- 
lonjaine najlep- ROSE 

szych gatunków po „Nalowe 
ŁYŻWY poleca 

S. H. Kulesza, 
cenach  konkuren- 

cyjnych poleca 

F. GIESAJTIS sklep towarów że 
Mickiewicza 37. azn ych naczyń 
TTT gospoderczych, 

: 3 ы Wilno, ul.Zamkows 

PierŚcionki zaa 
brasolety, kolczyki, 
monogramy, oraz re. Meble plecione! 

  

  

  

  

  

  

  

nabyć można 
w 

Demu Handl. 

H. Sikorski $-ka 
ul. Zawalaa 30 

| FORTE“IAN 

  

    

  

magazynowej w wie- 
ku do lat 40. Wyma- 
gane son solidne re 
ferencje. Zgłaszać się 
w biurze Sp. Akc 

„Polski Lloyd“. 
Stowackiego 27, 

w dobrym stanie 
tanio sprzedaje się. 
Dowiadywač się: 

Małą Pobulanza 14 
m. 2, od 2i pół. 

  

  

komicrtowy, mniej- 
szy lub większy do 
wynajęcia od zaraz 
w centrum miasta 
D. H.K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tel. 9 05     wystawioną na imię 

Jana Krawczuka, do- 

  

do 5 £. p. D. od godz. 10—3, 

23 LOKAL Z: u oz PIT 
cję służbową za i ° BIUROWY Ni "Ill 5. 1762, gubioną książkę 

wojstową, rocznik 
1894, wyd. przez 

u-wo Okręgu Poboro- 
wego, na imię Jane 

orzeniewskięgo, 
unieważnia się. 

zorcę więzienia na 
<Łukiszkach?, w Wil: 
nie, unieważnia się. 

  

W. MASSON. 

»% pom śmierci 
— O, bardzo jestem niespokolny, 

—odrztkł Anno, nie spuszczejąc oczu 
z pięknej panoramy, — i to z wielu 
przyczyn. 

A pan co myśli o tej sprawie? 
— Ja myślę, panie Anno, —cdrzekł 

sucho jim,—że pan nie lubi, by kto 
inny, jak pam zadawał pytania! 

Anno roześrci:ł się przychylnie, 
— Tak, pan chciał zapytać o coś 

przepiękną pannę Apcofi. Proszę mi 
powiedzieć czy dóbrze odgadłem, co 
pan miał na myśli? Pan chcjał zapy- 
tać, czyjej twarzy dotknęły jej ręce, 
gdy się zbudziła wśród ciewności, 
czy była to twarz kobieca, czy męska? 

— Tak, właśnie te miałem na 
myśli. i 

Anno spojrzał na niego ze zdzi- 
wieniem, zapewne pomyślał w tej 
chwili: „Muszę więcej uwagi zwracać 
na ciebie, mój drogi”. Lecz nie wy» 
powiedział tego. 

— Nie chciałem dopuścić do tego - 
pytania. 

— Dlaczego? 
— Gdyż było te bzzecłowe, a bez- 

celowe pytania tylko mogą  zaplątać 
całą sprawę. 

Jim nie uwierzył słowom Anno. 
Zbyt dobrze pamiętał nagły ruch de- 
tektywa i spojrzenie, które powstrzy- 
mały słowa na jego ustach; na twarzy 
Anro malowała się wówczas obaw: 
ale przed czem?.. Pytanie bezcelowe je: 

dynie nie zaniepokoiłoby go do trgo 
stopnia. Stanowczo miał inny jakiś 
powód. Aie Jim nie mógł domyślić 
się—jaki. 

— Dlaczego pytanie to byłe zby- 
feczne? 

— Oto dlaczego, zaczą: Anno, — 
wyobrsźmy sobie, że młoda dziewczy« 
na dstku łaby się w tych okel'cz- 
meściach do twarzy męskiej, o skórze 
szorstkiej, nachylałącej się ku niej, 
Byłby to najstraszniejszy moment w 
jej opowiadaniu. Byłby to szczegół 
niezapomniany, źródło największego 
przerażenia. 

Jim musiał przyznać rację, lecz 
uie mógł dotąd jeszcze zrozumieć, co 
było pswodem obaw Anno, 

Nagle Anno wypowiedział, zupeł- 
nie spokojnym głosem, zdanie, które 
tak wzruszyłe Jima, że zupełnie za- 
pomniał © swych poprzednich wątpli- 
wościach. 

— Panna Apcoff datknęła się do 
twarzy kobiecej, jeśli wogóle stało się 
tej nocy coś podobnego. | 

Jim był jakby rażony piorunem. 
— Więc pan podejrzewa ją o 

kłamstwo? — krzyknął. 
Anno uczynił gest protestu, 
— anic nie podejrzewam—rzekł, 

Szukam winowajcy! 
— Anna Apcoffl--Jim ze zdziwie- 

niem powtarzał to imię. — Anna Ap- 
coff. — Przypomniał sobie, jak była 
wzruszoną, gdy opowiadała, jak twarz 
jej wyrażała przerażenie bezgraniczne 
na wzpomnitnie owej mocy. — O, to 
niemożliwe, by kłamała! Nikt nie po- 

trafilby do tegn stopnia udawać. 
Anne rcześmiał się. 
— Mogę podzielić się z panem na- 

stępułącemi wiapomościami z własnej 
praktyki, — rzekł. — Nalczęšcieį 
zbrędniarki są jednocześnie Świetne- 
mi aktorkami, Nie przypominam  so- 
bie ani jednego wyjątku! 

— Ale Anna! — Jim nie mógł się 
uspokoić, lecz zwolua przyzwyczajał 
się de tej -potwórnej myśli, mimo, że 
buntęwał się przeciwko miej: Jakto 
taka piękna dziewczyna, uosebienie 
wiosny i dobra, miałaby być zbrod- 
niarką? 

— Anna nie odziedzirzyła nic po 
p. Harlow, — myślał głośno. — Cóż 
mogło nobudz ć ją do morderstwa? 

-— Poczekaj man, przypomnij so- 
bie szczegóły jej opowiadania. Może- 
my je podzielić na dwie części. — 
Anno zgasił cygaro, podał Jimowi 
papierosa i sam zapalił. 

— Pierwsza część, to' scena w jej 
pokoju, mogła ona z łatwością wy- 
myślić tę przerażającą sceną. Drugiej 
zaś wymyślić nie było łatwe, drzwi 
otwarte do sali skarbów, światło i 
głosy, szept „dosyc już", odłosy wal- 
ki. Nie, mój drogi tego nie wymyśliłał 
Było tam zbyt wiele drobnych szcze- 
gólów, które musiały się zdarzyć, by 
mogły być opowiedziane tak realnie. 
Biały cyferblat i godzina, którą wska» 
zywały wskazówki. Nie! Ja sądzę, że 
to wszystko bylo prawdą. Ale proszę 
tylko pomyśleć: dziś rano p. Wober- 
ski opowiedział nam © Janie 
Claude! 

— Tak — wtrącił Jim. 
— Wówczas zauważyłem, że Wo- 

berski mógł przypisywać p. Harlow 
to, co sara uczynił. 

— Rezumiem! 
— Įešli z tego samego punktu 

widzenia spojrzymy na opowiadaaie 
p. Apccff, to cóż się okaże? Przy- 
puśćmy, żę ona sama otworzyła drzwi 
do. „sali skarbów*, mogła to uczy” 
nić, bo p. Harlow. wstawała w dzień, 
„pokój więc był pusty. Przytem drzwi 
te wychodziły do garderoby. Anna 
zostaje sama, po wyjeździe panny 
Harlow. Każe Gastonowi odejść. Ca- 
ły dom jest pogrążony we śnie i w 
ciemnościach. Przypuśćmy, że w tej 
chwili zjawia się w jej pokoju ktoś 
ze szprycą pełną trucizny ze strzały, 
że razem wchodzą do „sali skarbów”, 
właśnie tak samo, jak opisuje swe 
wejście panna Apcoti. Na chwilę za- 
palają światło, ktoś mija salę i otwie- 
ra drzwi, przypuśćmy, że osobą, któ- 
ra wyszeptała: „dosyć fuż* była p. 
Apcofi, stojąca nad łóżkiem p. Har. 
low. 
@ — Als któż mógł być tym nie- 
znajomym? — krzyknął Jim. — Kto? 

Anao wzruszył ramionami. 
— Czemużby nie miał nim być 

Woberski? 
— Woberski?! 
— Pan pyta, co mogło być ро- 

wodem zbrodni? Pan sądzi, że nie 
mogła ona mieć żadnych powodów 
ku temu, Ale Woberski miał nadzie- 
ję na wielki spadek, może obiecał 
podzielić się nim z nią, wzamian za 

pomoc? W takim razie miel byśmy zu- 
pełnie jasną pobudkę do zbradni. 
Poza tem, coż my o niej wiemy? Jest 
ena płatną towarzyszką panny Far: 
low, stąd wynika wniosek, że jest to 
biedna dziewczyna. — Klasnął nagle 
w ręce. — Skąd ora mogła się wziąć 
w tym demu? Może już dawniej zna- 
ła się z Woberskim? 

Okrzyk Jima powstrzymał wywo: 
dy Anno. 

Jim wyobrażał sobie doskonale, że 
Woberski mógł być mordercą, jeśli 
wogóle w domu Grenellsczosiało po- 
p'łnienę morderstwo, — że rozgnie- 
wany. iż zbrodnia jego nie przyniosła 
oczekiwanych korzyści, pozwolił więc 
sobie na szantaż i fałszywe oskarże- 
mie, Als do chwili obecnej nie przy» 
chodziła mu na myśl skojarzenie tych 
dwuch nazwisk: Woberskieggo i p. 
Арсой, 

Jednak teraz ogarnęły go wapom- 
nienia: list, który adresowała do nie- 
go, w którym błagała © pomoc, prze- 
ciwko  oskarżeniem  Woberskiego, 
mogło to być jedynie symulacją— W 
pamięci jego wypłynęła nagle wspom- 
nienig sceny, której był Świadkiem: 
ota w olbrzymiej sali gry, wśród iłu- 
mu graczy ujrzał pzwnego razu pię- 
kną mad wyraz dziewczynę, pochylo- 
ną nad stołem, Panienka przegrywała 
raz po raz, aż wreszcie  roztopniała 
garść złota, którą położyła przed so- 
bą. Łopatka krupjera zręcznie ściąga- 
ła złote monety do banku. Gdy ©- 
statni już pieniądz wyśliznął się z jej 
reki, młoda dziewczyna wstała spe" 

kojnie by oddalć się od stołu. M mo 
pozornego spokoju twarzy wzruszenie 
wewnętrzne zdradzało drżenie ust. 

— Aba,—rzucił Anyo nieco drwią- 
cy,—Zdaje mi się, że pan mógłby mi 
coś powiedzieć 6 Annie Amcoff. Cie- 
kawym, co by to być mogło. 

Jim wahał Się, sądził on, iż byłoe 
by może mieszlechetnie wobec młodej 
pacienki opowiedzi:ć o tem spotka: 
mu: takie wspomnienie w danych 
okolicznościach, mogłoby. być różnie 
kementowane; zdawało mu się, że 
powinien był pozostawić to jej „wla- 
snej decyzji. Przedewszystkiem jednak 
należało myśleć o Betty, dla które 
wszakże przybył do Dijon. 

— Dobrze, epowiem panu wszyst- 
ko,—rzekł Jim.—Gdy poznałem się 
panem w Paryżu, twierdziłem, # 
nigdy w życu mie widziałem pann. 
Apcoff. Wierzyłem we własne slov 
do chwili ujrzenia jej wczeraj rano + 
bibijotece: zrozumiałem, że mimowc 
skłamałem. Spotkałem p. Apcolf | 
Monte Carlo, przy grze w „irente 
quarante". Było to w tym roku, 
styczniu, siedziałem przy niej, b: 
sama i wciąż przegrywała, szczęśt 
nie dopisywało jej, lecz zachowywał. 
sią bardzo poważnie i z nadzwyczaj-, 
ną godnością. 
w których trzymała torebkę, i pegardli 
we spojrzenie,  którem _ Obrzuciła 
wstając graczy, świadczyły 0 jej wzrue 
szeniu, Zdawała się zakazywać lito- 
wania się nad sobą. 
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