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Bezpośrednie rokowania Polski z Litwą 
odbęda się w styczniu nad Bałfykiem. 

t. , Zaczęło się doskonale. 
Genewa 8 Grudnia, 

Pierwsze blaski — psząc stylem 

reise- korespondenta — pierwsze błas- 

ki wschodzącego słońca padały przez 
szybę wagonu biegnącego za Zuri- 
chem, kiedym patrzał na prasę Szwaja 

carską, francuską, niemiecką donoszą- 

cą o przebiegu posiedzenia Ridy Li- 
gi Narodów z dnia 7 grudnia. Try- 
umfl Wielki polski tryumf i komplet- 
na defeta, klęska, ośmieszenia Volde- 

marasa. Nie mogę odżałować, że się 

spćźniłem na to pesiedze nie.Ale już re- 

lacje gazet cudzoziemskich, wśród 
których błądziły nawet, jak w Echo 

de Paris, niedopowiedziane zdania, 
że  włościwie  niewiadomu poco 

egzysiuje takia państwo „Jak 

Litwa  Kowieńska i 28 wlai- 
ciwie byłoby lepiej gdyby go nie by- 
ło — już te relacje mówiły dużo. Dwa 

| miesiące temu, w czasie owego„wnios- 
ku polskiego” na 8 Zgromadzeniu 
Ligi N.rodów, kiedy to niby prasa 

cudzoziemaka także sympatycznie 

traktowała to co sią imieniem Polski 
mów.ło, jakiż jednak ton tej prasy b,ł 
inny. Opowiadenia na miejscu w Q:- 
mewie dodały jeszcze kolorów temu 
wrażeniu kompletaego  pogrątenia, 

utopienia p. Voldemarasa. Poprostu 

gdy mówił sala się śmiała w sposób 
nader nieprzyjemny dla niego, a nie- 
praktykowany dotychczas w Lidze. 
Krążyła z rąk do rąk karykatura, na 
której mars:. Piłsudski, Chamberlain 
i Briand są naturalaej wielkości,a mały 

Voldemarasik dłubie w nosie, Karyka- 
tura ta bynajmniej nie była rozpow- 

szechnianą przez Polaków, „czy przez 

polską propagandę. Mieli ją i pokazy- 
wali cud.oziemcy. Wogóle żadne z 

dziennikarskich wyrażeń w rodzaju 
„ma złą prasę”, „przegrał* a«lcży» w 

stosunku do p. Voldemarasa nie 
oddaje dobrze tego, co się dzieło i 
dzieje w Genewie. Pań Voldemaras 
jest zdruzgotany, p. Voldtmarasa 
niema. | go sk-rga o postępowanie 
Polski wobec maiejszości litewskiej 
na Wileń ;zczy źaie, o zamykanie szkół, 

aresztowania i deportacje merylorycz- 
mie wogóle rozpatrywana nie była, ca- 
ła dyskusja we środę toczyła się do- 
koła stanu wojny: Dopiero ma. coś 
o skardze p. Voldemarasa powiedzieć 
referent Holender p. Blockland von 
Bzelaerts, ten który w czasie ósmego 

zgromadzenia robił naszemu wniosko- 

wi pokojowemu konkurencęj, wnosząc 
na płenum Zgromadzenia o powrót 

do protokułu genewskiego. 

Dlaczego tak się stało? Skąd przy. 
chodzi ta niesłychana defeta p. Vel- 
dėmarasa? 

Przypuszczać należy, że są tego 
dwie przyczyny. 

Liga Narodów jest instytucją, gdzie 

się naogół wszystko sirasznie sym- 

plifikuje, Jak się ma do czynienia na- 
raz z interesami b części świata —to 
trudno. sig wyzbyć tendencji do. mo- 

żliwego upraszczania sobie każdego 
zagadnienia. Nas ; niewątpliwie, w 
Wilnie bawi, nęci i zachwyca przepu- 
szczanie kcnflkiu z p. Voldemarasem 
przez flir historyczny i historjoze- 
ficzny, przez filtr regjonelistyczny i 
przez inne filtry. My w Wilnie rzu- 
camy na tę Sprawę tyle różnych barw, 
jak się to czyni w teatrze, kiedy ed 
rzucenia takiego czy innego koloru 
Frzez silny reflektor zależy wprowa- 
dzenie widzów w nastrój podniosły: 

Lecz tu Ligą Narodów nie ma na to 
czasu. Tulaj webec tego mnóstwa 
spraw nadchodzących х Peruwji i 

Bclgji, z Abisynji i zagłębia Saary — 
Liga chce uprościć sobie wszystko. 
Pakuje co może w niesłychanie pro- 
stą formulkę: dążenie do pokeju, za- 
lecanie wszystkim pokoju, potępianie 
tych eo pokój naruszają, Powtarza się 

tę fermuikę tak często, 48 wytrzyma 

to konkurencję ze wszystkiemi kata» 
rynkami Europy i Stanów Zjednoczo: 
nych. — A olo Pelska chce pokoju, 
Litwa deklaruje, że jest w stanie wo|- 

Go powledzizł p. Woldemaras. 
GENEWA, 11. XII. Pat, D iš po 

poludoiu prezes rady ministrów repu 
biiki liiewskiej Woldemaras _ przyjął 
dziennikarzy zagranicznych į udziel:1 
obszernych odpowiedzi na licznie sta- 
wiane mu pytania. 

Stosunek do Wilnian. 

Zapytany o stosuaek Litwy do 
obywateli Polski, zamieszkałych па 
Wileńszczyźnie, p. Woldemaras odpa« 
wiedzizł, że dotychczas L twinów, 
powracających z Polski na Litwę sta- 
wiene przed sądem "wojennym га 
służbę w armji nieprzyjacielskiej, od- 
tąd będą otii odpowiadali za służbę 
w armji obcej. 

Bezpośrednie rokowania z Polską 

Na zapytanie, jakis znaczenie przy” 
pisuje wczorajszej rezolucji Rady, 
Woldemaras odpowiedział, że rezolu- 
cja ta zobowią uje Litwę do nicu hy- 
lania się od rokowań z Polską. Na 
pytanie zaś przedstawicitla «|. urnal 
des D.bets» p. Bauby — jak jego 
zdaniem rozwiną się dalsze stosunki 
Litwy z Polską, Woldemaras ©igo- 
wieazieł, że rząd litewski ma  najle- 
psze chęci dojścia do porozumitnia, 
trzeba jednak najpierw osiągnąć od- 
Piężenie sytuacji, aby dojść potem 
do porozumienia. 

Na zapytanie innych dziennikarzy, 
czy wczorajsza rezolucja Rady jest 
tormalnem zobowiązcniem, Woldema- 
ras. odpawiedział, że jednomyślna 
uchwała Rady stanowi zobowiązanie 
międzynarodowe wyreźiie zdufnjo- 
wane. 

Szkoly iitewskie w Polsce. 
Zapytany o to, od czego mogą 

sie zacząćądobre stosunki z Polską, 
Weldemaras oświadczył, 26 kamic- 
niem węgielnym rozpoczęcia się do- 
brych stosunków pomiędzy Polską a 
Liiwą będzie otwarcie szkół litewskich 
w Polsce i dopuszczenie do nich wy” 
dalsnych ostatnio Litwinów. 

Zaufanie do Marszałka P.łsud- 
skiego. 

Na zapytanie, dlaczego przedsta- 
wiciel Litwy zrzekł się żądznia wysła- 
nia komisji ankietoewej, Woldemaras 
odpowiedział: «Dopóki w G:newie 
nie było Marszałka Piłsuds| ieso, do- 
póty Meksiko na powolanic takitį 
komisji, Z chwilą przybycia Marszal- 
ka Piliudskisgo do Q:ntwy, który 
wziął na siebie pewse określone ze- 
bowiązania, zrzekłiśmy się maszego 
żądania w sprawie komisji aakietowej, 
w poliłyce bowiem trzeba polegać na 
zaułaniu», 

Korespondent PATa na Litwie 

W końcu rozmowy z dziennika- 
Tzami premjer litewski Woldemaras, 
chcąc dać dowód swej dobrej woli do 
nawiązania dobrych stosunków  po- 
między Litwą a Połską przyrzekł 
przedstawic e'owi Polskiej Agencji 
Telegreficznej, że udzieli mu natych- 
miast wizy na wjazd do Litwy ola 
zapoznania się ze stanem stosunków 
i nastrojów w tym kraju. 

Oświadczenie p. Klimssa 

PARYŹ 12Xil PAT. <Extelsiore 
denosi z O:ntwy, że poseł litewski 
w Paryżu Klimas oświadczył w wy» 
wiadzie, że stosunki między Polską a 
Litwa, ułożą się z chwilą, gdy sprawa 
wileńska zostanie załatwiona w spo- 
sób, który zadowcini Litwę. Polacy— 
oświadczył poseł — wiani  znaliźć 
rozwiązanie tego zagadnienia. 

GENEWA. 11.12. PAT. W konsekwencji wczorajszego 
zlikwidowania sporu polsko litewskiego ministrowie Zales. 
ki i Woldemaras złożyli sobie dziś nawzajem wizyty, W cza. 
sie wspólnych rozmów ministrowie poruszyli szereg Spraw, 

interesujących oba państwa. Jako miejsce spotkania dele. 
gatów obu stron dia prowadzenia bezpośrednich układów, 

rrzewidzianych we wczorajszej rezolucji Rądy Ligi, propo. 

ponowano stolicę jednego z państw bałtyckich, 

Ostateczne ustalenie terminu i programu prac przyszłej 

konferencji odroczono do chwili porozumienia się opu mini: 
strów ze swemi rządami. W każdym razie układy te mają 
się rozpocząć z początkiem przyszłego roku; 

W czasie dzisiejszego spotkania ministrowie Zaleski i 
Woldemaras omawiali również sprawę. tymczasowego powie- 

rzenia zastępstwa interesów obu państw dwum przedstawi- 
cielom obcych mocarstw, przebywającym. w Kownie. 

Pierwsze zamierzenia p. Wodemarasa. 
GDAŃSK, 12 XII. PAT. «Danzinger Zig» donosi z O newy, że Wol- 

demaras przyjął przed wyjazdem z Genewy dziennikarzy, którym oświad- 
czył, że narazie zamierza przywiócć komunikację towarową między Polską 

a Litwą, Prz wrócenie komunikacji pasażerskiej nasiąpć może dopiero 
później. Za główny postulat. uważą Woldemaras skierowanie. tranzytu 
zamiast przez Qdzńsk pracz Kłajpedą. W dalszym ciągu, nawiązując do 
uwag łotewskich, wskazujących na upadek portu w Libawie Woldemaras 
oświadczył, że upadek tego portu nie da się pows:rzymač. 

Oświadczenie Marszałka Piłsudskiego 
PARYŻ, 12—12 Pat. <Matn» zamieszcza wywad Ssuerwcina z 

M-rszalkem Płsud k m, który podzelił sę z dziennikarzem fran- 
cu'kim wrażen:..mi z krótk ego swego pobytu w Genesie. Nie 
przybyiem tutaj dla studjów społeczno politycznych —ośw adcz,! 
M rsz łek Fiłsudsk —m ałem cel okreslony, chiiałem usłyszeć v y- 
rcz «pokój, gdyż niezawodn e mielsm, do wyboru wojnę lub po- 
kój. Pokoj ten był rzeczą, której pragnęłem z całych sił i całą 
dus q. Fowiedzi łem te: Panom: Róbcie pokój, a główne nie trać- 
cie cza u, gdyż mi b rdio śp eszno. A bylo mi nietylko špies no 
wrócć do wars awy, lec. śprs ylem Się, gdyż istn ejący stan rze. 
czy nie mógł trwać dalej. Czla robot: zostala doskonale pr ygo- 
tow.na pr.e: ministra spraw zzgranic nych Z | skiego Ws ysko 
pos ło doskonałe . Muszę równieź oświ dc yć, że Fr ncja była mi 
b rd.o pomocną j k zres:tą tego od niej oczek wałem. Howin- 
nśmy wszyscy gor co pod 'ękoweć Briendow., - 

WRAZENIE W KOWNIE. 
Cała Litwa chce porozumienia z Polską, 

Z Kowna donoszą, że wiadomość o załatwieniu konfliktu 
polsko litewskiego oraz mającem nastąpić zniesieniu stanu wojenne- 
go i nawiązaniu normalnych stosunków z Polską, przyjęta została 
przez ogół społeczeństwa z żywą radością. Należy się liczyć z 
możliwością, że pewne grupy opozycyjne ze względów taktycznych, 
zechcą wyzyskać moment nawiązania normalnych stosunków z 
Polską jako atut do obalenia rządu, w tych samych jednak ko- 
łach mowią, że po decyzji zapadłej w Genewie żaden rząd w 
Kownie nie będzie się mógł ostać wobec presji społeczeństwa, 
konieczncści nawiązania normalnych stosunków z Polską, gdyż 
tego wymaga cały naród litewski, 

„Lietuvos Žinios“ analizując obecnie rokowania genewskie 
zestawia je z szeregiem wypadków w stosunkach polsko Jitew. 
skich. Gazeta stwierdza, że przedewszystkiem projekt Hymansa, 
następnie rokowania w Kopenhadze i Lugano, konkordat z Wa- 
tykanem, utworzenie litewskiej prowincji kościelnej z pominięciem 
Wilna i tdowszystkie te wypadki spotykały się z całą burzą 
protestów, zarzutów i t.d; z tego powodu wywracały się nawet 
gabinety. Dziś natomiast gdy w myśl decyzji- Ligi Narodów, Litwa 
ma nawiązać rokowania z Polską bez żadnych rekompensat ze 
strony tej ostatniej, w kraju panuje zupełna cisza. Niema ani 
wieców, ani demonstracyj ani odczytów, nie słychać ani jednego 
protestu. ; 

Pierwsze nocne posiedzenie Rady Ligi 
BERLIN, 11—12. ATE. D ienniki niemieckie podkreślają, iż. sobotnie 

nocne posiedzenie Rady Łigi Narodów, na  którem, rozstrzygnięto Spór 
polsko-litewski, było pierwszam nocnem posiedzeniem od czasu powstania 
Ligi. Uroczysty charakter tego posiedzenia zaznaczył się także w ubiorach 
dyplomatów, którzy wszyscy pojawili się we frakach i smokingach. Koń: 
cowe deklaracje ministra Z:leskiego, Voldemarasa i Prezydenta Rady Ch ń- 
ėzyka Cherg-Lu były utrzymane w bardzo życzliwych słowach. Prasa nie-- 
miecka podkreśla również szczegół, że ministrowie Zaleski i Voldemaras 
podali sobie ręce do zgody wśród oklasków zebranych. 

H was donosi, że Marszałek Piłsudski, podając po wczorajszem po- 
siedzeniu Rady rękę Voldemarasowi, powiedział „Adieu monsieur Volde- 
seni S Premjer litewski, przyjmując rąkę Marszałka, pechylił sią w 
ukłonie. ! 

Wiwi:d z ministrem Zaleskim, 
Munister spraw zegramcznych p. 

August Zaleski udzielł przedstawi- 
Cielowi warszawskiej „Epoki“ nastę- 
pującego wywiadu: 

— Jak p. minister ocenia ' wcze» 
rajszą uchwałę R.dy Ligi Narodów? 

— Uważam, że najważniejszym 
faktem między Litwą i Polską jest 
to, że zapanował pokój. Musi to 
spowodow:ć rozbroj nie moralae ta 
Ltwie, gdzie dotychczas każdą chęć 
nawiązania stosunków z Polską uwa- 
żano za zbrodnię. Tersz wolao każ- 
demu ssokojnie tak myśleć, nie nara- 
żając się na represje. W gruncie rze- 
czy nię ma nic coby dzielło Społe- 
czeństwo litewskie od polskiego, |*st 
wszelka nadzieja, że w nowych wa- 
ruokach idea perozumienia zrobi p - 
siępy i z czasem zapanują normalne 
stusunki. 

— Jakie doreźne konsekwencje 
spowodują uchwały Rady Ligi Nate- 
dów? 

— Na wstęsie będą się toczyły 
p'rtraktacje w sprawach najmniej tiud- 
ny h, gdyż ebie strony skłaniają SiĘ 
do uregu owania komunikacji poc:to- 
wo-ielegr.f cznej, drobatgo ruchu gra- 
nicznego, brak którego daje się we 
znaki ludności pograniczn: |. 

— A kwesija spławu drzewa? 
„= Dopiero w następstwie przyjdą 
Sprawy handl.we, a w fej liczbie i 
kwestja drzewa, 

— A stosunki dyplomatyczne? 
= Mam nadzieję, że dojdzie i do 

stosunków dyplomatycznych. © 
— A co mógłb; pan minister po- 

wiedzieć o szczegółach kouferencji z 
p. Woldemarastm? 

— Jak dotąd ustalono tyle, że po 
powrocie mnisirów de kraju przy” 
$iąpią oni do przygotowania plenu a 
polem za pośrednictwem mocarstw 
ustalą datę konferencji, Już teraz zo» 
Sialo Ustałone, że obie Sirony będą 
dążyły do załatwięnia Szeregu spraw 
pized następną sesją Rady Lgi Na- 
rodów. 

— Litwini mimo decyzji Rady Li- 
g dalej zarzucają Polsce plany za- 
orcze. Czy im coś grozi? 

Napewno mie. Z naszej strony 
nic im nie grozło i mie im dalej nie 
grozi. Pokój został ogłoszony. Obie 
sirony muszą to rozumieć. 

Na tem rozmowa została zakoń- 
czona. 

Prasa litewska. 
Wszystkie gazety liewskie po- 

święciły wczoraj swe wstępne artykuły 
decyzji Ligi Narodów w przedmiocie 
załatwienia zatargu pols.o-litewskiego, 
Uchwałę Ligi Narodów oceniają pi- 
sma różnorodnie Stosownie do Swe- 
go politycznego kierunku, Organ 
stronnictwa rządowego  «Lietuvis> 
jest zdania, że decyzja Ligi Narodów 
Oznacza oczywiste zwycięstwo |.tew- 
skie. Litwa, zdaniem «Lietuv sa> zwye 
ciężyła również pod tym względem, 
12 Sprawa wileńska zostaje nadal 
Otwaziąe. o wa nogą 

Ostro krytykuje postanowienie Li- 
gi Narodów organ Sironniciwa ©po- 
zycvjnego liaudininkėw „Lietuvos Ža 
nios“, w artykule wstępnym p. p.: Ni- 
Golgotę". W rzeczywistości Liga Na- 
rodów ozmacza wznowienie stesun- 
ków Litwy z Polską bez zwrotu 
Wilna. 

Organ chrześcijańskich demokra- 
tów „R,tas* wypowiada się w tonie 
więcej umiarkowanym. W dnu 10 
grudnia r, b. pisze „Rytas” — Litwa 
gwałtownie zmieniła kierunek swej 
zagranicznej poltyki, wskutek tego, 
iż w Qznewie przekonała sią © swem 
jzołowanem położeniu w.ród „więl- 
kich pacyfikatorów*, czy też twórców 
pokoju, do których przyłączyli. się 
takže Strasamana i Litwinow. Polacy 
osiąguęli te, czego pragnęli: 

ET TPA TE ACRE SAOSTTREEAEWEYSZORSKĘ: PSA TECT EPEE ZESZYT PERO OESTE ORT OPOWIE TY CET AF OOO LEAD, RSL EETSY OAZA CZEODE 
ny. Prawda, že p. Voldemaras chciał 
się z tego „stanu wojny" wycofać, 
twierdząc, że tylko „tak sobie”, że to 
tylko „tak się mówi*, lecz tęgo ra- 
dzaju argumentacja nie odpowiada 
zachodniej  mentalneści i dlatego 

wszyscy „huzia” na biednego małe- 

go Voldtmarasika. 
To jest pierwsza przyczyna, przy- 

czyna która tłumaczy ową psyche 
proceduralną Ligi Narodów, przyczy” 
na która tłómaczy claczego Lidze 
Narodów było tak łatwo p.. Veldema- 
rasa wyszturchzć, а dla marsz. Piłsud- 
skiego dywem przed schodki wago- 
nowe przygotowywać. Natomiast da. 

leko bardziej decydująca, istotna była 
przyczyna druga, do wyłożenia 

konfliktu, te cóż dopiero teraz, 
kiedy wszyscy tak naprawdę 
chcą pokoju, będzie z konflktem 
niemięckc-polskim o korytarz. Oczy- 

której zaraz przystąpimy. 

W swoich Kropkach nad L sior- 
mułowałem przekonanie: Patyjizm 
europejski zagrąża Polsce. Pacytizm 
istnieje w Europie naprawdę, to nie: 
tylko genewskie gadanie, lecz rzeczy” 
wistość bierąca swoje źródło w osła: 
bieniu i wyczerpaniu militarnem maj” 

bardziej kulturalnych narodów w Eu- 
ropie, jak Francji.. Pacyfizm ten nis 
chce wojny, A stąd wniosek, 28 w 
konflikcie  niemiecko-polskim, kiedy 

się rozegra przy swobodniejszych 
rękach Niemiec, wszystko co żyje 

będzie chciało lokalizacji konfliktu. 
Jeśli wtedy w lipcu 1914 r., kledy 
wszyscy czekali na wojnę, mówiono 
o lokalizacji  austro - serbskiego 

wiście wszyscy w Europie będą pcha- 
li,.do lokalizacji konflktu, a, zepo» 
biegać będą starciu zbrojnemu tylko 
przez namawianie słabszego, by u- 
stąpił silniejszemu. 

Otóż dziś ten pacyfizm enropej- 
ski z identycznych prawie. przyczyn 
zwraca Bię przeciw. p. Voldemaraso- 
wi. Polska nie grozi wojną, Polska 
idzie pod białym sztandarem pow 
szechnego pokoju, marsż, Piłsudski 
w wywiadzie swoim nie trzasnął w 
karabelę, lecz—jakby się to wyrazić— 
zlekka pegłaskał-tej karabeli rękojeść, 

Po. prasie Arancuskiej, szwajcarskiej 
przebiegła jednak; taka merwowa su- 
gestja: «dajcie spokój, lepiej niech ta 
Litwa przestanie gadać głupstwa, bo 
ten Piłsudski gotów jest to wziąść 

na aerjo, a wtedy awantura gotowa». *) 
Litwa jest znakomicie słabsza od 

‚ l Tutaj mie możemy odmówć. sobie 
Satystakcji zwiócenia uwagi na to, że 
pax dobrze się stało, że w prasie, pu- 
licystyce, opinii polskiej nie zabrakło głosu, 

któryby się podnosił w obronie energiczniej 
szej wobec Kowna polityki, Za nasze <wo- 
jenn*»wvsiąvienia zarówno pisma w leńskie 
jak Dziennik Wileński i inne, jak konserwa- 
tywny Czas obr uciły mas potokiem wymye 
$lafń. Zwłaszcza Czas nie żałował oobie wy. 
raiów, które tak pciępia, gdy są użyte w 
innej gazecie. Sadząc jednak choćby z prasy 
sowieckiej to nasze stanowisko mie miało 
złych skutków dla polityki polskiej. 

Polski i dlatego ideciogła pacyfizwu 

i sprawiedliwości europejskiej tak po- 

tężnie dzieła na niekorzyść Litwy, a 
korzyść Polski, tsaksamo jak działać 
będzie na niekorzyść Polski, a ko- 
rzyść Niemiec w nadchodzącym, kon- 
flikciepomorsko-ś/ą skim. Tryumf wczo- 
rajszy mieści więc w sobie zdaniem 

maszem także i przestrogę. 

Litwą jest słabsza, lecz Niemcy 

i Rosja nie są słabsze militarnie od 
Polski. Ale tutaj właśnie należy spre» 
cyznwać sytuację, która jstniała 7-go 
grudn a, istnieje jdsisiaj. Nie wiemy 
czy istnieć będzie jutro, lub dnia kie- 
dy ten artykuł drukować się będzie 
na szpaltach Słowa, 

Litwinow namawiał p, Voldemara- 
sa do spokoju i zgody— Voldemaras 
te przestrogi odrzucił. Ale p. Strese 
mann także szedł bardzo daleko w 
flo>olskiej a anty-Voldemarasowskiej 
linji Należy to tłómaczyć, że dziś 
Sowi ety i Niemcy nie chcą korflan- 
gracji na granicach kowieńskich, N er3 
cy, bo zbyt są związane na zachodzie, 
Sowiety,—bo abyt słabe wewnętrznie 
i zbyt im chodzi o to, aby wtjść z 

powrotem do obrolu polityki świato- 

wej. Dzisiaj nie Lloyd George, lecz 
Sowiety z ochotą by zwołały kenfe- 
Tencję genucńską. ‹ 

Czy ta linja Stresemanna się 

nie zmieni? Trudno jest ryzykować 
przepowiednię. Dzisiaj, dnia 8-go 
grudnia we czwartek wieczorem 
jssteśmy webec takich faktów. K.edy 
wczoraj p. Zaleski powiedział, że 

wobec tych warunków. należy żało: 
wzć, że Kłajpeda pozostaje w ręku 
litewskiem, — wszyscy dziennikarze mie. 
mieccy przybiegli do p. Stressem: nna 
z zapyteniem: «Cs to znaczył». Stre- 
semann ich oblał -zimną  wedą 
powiadając: «Wprawdzie _ logicznie 
z tego co powiedział p. Zaleski wy- 
nikałoby, że Kłejpedę 'zwrócić należy 
Ni:mcom, lecz nie można się liczyć 
z logiką, gdy chodzi o politykę 
polską», Temniemniej wrażenia słów 
p. Zaleskiego o Kiajpedzie było 
ogromne, 

Drugim faktem ciekawym jest, że 
delegacja niemiecką szukała podobno 
dróg do intymnego porczumienia z 
Polską w Sprawach spornych. Ze 
strony polskiej ten nastrój delegacji 
niemieckiej spotkany został z całke- 
wiłą obojętnością, Toteż dziś wiee 
czorem w dyskusji na _ posiedzeniu 
Rady Ligi do bardzo cierpkiej doszło 
wymiany zdań. 

* 

Móglby kto zarzucić  niniejszemu 
artykułowi zbytni eniuzjazm z powo- 
du tego co się w Gznewie stało, a 
Q ze względu, że wszelkie pozory 
świadczą, że wypadki prowadzą nas 
po linji t zw. minimalnego rozwią: 
zania problemu litewskiego t. į na- 
wiązania  uormalnych stosunków z 
Kownem. A potem będziemy mieli 
w Kownie jakiegoś nowego p. Ła- 
dogia czy Łukasiewicza i nic więcej. 
Jednak uważamy, że to są tylko po- 
zory i żę naprawdę jesteśmy w Sta- 
nie przyśpieszonego marszu na roz- 
wiązania sprawy  lilewskiej w jego 
maksymalnem rozumieniu. Motorem, 
który politykę polską ku Sprawie li- 
tewskiej kieruje jest marsz. Piłsudski. 
Kiedy jego nie było, pamiętamy jak 
tę sprawą traktewał p. Skrzyńskil Dziś 
w Genewie dziennikarze pelscy są 
oblegani przez swych cudzoziem- 
skich kolegów pytaniami co do 
szczegółów przyjazdu Pilsudskiego. 
Jego przyjazd stanowi tu wypadek 
pierwsżorzędny, fakt będący ėsią 
wszystkich rozmów. D.atego też wąt- 
pimy aby powodzenie w Genewie 
miało właśnie odwrócić myśl i intencje 
Marszałka od haaeł, które sam rzucił, 
gdy pierwszy zaczął mówić o wskrze- 
szeniu iradycji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Cat,



BOLSZEWICY O BOLSZEWJI 
Anarchja gospodarcza, defrau-dacje, biurokratyzm. 

Niema skuteczniejszej kontroropa- całej produkcji wydawniczej „O08- twy, 
gandy komunistycznej jak  infarmo= 
wanie egółu o istotnem położeniu 
Rosji. Najzueełniej objektywne przed- 
stawienie obrazu stosuaków parują: 
cych w Sawdepji i rezultatów 10 co 
letniej gospodark' czerwonych komi- 
sarzy będzie najlepszą edsowiedzą 
na wytężoną agtację agentów ko- 
minternu i domorosł,ch komun'stów. 

Któż może Izpiej o połażen u R>sli 
terzźniejszej mówić j:k mie sam dy» 
gu t.rze sowi:ccy? To ześ co mówią 
o wynikach swojej dzi Jalasš i, rysu- 
je ponury obraz anarchji gospodar- 
€zej, b urokratyzmu, nadużyć i de- 
fraudacyj, w j:kich pogrążone jest 
dzisejsze państwo Sawietów. D.gni- 
tarzy sowieckich trudno posą izać że 
mówią nieprawdę, a raczej należy 
przypuszczać, że to co mówią jest 
zaledwie cząstką tych „dobrodziejstw * 
jakiemi ustrój sowiecki obdarzył Rosię. 
Oto towarzysz G>leman, członek C. 
*K.. składając raport na 4 tej krajowej 
półno”no kaukazkiej ko nftrencji w ten 
sposób przedstaw ł gos podarkę pań- 
stwową: (Swietsk | Jug, dokład przed: 
Sstawiciela C. K. Golcmana). 

— „Nasi kierownicy partyjni —mó- 
wił QGslceman—nie przywykl: jeszcze 
kierować olbrzymim aparatem pań- 
stwowym. Wśród nich jest wielu ro- 
zumujących muiei więcej tek: jeżeli 
w dobie kapitalzmu urząd lub ła- 
stytucja państwowa miała doskonałe 
zaopatrzenie, dlaczego więc nie wol- 
Do mi posadsć samochodu lub ład- 
nie urządzonego biura." 

W momencie 10-ciolecia rewolu'ji 
posiadamy czły szereg zakątków do 
kąd kultura sowiecka mie przeni:ła. 
Nadużycia, defraudacje, łapownictwo 
wszystko to niesiety jeszcze u nas 

„istaieje. Mamy wielu towarzyszy mna 
odpowiedzialnych stanowiskach, którzy 
Sądzą, Ż: powołani zostali przez 
partję dlatego, że posiadają ładny nos 
lub dobree odsiające uszy. Panowie 
ci myślą, że skoro posiadają legity* 
mację pa.tyjną i zajrują wyższe Sia- 
nowisko—nie mają obowiązku pra- 
cowzć." 

Tow. Golcmau niebył gołosłowny 
i zarzuty swoje potwizrdzł przytze 
czając szereg przykładów, O o kilka 
najbardziej charakterystycznych: 

M ijonowe defraudacie. 

Na czele Komitetu Irrrygacyjnego 
w Średniej Azji stał tow, Rysuaow, 
stary zasłużony komunista, b. katorż- 
nik, który nie mało sterał sił i zdro- 
wia na usługach parti. Komtet po- 
siadał 4286 pracown' ków. Budżet na 
rok 1946 wynosł 21 miljonów rubli. 
Przy rewizji gospodarki okazało sę, 
że na właś.iwe roboty Kom'tetu uży- 
to zaledwie 4 milony rubli, ale i z 
tej sumy Komitet ne mógł dokładnie 
się wyrachować. Dlugie śledztwo 
stwierdziło dalej, że suma pozost:ła 
17 mljonów rubli użyta zostsła ma 
zbadanie kwestji, jak skierować uśce 
rzeki Amu Darji do тогга Ksspį- 
skitgc(!) z merza Arzl kego dokąd 
rzeka wp da. C. K. zwelał Rykuno* 
wa a etaty Komiielu zredukował do 
50 proc. 

Dziła'ność „Gos zdata” 

R:wizja „Gosi data" (peństwowe 
T-wo wydawnicze) siwierdz ła, że go- 
spodarka tej instytucji zn-j uje się w 
stanie opł k'nym. Bians na 1go 
stycznia 1927 «vkazyw.ł dochód w 
wysokości 400000 rb., pe blitszem 
jednak zbadanu ksiąg okazało się, it 
zamiast dochodu istnieją straty wyno» 
szące 3 mijony 434 tysiące rb Puza- 
tem stwi rdzono, że na składzie znaj- 
dują się ksą'ki, które wcześ ej lub 
póź iej użyte zostaną na opał, gdyż 
nie przedstawiają |.ko objeki handlu 
żadnej wartości. Koszt druku i oapie- 
ru tej literaiury wyniósł okało 6 mil- 
onów rb, co stanowi 30 proc. 

Z 

DOKOŁA TEATRU. 
«Do niedawna jeszcze ludzie 

myślel:, że Pan Bóg tylko 1а 
jest gdzie na ołtarzu jest wy 
obrażon:; minęły tysiące lat 
zanim utkwiło im w głowie, że 
Pan bóg jst wszędzie. Ludzie 
do niedawna jeszcze wycbrażali 
sobie, że Teatr jest tam gdzie 
gmach teatralny. Minęt/ tysią- 
Colecą zanim dowiedzieli się 
odemnie, że Teatr jest wszę zie». 

Jewrejnow: „Tieatr kak ta 
kawoj”. Berlin 1923 Str. 114. 

Odczyt mec. Szyszkowskiego — 
„Sędziowie* Wyspiańskiego na sce 
mie Reduty — Jaracz w „Szczęšciu 

Frania* Perzyńskiego 

Nietylko w jurysprudencji jest nie- 
pospolicie begłym, znany i wzięty 
adwokat wileński p. B lesław Szysz- 
kowski. Miłuje teatr. Į-želiby mie b,ł 
w ciężkiej służbie Temidv, możebyś- 
my go w towarzystwie Melpomeny i 
Talji k'óż wie jak często spotykali... 
Podcbae między jedną a drugą ksm- 
parją obreńczą napisał parę sztuk 
któremi się nawet spolrc:ne tectry 
za nter sowały. Kto o tem szl:ch. tnem 
miłośni twie mec. Szyszkowskiego 
wiedzi.ł, pośpieszył na niedzielną, pu- 
łudniową prelekcję do Lutni — i nie 
zaznał zawocu. 

Z pamięci mówił mec. S yszk*w- 
ski, nieposaclicie przejrzyście, płyn- 
nie, z ujmującą spekojuą prostotą 
spiętrzejąc przed nami gmech swych 
wywodów ukoronowany tezą — wcale 
radykalaą. - Teatr—mówił mec. Stysz* 
kowski — to współdziałanie: sceny i 

izdata”. 

Półtora metrowa depssza. 

W Bazrlnis — cytow ł dalej fikty 
G':lzman — posiada" 8 »rzedstawi- 
clstw Gostorga (RSF5R, U33R. 
BSSR., Zakaukazkieg , Połiicn> Z4- 
ch»da.ego, U bskist ńzceg, M»- 
skiewskiego W aiesztorgu i Pół10ca9- 
K:uka;kez» Wnies'torgu). Wydatki 
person lae ua utrzymanie tych arze i- 
stawici l:tw w ciągi pół roku wynio: 
sły 240000 rh. złatem, N: jedaem z 
posiea.cń CK. przedstawiono d ku. 
ment długoś:i półtora metra. B ła to 
depesza opłacona w zł>tej walucie, 
którą przedst :wiciel Q storgu wysłał 
do Moskwy. Trzeba dodać, że nic 

a lub ważnego w niej nie 
było. 

Central zm i kwiatki biurokra- 
tyzmu. 

Drukujemy co roku grube księgi 
р. & «Plan produkcyjny na rok..« 
Owe księgi szczegółowo opisują co 
należy. zrob ć, jak, kiedy, kto, ile i tp. 
Stwierdzono jednak, że plany te za« 
miast pitrwszego pzźizi:rnika kiedy 
rozpoczyn.ją się prace, ukazują się z 
małem ooćź1eniem, dopiero w cztrwe 
cu lub liocu następnego roku. Przy” 
toczę jeszcze kilka przykładów ilustru- 
jących jak daleko pcsunął się u nas 
centralizm  doprowadzonv w welu 
wypadkach do absurdu. Oo j ka'e: 
rynosław po'rzebuje nab,ć partję Śle- 
dzi astrach.ńskich. Aby to załatwić 
trzeba pojechać do Moskwy lub do 
Niżniego. gdzie znajdują sę trusty. 
Astrachański sprzedawca niema pra: 
wa załatwi.ć samodzielaie najmniej- 
szej operacji. 

W jednym Sowchozie na Uxrainie 
zmajdc wła się stara zniszczona brycze 
ka. Aby ią sprzedać potrzebne bylo 
pozwolen e nie & Iko trustu gubzrnial: 
nego, ala komisarza faansów w 
Moskwie. 

Tyle tow Qł man. Posłuchajmy 

teraz, co mówi inna o wiele grubsza 
niż QGlcm-n, rybi w bi:rzrchji 8o- 
wieckiej, generalny sekretarz — раг 

obecny dyktator S'alia. R f:rat Stali- 
na o sytuacji wewnętrznej w Rosii, 

wygłoszony na XV  zjezdzie partji, 
starowi dcskonałe uzupełnienie tych 

ft któw, o których mowa była wyżej. 
Mówią: bardzo oględnie o bciączkach 
i minusach gospodarki sowieckiej 

Stolia zaznaczył, że obecnie na po- 
rządku dzieonym są zjawiska tego 

rodzaju: 
W fsbryce pracuję robotnik, jest 

on staranny i uczciwy. Tą swoją 

uczciwość ą utrudnia robiene kombi: 
nacyj pewnej ciepłej kompanii z «ko 

munistów», którzy mu powiadają: 

— Chciałeś być od nas rozum- 
niejszym, mie pozwalasz nam s20koje 

nie wzbog”cać się — usuń sę bracie. 
Robetn k sumienny i uczciwy Szy- 

kaacwanńy przez taką kampanię, zniee 

chęca sę i ustęsule z odpowied'ial- 

nego stanowiska. Tego rodzaju stan 
rzeczy sprawia, że nikt, kto uczciwy nie- 

chcz zajmow:ć odpowiedzialnego sta* 

nowiska w f bryce. ` 
D-leį Stalin podkreślił, że do naj- 

większych minusów gospodarki 80- 

wieckiej, z któremi trzeba walczyć, 
mal:ży bezrobocie, kryzys mieszkanio: 

wy, niesłychaaa ciemnota, Osłabienie 

walki z religią, ant+s*mityzm nia tyl- 

ko wśród bezpartyjnych alg i w Sze- 

rgach partji oraz b urokratyzm insty- 

tucyj sądown czych i admiaisiracyj- 

nych, Walka z tem ostatniem złem 
jest tru na dlatego, że zbyt radykal- 

nie tępienie może Ssowodowźć zruj. 

nowanie c-ł*go aparetu p: ń stwowego. 
Jk widcimy «raj» widziany od 

wewnątrz przedstawia się ER 
z. 

widowni. Z ich nisjako starcia się Z 
sobą, z zapłodołena widowni przez 
scenę rodzi się, aby się tak wyrazić, 
misterjum, lub jeśli kts woli sakra- 
ment s:tuki teatraln:|. Dlatego aby 
się to stało, musi widownia być jak: 
n.jbardziej chciwą tego, co scena jej 
deje, Prawo reguluiące podaż i kon: 
sumpcję panuje w Teatrze tak dobrze 
j»k gdzieindzej, Ne kino i nie radjo 

groźne га dla przybytków Melpomeny 
1 Tal]. GO: Žiy jest rozcźwęk mię- 
dzy tem, na co by widownia teatrlna 
jaknajchciwiej i jaknajmocniej resgo- 
wła, a tem, co jej daje scena. Wi- 
downi: ł-kn'e sztuk zaprawionych grą 
współczesnych idei oraz ideałów a 
8ссаа Udaje ;cj.. „nieśmiertelne” sztuki 
przecwojennego rę>eriuaru nieraz z 
przed dziesiątków lat. Aczkolwiek 
arcyszacowno, i „nieśmierielna* to 
strawa lecz— muzealna. O wszem, mu- 
zea należy zwiedzać; lecz przebywać 
w muzeach cągle i zawsze—ne į-st 
wskazane! Teza prelegenta uderzzła 
jak taraaem w przeładowanie tego- 
czesnego reperiu ru ową właśnie stra- 
wą muzeslną. | Czy słusznie: Nizwąt- 
pl wie słaszaiz, 

— Łidna historj-| — mów'ł nm 
wysłuchawszy prelek ji ktoś zbliżony 
do :f r teatralnych. A skądż: nabrać 
sę sztuk opływejących w najnowo» 
C'eśniejsze idee i ideały, z Cczegoż 
uł sżyć bieżący—i jak jeszcze szybkol-= 
rep'riuar, jeśli nam S y+zkowski po- 
wyirąca z rąk nawet Fredrę, nawet 
W yspiań skiegol 

— Niczego on nikomu z rąk nia 

Genewy wiozący M rs: Ika 
*Wiedaia dopiero o godz. 10 przed południem. 

SŁOWO 

Rezo'ucja Rady L'gi Narodów. 
Przyęta na sob>tniem nocn'm mosiejzenu Ridy raza lucja brzmi 
„Przyjmując do wiadomoś:i s»ieant oświadczenie mrzedstawiciela Lir 
że Litwa nis uważa się będącą w stanie wojny z Polską i że - obec 

tega obi kraje pazostiją w soskoju; przyjmując do wiadomości solenne 
ošviadc:enis przedstaw Giela Polski, 24 Ropain'ka Polski uznaje i Uszae 
nuj mezależasść pop tyczną i c1tošč tetytorjalaą Rinubliki Ltews iai; 

Rudi zalaca obu rządam naw ązanie w najbl ższym czasie bszpo- 
średni h psrtrąktacyj, mających ma celu ustalenie dobrych stosuaków od 
których zależy pokój. 

Of aruj: d» dyspozycji obu stronom Źrezliwą pome Ligi Narodów 
i jej orginizicy| tic tczaych w wyn tku, glyby ta pom3» by ła pożąda: 
mą w czasie oartrakiacyj, które L'ga N rodów zaleca; 

decylujs, ż: skargi rządu litewsxiego, od1157428 sią do Bottęoowa- 
nią wobsc osób, języka, lub pochodzenia Utawskiego, o których mowa w 
odwołaa u sę rząlu |tewskiego, będą zbadane orzez komitet, składający 
się z przewodnicząc'go Ridy i z dwóch członków przez niego wyznaczo* 
nych. Kom tet przedstaw! Rudzie s:rawozdani: ze swych czynasśc; 

decyduie, że wrazie incydentów granicznych, albo wrazie niebszpie- 
czeństwa takich incydentów Sskretarz GOsneralny L'gi będzie mógł na żą- 
danie jedn'| ze stron zasięznić rady areewolniczącega Ligi i sorawo- 
zdawty tej sprawy, poczem poweźnie środki, zmierz»jące ku uspokojeniu, 

Rada stwierdza, że obie s'ra1y obowiązują się ułatwić w tym wy- 
padku zbadanie sprawy przez L'gę Narodów; я 

przyjmuje z zadowoleniem do wiadomości oświadczenie przedstawi- 
ciela Polski, że obywatele polscy, wspomnieni w odwołanin się rrądu 
litewskiego, będą mieli swobodę powrotu do Polski bez trudności. Ježeli 
uma nieprzewidziane trudności, sprawozdawca udzieli pomocy, by je 
usunać. 

Rida oświadcza, że powyższa rezolutja w m'czem nie przesądza 
spraw, ce do których między rządami zachodzą różnice poglądów. 

„I ja też jestem Litwinem.* 
WARSZAWA, 12 XI (żel wł Słowa). Marszał k Piłsudski w cza- 

gle jednej z rmzmów z dziennk+rzami ma temat Litwy i Litwinów miał się 
wyrazić: — „Mitwini są uparci i mają charakter, ale ja przecież też jestem 
Litwinama“. 

Marszalek Pilsudski w powrotnej drodze 
WIEDEŃ, 12 XII. PAT. Z powodu zami ci śnieżnych spóźnił się pociąg x 

Piłsudskiego i jeg» świtę o 50 minut i przybył do 

Rokowania z Litwą w sprawie wymiany 
więźniów krym'nalnycha 

Propozveja władz litewekich dokonania wymiany więźniów kryminalnych, 
złożon? na terenie pow. Święciańskiezo została przez władze polskie przyjęta. 

W Sorawie tej w najbliższych dniach na terenie pow. Wileńsko-Trockiego 
odbędzie się konferencja przedstaw celi obu państw celem def.nitywnego omó- 
wienia szczegółów dotyczących wymiany: da 

Miljony rubli sowieckich przeciwko Litwie 
Aresztowania komunistów w Kownie. 

Z Kowna donoszą: Policja polityczna aresztowała w Kownie wybitnego 
kowmunistę, jednego z głównych organizatorów ruchu komunistyc'nego na Lit: 
wie. Przy aresitowanym znaleziono niesłychanie ważne dokumenty, plany i 

sprawozdania: Seasację wywołała wiadomość, iż rząd sowiecki 1 komintern, za 

pośrednictwem Centralnego Biura Międzynarodowego Organizacji Pomocy Re: 
wolucjon stom, wydaje ma wywrotową i komunistyczną agitację na Litwie za- 
wrotae sumy w m Ij nach rubli. 

DARTS RE IRR AREA ORA PANA TEA MA REA AC 

Episkopat i Rząd, 
Wobec tego, że wśród pewnych kół opozycyjnych istnieje wyra'na 

tendencja do uczynienia z listu biskupów polskich w sprawie wyborów 

odskoczni dla akcji politycznej przeciwko rządowi, z najbardziej miarodaj- 

nych ź'ódeł otrzymal śmy wyjaśnienie, z którego jasno wynika, że inter- 

pretacja listu b skupów przez koła opozycyjne jest całkowicie dowolna i 

zupzłaie me edpowlada inicjatywie i intencjom Emiskopatu polskiego. 

—. Według tego wyj»śnienia, list biskusów polskich w sprawie wyborów 

malsży rozumeć jako wezwanie wszystkich katolików do zjednoczenia się 

na platf:rmie obrony interesów Ka$.ioła i moralności chrześcijaństwa przez 

unikanie rozbijania głosów przy wyborach, przy zupelaem zaniechaniu 

walki z rządem, 

Jssteśmy przekonani, że wyjaśnienie intencji biskusów polskich, po- 

chodząże ze źródeł zuś'łaia miarodajny:h, przyjmie społeczeństwo 

polskie z głębokiem zadowoleniem i nie da się wyzyskać,: jako narzędzie 

wałki politycznej, podyktowaniej względami partyjnemi, a nie odpowiada- 

łacej zupełaie interesom państwa. 

Nominacja Generalnego Komisarza Wybora 
czego nastąpi diś 

WARSZAWA, 12XU. (żel wł Słowa). Nominacja G:neralnego Komi- 
$arza Wyborczeg» nistągi w dniu jutrzejszym po powrocie Marszałka 
P.łsudskiego do Warszawy. 

] К в6 dowiadujemy zebranie prezesów najwyższego Sądu przedsta- 

wiło M a sterstwu Sprawiedliwości trzech kandydatów na G.neralnego Ko- 

misarza wyborczego. meski) 

Dodatek świąteczny dla urzędników. 
W myśl uchwalonego przez R.M, projektu pracownicy kontraktowi w 

służbie państwowej, otrzymujący wynagrodzeni ryczałtowe, dziennie płatni 

pracown cy pocziowi oraz czasowi i próbni przcownicy koleiawi otrzymają 

jednorazowy zasiłek, który wypłacony będzie w całości w dniu 20 grudnia r. b. 

Zai przeciw. 
Czekamy odpowiedzi. 

Pod takim tytułem zamieścił w «Dniu 
Polskim» ps. Janusz Radziwiłł srtykuł, w któ- 
rym po podkreś eniu, że niektóre pisma za- 
mieszczając list pasterski pom'nęły kilka za- 
gadniczych ustępów potępiających paityjnic 

two piese; 
«Narcdowa Demokracja, a potem Obóz 

Wielkiej Polski, na pierwszy plan wysunęły 
mie walkę o ideę i o zasady, ale walię prze- 
ciw osobie, i to tej właśnie, która walkę z 

partyjnictwem sejmowem podjęła i któr. je: 
dynie ma moc 1 autorytet do przeprowadze- 
nią tej walki do kofca. 

Konserwatyści polscy wysuwali zawsze 
ma plan pierwszy hasła państwowe. Konser- 
watyšci policy zawsze stawali w obronie 
wiary i moralności katolickiej, konserwat; ści 
polscy w imię tych haseł zawsze byli goto 
wi do ofiar daleko idących, nigdy uie wy- 
suwali ambicji partyjnych, a tem mniej oso- 
bistych, ale właśnie dlatego dziś mają pra* 
wo zapyteć się tych, kiórzy arogowali sobie 
monopol na patrjotyzm i polskość, czy go- 
towi są wyrzec się głośnej i jawnej, naszem 
zdaniem, szkodiiwej walsi z osobą marszał- 

ka Piłsudskiego, walki, którą rok temu uro- 

Czyście prokłamowali; czy są gotowi stanąć 

na stanowisku ściśle rzeczowym wobec Rzą- 

du obecnego, to znaczy, poprzeć uczci sie 

wszystkie jego usiłowania, zmierzające do 

naprawy ustroju państwa, do uzdrowienia 

życia gospodarczego wewaątrz I do rozwoju 

poięgi Poiski nazewbątrz. 

My, konseraatyści polscy, możemy im 

dzić raz jeszcze uroczyście oświadczyć, Że 

mocno | stanowczo staniemy w obronie 

wiary i w obronie praw Kcścicła Katolickie- 
go przeciwko tym wszystkim, htórzyby pra- 
wa te chcieli uszczupiić, nie możemy i nie 

chcemy jednak uważać listu Biskupów Pol- 
skich jako wezwania do walki z Rządem 
R:eczypospolitej i jego obecnym szetem w 
myśl dotychczasowych wskazań naczelnych 
Obozu Wielkiej Polski 

Zgrabne—mniej lub więcej — omijanie 
tej kwestji musimy uważać jako chęć wyzy: 
skiwania listu Biskupów Pol:kich i n»jwznio- 
Śleszych jego haseł—inowu dla celów par- 
tyjnych i to niezależnie od tego, Czy to czy- 
ni <Ku'j'r Poznański» 1 «Qazetą Warszaw- 
ska Poranna», Czy pan poseł Stroński w 

swoim organie»: 

Uchwaly Rady Naczelnej Z L. N. 

W niedzielę odbyło s'ę zebranie =Rady 
Naczelnej Związku Ludowo Narc dowega, 
na kiórem zapadło szereg uchwsł jawnych 
i tajnych, w zwązku z zbliżającemi się wy* 
borami, jak mależąło oczekiwić Zw. Ludo: 
wo-Narodowy poptarał się zapisać na awój 

  

* Wilno, ul. Ad. Micki 

odb orn ki 

Lampy odbiorcz i nadawcze, 

Warsztaty reparacyjne, 

«- ›ФФ 

Koncerty znakomitego zespolu cd 2-4 

D»ncing z udz'ałem specjalnie zaangażowanych artystów. 
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WILRAD 
WILEŃSKIE BIURO RADJOT 

Poleca Sz. Sz. Klijentell wyroby: 
P. T. R. Polskiego Towarzystwa R djotechnicznoo Zakładów 

Radjnt:chniczn,ch „NATAW 
oraz Zakładów Radjotechwcznych „W ILRADJO* 

odbiorn ki detektorowe od zł 12 — 
1 lampowe od zł 60 — 

Uliradyny 5, 7 i 8 lamskewi inne selktywnej aparaty pod 
gwaranc. eliminowania stacji wiieńskiej. 

wszelkie 
akumulatory i rozmaity sprzęt radjowy. 

ładowanie akumulatorów: 
Fachowa cbsługa i porady. 00655666: ; \ s 

W lokalu b. Kawiarni Artystycznej 
ul Ad. Mctiewic.a Nr 11. 

otwartą została pierwszorzędna restauracja 

połączona z DAREM | Glniornią 

p. t. „Bachus 
BE Bufet z zimnemi i gorącemi zakąskami czynny od g. 9 rano do 11 w. 

rachunek [ist pssterski Bpiskopatu Polskiego 
btóry chce użić za tr«mp>linę wyborczą 
W uchwsie odnośnej Rada Naczelna Zw. l 
N: <mit: z uzmaniem doniosły głos episko- 
pata poickiego, który, w pełn=m docenianiu 
wagi obecnych wyborów, zwrócił się do 
naszego ogółu katolickiego i narodowego z 
go'ącem wrzwaniem do zgodnego, zwartego 
pr:eciwstawienia się żywiołom wywrote: 
wym, rozkładowym, żywiołom wrogo u:po- 
sobionym wobec Kościoła Katolickiego i na- 
rodu_pol kiego. 

Rada Naczelna Zw L.-N., stojąc na. 
gruncie listu  pasterskiego episk_patu, 
Oświadcza się za przeprowadzeniem wybo- 
rów przez zjednoczony obÓŁ maredowy, 
Śaiadomy nietylko : elu, do którego zmierzą, 
ale i konieczności przeprowadienia dobora 
charakte:6w i kwalitikacji, niezbędnych dia 
spełnienia przez przyszły Sejm czekających | 
go wiejkich zadań” 

W uchwale swej Rada Nczelna Zwe 
L. N. pomija świadomie tak ważną kwestję, 
jak stosunek do rządu wyrsśnie zazuaczony 
w liście pasterskim, wzywającym wszystkich 
katoików do zjednoczenia ma platformie 
obrony interesów kościoła i moralności chrze- 
6с jańskiej przy zupełnem zaniechaniu walki 
z R siem. A wiadowo przecież, że RE 
odbędą na płaszozyźnie za rządem l 
preciw, 

UWAGA! 
i. Kaiendsr:u Informacyjavm m3 rok 

1928 w ogłoszeniu Pozn. ńsko- War- 

  

Szawski Bank Ubezpieczen po!ano 
myln'e numer telefonu 852; powinno 
być 825. 
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w Warszawie oraz 
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głośniki, słuchawki, 

{ ой 8 do 1-+į w nocy, 
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wytrąca—odrzekliśmy. Twierdzi tylko 

słusznie, że z. matury rzeczy wrażli- 

wość współczesnych ludzi na sztuki, 

na które mocno reagowali ich... oj- 
cow.a albo, co gorsza, dziadkowie, 
mocno zmalała, Wszak niezaprzecze- 
nie inaczej słucha R:syna lub ch 6- 
by Ficdra człowiek ter: Žnieįszy niž 
ktoś z XVII-go wieku lub u nas z 
czasów między listopadowem a stycz- 

niowem powsteniem? 
Sam Osterwą, którego dążenia 

mec. S yszkowski wysoko w*nosi, 

czemże nas wprost okarmiał dwa lata 

temu? „Wyzwoleniem*. Sztuką, ani 
słowa, piękną i sławną, ale o treści 

jakże okrutnie przestarzełej] C» nam, 
ludziem powojennym, do ścierania 

sę z sobą tak juł mocno nieaktual- 

nych prądów w społeczeństwie pol- 
skiem jak mesjaniczne oczekiwanie 

zmiłowania Bożego albo Konradowa 
porywanie za sobą narodu? Doszli 
my przecie już tam, dokąd nas ze 

sceny wzywająl Albo w „Legjonie” co 
mam do idealu P.Jski, o jakim а- 
rzył Mickiewicz? Interesuje nas, na- 

rywa, trapi to olśniewa Polska— która 
jest O niej mówcie nam, teatry! O 1a 
z całą bujnością swej teraź iiejszości, 

z całą nieebliczalaością przyszłych 

swych losów miech przemawia ze 
sceny do nas, 

Cytl Może myl'my się (wraz z 
p. Szyszkowskim) w adrese? Może 
mię do tzatrów należałoby zwracać się 

lecz=do autorów. Dobrze. Więc wo- 
łajmy: „O pisarze polscy, © autoro= 

wie dramatyczni, © komedjopisarzel 

Piszcie sztuki drgające maszem ży- 

ciem współczesnem wraz z jego mi: 

zerją i przepychem, z jego straszii 

wemi niedomaganiami oraz niebo 

slężnemi ideałamil Składamy palce 
na krzyż i przysięgamy, że chodz ć 
będziemy do teatru dzień w dzień, 
całemi tłumarni.. Dajcie mam tylko 
ałuch.ć i oglądsć coś, coby nas 
mocno, mocne interesowało, coby nas 

naprawdę „brało”, wzruszało, bawiło, 

przygnębiało, porywało...* 

® 

Nestety, #збпе zaklęcia "nie do- 

będą z lterackiet niwy nowych arcy- 
dzieł literatury dramatycenej, któreby 

łączyły św ctność formy z głębokiem 

zuawstwem ter.źdiejszego życia lu- 
dzież z porywającym polotem ku 

najwyższym ideałom tegoczesaym.. 

Z.nim sę nasza literacka niwanie 
pokryje takiem kwieciem—idą na sce: 

mę polską stare sztuki... modzrnize- 

wane. Starą sztukę no. zt. zw. wiel- 

kiego reperuiru, rótujs się i bieli... 
przerabia się ją reżysersko, że, bywa, 

staruszki nie poznać... podlewa Się 

sote m d la Mzyerhsid lub Wicht 

maaa.. przejąscenizowuje się tak, 

aby widowisko sprawiało wrażenie 

czegsś całkiem nowego—a jeszcze lee 

piej: niebywzłeg! Publiczność zbita 

z tropu, jak maczugą uderzona w 

łeb... albo siedzi cicho us łując wzbu* 
bie zachwyt, albo Dąka ro- 

Bio Taitis ы 7 „Bar- sk 870 — R=:duta. 
A jakżel.. bar- 

biąc jaknajpoważniejszą minę: 
dzo... hml. bardzo., 
dzo... bardzo..." 

"Qksz, takiego bezceremonjalnego r;źniej chciał zby jego Sztuka „Sz 
poc”ynania sobie ze Starą sztuką ad dziwie” rozgrowsła SĘ w mocno ra- 
majorem gloriam reżysera mieliśmy alistycznym milien, nie wolno wpro» 
nie.awao w Rzducie. Sądziłem, Ż2 wądzać w nią w form'e tryptykowej: 
wystarczy to, co napisane było w podjum (dla sędziów), w lewo „6 wiat 
«Słow'e» naz:jutrz po premjerze „S;- Joasa, z topiony, jak pisze p. Widaw- 
dziów* Wyspiańskiego. Z odezwania gka, w omgls błękitno nieziemskiej, a 
się pełaomocaiczki pp. akademików* na prawo „świat Jswdochy" skąpany 
humanistów, p. H. Wężyk-Widaw. w niesamowitem, czerwonem świetle. 
skiej w ostatniem „Słowie Akademic- Newolao wpro v»d sć do sztuki Wy» 
kiem” widzę, że udało się R:ducie soieńskiego postaci własnego pomy- 
otuman'ć nietylko p. recenzenta są (symboliczna zjawz wygrywająca 
«Dziennika Wil ńskiege». Dobitoiej- na skrzypcach stany duszy asa) ani 
szych tedy trzeba utyć słów, też, aczkolwiek „bez prawa głosu” 

Wyspiański, jeżeli me osobiście, Żydówki siedzącej przy zwłokach 
to w szczegółowych cbjaśnieniach j wdochy. Niewolao nie:grabnie prze: 
sprecyzował mefdokładniej jak mają g,dną symboliką pomysłu reżysera 
być jego sztuki wystawiane, Był W (jaskrawe zielone sukno powiek:jące 
najrozieglejs.e n znaczen'u „Człowie- gtół u którego mają zasiąść sędzio- 

kien teatru“; wiedział czego chce; wje, a jaskrawo czerwone powlekają- 
dbał o najdrobniejszy szczegół, M16- ce podjum) povrawi<ć, wzmacniać (I) 
stwo razy stwierdzili to up, Józef Ko- czy też dosełni 6 Wyspiański=ga, 
tarbiński lub Sosnewski (aktor i re- Jest to poprostu herezja, zu<hwał- 
„žyser krakowsk) którzy mi li szczę- stwo i bezeeremonialacść, którejby 
ście i zaszczyt z Wyspiańskim mon- przenigdy płazem ni:był puści Wy- 
tować jego sztuki. „Poprawiać* prze gpiański— jeśliby mie leżał w grobie. 
to Wysęiańskiego, przeiaaczać j*go _ Wyspiański chciał aby jego po- 
intencyj wyreźue sprecyzowanych — tężna Symb lika wyrast ła włośnie z 
mie wolno. Doszło przecie do iego, jakn.jbsrdziej realistycznego środo- 
że w jednej z gazet wl ńikich, po wiska, Tedy wpakowyweć mu gruboś 
wystawien u „Westla'"—,„w koncepcji podkreślane symbole w karczmę gdzieś 
R:duty“ nmasisano czarne na białem, w zapadłym kącie przy drodze jest 
że Wyspiański nie wiedział, nie zda- jawnem wypaczaniem intencji autora 
wał sobie sprawy jakim powinie1 być sztuki. I niechże, z łaski swojej, reży- 
jego teatr a dopiero pokazała światu ger nie wyrasta pe nad auteral 

jakim powinien być teatr Wyspień: Zachwycony recenzent „Dziennika 
Do wyższej blagi Wjl-ńskiego* zd.był się nawet na 

trudno się wspiąć! й szematyczpy wykres Ródutowego ordze 
Owóż, jeżeli Wyspiański najwy- 
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W związku z "przysadającem za 
ka dri1 (18.go bm) trzecie n zebra” 

niem okręg wem spółdzielni zrzeszo* 
nych w «kręgu wleńskim Z»ązku 
R-wizyjaego Polskich Spółdzielni 
Rólaczych, —podajemy poniżej garść 

„€;fr obrazujących stan i rozwój spół: 
dzitlni roln czych, 

W dniu igo p'źłsiernka rb. 
Okręgowi Wilenskiemu Zwązku R-- 
wizyjn=go S„ółdzielni Rolniczych po: 
dleg.ły: 

a) Kasy Stefczyka: 

  

$ 5 
== aa 

M Powiat 22 au 
, 5 © 
% = 8: 

/ = . e 

Brasławski 11 892 
Dsisnieństi 21 5103 

Mołececzański 6 1964 
Oszmiański ® 2338 
Postawski 6 2582 
Swę izński 8 5006 
Wileńsko-Trocki 11 3686 
Wiejski 9 2643 

Razem 68 31708 

dotyczące kapitału obrotowego, ilości 
mego i tp. za gStatni okres: 

W 8 spółdzielniach rolniczo-han- 
dlawych («rolaikach»),  zrzesz: jących 
1247 członków, do 1 pzździernika 
1927 r. spr'edann tywzrów na ogół- 
ną sume 140065554 zł, w tem za rok 
1926 — 1149160 33 zł. 

Przytoczone cyfry Świadczą mie- 
wątpliwe, że os'ągaięte wyniki są 
ardzo poważne. Temniemniej po- 
w»żne i duże są potrzeby wsi. da 
zadość uczyn enia którym dą'y Zwią- 
zek S» R. R».buiowa aparatu spół: 
dzielczego w tym kl:ruoku stanowi 

INFORMACJE 
Wpływy z danin publicznych; 

WARSZAWA. 10X1. Pat. Wpły- 
wy z danin publiczry h i monopoli 
za czas ed poc'at'u bi”żącego roku 
budżetowego 1927-28 t |. ed 1 
Kwietnia r. b. do 30 WVsomada r. b. 
wynosiły ogół”m 14099 miljonów 
złotych, t. j. o 3282 mljona złotych 
więcej niż za teoże okres ub'egłego 
Toku budżetowego. W tem wpły*v z 

dan n publi-zaych wyacsł” 9139 
m Ijonow złotych wobec 6906 mujo- 

jnów zł''ych, wpływy zaś z mono- 
p'lów 496 mijonów złotych, wobec 
3911 mljonów  złot.ch za tenże 
okres roku ubiegł*go. D « I vy publicz 
ne dzły  piztto w okresie d 1 go 
Kwietnia r. b. do 30 lstoradi r. b. 
© 2233 mijonv »ł tych więcej, mo- 
nopole zaś o 1099 miljona ałstych 
więcej niż za tsaże okres roku ubieg- 
łego. : 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 108, z dnia 

7 giudnia 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydents Rzeczy: 
pospclitej z dnia 19 listopada 1927 r. © 

\ 
l. 

de bafaille Na fronci': sąd, Po bo- 
kach: bie ofary. W głębi (jakby w 
dtugi-j lnj): zbrodnia. Na jednym 
dej flsnku: 
grzech Nie stawało by tylko, aby 

/ ma scenie ustawicno ma słupkach 
deski z napisami: Tu cierpi niewin- 

%ość — Tu panoszy się grzech — 
Tu popełniona j*st zbrodnia — Tu 
©dbywa się sąd elc. 

Pod koniec listosada wystawił w 
nowej operze beriiński-j największy 
modernista wśród kapelm streów, Qita 
Klemperer operę Bzeth v:na „F.de- 
Ls“. w inscenizacji kubi-tycznej, w 
kubistycznych dekoracjach. Jikże mu: 
%i-ł gdzieś w zaświatach ci szyć sę 
duch B'eih v:nal Jak powinien był 
wsęląaać „Fidelio* dopuro pokazał 

to Klemperer. 
* 

Mieliśmy w Wilnie — Jaracza, 
Q ly tak wielki artysta b erze się grźć 
bohatera „Szczęś.ia Frania”, jednej z 
najiepszych sziuk Perzyńskiego, nie 

, trzeba jej, tej sztuki ani „poprawiać” 
Ani „wzmacnizć* r:żysersko. R bi 
lę z byle czego pokój „bawialny“ 
przeciętnego dość гатогперо Urzę- 

ika przedwojeniego, zawiesza sę 
U okna Ёгапке; tu Ówdzie czeczotko* 
We mebelki, kanapka, — i już, 

A jak gra Jaracz, jak gral Całym 
tobą gra; w m micz niezrowaany; w 
tkspressji każdego gestu każdego 
poruszenia się. Wzrusza. Nikt, chyba 
leden Frenkel, nie gotrefi tak WZrka 
Szyć, jak Jaracz, Przyczem: co za ma-     

niewinność, na drugim: I] 

KURIER GOSPODARCZY 
Stan spółdzielni rolniczych w wwie Wileńs 

skiem. 
b) Spółdzielnie mieczarskie: 

     

  

E 
© 

3 ża 
Powiat Ba 5 3 

a aš 

Brasławski, & 989 
D.śnieńsk 2 66 
Motedecradiiki 3 a 

2 160 
S więciański z 223 
WII Asko-Trochi 3 197 
Wilejski з 489 

Razem 22 2216 

$Ł OW O 

Praga 26,415 26.48 26 25 
Szwajcarja 172,20 17260 17)} 77 
Wiedeń 125.70 12601 125,39 
Włochy 48,43 48,55 48,31 

Papiery Procentowo. 

1925, TC te, aby madal mo: A Ek 
gły być utywane w obrocie publicz- POž: dolsrowa 82, 
N m, muszą być przed 1 styczniem В еча koje RZ 
1928 roku zgłoszone do najbliższych jisty i obi. B ku Goso. Kraj, 92— 33 
urzędów miar w celu uzyskania le Listy Banku Roln 93 
galizacji na nastęony okres. RE ziemskie 82 — 

— (x) Posłedzenie komitetu Eau mg ho si 
„Targów Pólnocnych* W sobote, 8 Hr.c. warsz. — 80, pr rsz 50 
dnia 17 b. m. o godz. 20-:j w sali 5 proc. warszaw. 65— 
posiedzeń Rady Miejskiej, odbędzie $ proc. Kalisz 73,50 
sę organizacyjne zebranie komiłetu 
projektowanych «T '"gów Północnych», 
w Wilnie w r 1928 Porządek dzien- 

obwodowych komisji wyborczych m. 
Wilna. 

O»wodowych komisli będzie na 
terenie m. Wilaa, w myśl art. 22 
Ordynacji Wsbnrczej do S:jmu praw: 
dopodobnie 60. 

Na mocy tych przepisów Rada 

Stowarzyszenie * Radj 
Przed kilku dniami P. Woj*weda 

Wileński zatwierdził Statut „Stowa- 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 12 grudnia 1927 r. 

my obejmuje następujące Sprawy; 1) Banki rzyszenia Radjosłuchaczy w W lae" 
Komunikat O stanie prac. 2 U<ou- 2 A i in- : : Dolary St. które ma głównie na celu obronę in- 
sty uowanle sie komitetu, 3) Sfnau- St. Zjdn. 8,87 8.86:/4 teresów radjoamatorów oraz nawiąe 
sowanie Targów i 4) wolne wnioski, Złoto. zanie kontsktu ze sf:rami kierowni- 

G.cDA WARSZAWSKA Ruble 4,72:/ czemi Polskiego Radja w Wlne. 

  

  

O rozwoju wymienionych agend lokalny'h świadczą nas'ępu'ące cyfry, 

€) Spółdzielnie roln czo-hin- 12 grudnia 1937 1. Listy zastawne. Dia 6 b. m. w Sali Techników 
diowe („roiniki') Dewizy i => : Ž ze o 59— s: się dwa Ze 

8 rans. prz. upwo , Ziemsk. zi, 1,8 na którem obrano nogło de 

* 3 > 43315 ai 43 Akcje. Н rząd w następującym składzie: pre- 
"a м yu ‚ 046 ы Powiat zł а® Nowytoń 8% 892 588 Wileński Bank Ziemski 13400—131,00 75 0, ge! P* A, Kopeć, v ceepre- za 23 3 Paryż 35,115 35,20 35,03 s V zes—laspekter p. Ł'wrynowicz, S£- ni 
ża ż3 Е ; kretarz—mecenas p. Koingold, skarb- 

177 nik—radca p. R:iss, oraz c.ł onkowie 
Brastaweki 2 252 
Drišai ń ki 2 305 t 

ae . 3 A pieniężnrga prz kazu—udajemy się 
Swięciański й 105 do tel: groficzne go EZ wiad- 

22 czyłem tego ma sobie w ubegłą s0- 
3 SĘ WTOREK z z: r. 5000 1887 i b'e, chcąc prrekazsaė do S vigcian— 

zma Jató Wsch, sł. © gi T ta, 35 1 ® 4 i 1893; 120 złotych. Giy zgtos lem się 00 Ц. 
е 17'“‚]5];1592' ma 1890 rzędu pacztowego powedzans mi, 

członków, ilości mleka dostarezo- ucjt P. M. ROC mów а B ias Się dO 2, przekazy telegr ficzne są przyjmo- 
pe powyeszego. w myśl ustawy wojsko- vaę tylko do godz, 3 ej (była godz. 

ma wel będą karani do 6 miesięcy wI$* 3 ), jecz agencje poc.towe zalaiwia- 
a) Kasy Stefczyka. 

+,.. Liczba Liczba Fundusz Wkłady i 2 Požyczki 
W końca miesiąca kas członków własny r ki bież. Diagi adzielone 

Orudnia 45 1 950 28 848 55425 1007165 1269 2 

Marca 55 2326 424743 90960 192 201 2184060 
Czerwca 63 30222 552› 6 106082 249 370 30919 4 
Sicrpnia 67 31162 59149 119810 2:6299 328 86 
Wiześnia 68 81703 6.4951 138+ 5 2816356 3319007 

b) Spółdze nic m'eczarskie. 

” = Ilość Liczba ilość dostarczenego _Wyrobiene 
W końcu miesiąca: spółdz. _ członków mleka masła klg 

Marc 5 607 51181 2435 

Ga 18 14.3 28 625 11504 

Lipca 19 1913 274013 10802 
Sierpnia 22 2216 222653 9724 

Września 22 2216 206344 . 9707 

właśnie majważniejsze zadanie. Dla 
tego też d.iałalaość związku narazie 
jeszcze nosi ch irakter wybitnie orga- 
nizacy ny, streszczając sięw pogłębia: 
niu pracy już istnejących spółdzielni 
i organizowaniu nowych typów Spół- 
dzielni. Pomimo piętrzących sę trud- 
mości wyniki dotychczasowej pracy 
są nader doda'n e, świadcząc, że przy 
należytym nakładzie eaergii i wiedzy 
wieś naszą łatwo wyprowadzć z 
biędnego koła rutyny i inercj. (&) 

  

zwalczaniu chorób roślin oraz o tęvieniu 
chwastów i szkodników roślin (por. 922) 

Z «Dziennika Ustaw Rz P.» Nr 109 z dnia 
10 giuu:ia 1927 r: - 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 
dnia 4 list pada 1927 r. o znakowaniu m €sa, 
przeznaczonego do wywozu do Szwecji 
(poz. 927) 

— R. zporądzenie M nistra Reform Rol- 
nych z dnia 15 listopada 927 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu w  spra- 
wi- niek órych zmian rozporządzenia M-ra 
R form Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. 
© zasad:ch administrowania i dysponowa- 
nia firduszem zapomóg i kredytu ulgowego 
(poz. 928); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz 
sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1927 r. 
znieniające $$ 2 i 3 rozporządzenia z dnia 
Sai. ia 1926 r. o iichwie pieniężnej (poz. 

; 
— Roporządzenia Mnistra Skarbu z 

dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wyco- 
fywania z oDiezu DI tów zdawkowych war- 
tości 2 złotych (poz. 933). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) Legalizacja miar i wag. 

Z dniem 31 grudni« 1927 r. wygasą 
prawomocniść ecch |.galizacyjnych, 
wystawionych ma narzędziach mier- 
niczych, stosowanych w obrocie pu- 
blicznym, zalegalzowanych w roku 

  

  

estrja aktorska w wydobywaniu maj. 
szlachetniejszych rysów z tej szalenie 
prawdziwej fgury! Co za m:lincho. 

a — btzwiedna—w opadnięciu Fra- 
nia na krzesło w ostatniej scenie 
ostatniego aktu, w odwróceniu sig 
za poręcz | zapatrzeniu się na mo- 
ment j:den.. w przyszłość. Nie widzi 
się łez w oczach, bo odwrócona 
twarz, — a €zuie się jel Nic dodać, 
nic ująć. Skcńczona, wykończ na, 
znakomita kreacja aktorska, Może 
odrobina za s laie chwilami akcentu- 
jąca, że Franio taki nierozgarn ętyl 

«yreżyserowana sztuka Świetnie; 
zap'ęta pod tym wsględem па Osta- 
tni guzik. Giybyż siły aktorskie zee 
spiłu byjy też... zapięte na ostatni 
guziki A to panna Н lena — bynaj- 
mniej nie na wysokości zadznia w 
roli tak bardzo odpowiedzialnej C.ł- 
kiem dobrą słę sktorską zaprezento- 
wel nam Z:s501 Jiracza tvlko w 0s0- 
bie pana grzjącego ojca H :lenki, Cały 
ostatni akt zaszczyt przydesi агу- 
śle, nia ustępującemu w wielkim 
djalogu trzeciego aklu nawet Jara- 
czowi. 

Śliczna ta byłą wizyta, te dwa 
wieczory teatralne w Reducie. Publie 
czność wileńska iłumaie i hucznie 
przyjmowała znakomitego gościa, Due 
brzeby dyr; Rychłowski uczynił Za 
praszając Jaracza na szereg wystę- 
pów — w różnych rolach, 

€z, J. 

SZ 

zienia. durą do godz. 6 tej, para- 
— (c) Obchód ku czci ła tę procedurę do godz. 6 tej, pora 

gen. dzono mi w okienku udać sie do 
Bema. W dnu wczorajszym, jako w najbl ż:zej w województwie, — Urzęde 
17 а reczacę śmierci gen. B:ma, ode nik pocztowej agencji—nie tylko od- 
b,ly się w poszczególnych oddzia: mówił przyjęcia, lecz wyśmiał mię, 
łach wojskowych specjalae pogadan- że jestem już conajmniej setaym iate- 
ki i odczytv. Prócz tego, w oddzia- resantem przychodzącym z tą propo- 
łach artyleryjskich zorganizowana by- zy ją i że d.iwi się że poczta głów- ła zbórka na budowę mauzoleum w 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 
z dni, 12 — All, 1827 v. 

©Qiśnienie aa ji 

Temperatura Jempaniam | uo. 
Opad za do» r 3 na odsyła do ni h, nie będąc ooia- 
bę w mna, Tarnowie (rodzinne miasto gen. B:- formowana, że przekazy telegraficzne 
= ima). W mau:oleum tem złożone bę- tylko do 3 ej mają bić pr y|nowane. 

przewsiający ) z: dą zwłoki gen. B:ma po sprozadze- —Nazaju'rz w niedzielę pośpieszam 
niu ich z Turcji, gdzie są obecnie, 
do kraju na d orcu, Po kupi:n'u blankietu, w 

— „Mąt z grzecmności* w te- jednem okienku, podaję w następnem atrze u Saperów. Dia 11 i 12 bm i wywsłuję zdiumiene urzędnika, że 
tetatr amatorsk: 3 p. sap, wystawił ko- Stare Ś lęciany nie mogą być przy- medję w 3 aktach „Mąż z grzeczno- jęie, gajż taka geograf czna miejsco 
ša“, reżyserewaną przez p. K. Wy- wość mie ista eje— proszę więc o da: 
twicz-Wichrowskiego, Wypeln ono po pisanie „powiatowe”—aa to p. urzęd: 
brzegi sala teat u, była dowodem u- nik się nie zgadza, po przejrzealu 
znania dla amatorski*go zespołu lego, p.ru spisów ustala, że muszą być 
jedynego teatru amatorskiego w nanisane „Śvęciany Wil Aikie“, — 
pułxach, teatru, który systematyczną gdy ośni-lam się zwrócć uwagę, że 
pracą <wą | oddaniem się Sztuce, ; Nowe Święciany są rowa 2 W.l.ū 
stanął na wysokości zadania. Ora skie i że dla ua knięcia pomyłki za- 
amatorów dała słuchaczom pełae za- adresował:m w tea sposów—jednak 
doweleńie. Na wyrótnienie zasłutyli stangło na dopisku «Wil:ńskie»l S >ra- 
sobie: kot, E Ołóg (Hry), p. Sta- wa adresowa choć zajęła nam spora 
nisł«wsha (Wanda) p Malanowiczów- czasu, jedaak szczęśl wie została u 
ma (B rbara), p. Barańska (Klotyl1a), zgodniena —|]:dnak gdy mi kazano 
por. Grochowski (kapitan), por. Wę- zapłacć, za orzekazanie 120-stu zło- 
glński (Djonizy), st, sierż, Wilczew- tych—pięć złotych ' 30 groszy — zo- 
sk: (Antoni), st. sap „Mlosz (Foryc). stałem zdumiony! Czy nie za du'y to 

Ne „wolno pominąć zasług p. haracz płaci kljent, zwłaszcza, że po- 
Н wryłkiewicza, którego zdolnościom siadając prawo jako urzędnik, na bi- 
Gekoracyjaym wiele zawdzięcza teatr let ulgowy=—za połowę tej sumy saperów, oraz orkiestrze pod batutą mcgłen w sobotę sam zaweść tę 
p. Silnickiego przygrywającej podczas kwo'ę.—Czyli wniosek 1-0: Naležato- 
antrzktów. ‚ by wprowadzć вг’у] помаме рггека- 

Wszystkie te okoliczności złożyły zów tel-grafcnych i w godzinach 
s'ę na stworzenie b. młego nastroju pozabiurowych no. od 4-tej do G-tel; 
panującego zresztą zawsze w miłym 20 czy mie dałcby się udost:pnić teatrzyku saperskim. przesyłki przekazów, be i każdy przy” 

Dwiadujemy się, że wkrótce zna, że 5 zł. 30 gr. za przekazanie 
znów będziemy mi:li okazję mile w 120 złotych jest Stanowczo przth lo- nim spędzić wieczór. wanel Н 

SZKOLNA. 

Uwag i: Półpochmurne, do najbliłszego urzędu pocztowego 
Minimum za doog — 179C 
T-ndercją  baroinetryczna: stały spadek 
ciśnienia. 

BBIEJSKA. 

— P»n Wo'ewoda zatw erdz'! 
uchwałę Ridy Mejskej. wojewoda 
Wil ń:k w poro.U nieniu z Prezesem 
Izby Skarbowej zatwerdzł w dnu 
wczorajszym u-hwałę Rady Miejskiej 
m. Wilna z doia 3 bstopada b. r. 
w <"rawie pobierania w ok'e:'e 1928 
i 1929 r. podatku komunaluego od 
pateatów na wyrób i sprzedaż trun- 
kew oraz przetworów wódczanych. 
Jednocześnie pan Woj+w>da zatwier- 
dził uchwałone przez Radę Miejską 
zmiany w trybe d stawy mięsa i spo« 
ż'wczych przetworów mięsnych @а 
oględzia na st cji weterynaryjnej. 

— Posiedzenie komisj w spra- 
wie odsudowy. W dniu _ dzisiej. 
szym oobędzie się w lokalu Starostwa 
posiedzenie komisji umorzeniowej 
odbudowy, Obr:dy komisji prowa- 
dzone przez p. Starostę malą na crlu 
wydanie opinji o możliwcś i umorze- 
nia pożyczek wydanyrh rolnikom na 
odbudowę w rao'u 1925, do dnia 1 
grudnia rb. którzy zuzytkowali ją ce- 
lowo, a obecnie z powodu ciężkich 
warunków materjalnych nie są w stae 
ne uregulować jej Opinje tej komisji 
będą służyły władzom wojewódzkim 
przy decydowaniu w Sprawie Umorze- 
nia pożycz k Na wokandzie znajdzie 
się przeszło 50 spraw. 

— Dubeltó:ka i rower ne 
będzie już przedmotem zbytku. 
Wojewoda W leński wystąpił do pa- 
na Ministra Spraw Wewnętrznych z 
wnioskiem 0 wyłączenie broni my- 
śliwskiej i rowerów z kategocji przed- 
miotów zbytku, obłożonych podatkiem 
komunalnym na mo y rozoorządzenia 
Mun. Spraw Wewnę r nych. 

WOJSKOWA. 

(0) W sprawie oszuk-f- 
eżych zabiegów poborow;ch. W 
praktyce adm.nistracyjacj częsta się 
zdarzały wypadki, $: szeregowi w 
celu uchylenia sę od obowiązku słu- 
żby wojskowej, f.łszowali datę uro- 
dzenia w swym wycią u metrykalnym 
ina tej podstawie przenoszeni zo- 
stawali do rezerwy, jako roczniki nie» 
podlegające wcieleniu w myśl odnoś- 
nych rozkazów Mia. Spraw. Wojsk, 

W zwią:ku z tem władze wojsko- 
we zarządziły, aby w wypadkach u. 
jawnienia, że szeregowy starszego 
rocznika, który ne odbył obowiązke- 
wej służby wojskowej, został prze- 
nesiony drogą oszukańczych  zabie- 
gów do rezerwy, nal:ży niezależnie 
od pociągnięcia winnego do edpo: 
wledzialnošci sądowo-karnej wcielić 
takiego szeregowego do wojska sta. 
łego w najbliższym okresie wce'enia 
celem odbycia obowiązkowej służby 
wojskowej, chociażby taki szeregowy 
został już poprzednio ma podstawie 

KOLEJOWA. 
— (e) Podział roku szkolne- — (x) Przedstawiciel Wil Dyr. 

go. Według ostatniego zarządzenia K.P. na konferencję do Mo: 

Mnistra W. R. i O. P. rok szkolny Skwy. W związku z konf rencją ka- 
w szkołach średoich państwowych lelową, mającą sią odb ć w tych 
dzieli się na dwa półrocza, pierwsze duiach w Moskwie, z ramenia Dy- 
od 1 września do 30 stycznia, drugie rekcji P. KP. w Wilaie wydelegowa- 
od 3 lutego do kcńca czerwca. Ny został na ko ferencję maczelnik 
Każde półrocze dzieli się ma 2 okreę- Wvdzalu eksploatacyjnego p. int. 
sy, a mianowicie: pół ocze | — ed Ulstowski. 
1 września do 15 listopada i od 16 PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
listopada do 30 st:cztia; półrocze — (x) Roz'zerzesie kompe- 
II — od 3 lutego do 15 kwietnia, i я 
od 16 kwietnia do К.йза соегиса. БехгоБос ж МИ W myśl ze Każay okres zamyka się posiedze- r:ądzenia władz centralnych, urząd 

niem komisyj klasowych w c'lu usta- Państwowego Funduszu B-zrobocia 
ace eZ m pz w Wilne obrjmuje w najbl ższych 

ЗК () Zwi 1 AC W. owe Gi dni.ch również i teren województwa 
niewyk =. ioważych prasę des nowogródzkiego, który dotąd mi.ł 
ń e Na Donie art 12 ; аму :і‹::і:івш‚ urząd Funduszu Bezrobo- 

z da. 1922 roku o kwel f ka* Si — (x) 50 proc dodatku śwą- cjach zawodow ch do neu-'z:nia w tećznego dla bezrobotnych aiz. 
szkołach średnich ogolnokształcących : 

j słowo pracujących  Dowiacuj-m i seminarjach nauczycielskich termi Gig, ie 0a posiedzeniu zarządu Šri 
nem kcūcowym zatiudnienia niekwa- , 
lif kowanych nauczycieli, kórzy wstą WE RAS lų 0a5 Lan 2 
pl do szkolnict 1 styczna , sło w dniu ctwa. priędo 1. mycia 0. aż, - dchwalóno między  janeri 1923 roku, jest koniec grudnia 1928 ©. ! 
Fóku. Aa M GS. RiO Pp. świąteczny dodatek dla bezrobstnych 

ztzwala przeło Kuratorium na zawie: UTysłowo pracujących w wysskoś i 
*50 rac. otrzymywanych zasiłków. Wy= szenie zwolai-nla tych n ucvceli do 

KORE: vali szkolnzga 1028129, płata zasłków i dodatku świąteczne: 
POCZTOWA. go nastąpi jeszcze przed świętami, 

ROŻNE, ' 

— Litewske Stowarzyszenie 
Sług zost ło zatwcrdzone  Wła- 

— (x) W celu z.pobieżena 
nadużyciom w urzęd ch poczto- 
wych. W związku z częst*mi nadu- 
Ż,ciami, ujawuionemi ostainio w po- 

  

fałszywej metryki i L. p. przeniesiony 
do rezerwy. Rzecz jasna, że wobec 
tego rodzaju szeregowych żadne ulgi 
stosowane nie będą, 

— (x) Kto win en się stawić do 
zebrań kontroinych? W myśl o- 
statni go  zarcądzenia odnośnych 
władz wcjskowych odbywają się o- 
bzcn'e na terene m. Wilna w PKU 
(ul jssńskiego 12) dodatkowe ze- 
br.nia kontrolae dla szeregowych 
rezciwy i pospolitego ruszenia z brg- 
nią. 

bo zebrań tych winni się stawić 
w dniu 13—12 rb, rocznik—1899, 14 

szczególnych urzędach pocztowych 
prezes wileńskiej dyrekcji poczt i te 
legrzfów p. inż, Ciemncł>ński wydał 
zarządzenie, w myśl którego  роессе 
no wydziałowi madzorczemu przy 
dyrekcji dokonywać niespodzianie 
conajmniej I raz na 2 miesiące szcze- 
gółowej rewizji cynaości i stanu ka- 
sy w paszczególaych ag*nciach i u- 
rzędach pocztowych pudległy.h wi- 
leńskiej dyrekcji, 

— Dziwne perypetje poczto- 
we. Każdemu wiadomo, 
dzie pottzębą szybkiego  przesłaai 

dze Wojewódzkie zar-j:sirow.ł/ Sia- 
„ lut Litewskiego R:ymske-Katolicki-go żyn 
Stowarzyszenia Sług im. św, Z;ty 
oraz S'atut Polskiego Towarzystwa 
hygjenicznych i tanich fadłodałni. 

— Przen esi*-ne Biura Sekre- 
tarjatu Generalnego. Z daiem 12 
g'uui: 1927 r. Buro S-kretarjitu 
@ гпега!пево Zwązku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej zost-ło przeniesio- 
ne z d*wnego |skalu przy ul. Zame 
kowej Nr. 8 (Pałac Arcyb'skus:) do 
nowego lokalu przy ul, Metropol tal- 

Że gdy zaj: nej Nr. I w Dumu Katolickim, Nr. były 
telefonu 783, 

Prace przedwyborcze w Magistracie. 
W dniu dzisiejszym o godz. 8 ej Miejska wybiera z pośród obywateli 

wiecz. odręizie się w Magistracie oo- m. Wilna po 3 ch członków i zasięp- 
siedzenie konwentu senjorów Rady 
Mejskiej dla omówienia sprawy wy- 
borów członków i ich zastępców do 

ców do każdej komssji czyli razem 
180 członków i 180 zastępców. 

W zwią7ku z powyższem we czwar- 
fek, dnia 15 grudnia o godz. 8ej 
wiecz. odbędzig sę posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej, w etlu ostatecznego wy» 
boru członków i ich zatwierdzenia. 
Wybory członków do pomienionych 
komisji odbvweć się będą tajnie za 
karikami, (x) į 

osłuchaczy w „Wilnie, 
Zarządu pp. dyr-ktor O atman, mjr. 
Ertel i dyrektor N-storowicz, Komisja 
rewizyjni 85. dvrektor Bichwic, S vią- 
tecki, S'ręjusz Łopaciński. ks. Wilk 
i Dorożyń ski, Zastępcy e łonków op. 
inżynier Mchai'wicz, komisarz Re- 
szczyūski i p. Mi-szkowski. Tymcza: 
sow4 siediiba Zarząju mieš:i się 
przy ul. Mckiewicza 28, meszkanie 
mecenasa Korngolda. 

R:djosłuchacze. którzy zamierzają 
zostać człankami stowarzyszeni « win 

złoż, ć odpowiedn'ą deklarację. 
Wpisowe wynosi 2 zł jednorazowo 
eraz składka członkowska 6 zł racz. 

— (x) Konf skata I'tewskiego 
czasopisma <Życie ludu». U ząd 
Komisarza Rądu w Wiloie zarzą ził 
onegdaj konflskatę litewskiego cza- 
sopisma, wy hsdzącego w Wilnie, w 
języku molskim p. t. «Ż cie ludu», 
z dnia 11 b. m, za umieszczenie ar- 
tykułu o. t, «Batalja QG:aewska», w 
ais dopatrzono się cech 
przestę>stwa, przewidziaaego w SEC ona: SOKÓW: 

— Bal wojewódzki. Dowiadu 
jemy się, że daraczay reprez sntacy|- 
ny B.l wojewódzki odbędzie się w 
sobotę 4 lutego 1928 r. w Pałacu 
U 1iwer :vtecka 8 

— Sprosto van e. Prosz*ni je- 
strśmy o zazaaczeni:, że Dyrektorem 
Muzeum N.rodow:go Polskiegy w 
R :paerswilu jest p Koastaaty Zmi- 
grodzki, p. D:” Liwok zajmował zaś 
stanowisko bibljatekirza  muz:un. 

TEATR I MUZYKA, 
— «Reduta» ma Pohulance. | W środ 

14:go czwartek 15-go b. m. odb:dą się 
tylko dwa przeds.awienia Operetki War. 
Ah 

— Koncert komoozytorski Karola 
S:yminowskieg>. Dsistaj we wtorek dnia 
13 b, m. odbędzie się w gmachu teatra Re- 
duty na Pohulaace koncert kom sosytorski 
nsjw ęcszego twórcy Karolą Szymano wskie- 
go oraz siostry Stanisławy Korwin Szyma- 
nowskiej. B lety do nabycia w biu--e O b s, 
M ckiewicza 11. Początek o godz. I8 m. 15. 
pa ae o Spade wieczorowe, 

— Teatr Polski (szła <Lutaia»), ;Dzić 
I jutro «Hiszpańska Mucha», >: 

Jako dodatex do orzedstiwienia «<Hisz- 
pańskiej Muchy», codsenaie odbywa SiĘ 
wysięo gbiiniy znacomitego zespoła tą- 
necznego Rovena t QG:ston 

— «Kredowe Koło» Najbliżsrą premie- 
rą Teatru Polsk ego będzie zaak 'm tą sztuką 
Kiabuada p. t. «К edlowe Koło». jest to 
poemat fantastyczny, osauty na tle prze- 
pięknej ch fisxiej leze1dy a mocy <Kredo- 
wego Kutas. W ziównych roląch wys 4p 4: 
pP Leiska, Frenklówna, Mallaowski, byy. 
rowski, Kawczyński 1 Wyrwicz-W.chrow sci, 
który sziukę zaiascenizował i wyreżys ro* 
wał. Całsow cie nowa wystawa. Premjera 
w piątck majDjiższy, 

RADJO—WILNO. 
Program na wtorek, 13 grudnia 1927 r. 

1720—1745: «Patvietinas i Vilnius 
e" R: p. Z m p 
wygł si w zyLu litewskim h 
Kości Łrowski ” Ми 

17,45-19,00: Koncert popoludniowy or- 
kiest'y wilefiskiej Polssiego Radja pod dyr. 
m 5 Kontorowicza. = 

„ Uwertura z opery <Wojny Strzelec», 
S$. M; Weber. Fantazja z opery « 

a bar > = 
, Moditwa Egpijaa — M. Nagoiar, 
Valse lyr'gue—i. Sibelius. ŚM. 
Bi.sur. Villany © acdasz—]. Lindsay. 

ll, <Zaproszenie do tańca» —C M. We» 
b*r. Imp'omiu es dur—F, Schubert 
Mar h- p'tteresque—| Facik. 

= 0 19,33: <Wilno s" waliach o wol- 
ność» — pierwszy z trzech odczytów (г 
1794), wysł-si Helena Romer. а „a 

19,35 —20,00: «Na wileńskich jeziorach» — 
tranmisją z Warszawy, odczytu dr. R. Da. 
nysz Fieezarowef. : 

20,/0—20,30: Praerwa, 
20,3U—Transmisja koncertu wieczornego 

z Warszawy, 
Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

LS 2 I 

SPORT. 
Wyn'ki zawodów hockey'owych* 

W niedzislę bawiła w W Inie drue 
żyna hockey'cwa (na lodzie) War- 
Szawsk ego T-wa & źwiarski:go cę- 
lem rozegrarii w parku im. gen Ż 
ligowskirgo dwóch meczy: Z druty- 
nami Pogoń i A2S. Na pierwszy 
ogień poszła Pogiń  Nietrenowana 
1 па nowo zmontowana drużyna nie 
mogła się oprzeć doskonzłej grze 
warszawi ków przegrywając w stosun= 
ku 13; 0 (8 : 0—1 : 0—40). 

W drug em _spot<an u zeszłorocz- 
ma drułyna AZS zasilona Z jcewem 
2rchabilitow 14 Wilno ul:g:ąc nis. 
znacznie, 2:0 (0: 0-1 :0-1 0) 

Mecz tea prowadzon 
nieznacznej przewadze go 

.. * 

y był przy 
ści, w dru* 

ie których, jeden z lepszych gra- 
czy ich —Ryb -k, zdradzał przemęczenie. 

N ewątaliwie po pewnym treni"gu 
drużyny maszę poprawią znacznie f>re 
mę | zaopatrzone w należyty spr ęt, 
mam tu ma my:li łyżwy, będą mogły 
stawiać czoło drużynom zamiejsco- 
wym, 

Z drużyny gości najwięcej pado- 
bal się nam szybki i doskonały tech: 
nicznie S.enijch | Wilao ma godatej 
reprczeatował Godłewski. M-czeę od- 

się przy niewielkiej iloś:i publicze 
mości i na dość nierówaym lodzie: 

 



Z SĄDÓW. 
Tejemn'ca skrzyni ze śmieciami. 

W maju r. b. przechoczący ulicą 
Słowzckirgo Jan Murnikow zauważył 
trzech mężczyzn, z których jedeń 
niósł cielaka, Propozycja, kupienia 
cielaka, zrobiona Murnikowi wywo- 
łała podejrzenie, zwłaszcza, że ctna 
żądana była b. niew elka. Kemp:nja 
widząc nieufne spojrzenie Murnikowa 
oddaliła się szybko. 

W.godzinę pćźniej komisarz lo- 
tnej brygady kontroli skaibowej p. 
H. Segert przechodząc rynkiem Ste- 
feńskim, zauważył hiecznanego sob 6 
osobnika, który wyjął ze skrzyni ze 
śmieciami cielaka i począł uciekać. 

„P, Segert poleci! poli jantow: wy- 
legiymow:ć go. Bylio jan Toma- 
szewski, Badany zeznał, że po ciela- 
ka przysłał go Mojżesz Lipnik (ne- 
toryczny złodziej), Żaden z uich 
mie uriał wskażać pochodzenia 
„żywzgo towaru*, Padło wyr.źne po- 
dejrzenie o kradzież. Sprawa oparła 
się e Sąd, przed którym zjawiła sią 
trudna kwestja do rozstrzygnięcia. 
Chodziło o to czy możną uwatsć 
Lipnika za sprawcę kradzieży cielaka, 
co musałb by pcciągoąć Skazanie 

Kae aa ROCA, złodzieja ma 
arę ciężkiego więzienia. Od емеп- 

tuaimości tej 'gorąco bronił go obroń 
ca mec. Ciernichow. dowodząc, : że 
w wypadku podobnym musi być 
stopr.centowy dowód winy oskeržo- 
nego. Sad zgodził się z tym stano- 
wiski'm i skazał Lipnika, na mocy 
ait. 616 K.K. (za paserstwc) na dzit- 
więć miesęcy więzieniaa Tumaszew- 
ski został całkowicie uniewitniony. 

Niedozwolona tranzakcja, ki-. 
piecka, 

fstnieje w Wilnie biuro ekspedy- 
cyjne O. i I. Fiszerów, których  kli- 
jentem między innemi był R Kugi:] 
znany w Wilnie z głośnej awaniury 
ma tle f.łszywych akcji powstałej. Ten 
tedy Kugiel, sprowadzeł z Łodzi to- 

wary od fimy R.bert Thomas i S-ka, 
Przyszedł czas, że Kugiel zachwiał 

się i dla nikogo nie było tajemnicą 
jego bznkruciwo. Wiedziała © tem i 
firma Fi.zer nic więc dziwnego, że 
bojąc się ponitść straty odmówiła 
niepewnemu kljentowi wydania: bez 
pieniędzy tówsru nadesłanego z Ło- 

dzi przez Thomasa. Kugiel awantu- 
rował się począ kowo, a kiedy to ni: 

skutkowało pojechał do Łodzii przy: 
wiózł list Thomasa polecający wydźć 
towar. 
„Fiszer towar wydał, a jak to było 

do przewidzenia Kugiel zbankrutował. 
*! Powiadomiony o tem Thomas 

przyjechał do Wilna i. zażądzł 6d 

łszera pokrycia steat, na co oświad- 
z6ho mu wyrźoie,'że towar wydany 

został ma mocy pisma: : 
Na diugi ре!ет dzicfi F sžer przy 

szedł do bura i dowiedział. się od 

wceźnego, że Thomas. byl, czekał i... 
szukał czegoś w szufladzie Wsjaśni- 

ło sę, że list uprawniejący F szera 

do wydania Kug:lowi towar. zginął 

Sprawa oparła się 0. Sąd, przed któ" 
rym Thomas odpowiadał za kradzież 
dokumentu. Obronę jego wnosił mec. 
W. Abramowicz, jako pelnomoca k 

firmv Fiszer wystąpił mec. L. Kuli 

kowski. 
k po zbadzniu sprawy skazał 

Thomasa za kradzież dokumeniu na 

trzy miesiące więzienia. 

Ofiary. 
— Na rachunek <Komitefx Domu Cho* 

śleodóze dzieci dla dzieci», M. N. A, Czar" 

naccy, zł. 5. 

i D 180 

Kupię DOM sósm ścia. 

SEAT jów 1 rūs: vė do 

CA Maro čikiėkas u Što J Aiks Il. 

  

X, MASSON: ои 
34 Neris ab Dyk, 

"pom śmierci. 
Jm usiadł przy biurku, machinal- 

mie wziął do ręki pióro i zaczął pisać. 
„ 4) Chociaż z parsgiks Bapalrzenia, 
jź śmi.ić p. Harlow nie byla natural 

ną, wydawały się bezpo dstawnemi, 

jecnak obecnie szereg faktów podeį- 

rzenia te uzasadnia. Faktami temi by- 
ło opowiadanie Anny Apcoff i zmk- 
niccie djademu. 

A jednak, wobec tego, że eksper- 
tyza lekarska nie wykazała szatrucia, 

trudno byłoby znaleść merdercę ina- 

czej, jak przez jego wyznanie, w ra- 

zie powtórnego analogicznego mor- 
derstwa. 

2) Należy przypuszczać, że zbrod- 
mia została dokonana o wpół do je: 
denastej, w chwili, gdy p. Apcoff 
usłyszała tajemniczy - szegt „już 

dosyć". 
cdnak opowiadanie Anny mogło 

być zmyślonem całkowicie lub czę- 
ściowo. Wiedząc 0 tem, iż djadem 
zginął, może chciała w ten sposób 

odwrócić od sicbe podejrzenie? | 
+3) Faktem niezbitym jest to, ża 

Beity Harlow nie brela w tem udzia- 

łu. Pieniędzy nie potrzebowała, gdyż 
ciotka była dla miej bardzo hcjna. 
Noc ową spędziła Betty u p.p. de 

Pujac. Przytetm gdyby te ona po- 
pełniła morderstwo, djademm by nie 

zginął, w jakim celu miałcby zabie- 
rać przedmiat, który do niej prawnie 
należał? 

Lecz może zniknięcie djademu nie 

5 

teatr 

ni, Wijeńcka 38. 

> + aw 6 

  

fiim Polski. Pierwsy film morski prod. kr:jowej 19.8 r. wje 

„Zew morza 
bicka, Mar. Maszyński, Nora Ney 1 najwybytniejsi artyści 
biorą: P. P, oficerowie i szeregowi Marynarki 

„Helios“ | 
  

Urcczysia premjera. Najgłcśniejsze srcydzieło Polski. Najwspanialszy, najpię' niejszy, nsjwiększy 

66 wielki dramat ;ądz ludz ich i namiętności żywiołu. 
perła sceny Toltk'sj Marja Malxka, Jerzy Marr, J. Modzelewska, Słu- 

vjennej i Lotnictwa Polskiego 207.000 osób podzi- 
wiało ten superszlag'er w kinach Warszawy,Cyfra ta mówi więciej niż reklsma. 
Seansv: 2, 4, 68 ! 1015 Pasce partowti bilety khoncrowe niewsżne.DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE 

Siefana Kiedrzyńskiego Skiep win, wódek i towarów 
kolonjalnych p f. E 

Stefonja Jasieūska © 
(Dawniej Skirmunt) 

w rol. głównych: 

scen Warszawskich. Ł»skawy udział 

0
0
8
6
4
 

ul Wielka 26 tel 11-20 
Poleca na nadch d ące Święta wielki ) 

  Od dnia 12-go do dnia 15-go grudnia r, b. 
włącznie bedą wyświetiane filmy: 

W roli słównej Fred Tbomscn słynny cowboy akrobata 
gram: „Fabryka czekolady A. Pizseckiego w Krakowi. 
komedį: w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją. Kapelmistrz 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Poczatek 

Miejski Kinematograł 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Osirobramska 5) seansów O g: 
Aron:: «GORĄCZKA ZŁOTA», ze słynnym Charlie Chaplinem. 

„Djabełski jeźd ziec*;, 

jodz. 4. 

зепзасу)пу 
amat w 7 akt, 

i jego rumak Srebrny Jestrząb. Nad pro 
le'' w 2 aktach i „Na grubego zwierza” 
a p. W. Szczepańskiego Ceny bile.ów: 
Ostatni seans o godz. 10. 

wybór win, wódek, likie ów. 
Miody  Stzropolskie oras Ol 
wszelkie towary kolonjalne. D 

Ceny umiarkowane. o 
Wielebnemu Duchowieństwu poleca p] 
<ię nstoralne gronowe wina Msralne. 7 O

O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
C
O
O
O
D
O
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— K Znany stroiciel L'Ginsber 
Fortepjanów zk 3Perg 
A. Pacewski przyj: as Takas muje strojenie, repe wyc ul. Wileńsku racje 1 _ odnowienia telefon 567 R fonepjanów, pianin ip jmuje od 8 do 1 fiskarmonji 1 fnnych "slmuje Go 4 40 d muzycznych Ramy instrument w 

ul, Portowa Nr 14. Doktór Medve ny 

ŁUKIEWICZ 
choroby wenerycziie, 

MLEKO skórne i płciowe 
do spreed=nin od 100 ul. Mickiewicza 9 —150 tów dziennie, wejście z ul Sad 
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Kino- 1466 ga NA EKRANIE. N jrozkoszniejsz ; -—р ваетрайска, p. ina h PĘPOPOLOLŁOLOPOPOP ©) Dowiedrieć sę listow dechich 1, przyj. 4—7 

$ Teatr „Polonja 5 a zyc „WSty dź sę Ossi dE dana i tempe. © nie: p. S dy, KA 
ui, A, Micklewicza 22, ©j ramentu farsa w 10 akt, W rolach głównych: urocza Ossi Oswalda oras Livio „Pavaneli którzy U l | 0 gł U p. Citowa Nr 8. Dr POPILSKI 

olśniew:ją swą grą, temperamectem i brawurą. Orkiestra konceitowa z 24 osób pod batutą Mikołaja ; ед 2 p 0 V chorcby skórae 
Salmckiego. NA SCENIE; Podczas antraktów gościnne występy setyryka humorysty Wacia Zwidlicza ‚ ы i weneryczne. 

Peczątek seansów: 4, 6, 8. 10.20. 8 dostarcza od 1/2 tony Panna Przyjmuje od godz 10 
TWE GTEL w wozach zaplombowenych lubiąca : ба;іесі m a d ask ae 

ef > 82) ne zn x i * 

v 4 iloń ' rcbólki, zna freolow- Zawalnej. W.Z.P. 1. Zograniczcy paszport niepotrzebny „Soso, | $ leisti Spatikat Ronien į Etapai S 
je dv. t 

temu, kto nabędzie dobry aparat radjo w sklepie š A Ą K l dino Zawa'na 9. Tel. 323 zdolna ery po o Cza 

i i i nach konkurencyj. | $ 00000004444044+44 Sawicz, chorob, Wileńskiej P omocy Szkolnej z Yeh pola @ — MiNOGI RYSKIE szuka 50 er. : Dia e p zyje i węacryczne. + . . iw z . omp: zenie wistłem ) 

Prowadzimy p te SLE towar, naszą szan. a: s. oe s ы : alma a ind : saaa a SE az : oe 8 Вцс: > ' ( je > + ° Ё u . ° - (sztuczne słońce P> 
klienteię obsługujemy fachowo, uprzejmie 1 po przystępnych 1 towarzyskie į " Wilefis<a 28, tel. 12—24, “ cuskiego. | brakuje skie), Zamkowa 7 m. 1 
cenach. Wszystkie części i przynależneści zawsze na składzie Ozdoby ch oinkowe, х . a> Podań OWA ka 22 = CB w mm 

) © i przepisywań s . Zegarki |m 20—15 2, Dwie Da 
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KASETKi GWIAZDKOWE, Baczność!. Z powodu likwidacji 

wykwintae Manicure, maszynki Giel- 
łette, wiejki wybór mydeł, perfum, 
ostatnie nowości i wynalazki po ce- 

nach konkurencyjnych puleca 
Polski Skład i 
AM czny E. Kudrewicz i $ ka 

Wilno, Mickiewicza 26, tel. 710. 

' olelka wyprzedaż $ 
wszystkich instrumestów muzycznych 

1 gramofonów. Ceny niżej fabrycz 
nych. Wielka 14, przy bibliotece 

A. G. Syrkina. 
  

  

Ė „ELEKTRIT" 
T-wo . Radjotechn czne 

Ė Wilno, Wyb iska 24, 

Ė Nie kupujeis radjoaparato, nie odwiedziwszy przedtem 
naszej firmy, 

= RADIO 2 

3 
Poleca znane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 

i czystej, przyjemnej audyc ji pagrodzone: ы 
medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym na wystawia we Fierencji (Włorhv) 

w roku 1927 
CENY NISKIE. ‹ Dogodne warunki spłaty 

Obsługa fachowa; 

  

miało nic wspólnego z morderstwem? skać djadem. Opowiądanie jej mogło 
. 4) Na kogo więc miało «paść po- być prawdziwe, lecz odwrócone. Mo- 

„gądzeni?1a). Służba? . Wszyscy. do- że to ona właśnie wyszepłała: „już 
mownicy domu. Orenelle są- już. „od desyč“. 
dłuższego czasu w służbie pp. Har- A įedaak, nie znając jej bliżej, 
low, Nikt zresztą ze slużących mie trudno jest rzucać na nią podejrzenie, 
mógłby czytać i zrozumieć traktat o opowiadanie jej może być zupelnie 
strzałach zatrutych, by później wyko- prawdziwe. 
rzystać te wiądomości, Jesli więc ktoś e) Woberski? Jest to szantażysta 
ze służby jest zawieszany do tej i łotr. Potrzebował pieniędzy i liczył 
sprawy, to jedynie w roli pomocnika. ma spadek po p. Harlow.. Może wpro 

b) Janina Bodin? Zbyt mało zwró wadzając Aonę Apccff do jej domu, 
cono na nią uwagi. Czemu łak pręd: miał już uplanowane morderstwo, 
ko uwierzono w to, że jest nie- Widząc, że nadzieje [ego zostały za: 
winną? wiedzione, spróbował zyskać coś dro- 

Co prawda, wszyscy są zgodni gą szantażu. Wszekże sam przyznał 
od tym względem, że pielęgniarka się, że był w pebliżu Jana Ciaudel, 

Była niezmiernie dobrą i szlachetną może to on właśnie wychodził stam- 
dziewczyną. łąd, skąd miała wyjść, według jego 

<) Franciszka Rollaró? Wszakże zdania, Betty? 
pokojówka była tak przerażeną dziś Jim skończył piszć, Wniosek do 
podczas ekspertyzy! D]adem mógł którego doszedł, zdawał się być jedy- 
stanowić dla niej pokusę nieprzepartą. nym, możliwym do- przyjęcia: Jeśli 
Może to do jej twarzy dotknęła bu- morderstwo miało miejsce, to podej- 
dząc się w nocy Anna Apcofi? Lecz rzenie musiało paść na Woberskiego 
czy przerażenie jej nie było wynikiem i Annę Apcoff 
strachu przed policją? Wszakże ode- _ Lecz oto nasunęło mu słę kilka 
grywująć swą rolą w małej scenie, pytań, na które nie mógł znaleźć 
reżyserowanej przez detektywa, zacho- odpowiedzi, zapisał więc je również: 
wała dosyć zimnej krwi. Mogła ona 1. Dlaczego Anno nie zaintereso- 
być jedynie wspólniczką zbrodniarza. wał się pytaniem, „kto Odstawił na 

d) Anna Apcofi? Młoda dziewczy- miejsce traktat o <Stropantus Hysppi- 
na dostała się da demu Grenelle za dus». 
paśrednictwem Woberskiego i w wa: 2. Co Anno zauważył z wieży? 
runkach dosyć niejasnych, ]:st biedną 3 Co chciał powiedzieć potem w 
dziewczyną, djadem mógł ją skusić. kawiarni, lecz rozmyśl.ł się? 
Wszakże była sama w domu, gdy 4) Dlaczego nia ztewidował w 
Betty pojechsła na bal. Mogła wpu- «sali skarbów» lektyki? 
ścić do domu potajemnie Woberskie- Ciche skrzypnięci: drzwi zbudzi- 

  

  

00900009000608 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 

daje do publicznej wiśdome ści, że Okrę „owa 
Komisja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu 
w dniu 26 stycznia 1927 roku postanowiła: 
1) rozszerzyć obszar scalenia gruntów wsi 
Zadwoice, gmny bohińskej, pow. brasław- 
skiego, ustalony orzeczeniem Sśiązowej Ko- 
misji Ziamskiej w Wilnie z dnia 21 listopa- 
da 1925 roku, przez włączenie do pomienio- 
nego obszaru około 9 ha: gruniów „z „maj 
Bohin-Albinowo tejże gminy i powiatu, 
otrzymanych przez gospodarzy wsi Zadworce 
jako równoważnik za zlikwidowany serwitut 

zysłogujący wsi Zadworce w maj -Bo- 
in Albinowo, 2) usialć. że rozszerzony 

obszar scalenia będzie się składał z grun- 
tów o łącznej przestrzeni, około 114 ha. 
Orzeczenie powyżese uprawomocniło się w 

Domu Handlow 

H. Sikorski S-ka 

Młode 
solldne. małżeństwo 
oszukuje mieszkania 
'—3 pokoje z knchnią 

z wygodamł. Czynsz 
według umowy. Zgło: 
szenia do adminisir 
«Słowa» pod T. D. 

i nattowe 

ŁYŻWY. priecs 
©S;/H. Kulesza, 

sklep towarów że 
a d 

ospodarczyoh, 
| Wine; ul Zamków: 

| GINA 
gronowe i owóco-. 
we, wólki, koniaki 
firm krajowych i 
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leca 
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w D E 13%di 2 1 zł. 50 gr SOA ROA: (> i. dawniej Kijowska 
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kosmetyczna, Usuwanie podbrėdka.: <KRISTAL» L EL La Konia ki 
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t Ą i 2 ] i! REP to- 
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ujrzał przed sobą Anno, mi on kiedyś, że błędnem jest mnie- 
Detektyw zamykał drzwi za sebą manie, iż byk nie ma rozumu. Brak 

iz ręką na klamce wpatrywał się mu jedynie doświadczenia, którego 
dziwnym wzrokiem w Jima. Poczem jednak bardzo szybko nabiera. Zwy- 
Szybko podszedł do burka i rzekł. kle walka trwa dwadzieścia minut, 

— Ach, jaki z pana idealny pe- gdyby. trwała diutej, kto wie, czy.byk 
mocnikl—i dodał z uśmiechem: Do- dałby się opanowz 
prawdy pan mi bardzo pomagal a jestem takim starym bykiem, któ: 

Jim sądził, że Anno żartuje z nie- BA at” ' 2 p już długo, długo był na arenie; 
go, lecz w tonie jego nie było cienia Dla pana zaś jest to pierwsza „corri- 
ironji. da”, jednak już pan fest dziesięć mi- 

Auto mówił szczerze, twarz jego nut na arenie, wielu. rzeczy już się 
przybrała znany Jimowi wyraz, który pan nauczył, Niech Się pan nia obu- 
zawsze ukazywał się ma niej, gdy de: rza za wulgarna porównanie. Lecz 
tektyw wpadał na mowy ślad. jestem pewien, że jeśli pan spę- 
Ё — Рап Bozwoli przeczytać, to co dzi jeszcze dziesięć minut na are- 
pan napisał? — zapytał Anno. nie, to będzie pzn mógł sam odpo- 

— Nie będzie te mana infereso- wiedzieć na swe pytania. 
wało, rzekł skromnie J'm. A To mówiąc Anno wziął inne pióro 

— Zawsze interesują mnie myśli ji do pierwszego punktu uwag Jima 
otaczających mnie ludzi. Pamięta pan, dopisał: „Da faktów, dowedzących, iż 
jak mówiłem kiedyś, że nieraz nie zbrodnia miała,miejsce. zaliczyć na» 
widzimy tego, co się dzieje pod na- leży odnalezienie strzały, pierwotnie 
szym nosem! zaginionej”. 

Tu roześmiał się cicho, lecz Jim — |] m zerwał sią na równe nogi. 
nie mógł zrozumieć, co było powa- — Więc pan znalazł strzałą? z2- 
dem do tej wesołości. Jednak podał wałał, patrząc na drzwi. 
mu zapisaną kartkę, z uczuciem uUcz- — Nie ja, drogi panie, — rozę- 
nia, oczekującego rozwiązania  mię- śmiał się Anno. 
czącej go zagadki: — Więc — komisarz? 

Anco usiadł obok i zagłębił się — I nia on. 
w czytanie, mrucząc od czasu do — Sekretarz? 
czasu coś ni:zrozumiałego, Widocz- Jim ciężko opuścił się na krzesło. 
nis pytania Jima zaciekawiły go. Po — Pan wybaczy, als ten młodzie- 
przeczytaniu ich, siedział chwilg w miec mi się bardzo nie podobal 
milczeniu, wreszcie rzekł: Anno klasnął w dłonie z zachwy- 

— Tuk, są to trudne do rozstrzy- tem, * ; 
guięcia zagadki, Wytłomaczę to panu — Niech się pan pocieszy, ŻE i 
przy pomecy alegorji. Mam w H sz: mnie nie podoba sią ten młouzieniec, 

go, a jako nagrodę za pomoc uzy- ło Jima z zamyślenia, Odwrócił się i panji przyjaciela — matadora. Mów.ł z którego oni wszyscy są tak dumnil 

Га ё иа п 
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KOBIETA LEKARZ _ Przyjęcia chorych. 
Dr Janina wiz pa = 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa  AKUSZERKA 

Lay ok Marja Brzezina 

Choroby skórne i we- ©; | przyjmuje: 
neryczne kobiece. Od 9 rano do 

Prz od 4—6 pp ul. 
zamka i” 

W.Z.P. 38 

wiecz. 
Ad. Mickiewicza 

30 * m. 4. 
W. Zdr. Nr 3099, 

Lecz nie om znalazł strzałę. 
«Jim patrzał ze zdumieniem ma 
Anno. 

— To istna zagadka! 
Anno zacierał ręce z zadowole- 

— Niechże pan da dowód, że już 

  w 

  od: dziesięciu minut jest na arenie 
rzekł, 

— Zdaje mi śię, że tylko p'qć-mi- 
nut minęło — edrzewł Jim z --ušmięs 
chem. Zaraz, zaraz,. Strzała nie była 
jeszcze znaleziona w chwili, gdyśmy 
tu wasz! ? 

— Nie. 
— A teraz już jest? 
— Tak. 
— Ale nie pan ją zaalazł? 
— Nie. 
— | mie komisarz, ani sekretarz? | 
— Nis; nie. «+. Gap | 
— Nic nie rozumiem! — wzruszył | 

ramionami Jina. | 
Anno promieniał, 
— A więc napiszę panu odpo- 

wiedź, 
, Anne zakrył ed j'ma papier dło- 

nią i napisał kilka słów, oto co Jim | 
przeczytał: 

„Na szczęście, nieopatrzność Anno, 
który nie zrewidował lektyki,żnie ia 
ło znaczenia, gdyż strzala sią znali 
zła g zieindz ej: obsadka, którą "pita 
łem te pytania i uwagi jest właśnie 
ową poszukiwaną strzałąl” 

Jm spojrzał na ebsadkę, którą 
miał jeszcze w ręku,i z krzykiem u- 
puścił ją na biurko. 

  

Wycawca Stanislaw Mackiewicz Redakicr w z Czesław karwowski 
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