
— 2OK VL Nr 282 (1585) 

ŁOWO 
: "Wilno. Sobota 10 grudnia 1927 r. 

| Modakcja ! Admlpiotrzeja wł. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, aćministracji SXĄ, drukarni XÓŻ 

ODDZIAŁY: 
NIESWIEŻ — mi. Ratuszowa 

* NOWOGRÓDEK -— ul. Miekleeric:« 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wilašsis 

POSTAWY — Rynek 1% 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynet 9 
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BARANOWICZE -- ui, Szosowa 172 
SPASŁAW — «ć. S-go Maja 04 
DUKSZTY — mi Gem. Berbeckiego 10 
BUNIŁOWICZE — ul. Wileńska £ 
GLĘBOKIE — wi Zamkowa 80 
BRODNO | — Plac Batorzgo 8 
RAMIEŃ XOSZYRSKI -— Zwigzak Zlamiaw 
BiIDA — ui, Majora Miacziawicza 63 
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i PRERUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z PZA pozztową 4 zł 
sagranicę 7 zł. Konto ezekowe w P. K. 0. Nr 
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son Redaicza -€ „pie w «ihoam WiONZEŁ JE ZOFĄCA, 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe a 25proc_ drożej 
POPE zeznan wawawnć 

a z ы ь e, u” |. z = ® mr d t ma i przeciw, = Marszałek Piłcudchi 0 Gene0ie „Siódme mocarstwo”. “>: przociu ) 
chwały Stron. rz Nar. iskY © Bó ludz Rada Naczelna Stronnictwa Chrześ ilań- 4 : : Przedwojenna prasa polska, we skę czlą, a gdy Pan Bėg przy Na elan i ; 

> Aluzja min. Zaleskiego. x „iigies as J ummal* w >: Eb ei zb y r ° :\д'еіаі\о'/::-і wszys kch trzech zaborach b.ła — kiej pomocy Polsca pafstwową su gradnia 1947 r. powala” jlsowoinie SE spondencji z 'newy zaznacza, że dcm-ra 8 3 ź 3 śni — . i chwały: pe Prasa beilfńiska podzje cbszerne do porozumieria w sprawie konfliktu zgodził się na przyłączenie Wilna do nie biorąc w rachubę pewnej poli: werenność przywrócł B Kaši, 7 balast wiłając x <glebokiić 
-,  gtreszczenie przemówień minłstrów polsko-itewskiega jest jeszcze dość Polski przytacza d/i*naik wiedeński tycznej roli prasy krakowskiej i lwow» granicę! C» duiwnego, że do polskie* „naniem i wdzięczacścią głos Najczcigod= 
p 1.Załeskiego i Stresemanna na ogół 
—-:7 komentar: y. 
wicz  Vorwaerts podkrešl>, że azczegó!- 

pitala ile inter. sująca dia Niemiec była ue 
oby :zynłona przez min. Zaleskiego slu- 
yCzne.zj, ce do gospodarczego upadku 
en Kłajpedy, odciętej od swego zaple- 

| gór:cza, Alu'ja ta b,ła u'upełniona przez 

7m.twzriznką © upadku gospodarczym 

SKI Łbawy i wywcłała wśród członków 

e Rady Ligi Narodów wielkie wrażeni , 
e. D.iennik donosi, że w chwilę potem 

dz. wszyscy słuchacze mogli zauważyć, iż 
| P-P- Stresemann szrdeczne się roześmiał i 

p. Ś8 podsurą! min. Zaleskiemu jakąś kart- 
——kę |-k się okazało jeden z d/ienni- 

ny karzy zmerykeńskich przesł ł mini- 
Rh strowi Strestmannowi do stolu kar: 

łeczkę z zapytaniem, czy można uwa- 

s žač słowa Z leskiego o Kłajp"die ja 
trote<o zapowiecź wystąpienia Polsk: za 

Śrsele oddaniem Kłajpedy Niemcom. Mini» 
. "ŚŚ ster Stresemena kertkę z uśmiechem 
P.43 podsurął Zaleskiemu, który również 

reagował na nią śmiechem, Strese- 
sk mana Odpowiedział  d.iennikarzowi 

*ameryk fiskiemu na tej kartce, że od- 

„ne, danie Niemcom Kłajpedy byłoby lo* 
m. iegicznym wnioskiem w tej sytuacji, w 

polityce jednsk nie zawsze ebowią'u- 
r. 

sai atwlerdza wreszcie, że najpoważniej- 
atei Szym argumentem Zaleskiego przeciw. 
m. % ko WołdemaraSowi, było stwierdzenie 

że utrzymanie jednostronnie przez 

5, Liiwę cgłoszonego stanu wojny z 
——— Polską jest niemożliwe, gdyż stwarza 

sytuację orygnalną pomiędzy obu 
„2  <złonkami Ligi Narodów. 
sd «8 Uhr Abendblatt» donosi z 
we „Qenewy, że w ciągu dnia dzis ejsze- 
A) "so dw į kierownicy dtlegacji ciemiee- 
Śa.kiej przeprowadzili dwie don osłe roz" 
az) mowy. Stresemann odwiedził Cham. 

Żn; berlaina, zaś sekretarze stanu Schu 
JSGI. bert i Wełzmann złożyli wizyte Za 

= lęsk emu, R'zmowa mędzy  Strest- 
Эа Manaem a Chamberlatn=m nie doty- 
10.s( SZ3ła żadnych specjalaycb aktualnych 

tematów poza sprawą zatargu litew- 
;—1. $ko polskiego. 2 
„54. B. Wulfa donosi, że po zakoń- 
— Cženiu pos edzenia Rady odbyło się 

wta Brywatne posiedzenie członków R-- 

„ dy, w którem wzął udział eprócz 
Wi sekretarza sir Ericka D umonda { К- 

jogi ŻE Premjer litewski Voldemaras, Roz- 
sad mowa dotyczyła postępowacia, jakie 

ma być zastosowane w sprawie kon- 
dliktu polsko-1 tewski:go. : 

J-k twierdzi korespondent Bura 
sag: | Wolfa k ła miarodajae Ligi uważają 

'_| oświadczenie, jaki w czasie ro-mowy 
+ złożyli Zsleski i Woldem.ras, za 

lęka, Zadowalejące i otwierające widoki dla 
ом dalszego rozwoju wypadków. 

2 1 _ Dzcyoujące posiedzenie Rady w 
— sprawie polsko-ltewskiej ma się od- 
ta_ być dopicro w poniedziałek. 

Głosy prasy niemieckiej. 

C-la prasa berlińska stwierdza 
ad o ias w depeszach z Genewy, 
do. Że po wyjeździe Litwinowa i Łuna- 
— czzrski*go, którzy na początku cbrad 
| Rady Ligi skupili-na sobie całkowite 

zainteregowanie wszystkich obecaych, 
teraz tokim e środkiem powszechnego 
zainteresowania stał Się marszałek 
P.liudski. „S-Uhr Abenablalt" a za 
nim i wszystkie inne dzienniki berłń. 

skie wyrażają przekonanie, że Mar- 
szałek P łsuaski w czas'e SWEg9 ро- 
bylu w G:newie napewno zobaczy 
się z ministrem S resemannem. Do* 

4 tychczas jednak, jak stwierdzają dziea- 
niki w depeszach wieczornych ze 
strony Marszałka Płsuiskiego nia 
zwrócono Się jescze do ministra 
Siresemanna z propozycją spotkania 
się. Korespondent dziennika pod- 

„ | kreśla równoczeście, że w czasie dy- 
ее góusj' na Radzie Ligi Narodów o 
«u kónfikcie polsko litewskim minister 

3093 Stresemann napewno zeberze głos, 
— _ Korespondent warszawski „VoSsi- 
)  sche Ztg” zamieszcza obszerny arty. 

"ku! o stosunkach polsko-litewskich, 

mA W którym? charskteryzując historyczny 
inie rozwój stosunków polsko-litewskich 

sta, i tendencje zmierzające do połączenia 
504 Litwy z Polską, których dopatruje się 

12 kołach prawicowych, przechodzi 
— „dasiępnie do tendency f:deralistycz- 
lu ch, wskazując, że R sja S- wiecka 

rzez zawarcie traktatu handlowego Z 
5, XŁotwą i otwierającego drogę do unii 
jen iCElnej łotewsko-rosyjskiej rozpoczęła 
ni- -akcję zmierzającą de stworzenia blo» 

ku, w którym dookcła Rosji zgrupo- 
wałyby się państwa bałtyckie. W tych 

dążąc: 
4 do zbliżenia sę z Litwą mają charak- 

| ter nie agresywny, ale raczej obron- 

| BY przeciwko tendencjom polityki ro. 

rcelń 
mby 
czne 

AN 
‚ 8. t 

Ža 
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X Waiuokach tendencje Pulaki, 

Syjskiej, 

Galeko. Polska nie zgadza się na ża- 
den kompromis w sprawie Wilaa, 
gdyż nie uzneje « wogóle istnienia 
kwestji wileńskiej. Sprawa Wilna, ja- 
ko res iud.cata powiona być wylączo- 
ha z dyskusji Jeżel—pisze dalej ko» 
respondent—dtl:gocja litewska będzie 
obstawzła przy złożemu jednostron- 
nego protokułu, lub przy zastrzeże- 
niu prawnem w sprawie Wilna, wów- 

wywład hr. Adama Ron kiera. | 
Popularny w moskiewskiej prasie ma* 

cłon. lista niemiec ki Rheiabaoen udzie- 
lil korespondantowi „lewiestij* wy- 
wiadu, w którym nazwał niedołężną 
taktykę Weldemarasa, czeviającą się 
be u:;iannie f rmuły wojny między 
Liwą a Polską, albowiem Niemcy nie 
wyrzekając się korytarza i Śąska u- 
trzymują jednak stosunki z Polską. 

‚ lą Konsekwencje logiczne. Dzennik. 

czas całe porozumienie będzie za- 

HIT IS TTT IKI 

EFEKT PRZYJAZDU, 
GENEWA, 9 Xi (żel. wł. Słowa) Dziś o god: 12 w południe 

przyb I do Genewy Marszałek Filsudski i zameszkał w hotelu 
Des Bergues Po przyjeźdze odbyło się śnad ne u mini tra 

Zalkskiego w towarzystw e mni tra Branda i P.ul Bońcoura. 
Przy ko cu śniadania przybył Chamberlan, poc em wywiązała 

się rozmowa na temat ogólnej polit ki europejskiej 
Prz ja:d ten wywołał w tutejsz .h k łach poltyczn'ch na- 

p'awcę welkie wraien e i jest komentowany pr ez ws y tkich. 

Efekt prz j:zdu marszałka Płsudskiege nabera zł szcza wijąt- 
kowego znacienia w zestavienu z przykrem wrażen em i ośmie- 
szejącem Litwę. jakle wywołało mętne oświadczen e Voldemarasa, 
wobec Rady Lig. 

W ko! ch poltyc nych zwraca uwagę przychylne dla Polski 
ustosunko»an e się min stra Stresemanna  Stano'isko to lącą 

z jednoczesną ugodowoścą Ltw nowa w ten spo ób, iż c mę'ovie 

stanu obawiaj; sę pomawiana ch o współdziałanie so.udarne 
na teren e Ligi Narodó* w sprawe 1 tews<ej 

Ogromne zaiateresowanie Niemcó s wywołały słowa m nistra 

Zaleskego o Kłajpedze Mówiono, że na'eży tlumaczyć to w,stą- 
pien e jako stanow sko Z leskiego w kierunku oddana Kł jpedy 
Niemcom Wr żenie to ostudził Stresemann, kóry oświadczył, że 

ne podejrzewa Polaków o tye l giki. 

Spotkanie Marszałka w Genewie, 
GENEWA, 9. XII. 'fel. wł Słowa). Spotkanie marszałka Pił-_ 

sudskiego w Genewie było nadzwyczaj uroczyste Dnia tego od 
samego rana wszystkie kioski gazetowe, a nawet księg.rnie 
ubrane były jego portretami. Nie tylko koła polityczne, ale też 
całe miasto o niczem innem nie mówiło jak o przyjeździe Mar- 
szałka 

Na dworcu zebrał się n'ezliczony tłum ciekawych  dzien- 
nikarzy i futografów. Wśród nich widziano cały szereg opera" 
torów filmowych Marszałek Piłsudski prędko przeszedł do auta» 
któ.e wprowadzone było na sam peron. Wrażenie tego przyję” 
cia było ogromne Ogólnie przyznano, że nikogo jeszcze tak nie 
przyjmowano w Genewie. 

W kilka godzin po przyjeździe przybyli do Hotelu Les Ber- 
gues pierwsi Briand t Chamberlain, którzy. złożyli marszałkowi 
wizytę Treść r.zmów pomiędzy Briandem Chamberlainem i 
marszałkiem Piłsudskim nie jest jeszcze znana. 

Sniadanie u min. Briandas 
GENEWA, 9XIl PAT. Uwaga całej G:aewy skoncentrowana jest 

dziś dokcła hotelu, w którym zamieszkał Marszałek Piłsudski. W sekre- 
tarjacie Ligl Narodów zupełna cisza, Posiedzenia sesji Rady Ligi dziś po 
pełudniu nie było. Wszyscy politycy zagraniczni, którzy rozmawiali dzig 
z Marszalkiem Piłsudskim, a więc Brland, Chamberlain i Paul-Bancour 
oblegani są przez dziennikarzy. Nie udzielają oni jednak żadnych 
iuformacyj o treś.i rozmów swoich z Marszałkiem Piłsudskim. 

Juiro odbędzie się śniadanie u ministra Brianda, na którem prócz 
zaproszenego Marszałka Piłsudskiego będą obećni przedstawiciele wielkich 
mocarstw zasiadających w Radzie, W ten sposób odbedzie się jutro 
pierwsze spotkanie Marszałka Piłsudskiego z ministrem S'resemannem, 
Wedle krążących wiadomości sprawa litewska wejdzie na porządek dzienny 
lutrzejszego posiedzenia Rady, przyczem jak tu przypuszczają, znaleziono 
uż formułę załatwienia konfliktu, czyniącą zadość wymaganiom Polski" 
zmierzającym do zniesienia dekl-rowanego przez Litwę stanu wojennego. 

Czego żąda Marszałek od Rady? 
GENEWA, 9 Xli. P. A. T. W związku « rozmową, jaka odbyła 

s'g pomiędzy Marszałkiem Piłsudskim a  Chamberlainem, agencja 
H vasa dowiaduje się, że Marszałek Piłsudski miał oświadczyć, iż rząd 
polski nie zamierza bynajmniej uzyskiwać jakich$ nowych gwarancyj ce da 
Wilna, ani też żądać od Woldemarasa nawiązania natychmiast stosunków 
dyplomatycznych, a natomiast nalega energicznie na to, ażeby stan wojen. 
ny został zniesiony jaknajprędzej, oraz ażeby Rada Ligi złożyła dowód, iż 
Liga Narodów jest zdolna istotnie wypełniać swoje zadania pacyf kacji. 
Uważając za niepotrzebne kontynuowanie dyskusji mad sprawą koufliktu 
polsko-litewskiego Marszałek Piłsudski miał wyrazić życzenie, ażeby Rada 
L'gi poświęciła tej sprawie swe najbliższe posiedzenie. Marszałek Piłsud- 

„ski ma zamiar opuścić Genewę już w sobotę wieczorem; 

W sobotę rozpocznie się dyskusja. 
GENEWA, 9 XIi. PAT. Po rozmowach Marszalka_ Piłsudskiego z 

Briandem, a następnie Z Chamberlainem litewski premjer Woldemeras od- 
wiedzł Brłanda, który roinformewał go o poglądach i 2ą1aniach Mar- 
szałka P łsudskiego. Na futrzejszem swem posiedzeniu Rady L gi Narodów 
będzie dyskutowała nad Sprawą konfliktu polsko-litewskiego, przyczem 
głos zabierają po kolei różni członkowie Rady, 

Locarna Wschodniego nie będzie. 
BERLIN, 9—XIi. PAT. Wbrew różnym pogłoskom, kursującem w 

prasie niemieckiej „Vossis.he Zig” stwierdza w depeszy z G newy, że 
niema mowy o tem, jakoby Stresemann mógł zawrzeć w Q:newie jakąks le 
witk umowę co do pewnego rodzaju Locarna Ws-hodmiego: O  takiem 
Locarno wschodniem wogóle nie było mowy w G:newie. J:ż li jednak 
chodzi 6 uspokojenie Europy Wschodniej — oświadcza dziennik — to 
iest rz'czą pewną, że dzisiejsze rozmowy w Genewie przekroczyły ramy 
problematu, który się nazywa probiematem polsko-litewskim. 

s<iej — przedewszyst*itm eksso ytu- 

rą na Świat cały: kultury polskiej, to 
jest tej dziedziny życia nmarvd<Wegrą 
która nam została po wyrwaniu na» 

rodowi polskiemu z pod nóg jego 

suwerenucgo państwa, Przedwojenna, 

a porozbiorowa prasa polska niosła 

wyseko sztandar kultury polskiej. | 

sama przez to stała na wysokim po- 

ziomie, Nie była tak wszerz rozw'- 

nięta, jak obecnie, kiedy w samej 

Warszawis wychodzi do dwudziestu 

codzienaych gazet polskich; za to 

szła w głąb marodowych Spraw i 

wzbijała się w sterę ideałów wysako 

pa nad poziom.. majpoczytniejszej i 

najb:rdziej dziś wpływowej naszej 

prasy zwanej popularnie „czerwoną* 

Prasa polska powojenra jest 

przedewszys kiem ekspozylurą stron- 

nictw, a orędowniczką interesów. Ро- 
dobnie jak  miższym jest poziom 
partyjnych iateresów tudzież dobija- 

nia sę do władzy lub — uczciwszy 

uszy — do „tłobu*, niż poziom о- 

gólao-narodowych a tem bardziej o- 
gólno- ludzkich ideałów, w tej samej 
akurat mirrze niższym jest poziom 
powojenny prasy polskiej ed jej po” 
ziomu przedwojennego. Ne zawahae 
my się, wbrew cycercńskiemu za: 
strzeżeniu: nomina sunt ойо5а! — 
przypomnieć wysuki p. ziom zarówno 
„Czasu' jak „Słowa Polskiego", za- 

równo „Przeglądu Polskiego“ jak 
„B.bljoteki Warszawskiej”, „Przeglądu 

„W szechpolskiego". jak „Kraju 4 war= 
szawskiej  „Gizety Polskiej" jak 

„Dziennika Poznańskiego", „Prawdy” 
Świętochowskiego -- ete, etc. Przesa- 
dzam? Przemawia przezemnie - гтиг- 
szaly laudator temporis acti, chwal- 
ca przeminionych czasów? Puwołuję 
się na opinję, niedaleko szukając do- 
brego chyba znawcy polskiej prasy 
terz źniejszej, prezesa Zwaqzku Ś.ndy- 
katów naszych prasowych, literata i 
dziennikarza przed — i powojennego, 
Zdzisława Dębickiego. Komen'ując 
świeżo w „Kurjerze Warszawskim* 
doskonałe studjum ©  tereźniejszej 
prasie polskiej, wyszłe z pod pióra 
dziennikarza czeskiego p. W'acława 
Dreslera, a które ukazało się temi 
dniami w praskłm miesięczniku , Za- 
hran'cni Politika", przyznaje Dębicki 
bez zastrzeżeń słuszność  Dreslerowi 
piszącemu o „obniżeniu się w wie'u 
wypadkach poziomu dziennikarsty 
w wolnej Polsce", : EN 

Dresler widzi tego przyczynę w 
pochłonięciu wielu, a nader zdolnych 
dziennikarzy przez — urzędy państ: 
wowe. Przerzedzone szeregi—pisze— 
musiały być wypełnione naprędce 
przez ludzi o nieznanych jeszcze naz- 
wiskach, wcale albo nader niedosta- 
tecznie przygotowanych do pracowa- 
nia w prasie, do zajmowania, nieraz 
wysokich stanowisk... w  „siódmem 
mocarstwie“ świata. 

Pod tym atoli względem kolega 
Dresler przy całej swej przenikliwości 

ł arcywyją kowej jak na cudzoziemca, 
kompetencji, ma tylko cząstkę racji. 
Poziom przedwojennej prasy pol- 
skiej cźwigali na swych barkach tacy 
literaci jak Świętochowski, Prus, 
Asnyk (przez lata całe będąc naczel- 
mym redakterem wielkiego dziennika 
krakowskiego), - «Przesmycki M riam, 
tylu innych. Sienkewicz wprawdzie 
nie rządził w „Słowie* warszewskiem 
lecz przez całe miesiące w niem pa- 
nował. Następnie. W przedwojennych 
czasach trudniej było, 0 wile trud- 
niej zasąść na stolcu redaktorskim 
niż obecnie. Sto koncesyj aczkolwiek 
uciążliwych było — wcale gęste. Już 
w latach t. zw. „wolnościewych* 
1904 —1908 pootwierały się w Zabo- 
rze Rosyjskim upusty., przez które 
powletywały masewo do prasy pol- 
skiej: raki wespół z rybami. | coraz 
potem łatwiej, coraz łatwiej było do- 
stać się na potężną mównicę, $z któ- 

rej sią przemawiało najpierw na Pol- 

go dziennikarstwa pocisnęły się dzie- 

siątki osób, bącź szukają ych „stano- 
wiska”, bądź upatrujących w należenu 

do dzienn karstwa własny interes, 

bądź obrabiających w dziennikarstwie 

iateresy cudze, bącź biorących ze 

szczebla dziennikarskiego rozpęd w 
daleko sięgającej karjerze np. poli- 

tycznej, bąd: wreszcie — niewiedzą: 

cych co z sobą pecząć. Prasa stoi 
zawsze otworem — dla talentu. A 
któż, biorący pierwszy raz w rękę 

dziennikarskie pióro nie wyobraża so* 

bie, że... dobył z pothwy miecz Zyg- 

frydal A nareszcie — jakż: rozszerzy- 
ły się po wojri: ściany Prasy na 

przy ęcie tylu.. przyszłych potenta- 
tów Siódmego Mocarstwal Niektórzy 
zostali nimi odrazu. T<go w przed- 
wo g1nych czasach—powolniejszych — 
nie bywało, 

| wstrząśnięta aż do posad przez 

wojnę prasa polska zaczęła powoli 

wychodzić ze stanu — raz jeszcze: 
uczcwszy uszy — bezładnej kupy. 
Organizuje się Może to jej wyjść 
tylko na dobre. J:k po:išnięta na- 
pęczniała gąbka, tak wzęta w kiuby 
ustaw pzństwowych, staiutów syndy- 

kalnych i regulaminów, pozbędzie się 
prasa polska żywiołów zbędnych, a 
jakże często obniżających jej poziom 
zarówno kulturalny jak etyczny. 

Ne mały wpływ na cały ustrój 

prasy w  Polsce—nietylko polskiej 
prasy — wywrze opracowywana od 
Aauna w rótnych jnstancjach Usia- 

wa o stosunkach prawnych zawodu 
dziennikarskiego | st już ona w tej 
chwili w Raazie ministrów; redakcja 
jej już jest prawie dtfnitywnie u- 
stalona. Tymczasem jednak ukazał 
się na widowni opracowany przez 
ministerstwo oracy i opieki społecz- 
nej, projekt U;żawy o umowie pra- 
cy pracowników umysłowych Penie- 
waż -w projekcie p. mnistra Jur- 
kiewicza są już uwzględnione .postu- 
laty odnoszące się do zawodu dzien- 
nikarskiego, przeto przyszly dekret o 
ustawie dzienn karskiej ograniczy się 
do uzupełnienia odnoś1ych przepi- 
sów dotyczących zawodu dzienri kar 
skiego. Jak np. sformułowanie pre- 
cyzyjne: „kogo należy, wobec prawa, 
poczytywać za.dziennikarza“; jak u- 
stanowienis niejako cf.cjalaych legity- 
macyj dziennikarskich i tp. 

Nareszcie, w trakcie tych przygo- 
toweń oraz opracowywania prejektów 

ustaw i dekretów ogłoszone zostało 
w „Dzienniku Ustaw* Rozporządze- 
nie Prezydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie ubezpieczenia pracowników 
umysłowych —ncrmujące też ubzzpie- 
czenie azienałkarzy na wypadek bra- 
ku pracy, niezdelności do pracy, 
na starość i na wypadek śmierci. 

Dekret podpisany 24 listopada rb. 
ogłoszony 2-go grudnia w „Dzienni- 
ku Ustaw” wchodzi w życie na ca- 

łym obszarze  Rzeczycospolitej z 
dniem 1.go stycznia 1228 r. 

Na krótko przed ukazaniem się 
dekretu, obszernie go ref rował па` 
walaem zebraniu Syndykatu Dzienni- 
karzy Warszawskich p. naczelnik wy- 
działu ministerjalnego Pasternak. Co 
do składek  ubezpieczeniowych — 
wtrąćmy nmawiasem—,to mogą być 
ona co pęć lat podwyższane, z tem 
atoli zastrzeżeniem, aby nie przekro- 
czyly 10 proc. płacy podstawowej, 

miesięcznej, pobieranej przez pracow» 
nika, 

Wspomniane wyżej obie ustawy: 
© umowie pracy Oraz, zwiąrana z nią 

organicznie, ustawa prasowa—będą 
domniemanie, a raczej muszą być za- 

Iatwione, tj. opublikowane do upły- 
wu pełaomocnictw rządu. Około 

przeto najdalej jakiego 20 go stycz- 
nia należy spodziewać się ostatecz- 
nego ujęcia w pzństwowe karbv u- 

stawowe: zawodu dziennikarskiego, 
„S$ ódme Mocarstwo" otrzyma kcnsty- 
tucję. 

ni*jszego E>iskopstu, wyrowiada stanowczą 
wolę, by Stronnictwo Chrz-Nar. w imię 
swoich zassd, w imię odwiecznej więzi, łą- 
czącej w Polsce Kościół i Państwo, przyła- 
żyło rękę do urzeczywistnienia w czasie 
wyborów zbawczych wsia:sń w Lście Pa- 
stersk'm Biskupó w Pols:ich zawastych, w 
du bu jedności wszyst:ich Ży wiołó w stoją« 
cych na gruacie katojickim, a wszystkie włą- 
dze sironnictwa, w szcze,ólności przedstą- 
wicieli jego w Kom tecie Zachowawczym, 
wzywa do działania w tym kierunku. 

R:da Naczejna stwierdza, że poglądy 
społeczne, gospodarcze i polityczne Stron- 
nictwa znalazły ostatnio dokładny wyraz 
w deiłaracji stronnictw zachowawczych z 
2.-go pažiziernika 1927. 

Rada N czelna wyrsža przekonanie, że 
takie zespolenie sił jest tem ważniejsze, iż 
w okresie najbliższym winna być przepro- 
wadzona zmiana ustroju Państwa i uzdro* 
wienie życia gospodare'ego na 0: ąagniętych 
już pod:tawach, ku czemu zmierzać wiany 
tavże usiłowania Rządu, któcy musi znaleść 
w tym względzie poparcie wszystkich czyn- 
za dbających o dobro i przyszłość Рай- 
stwa. 

REREERCY W ORSOZOZIE KOETROWRTOROSZCI PEJADNIĘ. 
Sprawa podwyżek dla urzęd. 

ników. 
WARSZAWA, 9XII (żel wł Słowa) 

W poniedziałek oobędzie posiedze- 
nie Rada Miastrów, na  którem 
rozważana będzie sprawa podwyż- 
szenia uposażenia ola urzędników 
państwowych i zapaść mają decydu- 
jące uchwały. 
Ks. Kardynał Hlond w Wied- 

niu. 

WIEDEŃ 9 XII. PAT. Dziś przed 
południem przybył tu Prymas Polski 
ks. Kardynał Hlond. Na dworcu wi= 
tali ks, K.rdynała poseł Rzeczypo- 
spolitej dr. Bader, radca! | gacyjny 
Romer i konsul Parczewski, przed- 
Sstawiciele zakonu O.O Salezjanów i 
Zma.twychwsteń-ów. Ks. Prymas za- 

MME: w kiasziorze Oo. Szlezja- 
nów. 

Poseł Finlandji p Procope. 
HELSINGFORS 9 XII. Pat. Po- 

seł falandzki w Tellnie Hity mia- 
nowany z Stał na stanowisko posła 
fnlanaekiego w Bernie a zerazem 
przedstawiciela Fialandji w Lidze Na- 
rodów. Poseł fialandzki w Warsza- 
wie p. Procope mianowany został 
jednocztśnie posłem w Bukareszcie. 

EEE) ` 
Ulmanis o przyszłym układzie 
stosunków nad bałtykiem. 

WIEDEN 9. XI. Pat. «Reichspest» 
zamies.Cza rozmowę Sswtgo kores- 
pondenta z wyb.taym przywódcą opoe 
zycjł łotewskiej byłym  prezydeniem 
ministrów Ul uanisem, który nie zga- 
dza się na obecną pe litykę zagraniczną 
rządu łotewskiego zorientowaną w 
kierunku rosyjskim, U manis jest 
zwclenn klem poddania Łotwy ped 
wplyw kultury zachodniej i utworze- 
nia bloku ozństw bałiyckich w skład 
którego weszłyby Łotwa, Estenja i 
Li.wa, a następnie Polska i F,nlan- 
oja. Bardzo liczne i bardzo ważne 
nteresy — mówił p. Umanis — mu- 
szą zbliżyć do siebie Polskę i Pań- 
stwa Bałtyckie. Cała polityka bałty- 
cka zamącona jest nieszczęsnym Spo- 
rem polsko-litewskim. Ustalenie poli- 
tyki bałiyckiej będzie możliwe dopie- 
ro po wyjeśnemu stosunków pol:ko- 
litewskich. U.manis oświadczył się 
dalej za unją celną wszystkich państw 
bałtyckich. W. wyborach, które od- 
będą Się za rok, spodziewa się Ulma- 
nis zdcbycia w.ększości parlamen- 
tarnej, 

Jako postscriptum pozostaje 

wspomnieć o czterech dorocznych 

stycendjach rządowych, wynoszących 

2500 zł, każde, przyznawane w tym 
celu, aby conajzdolniejsi dzienn:ka- 
rze mogli certum quantum czasu 

spędzić zagranicą kszt.łcąc się, roz- 

glądają* się po świecie, przestudjo- 
wuląc de visz oraz in anima vilį 

niektóre kwtstje i sprawy o charakte- 
rze międzynarodowym, 

Oto jak powoli, przy wydatnej, 
przyznać trzeba, zepobiegliwości rzą 
du dojrzewa prasa polska, podao- 
sząc się z kataklizmów wojennych ku 
poziomowi, na którym stać powinna, 
jaknajbardziej europejska, na rubieży 
—a7]-tvvmu. CEZ 

ROA KSIĄŻE gą 
pod tytułem 

„Zwierciadło Nocy, 
K. IŁŁAKOWICZÓ YNY 
REKK AVER NA



0:ganizacja studjėo 
Dnia 17 b. m. odbyła się w Lille 

uroczystość bacdza doniosła: na dwu 
tamtejszych uniwersytetach —państwo- 
wym i katolickim — dokonano uro: 
czystej inauguracji katedr języka i 
literatury polskiej. Dotychczas żaden 
z. uniwersytetów fraocuskch takiej 
katedry nie posiadał. Jedynie w spe- 
cjalacj Szkole Języków Wschodn ch 
istnieje kurs jeryka polskiego; prof:« 
sorem jest p. H nryk G'appia (po. 
przedzii go na tem stanowisku p. 
Zygmunt L. Z»leski), a lektorem p. 
Jan Jaworski. Pozatem p. Z-leski, 
którego zasługi na polu organizacji 
studjów polskich we Francji są duże, 
prowadzi od dwu lat w instytucie 
Sudjów Słowiańskich w Paryżu serję 
wykładów z zakresu literatury pol- 
skiej. 

Jst rzeczą zupełnie zrozumiałą, 
że zarówno władze francuskie jak i 
polskie nadały in:vguracji dwu wy- 
żej wspomnisnych katzdr charakter 
manifestacji  francusko-polskiej. Ze 
strony pelskiej wzięli w miej wiział: 
p. Władysław N'uman, radca Amba- 
sady polskiej w Peryżu; p, Wacław 
Giwreń:ki, kon ul polski w Lille; p. 
Z. L. Zaleski, delegat Ministerstwa 
W. R. iO.P., oraz pzedstawiciela 
organizacji wychocźczych i prasy. 

Katedrę języka i literaiury pol- 
skiej na uniwersytecie państwowym 
objął p. Antoni Martel, rołody uczo= 
my, który jes'cze nie przekroczył 
trzydziestki, wychowansk pr: fesorów 
Pawła Воуег'а, Aotoni go М Ш t'a, 
H-nryka Grappin'a i Zygmunta Za- 
leski go. P. Martel dobrze posiadł 
język polski i odbył kilka do nasze- 
go kraju pedróży. W swym wykła- 
dzie wstępnym przedstawł syntetycze 
mie dzicje języka polskiego, wykazu- 
jąc duże opanowanie przedmiotu; 

* udowodnił prof. Martel, że już w 
wieku XVlym język  pelski był 
język”m literackim, a w wie- 
ku XVII stał się językiem cy- 
wilizacj, zlbowiem zaczął przenikać 
na tereny nieoolskie (kraje b ltyckie, 
Rosja zechodnia, aż de Moskwy, 
U.raina i Wołoszczyzna). «Tylko nie- 
które języki europejskie dostąsiły te- 

go zaszczy Us —zauważył prelegent, 

je Po skoń:zonym wykładzie | cznie 
zebrani sluchacze, wśród których p. 
Chatelet, rektor, craz p. Hu ielo, pre 
fekt departamentu, nagrodzili prof:so- 
ra hucznemi oklaskami, a dziekan 
Lef<bvre złożył mu w imienu unie 
wersytetu serdeczn= życzenia. D >daj- 
my, że p. Konrad Górski obejmie 
wkrótce lektorat języka polskiego na 
tym s«m'm uniw r<yt'ce. —. 

KAFELUSZE: 
EE myśliw. velur, 

Habig, Hūckel 1 im. 
CZAPKI zimowe. 
BERETY franc, bez savu 

E. Mieszkowski 
22 Mickiewicza 22. 

Administracja „Słowa* poleca 

oflarneści cz telników RODZINĘ 
ZNAJDUJĄCĄ się w ostatniej nędzy, 

* rodzice such stnicy, 1 troje m łych 
dzieci. Pożądana odzież, belizna, 

obuwie, Łaskawe dstki przyjmuje 
Adm „Słowa* dl» Rodziny w nęd.y. 

MiOD 
m 

a 

tegoroczny, lipcowy, pod gwarancją 
( czysty pszczelny, wysyłam wraz z 

ja blaszanią i opłatą pocztową, ku zu- 

* pełnemu zadowoleniu 3 kg. 1050 zł, 
Ё 5 kg. 1350 zł, 10 kg 2550 zł. 

20 kg. tylko 49.—zł. 
J. KWASTŁL, Podwołoczyska. Młpik, 

KUPUJE 

SpRzeJase Książki Używane 
Księgarnia_W MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

  
  

  

  
    

  

O całość puścizny Norolin. 
clelonego ducha to nie żaden 

ч 5 fewiatek 
Z rośiiniarni światowej; pismo SE 

je 

Którym łamać się trzeba i od serca 
[życzyć 

Dosiego roku prawdy.:, 

1. 
Uprzystępnianie wielkich dzieł li- 

teratury szerokiemu ogółowi — to 
zagadnienie  hultury literackiej w 
Polsce, Dopiero teraz zjawiać się za- 
czynają wydawnictwa uaszych klasy- 
ków, wydawnictwa wieszczów, godne 
imienia i dzieła najwiekszych w lite: 
raturze polskiej. Dopóki niema w 
krytycznem wydaniu udostępnionej 
puścizny literackiej wielkich twórców, 
dopóty nie można mówić nie tylko 
g kulturze literackiej w Polsce szer- 
szych warstw czytelników, ale wprost 
6 znajomości iliteratury ojczystej. 

Podstawą umiejętności literatury 
jest tekst literacki, Dopóki niema 
tego tekstu—niema umiejętności lite- 
rackiej. 

j śli wobec kogo nauka literatury 
zawiniła w Polsce, to jak wiadomo, 
Roi wobec Norwida. 

iema poety, niema twórcy głeśnie|- 
szego i głębszego,  któregoby w 
ogólnych zarysach nie zbadano, nie 
okr:ślono, nie  upowszechniono. 
Norwid należy do tych właśnie, któ- 
rych i nie zbadano, 
bliżej, nie upowszechniono dotąd, I ka. ua dobroczynnych jej skutkach. wyczerpuje, 

polskich we Francji ы 
W godzinę potem odbyła sę inau* 

guracja analogicznej katedry ma иа 
wersytecie katolickim w Lilie. U i. 
wersytetów katolickich jest we Fran- 
cji pęć, ale tylko ten w Lille jest 
kompletny, bo posiada wszystkie 
fikult-ty a nawet specjalaą wyższe 
Szkołę handlową, oraz jedyną we 
Francji szkołę dziennikarstwa prowa- 
dzoną naukowo. R:ktorem uniwec- 
sytetu katolickiego w Lille jest Mgr. 
Lesne. 

Na uniwersytecie katolickim kates 
drę języka i lteratury pelskiej objął 
ks Marceli Mosyse. Pomimo swej 
obftej brody, przekroczył on zaled: 
wie trz:ydziestkę, Miał tych samych 
prof sorów co i p. Martel (z którym 
najlepsze utrzymuje stosuaki) z tą 
j:dnak różnicą, że przebywał przez 
zwiea czas w Pradze, gdzie Ćwiczył 

się w jązyku polskim o1 ki:ruakiem 
prof. Mariani Szyjkowski'go, Swój 
wykład wstępny poświęcił ks. prof. 
Moyse początkom liier:tury polskiej. 
D.ł szkic ogólay polskiego średnio- 
wiecza, wykazał jak język polski stog- 
niowo podaosił się do godaości ję- 
zyka literackiego i jak wypierał łaci- 
nę, oraz scharakteryzował głó vnych 
aulorów tego okresu od G Ilusa i 
Kadłubka do Długosza 

Wieczorem p. Konsul Q wroński 
wydał bankiet z okazji inauguracji 
obu katedr, Wszystkie wyżej wymie- 
nicn: osob siości były na nim obe- 
cne. Zaaliśmy już zdclaości organi- 
zacyjne p. Qawrońskiego jako kon: 
gula. Poznaliśmy na tym bankiecie 
fgo witlki takt dyplomatyczny. Nie 
b,ł> rzeczą łatwą wygłosić mowę 
powitalaą do gości, wśród których 
z jednej strony zasiadałi prefskt Hue 
delo i przedstawici”le świeckiego uai- 
wersyt:tu peństwowego, a z drugiej 
przedstawiciel staruszka biskupa i 
władze un wersytelu kat.lickiego. P. 
Konsul QG.wroński wywiązał się z 
tego zadania doskonale. 

Przemaw'ał po nim p Radca Neu- 
man. P. Neuman wygłosił krótkie 
als szczęśliwie sformułowane przemó- 
mie: «Wszyscy Francuzi jednakowo 
kochają Polskę, — mówił; mniej ją 
jednak znają. Wchodzimy teraz w 
nową erę: organizują sę studja pol- 
skie we Francji, które silmej jeszcze 
nž dotychczas zacieśnią wizy łączą* 
ce oba narody», 

Przemawieli jeszczu pref. Zaleski, 
prefekt Hudelo, oraz rektorowie Chae 
telet i Mgr. Lesne. Wszyscy wskazy* 
wali na potrz: bę pogłębiania wiedzy 
o Pclsce we Francji, wszyscy wype- 
włedzieli sią za koniecznością soju- 

szu francusko-polskiego.  Nakonica 
Ob:] młodzi profesorowie, p. Martel 
i ks. Moyse, wyrazili „w. kilku mo= 
cnych słowach swą wdzięczność dla 
p. Z. Zaleskiego, ich prefcsora. 

W rczu tacie, mielšmy w Lills 
uroczystość ważną, która pozostanie 
datą w stosunkach  francuskaepgol- 
skich. 

‚ — Kazimierz Smogorzewski. 

a L] 

Pożyczka dla Grecji, 

GENEWA, 9 XII. PAT. (S:wajcar- 
ska zgencja telegr ficzno). Rada Ligi 
Nerodów wyraziła na dzisicjszem po= 
siedzeniu zgadę na zaciągnęcie przez 
Grecję pożyczki w kwocie sześć i pół 

j miljona funtów szteri, na cele uzdro- 
wienia fmansów peństwowych i pro- 
"wadzenie nadal dzieła osiedlenia ue 
chodźców greckich. Po powzięciu tej 
uchwały zabrał głos grecki m'nister 
fiaansów C fand.ris i wyraził Radzie 
Lgi podziękowanie za udzielenie 
G'ecji pomocy w ważnej dla niej 
sprawia. 

RST oe YO PORZECZEK SPE | 

brak jego 
dzieł, 

Dzieło Narwida, jedno z najbar- 
dziej twórczych społecznie I kultu- 
ralnie dzieł poetyckich, mogłoby 
odegrać wielką rolę w dzisiejszej 
Pol:ce: budujemy gmach kul ury na- 
rodowej — zakładamy podwaliny z 
kruszcu; zabraknąć mote w nich 
cząstki, będącej najistotniejszem spo- 
idłem duchowem, majtrwalszym  ele- 
mentem dojrzałości kulturalnej. 

zbiorowego wydania . 

Il. 
Był czas, za życia Norwida, że w 

ogólnej obojętności wobec jego 
twórczości, w atmosferze stawianych 
zarzutów, tak nieuzasadnionych, jego 
dziełom, tu i owdzie-padały żądania 
jednostek o dobrej woli, ale niezna: 
jących się na sztiuce—by dawał poeta 
ksą!ki cgrube», poważne, a nie jak 
detąd, fragmenty i urywki. Na żąda: 
nia te odpowiedział Norwid w wiere 
szu «Da księgarzy», «Na pół serjo, 
na pół drwiąco», a przedewszystkiem 
ze smutkiem: 

Żebym ja pisać umiał, mój kochany, 
Tobym napisał ksiątkę w sześciu to- 

[mach, 
1 dałbym brzeg jej grubo wy:łacany, 
(Jak te obleski żółte co na słrmach) 
1 posadziłbym ducha mego w bieli 
Na onych bryłach ksiąg, Ly gro- 

ow. 
‹ Poxasmucani siadają anieli 

Z cyprysem, palmą w ręku, lub jałow- 
cem 

Zależało poscie zawsze ua owo: 

SŁOW o 

Endecja usiłuje odbudować 8-kę 
List pasterski użyty za trampolinę partyjną. 

WARSZAWA, 9X | (el wł Słowa), W chwili obecnej najważniejszą 
sprawą wyborczą jest mianowanie Q ówaego Komisarza Wyborczego. Da- 
tychczas jeszcz mie wiadomo kto będzie kandydatem na to stanowisko" 

Tymczasem list pasterski wywołał w stonnietwach prawicowych, a 
szczególnia w Związku Ludowo-Narodowym, wielkie ożywienie i gorączko» 

wą ruchawkę, Wobec tego, że list ten m>łe być wyzyskany dla celów 
ag tacji przy wyborach, pozwalają: na wysunięcie hasła obrony katolicyzmu 

i walki z komunizmem, Związek Ludowo-N:rodowy postanowił Ist ten dla 

siebie wykorzystać i w tym celu zabiega o stworzenie wielkiego bloku od 

najskrajniejszych ugrupowań prawicowych do N, P. R. włącznie, a to w 
celu nadania cech realaości swojemu hasłu obrony katolicyzmu i państwa. 

Jak wiadomo, od dłuższego czasu trwają pertraktacje pom'ędzy Ch-D 

a Piastem w sprawie utworzenia bloku centrowego.. Związek Ludowo Na- 

rodowy przez swoich przedstawicieli już rozpoczął wstępne rozmowy z 

przedstawicięlami tega bloku, który niewątpliwie w miedługim czasie doj- 
dzie do skutku, o przyłączenie się do propozycji E1decji. Tak samo stron» 
nictwo Ch, N. pod przewodnictwem swych leaderów p. Dubanowicza i 
Strońskiego na ostatniem posiedzeniu Rady Naczelnej powzięło taką rezo- 

lucję, która pozwoli mu w każdej chwili na przystosowanie sią czy to do 

Bloki organizowanego przez Z. L, N. czy też ewentualnie pójść z rządem. 
Przypuszczać należy, że raczej stanie się to pierwsze. 

Mędjatorem w sprawie rokowań pomiędzy Piastem i Ch, D. z jednej 

strony, a ZLN z drugiej będzie podobno b. marszałek p. Rataj, który już 
podobno przystąpił do wstępnych pertrakticyj, 

Sjoniści małopolscy przeciw blokowia 
LWO V 9XI PAT. Jik dauosi «D:ieank Lwowski» wczoraj toczyły 

się do poź iej nozy marady sjonistyczaego komitetu wykonawczego w 
sprawie stanowiska sjaaistów małopolskich wobec bloku maiejszości na- 
rodowych. W obradach wziął udział pos. G'uenbnum, który w dłuższem 
przemówieniu starał się pozyskać sionistów małopolskich dla tega bloku. 
W przebiegu toczących się do póź1ej nocy narad, okazało się jednak, że 
wiekszość zebranych popiera stanow sko pos. Reicha, prezesa komitetu 
wykonawczego $jonistów małopolskich. 

Ziemlaństwo Iwowske za współpracą z 
Rządem, 

LWOW, 9 XII. PAT. Wczoraj odbył się tu w sali Ratusza ogólny 
zjazd ziemiaństwa Małopolski Wschodniej zwołany w celu ustalenia  sta- 
nowiska ziemian przy wyborach do ciał ustawodawczych i powoł:nia do 
życia odpowiedniej komisji. Zebranie, na które przybyło około 400 osób 
stanęło jednomyślnie na stanowisku konsolidacji ziemiaństwa w celu prze- 
prowadzenia jaknajwiększej ilości posłów polskich z województw  połud- 
u'owo-wschodnich. R f renci zaś wypowiedzieli się bzzwzględnia za współ. 
pracą z rządem, któremu państwo polskie tyle zawdzięcza. Na mocy jed- 
nomyślnej uchwały wybrano komisję dla urzeczywistni:nia tych postulatów, 
Z-branie trwała z nrzerwą nbiadową od godz 10 rano do gudz 6 wiscz. 
MAEGRIAORAIKGAANCKAWYGOWAA BRIT © 0 RZAREGAROREAORZKAONOROOGOZEGZKA 

Zakończenie wojny celnej. ' 
Zarządzenia bojowe zostają uchylone; 

WARSZAWA 8 XII PAT. Pełaomocnicy obu rządów nolskiego i nie 
mieckiego do rokowań gospodarczych min, Twerdowski i H:rmes po wy- 
czerpujących naradach w ostatnich dniach uzgoda li swe stanowisko co 
do otustronnych zarząd.eń bojowych, które mają być uchylone przy spo- 
sobności zakończenia wojny celnej. Ustalono ramy przyszłych rokowam 
nad układem gospodarczym. , 

9 b. m. o godz. 5 popol, zbierają się obie delegacje ma pierwsze 
posiedzenia celem prowadzenia wspólaych marad w komisjach specjalnych. 

Zaufanie dla p. Poincare, 
PARYŻ, 9—X1. PAT. Pod koniec dzisiejszego nocnego „posiedzenia 

izby Deputowanych w związku ze sprawą terminu dyskusji nad interpe- 
lacją socjalistów zabrał głos Poincare i zażąd-<ł odroczenia tej dyskusji, 
przyczem domagał się, aby przed przystąpieniem do głosowania nad 
budżet m lzba uchwaliła porządex dzienny sankcjonujący politykę finan- 
sową rządu, Po przemówieniu Poncarego lzba postanowiła odroczyć 
dyskusię 405 głosami przeciwko 132, 

Skutki burzy na morzu Kaspijskiem. 
MOSKWA, 9,X i. PAT. Straty, jakie ponieśli rybacy z powodu panującej 

ostatnio na morzu Kasp'jskiem burzy śnieżnej, wynoszą zgórą sześć miljonów 
rubli. Na pełnem morzu uratowaao 46C0 rybaków. W  cząsie trwania burzy 
zamarzło około 20 osób. 705 statków ryb:ckch zginęło. Lotnicy prowadag w 
dalszym ciągu posaukiwania zaginionych statków. 

Przygotowania czerwonej rewolucji w Kantonie 
SZANGHAJ. 9:XII, PAT. Z kół nacjonalistycznych donoszą oficjalnie, że 

według piutaych wiadomości 300 oficerów rosyjskich oraz 50,000 wcjska znaj: 
duje się w drodze z Władywostoku do Kantonu. Jednocześwie przywódcy ko- 
munistów ch'ńskich opuszczają miejsca, w których wię schronili i udeją się do 
Kantonu, gdzie poroziepiano afisze, wzywające ludność do przeciwstawienia 
się usuwaniu komunistów. Wazmiankowane wiadomości potwierdzają, że Kwan- 

tung obrano za podstawę rewolucji komunistycznej, która ma na celu obalenie 
antykomunistycznego Kuomintangu oraz rządu nacjonalistycznego. Przywódcy 
macjonalistów podejmują zarządzenia w celu unicestwienia powyższego planu 

+ 

Miriama Przesmyckiego. j*mu zaw- 
dzięczamy wdgrzebane Norwida z 
grobu niepamięci i niewiedzy, jemu 
zawdzięczamy wydanie trzech (a właś” 
ciwi: czterech) tomów „Pism zebra 
nych” Norwida, dalej cał*go roczni- 
ka (ósmego) Chimery, poecie poświę- 

mu za życia księgarze polscy wy* 

dali swym kosztem jedną, czy dwie 
książeczki — broszurki, Dosłownie. 
Więcej zrobił dla Norwida nakładca 

niemiecki — wydał spory tort. 
W trzydzieści  dopero lat po 

Nieprzyjemne żądania. 
KOWNO, 9 12 Pat. Organ rzą- którą Litwini sami prosili Konferencję 

dowy „Lietuvis“ w dzisiejszym atty- Ambasadorów. 
kule wstępnym stwierdza, że stanewi- W dalszym ciągu dzienak pisze: 
sko opozycyjne Litwy w G:newie w Dokument ten, który został wysł«my 
silnym stopniu osłabi:ją dwa gosu- do Konferencji Ambasadorów przez 
nięcia dokonane w swoim czasie rząd chrz, demokratów stanowi ma: 
przez chrz. demokrację ma czele z Szą najpoważniejszą porażkę, fiaska. 
G'lwanauskasem, mianowicie. 1) ofi. naszej poltyki w sprawie  wil ń skiej 
cjalme zwrócenie się tego rządu do i właściwie oznacza sośrednią odmo= 
Konferencji Ambasadorów z prośbą o wę od Wilna, 
ustalenie granicy między Litwą a Pol- oświadczeniem, że zniesienie Stinu 
ską i 2) konwencja Kłajpedzka „o wojennego między Polską a Ltwą 
dostępie Polski do morza ! o splas nie byłoby niczem szczególnem. Taki 
wie drzewa po Niemnie*. Obydwa te sam stan istnieje między innemi mię- 
akty w istocie swej już |iikwidują dzy Aoglją a Rosią D Isko bardziej 
stan wejny i zmuszają jakgdyby Litwę nieprzyjemaem jest polsko: francuskie 
do nawiązania stosunków z Polską. żądanie co do nawiązania między 
Wprawdzie Litwa nie uznała decyzji Ltwą a Polską normalaych stosua- 
Konferencji Anbassdorów, wszyscy ków w zakresie komunikacji kolejo- 
jednak wiedzą za jaką cenę. Jak bo- wej, telegraf.cznej i telefonicznej. 
wiem można nie uanać decyzji, o 

SZEROKA 

Galwanauskas padnie ofiarą przegranej 

4 

D.iennik kcńczy! 

В 

BERLIN, 9.XII PAT. Prasa donosi z Kowna, že nastroje “ 
tamtejsze zwracają się Obecnie przeciwko Galwan +uskasowi ktė- 
ry był premjerem litewskim wówczas gdy zapadła decyzja 
Konferencji Ambasadorów w sprawie granic wschodnich Polski. 
Na Galwanauskasa który plastuje godność Prezesa Dyrekcji Por. 
tu w Kłajpedzie zrzucana jest odpowiedzianość za tę decyzję. 
Gaiwanauskas został wezwany do Kowna rzekomo w sprawie 
zwolnionych przez niego 12 funkcjonarjuszów portowych Niema- 
ców, zwonienie to bowiem wywołało w Niemczech wielkie 
niezadowolenie Jest bardzo prawdopodobnem jak twierdzi prasa 
berlińska że sprą a ta stanie się pretekstem do usunięcia Gal- 
Wanauskasa z obecnie zajmowanego przezeń stanowiska w 
Kłajpedzie. 
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WILEŃSKIE BIURO RADJOTECHNICZNE 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 23, tel, 4 05, 

Poleca Sz. Sz. Klijenteli wyroby: 
P. T. R Polskiego Towarzystwa Raudjotechniczne”© Zakładów 

Radjotechnicznych „NATAW 
oraz Zakładów Radjotechnicznych „W IiLRADJO* 

odbiorn ki detektorowe od zł 12 — 
odbornki 1 lampowe od zl. 60.— 

Ultradyny 6, 7 i 8 lamokowe i inne siktywnej aparaty od 
„ gwaranc. eliminowania stacji wiieńskiej. 

Lampy odbiorcze i nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, 
akumulatory i rozmaity sprzęt radjowy. 

Warsztaty reparacyjne, ładowanie akumulatorów: 
Fachowa ' bsługa i porady. 
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Dziś w sobotę w Reducie o godz. 8 m, 15 drugi i ostatni recital 

Leona Oborina 
W programie wyłącznie utwory Chopina m. in. Sonata z marszem 
żałobnym oraz utwory wykonywane na konkursia warszawskim, na 

którym Oborln zdobył pierwszą nagrodę. Pozostałe bilety nabywać 

można w Burze podróży «O'b's» Oi godz. zaś 5-ej w kasie testru 
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zawói. Norwida całego brak nam — 
dotąd go nie znamy. 

C:y ujrzy kiedy światło dnia dal- 
szy ciąg jego pism? Są źny z tego, 
co mówi © tem sam M ram. W wy” 
wiadzie prasowym, udzielonym przed 
kilku miesiącami «Glasowi Prawdy» 

„I już może nie wróci 
[s otchłani... 

„ Asłowa te stają w myśli, kiedy 
się przysomni, że wielka część, wię- 
cej niż połowa twórczości Norwida, 
nis jest dotąd znana. „..l już może 
nie wróci z edchłini*.. śmierci poety zaczęło się ukazyweć 

zbiorowe wydanie jego pism, przygo” 

towane przez Miriama, nakładem Mort- 

kewicza. Ten znacznej doniosłości f-kt, 

tem czyn kul'uralny zdawał się przeczyć 
smutno-ireniczaym słowom Norwida 

o „ewych bryłach ksiąg* nad któremi 
zasiada anioł, jak nad grobowcem. 

Wydanie, jakiego nie znano w Polsce, 
miałe znaczne powodzenie. Ale zły 
los, wojna, czy inne przyczyny chciar 
ły, ża wydanie to w połowie utkaęło.. 
Słowo poety spoczęła w rękopisie, 
jak w grobowcu. 

+.ja chciałem przez serce narodu 
Przewiać jak pieśń, jr e wą 

iw 
Na rymów rym — na e zomiawić 

(rapsodu:.. 
—a stało się inaczej. Doiąd pieśń 
poety znana tylko w połowie. 

MI 
Niewiele dotąd zrobiono w Polsce 

dla poety. Kilka luźay ch utworów, parę 
antologij — to wszystko co wydano 
poza Mriamem. Kilka studjów kry- 
tycznych Brzozowskiego,  jellenty, 
B:reżyńskirgo, Kaczkowskiego (I. P. 
d'Ard.schah) Bańkowskiege, Krecho- 
wieck ego, Cyw.ńskiego, Kossowskie- 
go, Zrębowicza, Qjsiorowskiej —- 

nie określono cach, jakie wywoływać powinna książ- Szmydtawej i tegoż Przesmyckiego— 
rzec można, literaturę 

conego. Miriam wreszcie jest autorem 
szeregu rozprawek i materjałów, do- 
tyczących życia i twórczości autora 
„Kleopatry“. 

Trud Miriama dla Norwida, a słu- 
szniej — nad Norwidem — dla kul- 
tury i sztuci polskiej podjęty, j:st 
niespożyty. Slusznie by jako pierwszy 
„członek Akademii Literatury Polskis 
zasiadł na fotelu 
Miriam. 

IV. 

Miriam opracować miał wydanie 
pism Poety w ośmiu tomach. 

Jak informował swego czasu pros- 
pekt wydawnictwa t. I i Il miał za- 
wrzeć pisma wierszem, t. III i IV — 
pisma dramstyczne, t. V, VI į VII — 
pisma prozą (nowele, studja I terackie, 
flozof czne, społeczne, polityczne 
it. d.), t VIII — listy zebrane, w 
ilości do 800, 0 

Z tego wszystkiego w reku 1912 
ukazały się nakładem Mortkowiczą 
tylko trzy tom w czterech częściach. 
I wielki trud Mariama, z przyczyn 
niezrozumiałych, przerwany w owym 
1912 r., do dziś dnia jest nie ukofńj- 
czony == po latach piętnastu. O4rzu- 
cić od tego trzeba siedm lat wojny, 
kiedy uwagę i życie pochł.niały wiel- 

„nieśmiertelnych * 

„zgi wyrmagać znajomości jego dzieł, Tych nie widział i widzieć nie mógł. krytyczną o Norwidzie. Dość nad- kie wypadki dziejowe, po których — 
Jak żądać by twór poety wszedł w Przeciwnie, Przewidywał smutny los mienić, ,że są natomiast obszerne można było się spodziewać — otrzy- 
świadomość duchową społeczeństwa, tej „książki w sześ iu tomach" mad historje literatury, w których © Norwi- mamy Norwida, jako zwiastuna wol- 
skoro dotąd brak całości dochowanej którą, „jak nad grobowcem* siadają dzie ani wspomniano. 
puścizny twórczej Norwida, dotąd smutai aniele. Pisał tak poeta, które- Zaszczylny wyjątek stanowi trud 

ntgo życia. 
Każdy rok oczekiwania przynosi 

mówił wydawca poety: cJ:k wiadomo, 
wys”ły fuż trzy tomy Norwida, czwar- 
ży leży wydrukowany. Teraz (k'ray?) 
Wyjd.is drugi tom роесу| podobnie 
wtóry tom dramatu, ройет (£) tom 
pism prozą flezofcznych i społe- 
cznych, a wreszcie (?) koresponden- 
cja”. Na zapytanis awywiadowc: » — 

i kiedy ukażą się te tomy? — Miriam 
odrzekł; «Muszę się uwolnić Od Za 
jęć poboczny.h Tymczasem zajmuje 
mnie sprawa czy Akademji, czy pra- 
wa autorskiego. W. czasię pracy wy- 
dawniczej będę musiał się cały jej 
oddać». Oto słowa miarodajne, nie- 
określające bliższego terminu wyjścia 
dalszych tomów Norwida. 

Miriama absorbuje @216 вргажа 
akademii i prawa autorskiego. Dali- 
bóg ważne to są sprawy, ale sądzić 
wolao, že każdy nowy, nieznany tom 
dzieła N rwidowego ma większe zua- 
czenie dla sztuki i kultury polskiej, 
niż akademja i prawo autorskie, 

Owoce dzieł Norwida, ich oddzia: 
ływamie na czytelnika, © czem poeta 
marzył, — to muzyka dalekiej przy» 
s:tošci. I jakże może być inaczej, kie- 
dy książki same nie są jeszcze znane. 

W wierszu „Autor nieznany” uka- 
zuje Norwid trzech Śsiewaków (Mi- 
ckiewicza, Słowackiego i siebie), z 
których trzeci Norwid... 

Ten — zwolna strojąc lirę — położył 
się na niej 

I porwan jest ku złotym na niebie 
[plejadom, 

Qdzie wolność.jy 

У. 
Zygmunt Krasński. w wierszu 

zwióconym do Norwida wełał: 
Co ja widzę w przeczuć mroczy, 
To ty vjrzysz ne twe aczy— 
Nie odcnodzisz na zn knięcie — 
Snów twych ujrzysz w Żywotwzięcie— 
Tyś nie Śmierci tupi 
Skrzydinym jeszcze wzlecisz lotem. 

Jak długo na wzlot ów, wicszczo- 
ny przez Krasiń skiego—czekać będzia 
Norwid? 

Jak wiadomo, wyrósł poeta ponad 
swój wiek. Rówieśnik pisarzy z lai 
1840 — 70, wychowany w atmosferze 
romantyzmu, zdołał przeciwstaw.ć sią 
ogól 1ym prądom, wybiegając w przy- 
szłość. | kiedy, jeśli nie dzisiaj mają 
brzmieć . szeroko jeg» wskazania i 
krawdy, których szukał i do których 
docierał, jak ta, że „Ojczyzna — to 
wielki zbiorowy obowiązek, obowią- 
zujący człowieka dla olczyzny i oj- 
czyznę dlą człowieka”, lub inna gło- 
sząca, że 

Aby być narodowym, być nad nar 
[dowy, 

właśnie że” E aby byó człowieczym, 
* [zu temu 

Być nad ludzkim.,< 
W dobie utrwalania podstaw pań- 

stwowego bytu i szukania Nowych 

) A 
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dróg w literaturze, slowo Narwida | 
brzmi jak wskazanie na daleką przy- 
Szłość. 

W. Piotrowicz,



* 

[l-gi Walny 
W dniu wczorajszym cbradował 

w Wilnie drugi walmy zjazd ziemia- 
mek kresowych. 

Obrady poprzedziła msza św. w 
Ostrej Bramie, po wysłuchaniu której 
licznie przybyłe z całych Kresów de: 
iegatki poszczególnych kół oraz człone 

kiae uiały sę do lokalu Zw. Pola- 

ków Z-kordonowych (Zawalna 1). 
Przewodniczącą zjazdu obrano jede 

mogł śnie przez aklamacją p. Mku: 
ficz.R«decką, która zaprosił: do ste łu 

|preydjalnego p. Jidwigę Raczkiewi- 
crową, zarząd wil ński, prezeski kół 
powiatowych oraz dełegatki z innych 
wejrwództw. 

N:stępnie p. Prz wodnicząca wy- 
głosiła przemówienie, ilustrujące naj- 

istotniejsze zadania ziemianek kreso* 

wych, podkreślając jednocześnie ka- 
mieczncść tworzenia rejonowych pod- 

№ eddziałów pracujących w ścisłym kon 
%takcie i pod ozótnym kierownictwem 

“ 

| 

” 

kol powialosy.h — te zaś z Zur.ą- 
dem Głównym. : 

Polskie domy na Kresach, zakoń: 
czyła swoje przemówienie p. Miku- 
ficz-Radecka, powinny jaśnieć relig|- 
moś.ią. Z emienki powinny pamiętać, 
że ze względu na służbą należy uai- 
kać organizowania w święta przyjęć, 
polow-fi etc. : 

Į E. ks. Biskuo M'chaikiewicz 
składając w imienu J. E. ks. Arcybi- 
gkupa ] łbrzykowskiego i swojem ży- 
czenia pomyśl' ego rozwoju zbożnej 
pracy pf ziemianek, podkreślił ko- 
nieczaość wzmożonej pracy obecnie 
w okresie przedwyborczym, kiedy agi- 
tatorzy polityczni wszelkiemi siłami 
starać się będą osłabić wpływ 2is- 
miamtk na wsi. 

Wysteoulący w imieniu p. Woje- 
wedy, Komisarz Rządu na m. Wilno 
p. W. Iszora podkreślił, że na zie- 
miań stwie ciąży wielce zaszczytny i 
b. ciężki obowiązek montowania gma: 
„chu mocarstwowej potęgi Najjsśniej- 
szej Rzeczypospolitej w drodze dzia- 
łalności na polu społecznem (humani- 
tarnem, oświatowem) i natę pomoc 
Rząd oczekuje, 

Pan Starosta Witkowski poruszył 
twestję rozszerzenia akcji organizacji 
„Qwiazdki* @а žolnisrzy KOP. I 
sierot w «chronitku Czarny Bór, wy: 
fdaśaiając ogromne znaczenie akcji 
Oraz, mi prośbę prezydjum, rysuąc 
plan przeprowadzenia tej akcji. Pro- 
pozycja przyjęta została przychylnie, 
© czem zresz'ą później podamy. 

D.l-gat Polskiej Macierzy Szkol- 
"nej p. Cozda zaznaczył, że prze- 
ksztełcającej się stopniowo wsi nale- 
ży dać treść i ideały, do czego po- 
wołane są w pierwszym rzędzie i 
cownolegle P.M S. i Koła Zie nianek, 

Po odczytaniu listów nadesłanych 
pod »dresem prezyijum zjazdu: JE. 
ks. Bskupa Bandurskiego, p. woje- 
wody R:c'"iewicza, księżny S:piety- 
my i ks. Czetwertyńskicj wysłuchano 
szczegółowego sprawozdania woje- 
wódzkiego Koła Związku Ziemianek. 
Ze sprawozdania tego, popartego cy* 
frowemi danemi, widać wyrzźaie, że 
kul urslno-ośw atowa praca ziemiantk 
prowadzona ma jaąowym pod wielu 
względami gruncie ziem wschodnich, 
przeca wymagająca egromnych wysił- 
ków z recji nieufaości wsi do dweru, 
dzła rezuliaty nad podziw okazałe. 
W przeciągu krótkiego stosunkowo 
czasu wieś kresowa poczyna zmieniać 
swój charakter. 

Ludność z coraz to większą ufne- 
cią odnosząca się do pracy kultural. 

mo-ošwiatowej, garnie się chętnie na 
kursy organizowane dla niej. Kursy, 
zwłaszcza kroju i szycia, są niejako O godz. 6 t*i rano w kościele Ostro: jący deklarację i 
najważniejszym czynn' kiem pomagają- bramskim. Uprasza się wszystkich dekl racją z roku 
tym nawiązane fś:islego kontaktu członków o jaknajliczniejsze przyby- się domyśleć, 
wsi z kołami ziemianek, i stworzenie 
specjalnej szkeły dla instruktorek jest 
sou punktem zamierzeń Koła 

l. Ziemianek. 

Ze sprawozdania kasowego z10- 
onego przez p. Kotwiczową ujawni- 
ło się niestety, że członkinie KZZ. 
pie zawsze pamiętają o punktualaem 
ręgulowaniu składek, co w,ływa u- 
p na, niewielki zresztą, budżet 

oła, utrudniając pracę. Następuje 
krótkie sprawozdanie komisji rewi- 
szyjnej odczytane przez p |J:l ńską, 
goczem głos zabiera p Przewłocka, 
znana zaszczytnie działaczka ma polu 
+propagowania idei organizowania 
sieci sticji O steki mad matką i dziece 
kizm. Referat p. Przewłoćkiej ujmu- 
jacy rzeczowo cele i zagadnienia akcji 
Obieki nad matką i dzicckiem wysłu- 
chany był z ogromnem  zaintereso- 
waniem. Akcja ta, zapoczątkowana u 
mas stesunkowo niedawno, zatacza 
coraz to szersze kręgi. Na (erenie 
pow. Wileńsko-Trockiego pracowała 
przez pewien czas lotna stacja, w 
wyniku czego powstało szereg  Sta- 
łych. Obecnie lstaa stacja pracuje w 
pow. M łodeczzń:;kim, poczem cbej- 
muje terea pow. Święciańskiego i 
Lidzkiego. Axcja znalazła poparcie u 
władz wejewódzki.h, wyrażone w 
formie stałego, miesięcznego subsyd- 

jest programem organizowanie żłob- 
jum. W okresis letnim przewidziane 

ków dziecięcych i przedszkoli, co U- 
atwi znacznie zadanie wychowawcze 
matkom, zmuszonym pracować w 
polu Z oklasków, jakiemi nagrodzo* 
ue zostało przemówienie, wnioskować 
można, że akcja Opieki nad matką 
1 dzieckiem  znałazła zrozumienie 
wśród zebranych. 

- Dłuższą dyskusję wywołała kwestja 
©, żywotna, jaką jest potrzeba stwo- 
<zenia kursów rzemieślnczych dla 
<hlopców, Sprawa ta ostatecznie za- 

ss wo 

w Wilnie z dniem * ® ® 5 

Zjazd Ziemianek Kresodydh. 5 
do współpracy z N. O K. będąc*j 
jak wiadomo eksoozyturą (wybitnie _ — Tow:rzystwo — Przyjaciół 
politvczną) Z. L. N. Węgier  7asrasza ma zebranie ku 

Z całem uznaniem należy się od- czci 5. P. X biskupa Ottokara Pro- 
nieść do decyzji Prezyd. Zjazdy, które haszka, w niedzielę 11 b. m. o 
podkreśl jąc wyr:źnie apolityczność gzdz. 6-ej (punktualne) w S*mi- 
Koła Zj Zemian:k nie doruściło do nerium Prawniczem, Odczyt wygłosi 
debatowania nad tym, wyr.ź ie poli pref. Zdziechowski. Osobne zapro- 
tyczrym wnioskiem. B,ło jeszcze jed- szenia wysyłane nie będą; goście są 
no usiłowanie wprowadzenie polityki tnile wi*dzi-ni, 

decydowana zostanie przez Zarząd 
Koła Zj. Zirmianek z delegatami 
Stow. Mł. Polskiej, imieniem której 
kwestję ią interesuje się członek za- 
rządu stowarzyszenia ks. Kafarski. 

Na tem zakeńczono posiedzenia 
przedpołudniowe, 

Po małej przerwie niezbędnej dla 
odpowiedniego przebrania się, Uėze- 
stniczki Zjazdu udały się do pałacu 

23 b. m. trwać 
będą do dnia 2 stycznia r. 1928 

ZEBRANIA I ODCZYTY), 

JE Arcybiskupa J:ł*rzykowskiego, 
gdzie podejmowan* były przez J. E 
herbatką. Nadzwyczaj mły nastrój 
jaki panow.ł niewątpliwie zacieśni 
jeszcze dobre stosunki wzajemne i 
odegra niemałą rolą w dalszej współ- 
pracy ziemianek i duchowieństwa. 

Popołudniowe obrady Zjazdu. 

Po przerwie, delegatki poszcze- 
gólnych kół powiatowwych eraz wej. 
Nowogródzki go złożyły sprawozda- 
nia z działalności za rok ubiegły. Z: 
sprawozdzń tych dało się zauwaźsć, 
że neuczycelstwo szkół powszechnych 
początkowo dość negatywne obecnie 
garnie się chęinie do współpracy. 
Wszędzie da się zsuważyć wyr:Žiy 
zanik nierfa ści włościan do pcc'y- 
nań Kół Zj. Zemianek, eo początko 
było głównym zatarem w pracy, 

D legat Wił. Tow. Rolniczego p. 
Żywiecki wskazał ma konieczność 
współpracy kół:k rolniczych z kałami 
gospodyń wiejskich. Po dyskusji przy- 
jęto przez aklimację wniosek O ko: 
nieczności nawiązania ś:isłego. kon- 
taktu z W. T wem Rolniczem, 

Zapowied:iany referat prezesa 
stacji doświadczalnej jedwabnictwa w 
Wilnie p. Koberry nie doszedł do 
skutku, wobec czego p. Kotwiczowa 
poinf rmowała zebranych o możliwo- 
ściach rozwoju jedwabniciwa i pla 
== władz państwowych na tem 
polu. 

Podczas zgłaszania welnych wnio- 
sków miał miejsce pewien, niemiły 
może, zgrzyt jaki wywołał wniosek 
przedstawicielki Narodowej Organiza- 
cji Kobiet, radnej m. Wilna z ramie- 
ma Z. L. N. p. lwaszkiewiczowej 
zdążejący do wciągnięcia ziemianek 

  

do obrad Zjazdu lecz I tym razem 
wnioskodawczyni zmuszona była co- 
faąć wniosek, 

W rezultacie przyjęto następują- 
ce wnioski Prezydjum: 1) Wobec o» 
wocnej pracy Oświatowej na wsi ine 
struktorek kroju i szycia, Zjazd po- 
stanawia wykształcić zastępy tako- 
wych dla obsiuzi województw — Кге- 
sowych 2) Konieczność podniesienia 
ekonomicznego stanu gospodarstw 
wiejskch kładzie obow'ązek rozbu- 
dowy sieci kół gospodyń wiejskich 
3) C:lem zwiększenia wydajności 
prac, Koła Zj, Ziemianek dąż ć bę: 
dą do nawiązania stałego kontaktu z 
miejscowem duchowieństwem, sejmi- 
kami powiatowemi i nauczycielst wem. 

Prócz tego przyjęto dwa następu- 
jące wnioski: p. Kotwiczowej — wejść 
w stały kontakt z T-wem Popierania 
Przemysłu Ludowego, chcąc je ob ać 
za centralę i zorgaazować wspólne 
obesł:nie wystaw w Lyenie i Pary u 
eksponatami z Wil ńszczyzny, Oraz 
p. Przewłockiej — zdążający do zor- 
ganizowania lat«m ochronek dzien- 
nych drogą angażowania korzystają- 
cych z urlopów nauczycielek szkół 
miejski.h, co pociągnęł by za sobą 
nieznaczne koszty, pokrywane przez 
poszczególne Koła. 

Wszystkie wnioski przyjęte zosta- 
ły przez aklamacje i na tem ubrady 
zakończono. 

Zaznaczyć należy, że obrady Zjazdu 
ulawniły wyr.ź e, że wpływy Kół Zj. 
Ziem'arec na wsi, w porównaniu do 
roku ub'egłego, wzrosły niepomierni , 
co będzie najlepszą nagrodą dla pań 
za ich mozolną pracę na polu pode 
oszenia mocarstwowej potęgi R:e- 
czysospol tej. W 
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KOŚCIELNA, 
— (c) Roraty. W niedzielę 11-go 

b. m. w kościele św. Józefa (w D>- 
broczynności» odbędą sę o godz. 7 ej 
rano roraty T-wa gimn, «Sokół». 

Roraty doroczne wszy- 
stkich Sodalicyj Marjańskich od- 
będą się w niedcklę on 1ł grudnia 

| 

cie w odzmakach sodalicyjnych, 
BALEJSKA. 

— (x) Pierwsza redukcja pra- 
cowników miejskich. Dowiaduje: 
my się, iż na skutek orzeczenia ko- 
misji lekarskiej, która stwierdziła nie- 
dostatrczny stan zdrowia poszczegól - 
nych pracowników miejskiej straży 

oweł, uchwałą Magistratu m. Wilaa 
z da, 2XI r. b. zwolnion"ch zosta« 
nie z dniem 1 lutego r. 1928 ze służ- 
by, ogółem 16 tu strażaków. 

Trzech z tej liceby przejdzie tem 
samem na emeryturę. 

Zgodnie z tymczasowym statutem 
o odprawach i emeryturach dla pra- 
cowników miejskich, zwolnieni otrzy” 
mają odszkodowanie zależnie od wy- 
sługi łat, czyli za każdy wysiułony 
rok jednomiesięczną pensję. 

— (x) Świąteczne pod-runki 
miasta dla biednych dzieci s. kół 
powszechnych. Meg.strat m. Wil- 
na na wczorsis:em posi:dzeniu wy- 
asygnował 400 zł. na kupno podar- 
ków świątecznych i t. p. dla dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna, któ» 
re dotąd były przez Magistrat dokar- 
miane. 

— (x) Zagraniczne f rmy chcą 
budować domy robotnic e w W.ii- 
nie. W związku z projektowaną bu- 
dewą przez miasto szeregu domów 
robotniczych, Magistrat otrzymał w 
ostatnich dniach większą ilcść cfert 
firm zagranicznych, refjektujących na 
zreśl zowanie projektu. 

Decyzja w tym względzie powzię- 
tą zostanie przez Magistrat prawdo* 
podobnie w najbliższym czasie. 

— (x) Term n opłaty państw. 
podat u od obrotu. Z dniem 15 
b.m. u,ł,wa termin wnoszenia O:lat 
podatku państwowego od_ obrotu 
przedsiębierstw handlowych 1 i Il ka- 

— Chaos w Magi tracie Przed 
dwoma tygodniami rozesłał Magistrat 
właścicielom nieruchomości deklaracje 
rejestracyjne na rok 1928. Deklaracja 
skonstruowana jest w ten sposób, że 
aby ją wyoełnić, trzeba pcświęcić spo» 
ro czasu i co najgorsza miema się 
pewności, że przyjmujący urzędak w 
Mgistracie uzna ją za wypełnioną 
dobrze. Tembardziej daje się w znaki 
deklaracja, gdy po poś więceniu kilku- 
nastu godzina na odcyfrowanie znacze- 
nia rozmaitych rubryk (64) i wystaniu 
w ogonku w celu złożenia deklaracji 
otrzymuje s'ę odpowiecź: 

<D:klaracja źle wypełniona, nie 
można jej przyjąć», 

C:ęsto powodem nieprzyjęcia de- 
klaracji, której niezłnżenie w termi- 
nie grozi karą do 300 złotych, jest 
fakt że w rubrykach, gdzie nal:ży 
wymienić nazwiska lokatorów za: 
miesskujących w chwili bieżącej 
posesję, nazwiska  wyszczególnie* 
ne niezgadzają się z danemi z ro 
ku zeszłega jakie posiada M g strat, 
Rubryki zaś gdzieby n-leżało wska- 
zsć zmisny jakie zaszły w stanie za- 
mieszkania danej nieruchomości w 
deklaracji niema, a urzędnik przyjmu- 

porównywujący ją z 
zeszłego nie może 

tak zdawałoby się nie 
skempl:kowanej rzeczy, że skoro wi- 
dnieją nazwiska ianych lokatorów 
widoczn e nastąpiły zmiany i tylko 
machinzlaje odrzuca przyniesione 
deklaracje, żądając pismiennego му 
tłomaczenia. 

Wególe, przy tym niezmiernie 
skem»likowanem systemie i b'uro 
kracji doprowad:onej do Sczytu, 
warto bvłoby aby Magistrat urząd ił 
jakieś irformacyjne kursa, jak należy 
deklaracje Mag'stratu załatwiać, ina. 
czej bowiem moc ludzi naraża się na 
siratę czagu, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Wzrost be-'robocia w 

Wilnie W czasie od 27.XI do TX 
b. r. Urząd Pośredn'ctwa Pracy w 
Wiłnie zanotował ogółem 3.821 bez» 
robotnych. 

Z |czby powyższej 692 osobv ko- 
rzystają z zasiłków Państwowego Puu- 
duszu B-zrobocia, w tem 480 fzycz: 
nie pracujących i 242 umysłowe pra- 
cujących. 

— (x) Przedšw'ateczna wyplata 
zasiliów bezrobotnym Z aniem 
20 grudnia r.b, Ur ad Państwowego 
Funduszu Bezrobocia w Wilnie roz- 
poczyna wypłaty zasiików za m-c 
grudzień — bezrobotnym umysłowo* 
pracu'ącym. 3 

Ozółem wypłaconych zostanie 
30.000 złotych. i 

J:anoczešnie informują, iż pomie- 
niony U-ząd poczyaił ostatajo staras 
mia u władz centralaych w Warsza- 
wie © wyasygnowanie pewnego dee 
datku świątecznego dla bezrobotnych 
m. Wilna, 

SZKOLNA 
— (x) Ferje świąteczne w szko- 

łach wileńskich. W myśl rozpor.ą- 
dzenia Kurstorjum Wileńskiego Okrę- 

teg. i przemysłowych ed I do V ka- gu Szkelnego ferje świąteczne roz- 
teg. włącznie: poczną się we wszystkich szkołach 

— Nadzwyczajie walne ze- 
branie  ciłonków  Stowaryszenia 
Kupców i Przemysłowców  Chrzešci- 
jeńskich w Wilaie odbędzie się w 
niedzielę w godzinę 4 ma poł. w lo- 
kału własnym (B:kszta 7) Wobec do- 
niosłości spraw stojących na porząd- 
ku dziennym uprasza się wszystkich 
członków o prz, bycie. 

— Odczyt. «Rapperswil» p. t. ty- 
tułem dr. Adam lewak kustosz mu. 
zevm rapperswilskiega wygłosi od- 
czyt we środę dnia 14 grudnia b. r. 
w Sali Saiadeckich U $ B. Początek 
odczytu o godz, 7 ej vi=cz. Bilety w 
cenie od 250 gr do 30 gr., można 
wcześn ej n:być w księgarni Gebeth- 
nera i Wolffa. 

ROŻNE, 
— Odprawa drużynowych i przy- 

bocznych Chorągwi Wil. M ZWI 
ceratwa Polsxiego odbędzie sę w dn 101 11 

b. z w Wilnie, Porządek odprawy nastę: 
pując : 

10 XU. g. 10—13— Odprawa druż. i przyb. Ś 
z poza Wilną u Kier, Wyd. Duż. (W. Po- 
hulanka 32—2). 13—16—Czas wolny. 16— 
17—Referat: «Adm nistracja i gosp darka w 
drużynie» wygł. phm. Czarny O zesiak. 17 — 
18 — Sprawozdania drużynowych z pracy i 
stsnu d użyn: 1930—Herbatka towarzyska w 
<Ogniskn Akadem ck.». 

M.XII. g. 10—11—Msza św. 11—13— 
Referat: <Zagadnienią programowości pracy 
na terenie Chor. Wil. w latach ubiegłych a 
dziś wskazaala na przyszłość» wygł. phm. 
P. M Puciata. Dyskusja. 13—16 —Czas wol- 
ny. 15—16—d. o. sprawozdań drużynowych. 
16-17—Referat: <Wych, fiz. i przysp. wojsk. 
w dr.żynie» wygł. phm. Czarny Grzesiak. 
17—18 -Omówienie akcji letuiej. Program 
prac K-dy Chor na r. 1928 Zakończenie od- 
prawy. Od godz. 16 ej da. 10 b. m. odprą- 
wa bęizie się odbywała w gmachu gimną- 
zjam im. A. Mickiewicza (ul. Dominikań: 
ska 3/5. 

— Komitet «Daru Cholukowego dzie- 
ci dla dzieci» z rem enia Komiietu «Chieb 
dzieciom» organizuje pod protektoratem Pa- 
mi Wojewodziny Jadwigi Raczkiewiczowej 
zbiórkę vpominiów dla sierot w ochronach 
1 szpitalach. Zwracamy sę więc s gorącą 
prośbą do dzieci i i h rodziców o składanie 
na listy Pań Komitetu albo w poniżej wy- 
mienionych punktach ofiar w postaci starych 
zabawek, książek, odzieży, słodyczy albo 
pieniędzy, Niech każde dziecko ofaruje ze 
swych zabawek chcć jedną tej biednej sie- 
rotce w ochronie, która niema nikogo, ktoby 
o jej Gwiazdce pamiętał. Ofiary prosimy 
skład: ć: |. Mo towa 4 — dyr. Białąsowa, 2. 
Ostrobramska 6—orez. Lewakowska, 3 Wiel- 
ka 17—7—rektor. Pigoniowa, 4. Aatokol 54— 
rof. Zdziecho wska, 5. Uniwersytecka 8 — 
ojewodzina Riczkiewiczowa, 6. P. Sztral- 

lowa Mickiewiczą 12. Ofiary p eniężne w Re- 
dakcji p'em Termin okładania oliar upływa 
x dniem 15 grudnia r, b. 

— (c) Zaćmiło się.. Dużo roz- 
maiteści mamy teraz w Wilae. Ware 
szawska rewja, ltewscy em granci i 
klasyczne zaćmienie księżyca. Zadużo 
nawet jak na jeden raz, Na placu Ła- 
kiskim czynne było na dachu str-ga- 
nów obserwatorjum amators<ie. R że 
nie tam komentowano nieb sskie zja- 
wisko. ].kaś mocno ot,ła niewiasta 
mówiła z przekonaniem, że to «musić» 
księżyc się zasłonił, żeby na ware 
szawskie rewje i sprośności nie pa. 
trzeć. Inna dowodziła, że najoe *niej 
ten stary wyga śmieje się z V »lde- 
marasa, który biedaczyna w Q:newie 
drży na samą myśl, że zeb<czy Mar- 
szałka na własne oczy. Ale nie chce, 
żeby j па niego Kowno skargę do 
L gi napisało, więc dyskretnie za 
słonił, Najuięcej jednak grzypadla 
wszystkim do gustu rewelacyjaa 
wprest wiadomość z P. 1, М — ц маг- 
szawskiego (dla laików iłumaczymy 
že P. I. M —Państwowy Instytut Me- 
teorologiczny), głosząca, iż zaćmie- 
nie księżyca w Okresie przedśw ą'ecz' 
nym oznacza dobre i pomyślne kon: 
junktury flaansowe poszczególaych 
obserwatorów. Każdy kto obserwo- 
wał zaśmienie liczyć może nawet na 
niespodziewany spadek. Mówili jesze 
cze w obserwatorjum na placu Łukis- 
kim, że księżyc zasłonił swoje obli- 
cze ze wstydu za wileńską radjosta- 
cję, która w żaden sposób nie może 
się „otworzyć”. 

TEATR I MUZYKA, 
— «Reduta» ma Pohulance: «Szcz 

ście Frania z Jaraczem. Zapowiedź ju 

  

trzejszezo i poniedzisłkowego przedstawień 
Zespołu Warszawskiego z J rączem na C'e- 
le wywołiła w naszem mieście olbrzymie 
zainteresowanie czego dowodem jest fast, 
że kasa zamawiańń w <Oibisie> „otrzymuje 
miebywale liczne zzłoszenia aa bijety. Jest 
uzasadniona nadzieja, że wzorem innych 
wielkich miast Wilao przyjmie genjalnego 
artystę tak, jak jego talent na to zasługuje: 

— Stołeczna operetka w W:inie. 14 
i 15-90 b. m. w gmachu Reduty ha Pohu- 
lance odbędą się dwa przedstawienia słyn: 
nej operetki A. E. Oranichstaedtena p. t. 
«Orłow» z Jóietem Redo i uroczą Toską 
Komornicką na czele. я 

— Karol Szymanowski wys'ąp! raz 
jeden w bieżącym sezonie w Wilnie wraz 
ze swoją siost'ą Stanisławą Kor+in Szyma- 
nowsłą w aoasie a m. Piogram za- 
wiera wyłącznie pieśni świetnego Kompozy: 
tora, m. i. znakomite cykle Pieśni Maz.eina 
Szalonego, Słopiewnie oraz Rymy dziecięce 
(dotąd niedrukowane). 

opracowaniu K. Szymanowskiego. Koncert 
wtorkowy będzie bezprzecznie najwspanial- 
szym w bieżącym sezonie muzycznym. 

Początek o g. 815. Upraszą się o stroje 4 
- i do mk z Orbisie 4 wieczorowe. Bilety 

M ckiewicza 11 w dniu Koncertu w kasie 4 
Reduty. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dziś 
po raz drugi królowa fars, na kiórej pubiicz- & 
ność Śmieje się do łez <Hiszpańska mucha» — 
Arnolda ! B.chą, Przedstawienia dopełni ba- 
let modernistyczny Rovena — Łąszkiewiczowa 

in, 

— Odczyt B. Sryszkowskiego w Te- 
atrze Polskim, Redastor tygodnika <Pań- 

Ponadto p Szyma- į 
nowska odśpiewa szereg pieśa: polskich w į 

3 

Magistrat dokonywa spisu ludzi—uprawnionych 
do głosowania. 

W związku z przysziemi wyb-ra- nionej do głosowani-2 
mi de S'jmu, Magistrat m, Wilaa Przewodniczącym biura spisowege 
przystąpił ostatnio do przeprowadze« mianowany został przez M gistrat 
nia spisów lidneści m. Wilna u raw: p. Ł'iczkowski, 
EERE RWE TRRZÓKZKCEW TR 5 OYBEKTONICRM CZOWTDTRTWKAK CREKTTTEREZAKRZ 

stwo» B. Szyszkowski jatro w niedzielę o g. 4 
12 m. 30 Ba lai i ną temat Świda Jar. acz w Wilnie. 

W rożańcu wielkich imien aktorskich 
i soenas, 

— Widowiska niedzielne w Teatrze 
Polskim. Jutro w niedzielę odbędą się w 7"imvje Stefan Jaracz miejsce — jemu przy- 
Teatrze Polskim trzy widowiska: należne. 

O g. 3iej po. gr=na będzie świefaa ame- Niebyło wypadku aby wś-ód rzeczywi- 
aaa aresi i Byrne <Ta, która gtych znawców i miłośników teatru imię Ste: 

fan Jaracz przebrzmiało pustym dź wię iem, 

— Stefan Jaracz! Akal... no, rozumie się 
— Stefan Jaraczł 

Gdym go w Wilnie ujrzał wczoraj przed 
sobą, o mały włos, żem się nie przeżegnał: 

— Pan tu u nas? Z własnym, jak eły- 
szę,zespołem? Na miły Bóg, co mogło Pana 
zn'ewolić do takiej, za przeproszeniem, mor- 
dęgi? Tournće po oeł:j Polsce... nie bagetela, 

I powiedział mi Jaracz, Coś, co zadź wię: 

0 g. 6€j pp.—wznowiona będzie d"wno 
miegrana farsa Nancy'ezo «Wesoła spółka» 
(<Teodor i S ka»). 

О е 8 m. 30 w. nmajwesejsza z fars Ar- 
nolda i Bacha <Hiszpsfiska mucha»; po za* 
kończeniu <Hiszp-ńskiej muchy» balet <Ro- 
Vena - Łaszkiewiczowa i Gaston», 

<Kredowe koło». Sztuka pod po* 
wyższym tytułem, będąca obecnie sensacją 
scen eurcpej kich, niebawem weji.le na re- 
pertuar Teatru Pelskiego. 

Teatr <Redute> na Pohulance. 
Il:gi i ostatai recital foriepianowy Le- 
ona Oborina. Dziś, w sobotę, w teatrze 

  

polskich 

już chciało Coś robić «na własną ręię» 
lety są do nabycia od g. 9 do 4 m. 30 pp. 

— Koncert poświęcony twórczości dzej, albo na domiar jakiejś oficjalnej lub 

dzie nejpękniejszym utworom Stanisława najn» gdzie go piódują «wziąć na pasek», 

sk ej. Wykonawcami programu będą: znane 
niem» jak on sam — i puścił się w objazd 

pod dyrekcją J. Leśniewskiego Między inne" 

<Dziewczę z burią», Markiza», <Śnieją się spodz'ewał, że ta Polska wcale dnża.: wca- 

chał Jó efowicz. Przy fortesianie dyr. Wł. Jaracz trochę się stropił; palce rosele- 

e 
— (c) Pożar Wczoraj og. 11 ej © St 

22) Preybyly oddzis! strežy ogoio- * Štonimie. 

lepiej od mistrza. Paa z Galicji, prawda? 

RADA MIEJSKA. — Niema obrazy. Tarnów też piękne 

no sprawę subsydjowania przez mia- Przebaczamy, że leży w Guicjil 

D> sprawy tej zgłoszono 3 wnios- — Napoleona — rzekł — tu grałem na 

tnim wniosku domagano sią utrzy- | — Pst.. — przerwałem — tój się pan 

dowskiemu 36 proc. z ogóla:j sumy <Monitora Polsk ego». A córka Bończy... po- 

Wilna. 

Rada Mi-jska po uchyleniu ostatnie. ralny kunszt. 

PPS powzięła nestępującą uchwałę: ma szczyty napięcia dramatycznego ale też 

świasczenia rzeczowe dla całego w <Przepióreczce» Żeromskiego, albo Sie- 

i zakresem niuczaaia szkołom pow- np. monsienr Brotfoneau x dlckensow- 

szkół przedsiębiorców pryw staych warszawskięgo Teatru Polskieg0... pardon — 

wały powyższej, ustali Magistrat na Frania» zachwyci! 

3) Ze w ględu na prawną sytuację <Szczęścia Frania» nie omiaie. 

ogólno państwowym sprawy tego ca Weneckiego», Oni wsz soy, wielcy ak- 

dodatkowy kredyt na wydatki osobo- — Od sześciu lat gram samych 
Wspom- 

towego na rok następny. (x) 1 w głosie zadźwięczała ma ukryta tę- 

Zaś gdyśmy się nagadali i feszcze w 

powiedzenia, rzekł mi nagle wielki artysta 

czało wielką prawdą — psycholog czną. 

«Reduta» odbędzie się drugi i ostatni recital — ‚ — 4) в5 ша Czterdzieści la, toby się 
foriepiauowy Leona Oborina. Pozostał: bi- 

Prawda? 3 

ZE: od g. zaś 5cj w kasie Wielki aktor też nie mieści się w cn- 

St, Niewiadomskiego, Program dzisiejsze- <Teprezentacyjnej» budzie. Podobnie j-k ię: 
go koncertu w sali «Lutnia» poów ęcony tę gi pisarz nie mieści się w gazecie lub <żur- 

Niewiadumskiego, który obchod:i w roku 
nietącyw car iatenkogccje pracy ko npozytor: Owót Jarace sprzązł sobie <zespół» ten 

lub owy, a tylko gorejąsy «świętym og- 
śpiewaczki Jadwipa Krużanka i Konstancja 

« ęcicka oraz chór mieszany T wa <Luinia» po całej Polsce. 

mi utworami wykonane bęią: <kołysanka», — Wie pan co? — mówił mi—anim się 

złote łany», «QOiwó z Janku», <Modliiwa wio- le... wcale..: 
senna» etc. Słowo wsiępne wygłosi prof. Mi- — W iln byliście miastach? 

Szczep.ń ski. Pociątek o g. 6 wieczorem. : 
WYPADKI I KRADZIEZE pierzył i zabierał się liczyć. Wyszło z jakich 

7 — Gdzie my mie bylil — rzekł. Ta <ua w południe wyouchł lokałay pożar w 
sklepie papieru Qcfuaga (Zamkowa Kressch> byli my w Kobryniu, w Pińsku, 

i d — Dajcie, mistrzu, pokój! — przerwa w 3 A «Rakieta» zlikwido łem. Grografję «naszych Kresów» znam ja 

— Z Galicji. Z Taraowa — za przepro- 
szeniem: 

Jsko ostatni punkt posiedzeniaRa- miasto. A gdy wydzł z si.bie jednego z 
dy Miejskiej z dnia 7 bm. rozoatrzo: "3lznakom tszych aktorów polskich, to mu 

sto żydowskiego Szkolaictwa pow. | Bardzo to Jaracza ucieszyło. Pofnieszył 
szóchnógo. k r jednak n: pomknąć, że już raz był w Wiinie. 

ki, a mianowicie przez M gisirat, gru. beneflsie Bończy, za dyrekcji Wojtka Bara 
pę PPS i prawicę żydowską. W os. nowskiego... 

mania przez M gi: rst starego syste. Boga! Baranowski ma tytał radcy poselskie- 
mu, t. j. udzielanie szkolnictwu ży- goi redaktorem jest okrutnie ofisjalaega 

subsydjum udzielanego przez Magi- myśl pan: córka... jaż podobno debiutowa- 
strat ma szkolalctwo powazechae m, ka z gdateś na scenie majprawiziwszego te- 

Po dłuższej dyskusji, która się _ Jaracz machnął rętą. Świat teatralny 
przeciągneła do godziay 2 w nocy, Nie ma dlań tajemnic—ant też aktorski i teat- 

go wniosku i przyjęcu większoś:ią Cs to za aktorl C» zą akto'! Potrafi, 
głosów wniosków M :gistratu i grupy jak np w <Judaszu» Tetmajera wznieść się 

1) Wstawić do budżeiu ma rok i wzruszyć d>głębi niezrównanym liryzmem, 
1928/29 jedną ogólaą pozycję na Świetny <Turoń», świetny Smugoń 

szkolnictwa powszechnego miasta wski w Perzyńskiego <Uśmiechu losu» 
W.lna, odpowiadającego swym typem cóż to za niezrównany, rozrzewnisjący, 

szechaym publicznym, bez różnicy skiej komedji Caillav:ia i de Fierstat Sam 
języka wy.łudowega, z wykluszeniem ją tłumaczyłem na parę lat przed wojną dla 

2) S:koły, na które będą rozciąge dla Jarącza. Ot, pobył by u nas w Wilnie 
nięte uprawnienia, wydikające z uch- nieco dłużej i nietylko by nas w <Szczęś cia 

podstawie opinji Komisji Kuliuralno" Aczkolwiek, gdy spytać Jąraczą jską ro- 
Oświ-towej. lę lubi najbardziej, wyliczy dwie, trzy a 

szkolnictwa maiejszości narodowych, Ma też Jaracz swego chepał de balail. 
do czasu unormowania w zakresie fe — u Szekspira. jest nim Szejlok z <Kup" 

szkolnictwa, Mg strat wysgygnuje dla torowie, msją swoją kapliczię w wielkiej 
ni-go oprócz świadczeń rzeczowych świątyni Teatru Szekspira. 

we,wysokość którego będzie ustaloną autorów... rzekł Juracz gdym mu 
przy układaniu preliminacza budże- niał o <Kupcu Weneckim»: 

sknota.. za Szekspirem. Bo Szekspir — to 
Of ary, zawsze Szekspir! i 

[1 

— $, P, dla najbiedoiejszych—zł. 5. przedpokoju miało elę coś mie coś sobie do 

= Ž (mėwiąc nawiasem <czujący się» doskonal 
U.LGDA WARSZAWSKA pełen werwy i humoru): Е zj 

9 grudnia 1927 +. — Nie zgadnie pan, jaki mię największy i ike spotkał kompliment u Was na Kresach? 
0 Trans. Брга, — Кирао *М;;*У'‚*:-:"г‹г_: potrząsłem głową: Dol. 888 800 886 u . akiś rozentu:jazmowa, - Holandja 36058 36148 35068 „Żyd powiedział mi: «Panie Jarącz, pan tai R ża 7, 2 p za że pan mózłby być.:: rosyjskim ak: 

Pa 35,10 _ 35.19 35,01 - KA Praga 26,415 2648 35, 26 35 — Powiem panu więcej—rzekłem, Prze- Stoshoim B 241,35 240,15 kona się pan po występach w Wilnie, że mi я Zs a pu opinja to nie odosobniona. 
Po co ja zresztą to wszystko _ pis: 

Państwo pójdą jutro ma <Szczęście RE 
(państwo nie pożałują!) i państwo sami 
przekonacie się co to za wielki artystą — 
Jaracz. й G. J 

Słynna Wróżka Ghiroman'ka 
Przepowiada przy szłość, sprawy sądow. 
o miłości it. d. Przyjaiaje Gd 0 do 
wieczór, Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie ma prawo na schody, 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby. 

skórne 1 weneryczne. 
Leczenie świstłem 

GIEŁDA WILENSKA. 
Wilno, dnia 9 gradnią 1927r. 

Listy zastawne. 
Wii. B. Ziemsk. zi. 100 61 50 58 

Zioto. 
Ruble 473 

——— 
Doswiaaczony adalnistrotor 
dobrze ozn'jomiony z techniką prze- 
mysłową i budowlaną, b. długoletni 
aomlnistrator i kierownik .echniczny 
wielkiego przedsięb'o'stwa przemy 
słowego POSZUKUJE POSA-Y w 
mieśsie lub na prowincji, Pierwszo- 
rzędne referencje, Łaskawe propozycje 
do Biurs Revl-mowego, Garbarska 1. 

  

  

Dr POPILSKI 
choroby skórue 

i weneryczne, 
Przyjmuje od zodź 10 

  

    
7  Duxiór acuyc 

A. CYMBLER Dr Suszyński 

+ do 1 i od 5— Sollux i Lampa Bacha p ; (sztuczne słońce_ gór a oz 28 róg 
skie) Zamtows 7 m 1 czę - 

do wyn*jęcia w każdej chwili 
w Wileńskim Klubis Kolejowców 

(Dąbrowskiego 5) na zabawy, bale, choroby skórne, Spec, choroby wene- 
koncerty, odczyty, wiece i sės weneryczne i mo ryczne, moc 
imprezy na dogodnych warunkach. ф <zopłciowe. Elektrote-  płolowa, skórne, 
Tamże do wynajęcia boietzoohenticje: rapja, słońce górskie, ry is 
O warunkach dowiedzieć się na Mickiewicza 12, R —1, 

Tatarskiej 9—2 1 5 ul. Micziewicza miejscu w godzinach 5—7 p.p: W. Z, P.43 w Z P1.
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"Отобтув а premjera. Najgłc dnieja dziele Polski W mial ję niej 

Em „Helios“ | Ba Piafiea, Bree ta WA, SRA KAMER X SŁYNNY ASTROLOG £80000000000200000000009005R Zew morzą* "i" dramat śądz ludz ich i namiętności żywioła. W rol. głównych: robi wspaniałą propozycj 3 99 
But Wileńska 58. Г perła sceny polskiaj Marja Malicka, Jerzy Marr, J. Modzelewska, 510- @) paniałą propozycję e Ra jo e | 

bicka, Mar. Maszyński, Nora Ney i najwybytniejsi artyści scen Warszawskich. . Łostawy udział BEZPŁATNIE ė Ž 99 . й Р e „= a e tem dy acz kra pati A pt Lotaictva gain d 207.000 osób podzi. e = & Wilao, ul. Wii. Aska 14 (vis a vis Ludvisarskieį). © 
'er w kina a . т w i „ma. S . 

8 ! 1015 t+asse partovt i bilety Rosowaniewke: DLA MŁÓDIIEŻY DOZWOLONE” й о e byc PSOE $ Rade ой S A au e i SZ tęizie szc qśliwa para etektorowe w ya т 
8 Kino- © „ Dzó dawnvoczekiwana “i znakomiia Kcmedja z życia wojsk - Klany: Jakie osiągnię- © Wszelki radjosprzęt odpowiadający wymagzniom nowo- © 

- roza PA BĘ ат аао aTa UA EEK see a FORCE | Lo a Era reiki 3-4 . 5 « у a Dsy, ь , . 4 ize' i 
z 24 osób pod batuią Mikołaja Saln'ckiego. Seansy: 4, 530, 7, 830i 102077 х o pr/edifęwsięciach Wa: $ Materjał = pz aw A t l 6 > | > szych, planach i p'ag- QB Kto przgnie posiadać dobry odbiornik i sprzęt ] t = 

Miejski Kinematograf | 7" Sdą wyswialat filmy „Zlota dziesuszka“ pt, Ša R ech nbyra э ст ой ]ОМ gg   
2 
8000003090 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

    

     

    

  

      

  

    
  

  
  

  

  

  

  

  
    

  
    

  

  
  

  

        

  

  

    

  

  

  

     

   

    

  

  
    

     

      

  

  
  

   
  

                

    

  

  

  
  

  

  

      

      

p według scen:rjnsze Pawła Sugara. W rolach głó ch: Ciily Feindt, N Р i marzenie wielu #- ® 
Kulturaino-Otwiatowy Nad Aoc mi IIA ARJOANS PRALNIA». Ceny bile ów: podej 80 Many bitų ace 8 nych zagadnień, kóre = AA AAA AAS AA AA AA [8 

tai ód ) pod dyrekcją Kapelmnistrza p. W. Szczepańskiego W poczekalni koncert radjo. Początek seansėw: |*dynio A strologja wyjaśoć jest zd Ina. Sk Ep Okazja” Foiwara« "ESTER wali Ь amaka o godz. 4. Ostatni seans o godz. 10. Czy urodziłeś się pod szczęśliwą gwiszdz? cy ino, mL Si. Jinky 2 id» g WYKW Nińsy Or K Sokołowski 

ь . - 7 = RAMAH, słynny orjentalista i astrolog, Kupno i sprzedsż | poł'żony sorzeda-|| | SLE R |cpor skóme » 
MUZ EUM я Sensacja ala wilne! Wilnie na krótki Czas zat zymało się jedyne w Polsce 46 ego studjs i porady astrologiczne wywo- MEBLE, DYWANY, | mvz:2500dnlarów walcze 

a 8 = 3 znane muzeum naukowe i panoptykum, 4 ć ;dołały istny nawsł tysiącznych piśmien: ANTYKI, Lombardo- Wileńskie Biuro ul. Wijeńska 30 m. 14, 

anatom:czno- n_ Przeszło 500 ekepona Ów znanych postaci historycznych. Seria siraszliwych typów nejwiększych Qnch p d'ę'owań z cełego świata, prześle we kwity i rozmaiie | Komisowo Handlo- przyjmuje: 
p-teiogiczne B przesiępców. Specjalny d iał anstomiczno patologiczny ilusuujący życie pł iowe 1 wszelkiego rodzeju 4 Yam GR1TIS, na zesadeie Swej nieporów: rzeczy. Szscunek rze: | we ul. Mickiewicza od g. 9 — 12 г. 

(r tykum) ® choroby weneryczne, siórne, cczu, garcłi, koŚci i inne oraz Środki leczni:ze na nie, Do iego działu Qnanej metody, jedynie na mocą, udzielone: czy bezpłatnie. Dla 21, tel. 152. iod @ 5 — 7 wiecz, 
'.:"ор y : 5 " wę dla mężczyzn EE ee i dla aa ya Mae opnszczajcie wypadxu «dwiedzenia iego t: RB Waszego imienia, adresu i Ścisłej kupna wymienionych — Ponsdto we wtorki, 

r trbiewic>s n*drwyczsinego mnzeum. Muzeum otwarte od dziś c dziennie od 11 rano do 11 wiecór, $ atv urcdzin: astrologiczną anslizę Waszej żd SO srtki i piątki 
s przyszłości która łącznie «x osobistemi ra- 2 wee p Podania za. 30—4 ng 

4 ! = Šiais Ka Gelio ki Z Zawiadamiać hstownie | ; przepisywanie na w_Peradm, 

Masłu A d 66 G©dznaczone | i "a AAA R A S ——— | maszynach załat ul. Garbarska 3. 4 
p:ł i eninzj zm, «Porady osobiste» Fani Ni Ё roślinne „AMada“ zoseio | UWUJA © SDI ROUJO| mare та эоснетес чноео оее | WDN A | ozna PO | > Was Р = ; от pi-zcie zaraz bez wahania w Was 4а ronowe, OWOCOwFe, 2 a > 

na ostatnich 3 wystaw;ch: w P<znaniu, Gdańsku i Ksiow sac Bocżw' Wick ašinis Sisi o a M Śl ez RANK a Sa Aki fiu krajo: W RE Doktór Medvevny 

ZŁOTYM! MEDALAMi PE 44, Rue de L'sbonne, FARIS. Nad | wych i zeg anicz- | | "©, oj jej 152 ŁUKIEWICZ 
: Wileńskiej Pomocy Szkolnej zwyczajna niespodzianka czeka Was! | nych, towary ko- | (mai. unis Wónezółie 

3 В: = ; 3 Ježeli chcecie, możecie w liście załączyć łodialąe. „nailep=|, | z" e" skórne i płciowe : 

- ` : aa: ADP ANA E IBO a 33 i pointormować się dokładnie o wszysikiem, co się radja | tai in: Pono do Francji: zł. 040. P cyjnych voleca | Majątek siemsklipos AE ER AT: 
dotyczy. Obsłnga Roc as bezpłatna porada eo ceny F. GIESAJTIS Wiinem aga zo d . 5 

przystep' e, wszystko i zawsze na składzie, Tel. 941, Wilno, gi R WSE JĄ: ewi 7 ho b. dobrej ziem Pr 

Rz, R z zabudowaniami Lekarze-DentyŚci. 
Mebie plecione! a STT TE 

г tanio I solidnie wyko- aty Uno — У 

| LALK į $ pet ana, pase „Osana Gel Ši) kas vn 
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W. MASSON. 

® pom śmiercl. 
Wszyscy czekali odpowiedzi w 

największem napięciu nerwów. Oczy 
Franciszi Rollard wpiły się w twarz 
Anno. 

Abpna nie zwlekzia z odpowiedzią. 
— Tak, ale dzisiaj słyszałam te 

zdanie wypowiedziane szeptem dwa 

razy, a wtedy tylko raz, ‘ 
"—,C'y dzisiaj oba razy ta sama szep- 

tała oscb.?—zapytał Anno. 
— Tak... zdaje mi Się... nie zau- 

ważyłam różn cy... 
Anno klasnął w ręce z komicz- 

mym wyrazem rezpaczy i zwrócił 8 ę 

do obecnych.—Teraz rozumieją р: й- 

stwo ceł moj j ekspertyzy: niemożli= 

wem jest prawie poznać głos po 

szepciej nawet nie można Określić, 
czy był to głos męski, czy kobiecy. 

To też nie możemy naraze oczeki- 

wać ed p. Apccfi wskazówek co do 
osoby, która wyszeptała nad łóżkiem 
p. H rlcw owe pamiętać słowa. 

( Poczem Anno zwiócił sią do p. 

Весв: 
— Będę peńu bardzo wdzięczny 

za otworzenie szef, Panna Harlow po- 

wie nam, czy wszystko jest nienaru- 

szone Anno wrócił do „Sali skar- 
bów*, pozotawiając p. B'ćs i komsi: 
sarza przy otwieraniu szef, 

m poszedł za detektywem, nie 

uwierzył Ob słewom Anno, wszakże 
tak wytrawny człowiek, jak on, mu. 
siał wiedzieć, Że szept nie może być 
rozpoznany, Stanowczu ekspertyza 

miała co innego Na celu! jim szedł 

  
  

  

w madziei, że dowie s'ę istotnej przy- 
czyny, która zmusiła Anno do ode- 
grania tej prz, krej sceny. 

Na le Jm zatrzymał się, do uszu 
jego dolecicł szept de'ektywa. 

— Panią coś w tym zeg:rku nie- 
pokoi, nnnno Apcc fi? —pyt Ł Aano. 

Tak.. ale to jest drobiazg... 
zapewne tak mi się tylko wydajel 
Wszzkża widzę wyraźnie komodę i 
na miej zegził.. Oboje stali przy ko- 
módce o której była mowa. 

— Tak. tak, a jednak coś panią 
zastatiawial 

Zap.nowało milczenie. P. Ap- 
ссй spogląiała keljno na drzw, 
i ma  komódkę. Jim  zrozumieli 
1% tym razem Anno chce usły- 

któreby szeć jakieś. wyznanie, 
przikreśliło poeczednie opowiadania 
dziewczyny. Zapewne po nieudanej 
ckspertyzie, rozpoczynał nowy fortel. 

Anno nastawcl: 
— Niechię wigc pari powie, co 

panią zaniepokoiło i zdziwiło? 
— Zdaje mi się, — zaczęła mło- 

da dziewczyna niepewnym gł sem, — 

że teraz zegar stoi trochę niżej, niż 
wtedy, ale ponieważ wtedy widziałam 
go tylko przełotnie... ]*-dnak wspom. 
nienia pozostały we wnie tak żywe, 
tak stoj mi w oczach biały cyferblat 
i czatne na nim strzałki, które ujrza- 
łam nagle na chwilę. I tak m się 
wciąż wydaje, że zegźr stał -wyżej... 

Zetrzymzła się magle, jakby uczu- 
ła na swtm ramiemu czyjąś dłcń. 

Jim czekał dalszych słów, gdy 
nagle stanął przed nim Anno. 

— Panie Frobisher — rzekł twar- 
do, — widzę, że wkrólce będzie pan 

  

mógł zostać naszym agentem. Pójdź. 
my tam, 

Ujął Jma za 
do „sałi skarbów”. 

— Co dotyczy zegara, panno Ap- 
coff, — rzekł zwracając się do An- 
u, — to doprawdy cudem byłoby, 
gdyby pani w ciągu tej se undy do- 
strzegła wszelkie szczegóły. Niema w 
tem nic dziwnego, że pozostałe wra» 
żenie nie jest $ isle, 

Anno osutą! s 6 na krzeslo z po- 
nurym wyrazem twarzy. 

— Pan zarzucił mi dzisiaj rano,— 
zaczął — że nie opieram swych po- 
dejrzeńi na żadnym poważnym fa: cie, 
że buduję oskarżenie na domyslach, 
na wykopanych dawnych wspemoie- 
niech, które powinny zostać we mgle 
zapomnienia. Że wreszcie nic nowrgo 
odkryć nie mcegęl Ma pan rację! Oto 
chociażby moja mała ekspertyza! Mu- 
szę przyznać, że nie udała mi się 
wcale. 

Anno wyprostowai się nagle. 
— Co panu jesi2— zapytai J ma. 
W głowie Jima rozjaśniło się na- 

gle, zrozumiał, że ekspertyza miała 
na celu wypróbowania Franciszki R = 
llard. Anno wezwał nsgle, bez 
usrzedzenia, i kazał odzgrzć rolę 
główną w scenie, która mogła wstrząs” 
nąć jej nerwami do tego stopnia, by 
wywołać wyznanie, jeśli była istotnie 
winną. 

Аппе podejrzewał p, Apcoff, lecz 
mrzypuszczał iż miała wspólnika. 
Ekspertyza miała odkryć: owego 
wspólnika, 

Jednak próba ta się nie udała, 
Francis:ka była, coprawda, przerażo- 

rękę i zaprowadził 

" WyGawca Stanisław Mackiewicz Redaktrr w „Czesław karwowski 

  
na, ale powodem jej strachu było po- 
dejrzenie, że policja chce chwycić ją 
w pułapkę, 1 zwyczajna nirufncść 
chłopska. Jednak nie zaplątała się w 
RY PR па па przez detektywa 
sidl 

Jm nie uważał za polrzebne dzie- 
lić się swemi myślami z detektywem, 
byt na pytanie jego odpowiedział 
ciche: 

— Nė. 
Anno klasnął w dłonie, okazując 

silne zdenerwowanie. 
— Nė, nič, oto odpowiedź, któ* 

rą spotykam na każdym kroku w tej 
sprawie. Nóć, nić, nć... 

Zeledwie skończył mówć ponu- 
rym i jakby zmęczonym głosem, j+k 
rezległ się p zdziwienia Anny. 

— B:ti 
Sily wróciły mu natychmiast, zer- 

wał sę i skoczył ku drzwiom, tak 
szybko, że Jimowi zdawało sę, 12 
był już przy nich, zanim zamarł okrzyk 
Anny. 

Betty stała przy tualecie, wpatrzo- 
ma w duże pudło wybite s<f]-nem, 
które otwierała, to znów zamykała, z 
wyrazem zdumienia na twsrzy 

* — Ahal... rzekł Anno. Oto mamy, 
zdaje się, coś nowtgo, pan'e Frobi- 
scher. Mamy otwarte pudło, które się 

za mie przecież nie mogło otworzyć. 
Czy pani znalazła je w tej szafle? 

Anno wskazał na otwartą szafę 
ścienną. 

— Tak,=-odrzekła Betty, — Wyje" 
lam tę skrzynkę za boczne klamry i 
w chwili, gdy ją podnosiłam, otwarła 
mi się w rękach. 

— Widzę iu biżuterję, niechże 

  

pani sprawdzi, czy wszystko jest na 
miejscu, czy nie brakuje czegi ? 

Podczas edy B-tty ogłądzła biłu- 
terję, Anna podszedł do stojącej opo- 
dal pokojówki.. Uął jej rękę i po- 
prowadz ł ku drzwiom, 

° — Bardzo mi przykro, 2e nastrze 

szylem cię Franciszko, ale powin»aś 

była wiedzieć, że my, Urzędnicy po- 

licyjni, me jestrśmy znowu tacy stra- 

sznil Dopóki młode dziewczyny są 
posłuszne i trzymają języczki za ZĘ- 
bami, nie jesteśmy i h wrogami! Ale 
jeśli są gadatlwe i będą po celem 
mieście opowiadać o małej eksperty- 

zie det:ktywa Anao, to Anno będzie 
wiedział gdzie ma szukać i jak uka- 
rać plotkarkę. i 

— Pan može byč pewien, 2e nie 

powiem ani słowa nikomu! —zaweła- 
ła dziewczyna. 

— Tak będzie najwądrzej —rzekł 
Anno ł.godnie-—Giyż potr.fę być 
bardzo greźaym w stosunku do 
plotkarek. Potrefię je mocno chwycić 
w kleszcze i minie duto czasu, Za- 
nim powi: <już dosyć». 

Surowe t- słowa Anno zł-godził 
wes łym śmiechem i wypchnął poko- 
jówkę za drzwi. 

Poczem zbliżył się do Betty, któ- 
ra przeglądała kolejno wszystkie ka- 
setki, mieszczące się w skrzynce, za- 
błysły brylanty w  pierścionkach, 
branzoletach i kolczykach. Wiele 
pięknych kamieni  przesunęło sę 
przed ich oczyma, Jecz Betiy szukała 
czegoś pilnie, 

Czy brakuje czegoś, proszę 
ZM Anno. 

k. 

— B,łem tego pewny, — zauwa- 
żył Aono. — j-$li dokonano mo der- 
stwo, to musiały być jakieś do tego 
powody. Pew ea jestem nawet, że to, 
czego brakvje, przedstawia dużą 
wartość. 

— Tak jest —potwierdziła Betty.— 
Sądzę jedazk, że został on gdziein- 
d<icj położony, nic więcej. Znajdzi 
my go niezawodnie. 

Bzity mów ła bardze żywo i 
głosie jej cźwięc'zła prośba, by spra- 
wy tej nie rozwałkowywano. 3 

— Wszakże to wszystko do mnie 
należy, nieprawda? — mówiła. — Ja 
zaś nie mam zamiaru za przykładem 
p. Borysa oskarżać kogokolwiek 

ącź 
Anno uczynił gest przeczący. 
— Pani jest bardzo dobra, — 

wtrącł Aano,—lecz niestety nie mo- 
żemy w danym wypadku powiedzieć 
„juz dosjč“. 

Jima uderzyło to, że 
powtarzał te słowa. 

— Mamy do czynienia z morder-. 

Anno wciąż 

J 

stwem, a nie kradzieżą, musimy więc | 

nadal ciągnąć poszukiwania. Czego 
mianow'ce brakuje? 

— Djademu z p 
niechętnie Betty. 

еге!, — odrzekł 

— Cyy był duży? 
— Nie bardzo. 
Proszę mi go Opiszć. 
Betty wzhała się. Chwilę wpatry- 

w.ła się mlicząc w okno. Wreszcie 

wzruszyła ramionami i zaczęła opo” 
wiadać: 

"> 

Drukamia « Wydawnictwo Wiłeńskie»,i(waszelna 23


