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Sytuacja polityczna w Jua 
goslawji, 

Odroczony przed kilku dniami 
parlament jugosłowiański zbierze się 
raz jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia, by rozpatrzyć cały sze- 

*reg projektów ustaw, przygotowywa- 
nych cbecnie przez odnośae komisje 
sejmowe. Jednym z najważniejszych 
prej”któw, jakie przedłeżone zostaną 
parlamentowi na nastę nam pos edze- 
niu, j'st projekt ustawy o redukcji 
szeregu ministerstw. Projzkt t n prze- 
widujs ogółem skasowanie 5 mini. 
sterstw, tak że w przyszłoś:i Jugo+ 
sławja miałaby tylko 11 ministrów. 
Dotychczas było w królestwie SHS 
17 mun'sterstw. Według projektowa: 
nej ustawy utrzymane zostaną nadal 
następujące ministerstwa: sprawiedli- 
wości, skarbu, spraw wewnętrznych, 
spraw wojskowych i marynarki wo» 
jennej, rolnictwa, komunikacji, poczt 
i telegrafów, spraw zagranicznych, 
oświaty narodowej i hanalu, minister- 
stwo reform rolnych połączone zo- 
stanie z minist rstwem rolaictwa, mi 
nisterstwo zdrowia z ministerstwem 
Opieki społecznej, miajsterstwo kul 
tury—z ministerstwem oświaty, i mi 
nisterstwo un.fikacfi—z ministerstwem 
sprawiedliwości. Redukcja ministerstw 

+dokonana ma być w ciągu jednego 
roku. Prcjekt ustawy przewiduje w 
dalszym c'ągu skasowanie urzędów 
pomocników ministerjalnych i naczel- 
ników gab netu, których funkcje peł- 
nić będą w przyszłości najstarsi urzę- - 
dnicy danych resortów, Inowacją w 
życiu politycznem Jugoslawji będą 
urzędy podstkretarzy stanu, k!órzy 
w myśl projektowanej ustawy korzy: 
stać będą w parlamencie z tych sam; ch 
praw, co i aktywni ministrow e, Pro- 

„łekt ten napetyka już teraz na ostry 
sprzeciw ze strony opszycji, która 
instytucję podsekretarzy stanu nazywa 
zbytecznym zupełnie luksusem. 

W kołach parlamentarnych utrzy” 
muje się pogłoska, jakoby minister 
spraw zagranicznych, Marinkowicz, 
zamierzał w czasie najbliższym przed- 
Ka € izbis projekt ustawy, przewicu: 
ącej utwerzenie Specjeln:j komieji 
zagranicznej na wzór istniejących ko- 
misyj takich w innych pzńst. Marin- 
kowicz wystąpił z projektem takim już 
raz jeden, kiedy jeszcze nie był mi- 
uistrem i wcb c rządu zajmował sta- 
nowisko ogo:; cyjne. Niedawno „znów 
podobny projekt zgłosił przywódca 
samodzielnych demokratów, ' Sweto- 
zar Pribiczewłcz, jednakże w iiosek 
jego nie znalazł w parlamencie мК- 
sześci. 

Wielką sensację w jugosowiań- 
skich kołach politycznych wywołała 

„ wiadomość o nas'ąsić mającem zbi:: 
łeniu między redykałami a radiczew* 
cami. Jeszcze przęd wyborami Radicz 
oświadczył, że wkrótce zasiądzie 
znów w rządzie,—słowom jego nikt 
jednak wówczas niedawał wiery. — 
istotnie po wyborach nic nie zdawało 
się wskazywać па to, by dojść miało 
do czynnej współpracy chsrwackiego 
stronnictwa włościańskiecge z rządem 
radykalao-demokratycznym. N tomiast 
uskuteczniony został plan Swttozera 
Probiczewicza w kierunku  stworze- 
nia błoku demokratyczn*go. do które: 
go, jak wiadomo, przystąviło stron: 
nictwo Stefana Radicza. Rad cz oświad: 
czył po sfnalizowaniu rokowiń z 
Prbiczewiczem, że utworzenie bloku 
demokratycznego jest dopiero „Uwer- 
turą", za którą mebawem przyjdzie 
sama opera. Obecnig dowi dujemy 
się, że Radicz myśli znów o zblżeniu 
z radykałami. W ostatnim numer € 
,Bwego organu prasowege „Narodni 
wał* napisał on mianowicie, że 50 
radykełów wyraziło swą zgodę na 
przyłączenie się do koalicji z Raci- 

czem. i Pribiczewiczem. Ponieważ 
premjer Wukiczewicz w sposób ka- 
tegoryczny oświadczył, że mie ma naj. 

mniejszego pojęcia o podobnych za- 
miarach swych kolegów partyjnych, 
należy przypuszczać, że Radicz miał 

na myśli t. zw. Pasiczowzów, nie bę- 
dących w najlepszych stosunkach z 
premjerem. Przedstawiciele centrum 
radykalnego uważają, „że eweutualne 
porozumienie z Radicżem nie byłoby 
wykluczone, gdyż obecna koalicja z 

* demokratą Dawidowiczemm « byt jest 
droga», wspólpraca natomiast ze 

stronnictwem chorwackiem byłaby 
„znacznie tańsza". 

Dzisiaj nie można jeszcze powie- 

dzieć, w jakim stopniu pogłoski o 
możliwości ponownej współpracy Ra* 

Pdicza z radykałami odpowiadają 126: 
czywistości. 
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Sensycyjne porozumienie? 
Rosja, Niemcy i Francja znalazły Środek wobec Litwy. 

BERLIN, 5 XII, PAT. „8 Uhr Abendblatt'* podaje dziś na 
naczelnem miejscu sensacyjną depeszę wysłaną z Genewy o godz. 
3 pp. jakoby pomiędzy Rósją, Niemcami i Franćją doszło do po- 
rozumienia w sprawie rozwiązania konfliktu polsko litewskiego. 
W myśl tego porozumienia wszystkie te trzy państwa miały się 
zobowiązać do zalecenia Litwie, aby wyrzekła się utrzymywania 
stanu wojennego z Polską zachowując prawo do złożenia jedno- 
stronnego zastrzeżenia w sprawie Wilna. 

Komitet pięciu. { 
BERLIN, 5—XiI. PAT. «Vussische Zig» twierdzi w depeszy z Q:- 

newy, że spodziewać się należy т najbližs ym czasie stworzenia komitetn 

pięciu złożonego z rzeczoznawców prawnych Anglfi, Francji Włoch, Ja- 

ponji i Niemiec, który miałby ustalić pad wzgiędem -prawnym sposób 

rozwiązania kenflktu polsko-litewskiego. Dziennik podkreśla gotowość 
delegacji niemie: k'ej do wzięcia udziału w takim komitecie, 

Sowiety nie uznają przynależności Wilna do Polski. 
GENEWA, 5 XII PAT. Wied ńskie B uro Korespoadency, ne donosi, 

że Litwinow miał wczoraj konferencję z Woldemarasem i że potwierdził 
en wcb:c Wołdemarasa oświadczen'e złożone przez rząd rosyjsk', iż unja 
sowiecka nie uznaje przynależności Wilna do Polsk, lecz ebstaje przy- 
tem, że terytorjum to powinno być przyłączene do Republiki L tewskiej. 
Nadto zapewnł Ltwiaow, że Rosja sprzeciwi się wszelsiemi środkami 
przyłączen u Litwy do Peiski i że w każdej chwili jest gotowa wystąpić 
w obronie terytorjałnej nietykalności Litwy, jako też w obronie jej micza- 
leżności: politycznej. s 

Spotkanie Chamberlaina z Litwinowem. 
LONDYN, 5XIlj PAT. Z Gzaewy donoszą że w dnu dzisiejszym 

na krótko przed edjazdem delegecji sowieckiej w komisji przygotowawczej 

konferencji r< zbrojeniowej Litwinow rozmawiał z Briandem, któremu wy- 

rażił swę pragnienie spotkania się z Chamberlainem. Po tej rozmowie na- 

stąpiło spotkanie pomiędzy Chamberleinem, a Litwinowem. Rozmowa 

między obu delegetami trwała czas dłułszy. 
=== Ё | 

Wielka opozycja chrześcijańskich demokratów. 
Wykrycie spisku — Aresztowania — Zamiary Bistrasa, 

Z Kowna donoszą że w związku z wyj*zdem b premjera, 
jednego z le derów chrześcjars'ich demokratów do Genewy, 
krą'ą pogł ski o wykryciu zn:cznego sp sku stronn ctwa chr.eści- 
jaiskie;o przeciwko obecnemu rządow:. : 

Według t ch pogłosek rząd nie zdecydował się na areszto- 
wanie Bistrasa, dla unisnięca sk ndalu tak wewnątrz państwa, 
jak też na forum męizynarodosem Zapropono=ał mu n. tomiast 
Opuszc enie granic Ltwy. Podróż Bistrasa do Genewy zaniepo- 
ko ła znaczne sfery rządose. 

Władze kow eńske aresztowały urzędnika Was'lauskasa i 
prałata Wojtiekunasa. Jednocześn e usunęto ze stanowsia na 
czelnika policj polityc nej Budr.sa który dot chczas Uu»ażeny 
b,ł za jeden z fiarów no'ego rzącu, który na tem stanow sku w 
r. ub. znacz ie przyczynił się do powod.enia przewrotu grudn o- 
wego : 

- Znac'enie chrześcijańskej demokr:cji wzrosło znacznie. Po- 
siada ona zwolenników też wśród wojska. Według tych wiado- 
mości najsilniejn ejsze to sronn ct»o opanować ma sytu cę w 
ownie, nat chmi st po w;buchu tam jakchś zamieszek rasa 

rządowa w ostr j formie kr tykuje po unęca chrześcj ń.ki h de- 
mo  ratów, oskarżając ich na:et o p oOnofilstwo i bratane «ię z 
obo em Pleczk tsa Urzędowy „Lietuwis" wistąpł na:et pod 
adresem studentóv stronn ctwa chrześcjańskiego, z zarzutem bra- 
tania sę z Po akami. ы 

Kr.żą pogło:ki, że Blstras zamierza się poro'um ewać z dele- 
gacją polską w Genewie ponad głową premjera Woldemarata, 

Aresztowania komunistów w Rydze. 
RYGA, 5X, PAT. Policja polityczna aresztowała dwóch członków 

ryskiej rady miejskiej Zamu:lsa i C'ukuasa, należących do do grupy 
t. zw, syndykalistów lewicewych, Ściśl:j do komunistów. Ma to być wstęp 
do innych aresztowań, które nasiąpią w związku z wykryciem nowej 
erganizacji komunistycznej. ‚ 
(LTKA ITA TNS PST ATS TTT S ISSN 

Wybory do Sejmu 4.g0 marca. 
WARSZAWA, 5 XII (żel wł Słowa). W dniu dzisiejszym Dz. Ust. 

Nr. 107 przynosi zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie wy- 

borów do Sejmu i Senatu oraz związany z tem kalendarzyk wyborczy. 
Rozporządzenie Pana Prezydenta brzmi: 

Zarzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 go grudnia 1927 
roku o wyborach do Sejmu i Senatu. 

Na podstawie art. 13 Ordynacji Wyborczej de S*jmu zawartej w 

ustawie z dn. 28.go lipca 1922 r. oraz artykułu 9-go Ordynacji Wybor- 
czej do S:natu zawartej w ustaw.e z da. 28-go lipca 1922 r. zarządzam 
wybory do Sejmu i Senatu. ; 

Wybory do Sejmu na dzień 4-g0 marca 1928 r. wybory do Senatu 
na dzień 11-go marca. ; 

Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki, 
e 

Według kalendarzyka dołączonego do zarządzenia Pana Prezydenta 
terminy wyborcze przedstawiają sę następująco: 

Do 13 ge grudnia mianowany być musi główny Komisarz Wybor- 
czy oraz 8 najliczniejszych klubów sejmowych przedstawić muszą kandy- 
datów na człónków Głównej Komisji Wyborczej, 

W_ ciągu 10 dni od ogłoszenia wyborów t. zn. 15 go bm. władze 
administracyjne pierwszej instancji podają do publicznej wiadomości 
w gminach zarządzenie o podziele na obwody .głosowańia, o lokalach 
wyborczych i td. W ciągu dalszych dni.dziesięciu nastąpi ogłoszenie Ge- 
neralnego Komisarza Wyborczega w Monitorze Polskim w sprawie _ list 
państwowych. W 30 dni przed dniem wyborów powinny: być zgłoszone 
listy kandydatów do Sejmu i Senatu a w ciągu dni 40 od ogłoszenia 
przez przewodniczącego Okręgu lub Komisję Wyborczą wyników wybo- 
rów, można wnosić protest. W ciągu dni 14 od ogłoszenia protestu 
mogą być wnoszone zarzuty: na jego treść. e 

Ks. Prymas Hlond u Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA, 5 XII. (żel wł. Słowa). Marszałek riłsudski przyjął 

w dniu dzisiejszym ma dłuższej audjencjj w . Belwederze ks. Prymasa 
Hlonda, peczem przybył do Belwederu wezwany Dyrektor Departamentu 
p. K. Okulicz. \ 

« aprzedaży detalicznej cema pojedyńezego n—ru 20 groszy. 
i Op'ata pocztowa я!азевовс ‘губва Меда. 
$ Redskcia rokopinów utecomówinnysb q.. zwraca 

SARABÓWIGZE — al Szosowa 172 
BRASLAW — ul. B-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gus, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — al. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — al, Zamkowa 80 
©RODNO { — Plae Bstorego 8 . : 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Zuizxak Ziemian 
BRIDA — si, Majorz Mackiewieza 62 
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„Prawasłaunaja Biełaruś,” 
Powstające na ziemiach dawnego 

zaboru rosyjskiego, dziś Ziemiach 

Wschoda:ch Polski, ruzby naredows 

ustosunkowują się wobec Rosji prze- 
ważnie wiogo. Zjawisko, aż madto 

zrozumiałe. Niel czne wyjątki stanowi: 

ły te odłamy narodowościowe, które 

podjęły siłę reprezentacji interesów 

sowieckich pod sztandarem narodo- 
wym. Do nich należała naprz. zlikwi- 
dowana <H'amada» białoruska. 

Do nielicznych wyjątków, repre- 

zentujących ru b białoruski, a jedno- 

cześnie przyjaź vie ustosunkowu ących 

się do Rosji, przynajmniej w zakresie 
polityki cerkiewnej, należy obóz, któ- 

ry niędawno się zorganizował a któ- 

ry tozpscżął pod beiu'ą byłego sena- 

tora Bohdanowicza i duchownego 

Gułada wydawać dwutygodnik pod 
nazwą „Prawasłauneja Biełaruś", 

W okresie rozbujałych dążności 
do tworzenia narodowych Kościełów, 

powstanie cbozu, zmierzałącego do 

białorutenizacji Cerkwi prawosławnej 
na Ziemiach, zamieszkałych przeważy 
nie przez Białorusinów, nis wywoly- 
wałoby żadnego zdziwienia choćby 
dlatego, że Cerkiew prawosłowna, 
dążąca do uztroju sobornego w kon- 
sekwencji niejako tej zasady ustrcj se 

wej wprowadza język narodowy do 

nabożeństwa, jako język biorących u- 

Ćział w zarządzie cerkiewnym wy- 

znawców świeckich, 

Prawdziwy ruch białoruski, nie 

zarażony miazmatami bolszewizmu, 

lub ne spekulujący w okresie przej- 
ścicwym na hasła demagogiczne, u. 
łatwiające taktykę,a w gruncie rze- 

czy mający па dalszą metę, inne, nie 

naro dowe, białoruskie hasła — szczć- 
ry ruch białoruski, wierzący w swe 

siły opiera się na niewzruszonej za- 

sadzie antyrosyjskości: wobec Rosji, 
w jakiejkolwiek "postaci monarch cz- 
nej czy sowieckiej — jest wrogi, ja- 

ko wobec wroga tego iu hu. 
Zasadniczą antyrosyjskość, czy an: 

tysowieckość vu hy narodowe ukraiń- 
skie, białoruskie i t. p. przyjmują ja- 

ko aprioryczną zasadę, nie potrzebu- 
jacą bliższego usprawiedliwiania. 

Przyjrzyjmy się na jakich podsta* 
wach _ opiera „Prawosławna Bi.łoruś" 
naszego kraju swój program cerkiew- 

ny i polityczny, ° 

Chce tą grupa stworzyć stron- 

nictwo białoruskiej chrześcijańskiej de- 

mokracji, jako odpowiednik takiegoż 

stronnictwa _ Białorusinów katolików. 
Zdałąc sobie sprawę, że życie religije 
ne i wyznaniowe odegrywa znaczną 

rolę w życiu i psychice mas bisłoru- 

skich, że jest, jak twierdzi! pismo to, 
najważniejszym czynnikiem w  odro- 

dzeniu narodowem bisłsruskiem, dąży 

„Prawasłaunaja Biełaruś" do nacjo- 

nalizacji Cerkwi prawosławnej Ale w 

jakim zakresie? W tem tkwi istota 
rzeczy. 

Zakres ten bardzo skremny. Język 
białeruski ma b,ć jedynie językiem 

kazań kościelmych i wykładów: reli- 

gii w szkołach. Językiem zaś nabo- 

żtństwa ma pozostać język  sło- 
wiański. ; 

*. Następnie grupa ta żąda ustreju 

Cerkwi na podstawach - sobornych, 
uchwalonych Ва zjeździe ogólne-ro- 
syjskim w Moskwie 1917—18 roku, 
Jest to program wewnętrznej organi: 
zacji Cerkwi białoruskiej. 

Na zewnątrz program tej partji, 
mieniącej się  „prawosławnosbiałoru- 
ską jednością demokratyczną* głosi 

w zakresie cerkiewnym ścisłą zalęż- 

ność Cerkwi od patrjarchatu moskiew- 
skiego, a w konsekwencji nie uznaję 
autokefalji, Cerkwi prawosławnej w 
Polsce. 

Dążąc do rozdziału * pomiędzy 
Cerkwią a Państwem, partja ta nie 
wyklucza możliwości współdziałania 
Cerkwi z Państwem w drodze do- 
browolnej umewyj (Konkordat). 

Organ stronnictwa” precyzuje do 
kładnie program swój nie tyle w 
artykułach statutu partji ile w  arty- 

kułach b. senatora  Behdanowicza. 

Aczkolwiek nazwa oficjalna stron- 
nictwa posiada na pierwszem miejscu 
wyraz „prawosławne”, w całokształcie 

programu dział «religja» zawiera się 
w czterech punktach ogólnie brzmią- 
cych, natomiast trzydzieści trzy punk- 

ty programu peświęcene są zagadnie- 

niom społ:czno-politycznym, lub wy- 

łącznie politycznym. Z tych na czoło 

śię wysuwają takie zasady, jak <nie- 

zależność kul'uralna narodu białoru- 
skiego, uprawnienie języków narodo- 

wych w C rkwi, sądach, szkołach 

i  społecznem „oraz  poliiycznem 

życiu”. 
Tena maksymalistyczny program 

polityczny usuwa, zdawałoby się, na 

plan drugi, zagadnienia cerkiewne— 

tymczasem tak nie jest. я 

Ten program polityczny jest tłem 

dla akcji cerkiewnej. 
Jak głoszona przez mową partję 

zasada niezależności politycznej ma. 

rodu białoruskiego, rorumiana w 
sensie jedynie tu właściwym — poli: 

tycznym godzi w interes i bszpieczeń- 
stwo peństwa, bo propsgujs oderwa- 

nie Ćzęści ferytorjium od pzństwa— 
tak rozwijany przez p. Bohdanowicza 

program  zaleźnceści cerkiewnej od 
Rosji sowieckiej i głoszenie jedności 
C rkwi polskiej z rosyjską, czy so- 
wiecką, godzi w pomyślność C:rkwj 

prawosławnej w Polsce. 

Minimalnie zakreślony program 
białorutenizacji Cerkwi (tylko w za» 
kresie kazeń) zasługiwałby na zupeł- 

ne Uznanie z powodu swego zdrowe- 
go umiaru, gdyby nie įedaoczesne 

nawoływanie do uległości wobec Cer- 
kwi moskiewskiej, gdyby nie prokla: 

mowanie nierozerwalnej jedności z 
Cerkwią sowiecką. 

Jedna jeszcze okoliczność wyma: 

ga podkreślenia specjalaego. Prowo* 
dyrzy tej partji w osobach p. Boh: 

danowicza i duchownego Gołada są 

ekskomunikowani oficjalnie z łana Csr- 

kwi prawosławnej w Polsce za stanowis- 

ko,swoje wobec tej Cerkwii nieuzaawa” 

nie autokefalj. Organizowany przez 
nich ruch białoruski w C:rkwi ma 
znamiona sekty prawosławnej, nie ra- 

leżącej do Cerkwi eficjalnej i orjen- 
tującej się na Moskwę. P. B>shdano. 

wicz wraz z duchownymi Gzładem 

i Lewickim założył gminę  sstarej 
Cerkwi», która w isiocię swej nie 
jest niczem inaem, jak reprezantantką 

na naszym terenie Cerkwi móskiew- 

skiej, działającej z zezwołenia Sowie- 
tów i interwenjującej z inspiracji p. 

Cziczerina w wewnętrzne sprawy pol- 

skie. 

Jeżeli na tym tie ogólnie politycz- 
nem uwzględni się scharakteryzow:= 
ne powyżej cechy akcji p. Bshdano- 
wicza, odznaczającej się: 

1) minimalaem żądaniem białaru- 

tenizacji Cztkwi (tylko w zakresie ję” 
zyka kazań), 

2) orjentacją filomoskiewską, gło- 
szącą zależność Cerkwi polskiej od 
Cerkwi sowieckiej, 

3) organizacją seklancką, nazywa- 
jacą się „starą Cakwią*, a oddaną 

Cerkwi moskiewskiej, — 

— zrozumiemy, że ma cna cele 
dalej idące i nie w zupełności odpo- 
wiadające założeniom programowym, 

nie mówiąc już o tem, że przedstawia 
ta akcja pewne niebezpieczeństwo dla 
interesów państwswych na jnaszych 
ziemiach. A podkreślić należy, że mó” 
wiło się tutaj © zamierzeniach i pa- 

glądach nowej partji białoruskiej, wy- 
łącznie w zakresie cerkiewnym. . 

Ruch białoruski w Cerkwi ma moż- 
ność wyraź ego określenia swoich 
dążeń drogą prostą, bez uciekania zię 

do formuł i tez, nasuwających wątpii- 
wości co do jego bezpośrednich ce- 
lów. Ale w tym cela powinien wyreź- 
nie określić swój stosunek do Mos- 
kwy: i pod względem cerkiewnym i 
politycznym. 

Partja p. Bohdanowicza ekreśla ten 
„stosunek wyreź nie, ale na rżecz Mos: 
kmy, nie: Białorusinów, 

Lubicz, 

NIBŚWIEŻ — ul. Ratusrowa 
NOWOGRÓDEK -— ul. Miekiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — «l. Wileńska 28 

Rynek 198 
STOŁPCB — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 

-go Maja B 
WILEJKA POWIATOW :-—-ui Mickiewicza 24 

jednuszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy o 
-ch świąteczn, oraz z prowi: 0 25 proć' drożej. Zagraniczne 

5 aaa indie, Że dóstar Szedie kaabria dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Wybory ogłoszone. 

Dekret Pana Prezydenią Rzeczypospoli- 
tej wyznacza wybory do Sejmn na dzień 
4go marca a do Senstu na dzień 1l-go te- 
Oż miesiąca. Od wczoraj zatem weszliśmy 

już we właściwy okres przedwyborczy, 
okres ciężkiej choroby dla państwa, jaką są 
wybory Oparte o zasadę powszechnego gło- 
sowania. 

Początek okresu wyborczego znamionu* 
je niesłychany <hsos wśród wszystkich grup 
1 stronnictw US reprezentowanych 
w ostatnim Sejmie. Za wyjątkiem jedynie 
odnowionej 16-tki w znacznie skromniejszych 
rozmiarach, zarówno n. prawicy jak i aa 
lewicy trudno dostrzec jakiejś trwałej kom 
binacji wyborczej. Blok P. P. S. z Wyzwo* 
leniem przygotowywany oddawna, zdawąło- 
by się, że będzie faktem ale i w <Wy- 
zwoleniu», okazuje się, odbywa się ferment 
edęn z wybitnych przed:tawicieli, b. poseł 
adzifiski wypowiedział się przeciwko tej kon- 

cepcji i rzucił myśl tworzenia bloku udowe 
go. Na łamach «Robotniva> pcśpieszono 0- 
świadczyć, że p. Rudziński jest w <Wyzwole- 
nie» odosobniony i żadnych wpływów w strone 
nictwie nie reprezentuje. Oferty stronnictwa 
Chłopskiego skierowane do stronnictw lewicy 
zost.ły przyjęte przez  Partję pracy I 
Zw.Nsprawy Rzeczpospolitej czyli grupy 
zwane kanapowemi, od tego, Że się na jed: 
ne] kenspie pomieścić mogą. Blok więc taki 
szumnie narwany „blokiem dla obrony de- 
mokracji* narazie jako siła nie przedstawią 
sę zbyt okazale. Pertraktacje Cnu-D.:z Pia- 
st m Witosa nie zostały ukończone Podobno 
odbywa sę fnalizowanie układu. 

U nas w Wiinie rozpoczyna się już na 
dobre llcytowanie się o głosy. Do walki 
st«ręło „Stronnictwo Krajowe* i Parija Pra- 
cy, która poważnie jest zaszachowana zgrab- 
nym maosewrem wyborczym: „krajowością*: 

Pr 

59 rocznica urodzin Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 5XIi. (żel. wł. Słowa) 
W dnu dzisiejszym Marszałek Pił- 
sudski obchodził 59 rocznicę uredzin. 

Nawiązywanie kontaktu z sfe- 
rami gospodarczemi Niemiec. 

WARSZAWA, 5Xll. PAT. Wyjce 
chała do B:rlina delegacja przedsta- 
wicieli życa gospodarczego Polski 
celem zttknięcia sig z przedstawicige 
lami życia gospodarczego niemiece 
kiego. Obrady między obu delegacja- 
mi gotrwają dwa dni t. j, 6 1:7 b. m, 
i zakończone będą przyjąciem w po» 
selstwie polski*'m w B rl nie. 
LLRI. НОО 

Z myśli konserwatysty Lud- 
wika Górskiego. 

Na  obszernem polu społecznej 
pracy rolnictwo trzyma niezaprze- 
czenie pierwsze miejsce tak z powo- 
du ważności swej produkcji jako też 
i dla tego że stosunki roinicze się- 
gają najgłębiej w organizm społecz - 
ny Rolnicy dostarczają płodów za- 
spakających pierwsze człowieka po- 
trzeby a zarazem dla swojej liczeb- 
nej przewagi i zamożności są głów- 
nymi konsumentami wszelkich wyro- 
bów fabrycznych Ten podwójny cha: 
rakter: producenta przedmiotów ko“ 
niecznych do utrzymania życia i 
głównego konsumenta _ wyrobów 
przemystu stawia ich na czele praco- 
witych czynników społeczeństwa; 
„moralne zaś przymioty. wypływające 
z ich zajęć. spokojność cierpliwość, 
wytrwałość, głębokie przywiąząnie 
do ziemi i ojczyzny a zarazem re- 
ligijne usposobienie umysłowe czynią 
z nich główną podporę siły państw i 
społecznego porządku  Obadwa zaś 
względy: materjalny i moralny — га- 
zem wzięte sprawiają że z uprawą 
ziemi i postępu rolnictwa idzie rów- 
nie uprawa społeczna i postęp cymi- 
lizacji, ; 

ЕНЕНЕЛЕ ОНО эле 1. — 

ŁATWE DO ZAPAM ĘTANIA 

F.D. 
To marka herbaty, jakiej Wilao 

jeszcze nie piło. 

Aromatyczna — Ekenomiczna 

Wszędzie do nabycia. 

są dwie 
litery 

    
go 000000000006.-000000 

S WSPOLCZESNA 8 
ENCYKLOPEDJA 3 

POLITYCZNA 
podręczny informator dla wyborców 
wydał Profesor Peretiatkowicz, 

568 stron, cena 6 zł. 

0 000000000000000000 
m a r ‚ 

Wielki wybór! 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wy obów 
wełnianych, suklennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka” 
WIELKA 21 
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ECHA KRAJOWE 
Dla kogo ta robota? 

— Korespondencja Słowa — 

Wybory do samorządów gmin: 
nych w powiecie N.eświeskim odbyły 
się z bardze małymi wyjątkami pod 
hasłem pracy gosgodarczej, tak jak 
należała. — Próby wprowadzenia za- 
mieszania za pomocą polityki spalie 
ły na panewce. — Przy wyborach nie 
myślano o narodowości wybieranych, 
a tylko e tem, czy dobrze pracować 
oni dla współobywateli potrafią, 

Wybory we wszystkich gminach 
zostały pomyślnie załatwione i wszę- 
dzie przez władze zatwierdzone, 

Po pewnym czasie nastąpić jed- 
mak musiały pewne zmiany wskutek 
skasowania gminy Lasuńskiej i zmie- 
nienia wobec tego granic kiku gmia. 
Nowe wybory zarządzone zostały w 
minach Howeźuańskiej, Ł:ńskiej, 
nowskiej i Klackiejo) — ® trzech 

pierwszych odbyły się pomyślnie i 
w rezuliacie dały minimalne , zmiany 
ptrsonalne, a wójtami pozostali 
wszyscy uprzednio wybrani, 

Przykry wyjątek stanowi gm. Klec- 
ka; tam zamiast troski © sprawy 
gospodarcze rozhulała się agit-cja 
demegogiczna, Oparta ua įudzeniu 
jednej części ludności na drugą je- 
dynie dla celów pelitycznych. Całą 
tę szkodliwą politykę poprowadził dr. 
Pawlukiewicz i jego ludzie. 

Sytuacja tak się przedstawiała: do 
poprzedniej Rady gminnej weszło 8 
Białorusiaów i 2 Polaków; wybrali 
oni na wójta Pel:ka, p. Borkowskie- 
go, powodując się uznaniem dla ja: 
go dotychczasowej pracy na stano- 
wisku wójta, gdyż położył duże 2a- 
sługi dla gminy. N komu wienczas 
nie przyszło do głowy zastanawiać 
się,jakiej jest om marodowości, a wye 
brany został dlatego, że się okazał 
dobrym i do;wiadczonym gospoda- 
rzem gminy, — Najlepszym dowo: 
dem bezstronności wyboru b ło, iż 
mimo ogromnej większości Białorue 
sinów wybrany jednak został p. Bor- 
kowski.—Zastępcą jego był Białoru- 
sin, o. Mik ref. ‘ 

Owe wybory zostały zatwierdzone 
przez władzę nadzorczą, a nowe zo- 

stały dopiero rozpisane wskutek 
zmiay granic—(Kłamstwem |Jest SzE» 
rzona przez miektórych panów wia- 
domość, že wybsry pierwsze [zostały 

unieważnione. Puszczenie podobnych 
plotek nawet publicznie ma zj ź lzie 

białoruskich. aziałaczy w  Wiloie 

świadczy o niskim poziomie etycz- 
nym danych jedaestek.) 

Drngie wybory odbywały się już 

w zupełnie innym nastroju, śmiem 

twierdrić szkodliwym dla społeczeń- 
stwa. Znalazł się tam cały szereg osób 

zdecydowanie zaangaż: wanych ongiś 

za rządów bolszewickich jako komie 

sarze i inni dygoitrze i do niedawna 

zwalczających tegoż p. Pawlukiewie 
cza,—Teraz ją przy boku p. Pawiu- 
klewicza i idą z nim «na hurra», 

z czego zapewne on ат sprawy so: 
bie nie zdaje. Czy to nie wielce dzi- 

wne i zastanawiające? / — Praca p. 

Pawlukiewicza i jej metody wzbudzić 

muszą daleko idące zastrzeżenia i 
wyw:łsć duże zaniepokojenie, 
нанявавяннине @я # 58 

Chluba produkcji polskiej 
1928 roku 

„Zew Morza“ 
najwspanialszy i największy 

tim polski 

w tych dniach « m 

Wine „Helios“, m 
AGA A UA G A A K AG A E ш9 @ 

„CASONODA”. 

ы | 

O Przybyszewskim, 
Diś, gdy echa dzwonów nad 

trumną Pizybyszewskiege oznajmiły 

Polsce o połączeniu się prechów Je: 
z ziemią, którą tak ukochał (<gle- 

= kujawską»)— warto przypomnieć o 

stosunku wielkiego Syna Ziemi do 

naszej ziemicy wileńskiej. Niech garść 

wspomnień moich padnie na trumnę, 

kryjącą serce—zdelne tylko do wiel- 

kich umiłoweń, nigdy do nienawiści— 

jako hołd jednego z synów starego 

Wilna. 
Poznałem Przybyszewskiego w 

Warszawie — jesienią r. 1900 Mie: 

szkał w hotelu „Royal* przy Chmiel“ 

nej. Było to przed pierwszym odczy* 

tem jego w Sali Ratuszowej. Cała 
młodzież była pednecona pregnie- 

niem ujrzenia i usłyszenia Twórcy 
C>nf ttor"—oraz „Dzieci Szatana*— 

naiwięcej w tym czasie czytywanych. 

S:la była wypełniona tak szczelnie 
że my, akademicy, siedzieliśmy aż na- 

wet na estradzie. Wśród obecnych 

zapamiętałłm Kazimierza Tetmajera, 

Matuszewskiego, ks. Chamca, Loren- 

towicza, _ Frenkla, Noskowskiego... 

Gdy się Przybyszewski „ zjawił — na 

gstradzie—rezpoczęła się owacja ja- 

kiej nie pam ętam w Warszawie: trwa- 

ła pięć minut. Prelegest wyglądał 

spłoszony, przerażony niemal. Z po- 
czątku się kłaniał, potem się opzrł © 

stół i tak zamarł z głową pochyloną... 

Rozległy się pierwsze słowa od- 

czytu: „Z gleby Kujawskiej"... Nara- 

zie nic nie słyszeliśmy... Peweli jed- 

Nieśwież. 
R:zultaty jej są widoczne: 
Dawniej cała gmina Kiecka żyła 

sobie jak najspokojaiej i dlstego na- 
leżała do jednej z najlepiej ”арозоо- 
darowanych i n-|bogatszy:h. — D-iš 
po krótkiej działalaości p. Pawlukiee 
wicza i jego adherentów zmien ła się 
nie do poznania. B łorusini poszli 
do wyborów pod hasłem antypol- 
ski:m, co rozumie się wywoał ło re 
akcję wśród Polaków i oni więc za- 
częli występować we własnej obronie 
przeciw Białorusinom. — Wyvtworzyła 
sią wzajemna nieufność i nischąć, co 
wkrótce w nienawiść zamienić sę 
może. — Ż: to nie będzie z korzy- 
ścią dla społeczeństwa, o tem wiemy 
doskonale i o tem wie dobrze pan 
Pawlukiewicz. Stwierdzamy z wielkiem 
ubolewaniem, że m. Pawlukiewicz 
poszedł pe takiej linji pol tycznej. 

Charakterystyczne rezultaty dały 
nowe wybory: do Rady weszło влеё. 
ciu Białorusinów zamiast ośmiu da- 
wniejszych i czterech Polaków zae 
miast dwóch. — Wykazało to, 
B ałorusini zasadnicza strzclli ze swe- 
go stanu posiadania wskutek metod 
p. Pawiukiewicza. — Inaczeį sprawa 
przedstawia sę z wyborami Zarządu 
gminy. Ote tu Balorusiai, korzysta- 
jąc ze swej większości (6 na 4), prze- 
prowadzili cały Zar'ąd złożony z 
Białorusinów: wójt D iemien uk. za- 
stę-ca wójta Konon i ławnik T. łkacz, 
Rozumie sę, takie wyzyskanie małej 
przewagi w R'dzie rozgoryczyło pol- 
skie socłeczeństwo, — Ponieważ no- 
wy Zarząd gminy absolu'nia nie był 
wykładnikiem woli ludności, przeto 
starosta nie mógł go zatwierdzić i 
zarządzone zostały nowe wyboryl— 

Dla kogo ta cała robota? 
Dom. 

— Cechy R'em'eślnicze w G'ę: 
bokiem. Dnia 30 listopada O godz. 
Tej wieczór zebrała sę w sali Ozni- 
ska Rady O„iekuńczej Kresowej w 
w Głabokiem okcło 50 rzemieślai- 
ków w celu zawiązania oddziału ро- 
wiatowego cechów rzemieśla czych, 
których naczelaem „adaniem ma być 
podniesienie poziomu naszego rze- 
miosła. C:chy, które mają w Głębo- 
kiem powstać, będą p Inowały rzetel- 
nego wykonania podjętych zobowią- 
zań; członkowie* b;dą konirolowali 
się wzajemnie, by wartość wytworów 
rzemieślniczych coraz bardziej wzra- 
stała, a z tem i wartsść pracy na- 
brałaby większego znaczenia. 

Uczestnicy organizacyjnego zebra- 
nia dobrze zrozumieli potrzebę zore 
ganizowania się i korzyści, jikie splys 
ną na kraj cały z podaresienia pracy 
rzemieślników, jak również umiejęt- 
nego, fichowego kształcenia młodzie- 
ży, która dotąd była na łasce i nie 
łasce jednostek, które nie wiedziały i 
nie umiały nic «ani o świecie, ani o 
kraju, ani © fichu, ani o sobie sa- 
mym» — według słów jednego z 
obecaych, 3 

„ To też, co jest godne specjalnego 
podkreślenia, starsi rzemeślaicy po- 
stanowili się zorganizować, zaś has. 
łem naczelnem ich pracy obok dobra 
gospodarczego Państwa Polskiego, 
ma być dobro młodzieży, która jest 
przyszłoś.ią naredu —dla dobra mło- 
dzieży pesznowili się podd<ć kon- 
troli f:chowej, dla jej dobra zrzec 
się „błogiej samodzielaości'» 

Znając charakter i usgesobienie 
ludu adszego, z welkiem uznaniem 
należałoby schylić głowę przed tem 
głębokiem zrozumieniem potrzeb na- 
rodowych i społecznych, a jednocze- 
śnie życzyć tym dobrym poczyna- 
niem jaknajpomyślniejszego rozwoju, 

wszyscy w zbożnem skupieniu wy: 
słuchali jednego z najpięknieiszych 
peanów hołdu dla Kasprowicza, Ś miało 
twierdzę, że głos Przybyszewskiego 
w owym czasie przyśpieszył poczyt- 
ncść i rezumienie poezyj Kasprowi- 
cza. Twórcza analiza Przybyszewskie- 
go—przybrana w cudną szatę jego 
meta— słowa, wydebyła na jaw pod- 
łoże mistyczne tworu Kasprowicza. 
Epitet Przybyszewskiego na tym od- 
czycie wymówiony: „Syn Ziemi* od- 
razu przywarł do twórczości Syna 
„gleby Kujawskiej" i przeszedł do 
historji. 

Po odczycie—nazajutrz — wyczu- 
wało się pewien popłoch w Ówczes: 
nej „szsnującej się” prasie warszaw- 
sk'ei.—Rozwiała się legenda, płynąca 
z Krakowa o „duchu alkoholowym* 
prelskcyj redaktora „Życia*. Budowa 
odczytu — zwarta, płanowa, pomimo 
charakteru impresyjności — znamis- 

nowzła umysł twórczy, wizyjny, świa- 
domy dregi, którą kroczy w chwili 
przeżywania z duszą pisarza 0 tak 
wzniosłej sublimiić: | niezgłębionej 
sile plastycznego wyrazu myśli. Czu- 
ło się pomimo wszystko w _ prasie 
rezerwę — w oczekiwaniu „Złotego 
Runa”, będącego już w okresie ostą- 
tni.h repetycyj. 

Wrażenie premjery było wprost 
piorunujące dla nas — młodych, 
Cośmy przeżyli, przedyskutowali — 
tu opisywać nie będę. Na premierze 
był autor w loży z obecną żoną swe 
ja Jadwigą. Podczas gry Fiedorovi- 

SŁOWO 

18 sesja Rady Ligi Narodów 
GENEWA. 5—XII, Pat, (S$:wajtarska agencja telegraf czna). Pod 

prewodnictwem przed-tawicieła Ch'n Czeng'Loh zebrała się dzić Rada Li- 
gi Narodów па swą 48 mą sesję Na wniostk sir Austena Chamberlaina 
postanowiene odłożyć do następnej sesji sprawę konflktu wegiersko-ru. 
muńskiego dotyczącego wywłaszczenia optan ów węgierskich w Sie imiogro: 
dzie. W międzyczasie eba r:ądy będą miały sposobność dojść do porozu- 
mienia ma drodze bezpośrednich rokowań. 

Znowu zamach komitadżów. 
BIAŁOGRÓD, 5. XI Pat. Według doniesień otrzymanych dziś w 

nocy przez prasę komitadłe dokonali noweg3 zamachu w mieśsie S'ru- 
micy w S:rbji Połudaiowej Ok ł» godz. 20 wiecz. w pobliżu jednego 
z hoteli grupa niezaanych osobników rzuciła bombę, poczem otworzyła 
ogień rewolwerowy na przechodaiów oraz na patrol žandarmerji, który 
nadbiegł na odgłos strzałó. Napastacy rzucili się do ucieczki, a nagot- 
kawszy drugi patrol, rzu.ili nową bombą, poczem zbiegli pod osłoną 
nocy t mgły. ; 

W n.stępstwis zamachu zginęla įsdna kobieta i jedno dziecko. Poe 
rucznik J fticz został cętko raaay. Ponadto dwaj żandarmi eraz szereg 
przech sdniów odni>sło lżejsze rany. Zamach wywołał powszechne oburze- 
nie w Stunicy, której ludaość zwróciła sę do władz z prośbą o podjęcie 
energi:znych zarządzeń przeciwko zbrodaiczym bandom, ofiarowując swą 
pomoc, Władze policyjne i wojsko zorganizowały pościg w całym okręgu 
Strum'cy fraz na pograniczu w celu przeszkodzenia przekraczania prźez 

że. 

napasta ków granicy. 

Rewelacje o autonomistach alzackicha 
\ * PARYŻ. 5,XII. PAT. ej>uraal» donosi ze Strasburgu: Sledztwo wy- 

kazało, że przywódcy autonomistów alzackich otrzymują instrukcje od 
znajdującego sę w Niemczech biura szpiegowskiego. Ssodziewane są 
sensacyjne r"welacje. Osoby aresztowane w chwili, gdy usiłowały przejść 
przez most Kchl zostały uwięziong. Wydano rozkaz aresztowania rzeko- 
mego dziennika L x:, kierującego kampanją antyfrancuską. Był on już 
rąz skazany na siedem lat więzienia, został jednak przez rząd francuski 

Slady nowych falsyfikacyj 
PARYŻ 5-XII. Pat. „Jaurnal” donosi, iż sladztwo prowadzone w 

sprawie fałszowania obligacyj węgierskich, natrafiło na ślady nowych falsy- 

ułaskawiony. 

ikacji. Itym razem chodzi o fałszywe stemplowanie obligacyj. 

Zgon weterana z 1863 roku. 
Dnia 21 listopada zmarł w Sza: 

motułach Michał Micewicz w wieku 
86 l:t, weteraa 1863 roku. Michał 
Micewicz urodził się na Białej Rusi 
(Ziemia M hylewska) w rodzinaym 
majątku Chełmy. Bądąc studentem 
Petersburskiego U 1iwersytetu porzu- 
ca studja z chwilą wybuchu nowsta- 
mia narodowego w roku 1863, aby 
wziąść czynay udział w walce O wy: 
zwolenie ojczyzny. Walczył w oddziale 
Topora. S hwytany w okolicach Krzy- 
czewa przez chłopów i oddany w 
ręce władz carskich, staje przed Są- 
dem Wojskowym w Mohylewie. 
Skazany na Sybir z pozbawieniem 
praw stacu, odbywa pi*szo długą a 
uciątliwą podróż przymusową do 
Irkucka, brnąc często po pas w śnie- 
gu, popędzauy kolbimi żełdaków, 
tracąc czasem siły ostatecznie, pada- 
ас ze zmęczenia, Bsz grosza pie-= 
jniędzy, bez ciepłej odzieży pozosta 
wiono go па osiedleniu w głuche| 
wiosce syberyjskiej (Biełousowka). W 
ciężkiej pracy, walcząc z niedostate 
ki:m, trapiony tęskaotą, spędza tam 
osiem lat, Crski manifest daje mu 
częścowe ułaskawienie, zezwalając 
mu osiąść na Kaukazie. 12 l-t miesz- 

ka na Kaukazie, pracuje przy budo- 
wie kolsi i nareszcie po 2-im mani- 
fsście mowraca do swej ukochanej 
Białej Rusi. 

D piero teraz zakłada gniazdo 
rodzinne i z całą energją i nawyknie- 
niem zab'era się do pracy w pozo- 
stałym mu zrujaowanym folwarku; 
z dużego niegdyś mienia pozostała 
ta tylko mała cząstka — resztę za» 
brały konfiskaty i kontrybucjel Już 
doszedł do dobrobytu i marzył o za- 
służonym odpoczynku — gdy nad- 
szedł bolszewizm, który pozbawił go 
nietylko mienia, lecz i zdrowia, Cęż- 
ko już chory przybywa, jako ontaat, 
w roku 1923 cim do Polski, Cieszy 
się bardzo, iż ujrzał wolaą, niepod- 
ległą O czyzaę! W niej przeznaczo- 
nem Mu było spocząć na wieki. 
Był Qa prawym i szlachetnym  czło- 
wiekiem. Cześć jego pamięci. 

Pogrzeb >daył się w Szamotułach 
w. dniu 24 listopada b. r. W pogrze- 
bia przyjęli udział Towarzystwo — Ро- 
wst:ńców i Wojaków _ m. Szamotuł, 
Komenda P. K. U., sPrzysposobienie 
wojskowe i miejscowe obywatelstwo. 

Dr. Ch. 

Projekt dekretu o wzmoz€niu ruchu budowlanego. 

WARSZAWA, 5 XII. (żel wł. Słowa) 
Ministerstwo R bót Publicznych opra- 
cowało projekt d ekreiu Prezydenta 
Rzeczypospolitej © wzmożeniu akcji 
budowlanej w miastach. Projekt о- 
party jest ma dwóch zasadniczych 
podstawach: na obniżeniu kosztów 
budowy przez obnżenie ce:: ziemi 
pod budowę a mianowicie gruntów 
państwowych © 30 proc. w stosun= 
ku do cen przedwojennych, dalej przez 
normalizację budowy i budowanie 
domów według jednego  szematu 
oraz przez zastosowanie ulgowej ta- 
ryfy ma przewóz materjałów budo- 
wlanych oraz na uruchomieniu długo- 
termiaowego kredytu w ramach dale- 
ko większych niż dytychszas, jakiemi 
rozporządzał rząd. Projekt przewi 
duje również wprowadzenie nowego 
podatku, a raczej zastosowania do- 

datku do 7 prec.: podatku ed nieru- 

ET I IN TI OOOO POR R AEO DOTY SRT TTT 

półszeptami. Parterowa publiczność 
zrozumiała to — że „autor jest nie- 
zadowolony” z gry. Po akcie trzecim 
wywołano Przybyszewskiego 1 ten 
na scenie objął Leszczyńskiegę i uca- 
łował go w ramię.'Sala szalała. Bo 
i wykonanie było (pomimo suflera) 
neo plus ultra A gral? Tylko: Le- 
szczyūski, Nawicki, Ž-lazowski, Fie- 
dorowiczowa, Szober. Było na co pa- 
trześl „Złote Runo* nie schodziło z 
afisza. Pamiętam 41-3 przedstawienia. 
Bolesław Prus, który nie był w tea- 
trze od lat 20-u, dał się namówić i... 
poszedł — na „Zł. Runo* Potem na- 
pisał artykuł mod tyt.: „Złote Runo... 
z masłemi* Efekt niebywały! Sędziwy 
publicysta, akcentująć talent sceni- 
czny pisarza i moralność sztuki — 
naraz robi takie "przejście: „Tyle o 
Złotem Runie... as. masło wciąż dro- 
ż.je” i t.d. 

W tym czasie — jeśli się nie mye 
16 — już w końcu r. 1901 wszczą- 
łem rozmowę z Przybyszewskim e 
Wilnie. „Ach, kocham ten gród, za- 
wołał, kocham ed dzieckał Wyebra- 
żam sobie, że go Otaczają takież ga» 
me smutne moczary i błękitne jeziora 
jak moje święfe, cudne Gopło. Po- 
znałem paru Litwinów w mych wę- 
drówkach. Co za chłopy. Chciałbym 
poznać Wilnol 

— Bene! zawołałem! Jedźmy! Jadę 
z wam! (pani Przybys.ewska —wten- 
czas  Kasprowiczewa — bawiła w 
Warszawie). Pe porozumieniu się z 
pewną grupą wileńską (nie pamiętam 

czowej 1 B. Leszczyńskiego wychylał jaką) przywiozłem Stacha i panią Ja- 
nak głos prelegenta się wzmocnił i się z jakiemiš dziwnemi ruchami i dwigę do Wilna. O ile pamiętam — 

1 

chomości, Min. Robót. Publicznych 
proponuje podniesienie państwow: go 
podatku od 7 do 28 proc, z tem. że 
obowiązywzłby on od 1-g0 kwietna 
1928 roku t. į. od chwili kiedy ko- 
morae dla wszystkich mieszkań za 
wvjątkiem jednoizbowych osiągnie 
100 proc, przedwojennego komor- 
nego. 

Projekt Ministerstwa Robót Pu- 
bliczny'h skierowany został de Ko- 
mitetu Ekonomicznego Rady Minist- 
rów, skąd po rozsatrzeniu wejdzie 
pod obrady Rady Ministrów. 

  

Per muūtteraU tramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 

wydatniejs: # do  bielizn; 
i celów Sarakai s 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami.   Wszędze do nabycia. 

odbyły się dwa odczyty — oczywiście 
zakonspirowane.  Przyjmowsł go 
w ścistem gronie Dr. S. (оки!- 
sta) potem pani Z, (obscnia prof. 
śpiewu) i inni. Przybyszewski wy- 
warł ś ma  wilnianach madzwyczaj 
sympatyczne wrażenie swoją prostolą, 
serdecznością, dziecinną niemal naiw- 
mością Odczyt jego był dla wilaian 
sotterranea — rtuwelacją. Kasprowi-, 
Cza tu jeszcze nie znano. Zdumiewał 
też Przybyszewski swoją grą utwe- 
rów Szepena i Szumauna, — zwła: 
szcza ostatniego. Wtenczas posiadał 
b. dobrą technikę i miewał chwile 
s”częrego natchnienia i oryginalnej 
interpreatcji; 

Po powrocie do Warszawy Przy- 
byszewski przez kilka tygodni opo- 
wiadał nam — jak mu „we Wilnie” 
było dobrze, jak nigdzie! A o wilnia- 
mach tak się odzywał: „Wilno — fak 
moje — Kruszwica, Gniezno, Inowro: 
cławskie, — ma w sobie moc tajną, 
twórczą — do wszelkiej roli: politycz: 
nej i artystycznej. Wyczułem to pod- 
czas odczytu. Warszawa wyźrzeszcza- 
ła oczy na modnego Przybyszewskie- 
go, a Wilno paźrzyło mu w serce — 
bo mówił o wielkiej Myości Ziemi, o 
wielkim Ziemi Synu. 

Z resztki kościołów wileńskich 
czuję powiew Krakowa, a wnętrza ich 
meją czar cichej rfelancholji mod- 
litwy. Modlitwa żyje w sercu wi niani- 
na, w niej się zrodzi Cud Zmartwych: 
wstanis! Obaczyciel“ 

Dobrze pamiętam te jego słowa. 
Z powodu zaziębienia i znuże- 

mia ie zdołał Przybyszewski 

i, 

Z wspomnień o Ojcu Prokopie 
z powoda rocznicy. 

Niedawno, 24 listopada minęła w pewnych wieczorach młodzież aka- 
zew toe nica śmierci Aleksandra demicka polska zbierała. Tam go poraz 

iwadzkiego, powszechnie niegdyś pierwszy widziałem. Młody, wysoki, © 
w zakonspirowanych kołach pracy na- szlachetnej twarzy z wzrokiem pełaym 
rodowej znanego pod nazwą „Ojca zapału i entuzjazmu, budził niesłychae 
Prokopa*. Z okazji tej p. D. 
kiewicz w Kurj:rze Wileńskim z 26 uważnie mój zamiar i uczynioną mu 
listopada umi:ścł dość obszerne o propozycję i po krótkim namyśle od- 
nim wspomaieni: z czasów zesłania mówił. Jego odmowa była przynaje 
na Syberję a następnie pobytu w mniej istotnie usprawiedliwiona. W 
Wilnie. J:st ono u'upełnieniem życio- Wrocławiu był gościem, — przyszłość 
rysu, który zaraz po śmierci „Ojca swojej pracy, pracy całego życia wi- 
Prokopa" W. Studnicki ogłosił w dział w konspiracyjnej działalności 
zeszłorocznym numerze 280 Słowa, narodowej w zaborze rosyjsk'm. Ale 
W obu tych artykułach, lubo dość i ten czas, który spędzał w Wrocła- 
szczegółowych, jest pewna gluka w wiu, nie był stracony. O>racał się 
życiorysie człowiska kt ry w historji wciąż w kołach studenckich, bywał 
naredowego uświadomiemia ludu pod częstym gościem pod Jeleni m, na 
rządem ros, jskim tyle trwałych i o- zebraniach tych, i w stałem obcowa- 
wocnych zasług położył. Lukę tę niu, potrafił wredzoną sobie siłą du- 
mogę osobist:mi z dawnych czasów chową i zdolnoścą do twórczego 
wspomnieniami uzupełnić, czynu budzić i wzmacniać patriotyzm 

W r. 1881 odbyłem dłuższą wę: w duszach niektórych, niedość j:szcze 
drówkę po Śąsku średnim w okoli- silnych i do ofiarnej praty gotowych, 
each Kluczbor<a, Namysłowa, Brzegu Pad tym względem, pobyt przyszłego 
i Olawy. B,ła w tych stronach, w © „Ojca Prokoga* w Wrocławiu nie 
wyma czasie, ludność polska, przeważ- mógł być bezowocnym. 
nie ewangielicka, zupełne zapomnia- Nie był on jednak długim. Wła. 
na przez Poznań i przez ruch maro: dze rosyjskie, które musiały mieć 
dowy zapoczątkowany па Górnym swojch szpiegów w Wrocław u, do- 
Śląsku przez M sikę. wiedziały się o Zawadzkim i zażądały 

Postanowiłem dla niej wydawać wydania od władzy pruskiej. Został 
tygodniowe pismo w Wrocław u, z zaaresztowany i pod eskortą żandar- 
specjalnzm uwzględalsniem paycho- ma wywieziony w celu ekstradycji. 
logji tega ludu, tak odmiennej od Podróż odbywała się nie górneśląską 
duszy śląsko-polskiej w okolicach koleją do Warszawy, lecz do najbliże 
Mikułowa, Bvtomia i Raciborza, „szego urzędu gubernj:laege w Kai- 

Oi r. 1882 zaczęły się cząste mo- szu, kluczboręko poznańską kol:ją że« 
je wyjazdy do Wroxławia. Pastor lazną, Żandarm pruski, jak mi to 
Badura z Mędzyborza, jedyny wśród później Ówczesny  aresztant — оро- 
pastorów w Prusach patrjota pole wiadał, mie bardzo był przejęty. swo- 
ski zgodził się być redaktorem jem zadaniem i mało. zwracał 
odpowiedzialnym i pisać arlyku- uwagi na eskortewanego, w któ» 
ły treści religijnej, poza rym w dwóch tylko jechali w prze- 
tem cały num:r postanowiłem sam dziale. Skorzystał z tego Zawadzki i 
opracowywać, chodziło tylko © inteli- koło O:trzeszowa, otworzywszy drzwi 
gentarge  czławieka w  Wrocła: wyskoczył z wagonu Nie ś:gany, a 
wiu, któryby za skromnem wynagro- przynajmniej niezbyt usilnie ścigany 

Rym- nie sympatyczne wrażenie. Wysłuchał | 

> 

dzeniem, na jakie mnie stać bylo, przez žaadarma zdąžy! uciec i scho+ 4 
zaletwial korektę i ekspedycję pisma. wał się w pobliskim dworze ziemia- 
Były niesłychane trudności pod tym nina Miłkowskiego. Tam przebył czas 
względem. Z pomiędzy studentów jakiś, a potem przez zieloną granicą 
Polaków, których na uniwersytecig z i Prosnę przedostał się do;Królestwa, 
Poznańskiego i Prus Zachadnich by- 'gizie od'ąd długie lata życia poświę- 
ła znaczna ilość nkt, się tego pod- cił pracy nad uświadomieniem naro- 
jąć nie chcizł. Dwa lata trwały poszu- dowem ludu wiejskiego, pracy sła- 
kiwania, Dopiero w 1884 r. asystent wem, piórem i czynem, pałączonej z 
katedry astronomii, niedawno zmarły ciągiem niebezpieczeństwem uwięzie- 
w Peznaniu nauczyciel gimnazjalny nia i zesłania. 
Bolesław Buszczyński z Torunia pod- _ Orjentacja polityczne, jaką Zawadz- 
jął się tego zadania niezbędnego dla ki wyznawał w czasie wojny śŚwiato- R 
puszczenia w ruch pisma i Nowiay wej, narobiła mu w wpływowych ko- 
Śląskie zaczęły wychodz ć. Przedtem łach dużo n'eprzyjaciół. W Polskiem 
wciągu swych poszukiw fń zwracałem wskrzeszonem psństwie, dla którego 
"się do będącego na stdjach Kaspro. odrodzenia i przyszłości, pracę życia 
wieza. Odmówił. lani studenci opo: swego poświęcił, przeżył resztki tego 
wiadali że sympatyzował wówczas z życia i zakończył je zdala od ludzi w 
socjalizmem a może nawet był socja- zupełnem zapomnieniu, Zżynstanso- 
listą i sprawa narodowa na 'q:ku wali go różni sprytni gesztfciarze i 
nie przedstawi.ła dlań interesu. Do. uniżeni serwiliści państw zaborczych, 
wiedziałem się takze, że jest młody nawet wypierający się dawniej Polski, emigrant z zaboru rosyjskiego, prze- Z czasem jednak, gdy znajdzie wią 
bywający wówczas w Wrocławiu. hstoryk, który całe życie narodowa 
Zwróciłem się i do niego. Tym emi- Polski w epoce miądzy powstaniem 
grantem był właśni: Aleksander Zi» 1863 r.a wojną światową napisze, po- 
wadzki. Znalazłem go na studenckiem stać „Ojca Prokopa" znajdzie w niej 
zebraniu w restauracji pod J-Ieniem należyte, dobrze zasłużene usnene. 
na Olawskiej ulicy, gdzie się wówczas Alfons Parczewski. 
  

Niniejszem podajemy do wiadomości naszych 

szanownych klijentów miejscowych i prowincjonalnych, 

Że z dniem 1-go grudnia r; b. posiadamy na młynie 

R y 7 własnego 
wyrobu 

KAUKAZKI MŁYN PAROWY 
Wilno, Słowackiego 22, telef. 904   

  

bliżej obejrzeć Wilna. Pokazałem mu cji „Głosu* Przybyszewskiego w 
kościoły św. Piotra, Jana, Anay iBer- 
nardynów. Na Górę Zamkową po- 
szedł niechętaie. Zapragnął pojechać 
na cmentarz Bernardyński, by edwie- 
dzić mog'łę mej św. p. matki, której 
nawet nie znał, Na mogile zmówił 
poboźnie pacierz. Ta kurtuazja jego 
katolickiej duszy i wartość przyjažai 
jego nie potrzebują komentarza! « 

Najostrzejsze ataki na Przybyszew 
skiego trysnęły z pod piór Rabskie- 
go i Niemojewskiego Aadrzeja. By- 
ło to w końcu r. 1902, Niemojewski 

stąpił z pisma. 
Kiedy polemiki, a raczej ataki na 

„Glos“ za zuchwalą krytykę „šwieto- 
ści narodowej" (słowa autent.) doszły 
zenitu, Rabski uderzył na alarm, ża 
Brzozowski jest tym, który był ukae 
rany przez Sąd studencki zą takie a“ 
takie winy... Brzozowski podniósł 
rękawicę, a Przybyszewski stanął po 
jego stronie. Właśnie w tym czas e Brzo- 
zowski wygrywa 300 rb. na konku sig 
Im, Si:nkiew cza za dramat «M »carz», 
Znów wrzawa! Proponowano sublicz- 

napisał w „Gtosie* artykuł, nie Brzozowskiemu by zrzekł się 
zarzucający Przybyszewskiemu 300rb., bo <nie wypada breć od 
zły wpływ na młodzież, Sienkiewicza», którego tak chłoszcze 
Rabski zaś zaczął uderzać w lego młody pisarz. Brzozowski radził się 
Życie prywatne. 

Najwększą wrzawą w świecie en- 
decji i częściowo realistów wywołał 
Nr. 1 «Głosu» z r. 1903, gdzie niżej 
podpisany wraz z redaktorową Duwi- 
dową uł.żył numer «manifestowy» 
przeciwko Sienkiewiczowi. Było to 
wkrótce po Oświadczeniu jego, że 
twórczość Przybyszewskiegą uważa 
za „ruję i porubstwo". Rzeczony tma- 
nifest zawierał artykuły Przybyszew- 
skiego, Nałkowskiego, Brzozowskiego 

Millera, (przez cenzurę obcięty), 
Wszyscy z różnych punktów widze- 
nia oświetlali twórczość Sienkiewicza, 
już nie zadawalającą deologij spo- 
łecznych „„Mładej Polski“, mającej 
nadto juł nowe conf teor artysty:zne. 
Zawrzało — jak w ulul Zaczęły sią 
polemiki, na czele której stanął St. 
Brzozowski. Niemojewski, oburzając 
się na moje wprowadzenie do redak- 

wobec mnie Przybyszewskiego: <—a 
może oddać?» Na to ten tylko Śmiał 
się do rozu u i wciąt wołał: «jakia 
to zabawngl» Oczywiście my wszys: 
cy radziišmy Stachowi Brzozowskie- 
Mu nie bawić się w skru шу i «flo- 
tęa od «Hs:aryzia» brać. Z ust wiaro- 
godnych słyszałem, że i Sienkiewicz 
sam się z tej rozmowy uśmiał, cige 
Sząc się nawet, ż: nagroda dostała się 
u alentowanemu  antagoniście. Atoli 
pisma zachowawcze wciąż „broriły*, 
au'ora Potopu. Nowaczyński wyd u- 
kował w „Głosie* artykul; «Pasp.ri 
wilczy dla Kurjera Warszawskiego», 
Nowa awaniura] W cukierni Tura 
Rabski uderza Dawida rękawiczką — 
ten go laską. Warszawa dosyć weso- 
ło reagowała na ten epizod, mówiąc: 
„Cóż? Dawid pobił G»ljata*1... 

Przez cały ten pierwszy Okres 
wzrosiu wgływów «Młodej Polski» 

{
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“ zwolony tylko tym mleczeraiom, kto- 

;pa wynosi copajmniej 51 kg., oraz te 

- będą mieli prawo kontrolowania przed- 
giębiorstw eksportowych, 

5 05 w s 

KURIER GOSPODARCZY 
! ZIEM WSCHODKICH. 
Przymusowa standary= 08 proc. od wartości majątku, przy kosztule obecnie 234, Ill-e] kat. — 72, 

jętej za podstawę wymiaru podatku teraz 45 IV kat, —24 ter»7 18 Prze- 
zacja masła eksportos mejątkowego. mysłowe: V|-"j kat. — 108, teraz 72, 

wego. 
Rata ta płatna będzie w dwóch VII kat. — 54 teraz 36 

równych częściach w następujących — W sp'awie re ktywowanią 
Ministerjum relnictwa opracowało te minach: ni-rwsza—do dnia 15 li- Wit. T wa Wzajemnego Kred tu. 

projekt przymusowej  standaryzeci sto ada 1927 r., (termin ulgowy 29 Na ostatniem posiedzeniu specjalnej 
eksportu masła, który rozesłał» do listo*a*:), aruga—do dnia 15 stycz komisji powołanej przez ególne ze- 
zaopinjawania organizacjom gospo: nia 1928 r. branie członków b. Wil. T-wa Wza: 
darczym. 

Najważniejsze postanowienia pro- 
tjektowanego prawa przedstawiają się 
następująco: 

D.zwolony jest wywóz masła sa- 
lonego i nicsolonego. Masło ekspor- 

tości majątku na skutek odwoł:ń, łalneśc: T wa, po dłuższej, wyczerpu- 
względnie przez ministerjlum skarbu jącej dyskusji ustalono, że ze wzglę- 
w drodze nadzoru, będzie za pod- du na b. powatną rolę, jaką omawias 
stawę obliczenia nowej raty przyjęta ne T-wo odegrało przed wojną, na- 
Sprostowana wartość ma'ątku. wiązanie ciągłości w tej pożytecznej 

towe winno być produkowane wy- pracy, przerwanej wypadkami wojny; 
łącznie ze śmietanki pasteryzowznej; Nowe ustawy i rozporządzenia. b,ła by rzeczą nader pożądaną, tym 
zawartość wody w maśle niesolonem Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 106, z dnia bardziej, iż W: obecnym czasie ро- 
winna wynosić najwyżej 16 sroc; za- 2 giudnia 1927 r.: wstawania jedynie banków spółdziel- 
wartość tłuszczu ma stanow ć nia — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: czych zaw dawych .lub klasowych, 
gnniej niż 83 orac, w maśle solonem pospolitej z dnia 19 istopada 1927 r. o uchy- Jak tą rz Źsików i t. p., odcruwa się 

2 > len u mocy obow'ą:ująccj ro:porządzenia ce- 
nie mniej niż 84 sroc.; zawartość Oli gzrękiego z dnia 9 io 1015 r. o pozby 
w maśle niesoionem nie może 2 wa: in Só” rolnych E SD 907); 
krac7:€ 015 proc, w mešle s lonem — Rozporządzenie Prezydenta R eczy* 

2 е spol tej z dnia 19 listopada 1927 r. o li- 
—275 proc; slrukiura masła „ekspor koki wów ddtie A, dotyczących 
towego winna być jednolita i ziarni- grunió » parcelowanych (poz. 909); 
sta, masło musi dawać się łatwo roz- — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy 
«marować; barwa masła musi być Piece x a S Rz a, SR 

& 2 ciowi a usta z a złoto żólta, © słabym połysku; smak js”! © cher de wokal oi 
ama być delikatny, migdałowy (orze- padiów ‘рог. 910); 
chowy), zapach orztžwiający. — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 

Mioister rolnictwa ustali sposoby spolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubez- 
predukcii, przechowywania, pakowa- pieczeniu pracowników umysłowych (poz. 

mia oraz transportowania masła ek8- *— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
pertowego oraz jego gat nki. dnia 29 października 1927 r. w sprawie czę- 

Poza tem minister może wprowa- Ś:iowej zmiany tar fy, zawierającej podział 
dzić obowiązek zaopatrywania masła miejsco scści na klasy (poz. 912); 

— Roz jdzenie Ministra Skarbu w 
ekssortowego w Specjalne znaki i Paros Ministrami: Robót Publicz- 
napisy. nych, Spraw Wewię'rznych i Reform Rol- 

Wywóz zagranicę !masła jest do- nych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie 
wykcnania rozporządzenia Prezydenta R:e- 
Czypos olitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o 
rozbudowie miast (poz. 913); 

R>zporządzenie Ministra Skarbu z 
Zezwolenie na prawe wywozu ma- ks Ja PRAĆ o e w sprawie opłat 

sła zagran cę mogą otrzymiść tylko te stepowych, wiążących się s umowami. za” 
mleczarnie, których produkcja dzien (poz, Su“ em 1 stycz 9 

„ — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
zrzeszenia mleczarskie, które łączą w dnia 15 listopada 1927 r. w sprawie przyzna- 
sobie mleczarnie o dziennej produkcji nla Cent'amesu Towarzystwu Rzemieślni- 

: czemu w Państwie Polskiem prawa przedsta- 
anasła conajmniej 51 kg. każda. wiania iist kandydstów na as i za- 

Od mil:czarni, zamierzających €k8* stępców człorków komisyj szacunkowych i 
portować masło, wymagane będą odwoławczych d>» spraw państwowego po- 

specjalie urządzenia techniczne, jakig datku przemysłowego (poz. 915). 

Gi-šna byla swzgo ėzusu postać 
nieustraszontgo banivty i koniokra* 
da Antoniego Rysic. Ś niały ten ban* 
dyta prócz głównej niejako swojej 
bandy miał kilka pomocnit:ych pod 
przewództwem swoich zzufanych. Po 
aresztowanu 8amego Rysia część 
adhereniów jego rozproszyła się, z0- 
stała się tylko w stanie pierwotnym 

Nieudana uci 
Przed kilkoma dniami podezas 

eskortowania ze Słonima do Sądu 
Wojskowego w Wilnie zbiegł z pod 
straży znany dezerter, bandyta i wła- 
mywacz Mikołaj Szpar. Rozpisano 
listy geńcze i poruszono wszelkie 
możliwe sprężyny aby uląć tega nie- 
bezpiecznege dla oteczenia opryszka. 

WTOREK 

б о«в 

te otrzym:ją na to zezwolenis mini- 
stra relnictwa. 

Wsch, sł. og. T m. 5 
określi minister rolaictwa: ! KRONIKA MIEJSCOWA. Mikołaja B Zach. sł. a g. 15 m. 28 

Mleczarnia može wywozič Įėdynie — Sprzedaż sacharyny I in- jutro 

masł » własnej produkcji nych środków siodzących w | Ambrożego 
  U zędnicy minisierjum rolnictwa Gijų 7 p žiieraka r. b. ogłoszene 

zostało, w Dzienniku Ustaw, rozpo- 
rządzenie Pana Prezydenta R.eczy- 
pospolitej, włączejące z wolnego @- 
bretu w kr.ju wszystkie sztuczne 
środki słodzące, jak sacharyns, sa- 
charol, szcharynol cukieryna, krysta- 
loza i t. p. 

Sprzedzź tych środków osobom 
prywatnym odbyu-ć się może 
dniu 1 goa ea r. jedynie w 
aptekzch, za recepią lekarza, sprze- 

INF ORMACJE daž z:$ ns pos rai wys 
” twdinie, jedynie tym hurtowym skia- 

Podatek majątkowy. dom materjałów aptecznych, które u- 
W myśl dotychczasewych rezpo- zyskają od mn sterstwa Skarbu po- 

tządztń ministerjum skarbu, głatnicy zwolenie odprzedaży tych artyku- 
podatku majątkowego do 4 stosnia łów, 
włącznie skali podatkowej (art. 9 u- _ Za nieprzestrzeganie powyższego 
stawy o podatku majątkowym) wiani rozporządzenia stosowane będą kary 
byli uścić połowę definitywnie wy- następujące: 
mierzonego podatku mają kowrgo. Winni nabycia lub sprzedaży 

Ponitważ ustawowy termin płat tychże środków bez recepty lekarza 
mości całege podatku upłynął już z lub przepisanego pozwolenia, madle- 
końcem 1026 r. prejskt zaś moweli gać będą karze do 200 do 2000 zł, 
do ustawy o podatku majątkowym konfiskacie posiadanego towaru, a 
nie przewiduje zmniejszenia podatku nadto karze aresztu od 2 tygodni do 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

Sa_kcja karna za przekroczenie a ómi, 5 —XII. 1627 : 
podanych wyż:j przepisów jes : areszt j 111 
do 6 tygodni i grywna do 3 000 zł. 

Projekt ma się ukazać w formie 
rozporządzenia Prezydenta R:pt j, co 
mastąpi po zkcęptacji rady m nisirów, 
i ma obowiązywać dopiera po 6 mie* 
miącach ed dnia ogłoszenia. 

TJ 
średnie 

Tom ) —8C. 

Opad za do: 
be mms 

Wiate \ Poludniowo-Wschodui 
priewažajgay I i 

U wa g hs Pochmurno. 
Minimum za dobę — 80C 
Tendencja barometryczną wzrost ciśnienia. 

KOŚCiIELNA. 

— Uroczysta suma w kcściele 
po- Bernerdyńsk m. W dniu 8 
grudnia z powodu ureczystości Nie- 
pokalanege Poczęcia N. M. P. — w 
koś. pa-Bernardyńskim 0a godz. 11 
J E. Arcybiskup-Metropolita odprawi 
uroczystą sumę, 

A URZĘDOWA, 
— Audjencje u p. Wojewody. 

W dniu wczorajszym p. wojewoda 

usiłował stawiać opór, 

brak banku spółdzielczego, który by wolnej ręki od wszystkich ebywateli 
obsługiwał szersze warstwy ludności bez ograniczenia, w tej liczbie t od 
z inteligencją w 
mierze. 

Wobec powyższego zgromadzeni 
jednogłośnie post nowili zwołać ogól- 
ne zebranie członków b. Wileńskiego 
T-wa Wzajemnego Kredytu celem 
rozważena powyższej kwestji i zade- 
cydowania o dalszym losie Tewa, 

Zebranie to odbędzie się w dniu 
19 go grudzia r. b. e godz. 7 popo- 
łudniu w. lokalu Banku Ludowego 
przy ul. Glieńskiej I, o czem będą 

jaknajliczniejszej 

W wypadkach sprostowania war. jemnego Kredytu dla wznowienia dzia: rozesłane do wszystkich członków wa 
osobns powiadomienia. 

GcŁDA WARSZAWSKA 
5 grudnia 1937 r. 

Dewizy i waluty: 
Tran. Sprz.  Kauppo 

Holandja 360 38 361,23 _ 359,48 
Londyn 43,51 i 378 43,62 43,40 i 334 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Praga 26415 2648 26,35 
Szwajcarja 17193 17241 17/55 
Wiedeń 12570 12601 125 39 
Włochy 48,35 4847 48,23 

ETLAT RES DNKNNATIE DINING DUBEESINONIS NET ATSITIKTINIS A ST IT IAEA 

Ujęcie bandy wspóldziałającej z Rys em, 
grupa dowodzena przez niejakiegoš 
Jermołaja. W noc z 3 na 4:go bm. 
banda ta została wyłapana na terenie 
pow. Święcieńskiego. Sam J rmolaj 

co mu się 
zresztą nie udało. Przy aresztowanym 
znaleziono znaczną sumę gotówki 
oraz kosztowności. Ogółem areszto* 
wano siedem osób. 

eczka więźnia 
W doiu wczorajszym wypadek pe- 
mógł. W pow. Święciańskin ujęto 
nd. gorącym uczynku dokonywana 
śmiałej kradzieży, nieznanego złodzie- 
ja. Przy srrawdzeniu albumu  prze- 
step:6w ujawnło się, że jest to właś. 
nie Szpar. 

  

RONIKA 
Czasie wa zraya, Sprawa uporządko 
wania handlu na rynku Nowogródzkim, usta- 
enie tenuty dzierżawnej za działki ziemi 
miejskiej w Kuprjaniszkach, Leoniszkach i 
obrębie miasta; sprawa subsydjowania pry- 
wainego szkolnictwa powszechnego i spra. 
wa subsydjowania kur-6w dokształcających 
i szkolnictwa zawodowego. 

— (x) Kuscy wileńscy żąd ją 
przedłużenia g dzin handlu przed 
św ętami. Zwązek kupców wileń- 
skich zwrócił się w tych dniach do 
M:gistraiu z prośbą © przedłużenie 
godzin handlu w okresie przedświą- 
tecznym od dnia 19 do 24 b. m. 
włącznie do god.iny O wiecz. Dowia. 
duj:my się, Iž prośbie powyższej 
Magistrat prawdopodobnie zadość- 
uczyni. 

— (x) Podwyższenie cen bile- 
tów w kinie mejskem. Mejska 
komisja kuliuralno-oświatowa, mając 
na względzie szerzenie w Wilnie, w 
jaknajszerszej mierze, wśród młodzie- 
ży, kultury i oświaty postanowiła na 
ostatniem posiedzeniu sprowadzać dla 
kina miejskiego lepsze i droższe 
filmy. 

Wobec powyższego też ceny 
miejsc w kinie miejskiem z począte 
kiem przyszł'ge tygodnia podwyższa. 
ne zostaną — parterowe z 62 na 80 
gr. I balkon z 30 na 40 gr. 

— Anglelski dzennkarz w 

3 

List do Redakcji. 
wzanowny Panie Redaktorze! 

Wobec pojawieni się w Nr 265 Kurje- 
ra Wileńskiego notatki p. t. Nowogródek. 
Obchói 11 listoonda», wyrążsjąc ma tem 
miejscu wdsięszność Osob e, która mi w wy- — Kolejna środa literacka. Zarsąd cintu powyższą notatkę nadesłała, uprzej- 

Związku Zawodowego Literatów komunikuje mie proszę Szanownego Pana Redaktora © nam: najbliższa Środa literacka, która odbę- zamieszczenie na łąmach «Słowa» nastę pują- 
dzie się w dniu 7 bm. w murach po-Bernar: cych słów kilku sprostowania. 
dyńskich o godz. 3 wieczór poświęconą bę* Chodzi mi o tę część notatki, w kiórej 
dzie czascpłsmu «Żródła Mocy». Członkowie anon'mowy «mc» pisze o rzekomym  insv- 
redakcji zaznajomią obecnych z dotychcza: dencie podczas nabożeństwa w du. IIXL sową pracą wydawnictwa i zamierzeniami Prawdą więc jest, że stosownie do Bisku. 
na cić Wstęp dla członków I wpro: piego okólnika nie było dia przed stawiclefi zonych gošci., władz administracyjnych miejsc na prezbi- 
—Posiedzen'e Wil. T-"a Lekar- kla, e e aa jest, że por с ; ję sze władze nie miały miejsca w nawie głów- skiego. Daia 7 b m. o g ;20 odbędzie nej kościoła, gdzie aż dwie specjalne tawki się zwyczajne.posiedzenie naukowe od dnia 10XI. b. r. zostały ne stałe dla 

Wileńskiego T-wa Lekarskiego w lo- przedstawicieli władz admtnistrecyjnych (p. 
kalu własnym (Zamkowa Nr. 24). Wojewody i p, Starosty) ustawione i prze- 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie ZM3Cz0ne, o czem też odpowiednie czynniki i zostaly juž w dn. 10.XI iadomi protokułu  poprzedniegu  zebrenia, eu że is sw irakiaj Go a 
2. Pref. Jinuszkewicz — O nerce da. 10Xi podczns nabożeństwa za poległych 
zastoinowej, 3. Dr. Bagiński — Now- policj ntów, ani też 11 I 29 listopada ławki 

te mie zostały wykorzystane. <Po ot - sze zdobycze h'stochemji, 4. Sprawy nią акеа оат оКОГЕ OITIRA adm nistracy jne. n zo zarządzenia, pisze «mc», biedny 
Dziekan Nowogródzki nie bardzo wiedział Doroczne walne zgromadzenie od- co ma robić» I tu bez wdzięczności za lito- 

będzie się 14 b. m. o godz. 19. 30 Ki edia zat p 2 m je- łac i 8 y bylem z'Ś jestem, to nie 
i aa dlatego, że nie wiedziałbym, co rob ć z okól- 

nikami mego Ks. Biskupa i że czegrś к # rządu. 2. Wybory Zarządu na rok lub owej soy iais się obawi 6 '!е::' 
1928. 

— Zebranie towarzyskie b. е 
< mojej paraiji naježdžoją coraz to I czniej ku Zmęzja šu Каар Zie TTE AA A - . „62! wieczki, z "em! «i ie» © 

rząd Kola Wilefiskiego Siowarzvs:e- posięsowsć, jak, nie tyksjąc palcem I au- 
nia b. wychowanek i wychowańców 107 saaa Ę ela ileńskiego, k'óry do- 
gimnasjum $ v. Katarzyny w Peter- sy, DARK) ozklęt dę owetżie da. 
sburru urządził w ubiegłą niecziclę, 

handlarzy. Dstychczasowy zakup od 
hodowców pokrył niespełna 50 proc. 
zapotrzebowania wojska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

chyba jedynie dlatego, że jak naogół na te 
nasze biedne Kresy, tak też i na terytorjum 

sku 
w. 4 dra garderobą (okólniki o krótkich 

dn. 27 listopada wieczór towarzyski maki 20 H > kr h), a zodi 64 > 
w sali kresoweį dla członków koła i mergiczniedo umoralniania urzędni- 
ich rodzin. Zebranie miało charakter nora i krzewienia wśród nich 
koleżeński i urozmaicone było dzia- Tendencyjną wreszcie i fałszywą, a prze- 
lem koncertowym, w którym wzięli to <charakt-rystyczną» tylko dia etyki autora 
udział pp. Pliszka-Ranuszewiczowa, aa jego okaz 2 <Kurjerze Wileń. 

55 « skim» jest wzmia i H :ndrychówna, Ludwig, Stobińska i Na rog dłaki 1! listopada tie braio aidas Juszkiewicz. W atmosferze wspo- łu Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, gdyż 
mnień koleżeńskich wieczór przecią- narszie ma terenie Par:fji Nowogródzkiej 
gnął się do sóey i wa jak EEE deka 
żywe są nici łączące wychow-ńców OZ WADĘ 
tej uczelaj. Zarząd Koła Wileńskiego p aa 
nosi się z zamiarem urządzenia w 
karnawale balu, któryby :dał możnóść z SĄD ÓW. 
dawnej Polonji Petersburskiej, prze: Echa procesu Karn ck'ego. 
bywającej w Wilaie wspólaie spędzić W dniu wczorajszym na wokan- wieczór, Inicjatywie tej należy przy- dzie Sądu Okręgowego (tryb uoro- klasnąć. szczony, sędzia p. Klukowsk) zna« 

KOLEJOWA.  |a;ła się s rawa aplikantów adwo- — Inspekcyjna podróż p inż, kackich op. Zbigniewa Turskiego i 
Staszewskiego. A ea nas informują, W tli Świdy, oskarżonych: o u lział 
prezes Dyrescji Kolejowej iażynier w pojedyaku. Wobec tego, że oskar- 
Staszewski wyjechał wraz z delegata- żeni przyznali się do wiay, Sąd nie 
mi M nisterstwa komun kacji na miej. uznał za potrzebne badanie świadków, 
sce gdzie obecnie prowadzone są |:dyaie wysłuchał biegłego prof. Mi- 
prace przygotowawcze do budowy chejdę, który mówił o ranie odaiesio- 
linji kolejowej Druja—Woropajewo. nej przez osk. Świdę w czasie poje- 

ROŻNE, dynku. 
— Pogrzeb ś. p. aspranta _ Przedstawiciel urzędu prokurator 

Chmiel ńskiego. W dniu wczoraj- kiego pdp. Sulkiewicz (z Os:mia- 
Szym odbył sę pogrzeb św. pamięci MY) w przemówieniu swem popierał 
Bronisława Chmiel ńskiego, aspiranta Oskarż:nie po linji zakreśłonej przez P. P. w I Komisarjacie. Na naboż:ń- akt oskarżenia, Po naradzie Sąd wy- stwie żałobnem, które odbyło sę niósł wyrok skazujący oskarżanych 
przed eksportacią w kościęłe Św. Te- na karę twierdzy w przeciągu dwóch 
resy o godz. 9 rano obecny był p. tygodni. 
wojewoda Raczkiewicz. Jako świadkowie do tej sorawy 

W kondukcis pogrzebowym wzię- powołani zostali po. mec. Roman 
ła udział kompanja honorowa poli- Turczyński, mec, Wład, Miedzianow: cjantów Nad grobem wygłoszono Ski, mec. ]iromir Matyasz, podoroku- przemówienie. rator Stefaa Sosnowski i prof. Iwo 

— Otvarcie wystawy konser- J*worski. 
watorskiej. W niedzielę 4 b. m. o MMIH 
godz. 13 P. Wojewoda R. cekiewiez $* sacyjae te koncerty odoędą sę w diiach 
w obecności J E Ks. Biskupa Mu *' Bey na oba pędegice, (3a RE 
chalkiewicza, J. E Ks. Bskupa Bin“ bis (Wicklewicza II: ° РОар OE: 
dursk ego oraz przedstawicieli władz Teatr Polski (sala <Lutnia»). Go 
państwowych dokonał otwarcia Wy. ścina Rewji Stołecznej. D:$ i jutro dwa - 
stawy Ksnserwatorekel w Wislkiej g)> 575, Testru Rewji St łecziej z udziałem Świctnych artystów «Perskiego oka» i <Qui przypadającege od powyższych płat. 

mików, minisierjum skarbu zarządza 
obecnie pobór od nich drugiej poło- 
wy podatku majątkowege w dwóch 

6:ciu miesięcy. 
— Mejsz-goła, Śwr i Olszany 

przeniesone do niżs.ej kategorji. 
W myśl rozporządzenia Pana Prezy” 

Raczkiewicz przyłął między innemi 
delegację z p. Bolesławem Skirmun- 
tem na czele, która prosiła o nieka- 
sowanie gminy Szemietowszczyzna, 
Następnie p. wojewoda przyjął kura« 

Wilnie. W dniu dzisiejszym przybył $ |: Konferencyjnej U zędu Woje- pro quo: 
dą. Wilna dziennikarz angielski, kore wódzkiego, podkreślsjąc w krótkień Początek o g. 8 m'n: 15. wiecz. Bile spondent szeregu pism lond; ńskich przemówieniu jej zuaczenie sprawo- 9d 1 zł. sprzedaje kasa Teatru Polskiego 1 
mr. Bouman, Pau Bouman przybył zdawcze i propagandow: w dzie zi- 1-9 Wleca. z Rygi gdzie bawił przejazdem Z nie opieki nad zabytkami sztuki i kule RADJO—WILNO. cównych częściach, płatnych: vierwsza denta Rzpl tj miasteczka: Mejszagola ! 

-—аоуипіп 15 Mstópada 1927 r. (ter- pow. Wil. Trockiego, Świr aa Ś ię. tora okręgu szkoluego dr. Ryniewicza. 
min ulgowy—20 listojans), druga— cieńskiego i Olszaay przeniesione zo- MIEJSKA. 
do dnia 15 stycznia 1928 r. stały do niższej kategorji podatkewej, — Posiedzenie Rady Miejskiej We 

Dla pozostałych płataików od 5 a mianowicie z trzeciej do czwartej. $rodę dnia 7 grudnia r. b. odbędzie się r 
stopnia wzwyż skali podatkowej we W związku z tem zmniejszona Ss ROR Rs! atmos 

wszystkich grupach kontyngentowych zostały Opłaty zazświadectwa. np. APO a p 
wyztacza się nowę ratę w wysokości handlowe I! kategorji zamiast 360 zł. Sprawa przedłużenia godzin handlu w 

| TUI = z Z 5557-55-55 

wilnianach), Jej sąd był dla Przybye 
szewskiego nieraz rozstrzygającym. 
Istotnie p. Jidwiga posiadała wybitną 
kulturę literacką, znała języki, świet- 
nie tłómaczyła. Zdumiewającym był 
polyglottyzm Przybyszewskiego. Roz- 
mawiał swobodnie po niemiecku, po 
norwesku, po francusku, doskonale 
rozumiał łacinę. Wyczuwał tajemnicę 
konstrukcji tych języków i ich ducha, 
Dosyć porównać przekłady własne 
«Dzieci Szatana», «Nietzsche und 
Chopin». 

Literaturę Zachodu znał może le- 
piej niż profesorowie literatur obcych. 
Cągle czytał i lubił dzielć sią swe- 
mi wrażeniami z tymi, którzy go ro- 
zumieli. 

Niema może pisarza, ma którege 
padało tyle kalumnij, szykan, drwin, 
nawet od tych, którzy uznawali jego 
talent. Ale P. nie przejmował się.. 
Telerował, przebaczał.. Każdy prawie 

Przybyszewski obserwował życie war: 
Gzawskie i n eraz mawiał mi: —«Cie- 
szę się, że tu jestem. Nie przeceniam 
swych wpływów, ale bądź co bądź 
byłem «rozpalonym kijem»  wtrąco- 
mym w bagnisko perkalikowych ideo: 
logij Połanieckich. Wysoce cenię 
Sienkiewicza — jako artystę. Ale on 
pi swoje odrobił! Idzie nowy Pan: 
eromskil Ja się czuję czasem pig: 

meuszem wobtc jego sercąl A diuzi 
Pan' to Wyspiańskii ja go zrab łem 
Wyspieńskim w mem «Życiu»! — 
Trzeci pan — w krytyce literackiej — 
Stach Brzozowski: jedyny po Golu: 
chowskim genjusz w flozofji, Tvlko 
łe go lasecznik zeżre, zanim przewar- 
tościuje umysłowość polską*. 

Otoczenie Przybyszewski”go  sta- 
mowili w latach 1902 — 1905 Brzo- 
zowski, Nałkowscy, Dawidowie, Mil- 
1ег, Jelknta i Fiszer, Nikego iak nie 
naciągali księgarze, jak Przybyszew- 

wadą Polaka. Na urzędzie skromnego 

kim objechał Polskę z odczytami ma 
rzecz gimn. w Gdańsku. Tak zawa- 
dził w r. 1922 powiórnie o Wilno — 
gdzie go na scenie (jako 30 letn. ju- 
bilate) powitał piękną przemową prez. 
C: Jinkowski. W roku obecnym był 
poraz trzeci — witany jake reżyser 
swych dramatów. Zaszczycł niżej 
podpisanego odwiedziaami i długo, 
długo mówił o swej miłości dla Wilna. 

— A pamiętaj Antku, powiedział, że 
gdybyś mej śmierci posłyszał, że 
ja nie bylem wierzącym katolikiem 
zaprzeczaji Jakieś bydlę puszcza po- 
głoskę, że ja zostałem kalwinemi Ni 
gdy w życiu! ]а nie rozumiem inne 
religii, krom katolickiej, wyssanej 
z ziemi Kujawskiej... Pogodziłem się 
z kościołem, wyspowiadałem się u ks, 
Jzauity Pawelskiego, i on, który : był 

skiego. Za „W godzinę cu.u* Przyb. literat warszawski miej epoki bywał mi niechętnym, jest obzcnie moim 
dostał od Fiszera 300 rb., a Fiszer zgresywnym, polemizował, miał swo- przyjacielem. 
zarobił podobno parę tysięcy. Zresz- je wstręty i słabości do kolegów pió» Jestem wierzącym i praktykującym tą—kto nie skubnął poety, który miał ra, tworzył kliki i t. p. Przybyszewski katolikiem. 

nikogo nie atakował, nikogo nie nie- 
nawidził. Miał serce gorące a miłu- 
jace biednych, słabych. Nigdy nie 
miał pełnej kiesy, a dał  każde- 
mu, kto potrzebował, nie pytając nig- 
dy o zwrot długu, Karmił nieraz pa- 
sorzytów, niechcących pracować, da- 
wał im przytułek, obdarzał uśmie* 
chem życzliwości. Nigdy nie myślał 
o jutrze. : 

Znosił często chłód i głód z hu- 
morem. Ngdy nie słyszałem z jego 
wst narzekań, Co jest obecnie stałą 

kieszeń zawsze otwarią i dem goś: 
cinny?! 

Tworzył  Przybyszewski  dosyč 
szybko, żywiołowo. Czaśanii pisałem 
pod jego dyktandem ledwo zdążając. 

Mówił mi, że trylogje Homo Sa- 
Rz etc. napisał b. szybko. Również 
łyskawicznie _ powstały „Dzie: 

ti szatana“ į «Dz pr. fundis“. Przekla- 
dy bardzo opracowywał i przerabiał, 
Pracę z nim dzieliła stale małżonka 
jego — pani Jadwiga. (Zawsze i od 
niej słyszałem najżyczliwsze odezwy o 

Tę wolę Jego—oświadczenie — tu 
wypowiadam, na szpaltach gościnne- 
go Słowa, kończąc artykuł wyrazem 
wiary w przeznaczenie. Przybyszewski 
kochał tę swoją ziemią Wielkopolską 
i ta ziemia jak gdyby zawołała go, 
by na jej łonie skończył swą poży- 
teczną doczesną wędrówkę. 

Cześć popiołom Twym i Ziemi — 
która Ciebie przytula, 

Antoni Miller. 

Kowna. 

— (0) Wyjaśnienie w sprawie 
komornego. Ustawa o ochronie lo- 
katsrów przewiduje, że zaleganie z 
z dwiema następującemi po sobie ra- 
tami komornego winno być uważane 
za ważną przyczynę wypowiedzenia 
najmu, chyba, że zaległość powstała 
z braku pracy. Otóż Sąd Najwyższy 
wyjsśmł, że przepis ten dotyczy je: 
dynie pracowników, nie zaś praco- 

Ślnicy i t. p.), chociażby będący w 
zastoju, nie może powoływać się na 
brak pracy, przewidziany w odpo- 
wiednim przepisie ustawy o ochronie 
lokatorów, gdyż ustawa ma na myśli 
jedynie pracowników, t. j. ludzi, ży» 
jących z najmu swej pracy. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Z Kasy Chorych. Kasa 
Chorych m. Wiina otrzymała z Banku 
G>spodarstwa Krajowego pożyczkę 
w wysokości 110000 złotych w złocie 
na inwestycje i przystąpi niebawem 
do urządzenia nowej przychodni przy 
ul. Nowogrodzkiej. 

B. dyrektor Kasy Chorych, zaj- 
mujący ostatnio stanowisko naczel- 
nika | wydziału p, Sokołowski, na 
skutek przeprowadzonej reorganizacji 
biurowości Kasy Chorych,  zestał 
zredukowany, 

WOJSKOWA. 

— (0) Zakup koni remonto- 
wych dia wojska. Mia. spr. woj 
skowych powiadomiło zainteresowa- 
ne instytucje rolnicze, że zakup koni 
remontowych bezpośrednio ed ho- 
dowcow nie pokrył w bieżącym roku 
wyzńaczonego kontyngentu koni. 
Jednocześnie ministerstwo powiade- 
miło © podwyżce przeciętnej ceny. 
kupna koni remontowych z 965 zło- 
tych na 1050 zł., oraz zwróciło uwa: 
gg, Że O ileby hodowcy koni nie do- 
starczyli potrzebnej ilości materjału — 
ministerstwe zarządzi „zakup koni z 

Г 

Fala 435 m. 
Program na wtorek, 5 grudnia 1927 r. 

tury. Następnie konserwator prof. Re- 
mer oprowadził zebranych na wysta* 
wie, udzielając objaśnień przy ekspo- 17 40—19 00 2 
па!аей. О1 рошейнаКи wystawa kiestcy Polsk ego nas Salako a dostępna jest dla pubiczności co- dysław Trocki (fortepian) Fortepian konoer. ję. towy J Be kera, dziennie w godz, od 5 do 8 wie „Część i. Uwertura z opery <W/ czór. 

Algierze» — G. Rossini, S it оаац Jak się dowiadujemy p. Kurator Popy — wykona orkiestra o aale... Fr, Okręgu Szkolnego polecił kierowni- Część i. Sonetto del Petrarca Nr 1 kom gimnazjów, seminarjów m uczy- Ft, Liszt. Mephisto Valse — "Pr. Liszt = „ wykona na fortepianie Włsdysł cielskich i szkół zawodowych, by za Część 11. Lesenda słowiańska Lomi" cztowca myślał o zasiewie polsko. dąwców, innemi słowy więc, posiada- chęcili uczniów wyższych klas do Air de balet — E Pousiow AE A = з byłych Rok kie wa ący warsztat pracy (drobni rzemie- zwiedzenia tej wystawy, : Ин J. Svendsen (solo skrz Kodai ypCowe wyk. prof. AL 
Marsz triumfalny z sui Sigurd Jor- ваНаг» aleg ZR ona 

— (x) Ostr eżen e przed oszu- 
stem EL t pa jas 
nie m. Wilga operuje od kilku da 19.10—19.35. <Z, i : 
jakiś nieznany oszust, który cbchar odczyt prezesą Śyadykału: Dz emma osz: 
dzi domy rodzin chrześcijańskich i leńs:ich Czesława Jancowakiego — wygłosi 
sprzedaje opłatki niewłaściwego po- -P-*40" у 20 00—20.25, «O Karsimach> — od chodzenia, powołując się przytena wygłosi referent Т Н Uzei 
Ao - ра 

tent wyznaniowy Wil. Огг Wwjewódzkiego — p. W ktor Piotrowicz. Webec powyższego ostrzega się . , 20:30—2200, Urocsysta audycja ku czci 
RACE lud Finlandji (transmisja z Warszaw ). : miejscową lu ność przed kupnem Część I. £ Aski hyma narodowy; oplstkėw od ludzi nieznanych i ME- wienia. Część il: Koncert mazykić fńskie mających pisemn”ch uwierzyt-lniecń. _ Wykonawcy: orkiestrą P« R. pod dyr. J. Cai: . — Turniej szachowy: Przed kilku dnia. mińskiego, Marja Modrakowska (śpiew), Jan mi podawaliśmy wzmisnkę o tem, że w naj. Dworakowski (Strzypce), prof L. Ursiein bliższych dnizch odbę izie się turniej szacho. (akoimp) i artyści scen Warszawskich (re- wy. Obecnie dowiadujemy się, że turniej ten Cytacje). й r Organizuje Klub Przemysłowo-Handlowy, a 22.00. Gazetka radjowa. be, Anarodą wyznacza dla zwycięścy tysiąc Program na środę, 7 grudnia 1927 r, 

17,40—18,10: <O św. Fraaciszku z Assy- O dniu rozpoczęcia się turnieju i warun- ю 
kach należenia aa policy: jeszcze. u $ d Mieczycław: Limaczy nySłosi prof, 

TBATR i MUZYKA, 18,.0—19,00: Koncert popołudniowy or. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o kiestry Polssiego Radja Wilno. 

r 16 ej przedstawienie dia azieci bajki w kę Uwertura z opery <Wesele Figara» — 
acieja Szukiewicza p. t. Noc Św. Mlkoła- p), Mozart. Fąntazją z opery <Lakme>— 

ja» na rzecz Schroniska o acz dia I Ba ili 
dzieci gruźiczych im. Andrzeja Śniadeckie- iłość. sns liryczny—J. Fucik. Tańcząca 
go. Bilety w cenie od 20 gr. do nabycia w B yes ha. Schebek. Iaterlude oriental— 
biurze Orbis a od godz. 14-ej w kasie teatru. gt, Pa bą io 2ptA as dur 09. 9) — Fr. 

W dniu 7 b. m. Zespėt Reduty wyjeż: “705 S 8 u Hassaa—K, M. Weber. 
dża na Wołyń ze sztukami «Sędziowie» 1 Консс ла, 200: Transmisja z Krakowa: <Zemsta». Ze względu na połączenia kolejo- T kompozytorski Aleksandra Tansma- 
we przedstawienie wieczorowe w dniu dzi- Па ykonawoy: pp. Mela Neuger _ (fort.), 
siejszym odwołane. Dać Cholewa (tet), Dr. Zufja Pasławska: 

rexier (Śpiew), Stanisław Mikuszewski 
(skra.), Oiga Martusie wiczówna (akoms.), do 
$p ewu ukompanjuje Dyr. Boleslaw Waliek- 
Walewski. 
Program stac j warszawskiej. Środa 7.XII. 1400—15.40. Program | ю 
dzielca: go. gram l:go kursu spół 

14 00—14,50. Odczyty. 

przemó- 

— Występ Leona Wyrwicza w Re- 
ducie. Jutro o godz. 20-ej wystąpi w Redu. 
cie znakomiiy humorysta polski i twórca no- 
wego kąbaretu Leon Wyrwicz 

— Leon Oborin w Wilnie. Leon Obo- 
in, perwszy jaureat konkursu Chopinow- 
rBkiego (nagroda Prezydenią Rzeczypospo itej) 
został pozyskany na 2 koncerty do Wilna.



14.50- 15 15 Koncert pe, 
SŁOW 

  

15.15— 1640. Odczyt i E rz „Polonja* D zi 4! : SI ŻE OR Łow" Czarowny ma erotyczny na tie tycia (B E 66 fabryka szczotek, pendzli 

nauce O Wychowanie ŚM. xt. A. Miokiewicza 22, [b w rolach RE SHIERRWAN - jako wyśniony królemox z brjki - w otoczenia GD „Lignopii i wyrobów drzewnych 
fizyczne w Szkcłach na Ža i * 120 kochanek, żywiołowo-kusząca PAULINA GARON (w roli królowej Montma tre) oraz autentyczni 5 

le». 

22.302330." Transialsja muzyki tane- 
cznej. у 

rosyjscy ksiątę'ą krwi po raz pierwszy na ekranie. Uprasza się Sz. 
o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mi- 

ubliczność z powodu natłoku 

  

b. 

1 ip. z ogr. odp. 
Fabryka — ul. W ikomierska 105, tel 7—41. 

zawiadamia Sz. Klijentelę, że od dnia 1-go grudnia r. został urucho- 
Šilutė kołsja Salnickego. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1020, miony własny sklep detaliczny przy ul. Ś-to JAŃSKIEJ Nr 2, 

W wielkim wyborze $ Polecamy z własnej iabryki wszelkiego rodzaju szczotki, pendzie i wyroby 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. - BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Ра & 10 Jafiska 1.     

  

kino „Helios“ 
Dziś! Naįpopularniejezy ulubieniec publicznošci dawno niewidziany Harry Liedtke, prześliczna» ŚR 
czarująca Olga Czechowa I porywsjąca Marja Minszenty w swej najnowszej kreacji © 

66 zachwycająca opowieść filmowa wjz romansu słynnej 

  

  

  

  

      

  

      

     

   

      

  

  

    

  

—— 

galanterji drzewnej oraz saneczki sportowe ], 2, 3:i 4 osobowe własnego 
wyrobu w nsjlepszym gatunku i po cenach nalniższych. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

      
  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  
Konarskiego 10 m. 1. Brileńska 7, tet. 1067   

Uczącym sę zniżka, 
Ww Z. Nr 97, 

  

ul. Wileńska 38. „Manewry Cesa rskie powieści Roda-Roda. Seansy o g. 4, 6, 8 1 10.15. TST TREES JEDYNE Dr. Kenlgsberg 

= SNIEGOWCE I KALOSZE ® | Koniaki || KĘQUM ее ое аста фе 
m szweczkie, ryskie kr, a i tograt | 0d Igo do 6- udnia 1927 r. % (Реп!) witrząs jąca symfonja morza 1 ne. Sw ej,  bawełniinej, i weneryczne. 
= D R w > wę pa ^а £ Miejski Klnemai bedzie A Ais film: ją OGNIA! milošci genjalnej režyserji J de Baroncelli'ego sed. stala świeżo palo- pledej s do 0 aa ao 
= Ji „Jankowski iS-ka u | Kulturalno-Oświatowy | W rolach głównych: Doliy Davis, Charles Vanel i Maxudian. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza zagranicznych, to: | | na w blku gatun- |robót ręcznych i ma: E. £ ZP % 
a WIELKA 42 a Sala Miejska p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Ceny "lleiów: parter 60 BĘ balkon 30 gr. Początek || wary spożywcze. | | kach od zł. 7.50 |szynowych hurtem i = 
— (ni. Ostrobramska 5).. seansów: codziennie o godz. 4. Następny program <ZŁOTA DZIEWUSZKA>». Specjalny rabat 1 kg, poleca detalicznie, Doktór Medycyn й 

° Васгло&! Z.powodu likwidacji : KM i wraże Po ŁUKIEWICZ 
* ‚ z "cz ec Е SS olelka Gyprzodaž | РУ TTW NY OTTAWA 0 pOLS<I SEŁ3D_APTECZNY Q ||. Hatrytkievicz mą Filo, Wileńska 22. choroby, weecyczie, 

1 ' . Р Mickiewicza 33. rom 8 0 090020002 $ © „ELEKTRIT 2 E, KUDRĘWICZA i S-ki 9 teza e eta DOMOWE «ietis 
wszysikich instrumentów. muzycznych T'wo Rad,otechn czne > Wilno, Mickiewicza 26, tel. 710 O || szamotowe deckich 1, przyj. 4—7.. 
1 gramotonėw. Ceny niżej fubrycz. Wilno, Wir A k- 24 o х = © MEBLE OBIADY ZĘ 
nych. Wielka 14, przy bibliotece 4 10-88. , o Najlepiej zaopatrzony. w wszeliie 9 najtaniej i, naftowe й 

4 A. G. Syskina. REC Fa . : 9 artykuły branży aptecznej, kosme- O a ŁYŻWY poleczj|* 3:ch doń i chleba DOKTÓR 
maa RÓ iso oPoleca znane: radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu O tyczno perfumeryjnej, artykułów O | nabyć można S, H Kulesza, po 14208, L. Ginsberą | 

‚ к "e i czystej, przyjemnej audycji, nagroczone: > 3 gospodarstwa domowego i wód © w sklep zaa że) A nit: saótódy Cr oniS NAEEŚ ' 

Obwieszczenie, medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 3 mineralnych. frm. krajowych iQ. | Damu Handlow | || "gospodarczych, ||Żeligowskiego 1m.25 _ syfilis i skórne. 
4 medalem złotym na wystawie we Florencji DE > Q z: granicznych. o H Sikorski $-ka Wilno, uł.Zamkows wia. i Viska, | 

Urżąd Skarbowy Akcyz i Monopolów A rOCU RZA. Ceny kenturencsfne. О | й. la: Nr. 3 ORTEPIAN przyjmuje od 8.0 | 
Państwowych 'w. Wilnie (W. Pohulanka CENY NISKIE. Dogodne warunki spłaty. 8 ОЕр оНН F łajżowy a а 
Nr. 10) Podałe do 'gólnej wiadomości, że f Obsługa fachowa. : BIURO dobrym stanie 
w dniu 15 grudnis 1927 roku o godz. 10.ra. ° 3 $ S po 2 zł. — a „natychmiast tanio do KOBIETA LEKARZ: 
no, cdbędzie się przy Uriędzie licytacja do- Nie kupujcie radjoaparatu, mie odwiedziwszy przedtem Rydze solone 52 в К Zegarki podań, Tłumaczeń i sprzedania. D | 
wodów rzeczowych, storfiskowanych na naszej firmy. 1 D,H K. WĘCEWICZ . В Przepisywań Sawicz 16 m. 4. r Janina 
rzecz Skarbu Państwa, składzjących się z ‚ Po chi cza 7, tel. 1062 reperuje  najsolid. | «REKORD» przy ul. — Piotrowicz- 
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w dniu 18—XI. 1927 r. 
7295. 1, A. › +Lewin Fejga> w B astaviu, ul. Pitaudskies 

go 136, drobna sprzedaż towaiów bakslejno-galanteryjnych bez 
wyrobów wytworniejszych, Firma istnieje od 1927 roku. Wla- 
ściciel Lewin Fejga, zam. w Brasławiu, ul. Piłsndskiego 85. 

  

  

  

  

      

Pożyczek 
udzielamy na rótne 
terminy i w róż-       

n, 24 VI 192 r. 

  

Zgub'ona Dr Suszyńskł —Terzrz Dentysta 
legitymacja urzędnicza spec, chorob) wene- L. FRYDMAN 

  

    
  

  

: nych sumach Wacława Studnickiego  ryczne, niemoc Z 
Wilno, Mickiewicza 5, tel 372. 2142—VI Kasi wydana przez M stwo Pi skórne. Przy + zoókieść| $ wę 

omisowo-Handio- W. R. i O. P. rzyjmuje: 
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Do sprzedania 
ogier 7 letni, czystej 
krwi, arden pierws:0- 

Pewne 
zabezpieczenie 

pożyczek i solidne 
lokaty załatwia 

rzędny - reproduktor, . š й 
ішропопвпурц Szwe- | Wileńskie Biuro 
cji. Adres: Wijno, | Komisowo-Handlo- 

we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152:   S-to Jerski zzułek 3, 

m. 9, Węcławowicz. 

  

W. MASSON. 

% Dom śmierci. 
Był to kawałeczek jakiegoś rachun- 

ku, było na nim kilka liter adresu, 
cyfry napisane jedna pod: drugą. 

— zapewnie wśród listów były {а 
- kieś rachunki — rzekła Betty, — cho- 

ciaż nie przypominam sob e tego. 
Betty oddała niebieski papierek p. 

Anno, który zaczął go uważnie roz- 
glądać. Rob.ł to tak powoli i długo, 
że petrzący poprzez jtge' ramię Jim 
zapamiętał adres i cyfry. U góry by» 
ły dwie ltery i dalej kilka małych, 
Wyglądzło to tak: 

Eron 
straction 

Iles 
is. 

315'05 
— Na szczęście, to niema żadne- 

go znaczenia, — rzekł wreszcie Anno, 
rzuczłąc skrzwek do kominka, 

„ — Pamie Girardeau, chciałbym 

wiedzieć, czy pan zauważył ten 'po- 
piół'w miedzielę? A widząc, że to py- 

łanie wywcłuje wrażenie, iż detektyw 
mię ufa słowom Betty, wyjaśnił: 

  

7801. 1. A. <Rasiecki Karol» 

ściciel Sużan. Diwid, zam. tamże. 

7303: 1. A. <Wajner Mejer> 

Wajner Mej'r, zam. tamże. m   
— Zawsze jest lepiej, gdy można 

zdobyć potwierdzenie daaego faktu, 
Nieprawdaż? 

Betty skinęła głową twierdząco, 
lecz p. Girardeau zrobił uroczystą 
minę. 

— Nie pamiętam, — rzekł. 
Jednak oczekiwane potwierdzenie 

nadeszło z innej strony, 
— Pozwoli pan, że powiem kilka 

słów, panie Anno? — zawołał gorąco 
Maurycv Tavenet. 

— Naturalaie, odrzekł Anno, 
— Wszedłem do tego pokoju w 

niedzielę ;rano, -wślad. za p. .Q rardeau. 
Nie widziałem coprawda  popicłu na 
kominku, lecz p. Harlow właśnie od- 

stawiała ekran na miejsce. Gdyśmy 
weszli, p. Harlow odeszła. od-ko- 
minka, 

— Ahal zdziwił się Anno i skinął 
przyjsźne  młodzieńcowi.  Poczem 
uśmiechnął się:do Betty 

— Słowa p. Tav:net są wystar- 
czające. 

Wstał i pedszedł do niej 
— Ale pani obiecała pokazać mi 

pewien list; — rzekł: 
ke —— Tak, anon... — zaczęła. 

* Anno przerwał jej nagle. 
— Zawsze jest lepiej , trzymać ję- 

w  Hoduciszkach pow. 
Swięciańskim, jadłodzjnia z wyszynkiem piwa ua miejscu. Fr $ 
ma istnieje od 1922 roku. Właściciel Rus ecki Karol, zam. tamże. 

7302. |. A. <Sużan Dawid» w kHodbrodziu, pow. Swę 
ciańskim, ekspioatacja lasu. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 

„A. <' w Juraciszkach, pow. 
Wołożyńszi, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

2148— VI 

2149 —VI 

2150—VI 

zyk za zębawi, — zauważy! śmiejąc 
się porozumiewawczo, jakby chcąc 
zaznaczyć, że byli w tej sprawie wspól- 
nikami. — Będzie to nasza mała ta. 
jemnica, którą powierzymy p. - komi- 
sarzowi, jeśli będziema to zasługiwał. 

Anno roześmiał się głośno że 
swego dowcipu, a B tty zabrała się 
do otwierania szuflady swego biu- 
reczka. 

Komisarz uśmiechnął się, lecz nie- 
wiadomo było, czy ten dowcip przy- 
padł mu do. gustu. 

Betty wyjęła złożoną karłkę zwyk- 
łego papieru i podała ją p. Anno, 
który podszedł szybko do okna i za 
głębił się+w czytanie. 

Poczem skinął na komisarza, by 
zbliżył się i rzekł do Frobishera: 

Pan również może podejść, 
gdyż pan jest wtajemniczony, 

Wszyscy trzej zagłęb li się w ezy- 
tanie anonimu. List był datowany 
7:ego maja i podpisany „Bicz“, ten 
sam podpis widniał na wszystkich 
pozostałych listach tego typu. Nie 
było żadnego wstępu. Zaledwie kil- 
kanaście słów było napisane na ma- 
szynie, lecz wśród nich znajdowały 
się takie epitety, które wywołały па 
twarz Jima rumieńce na myśl, że tego 

  

    

   

    

rodzaju dzi*wcz, na jak Betty, musiała 
je przeczytać. 

„Godzina twoja wybiła”, — tak 
zaczynał się list, poczem następywzły 
epitety, a dalej: „znakomity detektyw 
Anno przyjedzie po ciebie z kajdan- 
kami, które włoży na twe ręce. |:kże 
będziesz piękną w tych  kajdanachl 
Potrzebna nam jest twa biała szyjka! 
Niech żyje Wobzrsk ! Bicz.* 

Girardezu ze zdumieniem wc”yty- 
wał się w te słowa, poprawiając 
okulary na nosie i znów wpatrując 
się w pospolite literki. 

— To dziwne.--—zaczął, wskazując 
na datę listu. 

Lecz Anno powstrzymał jego sło- 
wa żywym gestem. Jim zrozumiał 
jednak co spowodowało zdumienie 
komisarza, zarówno, jak Anno swego 
czasu, nie mógł on zrozumieć, w ja- 
ki sposób wiadomość ta mogła tak 
szybko się rozejść. 

Anno złożył list i zwrócił się ku 
Betty. 

— Dziękuję pani, —rzekł, Sekretarz 
p. Tavenet wyjął z kieszeni notes, 

— C-y nie życzy sobie pan, bym 
skopjował ten list? —zapytał, wyciąga- 
lac rękę. 

— Nie mam ochoty oddawać tego 

  

ARE RL BUCHALTER— 
т :1;!»,:‹) ііЁ:іо‘:' * BiLANSISTA 
podania. w spra- 

e wach sądowych, 
podatkowych, ser- 
wiiutowych, poży- 
zt długotermi: 
nowych w Bankach 

© Ziemskim i Gosp. 
ri. Wszelkiego 
rodzaju informacje 

©. BEZPŁATNIE. 

z długoletną praktyką 
w dziedzinia banko: 
wej, przemysłowej i 
handlowej księzowoś: 
ci poszukuję wieczo* 
rowej pracy, Fabryka 
drutu i gwoździ, 

Mickiewic'a 8, 
<buchalterowi». 

listu—edrzekł Auno,—nie widzę po 
treby kopłowania go. Może z cza- 
sem poproszę pana o pomoc. 

Położył list do pug laresu, który 
schował do kieszeni. 

Gdy modniósł głowę, zobaczył 
przed srbą B:ity podającą mu klucze. 

— Oto klucz ed komody, stojącej 
w kącie, —rzekła, 

— Dobrzel Poszukamy więc owej 
sławnej strzały, bo w  przeciu nym 
razie nie unikniemy gniewu p. Fo- 
bishera, — rzekł Anno. To mówiąc 
wzłął klucz i otworzył komodę, lecz 
w tejże chw li odskoczył z krzykiem. 

Był zdumiony, oto z Szuflady 
spojrzały nań dwe malutkie główki 
ludzkie, wspaniale zakonserwowane, 
z oczyma, jakby żywemi į wlosari, 
lecz nie większe od pomarzfńiczy. By* 
ly to głowy lndjan, zabitych na brze- 
gach Amazonki, przechowane i zmniej- 
szone w jakiś sposób, znany tylko 
tuziemcom. 

— Jeśli strzała ta wogóle znałdu- 
je sig w tym domu, to może być 
tylke tutaj —rzekł Anno. 

Lecz, mime, że znalazł w komód- 
ce wiele ciekawych rzeczy, poszuki- 
wania jego zostały bezowocne. Riz- 
czarowany odszedł od komódki, Go- 

  

W. Pohulanka 2, róg powróciła i wznowiła 

  

Inej. P. 1. rzyjęcia chorych, 

A, =. 23 m. 6: 

\ WZ. PSIE, 
Doktór Medycyny a za 

A. CYMBLER AKUSZERKA 
choroby skórne, i i 
Enetycene i mos Marja Brzezina 

czopłciowe. Elektrote- przyjmuje: 
od 9 rano do 7 wiecz, 
ul. Ad. Mickiewicza 

"30 m. 4, 
W. Zdr. Nr 3093, 

rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 1 5 -8. 

Ww. Z P.43. 

dzinę jeszcze trwała rewizja w sali 
„skarbów*, podnoszono dywany, o- 
glądano franki, zaglądano de wazo- 
nów. Wreszcie uwagę Anno zatrzy- 
ш210 małe biurko Bzity, oglądał jz 
staraunie- 1 znalazł mawet Skrytkę. 
Detektyw dokonywał rewizji niezmier- 
nie drobiszgowo, lecz porządnie, od- 
stawiając natychmiast wszystko па 
miejsce. To też w pokoju pozostał 
nadzl porządek wzorowy, mimo, że 
dokonano w nim szczegółowej re- 
wizji, 

— Niema jej tutaj, —rzekł Anno i 
usiadł wzdychając głęboko —Właści- 
wie, jak peństwu wiadome, nie spo- 
dzicw-lem się znaleźć ją tutaj! 

— Więc rewizja jest skończona? 
—zapytała Betty, 

Aano nie ruszał się jednak z 
miejsca. 

— Jeszcze chwileczkę, — rzekł — 
Chciałem prosić p. komisarza, by 
©tworzył drzwi, wiodące do  przed- 
pokoju. 

Komisarz wyszedł w towarzystwie 
swego s'kretarza i po chwili zgrzyt- 
па! zamek i drzwi otwatły się. 

DIE 
  

Wudawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w zCzesław karwowski Drukarnia «Wydawnictwe Wileńskie» , Kwaszelna 23 
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