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W sprzedaży detaliemej cena 
Opłata goeztowa « 

Redakcja rstopisów niesamówionych uje 

© konsekwencję w linji polifycznej. 
Od chwili podpisania umów o 

konsolidację trzech kierunków myśli 
zachowawczej, uniksl Śmy na łamach 

Słowa polemiki, czy dyskusji z inne- 
mi gazetami konserwatyw-r mi. 

Polemikę tę wznawia Dzień 

Polski, pisząc © pośle - redakto 

rze p Srońskim. Zdaje się nam, że 
dyskusja prasowa jest o tyle niezbęd- 

ną, o ile może ona zatrzymać kieru- 
nek poltyki konserwatystów na linji, 

której konsekwentneść, jasność i ró- 

wność bez załamań, przestrzegane 

być powinny z żelczną wolą. Myślimy 
tu o nejważriejszem zadaniu w we- 

wnętrznej polityce państwa, to jest o 
dążeniu do stworz*nia w Polsce wła« 

dzy. Dotychczas w Polsce nie było 
władzy, lecz tylko  sejmewładztwo 

chaotyczne, anarchiczne i szkodliwe. 

Zbyt dużo wylano już atramentu na 

cześć tej tezy, zbyt często wszyscy 

człockowie obozów konserwatywnych 

zgadzali się ma to, aby raz jeszcze 
potrzebę takiej właśne linji w dąże- 

niach konserwatywnych rozpatrywać, 
czy uzasadniać, To też w aitykule 
riniejszym wychodzimy z założenia, 
że zarówno „stworzenie władzy* jak 

i przekonani:, .że władzy tej nie da 

Polsce parlament na obecnej Oparty 

ordynacji wyborczej — są to rzeczy 
powszechnie przez konserwatystów 
uznane i że wobec tegotnamy prawo 
zabrać głos w dyskusji aby mówić o 
czystości i konsekwencji linji de  ta- 

kiego zmierzającej celu. 

Wprawdzie p. Bukaeki z Rodziny 

Połanieckich visze w liście do Połae 

nieckiego „że poczytywanie kensek- 

wencji za coś wyższego od niekon- 
sekwencji jest szczytem mieszczeń- 
skich przesądów, mieszczeńskiego 

oportunizmu i podłości" — lecz są- 
dzić należy, że politycy konserwatyw- 

ni nie na takich maksymach swą 
metodę. pnlityczną opierać powinni. 

A więc w imię konsekwencji: - 

Blok z endecją. 
Pan Streński na pytanie czy na- 

leży dążyć do bloku z tak fałszywie 
zwaną prawicą, odpowiada: 

Bloku stronnictw nie uważam za 

pożądane. Natomiast uważam za 
konieczne jedną. wspólną listę dla 
całej prawicy ickiej narodowej 

i praworządnej, i jednolitości z za- 
chowawcami, 

W dalszym ciągu p. Stroński wy- 
suwa jako Hasło sprawy gospodarcze 
| przeciwstawia się głoszeniu walki z 
rządem. 

T.kie stanowisko, która pozornie, 

agitacyjnie, dla ludzi kompletnie ze 

stosunkami politycznemi nie obezna- 

nych — może być sympatyczne, — 

w istocie jest kompletnie piekonse- 

kwentne: 

"A więc przedewszystkiem dopóki 
istnieje i obow qzuje w Polsce Kon- 
stytucja 17 Marca, dopóty nie możra 
jako hasła politycznego wysuwać pra- 
worządnuości.—Bardzo to jest smutne, 

lecz winę tu ponoszą autorzy Samej 

konstytucji. Wysuwanie hasła prawe- 
rządności i bierne obserwowanie jak 

życie niemal codzień łamie ustawę 17 

rharca, a nie łamać jej nie może, do 
tego stopnia przepisy jej są abvurdal- 
ne—stawia nas w pozycji ludzi 
nie umiejących konsekwentnie powią- 

zać słów swoich ze swoimi uczyn- 
kami. 

Pe-drugie, jeśli p. Stroński pawia- 
da, że „nie chce walki z rządem” — 
to powinien wiedzieć doskonale, że 
blok z endecją właśnie tę «walkę z 
rządem» oznacza. Fort. uła p, Streń. 

skiego poza trazesami oznacza wła- 
ściwie blok z endecją, z próbą zeska- 
motowania walki z rządem, schowania 

jej tak, jak się chowa kieszonkowy 
rewolwer do kieszeni, —To są Sztucz- 

ki—a mie program wyborczy. ran 
poseł Streński wię doskonale, że 
«walka z rządem» powstaje niezależ- 
nie od tego, czy ją się w odezwie 
wyborczej napisze, czy też nie napi- 
sze. Sam fakt połączenia się z ende- 

cją oznacza rzucenie rękawicy rządos 
wi.—Tego tłómaczyć mie trzeba. | 

Takie stanowisko p. Strońskiego, 

jiko członka jednej z grup konserwa- 
tywnych, jest niekonsekwentne i takie 

stanowisko będziemy zwałczać. 

Zwalczeć je będziemy nie z mi- 

łości rządu, który zdaniem naszem— 
dziś nicobliczalny popełna błąd pre: 

wadząc Polskę do wyborów — lzcz 

zwalczać będziemy dlatego, że widzi* 

my w niem ne realizecję naszej linji 

politycznej, lecz jej pogrzebanie. 

Nie wierzymy bowiem w to, aby 

współdziałanie z endecją podczas wy: 

borów pows:echnych mogło Pelsce 

żapewrić władzę, mogło Polsce dać 

silny rząd, Eauecja jest niesłychanie 

zachłanna i miesłychanie ekskluzywna, 

A j:dnak cała hustorja ostatnich lat 
kilkunastu ws*szuje nam, że nawet 

przy najlepszych okolicznościach en- 
decja mie umie wziąść władzy w ręce. 
Wreszcie nie wierzymy, aby dziś en- 

decja mogła znaleść kogoś ktoby 
mógł się autorytetem, popularnością, a 

tembardziej efektywną pracą zmierzyć 
z marsz, Piłsudskim. j.szcze kilka 
lat temu zupełnie serjo mówiono w 

tym obozie o gen. H.llerze lub © 
Korfantym. Dziś już się nie wysuwa 
żadnych nazw.sk i nie ułatego, że się 

je konspiruje, tylko dlatego, że takich 
ludzi i takich mazwisk—niema. 

Nie wierzymy zugełaie w powo, 
dzenie wyborcze listy związanej z £ne 
decją. G tyby jednak — co uw.żamy 
za zupełuą mrzonkę, — lista z en- 
decją w środku mogła otrzymać toz 

co przy zeszłych wyborach otrzy- 

mała lista Ósemki, to jest przeszło 

półterasta mandatów na 444 ch,— to 

i taki rezultat nie doprowadziłby wca- 
le do uformowania jakiegoś nowego 
rządu, sni tembardziej do naszego 

ideału stworzenia władzy w Polsce, 

lecz przeciwnie rezultat ten byłby fa- 

talny zarówno dla państwa, jak i dla 

nas prawicowcow, konserwatystów, 

białych. Rezultat ten  doprowadzilby 
bowiem tylku: 1) do niesłychanej ope< 

zycji przeciw rządowi, osł.biającej 

państwo, 2) do sztucznego związania 

polityki rządu z polityką lewicy sej- 
mowej — co dla nas zachowawców 
najgorsze tylko musiałoby mieć na- 

stępstwa. 

«Niech żyje parlament — ale od- 
m.enny». 

Pod tym tytułem umieścił artykuł 
Czas Krakowski. Tezy tam wypo: 
w.edziane są banalno-podręczn kowe: 

Nie łudźmy się ani na chwilę, aby na- 
ród polski mógł się w przyszłeści obyć bez 
parlamentaryzmu. Parlamentaryzm jest urzą: 
dzeniem trafaem, pomyśjnem. błogosławio- 
nern dla społeczeństwa, dużo iepszem od 
państwa Pozo Czy jakiejk |wiek  for- 
my dyktatury Uczy s, ołeczeń;two radzió 
o sobie, rozwija je i wychowuje, hamuje 
nadużycia rządowe i samowolę, zapobiega 
rzidom szabli czy Czspki urzędniczej, gwa: 
rantuje wolncšč i praworządność a żle trze: 
ba wióżyć o społeczeństwach, kió:e na nie- 
go sobie nie zasłużyły. Brak pariamentu 
jest zjawiskiem groźnem dla przyszłości — 
ale równie groźaym jest zły parlamentaryzm. 
Chodzi właśnie o to, aby nasz przy:zły par- 
łament był dobry, a więc odmienny od 
sgłodzonego w konkubinącie socjalizmu z 
endecją i grupą Dubanowicza. 

Zaprzeczyć temu nie można eo 

pisze Czas. Oczywiście parlamentaryzm 
jest pożądaną iastytucją, o ile te 
wszystkie warunki, które stawia par 

lamentaryzmowi Czas wypeł- 
piene zostaną. Chodzi teraz o to, czy 
Czas może utrzymywać, że przyszły 
realny parlament, który się wybierze 
w lutym 1928 zakcńczy czasy złego 
parlamentaryzmu i zainauguruje epol 4 
dobrego parlamentaryzmu? — Oczy- 

wiście nie. Czy Polska może oczeki- 
wać od przyszłego parlamentu opra- 
cowania nowej, lepszej kenstytucįi, 
nowej, lepszej formy rządów? — O. 
czywiście nie. — A więc i te wszyst- 
kie piękne frazesy Czasz razem z 
głębokiem zdaniem że: 

roz 1 skut ie tyl- e GERAS dami death» 
zabije demagoga 
zdaniem naszem są w artykule wstęp: 
nym okresu przedwyborczego zupeł: 
nie nie na miejscu. Jeśli idziemy na 

budowę władzy w Polsce, to nie 
idźmyż z pieśnią pechwalną dla cnót 
parlamentaryzmu, gdyż zgadzamy się 
wszyscy, że tem polski parlamenta- 
ryzm tej władzy dać nam nie jest w 
stanie. Stanowisko p. Strońskiego, ów 

krypto-blok z endecją, prowadzi do 

odnowienia stanu wojny domowej i 

do wzmocnienia lewicy, pochwalne 
dla parlamentaryzmu frazesy Czasu 
nie prowadzą wogóle do niczego. 

Wybory są wie kim błędem r:ądu. 

Dążymy do władzy w Polsce Za 

czasów Skrzyńskiege, czy Wł. Grab- 

skiego Pelska była podsumowaniem 
wielkiej lice.by zupełnych bezsilneści. 
Bezsilnym i bojącym się S:jmu był 
rząd, bezradnym był S-jm, spychają: 
cym odpowiedzialaość na gabinety 

pozaparlamentarne, bezsilaemi były 

wszystkie partje, steroryzewanym był 

urzędnik peństwowv if. d, i t. d. 

Dziś mamy siłę, mamy autorytet, ma- 

my człowieka, który w Polsce zrobić 

może wszystko co chce. 
Po zamachu majowym, kiedyśray 

my monarchiści wileńscy związali swe 

nadzieje z powodzeniem rządu, — obi- 
jały się O nas stale fale oburzenia, 
wywoływane przez niektóre jego po- 

sunięcia. | z temi falami oburzenia 

myśmy walczyć potrafili. Bo do- 
tychczas posunięcia rządu mogły być 
w szczegółach mniej lub więcej traf- 
ne, lecz szły zawsze po linji wzmo- 
cnienia ślły rządu, a to właśnie było 

naszym konserwatywnym ideałem, w 
myśl tego, że tylko silny rząd zapew- 
nia siłę państwu. 

Gdy wołanc: „rugi urzędnicze, ru- 
gi urzędnicze, wyrzuca się porzące 
nych ludzi, aby wprowadzać partyjni- 
ków z klubu pracy” — odpowiada" 

liśwy przeważnie „rząd chce mieć 
pewnych ludzi, zależnych tylko ed 
woli rządu. To nieprawda, że te par- 

tyjnicy, jak mówicie, bo te wszystkie 

kluby pracy i związki naprawy, z któe 

rych rekrutują się nowomianowani, są 

to organizacje samodzielnej siły kom- 

pletnie pozbawione, są to przedpoko- 

jowe grupy polityczne, które muszą 
słuchać tego, co im rząd każe,—a to 

jest bardze dobrze, ze względu na 
sprężystość administracji, to właśnie 

odpewiada doskonale budowie silze« 
go rządu w naszych warunkach*. 

Teraz jednak rząd przez wprowa- 
dzenie zamętu wyborczego i powoły* 

wanie nowego Sejmu osłabia i ru) 

nuje własną dotychczasową pracę. 

W Europie jest cały szereg kra: 

jów, w których parlamentów niema. 
Żaden z tych krajów, j(za wyjątkiem 
Bolszewji) nie uważa obecnego stanu 

za stan stały. Pracuje się tam w kie- 
runku stworzenia nowych doskonale 

szych form ustrojawych, przcuje dla 

udoskonalenia konstytucji. Lecz ni- 
gdzie się nie twierdzi, że parlament 

użdrowić można przez parlament. 
Parlamentaryzm tryumfuje w Anglji. 

Dlacz go? Bo oparty jest tam na pra» 

cy samorządowej, która uczy obywa” 
tela jak postępować naltży z dobrem 

publicznem, ze sprawą publiczną. Tam 

gdzie parlamentaryzm się pojaw ł bez 

tych fundamentów, jakie ma w satmo* 

rządewej pracy, w Samorządowej 
szkole, tam zbankrutował. U nas sa- 
morządu niema zupełnie. Zamiast in- 

stytucji samorządowych Polska pokry- 

ta jest wrzodami i wrzodzikami kłótni 
partyjnych i to jest naszym lokalnym 
samorządem. Rząd mógł stworzyć 

prawdziwy samorząd w Polsce, po- 

tem zbudować nowy parlamentaryzm, 
lecz nie przywoływać 'tego bankruta 
z powrotem, nie wskrzeszać tego nie- 
boszczyka. | 

R:ąd mógł parlamentu nie zwo- 
ływać. Nikt dzisiaj nie ma dostatecz- 

nej siły w Polsce, aby oprotestować 

decyzję marsz. Piłsudskiego. Odsu- 

nięto by partyjnictwo, kłótaje, am- 

b'eja personalne. Oszczędzono by hi» 
sterji, gadaniny i pieniędzy, dano by 
pewność jutro, opracowano by nową 

konstytucję, oktrojowanoby ją, nadano 

narodowi. Danoby Polsce formy z 
których czerpałaby wielkie życie. 

Decyzja taka przeszła koło nas, 
Szczęście było tak możliwe, tak bli- 
skie. Nie umiemy sobie wytłómaczyć 

w jaki sposób pojawienie się nowego 

Sejmu, tej instytucji destrukcyjnej o 

pore maco в 
$zezonms ryt. aiiem. 

ra 20 greszy. 
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Projekt francusko=niemiecki 
zlikwidowanie konfliktu polsko litewskiego 

BERLIN, 1 XII. PAT. „Lokal Anzeiger“ podaje rzekomo z dobrze 
poirformowanych kół wiadomość, że urzędy Spraw zagranicznych nie- 
miecki i francuski, perozumiały się co do traktowania sprawy konf iktu 

polsko-litewskiego. Porozumienie  francusko-niemieckie w tej Sprawie 
polegać ma na tem, że oba państwa mają zaproponować rządowi polskie- 

mu i litewskiemu załatwienie obecnego konfliktu przez deklarację, któraby 
stworzyła na nowo pomiędzy Polską a Litwą stan pokoju bez poruszenia 

Sprawy wileńskiej. Litwa ma być upoważniona tylko do poczynienia za- 

strzeżeń prawnych co do Wilna dopiero przy zawieraniu samego traktaiu 

pokojowego. Dzennik stwierdza jednak, że wiadomość ta jest w kołach 
berlińskich detychczas nieznana i występuje przy tej okazji przeciwko pe- 

lityce ministra Streszmanna, zaznaczając, że stanowisko dyglomatyczne 

Niemiec, któreby się przyczyniłe do ustabilizowania stanu rzeczy na 

wschodzie utrudni tylko politykę oporu przeciw Locarnu Wschodniemu. 

: Min. Zaleski jest spokojny. 
BERLIN, 1. XII PAT. «Berliner Tageblati» zamieszcza obszerny 

interwiew z ministrem Zaleskim w sprawie sytuacji polsko-litewskiej i naj- 
bliższej sesji Rady Ligi. Korespondent «Berliner Tageblatte. stwerdza, że 
minister Zaleski w konkretae]j rozmowie podkreślił, iż Marszałek Piłsudski 
zdecydowany jest udeć się do G:newv. Na zapytanie korespondenta co 
się zdarzy, gdy Liga Narodów nie zdoła uregulować sprawy polsko Itew- 
skiej p. minister uczynił gest uspakajający i oświadczył, iż sprawa polsko: 
litewska znajdzie prawdopodobnie pożądane rozstrzygnięcie w Gznewie. 

Izwiestja stwierdzają bezprzykładność «stanu wojny». 
MOSKWA, 1.Xli, PAT. W artykule wstępnym z dnia 30 ub. mies.- 

p. t: „N.ebezpieczeństwo nie minęło*-- elzwiestja» zaznaczają, że rząd pol- 
ski ma notę sowizeką nie dał bezpośrednią drogą odpowiedzi, ponieważ 
łatwiej składać pokojowe oświadczenia w sprawie Litwy zespołowi mocarstw 
eurepejskich, amżeli tylko Sowietom. Sowiety jedn-k uważają kwestę for- 
my odpowiedzi na swoją notę za rzecz całkowicie drugorzędną. „izwię- 
stja* przyznają, że proklamewany przez Litwę stan trwałej wojny jest 
istotnie bezprzykładny, ale zdaniem urzędówki sowitekej równie bezprzy* 
kładny i podobny do tej sytuacji analogiczny wypadek zagarnięcia cudze- 
go terytorjum stanowi aneksja Besarabj. Apel do współdziałania państw 
w mawiązan u stosuaków z Litwą oznacza— według komentarza «lzwiestj» 
— żądanie zastosowania wobec Litwy przymusu celem wyrzeczenia się 
przez nią Wilna. „Izwiestja* twierdzą, że ta ferma zwrócenia się o współ- 
działanie de Ligi Narodów zawiera w sobie zamaskowaną najostrzejszą 
formę polityki agresywnej. , 

Zaprzeczenie pogłoskom o koncentracji emigrantów w Wilnie 
BERLIN, 1—XII. „Berliner Tegeblatt“ w depeszy z Wilna zaprzecza 

pogłoskom o witlsiej koncentracji emigrantów litewskich i twierdzi, ża 
wobec tego wszelkie pogłoski o z:grożeniu granicy litewskiej przez od- 
działy przeciwników Woidemarasa, gromadzących się ma terytorjum Polski 
są nieprawdziwe. ćw 

List otwarty do premjera Woldemarasa 
wystosowany przez b. pierwszego przewodniczącego komitetu 

litewskiego. 
GDAŃSK, 1. XI. Pat. B. pierwszy przewodniczący pierwszego litew= 

skiego komitetu wojskowego po rewolucji rosyjskiej dr. Witold G ntylio 
ogłasza w «Baltische Presse» list otwasty, skierowany do litewskiego 
premjera Woldemarasa. Wskazawszy na swą dział:lność, jako pierwszego 
przewedoiczącego litewskiego komitetu wojskowego i jednego z organi- 
zatorów armji litewskiej p. Gntyłło oświadcza w swym ście: Cały świat 
musi się dowiedzieć, dokąd peńskie rządy doprowadziły Litwę w  osta* 
tnim roku. Jednolity naród Ltewski, trzeźwy, uczciwy i wysoko pod wzię- 
dem etycznym stejący został zrujnowany, naród, którego piękne zalety 
opiewali tylko potci i pisarze, jak Mickiewicz, Sien iewicz, Pol i Orze: 
szkowa. 

W dalszym ciągu p. Gintyłło podkreśla że Litwa, jakkolwiek uboga 
w skarby ziemne, jednak mogła się rozwinąć. Do tego potrzeba jednak 
było, aby cały budżet litewski przeznaczony został na podniesienie kultu- 
ry rolniczej, przemysłu i handlu w kraju. Zamiast tego jednak wskrzeszone 
państwo litewskie uirzymuje armię, której nikt się mie bol. Dałej budżet 
litewski idzie na utrzymanie rządów, które prowadzą forsuwną politykę. 
Każdy człowiek w Europie rozumie, że tak male armje, jak htewska nie 
Są w stanie ich obronć, Mamy tu zresztą do czynienia z granicami, któ- 
rych nikt nie myśli narsszać, Jest nieprawdą jakoby polski naród zagrażał 
samodzielności Litwy. } 

Ksiądz Skalski — ofiara prowokacji czerwonej 
MOSKWA, 1 XI PAT. Prasa sowiecka publikuje komunikat 

ofcjalny o tem. że wkrótce koiegjum wojskowe sądu najwyżsiego 
w Mosknie, rozpatrywać będz e spravę księd a pr-lata Skalskiego. 
probos:cza kijowskiego, oskarżonego o zdradę stanu. Frzestęp- 
stwo zdrady stanu p pełnone przez ks. prałata Skalski-go, pole- 
gać miąło wedlug ofcjaln:ch danych komunik-tu sowieck tgo na 
tem że ukrywał оп s piegów polskch że komunikoał konsula- 
tovi polskemu w Kijow e nformacje o stanie iicebnym ludno- 
ści polskiej, o jej stosunku do władzy sowieckiej, oraz o nastro- 
jach panujących wśród młodzieży i inteligencji polskiej. 

Po zgonie posła Kowalskiego. 
Kondolencje Mustafy Kemala Paszy. 

ANGORA, 1—XII. PAT. Prezydent republiki tureckiej Gazi- Mustafa- 
Kemal-Pasza wyraził za pośredniciwem swego sekretarza generalnego 
Jchmet-Beya kondolencje wdowie zmarłego posła Rzeczypospolitej Polskiej 
Kowal kiego oraz charge d affaires poselstwa. Minister spraw  zagranicz- 
nych, jak również inni ministrowie udali się do poselstwa Rzeczyposnoli- 
tej Polskiej w celu złożenia wyrazów współczucia. Poselstwa państw 
obcych na znak żałoby opuściły sztandar do połowy masztów. Ciało zmar- 
łego posła będzie przewiezione w dniu dzisiejszym do Konstantynupola. 

ANGORA, 1 XII. PAT. Półoficjalny Hakmett-y-Miliie mówiąc o Śmierci 
posła Rzeczypospolitej w Angorze Kewalskiego, stwierdza, że zgon jege 
zasmucił zarówno koła oficjalne tureckie, jak i wszystkich, którzy zmarłego 
znali i kochali, н 

Dwie części wyspy Irłandji. 
Oświadczenie Prezydenta Cosgrave, 

LONDYN, 3111. ATE. Prezydent wolnego państwa irlandzkiego 
Cosgrave wygłosił wczoraj przemówienie w Dublinie, podkreślając koniecz- 

ność zjednoczenia pomiędzy północną a południową lrlandją, Zdaniem 
prezydenta zupełaa pacyf kacja wyspy będzie mogła nastąpić dopiero wte- 
dy, kiedy północna i południowa Irlandja zrazumieją konieczność zjedno- 
czenia. Wyspa jest zbyt mała, by być podzieloną na dwie części, 

go nieboszczyka energil i potencji | A nie mogąc sobie tego wytłoma- 
może wpłynąć na budowę silnego czyć, uważamy, że rozpisanie nowych 
rządu, którego zaistnienie to być, albo wyborów to wielki błąd rządu. Ca. 

zdwojone ' w stosunku do wczorajszę. nie być Polski. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 
Kronika reklamowa lub nadesłsne 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrówe j tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Za i przeciw. 

Co jest najciekawsze. 

Po wyroku na posłą Korfantego współ- 
pracownicy wydawanego przez niego pisma 
Polonji w Katowicach podali się gremfalnie 
do dymi-ji I wystosowali do p. Korfantego 
list, w którym cświadczają, že po wyroku 
sądu marszałkowskiego dalsza ich praca w 
wydawnictwie p. Korfantego byłaby nie- 
zgodra z zaszdimi etyki dziennikarskiej. 

Brakuje identycznej wiadomości o współ: 
pracownikach gazety Rzeczpospolifa w Wat- 
szawir, 

Co jest jednak n:jcie awsz* w całej hi- 
storji z p. K ufantym, to wiadomość ujawnio+ 
MAY wyrcku sądu aaa oska, že 
pobrał on na garetę Rzeczpospolita w ci 
roku 1926 xwoę 2 157.038 T gr. a = 
tem jeszcze dndatsiowo. 62 tys, 452 zł. Wys 
rok sądu okróśla przeznaczenie tej kwoty ja- 
ko kupno drukarni i pokrywanie deficytu, a 
także wskasuje, że od 1 stycznia 1927 r 
Rzeczpospoliła drukowała się bezpłatnie w 
Druka:mi Polskiej i że koszta druku wyno* 
siły 18 tysięcy złotych miesięcznie, 

. Nzleży przyznać, że za tak olbrzymie 
pien'ądze mogłaby ta Rzeczpospolita wyglą- 
js po europejsku, a nie iak jak wy* 

Co się z nią teraz stanie? Po tem jak za- 
brakło jej odwsegi, by bronić pomysłowego 
swego patrona i żywiciela, nie chce się wie- 
rzyć aby starczyło jej czelności do preten- 
dowania nadał do roli <plsmą katolickiego»? 

Prof. Ehrenkreutz o «Kulturze» 
W sprawie wczorajszej notatki Sk 

tem, że agitstorzy P, P. S. zdana 
ją pismo «Kultura» i zakładają jaczejki» 
ZUióĆ й і! mak ił się do nas pref. Ehrenkreutz 
0 zaznaczenie, że 1) jeśli agitatorzy P P. 8, 
Czy innej jakiej partji kolportują «Kulturę» 
to czynią to bez porozumienia z zarządem 
Towarzystwa <Kultura», przyczem prof. Ehren- kreutz wątpi aby takie fakty miały miejsce 
w szerszym zakresie: 2) Wydawcą pisma sKultura» nie jest prof. Ehrenkreutz, lecz 
Towarzystwo, o tym imieniu, której on p tylko prezesem, 3) Zakładane przez P.P. 

. «środki orgamizacyjne nie mają nie PKO z „erika <Kultura>, 
: rozmowy z pro! renkrentze: 

nikło, że profesor chce Nara mis i mać apartyjność i apolityczność tej instytu- cji Na naszą uwagę, że skład zarządu Tow: 
«Kultura» jest politycznie dc 
ny,—prof. Ehrenkreutz Saudi Go zł rząd ten składający się z ludzi uczciwych nie myśli o wprowadzaniu roboty partyjno- politycznej do pracy Towarzystwa o celach wyłącznie kulturalaych. Dla informacji do- damy, że skład zarządu Kultura „przedstawia mikis pp. Ehrenkreutz (PPS), Nawoyski (PPS), sdw. Bagiński (PPS), Pegorzelski, Jonak, Bohdziewicż, Borówko i Ludwik Cho: miński. 

Гаа> 4 —_ 
Delegacja pu ska odjechała do 

Genewy 

WARSZAWA, 1—12. Pa 
czwartek 1 grudnia wieczorem > mia 
giem wiedeńskim wyjechała do Q:- newy delegacja polska na sesję Rady 
Legi Narodów, Wyjeżdżającego na 
czele delegacji ministra Spraw zagra- 
nicznych p. Augusta Zaleskiego że- gnali na dworcu licznie zebrani wyże 
si urzędnicy M $,Z. oraz korpus dy- 
plomatyczny z p. A 
che na czele. p. ambasadorem Laro 
O wywiadzie Marsz. Piłsud. 

skiego. 
BERLIN, 1 XII, PAT. Csla ' 

tutejsza przynesi obszerne ironio nia wywiadu Marszałka Piłsudskiego w Sprawie pelsko-litewskiej, przypi- su,ąc mu doniosłe znaczenie. „Berlj. ner Tageblatt* twierdzi, że w kołach dziennikarzy zagranicznych w War. szawie wnioskują z tego pełaego tem- peramentu przemówienia, jż Marsza- łek Piłsudski zdecydował się na po- a a sprawy, nie chcąc i lo wmieszania si 
trze iego mocarstwa. SDA W kolach tych dziennikarzy tma panować przekonanie, że Marszałek powziął swe wostanowienie pod wa- runkiem, że Rada Ligi Narodów wy- da w sprawie polsko-litewskiej decy- zję, będącą dla Polski do przyjęcia. Kotespondent „Vossische Zi“ z War szawy charakteryzuje wczorajszy wy- wiad w ten sposób, iż jest on do- wodem, że Marszałek P.łsudski czu- je się nietylko przywódcą militarnym = aż als również 

wicie. i 
2 celem w polityce zagrani- 

Stanowisko Niemiec w sporze 
polsko-litewskim. 

BERLIN, 1 XII. PAT. „Natienal 
Liberale Korrespondenz* występuje 
przeciwko mniemaniu, jakoby Niemcy 
miały się opowiedzieć w sposze ро!- 
sko-litewskim za jedną z dwóch stron, 
gdyż na to nie pozwalają stosunki w 
jakich Niemcy pozostają zarówno z 
Polską, jak i Litwą. Jak zaznacza da: 
lej «Nat. L. K.» dążenie Niemiec do 
utrzymania dobrych stesunków są- 
siedzkich mie jest równoznaczne z 
dążeniem de utrzymania u steru rzą- 
du litewskiego Wsldemarasa, który 
nie wypełaił swych zobowiązań wo 
bze Kłajpedy. Sianowisko Litwy w 
Genewie byłoby bez wątpienia ko- 
rzystniejsze, oświadcza wreszcie „N. 
L. K.*, gdyby Woldemaras, który 
występuje z oskarżeniem przeciwko 

Polsce mógł powałać się, że spełnił 
życzenia swege narodu w sprawie 
Kłajpedy.



Lia 

Kupujcie losy Loferji Akademickiej. 
IDEA LUDWiKA GÓRSKIEGO. 

To, iż rząd M:rszałka Piłsudskie- 
go, w skład którgo wchodzi kon: 

serwatysta p. Niezabytowski, jako 

Minister Rolnictwa, cofnął zapomogi 

С. Т Rczemu, jest bezsprzecznie 

sprawą o szerokiem znaczen u pań st- 

wowem. 
W połowie gru”nia zbierze się w 

Warszawie R da Główna C.TR. dle 
powzięcia decyzji co do dalsz: ch lo- 

sów i dalszej działalności C.T R. — i 

dziś nietylko  połądanem — lecz 

wprost koniecznem jest wyświetlenie 

tej nader ważnej sprawy. 
Komitet C:ntralnego Tow. Rolni- 

czego, w ode we wydanej przed pa- 

tu driami, cowołułąc *ię na dawną 

rady je i „ideowy spadek” po Lud 
wiku G rskim, iecaym z najświetlej- 
szych ) najszlechetniejszych rolników, 

zmusza nas jako sukcesorów do ©- 

świetlenia sprawy z punktu idei krze- 
wionej przez Zmarłego. 

Przedewszysik'em jednak zasadnicza 

degresja co do odezwy. Odezwa Ko- 
mietu, która na wstęsie głosi, iż „in- 

sty ucja, która gromadzi w swych 

szeregach dzi”są ki tysięcy rolników 

i która wiele dała rolnictou i rolni- 
ko i p lssienu jest zagrożona w 

m bycie“, a potem ia s.ma ©- 

= , aowsłująca sę na „ideowy 

spadek* po Luawiku Górskim, dole 
zest wienia ni ws łnierae, gdyż „i- 

deowemu spadkowi“ o Ludwiku 
G skim, ktory „wiele dał* — ccf- 
mięcie kredytów przez r<ąd zagrozić 

nie może. 
Powyższego zwrotu odezwy nie 

zaliczam do pośliź ięć językowych, — 

jest on znamiennym objawem teraź 

niejszego ujęcia idei we własnej go- 

spodarce państwowej przez znaczny 

odłam społec swa, O idei w ten 

sposób pojęte pisał*'m w swoim Cza- 

ge: w pah „U afństwowiliśmy 

fdeg — tak, jak up ństwówiliśmy w 

w monopilu spirytus, Sól, zapałki, 

wyroby tytoniew:. Tam gdzie dawn ej 

działał poryw ducha — d iała «bec- 

mie zapumoga rządowa. Uwatamy 

siebie za zwolrionych od uciątliwych 

obowiązków bronienia idei. szak 

mamy własną adm nistracją, wojsko,— 
własne peństwo*l 

Ani r-ąd Władysława Grabskiego, 

najeguiarnicj wypłacający zapomogi 

CT.R, al: równócześnie niszczący 
tulmictwo, ani rząd Mars ałka Piłsud- 

skiego, cefający zapomogę — a pe- 

pierojący rolniciw , nie mogą woły- 

nąć na zabcie ide, którą ziemiańe 

stwo z ducha tradycji czerpać winao, 

a nie z kasy skarb wej. 

Dlatego też idea powinna pozo* 

stać — ideą, a zapomcga rządowa— 

zapomogą. |-żeli zaś mają wsp lnie 

4 solidarnie działać, trzeba uzgodnić 
zasady, które reprezentują jak jedna 

tak druga sirona, 
Tu stwierdzć należy, iż od prze- 

wrctu majowego zasady wyzuawace 
przez obie strony, rząd i spełeczeń- 

stwo ziemiańskie, zrobiły kolosalny 

skok naprzód. Jeżeli jednak Marsza- 
ek Piłsudski walorom  ziemiańskim 

przywiócł ich prawa obywatelstwa 

narówni z ionemi grupami społeczne- 

mi, to jednak ziemieństwo, które Się 

w tym czasie pod sztandarem zacho- 

wawczym skupiło nie wykazuje do* 

statecznej samodzielności  ideawtj. 

I tu leży słabość ziemian, która Zze- 

wnętrznym okolicznościom nad sobą 

zapanować pozwala. O tei słabości 
ziemian tak pisze Ludwik Górski: 

„Leży ona isłabość, w braku Sa- 

modzielności Ta to wada dziedzi- 

czna, z której nam leczyć się poirze- 
ba, była przyczyną klęsk przeszłości 

i jest zródłem dzisiejszej niemocy. 

Za jej to sprawą nie we własnych 

siłach szukaliśmy dawniej ratunku; 

ona też była przyczyną chwiejności 
naszej gdy z upoważnienia Monar- 

chy znakomity mąż i gorący patry- 

ota rozwijał szereg zbawiennych dla 

kraju rejorm Ona nakoniec jest 
zródłem łatwego odbiegania od obo- 

wiązków powołania rolniczego. z po- 
wodu trudności i przykrości jakie 
nas dzisiaj w niem spotykają Tak 
więc przeszłość nieodległa i dzisiej 
sze usposobienie wskazują potrzebę 
wyższego moralnego i umysłowego 
postępu abyśmy wytrwać na stano 
wisku ziemiańskiem i trudności prze. 
zwyciężyć zdołali * ! 

O: »-:'u gsy myśl tę wygłosił 
Luaw k G>rski, u łynęło lat 45, a je" 
dnak samodzielaość ziemiańska nie 
uczyniła zdecydowanego kroku, aby 
się z pod wpł wó ebcej jej ideolo- 
gii wyzwolć Oi chwili powst-nia 
peństwa po rzeba wyzwolenia wyczu- 
wa się coraz slniei, tętno tej potre- 
by od Pierwszeg « Zrzeszonego Zja- 
zdu Ziemieństwa bje coraz mocniej 
i dziś są wszelkie szanse, iż zbliża 
się moment decydują y. Dlatego 
też uplastycznienie wieikiej idei zie- 
miańsxiej, którą -rzez całe życie pro* 
pagow ł Ludwik Górsk”, staje się na: 
kazem chwili. 

Michał Obiezierski. 
ESET EISS LT sl ini INS 

Kościół katolicki a teozośja. 
Kardynałowie, należący do — Коп- 

gregacji św Ofi-jum, którego zada* 
niem jest czuwanie n-d zasadami w':* 
ry, ma s.sji odbytej 16 czerwca 1919 
roku zajęli się pytaniem: Czy nau:i 
zwane dziś teczefcznemi, pogodzić 
się dadzą z nauką katclicką; a zatem 
czy wolno należeć do towarzystw Ie0- 
zofcznych, być obecnym na ich ze- 
braniach, czytać ich k iążki, czaso- 
pisma, dzienniki i pisma? 

Po zasięgnięciu opioji uczonych, 
zdecydowali na wszystkie powyższe 
pytania odpowiedz *ćĆ przecząco. 

Nazajut z zaś, 16 czerwca, papież 
Ben:dyki XV na zwykłej audjencji, 
opinję karavnzłów potwierdził i egła- 
sić kazał Ogłoszenie nastąpła w Ak- 
tach S'olicy Apostolskiej (cocznik Xi, 
str, 317) 

R ma locuta — causa finita. 
Nie ulega już wątpliwości, że teo- 

zofja jest teorją, przeciwną wierze ka- 
tolckiej i że obecność na odczytach 
teozoficznych jest występkiem  prze- 
ciwko tej wierze. 

zu 
Zmiany personalne w armji. 

Dziennik Personalny M S. Wojsk. 
zamieszcza szereg zarządzeń p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w sprawie na- 
dania orderów generałom i of cerom 
w dniu 11 listepada Oraz 2e:wo0lenie 
na pr.yjęcie i noszerie zagranicznych 
orderów oraz szereg zarządzeń p. 
min stra spraw wojskowych. 

Przeniesieni zost li: ppłk. S$. O. 
Włodarski z G 1, 5. Z. — d-cą 23 
p. p. plk. Mazurkiewicz z 64 p. p. 
—de-cą 68 oo, ppłk S$ G. Kwiatek z 
O. |. Sz:. G'n. do Przem śla, jako 
szef sztabu OK. X ppłk SG Radzie- 
jowski z DOK, X do Iisp. Armji, 
ppłk SG. Sz fran — do Łodzi, jako 
szef sztabu DOK, IV, major Rysza- 
nek — na stanowisko p. 0. zastępcy 
komend. m. Warszawy, 

Ppłk SG dr. Abraham Roman z 
Wyższej Szkoły Wnieno' j—jako d-ca 
26 p. uł, ppłk. SG. Grabowski — 
d-cą 9 p. strz, kon., ppłk SG. Ro- 
zwadowsk —d cą 3 p. strz. konn. 

Mi,r. SG. Mally z 21 p. uł. do 
Insp. Armji, por. Olchowicz Aleksan- 
der, adjutant wice-ministra gen. Ко- 
narzewskiego—do 1 p. art. przeciw-- 
lotniczej. 

Z powodu wygaśnięcia mandatów 
poselskich i senatorskich przeniesio- 
no oficerów zawodowych na przeciąg 
6 miesięcy w stan nieczynny a mia- 
nowicie: ppłk. Miedzińskiego 'Bogu- 
sława i mjra Kościałkowskiego Marja 
ma w piechocie, w artylerji płk. Ма» 
czyńskiego Czesława i w korpusie 
oficerów uzbrojenia ppłk. Januszew- 
skiego Wacława. 

Ocena sowieckich propozycyj rozbrojeniowych. 
LONDYN, 1 XII. PAT Cała prasa londyńska z wyjątkiem soclali- 

stycznrgo Daily Herald ocenia pogardliwie sowieckie propozycje rozbro- 
jeniowe, jako cynic ne i niepoważne. Pisma wierzą, [že Sowiety tr. К'а 

konferencję rozbrojeniową, jako plaiformę do prowadzenia propagandy 
bolszewicki» i że eróbują one postawić inne państwa wfałszywem świetle. 

PARYŻ, 1-XII PAT. Większość prasy paryskiej nie bierze na serjo 
probozycyj Lt:inowa, idących w ki=runku natychmiastowego całkowitego 
rozbrojenia. Z ianiem „Le journal” Litwinow przedstawia zwykły porządek 

rzeczy wysuwając zasadę, že ża1darmi muszą zaiknąć wcześniej niż zło- 
czyńcy. Prawdziwa logika wymaga podporządkowania redukcji zbrojeń za- 
sadzie bezpieczeństwa. 

Pesymistyczny pogląd Ameryki. 
NOWY YORK, 1.XI1 PAT. Propozycje „rozbrojeniowe de- 

legacii sowieckiej wzbudziły tu wielkie zainteresowanie. Większość 
pism nowojorskich zapatruje się pesymistycznie na obecną sytuację 
Europy. Zdaniem „New York Wordi* traktaty defenzywne, za- 
warte w ciągu ostatnich lat dzielą Europę na dwie koalicje 
państw zbrojnych Do jednej grupy należą np: Francja, Belgja, 
Pols 'a i państwa Małej Ententy, do drugiej Włochy Litwa, 
Austrja, Bułgarja, Niemcy, Rosja Sowiecka. Każde z tych państw 
jest z czegoś niezadowolone. Wobec tego, Europa, zdaniem dzien- 
nika. nie jest skłonna do utrzymania pokoju. lecz raczej do 
rewizji obecnego stanu pokojowego 

Amerykanie nie wysyłają obserwatora. 
LONDYN, 1Xl: PAT. Biuro Reutera donesi z Waszyngtonu, że rząd 

Stanów Zjedn. nie przyjmie zaproszenia dowysłania swego obserwatora 
do komitetu bezpieczeństwa i rozjemstwa w G:newie, ponieważ nie mógł: 
by przyjąć żadnych zobewiązań. Amerykanie będą jednak nadal brali udział 
w praca:h komisji rrzvgotowawczej 
RL ii RACZ BK ZONK KA R k I WAWA AEON 

Przewodniczący dyrektorjatu klejpedzkiego 
RYGA 1—12. Pat. Łotewska agencja telegraficzna donosi: W zwią- 

zku z osągnęciem porozumiecia pomiędzy gubernatorem Kłojpedy i 
przywódcami większości sejmiku kłajpedzkiego-w sprawie utworzenia nos 
wego derektorjatu, na przewodniczącego dyrektorjatu powołany ma być 
klajpedzki kusiec Adaginas. Rokowania trwają w dalszym ciągu celem u- 
stalenia pewnych szczegółów porozumienia. 

Rozruchy robotnicze w Budapeszcie. 
Demonstracja przed redakcją «Nepszawy» 

BUDA'ESZT, 1Xli. PAT Wczoraj wieczorem odbyła się tu manife- 
stacja «kolo 400 robsin ków, należących da wartji Socjalistycznej, którzy 
demagali się prawa koloortażu organu socjalistycznego „Nepszawa*. Po- 
licja rozproszyła manifestantów, orzyczem 14 osób odniosło lekkie rany, a 
jędna ciężkie. Aresztowano też 35 esób, które są obecnie przesłuchiwane. 

Prochy gen. Bema, 
W kasynie oficerskiem | dyonu art lerji kennej im. gen. Bema odby- 

ła się konferencja prasowa, na której w dłuższem przemówieniu w. pik. 
ONA poinformował zebran ch o dotychczasowej dzia- 

łalności. : 
W łonie komitetu pows'ała myśl sprowadzenia zwłok bohatera 

z 1831 i 1848 lat do ojczyzny i pochowania ich w specjalnie zbudowanem 
mauzoleum w Tarnowie, miejscu urodzenia bohatersk ego generała. 

Po załatwieniu przedwstępnych czynności, związabych z odnalezis- 
niem grebu ze zwłeksmi gen. Bema (Morada Paszy) na cmentarzu w Dje- 
brłE! Hezam pod m. Aleppo, komitet zamierza przewuźć zwl<ki gen. 
Beta z Alerpo do Konstantynopola morzem, a z Konstantynepola przez 
Bułgarię, Jugosławię i Węgry do Polski drogą lądową. 

Przewiezienie zwłok projektowane jest w m. maju 1928 r., z tem 
wyrachowaniem, aby uroczystość złożenia zwłok odbyła się w dn. 25 maja, 
jako rocznice b twy ostrołęckiej. 

Wyrok w sprawie 19 komunistów. 
NOWOGRÓDEK, 1—12. Pat. Dziś zapadł wyrok w tutejszym sądzie okrę- 

gowym w sprawie 19 komunistów, oskarżonych o należenie do organizacji ko- 
munistycznej i organizowanie jaczejek, wśród ludności wiejskiej na terenie wo- 
jewództwa. jeden z oskarżonych został skazany na 6 lat ciężkiego więzienia, 1— 
na 4 lata ciężkiego więzienia, 8 na 3 lata domu poprawy, 1 na jeden rok domu 
poprawy, a pozostałych uniewiniono. 

Niesłvchany napad na ulicach Krakowa. 
KRAKÓW, 1 12, PAT. Dziś około godz, 12 w południe na Głównym Ryn* 

ku w bramie domu pa linji Ą—B dokonano niesłychanie śmiałego napadu ra' 
bunkowego. Na przechodzącego urzędnika prywatnego 21-leini-go Artura Rei- 
chera, który zainkaso - al przed chwilą większą kwotę pieniężną napadł niezna- 
ny osobnik i postrzelił go w twarz usiłując wyrwać pieniądze. Po dokonaniu 
tezo czynu zbrodniarz ratował się ucieczką Wid'ąc jednak BS ой na ui. św. 
Tomasza strzelił do wieb e z rewolweru i pozbawił się życia. P. Reicher został 
raniony w ten sposób, :e kula przeszła przez policzek i zadrasnęła podniebie- 
nie t język. Pogotowie udzieliło rannemu pierwszej pomocy, a ponieważ rana 
była ska więc pozostawiono go na miejscu wypadku: 

Maryn»rz polski przed sądem w Gdańsku. 
GDAŃSK, Odbyła się tu przed sądem apelacyjnym rozprawa prze 

ciwko żołnierzowi polskiej marynarki, Stanisławowi Narkiewiczowi, skazane: 
mu przed kilku miesiącami przez sąd gdański |l-ej instancji na karę dwóch 
lat więzienia za udział w bójce ulcznej i poranienie robotoika gdańskiego, 
jakkolwiek główny winowajca zbiegł, a Narkiewicz tylko pośrednio był 
wimieszany w tę bójkę. Zeznania złożone przez świadków na* wczorajszem 
posiedzeniu tak były Sprzeczne, że nie można było uzyskać żadnego 
obrazu zajścia. Żaden jednak ze świadków nis mógł stwierdzić czy oskar- 
żony marynarz Narkiewicz uderzył robotn'ka gdańskiego, Po odczytaniu 
zeznań żołnierza marynarki polskiej Koletty, Sąd zmniejszył karę wymie- 
rzoną oskarżonemu w pierwszej instancji z 2 lat na 1 rok więzienia, 
w to areszt śledczy. 

Powrót zwycięzców. 

Ppułk. Rómtnel o swej wypra- 
wie. 

We środę przybyli do Warszawy trzej 
polscy kawalerzyści ppłk Rómmel, rtm: An- 
toniewicz i por. Starnawski z triumfalnej 
wyprawy do Ameryki i podzieliji się z przed- 
stawiciejlem jednego z pism stołecznych wra: 
żeniami z podróży i zawodów. 

— Przyjęcie, jakie nam zgotowano w 
Warszawie wzruszyło nas naprawdę, mówi 
szczerze ppłk. Rómmel. Wraczliśmy sięsknie- 
ni za krajem, w którym bluff, iateresowność 
i dzikie wprost reklamiarstwo z jakiem spo- 
tykal śmy się co krok zagranicą nie odgry- 
wa takiej dominującej roli, jak tam. Nabra- 
liśmy szacunku do naszych stosunków... 

— O «nieudanym» wyj ździe Panów, 
krążyły w prasie warszawskiej nejfantasty- 
czniejsze pogłoski, 

— Tak, słyszeliśmy o tem. Obwiniano 
Niemców, którzy uknuli riekomo przeciw 
nam, jakąś ciemną intrygę. W rzeczywistości 
zaw'nili Amerykanie, kiórzy spožaili się z 
zamówieniem miejsca @а nas na statku. 
Niedbaistwo naprawiono szy”ko telegraficz- 
nie i po paru dniach odjechaliśmy z Bremy 
na «Waschingto: ie». Oczekując na okręt, 
trenowaliśmy konie. Niemcy urządzali for- 
malne pielgrzymki do naszej ujeżażalni, jak 
do jakiejś «Mekki hippicznej»* O podróży w 
tamtą stronę, pisali już panowie. Naturalnie 
burze, morskie przyjemności, które o dzi- 
wo! konie zniosły znacznie lżej, niż ich 
jeźdźcy... 

Przebieg zawodów jest wszystkim znany. 
‚ — A jak się przedstawia, panie pułkow- 

niku, statystyka zdobytych nagróc? 
— 20 nagród, w tem 9 pierwszych i 5 

puharów na ogólrą ilość 7! Jeden z nich za- 
garnęli Francuzi, ale kto wie, czy nie dlate- 
go, Że w konkursie tym nie startowaliśmy, 
oszczędzając konie. Nasz Puhar Polski, zdo- 
była Kanada. Pięć puharów na siedem mo- 
żliwych. Ustanowilišmy rekord w swoim 
rodzajo! 

— Czy konkursy były męc'ące? 
— Wie pan, że tak. Dzień po dniu ta- 

ki wysiłek nerwów i woli to j dnakże praca. 
Ameryki i Nowego Jorku ledwieśmy pową- 
chali, Rozkład naszych <zajęć» był ograni- 
CzOny: z hotelu do ujeżdżalni, z ujeżdżalni 
do hotelu, stamtąd do stądjonu i tak w 
kółio. Byl śny niebywałą sensacją w ciągu 
całych zawodów. W dzielnicy reklam świetl 
nych, na 42 miic", wielkiemi, Kai mi 
napissmi wychwalauo nas z ameryk:f>kim 
rozmach: ma: «ldźcie do stadjonu na Madison 
Squ:re Garden obejrzeć najlepszych jeźdź- 
ców na Świecie — Polsków»! 

Opiósz nas nie reklamowano nikogo. 
W czasie konkursów po każ'em naszem 
zwycięstwie, stadjon szalał, trząsł się w po* 
ak: Eutuzjazm amotykański, to dzika 
urja. 

Naturalnie posypały się na nas niezli- 
czone <lnteresowne» propozycje i «dowody» 
wielkiej życzliwości i podziwu. Tunney ofia- 
rował nam swoją podobiznę z podpisem: 
<Życzliwy Tunney, ekipie polskiej» Jednem 
słowem wszystko «plackiem» przed nami, 
jak zawsze gdy się naprawdę zaimponuje 
Ameryce. Mniej miłą oznaką podziwu i 

Przesiienie w Rumunii 

BUKARESZT 1—12 P t. Prezes 
Rady Minis:row V atill:« Br tianu wy- 
stosował do przewodnicząc'go naro- 
dowej partji chłopskiej Miniu pismo 
z propozycją współpracy. Na pismo 
te Manu ma udzielć odpowiedzi w 
sabetę popołudniu. 

Alechin — zwycięzcą 

BUENOS AYRE3, 31 XI Pa*. Naj- 
większy z doty h zasowych pojedyn- 
nów szachowych, mecz o mi:trzow- 
st-O świata, pomiędzy Capab'ancą i 
Alechiaem, został wc/oraj faktycznie 
już zakończony Warueki meczu ©- 
piewały, że zwycięzcą meczu zostaje 
ten, kto perwszy wygra 6 sartyj. A- 
Ischin wygrał cotychczas 5, C1pa- 
bianca — 3 a 25 part į było n ro- 
zegranych. Wczor | rozegrywano 34-34 
partę, która pa 40 iu posunięciach 
zosiała przerwana, przyczem Capa- 
blanca oświadczył, że zdecydowany 
jest zrezygu 'wać dziś z dalszej gry. 
T m samem zwycię rą m czu i zda- 
bywcą tytułu szachowego mistrza 
świata zostaje Ale-hia. Mecz powyż- 
szy trwał wd dn. 16 września, 

<szacunku» dla naszej klasy jeździeckiej, 
była propozycja, abym został w Ameryce 
na rok j+ko iostraktor smerykzńskiej szkoły 
jazdy. Ofiarowywalł za to jakieś «mroczne» 
jak na nasze stosunki sumy. Byli bardzo 
zdziwieni, gdy okazałem swoje zdziwienie z 
powodu tej propozycji. To zupełnie inny 
wymiar ludzi. Po mej odmowie, zdecydowall 
się przystać awoich oficerów do neszej 
szkoły jazdy w Grudz'ądzu. Chciano nam 
wydrzeć Readglida za 25 tysięcy dolarów. 
Ciężko się było opędzić! 

Parę słów o Polonli amerykańskiej: Ko- 
chani, zacn., dzielni ludzie! Wzruszyli nas 
głęboko prawdziwie serdecznem przyjęciem 
| niekłamanym gorącym entuzjazmem z po- 
wodu naszego sukcesu. 

Na cześć nas/ą Polonja nowojorska wy - 
dała nroczyste przyjęcie w Stuyresantbiigh 
Sohool, kióre pozosiawiło po sobie nieza- 
tarte wrażenie. 

Z najmiiszych wypoczynkowych 
jemności była wizyta u Prezydenta Cooli- 
ge'a w Waszyngtonie po konkursach. Zna- 
ny mruk—Prezydent rczmawiał z nami рач 
ra minut, wz'ażając radość z poznania pol- 
skiej ekipy, k Órej rodaków zna dobrze,g dyż 
w Ameryce jest dużo Polaków, „Są oni 
wzorowymi oygwatelami Stanów". Ашегу- 
kanie byli zdumieni wyłomem, którzy zro- 
biliśmy w małomówności ich prezydenta. 

— No a teraz Olimpjadall.„„—zakończył 
swoje opowiadanie ppik. Rómmel. 

rzy- 
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RÓŻNE SPRAWY. 
Zapomniane mogiły — Przemówienie 

Emila Zegadłowicza na trumną 

Stanisława Przybyszewskiego 

Oto, co przyniósł nam przed kil- 

ku dniami prosząc o wydrukowanie 
w „Slowie“, p. R. Kūhn, z zawodu 

pedagog. stale zamieszkały w Wilnie, 

skąd pochodzi: 

Zapomn ane mogily. 

«Mogiły dawne... dawno zapomniane! 
Dawno je mgłom i zawie- 
a [rachom... 

Z darni odarte>. + « « « « 
<Król: Duch». 

<A psy, się zbliżali ku omentarzo- 
= Anhelli usłyszał hymn skarżących 

m > 
£ mogi> <Anhellis. 

Daleko w glębi Resji, migdzy Mos-. 
kwą a Wołgą, jest w gubernji Tam- 
bowskiej miasteczko, Spaskiem zwa- 
ne. Mieszkają tam Rosj.nie i Mordwi- 

nowie $ 
Nackoło, dokąd eko sięga, ani 

krzaku, ani drzewka, tylko pole i 
stepy gołe. W suche lato, gdy upa- 
ty nastają I wiatry wieją gorące, kurz 
się w oczy ciśdie a od gorąca czer- 
nieje spalona trawa, czernieją liście na 
drzewach. W jesieni, gdy leje deszcz 
bez przerwy, ziemia czarna staje się 

bezdennem błotem i wszystko w niem 
tomie. Gdy zima nadejdzie, śnieg nad 
chałupami spiętrza się, tworząc fan- 
astyczne góry i rozpadliny, 

W drugim roku wojny światowej 
los rzucił mię w te okolice i musia- 
łem przebyć tam pięć lat, jak na wys- 
pie, od ludzi i świata odcięty. 

Tęskniłem okropnie de kraju ro- 
dzinaego, do ..pagórków leśnych i 
łąk zielonych,, do rzeki, co dno 
ma złociste i niebieskie lica. 

Włóczyłem się smutny po okoli- 
cach miasteczka i pewnego dnia zna« 
lazłem się na cmentarzu. Wędrując 
pomiędzy mog łami i czytając napisy 
natknąłem się na krzyż żelazny z ta- 
kim to napisem: 

„P. 
KS ĄDZ 

ANTONI 
JAKUBOWSKI 
żył lat 78, um... 

1892 r. 

Tuż opodal widniał drugi krzyż z 
napisem na nim: 

Ś.P. 
KSIĄDZ 
ONUFRY 

SERWID Um. 
7 marca 1887 r, 

A obok trzeci: 

Michael Koryciński 

EXUL POLONUS 
obiit 28 F-bruarii 1879 roku 

AETATE SUA 52 AN. 

Było jeszcze kilka pomników, 
lecz napisy na nich były starte i 
mchem porosłe 

Te dawne mogiły i napis smutny 
dziwne wywarły na mnie wrażenie. 
Przecież | jam był exulem—wygnańcem 
z ojczyzny, i ja, jak ci wygnańcy, 
tęskniłem za krajem rodzinnym, | smut- 
ne mi zrobiło się na sercu... Zanoto- 
wałem napisy, maszkicowałem po: 
та К, 

Chciałem się dowiedzieć w mia- 
steczku, co to byli za ludzie, jak ze- 
szło im życie na wygnaniu i jak u- 
mierali. Ale daremniel Już nikt nie 
pamiętał o nich, Umiano mi powie- 
dzieć tylko to, że to mogiły «po- 
wstańtów». 

Często jeszcze edwiedzałem te 
zapomniane mogiły. W  przeddzitń 
powrotu de kraju po raz ostatni by» 
łem na cmentarzu. Żegnajcie mi — 
rzekłem — wy, którzyście walczyli o 
wolność ojczyzny, lecz sami wolności 
tej nie doczekali. Wracam do kraju 
rodzinuego i tam opowiem о was. 
Nie będziecie zapomnieni. Wskrześ- 
niecie w pamięci Judzkiej! 

* 
„+ Za trumną Przybyszewskiege 

szli w ciężkiej żałobie: wdowa po 
słynnym pisarzu p. Jadwiga Przyby- 
szewska, dwie jego córki Jadwiga 
i lwa, wreszcie brat, redaktor Przy- 
byszewski, A potem szli przedstawi- 
ciele władz, delegaci związków  lite- 
rackich, młodzież, na ostatek tłumy 
publiczności. 

Prawie godzinę pesuwał się długi 
orszak żałobny wiejską drogą aż do 
stóp wzgórza, na którem wznosi się 
kościół Tam zdjęto trumnę z rydwa- 
nu i ustawiono u drzwi wiodących 
do kościoła. Zabrał głos delegat mi- 
mistra eświecenia p. Wacław Roge- 
wicz, który scharakteryzował dzialal- 
ność literacką wielkiego artysty i od- 
dał mu ostatni hołd. Następnie przee 
mawiali Leopold Staff imieniem Stra- 
ży Piśmiennictwa Polskiego, Towa- 
rzystwa Literatów i Dzienaikarzy Pol- 
skich oraz Związku Zawodewego Li- 
teratów, dalej Wacław Grubiński 
imieniem Związku Autorów Drama- 
tycznych, Antoni Godziemba-Wysocki 
imieniem Polskiego Klubu Literackie- 

o, Artur Sliwiński imieniem dyrekcji 
eatrów Miejskich w Warszawie, Jó- 

zef Sliwicki imieniem Zwiazku Arty: 
stów Scen Polskich. Przemawiali jesze 
Cze B Dobrucki imieniem przyjaciół 
śp. Przybyszewskiego z czasów lego 
pobytu w Gieńsku oraz redaktor Ko- 
reywo imienem Wielkopolskiego Zw. 
Artystów Pelskich. Po tych przemó- 

wieniach grono artystów wniosło 
trumnę do nawy kościelnej, gdzie 
ksiądz proboszcz Matuszewski odpra- 
wił uroczystą mszę żałobną, w Ccza* źnie. 

sie której probeszcz Jaśkowski z Ino- = Stare napisy kościelne napamina- 
wrocławia wygłosił mowę pogrzebo- ją: czas ucieka, wieczność czekal — 
wą: Po nabożeństwie trumnę złożeno Oto przeszłością nazywamy lata, któ. 

dže użyte na kształtujący się osobli- 
wy korowaj, który w ślubnym d rze 
złożyła przeszłość Odrodzonej Ojczy- . 

w grobowcu rodziny Zaanieckich na 
cmentarzu opodal kościoła. 

Nad trumną ze zwłokami twórcy 
„De Profundis", „Dzieci Szatana* i 
„Zloti runa* przemówił też Emil 
Zegadłowicz, młody pisarz, z poko- 
lenia, które od Przybyszewskiego, jego 
ideelogji, jego artystycznej wiary da- 
leko oabiegło... Oto jakiemi słowy 
pożegnał nad Letą ducha Przybyszew* 
skiego młedy jego brat po piórze, 
już sławny jako poeta i pisarz dra- 
matyczny. 

Oto co Zegadłowicz powiedział: 
Zdajemy sobie — tutaj zebrani na 

obrzędzi: pogrzebowym—zdaje scbie 
sprawę Polska czła,—że to nie czło- 
wieka jednego chowamy—że kładzie- 
my w grób wielką, donośną epokę 
kulturalnego życia narodu. 

Przybyszewski—to nazwa zbioro- 
wa, to symbol ruchu i gwałtowności, 
która z niepowszednią siłą zatargała 
duszami w Europie i Polsce—nowe 
z mich wydobyła władze, nowe sko- 
jarzenia—chwytu i podejścia do spraw 
artystycznych nauczyła nowego. 

Przybyszewski to zaczyn i droż- 

re już to pamiętamy sami — już to 
pochodną reakcją zaciążuły na nat; 
przeszłością zwiemy epokę, z której 
wytoślśmy jco dopiero, przeszłości 
też przekazujemy Stanisława Przyby- 
szewskiego. Przeto smutny obrzęd 
dzisiejszy mie jest tylko pogrzebem 
posty, artysty, pisarza, dramaturga — 
jest to obrzęd Dziadów. aa który 
zlatują sią duchy wielkich twórców i 
budzicieli sumienia polskiego. — Po- 
dwojone też są, mniemam, szeregi 
nasze zebranych u tej trumny — na« 
powietrznem wcjskierm duchów opie- 
kuńczych. Nie tu miejsce na wylicze- 
nie zasług nieprzemijających wielkie: 
go zmarłego — zajmie się tem hi- 
storja, która jak dotąd, tak i nadal 
czołowe, przedujące wyznaczy mu % 
miejsce — wraz z Nią Nieśmiertelną 
— żyć będzie d”icło i trud Przyby- 
szewskiego, jedna z największych 
epok poezji naszej, drugi wiek złoty 
Sztuki, stającej u wrót wolności, naz- 
wą Dzieje nazwiskiem Przybyszew- 
skiego — Przybyszewskiego i Wys- 
piańskiego. 

* 
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KURIER GOSPODARCZY 
a Kanty Steczkowski, senator dr. mówców w dyskusji pozwala spodzie- 

Towarzystwo Ekono- kat Szarski, wrez. dr. Tadeusz wać się, że edczyty takie stanowią 

miczne w Krakowie. Starzewski, dyr. Albert Uagar, prof. trefoą drogę dla ekspansji Tewarzy 
dr, Jan Włodek, prezes Władysław stwa na zewnątrz. Dalsze wyjazdy „te- 

Na czołowem miejscu wśród na- Żejeński. go rodzaju z odczytami są nadal w 
szych zrzeszeń, instytucyj, towarzystw Trudności flnansowe zmusiły T-wo plan e. 
i organizacyj ekonomicznych znajdu do ograniczenia ilości tych dodatków, _ Ankiety Głęboka troska o rozwój 
je się obecnie nmiewąteliwie — pod których pejawiły się tylko dwa nu- nasz j produkcji rolnej i o upsrząd- 
wzgledem zdobvczy n-ukowvch — mery. Do pewnego stopnia zastąpio- kowanie stosuaków agrarnych, prze 
Towarzystwo ekonomiczne w Krako* no ten brak ogłaszaniem szczegóło- kenanie, że realna i gospodarczo u 
wie. wych sprawozd«ń ze wszystkich zee zasadn ona reforma rolna jest jednym 

W ciągu dotychczasowej sześciolet- brań dyskusyjm ch Tawarzystwa. Dla z najbardziej palących zagadnień na- 
niej swej działalności Towarzystwo sprawozdzń tvch użyczała stale swej szego życia gospodarczego, a prze- 
E<onomiczne zdołało skupić koło 8'- gościnności Red kcia „Czasu”. prowadzenie jej zgodne z interesam: 
bie szereg najseważniejszych ekono- Wydawnictwa T-wa: Mimo wiel. produkcji — jedną z najp'lniejszych 
mistów — zdołało stworzyć zwarte i kich irudaości wydawniczych zarów. narodowych konieczności—popchnęły 

JJ WO 

Alina Borfkiewiczowa 
z Fiedorowiczów 

po ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 29 listopada r. b. w Brasławiu. 

Wywiezienie zwłok do majątku Miekjany nastąpi 30 listopada a pogrzeb odbędzie 
się 3 grudnia, w sobotę, o godzinie 12. 

O czem zawiadamiżją pogrążeni w głębokim smutku 

produktywne środowisko prac ek>* ko redakcyjnych, połączonych z bra* 
nomicznych—to też dzisłsiność To niem ' zorganizowanego prawidłowo 
warzystwa silnie zaważyła na ksztal- biura — jak i fnansowych — po- 
towaniu się światopoglądu gossodar- większono szerrg wydawnictw Towae 
czego w Poisce e jednolitość pra- rzystwa o trzy d-lsz* tomy, a mia- 
ramu. zjednała Towarzystwu nazwę nowicie: xVIIl Wacław Konderski — 

„Szkoły Krakowsk'ej“. Istotnie pro Ekspansja Z -graniczna Kaotału Pie- 
gram Towarzystwa oparty na głębo- niężnego Stanów Zlednoc'onych A, 
kiem ujęciu podstaw teoretycznych i mervki Północnej, X. X Wacław Kon: 
i trzeź em wysnuwaniu z tych pod derski — Rynek Pieniężny Asgli 0 
staw realnych wskazeń praktycznych— sirajku a masze potrzeby. Tom 
ma charakter jednolitego systemu a miannv jcie rozprawa p. Aleksandra 
«szkoły». Kępińskiego o koimasacji. 

Z głębokiem zadewoleniem—po- Nie można wres:cie nie wspom- 
wiedział Prezes T wa w swem prze- nirć w tem miejscu o ożywionej dzia 
mówieniu sprawozd+w zem,—stwier- łalności naukowej i publicystycznej 
dzić dziś możemy, że wszystkie tezy tak wybitnvch człorków towarzystwa 
postawione przez Towarzystwo w cią- jak pp prof. Wł. Jaworski i prof. A 
gu ubiegł ch sześciu lat jego istnie- Krzyżanowski I inni. Działalność ta 
mia — choć przeważnie z soczątku zawsze wyrażała hasła «Szkoł;» i 
odosobn'one—zdołały znal. źć uzna- przyczyn'ała się do kształtowania jej 
nie w społeczeństwie i weszły j*ko progr<mu. 
istotny składmk do powszechnego Księga życia gospodarczego. Rów- 
światope glądu gospodarczego. nocześnie znajsuje SIĘ w  przygoto- 

Potępienie etatyzmu panującego w waniu wielkie wydawnictwo Towa- 
pierwszych latach niepodległości W r:ystwa moją:e na celu zcbrazowanie 
Polsce, domaganie się w okresie in= .całokształu naszego życia gospodar- 
flacji markowej stabilizacji pieniądza, czego, jego stanu obecn'go, potrzeb 

stwierdzenie konieczności doprowa- į widoków rezwoju. Bądzie te pra- 
dzenia do Polski zagranicznego kapi: ca zbiorowa a pozyskano dla nie, 
tału—oto podstawowe tezy „szkoły szereg najwytrawniejszych fachowców 
krakowskiej”, tezy, których zwycię- z pos'czególnych dziedzin, medzy 

rstwo nie jest już dzisiaj niemal przez jnnemi pp.: baron Jan Goetz Oko» 
nikogo pedawane w wątpliwość. timskieg , dr. Jana Hupkę. prcf. Za- 

Działalność Towarzystwa w ostat- wadzklego, prof. Witolda Krzyżanow= 
nim roku, podobaie jak lat popized- skiego, inż, Korsaka, dr. S hmidta, 
nich, szła w dwu głównpch kierun- prof. Brzeskiego, inż. Rybićkiego, inż. 
kach. W publiczaych swych pracach, Oziębłowskiego, dr. Jina_ Zieleniew: 
ma które składały się odczyty | Wy* skiego, dr. Zweiga, Z. Beresa, 
dawnictwa, Towarzystwo dążyła do Berlinerblau'a, Świętochowskiego, Ro- 
uświadomienia  jaknajszerszych kół zena, Min. Kiedronia, H. Frommera, 
społeczeństwa o aktualnych zagadnie- dr, R Beresa, Skotnickiego, inż. Ol- 
miach gospodarczych oraz do rozpo* szewskiego, inż. Bartoszewicza, Gór- 
wsze.h1 ania swych hastł programo- sk ega, апа Zaglenicznego. 

„wych. Działalność wewnętrzna — bo- / Wydawnictwo to zapełnia dotkliwą 
legająca na dyskusjach w łonie To- jukę w maszej literaturze, umożliwia- 
warzystwa—była skierowana do roz- jąc objęcie niejako jednym rzutem 
budowy własnego programu Oraz do oka całego niszego narodowego go- 
udzielania opinji rządowi spodarstwa, oparcie ogólar go orogra- 

_Główną trudnoścą w pracach mu na monografcznem przedstawie- 
Towarzystwa był brak funduszów i miu poszczególnych jego gałęzi, a 
brak stałego lokalu na biuro. Wsku- przedewszystkiem pobudzejąc szersze 

tek tego biuro, które składało się w koła społeczeństwa do uświadomi: nia 
pierwszych !atach z trzech płatnych sobie tego programu i do zorjenio- 
zeferentow, stenotypistki i dwu sił wania się w naszejrzeczywistości go- 
pomocniczych zostało zwinięte. D» spodare7eį. 
tychczasowe czynności biura, to jest Odczyty: drugim sposobem pu- 
organizowanie ankiet, przygotowywa- blicznej oziałalności Towarzystwa były 
nie opinji, redagowanie douatku eko: w r. 1926 odczyty dyskusyjne. Od- 
momicznego de «Czasu», opracowy: było się ich jedenaście. 
wanie wydawnictw Towarzystwa — Wszystkie odczyty, wygłoszone 
objęli poszczególni członkowie. wy- przez pizrwszorzędne siły, wzbudziły 
działu; korespondencję, przygetowy- żywe zainteresowanie, które przeja- 
wanie publicznych odczytów i admini- wiało się w d:skusji prowadzonej po 
strację wydawnictw powierzył wydział każdym z nich. Ponadto — jak wyżej 
sekretarzowi, W ten Sposób, mimo wspomniano — każdy z tych odczy- 
dotkliwego zmniejszenia się fundu- tów pójąwiał się w „Czasie" bącź in 

< szów udało się kontynuować detych- ixtenso—bąiź przynajmniej w stresz- 

я 

čzasową dzialalnešė dzięki bezin- czen u 
teresownej pracy wydziału i sekretar- Działalność publiczna Towarzyst- 

jaiu. wa poza Krakowem. Dział-lność od- 

Wydział T'wa: W skład wydzia* czylo va Towarzystwa ograniczała się 
łu wchodzili w ostatnim okresie pp.: dotychczas prawie wyłącznie do Kra- 

jan Baron Goetz Okecimski jako kowa, W ubiegłvm ekresis postano- 

prezes, rektar Stanisław Estreicher i wionó przystąpić do 
prof. Adam Krzyżaaowski jako wice- organizowania odczytów także poza 
prezesi, oraz jako członkowie pp. Krakowem. Pierwszy z takich odezy« 

dr. Henryk Aschkenazy, dr, Tadeusz tów, a mianowicie odczyt dyr. W. 
Bednarski, prof. Artur Benis prez. Konierskiego p.t. «Światowe konjun- 

Tadeūsz Epstein, dr. Adam H:ydel, ktury gospodarcze», odbył się w 
prof. Wł. Jaworski, dyr. Wacław Belsku, Zainteresowanie, które wzbu- 
Konderski, dyr. Karel Krzetuski, prez. dził ten 6dczyt, oraz najzupełniej 

Zygmunt Lewakowski, prof. Tomasz zgodne z programem Towarzystwa 

Łulek, dyr. Stanisław Pilat, prez. dr. stanowisko zajęte przez wszystkich 
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Wyspiański zagospodarował du- 
chem Polskę, na byt państwowy ją 

krzesząc — Przybyszewski Polski 
cześć, Polski czar, Polski sen — wy- 
czarowywał w blaskach magicznych 
'ma obczyźnie, która dlań była zawsze 
tyłko miejscem tęsknoty i nostalgji. 

Jej melodją, mocą natchnienia i genju- 

Szu przepojone są słowa i zdania i 
„dzieła jego; było te ukochanie fana- 
tyczne i nieustępliwe, boć przecie, 
«wiadome nie darzyło się mu w о)- 

czyźnie, nie znałazł w niej tego ciepła, 
jakiego łaknął — ostatnie też słowa 

wypisane przed śmiercią brzmią go- 
ryczą: „chleb mój, jaki w Pelsce spo- 

Зунат — to zakalec, a wino, które 
piję, piołunem przyprawione”, lecz 
dobiegają je inne, otuchę niosące: 
„może właśnie dlatego tak sobie Pol: 

skę ukochałem. Gdyby mnie. była 
pieściła,głaskała, pewnobym już dawno 
<stracił hart mej duszy i tę odwagę, z 

sktórą zawsze szedłem  naprzekór 
wszystkiemu i wszystkim”. 

Szedł wbrew wszystkim i wszyst- 

kiemu, bo szedł po Śwej drodze, po 
drodze własnych misyj i doszedł do 
wyznaczonego kresu. I oto traeba 
nam go żegnać na zawsze. Odszędł 
z pośród nas. W przecągu lat dwu- 

„dziestu od śmierci Wyspiańskiego, 
dokonał sig w Polsce wielki wielkich 
duchów odlot, żeby tylko wymienić: - 
«Sienkiewicza, Żeromskiego, Reymonta, 

Kasprowicza — zamyka ten hadesowy 
klucz żórawiany — Przybyszewski. 
Czyni się pustka wokoło — karczo- 
wisko posępne, tem większa też ciąży 
na mas żyjących odpowiedzialność, 
tem większy ma być trud i praca na 
sza, aby dziedzictwo pieśni i mocy na- 
rodowej nie spsowało się, nie przerwa- 
ło, nie zaprzepaściłe! Przy każdym 
momencie żałości, która nie naszą 
poszczególnie, a wspóloą jest żało- 
ścią — korzmy się w duchu, wyrów- 
najmy niesnaski, wyznajmy grzechy 
nasze, akt zgody budźmy w sobie, 
Oczyszczajmy myśli, prostujmy czucia 
nasze, podnošmy serca w modlitwie 
błagalnej o przyjście Królestwa Boże« 
go na ziemi, abyśmy z czystem obli- 
czem witać mogli idące dnie, abyśmy 
podcjąwszy trud — dokonali rzetelnie 
r życia wedle sił naszych i uzdol- 
nień. 

I tak tylko oddamy wielkim Od- 
chodzącym hołd najwyższy i warte- 
ściowy i niegołosłowny, gdy podej- 
miemy pracę tam, gdzie oni ją zosta: 
wili iw ten tylko czynny sposób 
zmóc zdełamy żałość i przetopić ją 

DIE 

Towarzystwa da zorganizowania qn- 
kiety o sanacji stosunków rolnych 

Prace grzyg twawcze do iej an- 
kiety są w pełnym toku. W szeregu 
dyskusyj ustaleno jej program, który 
został objęty przez następujące re- 
feraty: 

1. Techniczno rolny Zagadnienia 
techaiki zmierzające ku podniesieniu 
produkcji i nadaniu jej możliwie naj: 
wyższej wartości hanalowej 

2. Meljoracji Z gadnienia irry- 
gacji, osuszania i wszelkich kwestyj 
na tem tls pewstających, jak spółki 
wodne į t, d. 

3. Organizacji gospodarstwa i 
ekonomiki rolniczej Ź gaan enia rtn- 
towaeści poszcz gólnych upraw i 
poszczególnych typów gespodarstwa, 
zagadnienia konstrukcji gospodar .tw 
zdolnych do życia w rozmaitych 
dzielaicach i punktach państwa i t.d., 
zagadnienia organizacji handlu rolni- 
czego. 

4 Finansowy. Zagadnienia finan- 
sowania tbrotu ziem 4, kredytu długo- 
terminowego, kredytu obrotowego, za- 
gadnienia scalania, powiększania i 
tworzenia nowych jednostek gospo 
darczych i t d. 

5. Podatków i ciężarów publicz 
nych, Zogaaniema wyuajacści pudat- 
kewej gospodarstwa rolaego, dopusz- 
czalaego obciążenia, kształtowania cĘ- 
żarów publicznych z puaktu widzenia 
premjowaaia pewnych kierusków i 
procuktów w rolnictwie, uznanych 

Ostatnio ma skutek zarządzenia 
Urzędu Prokuratorskiego w Wine 
zaaresztowany zestał, znany na tere- 
nie Wilaa, Dr. Arorw Id, pod zarzu- 
tem sfałszowania dyplomu Iekarskie- 
go i pełnienia na tej podstawie prak: 
tyki. Aronwald po zwolnienu się z 
wojska polskiego, gdzie miał stopień 
kapitana i pełnił funkcję lekarza woj” 
skowego, zajmując nawet często kie- 
rownicze stanowiska, rozpoczął pra- 
ktykę lekarza wolno-praktykującego 
początkowo w Wilaic a następaie na 

Przed kilkoma dniami policja po- 
lityczna w wyniku dłuższej obserwa* 
«Ji i dochodzenia aresztowała Stani- 
sława Głowackiego i Witslda Kra- 
snowolskiego, b. urzędnków pzeń 
stwowy h, oraz Karcla Įežewskiego 
wojskoweg , pracułącego w jednem 
z bur wojskowych. 

Wspomniana trójka, mając na ce- 
lu zdobycie łatwym sposobem pien'ę 
dzy zorg-nirowała spółkę mającą za 
zadanie nawiązanie ksntaktu z agsn- 
tami państwa ościennego celem sprze- 

_KRO 
ze względów technicznych, organiza- BIATEE 
cyjnych i ekonomicznych za zgodne А : 
szczegolnego paparcia, 2 Osiš Wach, sł. s g, 7 m. 21 

6. Specjąlno polityczny. Zagad- | Bibianny. Zach. sł. o g. 15 m. 29 
nienia sta | Zacji spałęczacj W gpań- jutro 
stwie, przyrostu ludności, zatrudnie: | Franciszka 
mia ludności, rynku wewnętrznego, 
pogotowia żywnościowego ba wypadek 
wojny i t. d. 

7. Prawny Zagadnienia celowośs 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 

x dmis 1 —XI. 1927 s. 

ci i uzgodnienia ustaw obecnych, us Slmienie. j 714 
stalenia braków i t. d. rednie 

8. Ekonomiczno społeczny Za- Vempetatura ) —2%C. 
gadnienia związku rolaictwa z całoś enia 
cią gospodarstwa nmarodowegó, pol- Opad za do: & 
skiej ekonomicznej racji stanu i kon- bę w mm. ) 
stkwencji tego w polityce gospodar- Wiatr 1 Północny. | 

przeważają cy | 
O wa g i: Pochmurno. 

Minimum za 4064 — — 3°оС ; 
Tendencja barometrycan. bez zmian. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Kanonizacja. Ostatni nu: 
mer „Wiadomości A .hdj c'zjal1ych 
Wileńskich* przynosi wiadomość, iż 
dekretem św. Konereg. Obrz. została 
wyznaczona Komisja do rozpoczęcia 
sprawy beatyfikacji i kanonizacji Wie- 
leonej Sługi Bożej  Marji- Wiktorji- 
Teresy Coudere, współzałożycielki i 
pierwszej przełożonej Zgromadzenia 
Zakonnego „S'óstr Najśw. Maryi Pan- 
my z Wieczornika. Urodziła się M» 
W.-T. Coudere 1 lutego 1805 roku, 
zmarła w osinji świętości w Fvurviere, 
we Fraacji 25 września 1885 rosu. 

URZĘDOWA. 

— Użycie broni przez policję. 
Nowe rozporządzenie © użyciu broni 
przez policję przewiduje następujący 
tryb postępowania w wypadkach ko- 
mieczności użycia przez policję broni 

czej 
Opinje. Na zagadnienia agrarne 

także i w tym dziale prac Towarzy- 
stwa położony główny nacisk. *Tu za” 
liczyć należy prace osinjodawcee wy- 
konane dla Ministerstwa reform rol- 
nych przez członków Wydziału Tę- 
warzystwa pp. prof. Wł Jaworskiego, 
prof Adama Krzyżanowskiego i Dyr. 
W. Konderskiego. 

Okres sprawozdawczy (za rok 1926) 
był ala Towarzystwa okresem irud- 
nym. Przekonanie, że mimo tych trud- 
ności, o których już wyżej wsponi- 
niano, Towarzystwo zostało wierne 
swym celom i spełniało w miarę moż. 
ności dla dobra kraju zadania, które 
postawiło sobie przed sześciu laty — 
to przekonanie pozwala T wu z ufno- 
ścią spoglądać w przyszłość. (h) 

INFORMACJE 
Świadectwa przemysłowę i 

karty rejestracyjne, 

Termin do nabywania świadectw palaej, 
przemysłowych i kart rejestracyjnych Pe jednorazowem wezwaniu prze- 

na rok podatkowy 1928:my przypada stępcy do zaprzestania czynu prze- 
na zasadzie art, 30 ustawy z dna 15 kąt etc ok ARIE: die 

- ania 
lipca 1925 r. (Dz. U R. P. „Nr. 19, Lagajavasą strzał w powietrze; po- 
poz. 550) na okres od 1 listepada wtarzając jednocześnie wszwanie po 

do końca grudnia 1927 roku. raz drugi. Dosiero po tych sygnałach 
Termin ten bezwarunkowo nie zo- ostrzegawczych, e ile sią przestępca 

stanie odroczony, a po upływie wy- Nie KOMIE do rozkazu należy celo- 

znaczonego terminu władze podaiko- "*Ć '"f€ w przestępcę. MIEJSKA. 
we przystąpią niezwłocznie .do ścisłej | _ к) w sprawie budowy 
kontroli przedsiębiorstw handlowych wspólnej plekarn: mechanic-nej 
i przemysłowych oraz zajęć przemy- W dniu ozisiejszym o godzinie 11 
słowych. Е rano w Magistracie m. Wilna odbę- 

Wiuni zupełaego niewykupienia, dzie się narada przedstawic eli mia- 

lub posiadania nieodpowiednich świa- Sta Brzy współudziale przedstawicieli 
{ wladz wojskowych na czele 7 d-cą 

dettw przemysłowych będą niezwło- np O, K. ul gen. Litwinowiczem w 
cznie pociągnięci do odpowiedzialno- gprawie wydzierżawienia przez Magi- 
ści karnej na zasadzie art. 98 ustawy strat części magazynów prowianio- 
o państwowym podatku przemysło- wych przy ul. Legjonowej. 
wym, związku z powyższem w-pre- 

2 zydent m. Wilna p. iż Czyż w te- 
Do świadectw przemysłowych na warzystwie inż. miejskiego p. Wątor- 

rok 1928 będzie pobierany 10 proc. skiego oraz przedstawicieli wojsko- 
nadzwyczajny dodatek niezależnie od wości oglądali w dnu wczorajszym 

tego, czy świadectwa przemysłowe na na miejscu objekty, które Magistrat 
rok pedatkowy 1928 będą nabyte w zamierza wydzierżawić. 

„ Narady te, jak juž w swoim cza- 
r. 1927-ym, czy też w roku 1928 ym. „ie donosiliėmy, mają również zwią- 

Odnośne rozperządzenie Prezy- zęk z wysuniętym tak przez władze 

denta Rzeczypospolitej o pobieraniu wcjskowe jak i Megistrat projektem 

w roku budżetowym 1923/29 10 proe. przystąpienia w 1928 r. do budowy 
nadzwyczajnego dodatku do poda- wspólnej giekaruj mechanicznej i tak 

a zw. magazynów zbożowych. 

tków bezpośrednich ukaże sią w podkreślić należy, iż zamiary te— 
dniach najbliższych. o ile sią tykko dadzą urzeczywistnić, 

Nieudana afera szpiegowska, 

  

NIKA 

Mąż i Dzieei. 

BOJE SG ZZ k ЕНЕИ 

Znowu fałszywy lekarz w Michaliszkach. —# SĄDÓW 
Wyniki nieudanego połowu. 

Przykładem wielu innvch utworzo- 
na sest:ła w Wilnie sgółka z nieo- 
grań czetńą odpowied jalnoś:ią, w 
skład której weszli: H'nrvk i  Ale- 
ksa tdra(małżonkowie) oraz Anns Ol- 
szewscy plus Jó ef Zaniewski. Dzia- 
łalaość spół<i polegała na okra ianiu 
strychów z bi:lizny, ewentualnie ze 
wszystkiego co trefało pod rękę. 
Koniunktura była dość pomyślna i 
interesy spółki przedstawizły *ię nis- 
źle do dnia, a reczej nocy z 9 na 10 
czerwca r.b. kiedy to wielce zacne te 
towarzystwo dobrało się do strychu i 

dania m t:jemnic państwowych. W skradło bieliznę oraz znaczną ilość 
trakcie p' s'ukiwania nabywcy Gło- wędlin, Ten  wonay artykuł soo- 
wacki i Krasnowolski tr.fii na ken- żywczy sprowadził biedę na głowy 
fiden a policji, który podając się za spółki. 
szpiega  zaproponow ł  tranzakcję. Pies molcvjny, jak widać amator 
Sprawa została omówiona. Wciągnię: smacznych rzeczy, przyprowadził wy- 
to do sprawy Jeżewski-go, który wy: wiadowców do samych drzwi miesz- kradł petrzebne dokumenty i sprze- kania Olszewskich, Podczas  rewi ji dal wspėla kom. znaleziono wędliaę w łóżkach (lep- 

W rezultacie wszyscy trzej zostali szego miejsca nie znaleziono) i za 
are:z'owanl i przekazani do rozpo- Szefą. 
rządzenia władz sądowych. Spółka powędrowała do więzienia, 

a w dnu wczerajszym stanęła przed 
Sądem O<regowym. Panowie — Ol- 
szewski i Zaniewski otrzymali eo trzy 
lata domu poprawy, panie — Olszew- 
skie p s miesiącu wiesienia. 
> a: = Olszewskiej Ale- 

, andry, matki dwojga dzieci k 
będą miały krelosałne znaczenie tak drew>! n mi 2? 
dla dcbra ludności m. Wilna jak i UNE WE - 
dla wojskowości : W pierwszym wypadku, dana bę- na do skł:dania of:rt na wykonanie 
dzie meżność ludności m. Wilaa na- CZaPKi członkowskiej zgodnie z mo- 
bywania chleba po stałych i daleko g'lem, który ogląłać można w lokalu niższych cen<ch, a conajmniej o 10 Bratniej Pomocy ( Vielka 24) w gadz. 
PR niższych od rynkowych. ck U—3,. p. I 7—9 wiecz.) drugim zaś, — piekarna t с 8 ZĘ A POCZTOWA, obsługiweć bę”zie i wojsko a na 
wypadek m:bilizacji może być zuży- „ _ — (x) Osobiste. Prezes Dyrekcji Poczt 

i Telegr. o. inž Ciemaołoński powrócił w tą jedynie dla potrz:b ar ji. ži 2 
— i ii miu wczorajs. (x) Zaniechanie dzierżawy <© aka zym z Nowogródka i objął 

kszkarni miejsk ej  Magisirat m. 
Wilaa po uprzedniem Dioso PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
niu pewnych kalkulacji, na korzyść  — (x) W sprawe bud:+y do- 
swoą į<k i luduošci m. Wilna na mów robotnicz ch w Wilnie W 
wczorejszem posiedztnu postanowl pre! miaarzu budżetow m miejski=ga 
zaniechs6 konkursu na dzierżawę Wydzisłu technicznego na r. 1928 29 
kiszkarni miejskiej i prowadzć ją sa: mędzz inuemi przewidywane Są sumy 
modzielnie z dniem 1 stycznia roku na budowę szeregu murowanych do- 1928 mów robotniczych wzdłuż ulicy Ry: * 

Jak wiadomo dotychczasowy dzier- dza Śngłego lub na Równem Polu. 
żawca kiszkarni żyd Szejdeman, ke- Sumy te wynoszą КИКа „miljonów 
rzystałąć (z d:godnych warunków złotych. 
dzierżawnych stworzył wprost mono Rozpoczęcie budowy domów pro- 
pol sprzedaży kiszek, co ujemnie jektowane jest na wiosnę r. b., za- 
wpływało na handel masarzy nie tylko Kończenie z-ś w okresie dwuletaim, 

chrześcijan lecz i żydów, gdyż ostat ZEBRANIA I ODCZYTY. 
ni zmuszeni byli nabyw:ć kiszki po — Rzym — miasto wieków. W sobo-—- - 
cenach ustalanych przez Szejd*mana. tę, 3 grudnia 1927 r. o godz. 6-j wieczorem 

Od dnia 1 stycznia r 1928 o iais Ianas sig Ža a 
každy wlašciciel sztuki prowadzon: я y., wejścia 
Ha eh 6ł, będzie mógł kiszki pa ich przez bramę do Dowództwa | p. Art. Pol.) 

е wygłosi prof. Kłos odczyt pt. <R:ym miasto 
oczyszczeniu zabierać i sprzedawać z wieków»: Dochód CAkOWICJ. ZA SĘ 

terenie Województwa Wit*ńskisga. 
We wrześniu r. b. Aronwald osie- 

dl! sie w mast*'cku Mi:hauszkach 
pow. W | ńske Trockiego, na opróż- 
niene miejsce rówcież uprzedno za: 
aresztowanego rzekomego  |l-karza 
niejaki'go R f»ła Bernstejna. | tutaj 
Aronwal1a nawiedził ten sam los. 

Podkr:ś ć należy, iż Aronwald 
prawdonadobnie nie mając dyglamu 
ptłał funkcje lekarza w przeciągu 
lat kilkuaasłu. 

  

wolnej ręki. na zasilenie Kasy Onieki Szkolnej Brzy Se- 

Obłata za oczyszczenie kiszek wo- wk” Nanczyc. Żeńskiem im. Kr. Jad- 
łowych będzie wynosił: 1 zł, wie- ROŻNE, 
przowych 80 gr. i cielęcych, baranich : 
i kozich 20 gr. O»łaty te uiszczane — (x) Ostre strzelanie w Za- 
będą przy kasie miejskiej w kiszkarni. krecie. W c:lu wyszkolenia służby 

— (x) W sprawie  nieprze- wię.iennictwa w obchodzeniu się z bro- 
strzegan a przepisów przy zwo- nią palaą w dniu dzisiejszym w Za- 
żen u śnegu. Wobec napływających krecie odbędzie się ostre strzelanie 
stela do Magistratu skarg, iż poszcze- dla funkcjonarjuszy zatrudnionych w 
gólni woźacy nie przestrzegają prze: więzieniu na „Lukiszkach“, 
pisów, ce do mejsc zwożenia śniegu _ — (x) Nowe czasopismo bla- 
do W Iji, a szczegėlaie u wylotu uli- loruskie w Wimnie. W najbl.ższych 
cy Kraszewskiego na Zwierzyńcu, dniach ukaże się w Wilnie nowe 
Magistrat m. Wilaa w porozumieniu pismo białoruskie p. t. „Chrześcijań- 
z Komendą Pol. P. wydał nowe za- ska dumka". Wydawcą pisma będzie 
rządzenie, ustalające stały posterunek b. poseł na Stjm ks. Adam Stankie- 
przy ul. Kraszewskiego, który będzie wicz, «b:coy wydawca białoruskiego 
regulował zwożenie Śniegu w tej czasopisma „Kryn'ca“, 

dzielaicy. — lzba Skarbowa informuje nas, 
„— (x) Żydzi nie biorą udziału że przebi:g zajście opisany w liście 

w komitecie Targów Północnych. Związku Kupców Żydowskich do p. 
Wobec tego, iż komitet wystawy Tar- Prezesa lzby, który zamieściliśmy w 
gów Północnych w Wilnie nie zapro- Mumerze z dnia 29 listopada, nie jest 
sił przedstawicieli związku kupców Ścisły. J:k wynika z protokułu spo- 
żydowskich, oraz przedstawicieli z rzączonego przy świadkach przez Se- 
grona żydowskich sfer gospodarczych kwestratora podczas pełnienia czyn- 
w skład komitetu, przeto związek po: ności służbowych, syn Izraela G>rfun- 
stanowił ostatnia nie brać aktywnego ga Samuel dopuścił się obrazy urzęd- 
udziału w tej wystawie. nika, za co zostaje pociągnięty do 

SZKOLNA. odpowied :ialności. 
: — (2) Ilość przyznanych obywatelstw 

— (c) Stancje uczniowskie. Na pod. Państwa Polskiego w m cu listopadzie. 
stawie art. 32 ustawy o stosunkach służbo- Według zestawieaią cyfrowego  odnośne 
wych ńauczycieli, Ministerstwo W. R. iO. P. władze na terenie Województwa Wilefńute- 
zakazało dyrektorom i nauczyciejom pafi- 80 pozna w m-cu listopadzie r. b. Ł35-iu 
stwowych szkół Średnich ogóluokształcących, osobom obywatelstwo polskie. 
zawodowych | seminarjów nauczycielskich, — Poświęcenie nowego baru <Ba- 
utrzymywania t. zw. «stancyj uczniowskich» Chus». W dniu wczorajszym odbyło się nro- 
t.j. przyjmowania uczni własnego zakładu Czyste poświęcenie i otwarcie nowej placów- 
na mieszkanie. Jedynie za osobnem zezwo. kt gastronomicznej — baru-restauracji-wintar- 
leniem Kuratorjum mogą wyjątkowo nauczy- nl «Bachus», zorganizowanej w lokalu zaj- 
ciele przyjmować na stancję uczniów z in- Mowanym dotychczas przez cukiernię <Arty- 
nych szkół w danej miejscowości. A w tdi > 

runtownem i 
AKADEMICKA, | odświeżeniu prezestje ch a uła atak 

— Czapka akademicka. Zarząd = odai e: 
Stowarzysz: nia Brataia pemoc Pol- Aktu poświęcenia dokonał proboszcz 
skiej Młodzieży Akademickiej Usiwer. Kościoła św. Ducha ks. Kulesza, który w 
sytetu Stefana Batorego w Wilnie 

az: airis, powitał licznie przy- 

wzywa firmy chrześcijańskie m. Wil- ła zospodatóać” py. : M. AS CREEOE nia gospodarzom pp: M. Wróblewskiemu,



Kneblewskiemu i Bdw; Sadowskiemu: W 
jednej z sal odbyw:ć się będzie dancing 
połączony z atrakcjami. 

— Podziękowanie. Zarząd Psrku S50r- 
towego młodzieży szkolnej im. Gen. Żeli: 
gowskiego składa niniejszem Panvm lnż. H. 
Jenschowi i Wł. Jacewiczowi serdeczne i 
gorące podziękowanie za pracę bezintere 
sownie włożoną w wykonanie planu niwe- 
iacyjnego i kierownictwo robót odwadniają 
cych teren parkowy. Dzięki Ich obywatel: 
skiej ofiarności i cennym radom teren par- 
łowy zostsł całkowicie osuszony, a w ten 

: sposób została usunięta najważniejsza prze- 
szkoda dią jego należytego urządzenia. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance. Dziś o g, 
20-ej «Nuc listopadowa» (W szkole podcho- 
tążych) i «Sędziowie» — tragedja Stanisła- 
wa Wyspi» iskiego. 
& W nie ielę 4-go bm. o godz. 16-ej «Noc 
listopadowa» i <Sędziowie». Ceny miejsc od 
40 groszy. 

е› — 'Reduta» na Pchulance. Koncert 
-Stsnisł wy Korwin-Szymanowskiej. Zna- 
komita pieśniarka poiska Stanisława Korwin- 

w_ niedzielę 4-g0 bm. w gmachu Teatru 
«Reduta» w recitalem własnym. 

„ Koncerty S$. Korwin Szymanowskiej w 
kraju i zsgranicą cieszą s'ę nadzwyczajnem 
powodzeniem. ze względu na wyjątkowa 
piękny głos i wielką kulturę muzyczną. 
programie: pieśni czeskie oraz hiszpańskie, 
jsk również utwory: Scarlatti, Martini, Gre: 
try, Paesieilo, Charpentier, Żeleń ki, Moniu- 
szko, Friemann, Wieniawski. 

Akómparjament objął Feliks Szymą- 
nowski. 

Bilety już są do nabycia w biurze pod- 
róży «Orbis» (Mickiewicza 11). 

— Teatr Polski (sala <Lutnia») Dzi. 
siejsza premjera. <Ta, która zwycięża», 
lerka amerykańska komedja G. Varesi i D. 
Byrne, która dziś pn raz pierwszy ujrzy 
Światło kinkietów w Teatrze Polseim, w 
samym tytule swym zapowiada j kieś zwy- 
cę:two Zwycięstwo to tyczy poezji Sztuki, 
upostaciowanej w bohaterce komedji, wiel. 
kiej artystce Lisie della Robia, nad chodzą- 
cą prozą, w postaci Flory Preston. 

Komedja posiada sceny prawdziwie ko- 
miczne, oraz szereg postaci różnych narodo- 
wcści i krajów, nad któremi góruje postać 
doktora z nad Wołgi, przeszczepionego na 

Szym:nowska wysiąpi w Wilnie raz jeden grunt amerykański. Zainteresowanie kome- 

W raz jeszcze «Ułani 

SŁ O 

dją wielkie. 
— Widowiska niedzielne w Teatrze 

Polskim. W niedzielę, jak zwykle, odbędą 
się w Teatrze Polskim trzy widowiska: 

O g. 3-ej pp. (punktualnie)—grani będą 
s. Józefa». 

o £ 6-ej pp. — wznowienie dawno nie 
granej farsy Nancy'ego «Wesoła spółka». 

O g. 8 m. 30 wiecz. — ostątnia nowość 
repertusru «Ta, która zwycięża». 

— Wieczór ku uczczeniu pamięci 
Stanisława Przybyszewskiego. Teatr Pol- 
ski w poniedziałek poświęca wieczór pamię- 
ci Stanisława Przybyszewskiego. 

Wieczór składać się będzie z przemówie: 
nia prot Wierzyńskiego, oraz jednego z naj- 
lepsrych dramatów zgasłego autora pt. <Dla 
Szczęścia». 

«Dla szczęścia» grane będzie raz jeden 
„tylko w poniedziałek. 

— Gościna Teatru Rewji w Teatrze 
Polskim. Dnia 6 go i 7go b m. w Teatrze 
Polskim rozgości się warszawski Teatr Rewji 
ze znakomitym R ntgenem na czele, oraz 
baletem pod kierownictwem Zabojkinej, Przy- 
pomni się iównież publiczności wileńskiej 
Marjan Wawrzkowicz—dziś znakomity tenor 
operetki |iwowskiej. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 

o 

— Koncert popołudniowy w Teatrze 
Polskim. Jutro o g 8 m. 30 pp wystąpi 
utalentowana pianistka Ida Makowerówna, 
oraz wybitna śpiewaczka Elza Igdal. Akom- 
panjament objął Rafał Rubinsztejn. W pro- 
gramie: Bach- ni Ruivel, Meyerb-er, De- 
libes, de Severac, Debussy i inn. Bilety w 
cenie od 50 gr. do 3 zł. już Są do nabycia. 

— Pożegnalne występy Maryli Gre- 
mo w Teatrze Polskim. Świetna tancerka 
Maryla Gremo wystąpi w Wilnie po raz 
ostatni w sobotę 3-go D. m. o g. 10ej wiecz. 
oraz w niedzielę 4-g0 b. m, na poranku o g. 
12 m. 30 pp. W programie wybitniejsze 
produkcje taneczne, uzupełnione nowem 
tańcami. Przy fortepianie Dorą Gremo. Ceny 
miejsc od 50 gr. 

— Wieczór pieśni iarji XVII i XV'II 
w. W najbliższym Koncercie Wil. T-wa Fil- 
harmonicznego w dniu 3 go grudnia 1927 r. 
w sali Teatru Reduta bierze udział świetda 
Śpiewaczką Adela Comte Wijgocka, kióra 
wykona szereg arji kompozytorów XVII w, 
m. in. arję z opery Amarilli Cacciniego, 
perwszego twórcy opery (XVI w.). Nadto 
w programe arje z oper Monieverd ego 
(XVi! w.) oraz Mozarta (Wesele Figara). 
Szereg pieśni od Szuberta do współczesnych 
zakończy ten wieczór arji i pieśni. Początez 

o g. S-eį Bilety jnż do nabycia w biurze 
<OFbis> Nieko its 1 w dnia koncertu od 
5-ej pp. w kasie Reduty: Ceny miejsc 
50 gr. do 4 zł. 

RADJO—WILNO 

Fala 435 m. 

— Program na niedzielę 4 grudnia 
1927 r. 17,20—i7,40. <«Poirzeby rolsicze wo- 
jewództw północno wschodnich» odczyt wy- 
głosi prof. U. $. B Kazimierz Rogoyski. 

20,00—2025 Odczyt inauguracyjny z 
dziedziny muzyki wygłosi prezes Wil. Tow. 
Filharmonicznego, prof, Michał Józefowicz. 

20.30 -—22,00. Eras koncert wieczor- 

ny: Wykonawcy: O kesira Wileńska Pol- 
skiego Radja pod dyr. prof. Aleksandra Kon- 
torowicza (l strzypce): M. Doderonek, (It 
skrzypce): A Katz (wiolonczela): St. Piotro- 
wicz, (kontrabas): prof. Wł Ostrowski (flet). 
prof, l. Brajtman, (bój i (rożek ang.. prot. 
F. Kosecki, (klarnet): Wł. Trocki (fortepian): 
Solistka: p. Wanda Hendrichówna (sopran). 

1. Uwertura do baletu +Siworzenie Pro- 

meteusza» L. v. Beethoven, la Snita <L Ar- 

jesiepe» .. Q Bizet — wykona orkiestra. 

1. Cavatina z op. <F.lka> (+0 mój ma- 

Jeńki»): Z mocy letnich — pieśń Wł. Źzleń- 

od: 

skiego; Pieśń Wiosenna — St: Niewiadom- 
skiego: Pieśń Żzglarska — (motyw kaszub. 
shi) L Kamiefiskiugo, Kosiarczyk— B. Wai- 
lek: Wąlewskiego, Krakowiak — F. Nowo- 
wiejskiego: Wykona o, W. Hendrichówna, 
przy fortepianie p. Wł Trocki. 

Uli. <Marzenia»..: R. Wagner, «Pawto- 
wa» — walc rosvjski.. } Szerapow, <Marsz 
turecki» z «Ruin Atefiskich> L. v, Beetho- 
ven — wykona orkiestra. 

22.00. Gazetka radjowa. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Nagła choroba oficera po- 

licji. Przed kilkema dniami powra- 
cający do domu, b. kierownik jedne= 
go z kemisarjatów as». Chmiil ński 
zaniemógł ciężko па ulicy. Po przy- 
wiezienu go do domu wyjaśniło się, 
że jest om sparaliżowany. Chorego 
przewieziono do szpitala, gdz'e znaj- 
duje się obecnie. Stan zdrawia budzi 
poważne obawy. Asp. Chmieiński 
cieszył się zawsze wśród kolegów i 
przełożonych szczerą sympatją. 
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Sensacja! “4 Ebokowe arcydzieło, opiewają 
Najniękniejszy film sezonu! „NOC miłoŚci* PRAWO PIERWSZEJ NOCY 
kiórego magnat miał prawo da nocy poślubnej żon swych poddanych. W roiach gł. na! «hi tx 
para kochanków porywająca piękna partnerka Rudolfa Valentino Vilma Banky I ognis A+ 
Colman. 0s7ałamiający przepych wysiawy, Koncertowa era mistrzów ekranu. Seansy o g. 4,3 ' „M кЭ 

Kino: 
tar  „łielios* 

mi, Wileńska 38. 

Baczaość! Z powodu likwidacji 

wielka wyprzedaż 

  

OBIADY 
z 3 dań 1 zł. 50 gr. 

w Restauracji    
   

Radjoamatorzy! 
  

> 
$ 

  

    

2 wszystkich instrumentów muzycznych <KRISTAL» 
SZOK sicie, že nailepi noltanieį i naj- CET т ее Fil т Т > = = 4 dramat współczesny w 10 igramofonów. Ceny niżej fabrycz- Micsiewicza 4 

4 mae mins a a х | = B Teatr „Polonja a aaa „Kobjcta 0 bujnej przeszłości : в\г::втсь. WIĘ lin po © nych. Wielka 14, przy bibliotece śriaczne AE 
ч Р ul. A. Mickiewicza 22, gą wieści Oskara Wilde'a p. t, «WACHLARZ LADY WINDERMERE?» genjalnej režvserji Erne-ta $B A. G. Syrkina. i TANIE 

Lubicza w rolach głównych: MAY MAC AVOY, (boh:terka filmu «Ben Hur), IRENA RICH g5 
RONALD COLMAN jako wytworny Lord. Podczas 

tenor SAMOJLOW B 
aktach, 8 

  «Wileńska Pomoc Szkolna» Dział Radjo 

941 

  

ŚNIEGOWCE i KALOSZE ® Do sprzedania 
szweczkie, ryskie krajowe poleca Ę fortepjan firmy 

znana z obrazu <Skandaj w Petersburzu> i ‚ 
demonstrowania obrazu specjalnie zaangażowany z Warszawy znakomity 

wimoć Wileksk“ о8 wykona arje i romanse. Nad program: «Odaliski A la Garconne» arcywesoła komedja w 2 
  

  

  

  

  

  

  

a H il Z Orkiestra konceriowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, D R w Jankowski i 5 ka : „Rosisc“, lustro, duż. 

а M, я je, A 
я orzechow” 

Od 1-go do 6-, dnia 1927 r. « (Feu!) wstrząs:jąca symfonja morza „I WIELKA 42 e 
Rej lų in OWY. Miejski Kinematograt Będzie wyswietiany fis: й ’ OGNIA! Miłości genialnej reżyserji J. de Baroncelli ego. т маъ‘ші:е :Ъ, ‚ ;,-—2- 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg Kuituralno-Oświatowy W rolach głównych: Dolly Davis, Charles Vanel i Maxudlań. Orkiestra pod Are kia Saiegowce, Kalosze, SPANIE: 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: Sala Miejska p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Ceny nile ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Począ| Swetry, Suknie, luzki, 

Dzisł A w dniu 14—X1. 1927 r. (ul. Ostrobramska 5) seansów: codziennie o godz. 4. Następny program <ZŁOTA DZIEWUSZKA». Bielizna, Pefczochy, Skarpetki, 
  Mieszkanie | 

5 lub 3 pokojowe 
ze wszystkiemi wy: 
godami w centrum 
miasta naty hmiast 

odnajmiemy 
D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tel. 9-05 

oraz na nadchodzące święta wielki 
wybór Konfekcji, Galanterji 1 towarów 
zimowych wyłącznie po cenach 

fabrycznych poleca firma 

Wacław Nowicki 
Wilno, ul. Wieika 30. 

7270. I. A <Jeśman Stanisław» w Wilnie, ul. Lepjonos 
wa 2, dostawa zboża. Forma istrieje rd 1927 reku. W łe ściciel 

Jeśman Stanisław zam przy u. W, Pohulsnce 31—1. 2096—VI 

  

  

  

7271. 1. A. <Karinm Tewel» w . uksziach, pow  Swię: 

clańskim, piwiarnia. Fuma istnieje od 1927 1oku Wł ściciel 

Karlin Tewel zam. tąmże 2097—VI 

: 
    

w Kiemieliszkach, pow. 
  NOWOŚCI na GWIA LKĘ | 1272. 1. A. <Kurycka Dina> 

-— S$więcieńskim, sklep ASLEJNO galanteryjny i towarów baweł- 
Wezwanie: edyktalne. 

nianych i półwełcianych krajowego wyr.bu. Firma istnieje od Sąd Arcybiskupi Wileński niniejszem e 

1008 roku. Wiaściciel Kurycka Dina, zam. tamże.  2198—VI Lokujemy wzywa Teodora Rybakowa z pobytu nie. W
 

7213. 1. A. <Kunkiewicz Stefan» 

pow. Swięciań kim, restaur „cja sklep t; 

ad 1926 rokn. Właś.iciel Kunkiewicz Stefan, 

7274. |. A. <Łapin Abram» w Laniwarow.e, pow. Wi- 
leńsko-Tivckim, apies= Fuma isinieje od 1910 roku. 
4apin Abram, zam, tamze, 

w 
tuniowy. Firma istnieje 

Kiemicliszkach, 

tamże. zam. 
2 

łaściciel 
2110—VI 

  

1215. 1. A. <Kajacki Mend<l> w Opsie, pow. Biaslaw- 

  

    

  

Mikolaja. 
  

H ALLORGE: 

wiadomego, aby dnia 22 grudnia 1927 r. 
stawił się w kancelarji Sądu (Wilno, ul. 
Zamkowa Nr 6) jako pozwany w sprawie 
separacyjnej z jego żoną Jadwigą. Sąd 
ostrzega Teodora Rybakowa, że jeżeli na 
dzień oznaczony się nie stawi, to będzie 
uważany za nieposłusznego prawu, sprawa 
będzie sądzona pod jego nieobecuość i pra- 

ażdą sumę dog: 

  nie na oprocento- 
wanie 

Wileńskie Biuro 
omisowo- Handlo- 

we Ad. Mickiewi- 

| cza 21. tel, 152,   

od 

  
Olicjał P. 

wo apelacji przysługiwać mu nie będzie. 
    rałat Hanusowicz. 

  

< ‚ 

daž ów kolonjalno-galanieryjnych, że: 1 ` Notar jusz Ks. Antoni Wi STARSZA Sako PR ау оо Т9га zoba Ча оК й LTS leza 1 skór. Puma Aa i 
- - zdrowa i łagodnego 

6 1 A. sŁukszo Marja» w Komajach, pow. SŚwię- B 4.60 6 N.dzwy GZAJNE Walne Zebranie S+ dwojęk RAW : 4 я й ь п R ina, SS — Członków Stowarzyszenia Technikė i klep bawalejao-gulenteryjoy 1 spożywczy. Firma Wi Tłumaczenie W. Topolaickiego. Ilustracje S. Norblina, Brosz a, Kirk i a Sedos > S Lai 
ele 0d 192 ać Mikio Łukszo Marja, zam. tamże. RA З 10 praikta BG Es B viens " Žeijomė 

w dniu 15—XI. 1927 r. 

T271. 1. A. +Radnicka Rejza» w Kiemieliszkach, pow. 
As za bawełnianyco i pół. 

otowych ubrań ludowych. 
-święciańssim, sklep galanierj , 

2102—VI 

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Dodatkowy Dział B. 

II. 

nłczożg odpowiedzialnością>. 
niesiona aa ulicę Węzłową pod 

Dział A w dniu 7—X. 1927 

1251. |. A, <Rog Sora» w 

Daugieliskiej, pow. Swięcieńskiego, 

40warów bławatnych i p 

Nowo Dsugleliszkach, gm, 
sklep spcżywczy, obuwia i 

ółbławatnych krajowego wyrobu. Firma 

stwo BROTAK—spółka z ogra- 

Eska Siedziba spółki została prze- 

Nr. 23 m. 4 w Wilnie. 
2112—VI 

r. 

  

KA CZYŻOWSKIE. 

JIM ŻEGLARZ |. 

NAKŁAD, 

£ A Ksiqźnica-Atlas, 
Lwów, Czarnieckiego 12, 

  

  

10 grudnia r, b. o 

į leńskiej 338. Porzą 
kN lokalu 

w lokalu stowarzyszenia przy ul. Wi- 

ADA_ STOWARZYSZENIA. 

godz. 8 wieczorem szycia pożądana. 
Zwierzyniec. Fab:ycz- 

dek dzienny wy: j na 39. Nowakowska. 
stowarzy-zenia. 

    

  

  

      
wydatniejszą 

    

jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
farbą do 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

W szędze do nabycia. 

  

  

  
  

    

  

   

   

  

bielizny Doktór Medycyn: 
ŁUKIEWIĆ. 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe 

ul. Mickiewicza 9 
  

RÓŻE 
preparowane z roślin 

wejście z ul. Saia- 
deckich 1, przyj. 4—7. 

    

Každąsumę   

  

2 i $ „ tamže. ołudniowych do wa- * 
istnieje od 1925 roku, Właścicielka Roz Somy SV > tów, sukien I buto- gotówki De tak: 

nierek do nabycia w ; 

Fabryka mydła BYK — M. Banel, D. Warszawa, Nowy Swiat 59. Hala, Paker | maczaEtdeyizee | Plotrowicz. 
Sad i Sie. Prodikowanie mydła i innych przetworów 

kici A E | nia dogodnie Jurczenkowa 

оауа аеа w ine, r ul Yo dka 7 OS —""-E 221778 10 Эара 
= siębiorstwo rozpoczęło działalność z dn. 

+ Wspólnicy zam. w 

Šias 4, Dominik Szozuka— przy ul. 
ie: Jan Kawecki— przy ul. 

Wh SAewaiskiej 6, Michał 
Mickie- 
  

  

Gdańska 6, tet. 9 05. i —— Choroby skórne 1 we-. 
neryczne kobiece. 

  

RAD SFEFEA 

Rial Oops ; Re : : : 4 A naturalną, nom 24 
Banai pray М! 2а В iwewiez przy ul Brzyłjańskiej 9. | W) związku z przesunięciem terminu otwarcia Radjostacij Wileńskiej "R Kawezseóoc; | fqmonicę | "zez? z Z” 
Spółka timowa zawarta na mocy umowy z dn. 2i, paidzierni: . mienną, mieszankę, | dochodową w cent. W.Z.P. 38. 
№ 1927 г. па czas nieograniczony, Do Zarządu należą: Domi- polecają rum miasta sprze- 

Szczuka, 
z techniczne do dn. 

Gusiawa Wirszy łło, zam. 

„ Wszelkie umowy, 
| mlctwa, weksle, 

S$ 

hał Banel i Wincenty Bogdziewicz. Kierow- 

ba 21 aśaierika 1928 roku należy do 
w Wilnie przy ule 

zobowiązania, akta notarjalne, pełaomóc- 

czeki i inne RÓ nh = imieniu 

członkowie zarządu pod stempiem firmowym. 

L r ry pokwitowania z odbioru pieniędzy, koresponden- 

prełazów pocztowych i telegraficznych oraz koresponden: 

Kasztanowej 5. 

  

  

umer Radjowy „Słowa: 
B-cia Gołębiowscy 

ul. Tro ka 3. Tei, 757. 

ODSTĄPIĘ 
plac (centrum miasta), 
na skład opału lub 

  

damy przy dogod- 
nych wpłatach 

D. H,-K. <Zacheta< 
Gdanska 6, tel, 90 5 

Mieszkanie 

AKUSZERKI. 
            

Akuszerka 
W. Smiałowska 
rzyjmuje od 9 

05 pok. z kuchnią Pao A 

  

h bu ora: 

genys aka io "Zaka: Ыка Кнаден Вар *=*+ Przyjmuję 
śm. tamże e 4 ė obetalun i, fon wyc 

7278. 1. A. <Rudnik Wulf» w Kiemieliszkach, pow. Powleść. Ilust Z. Grabowskiego. Brosz. 460, w kart, 6— 4 sukien ry: 

i E d 1920 roku. Właściciel owleść, Ilustracje Z. Gra go. ь _ Ceny najnizsze, 
date | Walt: ag Mo "i Vi : Sierakowskiego 24—17 

у „4 Budsł: A 1. 3 : : — 

Maja Latas ai Pio Bótalejny čio Firma istnieje Z URBAN OWSKA a Gry dziecinnę 

“dd 1922 roku. Włeścicie! Ses-1 Ruwin, zam. tamże, 2105—VI «u ® . В L E K A R LE 

Tais ТННт: EZ KOLCOWI: 2." i EE i łókni: —sprzeda robna 4 

S os Vainoras, Fuuma atieje "od, 1825, tou, Ap $ Ozdoby choinkowe, + BORTÓŃ 
Właściciel Skutelska Chana, zam. temże, R ! : ы о 

: ‚ Świeczki. 
7281. t EE ACE ZA i k Ark Powieść tatrzańska. Dwa tomy, Każdy brosz. zł. 6, 40, w kart. 780. e edek i D, ZELDOWIGZ 

„S „kim, skiey spożywczy i galanterji. z Ę ь ь * : т 

м'тд' RT Właściciel Sztejngrub Estec Eiga parų piką, Nowošci te są dalszymi tomami znanej Bibljoteki Iskier, ż "4 AB AWKI ė syfilie, SE 

ы ch 3 
4 Santczki, Rawerki, Drezynki od 214 od 8 1282. |. A. <Wajnsatejn Rocha» w Kiemieliszkach, pow. A + , , Yi A ‚ w | 

dodac sklep gani žo Kaukas me Pa . DAWNIEJSZE TOMY: Wielki wybór. ‹ Kaas iai 

h ianyc Jowt o 

ania 921 roku... Właściciel Wajaeateja, Rocha, zam. J Marcinowska: W upalrem sercu Wschodu. Wrażenia z potróży. Brosz. zł, 420, opr. 6— * rzeldowiczowa 

Anis sia — J H. Fabre: Szkodn ki, Brosz. zł. 450, epr. ko Pany nl s.k1.0. RYC ENARZĄ: 
3876. 11. A. siekė ins Przedsiębiorstwo zostało J H Fabre: Nas' sprzymi:rzeńcy. Brosz. zł. 450, opr. 63 LAS e CY ŻA 

zlikwidowane i wyku: ia się z reje>tru, 2102—VI B Ostrowska: Bohaterski Miś. Wyd. IV w druku — : od Bal od 46 | 

' Dovaikuwy w ūniu 14—X|. 1927 r. K A Czyżowski: Szalony lotnik.  Poweść fantastyczna. Brosz. zł. 3.—, opr. 420 4 ° al. M lewi -2ą 24 

3708. tl. A. <Zakład artystycznych portretów SZTU. B. Merwin: Dwunastka. Dwanaście nowel pisarzów obrych. Brosz. zł. 3.—, opr. 420 pa A ® —W. Zdr. Ni. 152, 
KA> Sieroberga (Sziermberg) Julyona. Sa M. A wr Wil: W. Scoft; Kw.ntyn Durward. Powieść. Brosz: zł. 540, kart. 680 Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. 4 
stwa została przeniesioną na ul. pią pod Nr. I ń Afrykański Wrażenia z pedr62 o Afryce. ickiewi : П : H l b nie.. Włeśsiciei Sternberg Juljas, zam, w Wilało pozy ak Js A. Pisuliński: Szlakiem Słońca Afrykańskiego. SW gas, y P yce. M Fila Mickiewicza 1, tel. 371. % „UI. REN 05 erą 
giellcfsziej 10- 4. = z. z , R : ; choroby skórne I 

1958, Il. A. Kes us p med K. Dickens: Dawid Copperfieid. O. EU zł, 540, kart. | A : =“ MyEREFYCZNE, 

Oddział Wileński». Ragenjusz Bukowski, zaw. w Wilnie, prz W. Scott: Talzman. Poweść. Brosz, zł. 3.90, kar ` 4 22 „AAS 
k term Oddziału Wileń- * у z. D w. 

A aan reinej Kasy Spółek Rulmiczych,  ZII-VI Z Sosnowski: Życie w akwarjum. Brosz. zi. 560, kart. 1— Perimuttera Ultramaryna ow. 

1 dotyczącą bieżących spraw spółki podpisuje jeden . materjałów  budowia- 5 
$ з ва о, dotyk ;„} stemplem firmowym, 2i14—VI UKA ŻE SI Ę nych. (ew. mieszka: waz = zE mó 

Dodatkowy w dniu 5—X1. 1927 r. > Garbarska 15. | r eNa WÓDEK I 

ma M ia e a WON © * z Rządcs domu: i o towary AKUSZERKA | 

i na: „Biuro Elektro ROIOSĘCHAJCZNA 02 "BĘ . kolonjalne  najlep- 
ze Wajman“. 2115—V1 -20 Tru Mia e | Rutynowana a dia po OKUSZKO 

biuraliska-buchalterka, ; cenach najniższych 
w dniu 9—XI. 1927 r. 

1256. 1. A. «Berman Dawid» w Dini, pow. Brasław- 

skim, skup zboża, Inn i siemienia w celu odsprzedaży wewnątrz Ogłoszenia Administracja przyjmuje do dnia 6 grudnia b. r 

  

pisząca na maszynie, 
poszukuje ' zajęcia. 

powrociła i wznowiła. 
przyjęcia chorych, 
Mosiowa 23 m. 6: 

Race 
MICHAŁ FIŁON 

neni mali Zna francuski. Oferty: | ,, Wileńska 44 Таа W. Z. P. 24. 

paw ELA мана iii Wilefska 18“ m, 14 | (daniej J, Kata) — 
+ erman Dawid, 24m. я 
  

Wydawc : Stanikiaw Mackiewicz Reoakier WzCzesław Karwowski Drukoraa «w ydawniciwo Wilensniz>gKwaszetua 23 ,


