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Syfuacja wczorajsza w Genewie. 
Krótki djalog. 

„Danzig”r Neueste Nachrichten“ 
„„ donoszą z G:newy: W czasie piaiko- 
> wego, peufae. o posiedzenia Rady 

] gi Narodów usiłował Marszelek 
łsudski położyć kres nieporczumiee 

miu, zwracając się bezpośrednio do 
Woldemarasa z mastępującem pyta- 
niem: «Powiedz mi pan, czy pan chce 
wojry, czy pokoju? Więcej nie chcę 
nie od pana wiedzieć». Na pytanie to 
odpowiedział Woldemaras; „Chcę po* 
koju z Polską*. Marszałek Piłsudski 
wówczas powiedział: «Z chwilą, gdy 
pan to eświadcz ł, ćała sprawa jest 
dla mnie w zupełaym porządku i 
mogę spokcjnie po najbliższem pu- 
blcznem posiedzeniu Rady Ligi od- 
jechać do domu». Z tej wymizny 
zdzń wyciągają wniosek, że konfukt 
polsko litewski już jest nacgół 'zała- 
twiony. J:dnak po poufaem posie- 
dzeniu Rady minister Stresemann 0- 
świadczył, iż popołudniu mie edbę- 
dzie się prawdopodobnie publiczne 

( posiedzenie. Wnioskują z tego, że 
w Sprawie polsko-litewskieį istnieją 
jeszcze pewne trudności. Briand na- 
tomiast wyraził się naogół oOptymi- 
stycznie i oświadczył, że na wypadek 
gdyby Wo!demaras czynił jeszcze ja- 
kieś trudności, zmusi go SiĘ na pu- 
blicznem posiedzeniu do zgody na 
wypracowane propozycje. 

O rozmowie Marszałka Piłsudskie- 
go z Chamberlainem przynoszą pis- 
ma tutejsze następujące szczegóły: 
Wedle infermacyj pochodzących rze- 
komo z dobrych źródeł angielskich, 
Chamberlain omówił z Marszałkiem 
Piłsudskim następujące sprawy: 1) fi- 
nabsowe potrzeby Polski w związku 

*z umieszczeniem polskiej pożyczki w 
|) Angiji i Stanach Zjednoczon,ch, 2) 

stosunki polsko-niemieckie eraz ro- 
kowana handlowe między Polską a 
Niemcami i 3) rokowania p:lsko-ro- 
syjskie w sprawie paktu o meagresji, 
Marszałek Piłsudski miał dalej zazna= 
czyć, że miemiecko-polskie prowizo- 
ijum handlowe podpisane będzie w 
styczniu, co przyczyni się do popra- 
wy stosunków pomiędzy obu kraja- 
mi, W sprawie rokewań polsko-Bo- 
wieckich O pakt nieagresji, Marszałek 
Piłsudski miał przedstawić Chamber- 
lainowi ebecny stan sprawy, wskazu: 
jąc na poważne usiłowania, zmierza” 
jące do zrealizowania tego paktu. 

Z poufnego posiedzenia 

Według Szwajcarskiej agencji tele- 
graficznej, Briand oraz Sir Austen stwierdza, że ma posiedzeniu tem znaleziono punkt 

depeszy z Genewy, że Marszałek 
P.łsudski, który nie bierze udziału w 
rokowaniach o szczegóły, lecz pozo- 
stawia je ministrowi Spraw zagra” 
nicznych Załeskiemu, wywiera nacisk 
w kierunku ealkow tego wyjaśnienia 
stosunku polsko litewskiego,  przys 
czem jednak nie kładzie specjalnego 
nacisku na kwestję b*zpośredniego 
podjęcia stosunków» dyplomatycznych. 
Giyby jego życzenia miały się urze- 
czywistoić, to podróż genewska Mare 

szałka Piłsudskiego uzyskałaby zna- 
czenie, wykraczające poważnie poza 
zakres polityki dnia bieżącego. . 

Dokoła osoby Marszałka. 

Prasa niemiecka podkreśla w dal- 
Szym c'ągu, że przybycie Marszałka 
Piłsud:kicge skoncenirowalo wszye 
stkie sprawy w Radzie Ligi dokoła 
jego osoby. 

„Vorwaerts* donosi, że wszelkie 

obawy, jakoby iaterwencja Marszałka 
P.łsudskiego miała utrudnić porozu: 
mienie w Genewie nie potwierdz ły 
sie. Natomiast Voldemaras w dalszym 
ciągu stwarza co raz te nowe tiude 
noš:i. Utrzymanie stanu wojny mię- 
dzy Litwą a Polską jest dla niego, 
zdaniem „Vorwaertsu“, ostataim a'u- 
tem, ktėregs nie chce on wypuścić z 
ręki. Dziennik twierdzi, że w kołach 
Lgi krątą pogłoski, jakoby Voldema- 
ras za swoje ewentualne ustępstwo 
miał żądać przyznania Ltwie pożycz- 
ki zngielskiej. „Vorwaerts* podaje tę 
wiademość pod tytułem: „Pieniądze 
albo wojna". 

„Vossischs Zig” donosi również, 

że Voldemaras w dalszym ciągu czy- 

ni trudności w sprawie polsko-litewe 
skiej. Miał on w piątek wieczerem 
zakomunikować sprawęzdawcy Rady. 
Halendrowi Beelaerisówi, że nie 
zgadza sę na zamierzone przez Ra- 
de rozszerzenie porządku dziennego, 
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Doniosła tojna narada 
z udziałem marszałka Piłsudskiego I 

Voldemarasa. 
GENEWA, i0. X. (tel. własny Słowa). Dz'ś o jedenastej rano 

odbyło sę tajne posedzen e z udzałem marszałka P lsudsk' ego 

i premjera Voldemarasa. Posiedzenie uważ:no za clou narad 

genewskich Tiumy dziennikarzy obiegały uc:ęstn ków konteren: 

cj. nicjednak nie udało się im dowiedzieć. Brand, który specjalnie 

napa:towany był przez dzeniik-rzy ośw adczył: „Nie zost.łem 

obarczony poleceniem dawana komunikatów". 

Powszechne opouładano, że na konferencji tej marszałek 

Piłsudski miał zapytać озобёсе Voldem:r sa: „Cy pomędzy 

Litwą i Polstą jest wojna czy pokój?” Na to Vo'demaras odrzeki: 

„Pokój” — „b ięcuję — odpow edzał marszałek — w takim raze 
= ae tu w.ęcej n.e do roboty*. Siowa te podawane są Z ust 

lo ust. 
Po godzinie drugiej uzgadniano rezclucje powzęte w tych 

naradach. Około godz. 5 tej Beelsert; ud:ł z temi rezolucj mi 
najpierw do hotelu Des Bergues, do m rsz:lka Pilsucskiego. a 

uzptępnie do Besu Rv ge, góze zamioszk 2 Chamber!ain. O Gtaj 

wieczorem odbyć się ma posiedzenie j wne. 9 
W st.nowisku poszczególnych moc:rstw do konfliktu ро!- 

sko-l tewskiego, znamienna jest niesłychana poprostu up zejmość 

Anglj dia m rsz:lka Filtudsk ego. .Nemcy n.ogól b:rdziej się 

Vo'demerasa wstydzą niż go popiereją. Pop rcie N emiec da sę 

sprowadzić tylko do f ktu iż chcą one by Reda Ligi przyjęła do 
w:domości zastrzeżen e litewskie co do Wilna. To st.nowisko 
Nemiec spowodowane jest niewątpliwie chęcią U:yskania prece- 
densu w sprawie korytarza. 

Źródła kowieńskie o tajnej konferencji, 
O ane e omawiając tejne a. w Genewie > > 

t łka Piłsuds: i Idemarasa, pr:ypisuje ogromne mu zna 1 

twierdna, że ta posiedzenii i iedosć póz as z konfliktn polsko, 

Ch«mberlain przedstawili na pouf- litewskiego. 
"em posiedzeniu Rady Ligi Narodów 
swoje zapatrywania detyczące gunk- 
tów widzenia reprezentowanych w 
sprawie konfliktu polsko-litewskiego 
przez Voldemarasa i Marszałka Pił. 
sudskiego. Istniała całkowita zgo- 
dność poglądów co do tego, że o 
dalszem trwaniu fermeluego stanu 
wojny między obu państwawi nie 
mogłoby byč mowy. Voldemaras do- 
magał sig tnergicznej gwarancji w 
sprawie niezależności. oraz - terytorjal- 
nej nienaruszalności Litwy, Marszałek 
Piłsudski oświadczył gotowość uzna* 
„nia drogą złożenia uroczystej dekla- 
"racji miezawisłości sąniadującego z 
Polską państwa. 

Istnieje nadzieja, że jeszczę w cią- 
gu sobsęty nastąpi uroczysie porozu- 
mienie w omawianej sprawie. 

Znaczenie Polski wzrosło. 

„Lekal Anzeiger" stwierdza w de- 
4 peszy z Genewy, że cokolwiek by p. 

Woldemaras podjął dzisiaj, to jednak 
%w czasie ostatnich cni znaczenie Pol- 
ski poważnie wzresło, a stanowisko 
Litwy pogerszyło się. jest rzeczą 

' charakterystyczną, zdaniem «Lskał 
Anzeiger>, že właściwe porozumienie 
t decyzja doszły do skutku wczoraj 
wieczorem mą przyjęciu u sekretarza 
generalnego Ligi Drumonda, na któ- 
rem minister Stresemann nie był po- 
nieważ spędził wieczór w towarzy- 
%twia kółka śpiewaczego niemiec» 

lego. 
 Dradiba Allgemeine Zig >» stwier- 

dza w depeszy z Q:newy, że w cza- 
„Nie śniadania u Brianda powzięte zo- 
atały prawdopodobnie rozstrzygające 
decyzje, aczkelwiek nie był przytem 
obecny Voldemaras. Dziennik stwier- 
dza z ubolewaniem, że Veldemaras 

st w Genewie wególe upośledzony 
perównaniu z Piłsudskim. Można 

ż to zauważyć w tem, 26 czlonko- 
wie Rady składali pierwsi swoje kar- 
ty wizytowe u Piłsudskiego, nie cze- 
kająć aż im Piłsudski złoży swoje 
karty. Wobeć Voldemarasa, który, tak 
jak Piłsudski jest premierem, nie 
uczyniono użytku z odnośnych prze- 
pisów protokulu  dyplematycznagw. 

Sprawozdawca biura wydawców 
dzienników niemieckich stwierdza w 

Polska nie uznaje zastrzeżeń kowieńskich. 
GENEWA 10 XI (tel. wł. ,Słowa*). Około godz. 6 popoł. 

"niespodziewanie zmieniła się cała sytuacja. Posiedzenie jawne 

w którem uzgodnione być miały rezolucje, zostało nagle odwołane 

Wysunięto nową koncepcję, .by Polska gwarantowała granice 

Litwy i pozatem iżby się zobowiązała bronić Litwy przed napast. 

nikami. Na koncepcję tę Polska wyraziła swą zgodę 

Wtedy Niemcy wysunęły znowu warunek żeby Rada Ligi 

przyjęła do wiadomości oświadczenie Vołdemarasa w sprawie 

Wilna. 

Podstępny krok Niemiec skierowany był jawnie przeciwko 

traktatowi wersalskiemu. Na propozycję tę Polska odmówiła | 

Ażeby maskować swą politykę. min Streseman wysunął pro. 

jekt gwarantowania granic Litwy przez Polskę za pośredn ctwem 

delegata Japonii Adatci Mimo iż oznaczałoby to objęcie protek.. 

toratu przez Polskę nad Litwą Polska odmówiła przyjęciu tego 

projektu, ze względu na jednoczesny warunek przyjęcia 

do wiadomości deklaracji litewskiej.w sprawie Wilna. 

Projekt kontroli granic 

GENEWA. 10XII (żel. wł. Słowa) Rada Ligi zebrała się na swė 
posiedzenie dopiero © godz. 11 m, 30 w nocy. Przyczyną tak późnego 

zebrania się Rady był między innemi pomysł sekretarjatu Ligi zastosowa- 

mia kontroli Ligi do granicy polsko:litewskiej. Polska na projekt koniroli 

granie nie przystała. 

Marsz. Plłsudsbi otljechał z Genewy w sohotę 
GENEWA, 10—12. Pat. Niezależnie od wyniku pertraktacyj o for- 

mułą w sprawie litewskiej Marszałek Piłsudski wyjeżdża z Genewy dzisiaj 

© godz. 1-ej min. 10 w nacy. 

W przededniu nawiązania stosunków. 
Rząd kowieński przygotownje opinie. 

RYGA 10.XII (tel wł. „Stawa“). Z Kowna donoszą: Dziś 

wieczorem ogłoszony tu został komunikat urzędowy który wy” 

mownie świadczy. iż rząd litewsk: poważnie liczy się z możli- 

wością nawiązania stosunków z Polską i przygotowuje w od: 
powiedni sposób opinie. Komunikat ten na wstępie stwierdza, 

Że niektóre partje w przewidywaniu ustępstw litewskiej delegacji 

w Genewie już obecnie kują miecz przeciwko rządowi, na któ- 

ry spaść ma cała odpowiedzialność. Tymczasem trudną sytuację 

Dokończenie na str. 2 ej. 

Valdemaras odrzuca w ten Sposób 
projektowane przez Radę uregulowa= 
nie całokształiu konflktu, domagając 
s'ę załatwienia jedynie wniesionych 
przez niego skarg. Pozatem Volde- 
mares ma się nie zgsdzać na projek- 
tewane przez Beelacitsa instrukcje 
dia komisji, która ma skontrolować 
stosunki na pograńiczu. 

Sowiety nie podejmowały 
zarządzeń wojskowych. 

WIEDEŃ 10 XII. Pat. Biuro pra 
sowe poselstwa sowieckiego komuni- 
kuje, w zwią ku z rzekomemi wytu- 
rzeniami posła sowieck ezo w Helsing* 
forsie Aleksandrowicza oraz innych 
"przedstawicieli dyplomatycznych unii 
sowie:kiej, jakoby rząd  sowie:ki z 
powodu konfliktu litewsko-sow e :kie- 
go planował zarząd eiia wojskowe, 
że wiadomości ie są zugełaie neu- 
zasadnione. Stanowisko rządu 80- 
wieckiego w kwestji wzmiankowane- 
go konfiktu przedstawił na sesji ko- 
miaji rozbrojeniowej p. Liiwinow. 

Echa genewskie w Gdańska. 
Gdańska prasu niemięcka omawia 

obżzernie przyjazd, pobyt oraz  dzla- 
łlność Marszałka Piłsudskiego w 
Genewie. Wszystkie dzienniki podają 
na naczelnych miejscach obszerne 
depesze z G:newy, poświęcone Mar- 
szałkowi P łsudskiemu i jego działal- 
neści, podkreśiając przytem jedno» 
głośnie, że esoba Marszałka Piłsud- 
skiego jest przedmiotem powszech- 
nego zainteresowania i że przyjazd 
jego do Geaewy miał charakter nie- 
zwykle uroczysty. 

„Socjaldemokratas" o polityce 
wileńskiej Litwy. 

„Socjaldemokratas", organ secjali- 
stów litewskich, nawiązułąc de deba- 
tów genewskich pisze: 

«..Dałąc objektywną ocenę sytua- 
cj, wypada powiedzieć btz ogródek, 
że sytuacja Litwy w kwestji wileń- 
skiej nie była ngdy tak trudna, jak 
w chwili obecnej. Wypadlo nam nie- 
rez mówić, że stanowisko naszych 
narodowo'óurżuazyjnych  partji w 
kwesiji wileńskiej bylo od samego 
początku i w samem założeniu błęde 
ne i nieodpowiedn e faktycznie. Na- 
sze grupy burżuazyjne mie umiały 
inaczej mówić o Wileńszczyźnie, jako 
o niezaprzeczalnej własności Litwy, 
jako 0 rzecjy skradzionej, której 
zwrotu się stanowczo żąda bez 
względu ma to, czy rzecz ta zechce 
do Litwy należeć. A przecież objek“ 
tem tego sporu jest żywy organizm, 
dest kraj, który ma prawo mieć włas- 
ne życzenia, dążności, ma prawo sam 
wypowiedzieć się co do swej przysz* 
łości politycznej. Na tem polegał 
właśnie istotny błąd naszych  t. zw. 
grup patrjetycznych. 

„„Tymczasem wyłącznie prawne 
uzasadnienie pretensji wykształciło w 
dyplomacji litewskiej jedynie upór. 
Wszystkie dotychczasowe rządy 1.tew- 
skie żądałv wydania Litwie całej Wi- 
leńszczyzny na łaskę i niełaskę. Z tym 

samym uporem dyplemaci Wilna żą- 
dali i wiedy, kiedy szeregi Ssympaty- 
ków Litwy w stosunkach międzyna- 
rodowych -malały: z każdym rokiem, 
Żądali bez żadnych ustępstw, żądali, 
nie próbując nawet szukać dróg bar- 

- dziej realnych. któreby umożliwiły 
chcciażby w przyszłości zbliżenie Wi- 
leńszczyzny do Litwy i polityczne z 
nią współżycie. 

I oto dzisiaj kwestja wileńska zna” 
łazła Się w takiem położeniu, kiedy 
się nietylko nie widzi jej możliwego 
do przyjęcia. rozwiązania, lecz staje 
się ona źródłem niepokoju o przysz- 
łość czlego kraju. 

„ «Lietuva» w numerze sobotnim 
zamieściła wojowniczy artykuł «Prze- 
nigdy», który odpowiada całkowicie 
tej walce papierowej, która się rozwi* 

męła u nas, szczególnie w ostatnich 
czasach, w formie rozmaitych głoś- 
nych plakatów, wywieszonych w Urzę- 
dach i na rogach ulic 

Cóż to jednak pomoże dla istoty 
rzeczy? Jakich wyników można się 
spodziewać od podobnego traktowa- 
nia kwestji wileńskiejż W  prawdzi- 
„wym czy też rozdmuchanym porywie 
patrjotycznym można zasypać. cały 
„kraj gorącemi hasłami, głośno brzmią. 
cemi zdaniami; na skutek tego jednak 
słowa nie staną się czynami, oświad- 
czenia nie będą faktami. 

.. Sytuacja poważna wymaga po- 
ważnej jej oceny, poważnej troski, 
jaką drogę należy obrać. Nową myśl 

-w podobnej chwiłi megłoby orze: 
tylko wolne snołeczeństwo, gdyby 
otrzymało ono nieograniczoną wolność 
wypowiadania się, orzec cbszeme t 
poważnie w kwestji, która być moie 

"zdecyduje o calej naszej przyszłości: 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr 
Kronika reklamowa lub nadesiane 40 W gr. 

jednoszpaitowy na stronie Ż-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagramczne 

1 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabełowe o 25pro2. drożej. Za dosta czenie numeru dowodowego 20 gr į 

Francja, Włochy i pokój. 

Dnia 30 listosada w trakcie de- 

baty budżetewej, Izba francuska prze* 

prowadz ła krótką dyskusją na temat 

polityki zagranicznej. Pos. Fontanier, 

socjalista, interpelowal p. Briand'a 

ministra. spraw zagranicznych, na te- 

mat świeżo podpisanego traktatu fran- 

cusko-jugosłowień:kiego (11 listopa- 

da): Mówca uważa, ż: Francja lepiej: 

by zrobiła „gdyby nie wkładała ręki 

w żazębieńia polityki bałkańskiej". 

Pos. Montigny, radykał, oświadczył, 

że nietylko prawica „ale i radykalo- 

wie życzą sobie pojednania z Wło- 

chami”, Choć obaj mówcy myśli po- 

wyższe podali w sosie ebfitej krytyki 

metod faszystowskich, to przecież są 

one w tych ustach podkreślenia 

godne. 

P. Arystydes Briand wygłosił po- 

tem długą mowę, w której oświadczył, 

iż „zawsze podziwiał i podziwia Wło- 

chy*, że jest tego kraju „przyjacie- 

lem*, a co do p. Mussoliniego — 
to nie zapomina, że «ten człowiek 

był w czasie wojny wielkim zwolenni- 
kiem współpracy francusko-włoskie|»... 

— Wielka prawdal — podkreśl.ł z 
miejsca p. Polacare, poczem p. Briand 

ciągnął dale: 
— Zarzuca mi się nieraz, że unikam 

rozmów z p. Mussolinim. Spoikałem 
go już w Rzymie, spotkałem go w 
Locarno i nie będzie mi nieprzyjem- 

nem spotkać go jutro (ie le verrai 

demain sans deplaisir)... 
Ostatnia część zdania niepotrzeb- 

nie przybrała formę dwu zneszących 

się nawzajem przecziń, P. Briand'owi 

zwrócono zaraz uwagę, że te wystar: 

czy aby prasa włoska poddała jego 
twierdzenie w wątpliweść, to też w 
tekście drukowanym jege mowy czy- 
tamy: 

— ..l zobaczę go jutro z przy- 

jemnością (je le verrai demain avec 
plaisir)... : 

Giornale d' Italia przedrukował 
odnośny ustęp mowy p. Briand'a 
i dodał doń małą uwagę: «Piękne 
słówka mam nie wystarczają, czękamy 

na fakty...» 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
stosunki franeusko-włoskie są dziś 
chłodne. Na układ francusko-jugosło- 
wiański p. Mussolini udpowiedzial 

sojuszem włosko-albańskim (22 listo- 
pada), a prasa faszystowska zarzuciła 

dyplomacji francuskiej „grę dwulico= 
wą”, zmierzającą do „zaszachowania 

Włoch od wschodu i dz hamowania 
na wszystkich polach włoskiej eks, 
pansji*, Dużo będzie miał roboty p, 
Caron de Bsaumarchais, nowy £am- 
basador francuski w Rzymie, miang: 

wany 28 listopada, aby nieufność 
włoską wobec Francji rozpioszyć, zby 

do pojednania i współpracy dwu po- 
tęg łacińskich doprowadzić. 

, Przed rozpoczęciem leczenia irze- 

ba zawsze. ustalić przyczyny- stanu 

zapalnego. Te nas prowadzi do u- 

stalenia odpowiedzialności za stan 

obecny. Wlesi komplikują sytuację 

nietylko swym tonem, ale również 
nievględnością swych żądań. Każdy 

rozumie, że Francuz nie kwapi się do 
rozmowy kiedy Włoch zaczyna ed: 

«Dajcie nam Tunis...» Francuzi go- 
pełniałą błąd inny: lekceważą Wło- 
chów, niedoceniają ich, pilnie zwra- 
cają uwagę na to co się mówi i dru- 

kuje w Berlinie łub Londynie, ale nie 

w:Rzymie, р 

Od kilku lat odnosi się wrażenie, 
że Francji więcej zależy na porozu- 
mieniu się z Niemcami niż z Wło- 
chami. Niektórzy publicyści francue- 

cy dowodzą, że z Włochami niema 
poco się układać, bo żadne niebez- 
pieczeństwo stamtąd nie grozi, a 
wszelkie układy zaczną sig od tego, 
że Francja będzie musiała płacić. 
Przyjmując nawet to twierdzenie jako 
słuszne, zapytać się wypada, czy 
przy pojednaniu z Niemcami obej- 
dzie sią bez «płacenia»? Napewno 
nie. A zatem możnaby się zastano- 

Paryż, 4 grudnia, 
wić, która zapłata będzie wyższa, gdzie 
jest lepiej czynić ustępstwa? 

Wszelkie uogólnienia są w polity- 
ce niebezpieczne. Aby się jednak 

zorjentować w Sytuacji musimy wy- 
łuskać z powodzi opinji francuskich 

polityków i publicystów pewne linje 
wytyczne. | widzimy, że taki Jakób 
Bainville (Action Francaise), taki Emil 

Bv:ć (Avenir), taki Franciszek Coty 
(Figaro) wolą się porozumieć z Rzy: . 
mem niż z Berlinem, że w możliwość . 

pojednania francusko - niemieckiego 

wogole nie wierzą. Zaś na lewicy 

słyszymy ciągłe ataki na faszyzm i na 

p. Musselin'ego, kt6rego pos. J. Paul 
Bancour, umiarkowany socjalista i 
nowy prezes komisji spraw zagra- 
nicznych lzby, nazwał niedawno „Ce- 
zarem z xarnawału*. Pos. Jerzy Bon- 
net, radykał, powrócił świeże z Berli- 

na i umieścił dwa dni temu w Matin ie 

artykuł wstępny w którym twierdzi, 
że „pojednanie francusko-niemieckie— 

to jednak najlepsza gwarancja bezpie- 

czeństwa Francji”. ‚ 
Interesy Francji nie kończą się nad 

Renem, Dowodem choćby serja ukła» 
dów, jakie Francja zawarła z Polską 

! peństwami Małej Eateaty. Ostatni z 
tej serji, układ z ] 'gosławją, zwięke 
szył zły humor Rzymu. ; Napewno 
byłoby inaczej gdyby porozumienie 

francusko-włoskie poprzedziło układ 
francusko jugosłowiański. Trzeba by- 
ło jednak przedtem wybrać pomiędzy 
Rzymem a  Belgradem w sprawie 
Albanji. Paryż się z wyborem wahał: 
A tymczasem dyplemacja jest prze- 

cież sztuką wybierania między trudno- 

ściami. ; 

* 

Z drugiej przecież streny  <nigdy 
nie jest zapóź1o na dobry uczyncka. 
Zrozumiał to p. Briand i podpisał 
wczoraj z hr. Monzoni'm, ambasado- 
rem włoskim w Paryżu, tymczasowy 

układ (upływa o% 1 czerwca 1928 

roku) dotyczący położenia prawnego 
Włochów we Francji i Francuzów we 
Włoszech. Ponieważ Włochów jest 
we Francji miljon, a Francuzow we 
Włoszech zaledwie kilka tysięcy — 

jasnem jest, że układ wychodzi prze- 
dewszystkiem na korzyść Włochów. 
Dotyczy on kwestji płacenia poda- 
tków (Włoch płacący podatek docho- 
dowy we Włoszech nie będzie go 

płacił drugi raz we Francji i odwro- 
tnie), prawa nabywania nieruchomo- 
ści, zakładania stowarzysatń cywil- 
nych, spółek handlowych i przemy- 

słowych i t p. : 
Uklad powyžszy — to dobry po 

czątek. Mówi sią pozatem 0 spotka- 

niu p. Briand'a z p. Mussoliniim na 
Morzu Śródziemnem, na pokładzie 
statku wojennego francuskiego. Spot- 
kanie to ma poprzedzić wizytę Prezy” 
denta Doumergue'a w Rzymie. Są to 

jeszcze projekty. Wizyta Prezydenta 

mogłaby w kaśdym razie dujść do 
skutku dopiero po maju 1928 roku, 
czyli po wyborach. 

Kazimierz Smogorzewski. 
TASTE AGS KU PINO TK 

Koszty utrzymania wzrosły. 
WARSZAWA, 10 12 Pat, Komisja 

do badania zmian kesztów utrzyma- 
mia na posiedzeniu w dniu 9 go bm. 
1927 r. ustaliła, iż keszty utrzymania 
w Warszawie w okresie od 16 do 30 
listopada 1927 roku w porównaniu z 
okresem od dnia 16 do 31 pzździer- 
nika 1927 «oku wzrosły o 1,7 prac. 

Uzdrawianie warszawskiej Kasy 
Chorych. 

WARSZAWA, 10,XII Pat, Dnia 9 
bm. Okręgowy Urząd Ubezpieczeń w 
Warszawie rozwiązał zarząd Kasy 
Chorych miasta st. Warszawy i za- 
mianował komisarzem dr. Giebartow- 
skiego „który będzie kierował insty- 
m do czasu wyberu nowego Za 
rządu. 

Przy rozmaitych niedomogach, na- 
turaina woda gorzka Franciszka Józefa 
działa przyjemnie i znacznie zmniejsza te 
dolegliwości, często nieraz mała ilosć działa 
już pewnie. Prece lekarzy ginekologów 
jednogłośnie stwierdzają łegodne działanie 
wody Franciszka Józefa która nadaje 
się do delikatnego ustroju kobiecego. 

Wydz. Zdr. Nr 140, dnia 29 IX 1927 r.
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— Zjazd Zrzeszen a Z emanek lutnie więc przejazd nie jest strzeżo- 
I Kół Gospod ń Wiejskich. 5go NY. Niebezpieczeństwo grozi poważne, ; уу 
w B:ranowiczach odbył się zjazd de- gdyż przy dużym ruchu kołowym i 
legatek Zrzeszenia ziemianek i kół 
gospodyń wiejskich z eałego wojte 
wództwa Nowogródzkiego łącznie z 
zebraniem koła Baranowickiego tegoż 
Zrzeszenia. Przewodniczyła prezeska, ładowne wozy w ostatniej wprost 
p. Marja Grska. 

Zjazd obesłany był bardzo I'cznie 
przy udziale wszystkich powiatów. 

Przedewszysikiem  rozstrzygn'ęto 
bardzo ważny problem organizacyjny, 
mianowicie przyłączenie się do egól- 
no-polskiego zwiąrku ziemianek; je- 
dnoczeście zrzeszenie stanowi sekcję 

Po rozstrzygnięciu tej sprawy zjazd 
wysłuchał referatu zaproszonego pre- 
fegenta, redaktora Zygmunta Domań- 
skiego, р. & „Spostrzeżenia o pracy 
społecznej ziemianzk*. R f:rat ujmo- 
wał sz roko problzm pracy społecznej 
wogóle, ze szczególnem uwzglądnie- 
niem działalności ziemianek. Porusze- 
nie tych spraw było bardże na czasie, 
zwłaszcza wobte ożywienia, jakie da- 
fe się zauważyć w Zrzeszeniu. 

Po r.f:racie wyw ązała sią dłuższa 
dyskusja, w czasie której członkinie 
zrzeszen a wygłasz.ły swoje poglądy 
i uzupełniały myśli referaiu Prawdo- 
podobnie omówienie na zj # 1218 dzia” 
łaln.ści społecznej ziemianek przy- 
czyni się do jej ożywienia. 

Prócz rozmaitych poruszonych 
spraw organizacyjnych oraz wytycz- 
mych dalszej d iałalności, na Szcze- 
gólne podkreślenie zasługuje projekt 
założenia przez Zrzeszenie szkały go» 
spodars'wa domowego dla dziewcząt 
wiejsk ch, — P, Górska of arowuje na 
tea cel dom w B.ranowiczach z po- 
trzebnym kawałkiem ziemi, co z 
wdzięcznością zostało przyjęte do wia- 
domości przez zetrane ziemianki. — 
W dalszym ciągu przeprowadzony 
będzie w możliwie najkrótszym cza- 
sie niezbędny remont i szkoła uru 
chomiona będzie jeszcze w bieżącym 
roku szkolnym. — Pożytecznej tej 
nicjatywie należy szczerze przyklas- 

Również na uznanis zesluguje 
rojekt zajęcia się skuaem jaj, hodow- 

i drobiu, stworzenia fabryki przetwo- 
rów owocowych i t. d.; (nie wspo- 
minam tu o zwykłym szerokim zakrz- 
se pracy z dziedziny kuluralne-gos- 
podarcze)). 

Ważna jest też decyzja nawiązania 
ściślejszego kontaktu z organizacjami 
ziemianek z ianych dzielnic, zwłaszcza 
z Wielkopolski, oraz decyzja wz'ęcia 
udziału w Wwstawie Krajowej w Poze 
Qaniu w 1929 r. 

Po wyczersan'u programu dzien: 
nego w sorawach bieżących, na wnio- 
stk prezeski Zjizd jednogłaśn e po- 

stenowił mianować ks. Rótę C:etwer- 
tyńską, inicjatorkę i pierwszą prezes- 
ke Zrzeszenia w województwie No 
wogródzkiem, członkiem honorowym 
Zrzeszenia — 

Następne zebranie również z ode 

czytem odbyć się ma za dwa tie” 
siące. 

Oby zapał i dobra wola do pra- 
gy, okazywane teraz przez zi”madki, 

dały naprawdę dobre rezultat: 1— 
Dom. 

4 — Ku usadze władz kolejo- 
wych Z chwlą gdy pra Ie Wszyst 
kie poc'ągi zatrzymują się również 

ma stacji Towarowef, kurjer zaś lyko 

tam steje, wzrósł znacznie ruch w tej 
dzielnicy. 

Jadąc ze stacji do miasta, należy 

przecin ć tor kol:jowy, Obecnie stoją 
am wprawdzie „Szlabany*, nigdy 

R Ton": : 

Poznański laureat, 
Za msło jeszcze było triumfaljów 

dla p. Romana Dmowskiego... Za 

mało honoru, że w imieniu pierwsze- 
naczelaika wskrzeszonego Państwa 

Polskiego podpisał, wraz z Paderew- 

skim, traktat Wersalski.. Za mało 
sukcesu, że postawiwszy na karię 

Ko:slicji—wygrall 
Postarano się O to, aby na ratu- 

szu poznańskim okrzyknięty był jed- 

mym z najwyb taiejczych w Polsce pi: 

sarzy-prozaików. Wprawdzie, jratusz 

w. Poznaniu to nie Kasitol, sle — 

Ale „huragan oklasków”, jak opie- 

wsł własny telegram „Gazety War- 
szawskiej”, można mieć nawet w Po": 

znaniu; o. prezydent Ratajski może 

tw każdej chwili wygłcsić „dłuższe 

zemówitnie", a i wydać na cześć 

eureata wystawne śniadanie przy U- 

dziale „dwudziesiu kilku  zaproszo- 

nych gośri** 
- Wszystko zaś to „miało miejsce" 

w Poznanu na ratuszu Oraz w „pry: 

* watnych apariamtntach" p. prezyden- 
ta miasta Poznania w kilka dni po 

pogrzebie Przybyszewskiego, dnia 
6.go grudnia. Tego dnia wręczono 

* uróczyście p. Romanowi D nowskie- 

"mu pierwszą nagrodę literacką ufun- 

* dowaną przez miasto Poznań, przy- 

znaną p, Romanowi Dmowskiemu 

jeszcze za życia Przybyszewskiego. 

Obej urodzili się i mieszksli na ob- 

szarze Zachodniej Polski (jak opiewa 

statutowy n=grody poznańskiej waru- 

п К sine qua non) — lecz każdy pod 

inną gw'aedą. Potrzeba było pasowźć 

autcr» „Myśli nowoczesnego Polaka" 

ma lu niaarza nietylko poltyki pol: 

skiej lecz i literatury... a Przybyszew- 

ski? Przybyszewski przecie nin był, 

"ECHA KRAJOWE 
pieszym, oraz przy przebieganiu licz- 
nych pociągów i manewrach Iukemo- 
tyw łatwo dójść może do wypadków. 

Często się zdarza, że zwłaszcza 

chw li zatrzymują się lub mawet co- 
fają się przed nadbiegającą lokomo- 
tywą. Niebezpieczeństwo zwiększa się 
znacznie wieczorem i w nocy, gdyż 
nawet latarnie nie oświetlają prze- 
jazdu, 

Chyba tylko szczęś iwemu zb'ego- 
wi okoliczneści przyp scć należy, że 

tem zająć i w ten sposób Uaormo- 
wać ruch na przejeź izie, by usta- 
wicznie nie groziła katastrofa'. 

Dom. 

wika Górskiego. 

rozróżnić się daj. t zy stopniowania 
majątkowego 
Jedni, którzy dla różnych przyczyn, 
winni czy niewinni, przy majątku 
utrzymać się nie mogą; drudzy, 
kt rych utrzymanie i 
majątku jest 
pominięciem innych; nakoniec trzeci, 
którzy utrzymanie i powiększenie 
majątku starają się połączyć z 
szerszemi obywatelskiemi i społecz: 
nemi obowiązkami. tych trzech, 
g ubemi rysamt  nakreślonych gru- 
pach, mieszczą się naturalnie roz 
liczne odmiany 
cienie. * pierwszej, 
trawców, 
ale niezaradni, obok wygodnych 
próżniaków, elegancko używajacych 
odziedziczone majątei, są ludzie 

pracouici, ale niedosyć przezorni 
rachunkowi. 

obok marno- 
są włuściciele oszczędni, - 

v Ło wo 

Początek na 'str. 1-ej. 

w jakiej znalazł się obecnie rząd kowieński, zawdzięczać prze- 
dewszystkiem naeży nierozważnym krokom czynionym przez po- 

BARANOWICZE jednak nikt ich mie spuszcza, abso- przednie rządy tych partji które obecnie znajdują się iw opozycji. 
W daszym ciągu komunikat stwie.dza, że tak na 
Polsce dawno uprzykrzył się już stan wojny pomiędzy oby: 

twie jak 

dwoma państwami. Jeżeliby doszło — głosi dalej komunikat — 
do nawiązania stosun ów dyplomatycznych i komunikacji co jest 
częściowo przewidziane w konwencji kłajpedzkiej, to jeszcze nie 
oznacza że Litwa wyrzeka s'ę Wilna. Musimy być wytrwali, cze- 
kać rozwoju wypadków i nie dawać posłuchu różnego rodzaju 
plotkom '. 

Demonstracyjne modły w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Ponieważ w dniu wczorajscym rozpatrywany był w 

Gene>ie konf.ikt p lsko litewski i poruszano kwestje Wilua, w bazylice kowień: 
skiej o godz. 10 i pół w południe odbyły się uroczys;te modły o zwrot Wilna 
Litwie 

W kościele obecny był prerydent Smetona, gabinet ministrów w pełnym 
ё ' 7 Składrie na czele z oułk. Daakantasem. Pozatem przedstiwicie e duchowieństwa, 

towarzystwa rolniczego, grupuiąc w dotąd katastrofy nie była. — Władze miasta, kursy of cerskie gea. sztabu i miejscowego garaizonu. Hrzyprowadzomo 
swem łonie koło gospadyń wiejskich. kolejowe bszwaruakowo powinny się również szkoły kowieńskie. 

Zagraniczni attache wojskowi na granicy li- 
tewskieje 

W dniu dzisiejszym pociągiem pošsiesznym z Warszawy przybyła do 
Wilna w towarzystwie cficera S tabu Generainego rotmistrza hr..Łubieńskiego: 
misja oficerów zagranicznych a mianowicie: członek misji fraacustiej w Polsce 

Z myśli konserwatysty Lud- i dyrektor nauk wyższej szkoły wojennej w Warszawie pułkownik Faiiry, attache 
angielskiego poselstwa w Warszawie pułk. Brigde i włoski aitache pułkownik 

Roatta. Wymieni-ni udali wię z Wilna samochodem na pogranicze polsko litew- 

Między większymi właścicielami skie, stąd po zbadaniu sytuacji stosunków pogranicznych zwiedsą Kowno: 
Według krążących pogłosek władze litewskie wzbroniły wjazdu do Kowna 

stanu i usposobień. zagranicznej misji wojskowej be.dośrednio przez granicę" 

Attache wojskowi w Kownie badają granicę. 
KOWNO, 0-XII PAT. Litewska agencja telegraficzna donosi 

dla m'ecki w Kownie Morath oraz attache wojskowy pułk. Archec i sekretarz posel: 
pomnożenie stwa włoskiego M rini, ud.li się dzisinj w towarzystwie oficerów litewskich na 

wyłącznym celem z linję demarkacyjną. aby zbadać sytucję pograniczną na miejscu. 

wini chcą konferować z władzami polskiemi. Lit 

Poset nie” 

Oaegdaj na odcinku pogranicznym Awiżańce odbyła się konferencja 
między władzami naszemi, a Litwinami w sprawie wymiany dezerterów 
wcjskowych. Że strony władz polskich występował oficer ształu 6 Bry- 
gady Faj Kbńsk, ześ ze strony litewskiej — dowódca pomienionego 
odciDKU, 

i nieskończone od (e ITS UDE TI EN Už SDUSA T ESS 

Obrady Komitetu Zachowswczego 
WARSZAWA, 10 Xil (fel. wł, Słowa, Dziś odbyło Sę pierwsze po- 

siedzenie Komitetu Zschowawczego powołanego do życia przez trzy 
i Ugrupowania zachowawcze, W skład Komitetu Zachowawczego weszli 

Są też i tacy, podobno imieniem stronnictwa Chrześcijańsko-Nirodowego p. Adam Żółtowski, 

w największej liczbie, którzy, odzie. Marjan Rudziński i Wacław S ujski, imienieniem Organizacji Z:chowaw- 
dziczywszy dobra nadmiernie obdłu 
żone, nie są w stanie mimo  gorli- 

wych usiłowań zachować się w swem 
posiadaniu. ! drugiej znajdują się 

ludzi rządni, ale włusne.o tylko in 

obojętni. 4Do grupy tej z żalem za- 

liczyć także trzeba niektórych lu. 
dzi najzacniejszych, ale pesymistów 
pozbawionych nadziei, przekonani o 

czej Pracy P-ństwowej ks. Eustachy Sapieha, ks. Zdzisław Lubomirski i 
prezes Władysław Glnka, imieniem Prawicy Narodowej k8. Janusz Ra- 

dziwił i Zdzisław i J5zef hr. Tarnowscy. i 
Komitet Zachowawczy wyłonił wydział wykonawczy złożony z trzech 

feresu szukający,” na wszystko inne członków po jednym z każdego stronictwa, z ramienia Organizacji Zachoe 

wawczej Pracy Peństwowej do komitetu wykonawczego wszedł ks. Eusta- 
chy Sapieha, z ramienia Prawicy Narodowej ks. Jiausz Rudziwiłł i z ra» 

mienia Ch. N. p. Adam Ż 5łikowski. Komitet powołał na głównego komi- 

bezskuteczności rozleglejszych usiło+ Sarza wybcrzztgo ugrupowań konserwatywnych b. ministra p. Józefa 

wań, pracują jedynie, aby sobie i 

zostępcom niezależność zapewnić, a 

z nią i godność osobistą ocalić. Do 

trzeciej nakoniec zaliczaj. się wszy: 

sty, którym łatwo przychodzi obo 

Wielowieyskiego. 

Na pierwszem posiedzeniu Komitetu Zachowawczego uchwalono re- 
zolucję w związku z listem pasterskim, w której Komitet Zachowawczy 
przyjmując z największą czcią wskazania listu zwrócone do grup  polity* 

wl zki maj tkowe ze społecznemi cznych postanawia wszystkie środki ski:rować w celu zrealizowania tych 
poł czyć, oraz mniej zamożni, ale wskazań. Druga część rezolucji zwraca się do wydziału wykonawcz”go, 
dzielni i wytrwali, rz dzący się prze: 

konaniem, że w k żdym zawodzie i 
położeniu Opatrzność wskazuje ob3: 
wi zki nietylko osobiste 1 
ale społeczne i narodowe. 

Ks. kerd,n 1 Hlond w Wedniu. 

WIEDEN 10X'! Pat. Prymas Pol- 

gki ks. kardyn.ł Hceni złożył wczo- 

raj wizytv kacler-owi Austrį Sziolowi 
oraz innym wybitnym osob 
autriackim i dyplomatom. Poseł pole 

istościom skad którego 

politycznemi 

aby ten ze swej strony porozumiał s'ę ze wszystkiemi ugrupowaniami 
stojącemi ma. gruncie katolick m, aby współdziałały w akcji 

rodzinne, WYbsrczej przy zanechaniu przez grupy katolickie walki pomiędzy sobą 
dla zapewnienia obecnemu rządowi poparcia nad wzmocnienem władzy 

— i" W Peistwie | rozwojem žycia gospadarczego. 

Bezpartyjny Katolicki Komitet Wyborczy. 
WARSZAWA, 10X|, (żel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, że w dniu 

9.go b. m, ukonstytuow=ł, sę Bezpartyjny Katol cki Kom tet Wyborczy, w 

weszło szereg poważnych osobistości 
umiarkowanych ugrupowań politycznych. Zadaniem komitetu jest 'akcja 

ze sfar katolickich 

ski Bader wydzł na cześć Prymasa zmierzająca do zjednoczenia wszystkich ugrupowań społecznych i politycz- 
Hlonda śniadanie, w którem między nych na płatfrmie katolickiej i państwowej. 

W stosunku dw rządu M rszałka Piłsuiskiego Bszpartyjny Katolicki innemi wzięl udział kardynał P.ffl, 
kanclerz ks. Ssipel, nu1cjusz apostol- 
sk Sbla, czł nkowie poselstwa pol- 
skego, przedstawiciele zakonu 0.0. M 

Komitet Wyborczy zajmować będzie życzliwe stanowisko. W celu porożu- 
jema się i usgodnienia akcji Bszpartyjay Komitet Katolicki zwołuje kon- 

Zmartay hwstań:ów oraz szereg in- ferencję, na którą wystosowano zaproszenia do wszy:tk ch zarządów stron-' 
nych osobistości. 

tym luminarzem? Przyznać mu nagro- 
dę znaczyłoby te samo, co nieprzy- 
Row: namaszczcnego mMamasz. 
cz; 

Trzeba też było wziąć pod uwagę, że 
otrąbiwszy na człą Polskę świetność 
literacką politycznej prozy p. Romana 
D nowskitgo, przysporzy stę mcże 
nawet sporo czytelników įego dz e 
łom. D tąd uchod.ily ksążki i bro- 
szury Romana Dmowskiego za Ccęż- 
ke do czytania, suche, niestety, by- 

najmni'] nie porywające... Po marif:- 
stacji pozneńskiej może choć mówić 
© tem głośno ludzie przestaną — 0* 
bawiając sę aby ich nie poczytywa* 
no za ignorantów, za ludzi bez gustu 
i smaku, 

S:m prof. Ignacy Chrzanowski nie 
zawch ł się aż w dwóch konstku- 
tyway.h odcinka: h „Q :zety Warszaw= 
skiej” tlumaczyć i przekładać i prze- 
komyw Ć* i zaklinać sę, że Roman 
Dnowski jest nietylko wi'leim  poli- 
tyviem lecz, dalibóg, wielkim pisa- 
rzem. 

Trafnie rozumuje prof. C-rzanowe 
ski, że nagrodę literacką Poznania 
może otrzym.ć «ten tylko kto, bez 
wzgędu na to jski dz ał ciśmienn'ctwa 
uprawia, jest wybitnym pisarzem, 
kto ma Źalent pisarski . A acic;: S a- 
tut poza. ńskiej N grody Literackiej 
przewiduje przyznane jej komuś, co 
uprawia „pśmieniictwo polityczne i 
społecznę*, Zawsze jedaak pod wa- 
runkiem aby te, co pisza ów polityk 
lub socjclog nacechowane bylo wy- 
biirym t-leat m pisarskim, We my 
przysład: Szymon Askenazy jest nie- 
tylko wybitnym h storykiem lecz za- 
razem znak mitym i iarzem, obdarzo+ 
nym wręcz świetnym talentem  lite- 
tack.m. 

Wižny inny przykład: Juljana 
Klaczki. J*go prace historyczno=»ubli- 
cystyczne, jego dysert.cie noltyczne 
są worost p:rtami literatury polskiej. 
Ogromny talent p.scrski Klac:ki prie 
rabiał wszystko, czego tknął, na lite- 
rackie majstersztyki. 

Czy da s'ę to powiedzieć o Ro 
manie Dmowsk m? 

| na tym właśnie vunkcie rozcho- 
dzimy się z prof. Cbrzaaowskim — 
kompletaie. Prof. Chrzanowski U5a- 
truje w styłu I terackim autora «Myśli 
nowoczesnego Polaka», « Wewnętrznej 
molityki narodowej», książki «N emcy, 
Rosja i kwestja polska» etc, — same 
zalety; ja zaś zalet tych: dopatrzyć 
nie mogę. Prof Chrzanowski utrzy- 
muje, że pochodzi to stąd, żem 
«zdrewniał na starość». Na to mam 
odpow ecź: B,ć możel Lecz bywa 
stokroć gorszy casus gdy się kto 
drewnianvm urodził. 

Pref Chrzanowski pisze: <Dmow- 
ski ma tolcnt pisarski ogromny, jest 
jednym z najwybitniejszych prozaików 
polskich. W tem, eo pisze Dmowski, 
jest: oprócz klasycznej jasności ujmu* 
jąca prostota, jest precyzja, dob te 
n.šč, moc, a, 2: niema pięknego sty- 
lu bez pierwiastków uczuc owych, 
przeto nie brak ich w tam, co D.now- 
ski pisze Styl Dmowskiego jest w 
dodatku obrazowy. „tam gdzie Dmow- 
ski chce być obrazowym.» Dopraw- 
dyl Braknie chyba ptasiego mleka... 

Spostrzegam wśród apolog:tycz- 
nych wywolów prcf Cbhrzanowskie- 
go frazes: «Przy cz,taniu Dmowskie- 
go uwaga nigay się nie morduje, ani 

ie nudzi, ani nie gubi.» O ipowia- 
dam: Wszystko, co-p. Dnowski ogło- 
si drukiem jest czytam: nawet thc 
wie. Lecz nie dlatego, że tak pięknie 

nictw. umiarkowanych, jak również do szeregu zw ą:ków I organizacyj. 

pisze, że się czytelnik delektuje sty- 
łem, formą literacką, lecz dlatego, że 
w każdej publikacji teraź 1iejszego het- 
mana Oosozu Wielkiej Polski a daw- 
niej Wszethoolaków — ludz e widzą 
enuncjację polityczną wodza stron- 
nictwa liczącego partyjników na ty- 
siące, poczytujących p. Dmowskiego 
za polityczny Ósmy cud świata, 

Dla tych, którzy nie żywią bałwo- 
chwalczeį wiary w polityczną nieo- 
mylaość p. Dmowskiego, dla tych, 
którzy patrzyli ma zaprzepaszczenie 
przezeń sprawy polskiej w 2ej Du- 
mie, na jego fiaska z szukaniem «bez 
zastrzeżeń» oparcia о carską Rosję, 
na praskie kompromitacje podczas 
neosłowiańskiej idylli p. Dmowskie- 
go, jest czytanie jego książek i bro- 
szur ciężkim obowiązkiem. Trzeba je 
znać. Sianowią niemałoważną część 
fermeniu politycznego, wśród którego 
żyjemy. Lecz, jako żywo, nie berze 
się do ręki książki Dmowskiego dla- 
tego aby rezkoszować się—jego sty: 
le, jego tel-ntem pisarskimi 

P. Dmowski jest szczerym i go- 
rącym patijotą. Dwóch żdań co do 
tego być nie może, Nawet gotowiš 
my pisać się na opinję prof. Chrza- 
powskiego, 26 „uczuciem dominują- 
cem w duszy Dmowskiego jest gorą: 
cy patrjotyzm'. C5ż jednak z tego? 
Malo co kto czujci Wielkim pisarzem 
nie jest ten, co sam ma serce pełne 
uczuć a głowę pełoą najdrogocennie|e 
szych myśli lecz wi.lkim pisarzem 
jest ten, który umie serca rozpalić 
łub rozrzewnić a do myślenia pobu- 
dzić nawet najbardziej puste głowy. 

J:żeli zaś pisma p. Dnowsxiecgo 
wywa:ły—jak dowodzi prof. Chrza- 
nowski—woływ na literaturę polską 
X.X-go i XX go wieku, to tylko po- 

Ilustracje sowieckie, 
«lzwiestjar w jelnym z ostatnich 

następującą tumerów zamieszczają 
karykaturę p. t. «Straszny wilk i bez- 
bronny Czerwony kapturek» czyli 
polsko-litewskie stosunki zgodnie z 
iaterwiewem marszałka P łsudskiego. 

Reprodvkilrmv ksryksture sowice 

mama „mocz! 
0w x045 

MENA | 
пооглоткть, 

  

cką, gdyż jest ona doskonałym wy* 
razem polityki, jaką Sowiety prowa- 
dzą zapewniając z jednej strony Pol- 
skę o swej lojalności i chęci utrzy- 
mania dobrosąsied:kich stosunków, z 
drugiej zaś imsutując Polsce pamy- 
sły zamachów i t. p. i w tym kie 
runku urabiając nastroje wśród spo 
łeczeństwa rosyjskiego. Na szczęście 
„Zwiezda”, ani żadne pismo s-wiec- 
kia nie jest odbiciem poglądów i 
uastrojów szerokich mas spolecz: f 
stwa rosyjskiege, które doskonale wie 
jak trzeba oceniać wszystko to, co 
cfiejalna prasa sowięcka drukuje. 

— 

Institut de Веашё 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657: 
Masaż twarzy, usuwanie 2 mar- 
Siczek. Leczenie wad cery. Eiek- 
trysacja. Przyjmuje od 9—2 popoł, 

wrze TW. Z. P. 56. 

  

  

  

  

Łaśład Położniczo Ginekologiczny 
D ktoró * Karnickiego, Dobrz: Aikiego, 
Brdmanowej, Alejs Róż Nr 9, i6g 
M. tohulanxi, tel. 1404 (w lecznicy 
D-ra Dembowskiego) przyjmuje chore 

na oper cje i narody.   

  

   
Baczność! Z powodu likwidacji 

+ wlelka wyprzednż $ 
wszystkich instrumentów muzycznych 
1 gramofonów. Ceny niżej fabrycz- 
nych. Wielka 14, przy bibliotece ф 

> A. G. Syrkina. ė 

Szampańska nełna humoru = 

  

  

Wstydž się Ossi | 

| el 

Na golnzihę! 5 
Moc cennych 

prezentów: 
Torebki, 
Swetry, 
Pulowery, 
Krawaty 

Największy wybór 

sbuwia i śniegowców 
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w firmie: 

Jm Wokulski I $-hn 
Wielka ©. Tel, 182. 
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Na nadchodzące Święta 
i karnawał 

Najnowsze modele sukien!!! 

w znanymi Magazynie ostatnich 
nowości 

„Elegant“ 
Wilco, Wilkńska 15,     
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średnio: nasycałąc ją nacjonalizmem i 
egoizmem narodowym, lecz byna|- 
moaiej nie dzięki specyfcznym przy- 
miotom literackim, których nie posia- 
dają. H gel też wywarł nielada wpływ 
na literaturę, lecz  nikomu—nawet 
Wielkopolan sm—nie przyjdzie do gło: 
wy mazywać go wielkim  pis»rzem. 
Przeciwnie H-gel był na egół fkiep- 
skim pisarzem. 

Oczywiście, przewertowawszy КП- 
ka ksłążek Dmowski go można zna- 
1źć w nich od biedy jakiś ustęp 
zf ktowniejszy. Sim obowiązuję się 
przy pomocy umiejętnie zestawio- 
mych cytat wystewić kompletaie mier- 
mego pisarza jako Okaz któż wie jak 
wybitnego t:leniu pisarskiego. 

Prof. Chrzanowski niema atoli 
szczęśliwej ręki. Cs wyrwie cytatą z 
którejś książki Dmowskiego, to nie 
Dmowskiego sławą pisarską okryje, 
tylko siebie śmieszn: ścią. 

Proszę mi pozwolić zacytować jedną 
taką cytatę, mniemaniu prof, 
Chrzznowskiego—druzgoczącą, 

Oto ona: 
„W pierwszych mi:sjącach wojny, 

odwiedzając w Warszawie lazaret w 
którym leżeli ranni | ńzy, usiadłem 
przy łóżku rodaka, Żełaierza z armji 
pruskiej. Zapytałem go o jego ranę. 
„Mam kulę w żołąiku—odpowiedział 
smutnie. — Doktór powiada, że tylko 
do jutra dożyję”... Wspomniał e żo» 
nie i dwojąęu dzieci, zostawionych na 
wsi, pod Gnieznem. „Panie—zapytał 
cichym głosem— niech mi pan powie, 
Jak sę ta wojna skcńczy? Kto zwy- 
cięży?...* „Niemcy napewno badą po- 
bite — odsowi:działem—i będzie Pole 
ska*». O:zy biedakowi Zajašnialy, 
złożył ręce jak do modlitwy i szepnąt 
„Chwała Bogu”...—Myśmy w tej woj- 

po'eca sę w dużym 
wyborze: 

galauterję, bieliznę i trykotaże. 

Suknie welniane od 15 zł. 

Tanie źródło. — C:ny konku: 
rencyjne.         

   

    

        

    
      

|| BENGALSKI 
| KARPIŃSKIEGO | 

ZNIECZULAIACY 
SPRAWIA NATYCHMIASTOWĄ 

ULGĘ W BÓLACH 
REUMATYCZNYCH 
ARTRETYCZNYCH 
NEWRALGICZNYCH:ra   nie przeżyli największą iragedję:  Sy- 

nowie naszej ziemi przymusowo wal- 
czyli w szeregach wroga, czując, że 
walczą przeciw sprawie własnej oj- 
Czyzny. Zjednoczenie i niepodległość 
Polski kuvil śmy śnierc'ą setek tysię- 
cy Połaków, walczących w obcych 
szeregach brat przeciw bratu. Nie by- 
ła to ofi.ra dobrowolna, ale najbo- 
leśni: sza, jaką można sobie wyobra- 
zić, Nam, którzy kosztem tej ofiary (X 
żyjemy we własnem „państwie, nie 4“ 
woluo © tem aui na chwilę zapomi- 
mać. Wtedy będziemy wiedzieli, jak 
wielki ciąży na nas obowiązek zabez- 
pieczenia przyszłych pokcl.ń od prze- 
życia kiedykolwizk tego samego nie- 
Szczęścia, zapewni:nia im, że gdy 
Polak będzie zmuszony do walki, tę 
tylko za swoją wprawę, za Polskę*. 

I przytoczywszy tech k Ikanašcie | 
Wwisrezy dru Uu, prof. Chrzanowski nuž | 

— Czy ci, którym w piersi bile 
serce polskie, mogą te słowa, keū- 
czące pomnikową książke Dmowskie- | 
go, czyt«ć bez wzraszenia, bez tez?! gj- 

Aż tak nawei? My zaś, panie pro- 
fesorze, nic innego w tym kawałku 
dopatrzyć nie potrofimy jak tylku po- 
prawnie wyrażonych kilka szablonów, 
których literacki+g> Ssiylu su hość 
szarość walczą o lepsze z banalnoś. 
pełną niezaprzeczonej— prostoty, 

U stóp zaś tego „somnika” lite- 
rackiej sławy p, Dmowskiego roz- 
stafimy się! Każdy z nas pójdzie w 
swoją sirotę, — szukając własnych 
bogów. Bo łatwiej dogadać się z L* 
twin-mi w sprawie wil.ńskiej miż de 
gustibus—z kimkolwiek. 

Ca. J. 

„wołać patetycznie:



  

  

  

ROK I. 
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Wilno, Niedziela 

TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU AKADEMICKIEMU. | 
Komitet redakcyjny tworzą T, Cieszewski, J], Ležefski i B. Rusiecki. 
    

0 reformę szkolenia. 
Faktem jest, że m warsztatów sta- 

jamy majwcześniej w 28 a nawet 30 
roku życia, Stajemy znułeni pracą 
przygotowawczą. zniechęceni do swe- 
go zawodu, z kufrem teorjiw głowie 
— wyciśnięte cytryny. Najlepsze lata 
już są poza nami. 

Ideały kryją się przed dojrzalym 
materjalizmem, zapał i entuzjazm 
znikły. 

Z dnia ma dzień, aby tylko nie 
zredukowali. 

* 
Z nienawiścią do książki, poprzez 0* 

gień.dwój wlecze się dzieciak do matury 
byle prędzej do Eldorado —uniwerku, 
Tu nowe rozczarowania — kucie i 
egzaminy, egzaminy od szkolnych 
rótniące się jedynie większemi wymo: 
gami szczegółów. — | znów walka 
© dyplem, — Napuszony magister 
opuszcza „gościnne* mury akademice 
kie — „na podbój świata — H:jl* 

— Pan o posadę? — Świadectwc? 
— Oto dypłom! — Panie, to bez 

wartości — referencje, świadeciwa, 
praktyka... . 

— | tak wszędzie. 
Pracewał, jak biały murzyn, urzęd- 

niczyna 77 ketegorji „bez pensji" — 
praktyka. — Po czterech latach — 
mareszcie zapomniał co mu iloczono 
do głowy w uniwerku przez lat 6—7 
—- st.ł się przk'ykiem, 

Szkolenie do pracy twórczej było 
skończone. 

* 

— |ska na to rada? 
DES UEN EA 

Co słychać? 
— Wieczory dyskusyjne „Od- 

rodzenia". Na terenie akademickiego 
stowarzyszenia młodzieży  akadema, 
«Odrodzenie» przystąpieno do propa- 
gendy swej ideologii za pomocą cy- 
klu referatów z zasadniczych proble- 
matów ideologicznych, W ubiegły 
poniedziałek, w sali | gmachu Głów- 
mego U S.B. zgromadziło się ponad 
trzydzieści osób. Dyskusja ciekawa i 
ożywiona. Trochę niewygodna pora 
wieczorna, ale z chwilą rozwinięcia 
się tego rodzaju imprez, termin zosta: 
nis odpowiednio przesunięty. Takie 
postawierie sprawy, gdzie każdy kie- 
runek ideowy może się zmierzyć z 
inaym, należy powitać z uznaniem. 
Z vznaniem też witamy inicjatywę 
„Odrodzenia*. Przypuszczać naležy, 
że wieczory dyskusyjne będą cieszyły 
się większą frekwencją, a zaintereso- 
wanie się nimi obejmie szerokie masy 
akademickie. Trzeba myśleć i dysku» 

tować! : 
Jutro, drngi poniedziałek dyskusyj- 

my o godz. 8 wiecz. sala | Gmach 
Główny U'SB. R«ferat będzie obej- 
mował zagadnienie społeczne i stosu- 
nek do niego akadem ka. Tytul: „Aka- 
demik a kwestja społeczna". 

— 2:‹213 ga opka sup = 
|. Lubelszczan egzystu a. ro 

Lim Zebraniu Valiai Wada wycaj WA 
w dn, 4. Xil. br. dokonano wyborów do 
władz; Prezesem został wybrany przez akla- 
mację kol. Drsgun Jeremi. w skład zarządu 

weszli kol. kol. Tynecki — wiceprezes, 

Wierzchak — skarbnik, Kmieciówna — se- 

kretsrz, Chmielewski — dolegat do Zrzeszo- 
nia Kół prowincjonalnych. Przewodniczącym 
Koimsji Rewizyjnej został — kol. „M. Lite 
wadi. Koło nij w Gi a “ 

jo: urządzić na prowin: > 
a Po Bah odbędzie się herbatka 

zapoznawcza- 

Trzeba zreformować system pracy 
przygotowawczej. 

Nie sposób ująć to w ramach 
krótkiego artykułu — rzucę przeto je- 
dynie głazy pod budowę — a wy ko- 
chani czytelnicy ciosajcie dalej. 

— Przedewszystkiem szkołę śred- 
nia—czas studjów zadługi, ' program 
przeciążony, odsuwa zbyt młodzież 
od życia praktycznego—nie posiada 
dostatecznego kontaktu ze szkołą 
powszechną i zawodową—matura za- 
Sadniczo—denerwujący przeżytek, 

Uaiwersytet—okres pracy zadługi, 
pomieszanie fachowych—naukowców 
z fachowymi— praktykami, —haniebny 
wprost system roczny, dzięki które” 
mu mój kelega w pierwszym roku 
«obciął» się u prcf. Jarry, dostając 
od prof. Łyskowskiego, — dobrze, w 
następnym zaś roku dostał od prof. 
Jarry 4, a prof. Łyskowski go ob- 
ciął Zresztą zdawanie w przeciągu 
jednego dnia lub nawet paru, kilku 
przedmiotów jest prawie absurdem. 

Wresatis praktyka—zbyt długa, 
przytem odbywaną być winna choćby 
częściowe w czasie siudjów, a nie 
po ich ukończeniu. 

* 

Spółrzmy jak sobie z tem radzę 
gdzieindziej, Oto Anglja i Ameryka: 

— Pierwszy szczebel to: liceum 
—-lat sześć, drugi, to uniwersytet, 
ale dwustopniowy.—Początkowy  sto- 
pień—2—3 letni, szkoli fachowców 
praktyków, czyli praktykujących le: 
karzy, adwokatów i tp. 

Kto chce jednak iść drogą nau- 
kową, ten wstępuje na stopicń drugi 
—wchodzi do laboratorium wiedzy 
i ten jest dopiero doktorem. 

To jest właśnie to zróżnicowanie 
uczelni wyższej na szkołę i na pra- 
cownię twórczą, co jest 
nieodzownym wprost warunkiem po- 
stępu nauki. 

w 

— Czy są u nas jakie projekty 
reformatorskie? 

— Prawie, że żadnych. Nowa bo- 
wiem ustawa M.W.R. i O.P. potiącą 
zaledwie ten temat, przepisy © stud- 
jach na uczelniach wyższych, cheć с 
zupełnie tymczasowym charakterze, Są 
stosowane nadal w całej rozciągłości, 
a nawet myślą o przedłużeniu apii- 
kamtury sądowej o jeden rok. Okrop- 
ność! 

Co prawda Zjazd Kół Prawni- 
czych i Ekonomicznych zgłosił me- 
morjał do pana ministra W.R. i O.P. 
podejmując się opracowania prejektu 
reformy studjów na uczelaiach wyż- 
szych, ale jak dotąd o tem cicho. 

— Niech więc się ocknie brać a- 
kademicka, przecież to © „naszą i 
waszą... skórą chodzi”, przecież pań- 
stwo i społeczeństwo ponosi kolosa!- 
ne straty, powiedžcie, co myšlicie © 
tej sprawie. 

R.ucam białe karty pod dysku- 
sję — piszcie: A później.. później 
pomyślinsy o wspólnej akcji: 

Jur. Ł. 

RSE 

Sny golozdkoce po 

ZOO ORA 

Il grudnia 1927 r. 
a, 

We wszystkich sprawach dotyczących pisma _nal 

  

zaspach się GŁÓCZĄ.. 
Żonie mojej poświęcam, 

Sny gwiazdkowe po zaspach się włóczą, 
Krążą z dzikiej zawiei podmuchem. 
Na martwicy zimowej się tuczą, 
Otulone śniegowym kożuchem. 

Okno szkliwem swych szyb ku nim błyska, 
Okiennice warknęły żelazem; — 
Sny zerwały się nagle gdzieś zbliska 
I ku oknu rzuciły się rązem. 

Takie białe nieczułe, zziębnięte, 
Gniewnie biją i tłoczą się w szyby:— 
„Może wpuścić a ciepłem przejęte 
Sny ożyją.. A możei. A gdybył.. 

Może oczy zwodnicze mnie mylą, 
Może duchy to wiją się w męce, 
1 spod śniegu się może wychvlą 
Utęsknione Śnieżyste dwie ręce”. 

Okno naraz otwarłem szeroko .. 
Sny gwiazdkowe się tłoczą tuż przy mnie; — 
Mróz się wżera do duszy głęboko, 
I nadzieje zwarzyły się w zim nie, 

Sny gwiazdkowe za okno się wleką, 
A szyderstwo wykrzywia im usta... 
Drogie ręce daleko . Daleko! 
A tu dusza zziębnięta I pusta 

WŁAD. ARCIMOWICZ 

BŁY SKI 
;(Uwvgi na czasie). 

— Niersz się mówi, że łatwiej coś so- 
bie uplanować, niż to samo wykon:ć Często 

jest się świadkiem tak zw. «załamań się»: 
Jeszcze c”ęściej widzi się zniechęcenie, apa- 
tję i zupełoą bierność Nie wchodsąc w przy: 
czyny iakich stanów, czy też nastrojów 

(różnie można to nazywać), stwierdzić nale- 

ży, iż w większości wyssdków przyczyna ich 
jest usuwalna. Oczywiście nie mówię tu o 
nieszczęściach, klęskach żywicłowych i t. p. 
chociaż i ich przygnębiający wpływ z cza: 
sem przechodzi, złe o codziennem zjawisku 
ulegania i zatrzymywania się przed najmniej- 

szemi przeszkodami. Łatwo można w tem 
miejscu wpaść w ton i styl oratorski i gro- 
mić —lekkomyślność, bezwolę, beztreściwość 
życiową dzisiejszej młodzieży daleki jednak 
jestem od tego, gdyż wierzyłem i wierzę w 
istotne wartości, które w nas, młodych są: 

Komunałami pozostaną zdania w rodzaju 
tego, jak: «dawniej była młodzież — dzisiej- 
szej daleko do niej» lub coś w tym rc dzaju. 
Nie chcę nikomu ubliżyć, ale tak samo mó- 
wiono sto i dwieście lat temu i—nuderzmy 
się w piersi — my ież tak będziemy mówili 

Zostawmy tedy komunały i sięgnijmy- 
bardziej wgłąb. Jeżeli czego brak  dzisiej- 
szej młodzieży — to radości żyśia: Nie bła- 
znowatej buffo—arlekinady, sle, wypływają- 
cej z poczucia własnej młodości 1 ufności w 
swe siły — radości życia. Biakiem tym iłu. 
maczą swe znięchęcanie się, swą apatję po 
miepowodzeniach drobnych i codziennych, 
Nie sztuka Śmiać sę z płaskiego kawału ka- 
baretowego, mejąc w szatni dobre futro i w 
kieszeni pieniądze na kolację. Ale żyć i bun- 
tować się ciągle przeciw nudnej szarzyźcie, 
mając na swe usługi nielada broń, bo przy- 
szłość — to też nie sztuka, lecz prawdziwa 
młodość. 1 jeszcze jest jedna przyczyna za" 
bijającej wprost beawoli. Brak celów. Skoro 
się osiągnie jakiś jeden drobny cel—powsta- 
je pustka niczem nie wypełniona. Istotą Ży- 

cia jest pochód od jednego celu do drugie 
go. Wysiłek twórczy — to stawiaaie celów 
nowych i ich osłąganie, Jakie są te cele i 
jakie są' do nich drogi,—o tem kiedyindziej 
pomówimy. Tymczasem są sprawy aktual: 

niejsze. o 

Idea <Czwarików Akademickich» żyje. 

Jak dotychczas mają «Czwartki» wielkie po- 

wodzdnie i przypuszczać należy, że będą je 
miały nadal, Coprawda generalny <aranżer> 

czwartków kol. A. Bohdziewicz zginął gdzieś 
bez wieści, iecz zastępcy doskonale się spra: 
wują (aibo, jeśli kto woli—sprawlnją). Udał 

się znakomicie ostatni koncert w Sali Śnia- 
deckich. Publiczności dużo, wykonawcy nie- 
skończoną ilość razy bisowalł, Wieczór po* 

"nej 

zostawił b. miłe wrażenie. Oby tak dalej 
bylo. 

Wielka szkoda, że nie doszedł do skutku 
wieczór avgorski S; T. O. (Sekcji Oryginal- 

Kcła Polonistów U S. B). Dlaczego? 
Miejsca biedakowie nie mają. Niema sali, 
Dawniej w Grecji wychodził śpiewak-poeta 
na rynek i śpiewał, a ludzie go słuchali i ro- 
zumieli. Dziś RE ogłosiliby za warjata, a 
przytem obiliby i do policji oddali.Poszli do 
Bratniaka—sala ogniskowa zajęła. Cóż robić 
Om pace wc «wzięli» i odwołali. 
ryginalnie. Zapowiadali, piszli—i nic nie wy« 

szło. Szkoda, choć oryginajnie. Ż*rty żarta- 
mi — ale naprawdę szkoda, że szerszy ogÓł 
aksdemicki nie zapozna się z młodą taór- 
BŁ kió a warta uwagi i zainteresowa- 
nia. «Co się odwiecze — to mie uc'ecze> — 
prawda, ale z.wsze... czekać, potem znów 
€c$ sie zmieni. I przytem termin 8- gru- 
dnia — dzień tradycyjny: 

Na zakończenie jeszcze jedna sprawa. 
Wszystkim wiadomo, że konkurs na czapkę 
aksdemicką dąwno już został rozstrzygnięty, 
Niektórzy, bardziej niecierpliwi, na własną 
rekę zrobili sobie czapki. Podobno jednak 
zbyt się pośpieszyłi, bo Zarząd Bratniej Po- 
mocy wprowadził pewne zmiany i zamierza 
oddsć jednej firmie monopol na wykonanie 
PE czapėk. Nie o to jednak tu 
chodzi, Cała rzecz w tem, że zbyt już dłu: 
go odbywa się to «zmienianie» modelu i 
<wyszukiwanie» firmy, Pod adresem Zarządu 
Bratniej Pomocy niech wolno będzie skiero- 
wać, wyrażając się oględnie, — życzenie — 
(nle bardzo to nasz <Zarząd» lubi, bo trzy- 
ma się zasady «wie władza, kędy chadza»). 
Qi6ż, czy mie możnz tak przyśpieszyć nieco 
całą sprawę, by nadeszła wreszcie chwila 
uroczysta, gdy Bratniak wyda oficjalne za. 
rządzenie: <Zarządzamy z woli naszej z dniem 
dzisiejszym włożenie czapek». — A może 
na gwiszdkę? Justyn Araki. 

List do Redakcji. 
Do Redakcji «Słowa Akademickiego» 

w Wilnie. 
. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akade- 

mickiego Koła Wilnian we Lwowie odbyte 
dn. 20. XI, 1927 r. przesyła jakuajserdecz- 
niejsze życzenia owocnej pracy nowopow- 
stałemu «Pismu>. 

Jednocześnie powiadamismy, że Koło 
Wiinias we Lwowie podejmujemy się służyć 
wszelkiemi informacjami z życia Akademic- 
kiego Lwowa. 

Przewodniczący 
Kozłowski Eustachy. 
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eży się zwracać do Redakcji ul. Wielka 24. 

  

L powodu artykułu p, 
Artykuł powyższy ukazał sią w 

Kurjerze literacko naukowym krakow- 
skim z on. 14 |stopada b r., a pod- 
pisany jest: Jin Maleszewski (Wilno). 
Artykuł ten, wykazujący nieprawdo- 
podobną wprost nieznajomość rzeczy, 
nie poruszylby nas do tego stopnia, 
gdyby nie ten niefortunay dodatek 
(Wilno) przy nazwisku autora, 

Samo ujęcie tematu zdumiewa. 
Trubidurowie byli poetami Prowancji 
średniowiecznej, a Yvette jest utalen- 
towaną pieśniarką, ale nie peetką. 
Chcąc znaleźć jej odpowiednik śre- 
dniowieczny, mależałoby raczej wy- 
mienić żonglerów j od nich popro- 
wadzić (audaces fortuna adiuva') linię 
rozwojową do współczesnych piešnia- 
rzy — recytatorów i Vvztty. Ten błąd 
założenia byłby jeszcze najbardziej 
wybaczalny. Ale poco pisać, że „sie- 
mia g:licka szczyciła się równocze 
śnie Villenem i Bsyardem'? Cry 
R.belais jest tyIko i przedewszystkiem 
sprośnym dowcipnisien? To tylko 
wstępne nieścisłości, które do rzeczy 
nie należą. 

Autor wyobrafa sobie mylnie liry- 
ków dwornych średniowiecza, jako 
swawolnych piosenkarzy, bierących 
błahe i codzienne tematy za przed- 
miot swych utworów. Tymczasem te- 
matem poezji, uprawiautj przez tru- 
badurów prowanckich i ttuwerów fran- 
cuskich, jest miłość dworna, kióra, 
wedle doskonałego określenia prof. 
Jeanroy, jest mniej uczu.f:m niż doe 
ktryną, a jej zasady były parsfrsza- 
wane przez setki poetów XI i XIII 
wieku. Wedle teerji miłości dworaej, 
o której czytelnika polskiego najle- 
piej pouczy świetny artykuł prof. Po- 
rębowicza (Studja, Lwów 1904), ko- 
chanek ma być karnym sługą swej 
pani, poddać się bezwzględnie jej roz- 
kazom i kaprysom, czekźć cierpliwa 
najmniejszego dowodu łaski, a nadto 
rozwijać w sobie wszelkie zalety da- 
skonałego rycerza. Gdy trubadurowie 
przychodzili pa dwory możnych upie: 
wać wdzięki kasztelanek nie mieli za» 
pewne miny „frywolnej*, jak sobie 
wyobraża p. Maleszewski, a już cał- 
kiem niewąt»liwie nie przynosili giźa- 
ry ani mandoliny, ale używali iostru- 
mentu, który w zupełności przypomi- 
na nasze skrzypce. Refren „Do cie- 
bie płyną dźwięki gitary*.. nie po- 
chedzi przecież z epoki trubadurów. 

Tych peetów, mówi powściągliwie 
p. Maleszewski, była cała plejada, 
Nawet pr>yjmując, że ta piejada jest 
tak liczna, jak plejada córek Atlasa, 
plejada alixandryjska i plejada fran- 
cuska razem wzięte, to jeszcze [esteš- 
my bardzo daleko od rzeczywistej 
liczby poetów francuskiego i prowan- 
ckiego średniowiecza, Liczba znanych 
ze swych pieśni trubadurow wynosi 
czterysta, a truwerów lirycznych było 
około dwustu. A ile ich było w 
rzeczywistości? Tak bogata była twór- 
czość poetycka w ekresie krucjat. P. 
Maleszewski wymienia trzech poetów 
łako najgodniejszych uwagi. Myślalby 
kto, że dostąpił tego zaszczytu Ber: 
mard de Ventadcur, © którym pisze 
prof. Jeanroy, że, gdyby jęcyk  pro- 
wancki był mniej n eznany, już daw- 
no Francja chlubiłaby sig tym wiel- 
kim poetą, albo Bertrand de Born, 
liryk miłosny i autor gweltownych 
póezyj politycznych, Obek nich 
mógłby być wymieniony Thibaud de 

2 

t. „Od trubadurów do Yrattę Gailbart“. 

myc wem 

Champague, jako najwybitniejszy 
truwer liryczny francuski. W miejsce 
tych trzech poetów, reprezentujących 
lirykę dworną okresu wojen  krzyžo- 
wych, są wymienieni przez p. Ma- 
leszewskiego, jako przedstawiciele 
„wybitniejsi“ (risum  ieneatis, amici): 
Robert de Blois, auter dydaktvczne- 
go potmatu Chastiement des dames; 
G:mtier de Soignies, diugorzędny 
poeta, oraz Pierre de Molames, jak 
błędnie podano zamiast Moulins, take 
że mało ważny. | 

WW każdym razle ten ustęp arty- 
kułu p. Maleszewskiego wygląda tak, 
jakby kto powiedzizł: Romantyzm 
polski jest świetnym okresem, ma 
całą plejadę poetów, z których naj“ 
wybitaiejsi są: Zorjan Dołęga Choda- 
kowski, Krystyn Lach Szyrma i Jan 
Nepomucen Kamiński. Oburzyłoby to 
każdego; a więe także © rzeczach 
obcych nie wolno pisać, jak kto chce 
i co kto chce. 

Imci pana Maleszewskiego nikt z 
mas nie zna. Być może,. że ukrywa się 
pod tem nazwiskiem jakiś „frywolay” 
dowcipniś, który, umieszczając obok, 
może przybranego, mazwiska doda- 
tek (Wilno), chciał «uszyć buty» no- 
wemu Kołu Romanistów. Trudno na- 
prawdę przypuścić, żeby kto, pisząc 
poważnie, mógł zmieścić tyle niedo- 
rzeczności, 

Przyjęcie takiego artykułu przez 
Kurjer literacko-naukowy świadczy 
wymownie o ogólnej nieznajomości 
poczji trubadurów, wyłączając koła 
specjalistów. Wobec tego zaś, że za- 
ciekawienie lteraturą wieków śred- 
nich jest u nas znaczne, byłoby bar- 
dzo pożądane nowę wydanie, dosz- 
czętnie wyczerpanej a  prześlicznej, 
Antologii prowanekiej prof. Porębo- 
wicza. Możeby o tem pormyślało Kie- 
rownictwo Biblioteki Narodowej. 

Zarząd Koła Romanistów 
Słuchaczy USB 4Wilno, 

    

NASŁUCHANE. 

Z Koła Prawników 
U..S..B. 

Zarząd Koła przypomina raz jesz- 
cze kol. kol. o formalnościach, które 
winny być bezwzględnie załatwicne 
przed ferjami. 

Należy się spodziewać, że Koło 
nasze otrzyma nareszcie po ferjach 
własny, tak b. pożądany lokal przy 
ul. Wielkiej 24 lub na Bakszcie. 

Wkrótce też zacznie się ukazywać 
perjodyćznie oficjalny biuletyn Koła, 
omawiający życie prawników i poda- 
łący informacje z wydziału. 

* 

Sekcja wydawnicza K. Pr. podeje | 
do wiadomości kol. kel., że z powo- 
dów technicznych część skryptów u- 
każe się dopiero w ciągu firji Be: 
żego Narodzenia. Ponieważ zaś zain- 
teresowenie i zapotrzebowanie na nie 
jest bardzo duże, przeto kierownik 
sekcji prosi kol. kol. o zgłaszanie się 
do sekretarza Koła koł. Leżeńskiego 
we wtorki lub piątki między 12—13 
do sali I. USB. w celu pozostawie- 
nia swych adresów, pod które zosta- 
ną wysłane żądane wydawnictwa za 
zaliczk.ą 
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O „Sedziach“ Wyspiar 
skiego. 

Dziwną się nam wydaje rzeczą, 
że sztuka St Wyspiańskiego  „Sę: 
dziowie ', wystawiona w Reducie tak 
słaby wywołała oddźwięk Zaledwie 
parę drobnych wzmianek w recem- 

zjach teatralnych poszczególnych 
pism A co najważniejsze ton ich jest 
w stosunki rażącej nieproporcjonal- 
ności do walorów które przyniosła 
nam sztuka 

To też wydaje się nam słuszną 
rzeczą, iżby mtodzież akademicka 
która znalazła w sztuce naprawdę 
wielkie rzeczy godne przeżycia i za- 
stanowienia głębszego niż wszystkie 
razem wzięte sztuki t. zw Teatru 

Polskiego, by młodzież podkreśliła 
swoje stanowisko, stwierdzając że 

jej vurkt widzenia jest inny > 

Dokonamy w tem sposób -potrój - 
nego zadania: staniemy na stąnowis- 
ku tej prawdy, którą Żyjemy; stwier 

dzimy że idea teatru reprezentowa- 
nego przez Redutę nie jest nam ob: 

ca; spełnimy obowiązek względem 

Reduty, którą czyź samą goryczą 
mamy tylko karmić 3 

Grupa młodzieży akademickiej 
wydz humanistycznego U S B po 
leciła kol. H.  Wężyk- Widawskiej 
opracować dotyczące powyższej sztu* 
ki uwagi, które w syntetycznym szki- 
cu podajemy niżej: 

Nie mais zamiaru dawać wszech- 
stronnej recenzji, chciałabym tylko 
rzucić kilka myśli, które pozwolą 

ująć nasz stosunek do „Sędziów* w 
wykonaniu Reduty, a które może po- 
budzą jednocześnie szerszy ogół do 
zainteresowania się sztuką, nad którą 
nie woluo przejść tak łatwe do -po- 
rządku dziennego, jeżeli nie chcemy 
wydać o sobie jak najgorszego Świa- 
dectwa. Walory sztuki leżą przede 
wszystkiem w rozwiązaniu scenicz- 
nem, Ujęcie to nowe, rewelacyjne, a 
wytrzymane całkowicie. 

Odejście od inscenizacji realisty- 
cznej i umieszczenie dramatu w pła- 
szczyźnie na której takie (właśnie ta- 
kiel) objawy życia codziennego na- 
bierają głębokiego znaczenia symbolu 
idzie według mnie pe linji idei utwo” 
ru, sięgającego w źrenicę duszy ludz- 
kiej, postawionej wsbec zagadnień 
Życia i Śmierci. ; 

Jak więc wygląda inscenizacja w 
ramach tak polętych? 

Sceng podzielono na trzy części. 
Po środku, we właściwej karczmie 
widzimy podjum, ma które wchodzą 
tylko Sędziowie, tylko ci przed który- 
mi odkryła się prawda Praw Naj: 
wyższych (Dziad w rozmowie z Sa- 
muciem, Įewdocha w scenie rozpa- 
czy, sądziowie z urzędu, |Joas i Sa- 
muel oskarżyciel siebie). 

Poniżej odbywa sią akcja właści- 
wa — życie pełne małostek i nikczem-. 

ności. ; 
Na lewo i na prawo—dwa różne 

światy — jewdochy i Joasa — Świat 
nędzy i grzechu, upadku najniższego, 
rozpaczy piekielnej, skąpony w nie 
samowitem, czerwonem „świetle, a z 
drugiej stromy świat zatopiony w- 

omgie biękitno-nieziemskiej, będącej 
wyrazem najczystszych i najwyższych 
marzeń i olšnien 'dziecka-artysly. 

1 tak od dysonansu grających 
świateł,*poprzez pewną, na kontraście 
Opaitą symetrję akcji dwóch obrazów, 
po przez najgłębsze skrócenie du- 
chowe tych światów — idziemy do 
ującia istoty dramatu rozgrywającego 
się w duszy Samuela, — bo jego to 
jest przedewszystkiem  tragedja, fak 
słusznie zrozumiała Reduia, a nie 
Jewdechy, jak dotąd sądzono i pod- 
kreślano w teatrach, 

— Prześliczna jest scena pierwsza 
wejścia Samuela. Ileż w niej głębo- 
kiego zrozumienia rzeczy! - 

A ta muzyka ma m.otywach ży- 
dowskich oparta czyliż nie zasługuje 
ne uwagę? 

Mam jeszcze mówić o grze 
artystów, która się przyczyniła, že 
arcydzieła Wyspiańskiego słuchaliśmy | 
z zapartym oddechem, straciwszy pa- 
czucie rzeczywistości. Usterki były 
tak nieznaczne, że śmieszną wydała: 
by sią pretensja do „wytykania” mi- 
mo wszystko „dziur”. Należy pod- 
kreślć najpełniejsze odczucie przez 
artystów ról i ducha utworu, stwier- 
dzenie przez nich w każdym szcze” 
góle, że: 

nie ladacznicą jest teatr, 
że jest ducha świecą, 
że jest zwierciadłem i że jest 

! kešciolem, 
że jest na głowy  Sypanym po- 

piołem, 
areną słowa i muzyki krańcem”. 
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"KURIER G0SPODARCZY 
Nowe prawo przemya 

słowe. 
Rozporządzenie Prezydenta Rze- 

czypospolitej z dnia 7 czerwca b. r. 
© prawie przemysłowem wchodzi w 
życie zgodnie z art. 198 tego rozpo- 
rządzenia w sześć miesięcy po dniu 
jego ogłoszenia, czyli zaczaie ebo- 
wiązywać z dniem 16 grudnia r. b. 
Z miarodajnego źródła dowiadujemy 
się, że termia ten nie został odroczo- 
ny (mo2l wošč ta istniała w związku 
z nieogloszeniem przepisow i instru- 
kcyj wykonawczych a klauzulą zawar- 
tą w rozporządzeniu, že Rada Mini: 
strów może odroczyć termin ogólnie 
lub dia poszczególnych wejewództw 
ma trzy dalsze miesiące). Rozporzą- 
dzenie wykonawcze zostało już opra- 
cowane i lada dzień ma ukazać się 
w «Dzienniku Ustaw Rz. Pol.». W 
związku z tem w powołanych urzę- 
dach rozpoczęła się obecnie gorączko- 
wa przca przygotowawcza związana 
z wykonaniem postanowień nowego 
prawa przemysłowego, uchylającego 
dawniej obowiązujące przepisy. 

Ze względu na bliskość terminu 
a pierwszorzędne znaczenie dla na 
szego przemysłu i rzemiosła nowej 
Ustawy O prawi: przemysłowem, во- 
dajemy poniżej w głównych хагу- 
sach jej treść i zasady: 

Rozporządzenie Prezydenta R:ze- 
tzypospoliiej z dnia 7/VI rb. o 
prawie przemysłowsm  ogłoszonem 
zostało w Nr. 53 «Dziennika Ustaw 
Rz, Pol» z dnia 15 czerwca 1927 r. 
(poz. 468). Składa się z 10 zasadni- 
czych a»i-łów: : 

Dział I — zawiera <postanowie- 
mia zasadnicze». Za przemysł w zro: 
zumieniu rozporządzenia Uważa się 
wszelkie zatrudnienie zarobkowe lub 
przedsiębiorstwo wykonywane samoi- 
stnie i zawodowo, bez względu na 
to, czy jest ono wytwarzające, prze- 
twarzające, handlowe lub usługowe. 
Art. 2 wymienia w 22 punktach co 
nie jest przemysłem w zrozumieniu 
rozporządzenia i nie podlega jego 

ZePB1% M. 

Dział II — dotyczy przemysłu ze 
stałą siedzibą; wymienia rodzaje prze- 
mysłu, które wolno prowadzić dopi:- 
ro po uzyskaniu koncesji oraz wy- 
jaśni» tryb udzielania koncesyj. 
śe Dział III — odnosi sę do prze- 
mysłu okrężnego, za który w zrozu- 
mien u r-nia uważa się następujące 
zatrudnienia zarobkowe, wykonywane 
samoistnie, zawodowo i osobiście bez 
stałej siedziby przemysł wej: 1) sprze- 
'daż towarów, 2: skupywanie w celu 
"odsprzedaży, 3) proponowane i wy” 
konywanie drobnych świadczeń natu- 
ry przemysłowej, Kto zamierza pra- 
wadzić przemysł okrężny winizn u- 
zyskać liceneję (pozwolenie) właści= 
wej terytorjalnia władzy przemysłowej 
T-ej instanc i. 

„ Dział IV — zawiera przepisy do- 
tyczące targów gminnych i ustala ja- 
kie przedmioty należy uważać za 
przedmioty obrotu targowego na da- 
nym targu. 

Dział V — dotyczy korporacyj i 
związków korporacyj powstających 
ctlem: 1) pielęgnowania ducha łącz- 
ności orez utrzymywania i podnosze- 
nia godneści zawodowtj członków, 
2) pieczy nad utrzymaniem dobrego 
stosunku między członkami korpora« 
cyj i ich pracownikami, pieczy nad 
T młodzieży przemysłowej | 

L P. 
Dział VI — poświęcony jest spra- 

wie ucni orzemysłowych. Žž 
Dział VII — zawiera postanowie- 

Mia karae za maruszenie przepisów 
Roznorządzenią, 

Dział VIII ustanawia zakres kom- 
petencji władz przemysłowy: h. Staro- 
stowie są władzami przemysłowemi I 
instancji, z wyjątkiem miast: Warsza” 
wy, Ł'dzi, Wilna, Poznania, Torunia, 
Bydgoszczy i G'udziądza, gdzie wła- 
dzami przemysłowemi są maglstraty 
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W. MASSON. 

*% pom śmierci 
— W djademie tym było trzydzie- 

ści pięć pereł, niezbyt wielkich, lecz 
niezmi-rnie cennych, miały one od- 
ciń różowy. Wuj mój z niemałym 
tiudem zdołał dobrać owe perły w 
t'ągu kilku lat. Według słów mojej 
ciotki, djad<m ten kosztował sto ty- 
sięcy funtów. Obecnie wartość jego 
jest o wiele większa zapewne. | 

— Więc jest to olbrzymi kapitał! 
— zawcłał Anno. 

Nkt z obecnych nie sądził, by 
djadem mógł sę odnaleźć. Wobec 
zaginięcia tak cennego przedmi tu, 
sprawa, którą miał wyjaśnić Anno, 
wyłariała się z mgły, która ją dotąd 
otaczała. 

Jimowi zdawało się, iż obecnie 
nic nie mogło przeszkodzić wykryciu 
prawdy. 

— Kto, prócz pani, wiedział o 
istnieniu t«go djadamu? — pytał da- 
lej Aano. 

— Wszyscy domowi znali go, 
ciotka moja wkładała go czasem. 

— Cyy mała go na sobie w dniu 
śmierc.? 

— Tak, sądzę... — Betty zwr5. 
€iła sę do Anny, jakby Szukając po- 
twierdzenia, — tak mi się zdaje... 

| — Tak, pamiętam to doskonale, 

    

tych miast. Władzami przemysłowami 
Il-ej ine'anrli są wojewodowie. 

Dział IX—dotyczy rzemiosła; usta- 
mawia co się Uważa za rzem'osło w 
zrozumieniu rozporządzenia, jaki pe- 
winien być złożony „dowód uzdol- 
nienia", jaka powinna być nauka rze- 
miosła; następnie zawiera przepisy do- 
tyczące: mistrzów (majstrów) rze. 
mieślniczych, cechów i związków cee 
chowych, izb rzemieślniczych i wybo- 
rów do nich, 

Dział X —zawiera przepisy przej- 
ściowe i końcowe. 

O ile nam wiadomo, została już 
ogłoszona drukiem praca zawierająca 
treść rozporządzenia © prawe prze- 
mysłowem oraz komentarze do roz- 
porządzenia. (A) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
(n) Ceny w Wilnie z dnia 9 

grudnia r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 

та 100 klg., owies 40 — 42 — 43 (zalet- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 44 
— 45, na kaszę 41 — 42, otręby żytnie 30 
—3i, pszenne 31—32, słoma żytnia 9—10, 
siano 11—12, ziemniaki 12—14. Tendeucja 
spokojna. Dowóz średni. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
gr. za 1 kg,, krajowa l gat: 95—1U0, II gat, 
80 - 90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proo, 50 — 
52, razowa 38—40, kartofiana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 kig. 

Kasza manęa amerykańska 13J-150 gr. za 

1 krajewa 110—120, grycz: ta 95— 
1057 * prmcierana [ear seRowa SA=R, 
nę jęczmiena 60 — 75, jaglana 

Mięse wołowe 240 — 267 gr. za zs 
210—220, baraule 200 — 240 

350-"380, szynka wieża 350-360, wędzona a zona 
400—420. : S 

Tłaszezes słonina krajowa: I gat: 400 — 
420, 1I gat. 350- 380, amerykań:ka 430 —460, 
szmałec amerykański I gat. 450 — 480, II 
400 — 440, „sadło 400 — 420, ole] rošiinay 
240—260. 

Nabiah mieko 55—60 gr. za 1 litr, śmię 
tana 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ser twarogo: 180 — masto nieso- 
lone 650 To, Salon.) — 0, lasera, 
we 700—800 

Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek, 
Warzywa: kartofle 15—17 gr. za 1 kg., 

cebula 60 — 80, marehew 15 — 20, pie- 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, ogórki 50—80 gr. za | dzie- 
siątek, groch 85 — 60 gr. za kg., 
fasola 60 — 70 gr. za 1 kg, kalafiory 75— 
100 gr, za głó! kapusta Świeża 15—20 za 
1 kg., kwaszona 25—30, pomidorv 129 — 
150 grzyby suszone 800—1200 12 1 «g. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuk: 

bite 500_600, młode 300-748, gęsi żywe ite — е —. ęsi żywe 
8,00—1200, bite 7.00— 10.00, Śdyki A 

e we 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. 
о Owoce. ЛаЫка 60—100, gruszki 120 — 

" Cukieri kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
detalu), kostka I gat. 170 — 180, il gat. 160 
—170. 

Len: włókno I gat. 35—40 zł. za pud, Il 
gat. 20—25, siemię lniane 9,50—10,00 zł. za 
pud. Tendencja spokojna. 

Książki różowe 
Rok upłynął od chwili, gdy pierw- 

sze różowe i błęk tae tomy opuściły 
rodzinną drukarcię, a życzliwie przy- 
! przez młodocianą publiczność i 
prasę, utorowały drogę nastęenym 
książeczkom, A musiało ich być du- 
żo, co miesiąc dwie różowe i dwie 
błękitne, a tak przylem ułożone, by 
zadowolić mogły wszystkie gusta, by 
śmieszyły i wzruszały z kolei Stare 
szych, i młodszych, i całkiem maleń- 
kich, chłopaków i dziewczęta. Nie- 
siradzone redaktorki wydawnictwa, 
panie Janina Kwiatkowska | Stefanja 
Jerwiczowa, niemało trudu zadač s0- 
bie musiały, by odaowiedzieć wszy: 
stkim (a przedewszystkiem własnym) 
wymaganiem, dogodzić autorom i 
czytelaikom, a jedaocześnie utrzymać 
wydawnictwo na xamierzoaym pozio- 
mie, tak pod względem formy, jak i 
treści, Ale ze wszystkich prawie prób 
wyszły zwycięsko i dziś z dumą gpo- 
glądać mogą na pokż:ź1y szereg tomi- 
ków, zalegających półki księgarskie. 
Składają się na nie przeważnie prace 
oryginalne młodych poiskich pisarzy, 
ale redakcja wydawnictwa nie cofa 
się i przed przekładami, po które 
zresztą s'ęga tylko do firm najlep- 
szych. Takim jest zawsze pasjórujący 
chłopców Fenimore Cooper, (W Iwiej 
paszczy), takim laureat Nobla, Karol 
Spitteler, którego „Wrogowie dziew: 
cząt" w świelnym przekładzie Br. 
Neuf:ldówny dowodzą, jak znakomi- 
tym jest znawcą psychologji dziecię: 
cej, a zarazem, jak do dzieci mrze- 
mów ć umie. S»otykamy tu i „Szefi- 
rowy szal*, znanej pisarki Florence 
Mongomery, i przemłą, (szkoda że 
skróconą), „Rebekę z nad słonecz- 
nego potoku* Kate Douglas Wiggin, 

Wśród tomikó w, poś więconych ро!- 
skiej tworczości, na czoło wyb'ja się 
dłuższa, (rzytomowa powieść St.fanji 
Jerwiczowej „Tajemnica starego ga- 
belinu*. Losy bajecznie subtelnej i 
wreżhwej Uli Jsniekiej, w czasie wiel: 
kiej wojny, bshaterstwo jej w czasie 
istotnych niebezpieczeństw, osamot- 
mienie i tęsknota, wzruszą i zcjmą 
zarówno chłopców, jak dziewczęta, 
Przyczyniają się do tego i liczne, z 
humorem opowiedziane epizody ko- 
miczne, w których trochę: maże zbyt 
idealna bohaterka odzyskuje rumieńce 
i ruchliwość, należne „żywej dziew. 
czynce”. Starszych chłopców  pocią- 
gną niewątpliwie w miarę tajemnicze 
i pełae przygód eSka.by na Czorszty- 
mie» Kazimierza Piekarczyka i „Szma- 

— wtrąciła żywo Anna, lęcz w tej 
w chwili zbladła strasznie, a w oczach 
jej błysnął niepokój. 

— Oi jak dawna służy tu Fran- 
ciszka Rollard? — zapytał Anno 
Betty, 

— Z górą (rzy lata jużl 
— Rozumiem! — mruknął Anno, 
A w głowie Jima przemkaęła myśl, 

że wszyscy „zrozumieli, gdyż wszy- 
scy nagle przestali spogląd.ć w stro- 
nę p. Apcoff Zazwyczaj słu bę, bę« 
dącą kilka lat w jedaym domu, nie 
posądza się o kradzież. Nawemi о* 
sebami w domu Orenelle były tylke 
Anna Apceff i pielęgniarka. Co do 
pielęgni rki, wszyscy jednogłośnie 
uznali ją za wyższą ponad „wszelkie 
podejrzenia, : 

Myśl ta odbiła się na wszystkich 
twarzach, 

' Anno kręcąc głową ze zdumie- 
niem, oglądał zamki, Potem zabrał 
się do kasctki i ob:jrzał ją starannie. 

Ach, — zawołał nagle z prze- 
įgciem, nachylając się nad kasetką. 

Kasrtka mie była zamykana na: 
klucz. Miała trzy złote guziczki, któ- 
re poruszały się oddzi:laie i tworzy- 
ły dosyć skomolikowany mechan zm, 
by Otworżyć ją należał» wiedzieć ile 
razy został pukręcony każdy z gu- 
ziczków. 

— Ależ tu niema mowy © wyłae 
maniu zamku! — zauważył Anno. 

i książki błękitne. 

ragd lzydy” J. M. Taylora. Ta ostat- 
mia, zawikłana, wymagająca już pew- 
nych wiadomości historyczno geogra- 
ficznych, zawiera z fimowem  zacię- 
ciem skreślone dzieje wyprawy mło- 
dego polskiego uczonego do niezba- 
danych części pustyń afrykańskich, 
gdzie ukryci spadkob tecy dawnych 
egipcjan do czasów współczesnych 
przechowali dawne: obrzędy i oby: 
czaje. Q udaiewe tomki zapoczątko- 
wał ostatnio Jia Staszkiewicz pierw- 
szym tomem oyszncj powieści hista- 
rycznej z 1830 r., „Dobosz Wołyń: 
ców”. Ni doskonale podmalowanem 
tle wybuchu rewolucji listopadowej 
rozwijają się przygody Felka, czelad- 
nika szewckiego i dzieluego dobosza 
Olesia, które z zapartym oddechem 
śledzić będą napewno przedstawiciele 
obu płci. 

Różowa bibljotrczka, przeznaczona 
dla dzieći ułodszych, zawiera kilka 
powieści © charakterze bajsk, jak 
„Bubek - Bisza* H Iny Zawadzkiej, 
„Wróbel Mkado* R Kwiatkowskie- 
go, Zcfji C:sanowy „Podróże Karme- 
li*, śliczne «Klechdy Skandynawskie* 
w Opracowaniu Władysławy Wlekliń- 
skiej, ale nie brak w nich też oso» 
wiadań cz ży ia», jak paradna „Dui- 
dzia* ]'nka Muzyka, „Agatka ze Stae 
rego Masta" Z. R:bskiej. „Nasza 
Krychna* Kwi”ciń skiego, „O>owiada- 
nia Babuni* H leny Zi:liński*l i inae. 
Poezję dziecięcą reprezentuje Eugenja 
S»lska, utalentowana autorka „Przy- 
gód Zosi i Rysia u Króla Atramenta* 
oraz „Mistorji ze strychu”; wszyst<ie 
jej wierszyki odznaczają sią pomysło- 
wością, humorem i łatwym, dobrze 
wpadcjącym w ucho dziecka wier- 
szem. 

Bardzo  śtarannie potraktowana 
stron. gr-ficzna, estetyczne, w nie- 
bieski:j lub różowej barwie utrzyma- 
ne okładki, komponowane przez naje 
zdoloiejszych naszych ilustratorów, z 
Kamilem  Mackiewiczem, Jadwigą 
Przeradzką, L. Chejfecem па czele, 
jeszcze m Iszemi czynią te ks ąż'czki. 
Nadchid:ąca Owiazdka r:uca na nie 
w tej chwili osobny promyczek, a 
napewno wicie z nich znajdzie się w 
worku spacerującego już po Świecie 
św. Mikołaja, Zacny ten Święty i do 
Wilna już erzez szperkę w drzwiach 
Redutowych zay'ąd ł, miejmy więc 
nadzieję, że i> wileńskie dzieci przy 
okazji świątecznej bliższą z różowemi 
i niebieskiemi książkami zawrą zna- 
jomość, !H. L 

— Zapewne ciotka moja zapom- 
miała zamknąć kasetkę, — odrzekła 
Betty. 

— Tak, to jest možliwel — zgo- 
dził się Anno. 

— Przytem pokój ten był otwarty 
po śmierci mej ciotki, aż do następ- 
mej niedzieli, —dodała p. H «low. 

— Tak, tak, cały tydzień, pod- 
czas gdy Waberski był w domu, 

— Tak..—zaczęla niepewnie Bet: 
ty.—jednak, ja myślę, że djadem ten 
leży gdzieś indziej, że się znajdzi*. 
P. Borys mis! nadzieję na pewną 
sumę, której zażądał od rejenta mej 
ciotki, p. Schasit, Liczył też na to, 
że ja przestraszę się jego gróźb. To 
też nie sądzę, by posuwał się do 
kradzieży, spodziewając się większych 
zysków skądinąd. 

Jim dopiero teraz przypomniał so- 
bie o Borysie Woberskim, Teraz u-' 
cieszył się, na myśl, że winowajcą 
może b,ć ów przykry człowiek. Lecz 
znów wywody B:tty mąciły jego ra- 
dość j śli bowiem pomiędzy Wober- 
skim i Anną Agcoff istaiało jakieś 
porozumienie, to djadem mógł przy- 
paść w udziale Annie, wzamian za 
pomoc w morderstwie. Fakty były 
stanowczo przeciw Annie. 

— f%jęc szukajmy, czy djadem 
ten nie jest gdzieś ukrytyl—zdecydo- 
wał :Aano.—Pani zaś poradzę odaieść 
tę kaselkę dziś jeszcze do banku. 

      

з в о о 

Notatki muzyczne. 
Tydzień ostatni był bogaty we 

wszelkie wrażenia muzyczna skutkiem 
koncertów, uruchomienia wileńskiej 
pok wieczorów dobroczynnych 

P- 

Marja Labla. 

Srodze się zemścił» niepomierne 
reklamowanie « nakomit' ści europa|- 
skich», nikomu nieznanych i najzu- 
pełaiej podrzędnych, na samych - że 
przedsiębiorcach koncertowych z po- 
wodu nirufaości, jaka nastąpiła, po 
doznany h przez publiczność rozcza- 
rowaniach, 

S:umne zapowiedzi kencertu pry- 
madony operow:j p. Marii Labia nie 
ściągnęły tłumów do «Reduty». A 
szkoda! Tym razem mieliśmy przed 
sobą—naprawdę —całkiem niepospoli- 
tą artystkę. Piękny i soczysty głos, 
używany z niesorównanem  mistrzue 
stwem, łącznie z niezwykle żywo się 
przejawiającym temperamentem, iście 
południowym coraz niezawodna muzy- 
kalność składały się ma produkcję 
człkiem  niszwykłą  pozostającą па 
stałe w pamięci, Talent i przyzwyczae 
jenie do sceny operowej nieraz uno- 
szą artystkę w stronę trochę nad- 
mierntj—jak ma estradę koncertową — 
wyrazisiości i ruchliwej mimiki. Re- 
pertuar koncertantki zawierał; szereg 
pieknych utworów włoski.h z wieku 
XVII, z wielką brawurą wykonane 
wecknie piosenki ludowe i mniej 
zmane arje Verdiego i Rossiniego. 

Etuzjastyczne przyjęcie, zwłasz- 
czą w drugiej części koncertu, zachą- 
ciło wielką artystkę do licznych nad- 
datków. 

Dyrektor R f Rubinsztejn ze zwy- 
Ма sobie umiejętaością akompan- 
jował 

Ida Makowerówna. 
Młoda fortepianistka, ktorąšmy już 

nieraz <łyszeli, jako webitną u zenicę 
(prof. C:cyljl Krewer), wystąp ła, po 
raz pierwszy, z własnym koncertem 
składając dowody talentu i sumiennej 
pracy. Bardzo chwalebne opanowa- 
nie tech icznych trudności, ładne ude- 
rzenie, iateligentne ujęcie 1 znaczne 
owładnęcie wykonania wskazuą па 
niemały stopicń dojrzałości artystycz= 
nej. Wszystkie utwory kontemalacyjae 
oraz wymagające wytworności i wdzię* 
ku najlepiej się madają do przyrodza- 
mych warunków koncertantki. Naj- 
mniej odpowiednie są dzieła, wyma- 
gaące potegi męskiej ;(Legenda św. 
Franciszka), albowiem  „fortepianistki 
nie jest dość prłae dja wywołania 
całkowicie zamierzonego wrażenia”. 

W spółudział birdra cenionej śsie- 
waczki miejscowej p. Elty Igdal wn ósł 
pożądane  Urozmaiceaie 
Akonpanj?wał wybornie dyr. 
Rubiaszteja. 

Stanistaw Korwin-Szymanowska' 
Znaaikomita polska pieśniarka, nie 

R.f. 

poraz pierwszy jut, zach wyczła w nie« | 
dzielą naszych miłośnków muzyki. 

Najwyb toiejszą właściwością p. 
Korwin-Szymanowskiej jest nieaospo- 
lita muzykalność, umożliwiająca jej 
zwycięstwy nad najbardziej — zdaje 
się — niedos'ęsnemi u worami. Wy- 
śmienita szkoła wokalaa, przy ładnym 
głosie, niezwykła intuicja artys'yczna, 
w połączeniu z wyborną dykcja, two 
rzą całość w maj 'osko1alszej formie. 

Bogactwo i rozmaiteść programu 
wskazywały na wielką skalę odtwór- 

M 

L
K
D
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Beity zamknęła kasetkę i zręcznie 
skorzystała z mechanizmu. Rozległy 
sią trzv ciche trzaśnięcia. 

Czy pani zamknęła w ten sam 
sposób, w jaki zamykała p. Harlow? 
—zapyteł detektyw. 

— Ne zńałem jej tajemnicy, —0d- 
rzekła stawiając kasetkę na miejsce. 

Przystąpiono do dalszych poszu- 
kiwań, lecz bez rezultatu. 

— Nigdzie więcej nie możemy 
szuk:ć tego djademu!—rzekł Aano. 

— J:st jeszcze pokój, który powi- 
nien b,ć zrewidowany, — zauważyła 
spokojnie p. Ascoff. 

Zcozumiała ona, że podejrzenia 
padało na nią, Już to chociażby, że 
wszyscy tak starannie uaikali jej wzro” 
ku, było dowodem, że się nie 
myliła. 

Anno obejrzał się dokoła. 
— Cóż jeszcze moglibyśmy zre- 

widować? 
— Moje pokoje,—brzmiała zimna 

odpow edź. 
— O nitl—zawołała gorąco Baity. 

—ja tego n.e chcę! 
— Ale ja proszę, tak będzie dla 

mnie najlepiej. | 
P, Becs nie mógł powstrzymać 

się od uwagi: | 
— Propozycja-p. Apcofi jest bar- 

dzo na miejscu. 
Młoda dziewczyna zwróciła się do 

detektywa: 

koncertu. — 

MEKESEKEFZENEBEZAEEZONOCONZENNEEENZUCYNENZEM 
W związku ze zbliżającym się okresem zakupów śŚwiątecznych 

Administracja „Słowa'* przygotowuje 

przedświąteczny numer „Słowa” 
który ukaże się w dniu 18 grudnia. 

Polecamy go uwadze sfer kupieckich jako nadarzającą się pierwszorzędną okazję 

EZEEEZEZEZZEE EZEZE 

  

WYPRZEDAŻ 
resztek i wysortowanych towarów z 

ustępstwem 40—50 proc. . 
TYLKO od 12 do 19 grudnia 1027 r. 

- om. LEONARD PIKIEL I Syn, 
Wielka 28, Tel 11-55, 7 — « 
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a Welki wyborl & Das sindi z 
gi aksamitu, pluszu, jedwabi, wy obów = 

Saso T, Odynlec | S-kū 5 е a gotówkę | A raty, = в U 
oleca m 

(a „Manufaktura Łódzka” ® Wilno, ul, Wielka Nr. 19. 

= WIELKA 21. " poleca 
" NACZYNIA ze szkla, porcelany 

a=. i fajansu   

Lekafėc  Kafulčai, Eiamanow., 
D brzański umieszczają chorych 
celem operacji ginekologicznych i 

i odbycia porodu, Zakład Położaiczo- 
@ nekołogiczny, Al:ja Róż (Leczni- 

ca Dr. D:mbowskieg>) 

(serwisy stołowe od 16 50) 
Wazony, figury e.t.c. 

NACZYNIA alumiaiowe, emal]o- 
wane i kamienne 

NAKRYC'A stołowe  platerowa- 
ne i stalowe. 

Wszelkie artykuły dia gospo- 
darstwa domowego. 

Sprzęty kuchenne, szczotki. 

LAMPY 
€iektryczne i naftowe. 

Towar pierwszorzędny — wybór 
duży — ceny przystępne. 

  

czą. Świetnie akompanjował brat 
koncertantki p. Feliks Szymanowski. 

W przyszły wtorek wystąpi artye 
stka ze swym drugim bratem dyr. 
Karolem S ymanowskim, znakomitym 
kompozytorem, pieśni którego wypełe 
nią cały program, niezwykle interesu- 
jący i będący specjalaością koncere 
tantki, 
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dla reklamy. 
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— Nie pójdę tam 
Wszystko znajdziecie otwarte, 
jedna szuflada jest zamknięta, klucz 
od niej leży w kasetce па tualecie. : 
Poczekam na panów w bibljotece. 

Aano ukłonił się, lecz zanim zdą- 

Słowa te był i e tyiko yły zupełnie nierrozu. 
miale dla komisarza, jego sekretarza 
1р В сс : 

Maurycy Tzvenet wpatrywżł sią 
badawczo w znzkomitego detektywa, 
jakby chcąc zadać mu jedno z tych 
pytań, do których upoważnił go sam 
Aano. : 

Lecz komisarz, saniąc jeszcze za 
zmęczenia po prędkim kursje PD 
schodach, zaczął pierwszy. 

żył zwrócć się ku wylšciu, Betty 
Uczyniła gest, za który Jim ucałował- 
by ją chętnie: oto zbliżyła się do An- 
my i objęła ją serdecznie. 
k — 2Бвіап‹ z tobą, Аппе, — kor 

a. — D;prawdy uważam, że rewi* — Można z góry być 

zja_w twoich pokojach niema Sensu. że nie znj izlemy: tu nie ciektwego = To mówiąc wyszła z nią z PO" śliczna panienka nie zapraszałaby tak 
koja. nas do rewizji, gdyby wled 

ROZDZIAŁ XV. ji, gdyby wiedziała, że 
możemy tu coś wykryć. ' 

Odnalez enie strzały. — Nic zgóry nie można  twier- Pokoje p. Apóoff żnajdowsły się dzić, — odrzekł Aaao. Zobaczymy! 

ma drugiem piętrze, okna ich wycho- 
Jim wszedł do saloniku Nie miał 

dzły do ogrodu. B,ła tam mała sy- ochoty b 6 ebtcaym przy tej sil 
pialnia i salonik dosyć obszerny, o 

Miał on ochotę uporządkować w 
niskich suf tach. swej głowie cały dotychczasowy ma- 

Aano obejrzał się po pokoju i za- terjał śledztwa, składający sią z fa- 
uważył. 

kitów, podejrzeń i kłamstwa. Posta: 
— Istotnie jeśli wziąć pod uwagę, 

nowił więc sprawę tę rozpatrzyć z 

że mieszkanka tego pokoju była śmier. JYUch punktów widzenia: za i prze- 
telnie przerażona, to mogła długo 

ciw. 

błądzić, zanim znalazła kontakt, gdyż Widząc na biurku papier, atrament 
niema go Dad łóżkiem. 

i pióro, zabrał się do pisania, w nas 
„. Lecz natychmiast wzruszył ramio- dziti, że rewi ja potrwa okelo godzi- 

nami i dodał: my, w cągu której zdąży opracować 
— Alet naturalnie każdy szcze” swe zadanie. 

gół musiał być tak obmyślany, by 
nie przeczył rzeczywistości.
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Damazego 

futro 
Aleksandra. 

Wach, sł. « gi 7 m. 26 

Zach sł. o g. 15 m, 28 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. S. B. 
a dz; 9 —XAI. 1027 : 

Gtócterie 
średwia i уе 

Temporaiara ` 02 
średnia й A 

Opad do" 
bą w czę j zy 

Visi: ! Poludniovo-Wechodai 
przeważający 

U wag i: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 14°С 

* Tendencja barometryczna bez zmian. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Wieczór Sodzlicji Mar 
(Jańskich. Dać w niedziele, o godz. 
17.30 w sali gimna jum SS Nszare- 
tanek (Piaskowa 4, odbzdzie się 
wi czór sodzlcyjny ur:ądzany przez 
Radę Związkową Sodalicji przy Do- 
mu Sodal cyjsym, 

— () Złoty jubileusz Ojca Św. 
Wobec przypadającego w 1929 roku 
złotego jubileuszu kapłańskiego O|:a 
Św. przygotowują się na ten rok 
różne Dbeatyf kacyjne i kanonizacyjne 
uroczystości. Już teraz toczą się pra- 
севу kancniczae i Kurja Wikarjatu 
Rzymskiego rozpatruje akta proce- 
sowe. 

URZĘDOWA. 
— Awanse nższych funkcjo- 

marju:zy policj. Dowiacujemy się, 
że w najoiiższym czasie awansowani 
będą nirsi fuskcjonarjusze (w licze 
bie 12) Urzędu śledczego Niezależnie 
od tega do Komendy Głównej P.P. 
psszły wnieski o awansowanie зтеге- 
gu cfcerów, oraz dwóch st. przodow- 
mków na aspirantów, 

SAMORZĄDOWA, 
— Ze zjazdu wójtów» : pisarzy 

pow. Wileńsko - Trockego. W 
dniu wczorajszym odbjł sę w Wilnie 
zjazd wójtów i pisarzy pow. Wil ń- 
sko-Trockirgo. Obrady poświęcone 
były główn e omówieniu technik! wy- 
borczej zbliżających się wyborów do 
'S4mu i S natu. Obradom przewodni 
czył p. siarosta Witkowski. 

BAIBJSKA. 

— (x) Kvestja bu dowy tra- 
mwai miejsk ch dojrzewa, W po- 
niedziałek dnia 11 b. m. o godz, 6 
30 wiecz odbędzie się w M.gstra- 
cie posiedzenie specjalnej komisji, 
przy współudziale inżynierów fachow- 
ców, którzy przędstawią swoje pro- 
jekty przyssłej buiowy tramwai ele- 
ktrycznych w Wilnie, 
54 — (x) Badania nad zrealizo- 
wan em projektu budowy ele: 
ktrowni m ejskej W dniu wczo- 
rajszym przybyli z Warszawy do Wil- 
ma dyrektor tramwai warszawskich 
inż, Fuks i prcf inż. Szapiro z Kra. 
kowa, w ctlu zbadania stanu miej- 
„kiej elektrowni, oraz przedłożonych 
i wypracowanych przez miejską sekcję 
techniczną projektów rozbudowy obec= 
nej, ewent. wyszucania odpowiednie- 
-go miejsca pod budowę nowej ele- 
ktrowni. 

Podkreślć należy, jż przy ewen- 

Pzayem 

tualnej budowie moweį elekirowni 
miejskiej wzięty będzie przedewszy 
stkiem pod uwagę nejbl ższy teren 
przy kolei, lub taki gdzie będzie 
można dobudować odnogę kolejową, 
co S'ę przyczyni w znacznej mier e 
do zmniejszenia kosztów przy zao- 
patrywan u elexirowni w opał. 

Niezależnie od powyższego p. inż. 
Fuks bada równi*ż tereny pod bu- 
dowę tramwai miejskich.. 

— (x) Lustracja wień kich 
piekarni. W zwą:ku z projekt-m 
budowy przez miasto piekarni mecha- 
mcznej, przybył w dniu wczorajszym 
do Wilaa rzeczozu'wca  przedsię- 
biorstw piekarniany h p. inż. Łswic- 
ki, w celu zapoznania SĘ z miejs:0- 
wemi  przedsiębiorstwami  piekarniae 
nemi, jak również projektem budowy 
piekarni przez miasto. Równocześnie 
p. inż. Lewicki w towarzystwie ko 
misi w składzie nacz. lekarza m, 
Wilna D.ra Minkiewicza i kierownika 
wydziału imwes'ycfi miejskch inż, St. 
Budnego zwiedził poszczególne pie- 
karnie w Wilnie. 

WOJSKOFYA. 

— Ssięto 5 pułku p, iegj W 
dniu 18 b. m. odbędzie się Uroczy: 
steść święta pułkowego 5 p.p. Ira, 
Na program zł.żą się: w dniu 17 XI 
o godz. 16 akademja i przedstawienie 
w Teatrze Polskim, w dniu 18 msza 
celebrowana przez ]. E. biskupa B1n- 
durskiego w kościele Św. J:na i ka* 
zanie, potem dif lada r ułku 

AKADEM'CXA. 
— Wieczory d.skusyjne <Odro- 

dzenia». W ub'egły poniedz ał k roze 
począł się cykl rif rarów z dziedziny 
ideologji Stow-r yszenia Młodzieży 
Akademickiej „O iredzenie". W sali 
I gmachu głównego U S. B. zgro- 
madziło się ponad 30 osób. Dysku- 
sja ożywiona, 

Jutro w poniedziałek o g. 8 wiecz. 
w sali I mastępny ref:rat p. t. „Aka- 
demik a kwestja społeczna”, Po refe- 
zacię dyskusja. 

Wie zory dyskusyjae odbywać się 
będą każdeg » pon.edziałku. 

SZKOLNA. 
— Odc'yto samorząd: e szko!- 

nym. Przy Kole M łośorów Szkoły 
Twórczej powstała sekcja samorząju 
szkolaego. Do sekcji tej mogą nale- 
żeć osoby nie będące członkami Ko- 
ła. Zdaniem sekcji j 'st zbadani: pode 
staw teoretycznych i opracowanie pro- 
jsktów realizacji samorządówszkolaych, 

Pierwsze zebranie sekcji oabędzia 
się we wtorek da. 13 b. m. o godz, 
6.:ej punkiu Inie w lokalu szkoły pow- 
szechnej Nr. 39 Królewska 9. 

Na porządku dziennym referat W. 
B>rowskirgo: «Samorząd S$ kolry na 
tle zagadnień pedagogiki socj-l ej», 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Oficerów rezerwy 

wzywą wszyskich na zebranie icfor- 
macyjne w dau 18 grudnia b. r. o 
godzinie 12 w S kretarjacie Związku. 
Sprawy nirrws Orędnej wagi, 

— Ode yt p. Wacła:a Stud- 
nick ego, w niedziele, da 11 giud- 
nia 1927 r., o godz. 5 m. 30 wiecz. 
w loxsiu S warzyszenia Techników 
(Wiłrńsks 33), odb dzie się dla człan- 
ków Zwązku Pracowników Miejskich 
odczyt p. Wacława Q zbert Studnic- 
kirgo, ilustrowany przezroczami, o 

Wil uie, 

  

s > 

  

ZA DUSZĘ 

Ś. + P. ZENONA ŁĘSKIEGO 
odprawiona będzie dnia 13-ро grudnia o godzinie 10-ej msza — 

w Katedrze w Kaplicy Św. Kaximierza, na którą prosi krewnych, 
przyjaciół i znajom, ch 

RODZINA. 

LT i i CÓŻ 
Konterencja w sprawie prac przedwyborczych 
W związku z ustaleniem prac 

przedwyborczych, w dniu wezoraj- 
szym, w godzinach południowych ed- 
była się u pana Wojewody korf ren- 
cja, przy. współudziale prezydenta m. 
Wilaa p. F.lejewskiegu, Komisarza 
Rządu na m. Wilno i starosty pow, 
Wil.Trockiego, w celu omówienia 
planu prac przedwyborczych. 

Tegoż dnia wieczorem odbyła się 
tego rodzaju konf 'rencja w Magistra« 
cie przy współudziale prezydenta 
miasta, przedstawicieli  Mag'stratu 
į Komisarjatu R:ąiu. Na korfersnėji 

t.j omówioną była między innemi 
sprawa przepr-wadzenia przez Magi- 
strat spisu ludności uprawnionej do 
głosowania przy wyborach. Jk wia: 
domo, listy wyborców mus ą być w 
m;śl ustawy zakończone do dnia 27 
grudnia r. b. poczem zostaną przed- 
łażone odnośnym władzom. Rwno- 
cztśnie dowiadujemy się, iż ostatnie 
m auowany prz:z Magistrai, ma sta- 
nowisko prrewodnlczącego b'ura spi- 
sowego p. Łuczkowski nie przyjął te- 
go stanowiska. 

Projekt budowy linji wąskotorowych. 
Dowiadujemy się o najdowszym 

projekcie władz kolejowych przystą- 
pi:nia na wiosnę do budowy wąsko: 
torowej liaji kolejawej ma szlaku: 
H inczary — Kleck—Nieświ:ż—H »ro" 
dziej. Projtkt przewiduje dalsze prze- 
dłużenie kolejki do N wogródka, a 
następnie Nowojelni. Równocześnie z 
tem wąskotorówka st'nowiąca pry- 
wainą ' własność ks. Radziw lła da- 

h»dząca ob:-ni: do O'niszkowicz 
ma być przedłużona do Łubieńca, 

D» dalszych projektów zaliczyć 
n-leży połączenie takąt wąskotorówką 
(75 cent. szerokość osi) Wilaa z Ne- 
menczynem. Nis potrzeba dodawać, 
że powstanie tych kałejsk będzie mia- 
ło ogromne znaczene dla życa go- 
spodarczego Kresów. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteck e W nedzicię, dnia 1l go 
grudaia 1927 roxu e godzinie Tee] 
wieczorem w S li Ś wadeckich Uni- 
wersytetu Prof D- Franciszek Bs 
sowski wyglosi odczyt p, t: «Wpływ 
sądowa ctwa Biskusów na Prawo 
rzymskie», Wstęp 50 gr., dla młoe 
dzieży 20 gr. 

— Walne doroczne zebranie Wil. 
T:wa Lekarskiego. Dna 14 zo b. m: O go- 
dzinie 19 30 odbędzie się w lokalu własnym 
walne doroczne zgromadzenie Wileński: go 
Towarzystwa Lekarskiego z nasiępującym 
porzątkiem dziennym: 

1 Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 
2. e” Zarządu na rok 928 

razie braku quorum O zodz. 29 е te- 
goż dni: odbędzie się powtórne zebranie, 
wożae zakk: jol ir Ing " 

— Rappersw o 1des, Dnia 
grudaia i ов 7 = sa | Śniadeckich 
U S$. B staraniem Narod. Org. Kobiet od- 
będzie się odczyt dr, Adama Lewaka kusto- 
sza muz: um rapperawi'skiego na temat: <Rap- 
perswii, jego idea przewodnia, zbiory muze- 
sine, bibljoteczne i archiwalne». Bileiy w ce- 

nie od 2 sł. 50 gr. do 30 gr 

С ROŻNE, 
— Cystochowa emięrantom 

łitrwskim, Mogisirat m. Czę:tocho- 
wy zawiadomił p. Wojewodę Wiień- 
skiego, że ua skut:k werwania do 
społeczeństwa o niesieniu pomocy 
emigrantom litewskim, znajdującego 
się w w.wiadzie udzielonym w sragie 
przez Marszałka Piłsudskiego, Magi- 
strat asygnow.ł 750 ał. па pomoc 
dla tych emigran'ów. 

— Z dzialalności Wil. Twa 
Rolniczego Wilińskie T-wo Rolnie 
c'e, ri strudzenie pracując ma polu 
po iniesienia kultury rolnej na Kre- 
Ssch, zorganizowało ostatao w O'1- 
ż:dowie, Dołhinowie i Michaliszkach 
mieczarnie spółdzielcze. Zebrania or- 
ganizacyjne jut się odbyły, Dokona« 
no wyborów Zarządów i Rid Nad- 
zorczych. Prace techa'czne prowadzo- 
ne są obecnie intensywne. N ezależ- 
nie od tego w dn. 18 19 i 20 b.m. 

  

  

Kramera 
TERMOMETĄ     

zmierz przedewszystkiem 
«mpereturę cięptomierzem 

a GO Alės grarantuje sa 

dckładność, czułość i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosimy zwracać uwrgę 
na powyższą markę PRASA i firmę, 
gdyż w :sp'zedsży znajdują się 

również falsyfikaty. 

      
  

CE ZŁOTYCH może każdy 
1 000 zarobić ez łatwe: che- 
miczne fabrykacje. Praktyczne rerepta 
w jęryku polskim. dajcie prospek- 

tów. Zamiejscowi pioszeni o d< łącz. 
40 gr. znacz. poczt, Adres: Biuro 
Ogłoszeń S. Jutana, Wilno, Niemiec- 
ka 4, dia D-ra Chemii. 

тагома 
mleczarnia J. HEJBERA 

ul. M ckiewicza 0. 
Poleca najlepszą w Wilris 

śmietankę pasteryzowaną, rów: 
—mież i mleko _ pasteryzowane 

w butelkach, Wyborowe sery: 
Szwajcarski orys'n>!1y, Tylżycki 
tłusty, Resfora, ziilone serki. 
Śmietanka kren'©*z  Nelšwie2- 
sze masło wyb Sv" prasowane, 

CENY UMIA£X J WANE, 
Filje: O trol-:>> 

pas:2*-- Ludwisa 

  

  

    

   

    

Ka'cy z was, Czylelnicy, powinien 
mieć u siebie w domu radio 

Rezwzględnie najtańsze . ПНИ 
muzza źródlo zakupu. 
radjoaparaiów (deiektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz cześci składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. w. 

Pierwsza Krajowa Fabryka О Ы! эг- 
ników Radjowych Fabrvka i B ur»: 
Warszawa, ul |erozol mska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania“ 

na l-ej wystawie w Krakowie. 
kn stale zaopatrzone w aparzty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

latorv, baterje anod. i t, p. 
UWAGA: pp. wojskowym, urzęd- 
nikom, nauczycielom i osobom 

  

  

  odpowiedzialnym dogodne warunki, 
Spłaty 5 - M ESIĘCZNE. 

Z»mówienia uskuieczniawy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelke zapyta- 
aia listowne i telefoniczne dokład. 
nie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelmk pragnie nabyć 
dajemy nzwłoczną odpowiedź. , 

Zapamietaj adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Al. | 'rozolimska 03, 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy, 
Na żądanie wysyłamy na prowincję   monterów. 

N566506966666657: 

Karzewo okrągłe! tarte 
olcha, brzeza i dąb 

zakupują 
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odbędzie się, staraniem T-wa kurs 
rolniczo - hadowlano « ogrodniczy w 
Michaliszkach, pow. wil:ńsko Troc- 
kiego, Podobae kursy odbędą się też: 
10 11 i 12 b. m. w Oraużyszkach. 
13 1 14 b. m. w Klewicy i 15 i 16 
b m. w Dorcy, j 
sd — Przypominamy, że w dniu 
Ózisiejszym o godz. I bp. м $. 
Mejskiej Zosia śni swój sem o kwia- 
tach, elfach i krasn ludkach; mamy 
nadzieję, że miodzież tłumnie pośpie- 
Szy podziwiać te cuda, 

— Sprostowanie Da wczorajsze- 
go Sprawozdania z Il walnego zjazdu 
zenłinek, wkradło się kilka omyłek 
a mianowicie: sprawozdanie kasowe 
i ref:rat o jedwabaietwie wygłosiła p. 
B>rkiew czowa a nie p. Kotwiczowa 
P. Marja Iwaszkiewiczowa jest radną 
m. Wilaa z ramienia Zjedaoczenia 
Stowarzyszeń Kobiecych jako — с2? эп- 
kini Narodowowej Organ zacji Kobiit, 
a mie j-k mylaie wydrukowano z ra- 
mienia Zw. Lud. N r. Pozatem Naro- 
dowa O ganizacja Kobiet prosi nas o 
zaznaczenie że jest organizacją bez- 
partyjną zustłaie samod'i:loą i ne 
stanowi ekspozytury żadnego sironni* 
ctwa politycznego. 

TEATR ! MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. <Szczę- 

ście Frania» z Jaraczem. Dziś i jutro wy« 
siąpi w Redacie na Pohulance niepospolity 
aktor, f scynujący głębią przeżywania i ży- 
wiołowym temperamentem, Stefan Jaracz { 
odtworzy postać główną w tryskającej szcze» 
rością ujęcia tematu, jak :'6 «nież wieczy Świe 
żywą foimą artystyczną komedji Włodzimie- 
rza Persyńskiego p. t. «Szczęście Frania», 
Pozostałe bilety do nabycia w Diurze «O bis» 
dziś do godz. 12ej i w kasie testru od godz. 
14ej. Ze względu na połączenia kolejowe 
rzedstawienie jotrzejsze rozpocznie sę pure 

Każinie o godz. 20 ej, 
— Karol Srymanowski w Wilnie: 

We wtorek dr. 13 b. m. odbędzie się kon 
cert komposzytorssi Karola Szymanows:iego 
ze współudziałem $sietnej 6p ewaczki Stani- 
sławy Korwin Szymanowskiej, która odtwo- 
rzy szereg pieśni brata m, i Cykl Słopiew- 

  

  

  

mie, pieśni Muezzina oraz niewydane dołąd 
Rywy dziecięce do słów ł:kowiczówny. 
Akomoanju'e Komporytor. B į+ty do aabycia 
w biurze <Orbis» Mickiewi sza 11. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Hi- 
szpańska mucha», szamopańska, pełna nie- 
porównanego h.moru i zawrotuych sytuacji 
krotochwila, grana dziś będzie o g. 8 m. 30 
wiecz Przedstawienie zaxończy wys 45 ta* 
neczny Roweny Ł'szkiewiczowej i O .stona 
z ich własnym aasambiem tanecznym; wy- 
stę» ten na premierze spotkał się z cgó nym 
zachwytem, a oklaskom nie było końce; pu- 
bliczneść  niewiedzieć czemu oddawała 
pierwszeństwo, Czy technice, brawurze 1 
wdziękow! tafńiia, czy też bajecznym 1 ро- 
mysłowym kostjumom tancerzy, którzy wy 
glądali jk z bejut, 

Duisiejscy odczyt Bolesława 
Szyszkowskieg» w Teatrze Polskim. Dziś - 
o g. 12 m. 30 pp. wygłosi w Teatrze Pol- 
skim odczyt B. Szyszkowski na temat: <Widz 
i scena»; odczyt ten wywołał, dzięki popu* 
larnoś:i prelegenta, oraz ciekawemu temato- 
wi ogólne zaciekawienie. 

— Dzisiejsze widowiska w Teatrze 
Polskim. Duiń Teatr Polski czymay będzie 
trzy razy: 

Og. 3iej pp: Teatr daje po raz ostatni 
świetną komedję amerykańska <Ta, kióra 
zwycięża». 

Og 6ej pp. — wznowienie zabawnej 
krotoch wili «Wesoła spółza». 

Og.8 m. 30 wiecz.—<Hiszpańska mu' 
cha», oraz występ baletu modernistycznego 
Rovena i O ston, 

— Najbliższa premjera w Teatrze 
Polskim. W przygotowania sensacyj 1a sziu- 
ka, ciou Sezonu teatrów europejszich <Kre- 
dowe koło». 

RADJO—WILNO. 

Fala 435 m. 

Niedziela, 11 grudnia 1927 r. 

1210—14,/0: Transmisja koncertu popu* 
larnegn z F 'h Warszawski: |, 

14,20—15.0 Transmisja 3 odczytów 
roln. z Warszawy. 

1515—1720 Transmisja koncertu symf. 
z Filh. Warszawskej. 

17 20—17 40 «<Q hodowli bydła w Polsce 
i w Woj. Wi,eńsk'me — odczyt z działu 
«Н dowia» — wygłosi luspektor Hodowli 
Związku Kółek i Orzanizacji Rolniczych 
Ziemi Wiieńsk'ej, — Jan Czerniewski. 

1740—1830. Transmisja z Warszawy: 
Audycja Lit-racka, 

18 30—19,'0: Przerwa. : 
19.10—200 Копсег! gramofonowy — 

płyty z firmv «Universal» Wielka 21. 
2000—2025 «Książka w życiu człowie- 

ka» — odczyt z działu <Kulura ks ążki» 
wygłosi dyr. Stefan Rygiel. 

20 30—22.00 Koncert wieczorny Orkiestry 
Wileńskej Polssiego Radja pod dyr. prof. 
Aleksandra Kontorowicza. Sol sta: pruf. lzra* 
el Br.jiman (>bój), przy fortepianie Włady. 
sław Trocki, 

1. Uwertura z «Pięknej Heleny> — J. 
Offenbach. Fantazja z «Opowieści Hoffman. 
ma» — J. Offenbach, wykona orkiestra. 

Il. C:piicio — Ponchielli — wykona na 
oboju prof. Izrael Braj man, przy fortep a- 
nie p Wł. Trochi. 

ili. Serenada z Op. «Pepete» — Padilia. 
Kołysanka, wąic — E. Waidieufel. Tańce 
słowieńscie N. 8 — A. Dworak — wykona 
orkiestra. 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

„.. Poniedziałek, 12 grudnia 1927 r: 

17.45 — 18 10. <Orgenizacj», rozwój I dzia- 
łalucść Uaiwersyteiu Stefana Batorego w 
Wilni » — odczyt, wygłosi p. Eugenjusz 
Schum mer. 

18.10 -19 00, Konosrt ponołudalowy or- 
k'estry Wileńskiej Polskiego Radja, pod dy- 
rekcją pref, Aleksandra Koniorowicza. 

1. Uwertura z opery <Wiiheim Tell» — 
G. Rossini. Fantazja z opery <Cavalleria 
rusicana» — P. Mascagni. 

li. «Bones du midi» walc — J Strauss. 
Poranek — B. Gedood, Czardssz—K, Bacha 

1900 1930 Spotkanie Cedry z Napole- 
onem (z <Popiłów» St, Ż:romskieg ) i fra 
gmeat z <Miasta moj:j matki» J. Kadena- 
Bandrowskiego — wypowie art, Teatru Na. 
todowego w. Warszaw. € si arae2. 

19 35—20.00, «Co to jest с wista poza- 
szkolnz?» odczyt wsięony, wygłosi d r. Poł. W 
Macierzy Szkolnej z Wii, Stanisław Cizda. 

2000—2030 Rfrat Zwiątku Row. 
Pol. Spółd;: R"ln, w Wilnie. ` 

2530-2200. Transmisja > Poznan'a 
Recitaj organowy Feliksa lowowi: jskiego z 
udziąłem Jarochowskiej (mezosoprau) i J. 
Nowaka (b+sse Cantanto), 

W programie: J E Bach, Windel, Man- 
delesohn, Reger, Schabart, Nowowiejski, 

  

  

  

  

łest<$ zdanie ; mi 

я 66 wie „ENFIlO 
„VWyšmienite“I 

Prosimy przekonać się, lecz 

zażądać wyraźile: «E nr ilo» 

z młynkiem do kawyli 

Naśladownictwa zechce Łusk. 

Pani interesie 

Jedynz tylko 5 

we własnym 

zwrócić! 

ES ORLA LIST 
N: wileńskiej radjostacji. 

Przewodnik elektryczny a radjo- 
® 

Któregoś doia byłem Świadkiem nada- 
wania audycyj w aparatowni radjostacji wi- 
leńskiej" 

Pan Q, który zajmuje się nadawaniem 
1 transmitowan em programó * ma naprawdę 
nader ciężkie zajęcie. 

Jednocześnie trzeba mieć do czynienia 
s wieloma aparatami, z telefonem, z ampli- 
fikator:m, z Bóg wie czem. 

i wszystko to robi j-den człowiek, 
ЗАМФ ai się, że linje telefoniczne War- 

szawa— Wilno (jak wizd>mo są 2 linje) 
psują s'ę nieustannie. Powoduje to koniecz- 
ność przerywania audycyj, co — rzecz uro- 
sta — denerwaje radjosłuchaczów, którzy 
niepokoją się, czy aby ich aparat działa 
sprawnie; 

Zachodzi więc pilna sprawa niezwło- 
czuego prreprowdzenia trzeciej linji z War- 
szawą, aibo porzątaego naprawieaia иа 
istnie ących. Jest to zidaniem naszej Dyrek- 
cji Poczt i Telegrafów. 

Nieusianny szum i huk przy transmi- 
towaniu audycyj warszawskich również na- 
leży p ł>żyć na karb złych przewodó w, bo— 
jak stwierdziliśmy — urządzenia miejscowe - 
go broadcastiagu działają bez zarzutu. 

z 

<Dulennik Wileński» w numerże z dn. 
4 grudnia at 1ównie sensacijną, jęk 
bzdurną wiadomość o «dwuch nagłych sko- nąch przez radjo». Wiadom'ść ta doskonale nadawałaby się jako temat do feljetonu po- 
czątkującego pisarza, gdyby nie okoliczność, że uiąza ona Elem=ntarnym, podstawowym wiadomoś iom z dziedziay elektrotechniki. 

Co ma do rzeczy radjo, jeżeli dwie niee dołętne starowinki dotknęły się zepsutego 
przewodu elektryczoeg: ? 

Dziwć sę d prawdy trzeba, że <Dzien- nk» drukuje pod bne brednie, któe judzi 
mało kuituralnych zrazić mogą łatwo do 
korzystania z tak doniosłego i pužgtecznego wynalazku, jakim jest radjo. " 

Dia vėwiadomlenia przeto mas otwiad- 
Czamy, że radfo w żadnym wypadku nie 
przedstawia najmniejszego niebezpieczeń stwa: 
Jedynie w cazie borzy pożądane jest uzie- 
mienie anteny, która w takim wypadku od- 
grywa rolę piorunochronu. 

ema. 
MRT Оа СОЛДОЩНРЫНЛННЗЕНИИИНВЛЯЕ СОСИ 
Susz: fisvi, 

Na zakończenie Gazetka radjowa. 

— Stefan Jaracz przed miirofonem. 
poniedziałek  wileń.cy radjosłachącze 

usłyszą recytacje Śwetnego artysty War- 
Bzawskiego Teat u Narodowego, Stef na Ją- 
racza, dobrze znanego ze swych kreacji «ju- 
dasza» Tetmajera, Smugonła w «Przeptó- 
reczce» Ż-romsk ego i wielu innych niezą- 
pomnianych postaci Stef n Jaracz przed mie 
kiofonem raija wil skiego recytować bę- 
dzie m. in. poętną scenę spotkania Cedry z 
Napoleonem z <Popiuió w». 

Z оанщуиасисостоноОЕЕОереин a 
_ -—— — 

  

      
  

      
  

      

  

  

         

        

  

W. Z. P.43. 
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|) nomocnictwa, wszelkie M: i korespondencję bieżącą 

  

sprzdeaje się w sklepie materja- | 
| łów wełnianych W. Mobi, ul. ; 

Zamkowa Nr. 8. { 

"LL LE LL LL LL] 

= ŠNIEGOWCE i KALOSZE : 
a 

m szwedzkie, ryskie krajowe poleca 

ž D-BW.Jankowskii S-ka 

    „ELEKTRIT” 
T-wo Radjotechn'czne 

Wilno, Wileńska 24, 3 
telef. 10—38. 
Poleca znane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 

Ą i czystej, przyjmnje audycije, nagrodzone: ' 

  

A 

  

  

imieni Ri Benderski Inb Lewenberg łącznie = 

I Oareiczea Ino Cyrelsonen. ' а в - medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta została u WIELKA 42. = medalem złotym na wystawie we Florencji (Włochv) 

na det do a iabwpakndy s dóbe Rzepiekowiko  Cho- w roku 1927 
8 - jo ” 

:;:і!сі‘ісь, s powiecie Łuninieckim położonych. Wpisano na Słynna Wróżka Ghiromanika CENY NISKIE. Dogodne warunki spłaty 

В аМ оааа A A w RZ Pruepowiada przyszłość, oprawy sądowe, Obsługa fachowa; 

a ewa Ne 203, uchwały Walnego Zgromadzenia wspól: | оан аао @, Nie kupujcie radjoaparatu, mie odwiedziwszy przedtem 

ników z dn. 10 września 1927 r. oraz m z rejestru hand- naprzeciw Krzyża (Zar r ba naszej firmy. | 

z» Sądu Okręgowego w Warszawie Dział RY Nr. mie na prawo na skad” 
| 

4 — Adda bask dada МАЛАЬ Vikis LA oba Jad Lacka kadu | 
  

  

Widiwca Stanisław Mackiewicz Redakter w „Czesław Karwowski 
Drukarnia «Wydawnictwe Wileńskie»„lwaszelna 23 i


