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Złamanie kooieńskich lodów 1 Polski stanowisko nad Bałtykiem. 
Decyzją Ligi Narodów z dn. 10 

grudnia, wchodzimy w nowy Okres 

stosunków pelsko-litewskich, Dzeyzją 
wŁigi Narodów, będącą bezwzględnym 

międzynarodowem, wchodzimy w no- 

wy okres znaczenia Polski jnad Bał- 
tykiem, Nawiązanie normalnych sto- 

 sunków z. Republiką Litewską jako 

taką, w żadnym wypadku nie może 

być brane pod uwagę jako ostatecz- 
ne załatwienie wielkiej sprawy pol- 

sko - litewskie), jako rozwiązanie w 

myśl wymogów historycznych, geo- 

graficzno-politycznych i tradycyjnych, 
do którego dążyć powinna zarówno 

Ale fakt zwycię- 

stanu wojny i rozwoczęcie bezpośred- 
nich rokowań z Litwą, wobec potęże 
nych sąsiednich mocarstw, posiadają: 

interes w dotychcza” 

sowym status que konfliktu polske- 

btewskiego,—rozświetła sukces polski 
kw Europie wogóle i przegrupowuje 

_ od fundamentów ma naszą korzyść 
konstelację polityczna nad Bałtykiem, 
w szczególności-—Przypadek zrządził, 
że do uświeinienia tego zwycięstwa 
dołączony został upadek na Łotwie 
gabinetu Skujeneka i ministra Zeelensa, 

najbarcziej nieprzychylny dla Polski 
zę wszystkich dotąd istniejących w 

Rydze gabinet, który opozycjoniści 
łotewscy sami nazywali agenturą nie- 

miecko-sowiecką. 

Piyrsźna postawa społeczeństwa 
litewskiego. 

Rzecz zrozumiała, że interesuje 
— mas _ fteraz kwęsfja  usłosuukowa« 

nia się społeczeństwa  dzisiej- 

szej republiki litewskiej do decyzji 
Ligi Narodów, mależy podkreślić: 
społeczeństwa, któremu już oto z 

dziesiątek lat za codzieaną strawą 
służyła szalona urzędowa polono- 

fobja. i oto nawet w tym wypadku 

mie zawiedliśmy się w naszych 

przekonaniach, tylekroć ma tym 
miejscu głoszonych, że uczucia tego 
spółeczeństwa mie idą po linji wyty- 
kanej im presją rządu lub poszcze- 

gólnych partji litewskich w Kownie. 
Całe społeczeństwo litewskie pragnie 
porozumienia z Polską dziś bardziej, 
niż kiedykolwisk indziej. 

Przytaczaliśmy miedawno wiado- 
mość z Kowna © wrażeniu sprawio- 

nem tam decyzją Rady Ligi. Chcie: 

byśmy jeszcze raz podkreślić uwagę 

«Lieiuvas Żynies> o zupelnej «bier" 
ności» tego społeczeństwa, które nie 

może się zdobyć na żaden gest pra- 

tastu dziś, gdy jeszcze tak niedawno 

agitacja antypolska zbierała obfte   plony, a sam zarzut postawiony 

rządowi, iż zamierza rokować z 

Polską, kosztować go mógł utraty 
władzy. 

Nie można było mieć najmniej- 

szych złudzeń, że partje opozycyjne 

ze wzglądów czysto strenniczych, 

taktycznych, półdą w swej walce z 

rządem oddawna utartemi ścieżkami, 

że nie zdobędą się na inicjatywę inną 

i bardziej dla ogółu litewskiego”po* 

nętną — jak hasło _ <sprzedaży 

Wilna». Tak się też stało. — Pierwszy 

konkurent rządu, krikszczienie, za- 

atakowali go w «Rytasie». Zawtóro- 

wało mu zgodnie «Lietuvos Žy- 
nios» laudiniaków, jakże jed. 

nak te ataki wyglądają blado 

i niepewnie, jakże „biernie i bez 
przekonania, w porównaniu dó wo- 

jennych artykułów lat ubiegłych. Ale 
czy maeże być inaczej? Kto jest dziś 

na Litwie przeciwko porozumieniu z 
Polską? : 

Ciż sami laudininki Szli zawsze 

bręka w rękę z socjal-demokratami, a 

ich przedstawiciel deklarował na kon- 

gresie ryskim formułę pokojewą Z 

* olską. Krikszczionie pierwsi rozpo- 
częli rokowania z Polską w Kopzn- 

hadze i Lugano i © tych samych 
chrześcijańskich demokratach, przed 

kllku miesiącami zaledwie, powiedział 

premjer Veldemaras w Berlinie, że 

uważają, iż Wilno byłoby tylko cię” 
żarem dla Litwy i chcą ge oddać 
Polsce. Tak jest, każdy na Litwie ro- 

zumie, że jedynym warunkiem jej ra- 
tunku z beznadziejnej sytuacji, warun. 
kiem dalszego rozwoju, jest współ. 
praca z Polską, a nie odgradzanie się 

od niej chińskim murem. Jednakże 
cele osobistej karjery, celz ściśle par» 
tyjne odegrywają tam rolę pierwszo- 

rzędną, — Dla bardziej jaskrawego 
zademonstrowania tej wybujałej pry- 

waty i partyjności, przenieśmy się na 

chwilę z Kowna, do nas, do Wilna, 
—Nie lubimy polemizować zazwyczaj 
z tutejszetni pisemkami litewskiemi, 
które pisząc prawie bez wyjątku pod 
dyktando partyjników  kowieńskich, 

nigdy właściwie nie odzwierciadialy 
interesów, nawet tej szczupłej gar- 

stki tutejszego Społeczeństwa litew- 

sklegg. Lecz  Gto mamy przed 
sobą próbkę, jak się pisze w 
prasie litewskiej, z zaciśniętemi zęba- 

mi, przetiwko własnemu sumieniu: 
«Vilniaus Aidas» w artykule z dn, 13 

b. m. w ujemnem świetle przedsta- 
wia perspektywy nawiązania stosun- 

ków Polski z Litwą. Te ma być głos 
opinjil I eto ośmielamy się stwierdzić 
głośno, że niema w Wilnie ani jed- 
nego, Litwina, nawet pośród garstki 

najbardziej  szowinistycznych  tutej- 

szych działaczy—inieligentów, który 
nawiązania takich stosunków mie 

pragnął z całego sercal 
Te antypolskie w swej tendencji 

zasadniczej, podyktowane względami 

partyjnemi artykułysRytata» „Lietuvos 
Żinios* czy zależnych od ich partyj 
gazetach wileńskich, są tym ostatnia 

strzałem na zdobytym Szańcu, a Sła« 

be echo tego strzału, jeszcze bardziej 
miż decyzja Genewy zapowiada nową 
erg w stosunkach polsko-litewskich. 

Rząd kowieński i skutki ewen- 
tuainego kryzysu. 

Obecny rząd kowieński, zachwiany 
ostatnio, zawdzięczając głównie krót- 
kowzrocznej polityce osobistej prem- 

jera, nie zdaje się przewidywać swe- 

go upadku. Swiadczy o tem przede- 
wszystkłem pewny siebie ion prasy 

rządowej, a zwłaszcza aroganckie ma" 

njery «Liefuvisa» w stosunku do kri- 
kszczioniów. Sądząc Zz wiadamošci 

otrzymanych z Kowna, rząd nie za- 

mierza bynajmniej zapraszać do 
współgracy opozycji, ani stwarzać 
szerokiej koalicji. Poprostu dziś się 

już jej nie boi. Dzisje się to właśnie z 
winy satmej opozycji, W obecnym bo- 
wiem ataku na rząd, jak już wspomnieli 

śmy wyżej; opozycja nie zdobyła się na 

żaden pozytywny atut, na żaden druz- 
goczący argument, a wydabyła po- 

nownie starą piosenkę o Wilnie i 

zaprzepaszczeniu jego przez nawią: 

zabie rokowań. Od tej picsenki robi 
sią już dziś wszystkim w Kownie nie- 
dobrze. Argument "ten jest nietylko 

druzgoczący, ale wprost przeciwnie. 

Oto doczekaliśmy wywiadu p- o. 
prermjera, pułkownika Daukantasa, 
który w rozmewie z przedstawicielem 

«Slewodnia», zarzuty opozycji obra- 
ca przeciwko miej i obronę rządu 

znajduje w argumencis zbyt nieprze- 

jednanego w sprawie Wileńskiej stano- 
wiska opozycji. 

Wywiad pułk. Daukantasa ze wszech 
miar jest znamienny, Od 7 lat'jest to 
pierwszy wypadek, ażeby rząd ko: 
wieński zasłaniał się chęcią uczynienia 
pierwszego kroku na drodze do pó- 

rozumienia z Polską. Świadczy to o 
zupełnej zmianie nastrojów kowicń* 

skich. Wobec tych nastrojów nie bę- 
dzie się mógł ostać żaden inny rząd, 
który do władzy przyjdzie, nie mówiąc 
już © tem, że przedewszystkiem ostać 

się nie będzie mógł wyreźnemu zle- 
ceniu Rady Ligi Narodów. Zdawało 
się tylko, Że nieprzezwyciężony jest 
krok pierwszy, ale te przekonanie 

przełamało... zwycięstwo Polski w 

Genewie. 

Bezpośrednie rokowania polskc- 
litewskie. 

Słyszało się zarzuty, że decyzja 
genewska jest zbyt mętna, niewyra- 

#па, że nie oznaczyła ani terminu ani 

miejsca gdzie się rokowania rezpo- 

cząć mają, że wobec tego Litwa po- 

siada możność wykręcanmia się od 

nich i przeciągania całej sprawy w 

nieskończeneść. 
Trudao przewidzieć, ze względu 

na osobę samego premjera Volde- 
marasa, jakie wysunąć on może kom- 

binacje, po jakiej linji pójdzie dotych- 
czasowa chwiejna jego polityka za- 
graniczna, w gweniualnem lawirowa- 

niu przyszłem, jeżeli on zechce wo- 
góle wykręty jakieś zastosować, Wsze- 

lake zdaje się nam, że miarodajną 

powinna być dła mas opinja tych 

sfer, które goza premjeram w Kownie 

pozostały i tam sprawują rządy, 

Rząd Kowieński przedstawia de- 
cyzję Rady Ligi, również jako sweje 

zwycięstwo. Tłumaczy on, że Litwie 
groziło wielkie niebezpieczeństwo na- 

jazdu Polski, że niebezpieczeństwo 
to zostało usunięte całkowicie i 
ostatecznie przez uroczystą deklara- 
cję Polski wobec całej Rady, iż nie 

naruszy ona suwerenności republiki 

litewskiej, że dalej kwestja wileńska 
bynajmniej na korzyść Polski nie z0- 

stała rozstrzygniętą. Wobec tego nie: 
ma już żadnych przeszkód w kierun- 
ku nawiązania rokowań bezpośred- 
nich z Polską, które ostatecznie wszel- 

kie sporne kwestje uregulują. 

W sprawie stanowiska kewlef- 
skisgo wobzc zamierzonych rokowzń, 

oddajemy głos urzędewemu  „Lietu- 

visowi** który w artykule z dn. 12 
b.m,, ulrzymanym nacgół w tonie bare 

dzo poważnym i Spokojnym, pisze 

między innemi co następuje: 

„Prawdopodobnie nie będziemy w 

błędzie twierdząc, że od tej chwili 

nasza polityka zagraniczna wejdzie na 
inne tory,. które umożliwią Litwie swu= 

bodniejsze uregulowanie swych  sto- 

sunków ze wszystkimi sąsiadami. Dłu” 

gotrwałej izołacji Litwy wypadnie, jak 

widać, położyć kres. Jeżeli w tej tak 

delikatnej sprawię przywódca naszego 

kraju potrafił zaszczytnie obronić inte- 
resy swego kraju, niema wątpliwości, 

że jego rząd potrafi również w myśl 

dyrektywów powziętych przez Radę 
Ligi Narodów znaleźć takie modus 
wivendi z naszymi połućniowymi są: 
siadami, które będzie możliwe do 
przyjęcia dla ebu stron, 

„Nie można mieć również nic prze- 

ciwko bezpośrednim rokowaniem z 

Polską w sprawie nawiązania stosun- 

ków. Przecież nikomu nie jest przy- 
jemne brak stosunków z sąsiadem. 
Nasz rząd narodowy jeszcze ub. zimy 
deklarował w sejmie, że zasadniczo 

nie jest przeciwny porozumieniu z 
Polską, to znaczy, że się rokowań 

nie boi. 
„Obzenie, gdy propozycje nawią- 

zania tych rokowań wychodzą nie 
ze strony żadnych pokątnych ajentów 
lecz samej Ligi Narodów, gdy ta sa* 

ma Liga Narodów uznała słuszne żą- 
dania, zawarte w naszej skardze, de- 

legacja nasza podczas rokowań Z 
Polską, będzie mogła postępować © 
wiele odważnej aniżeli w Lugano lub 
Kopenhadze. Pod tym względem sta- 
nowisko Litwy należy uważać za 
wzmocnione i wyjaśnione na are: 

nie międzynarodowej *. 

Polska—gwarantką pokoju bałtyc- 
kiego. | 

Porozumienie polsko-litewskie po* 
siada ogromne znaczenie dła państw 
bałtyckich w sensie możności obecnie 
ich mocnege i szerego oparcia o 

Polskę. jest to pierwszy krok w kie- 
runku zniknięcia tego 90.ciokilometro- 

wego odcinka, na granicy polsko: 
łotewskiał, który jedyną dotychczas 

był gwarancją przed zalaniem nie: 
miecko-sowieckiego morza i ich nie- 
bezpiecznych nad Bałtykiem wspóls 

PARYŻ, 14—XII. PAT. Bawiący tu premier litewski Woldema- 
ras przyjął dziennikarzy międzynarodowych wobec których złożył 
dluższe oświadczenie. Premjer litewski zaznaczył przedewszyst- 
kiem, że narady genewskie nastroily go bardzo optymistyczaie. 
Dalej oświadczył, że stan umysłów w Polsce i na Ltwie uległ 
znacznej zm anie na lepsze, a wzajemna wrogość zanika, ustępu- 
jąc miejsca tendenciom do dobrego porozumienia. Stan wojenny 
— mówił Woldemaras — polegający wyłacznie na nieutrzymywa: 
niu stosunków dyplomatycznych; ustał Obaj kraje natychmiast 
jak tylko będzie to możliwe przeprowadzą rokowania w kwestji 
Wilna, które Litwa wciąż jeszcze ma nadzieję odzyskać. Jednakże 
ani rząd litewski eni naród nie pragną, ażeby to nastąpiło za po- 
mocą oręża. Litwa liczy na pokojową rewizję. na jej Korzyść gra- 
nic ustalonych przez traktat wersalski. Premjer litewski uważa za 
dostateczną gwarancję oświadczenie Marszałka Piłsudskiego, że 
Polska obowiązuje się uszanować niepodległość Litwy. Na skutek 
tego Litwa rezygnuje z żądania powołania do życia komisji ankie- 
towej. Dalej Wo:demares przedstawił stosunki Litwy z innymi są- 
Siadsmi i zakończył uwsgą, że Litwa, znajdująca się w zeułku mię- 
dzy Polską, Rosją a Niemcemi musi czuwać nad tem, ażeby n.e 
być pochłoniętą przez żadnego ze swych potężnych sąsizdów. 

BEREZKA O ORBICIE ATW AEROROSE TE ZOTODEEA CCA Z AEOCZARACOCJ 

Przebieg rokowań polskoaniemieckich 
w oświetleniu prasy berlińskiej. 

BERLIN, 14 Xił PAT. Prasa tutejsza ogłasza dzisiaj obszerną depeszę 

6 opublikowanej przez rząd polski 

polskiej do rokowań handlowych z Niemcami, 
oficjalnej liście członków delegacji 

„Berliner Ztg. am Mittag* 
donosi przytem, że strona pelska spodziewa się zawarcia traktatu handlo- 

wego w połowie stycznia. Dokonane ono ma być w formi: uroczystego 
aktu końcowego, przy którym zarówno poseł niemiecki Rauscher, jak 

przedstawiciel polskiego M.S.Z. mają wygłosić mowy polityczne, porusza: 

jące sprawę rozpoczęcia akcji perozumiewawczej pomiędzy Polską a 

Niemcami. Celem tych mów byłoby przygotowanie atmosfery w Polsce 
dla mających się rozpocząć zaraz potem rokowań polsko'niemieskich w 

sprawie porozumienia czysto politycznego. Rokowania te, jak 
dziennik, mają jakoby dotyczyć kwestji 

załatwienie jest głównym warunkiem 

twierdzi 

zachodniej Niemiec, której 
uspokojenia w Europie Wschodniej. 

«Berliner Tageblatt» pisze, że delegat niemiecki dla rokowań © trak- 

tat handlowy b. minister Hermes przybył dziś do Berlina i rozpoczął roz- 

mowy z przedstawicielami Ministerstw zainteresowanych w sprawie гоКо- 

wań polsko-niemieckich. Dziennik twierdzi, że w kołach niemieckich ocze- 
*kują rozpoczęcia szczegółowych rokowań pomiędzy przedstawicielami Pol- 
ski i Niemiec w styczniu oraz rychłego doprowadzenia tych rokewań do 
końca. Pomyślny ich wynik miałby, jak twierdzi dziennik, doprowadzić do 

dalekć idącego wyjaśnienia stosunków polsko'niemieckich. 
„Berliner Tageblatt* dopatruje się przytem w rozmowach ministra 

Stresemanna z Marszałkiem Piłsudskim i ministrem  Zaleskim oznaki, że 

wyjaśnienie tych spraw polsko-niemieckich jest pożądane dla obu stron, 
przyczem wyraża przekonanie, że rozmowy genewskie nie były tylko wizytą 

grzecznościową, Poprawa stosunków polsko-niemieckich  jednak—zdaniem 

dziennika—może się dokonywać tylko etapami. Przedewszystkiem konigcz* 
nem jest, jak twierdzi dziennik, całkowite uregulowanie kwesty] mniejszo- 

ściowych. O iłe sprawa ta zostanie omówiona w duchu pojednawczym, 
to wówczas okaże się prawdopedebnie możliwość całkowitego zlikwide- 

wania różnie, istniejących między Polską a Niemcami. 

Dyrektywy wyborcze dla komunistów. 
*" MOSKWA 14 XII. PAT. 

niu o roli delegatów rosyjskiej 
ternie Bucharin zastanawiał się 

%W_ siedmiogodzinnem przemówie 
partji komunistycznej w komin- 
między innemi nad kwestją tak- 

tyki przedwyborczej, jaką z punktu widzenia obrony związku 
sowieckiego partje Komunistyczne w Polsce, Anglji, Francji 1 
Niemczech mają rozwinąć w czasie zbliżających się wyborów 
parłamentarnych. 

Dla Bucharina jest rzeczą pewną, źe wszędzie kampanja wy- 
bercza będzie się toczyła około kwestyj stosunku do Rosji 
Sowieckiej. Bucharin oznajmił, 
przyszłego programu polityki zagranicznej 

że komintern obrał dla swego 
nie pokój, a obronę 

ZSRR, nie defetyzm i nie pacyfizm, lecz przechodzenie na stronę 
czerwonej armji celem wzięcia aktywnego udziału w walce Rosji 
z jej imperjalistycznemi wrogami. W tym duchu Komintern opra- 
cował dekładną instrukcję dła akcji komunistycznej. Poniew aż 
akcja ta, będąca w toku napotyka opór ze strony socjalistów, 
główne zadanie w nadchodzącej fazie będzie przeto polegało na 
bezwzględnej walce z socjainą demokracją pod hasłem: „Współ: 
ności frontu komunistów z masami robotniczemi zorganizowanemi 
w szeregach partyj socjalno demokratycznych *. 

nych machinacj. Porozumienie to w 
konstkwencji swojej winne usunąć 
też «nóż w plecy», którego bała sią 
ze stroay Litwy, Łotwa i Estonja, a 
który był główną przeszkodą w 
kierunku do większego zbliżenia tych 
państw z Polską. 

Ryzykowna polityka ministra Zec- 
lensa, potępiena zgodnie przez całe 
społeczeństwo łotewskie, zarówno jak 
Republikę Estońską, prowadziła Łotwę 
nad brzegiem przepaści. Doprowadzi- 
ła też do !nieforluanego dla Łetwy 
traktatu z Rosją Sowiecką i edwróci- 

ła ed niej sympatje Europy. Polityka 
ta spowodowała, iż Łotwa zerwawszy 
z dotychczas tradycyjną linją, bardzo 

mało uwagi poświęcała kwestji poro* 

zumienia polske-litewskiego, co było 

zawsze marzeniem takiego męża 

stanu, co  Mejerowicz. — Dziś na 

szczęście gabinet  Zeclensa się 

wywrócił. Niewątpimy,.że jego miejsce 
zajmie rząd, który petrafi przywrócić 
dawną linję swej polityki, opartej na 
realnych podstawach i zrozumieniu 
potrzeb tego małego państwa, wyni- 
kających z jego położenia geograficz- 
nego. 

Nie tylko więe ewentualne otwar- 
cie linji Libawa — Wilno, ma do- 
raźne znaczenie dla Łotwy, ale prze- 

dewszystkiem, tak dła niej, jak dla 
Estonji, fakt, że usunięcie sporu li- 

tewsko polskiego jest pierwszym re- 
alaym fundamentem gwarantującym 
państwom bałtyckim ich byt niezależ- 
ny wobec zaborczych planów czer- 
wenego .imperjalizmu kominternu i 

s. S. S, R. 
Przez to samo sytuacja Polski 

nad wedami Bałtyku, jako gwarant» 
ki pokoju we Wschodniej Europie, 

nabiera szczególnego znaczenia. m. 

ednoszpatowy na stronie 2-е ! 
za Saitecznych oraz z wowkej о 25 proc' drożej. Zagraniczne 
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Za i przeciw. 
Nowa purtja ukrainska. 

Przybyły niedawno do $raju po dziewię* 
cioletniej nieobecności głośny działacz ukra” 
iński Cyryl Tryłoaski zgłosił się do partji 
radykalno-socjalistycznej o przyjęcie. Naczel- 
me władze partji tej, obawiając się zbyt sill 
nej indywidualucści, wyłamującej się z dy* 
scypliny partyjnej, p. Tryłowskiego nie 
przyjęty. 4 

tego powodu przystąpił on do two- 
rzenia mowej partji o charakterze radykal- 
nym. 

Fuzja Partji Pracy z Zw. Napra- 
wy Rzeczypospolitej. 

Na podstawie porozumienia dokonanego 
w Warszawie pomiędzy zarządem głównym 
Partji Pracy a egzekutywą naczelną Zw. Na: 
rawy Rzeczypospolitej powołany został w 

owie wojewódzki komitet wykonawczy 
porozumienia Związku Naprawy Rzeczypo- 
spolitej i Partji Pracy dła prowadzenia współ 
nej akcji politycznej z okazji nadchodzących 
wyborów. 

Zebranie ziemian białostockich. 
Dn: 11 b. m odbyło się w Białymstoku 

zebranie Komisji Politycznej wojewódzkiego 
Związku Ziemian pod przewodnictwem p. 
Karpowicza, ną którem sekretarz Związku 
woj, p. Tadeusz Tenczyński zreterował spra- 
wy, związane z opodatkowaniem się ziemian 
na cele wyborcze do dyspozycji Rady Na- 
czelnej Organ. Ziemiańskich, oraz stanowiska 
złemian wobec zatargu Rządu z C. T. R., w 
myśl zuanej odezwy sen. Steckiego, Nastę- 
ke hr. Adam Romer, przybyły z ramienia 

omitetu Zachowawczego na zaproszenie 
prez, Białostockiego Zw. Ziemian, przedsta- 
wił zebranym _ zarysie sprawy, związane z 
powstaniem Komitetu Zachowawczego, jego 
organizacją, podstawami 1 celami działania, 
oraz nsiosunkowanie się wobec Rządu i spot 
łeczeństwa, tudzież sytuację, wytworzoną 
Liste  Pasterskim, oraz prosząc w końcu o 
współpracę z wojewódzkiemi i okręgowemi 
komisarzami wyborczemi zachowawców, któ- 
= niebawem zostaną powołani. Po Ožy- 
wionej dyskusji i udzieleniu szeregu wyja- 
śnień, przewodniczący zamknął posiedzenie, 
PRN hr. Romerowi serdeczne podzię 
owanie. 

Do czego doszło. 

Niejednokrotnie zwracano w prasie €u- 
ropejskiej uwągę na paradoksalne zjawisko 
w Dre zagrauicznej Sowietow, že S5SR, 
państwo dyktatury proletarjatu występowało 
niezmiernie energicznie w obronie faszystow" 
skiego, według określenia bolszewików, rzą- 
du Woldernarasa w Kownie wobec rzeko* 
mych agresywnych zamiarów Polski, Teraz 
mamy jeszcze jeden kwłatek z sowieckiej łą- 
ki politycznej. <izwiestja> biorą ostatnio w 
obronę burżuazję angielską, dlajqktórej każde 
posunięcie rządu konserwatywnego jest — 
zdaniem urzędówki sowieckiej — bolesnym 
ciosem. Skąd tą pieczołowitość i troska u 
publicystów sowieckich o losy burżuazji an- 
gielskiej? Przyczyn iego zjawiska trzeba 
szukać... w Genewie: Oto jak piszą <lzwie- 
stja» spotkanie p. Litwinowa z Chamberlai- 
nem nie dało reżujtatów i nadzieje na 
wanowienie stosunków handjowych z Auglją 
tak potrzebne dia ZSSR narazie przynaj- 
mniej są znowu niez'szczalnie. A to -kompli: 
kuje położenie wewnętrzne zaostrzając I 
tak ciężkie położenie gospodarcze w jakiem 
się znajdują Sowiety. Trzeba więc wytłoma- 
Czyć tym burżujom angielskim jak zła dla 
nich jest polityka p. Chamberlaina. Niech 
znają wspaniałomyślność bolszewicką i wie- 
dzą, że to dla ich dobra fatygował się p. 
Finkelsteje Litwinow do Genewy: 
NBA TRZTWIGNE TERERKA W RERZKARIRKA 

Konferencja Marszałka Piłsud- 
skiego z min. Knollem; 

WARSZAWA, 14 XII. (tel.wł Słowa) 
Marszałek Piłsudski odbył w dniu 
dzisiejszym dłuższą konferencję z v.- 
ce-ministrem Knollem. 

Powrót min. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 14 XII (fel.wł, Słowa 

jutro o godzinie 3 m. 25 powraca 
do Warszawy min. Zaleski. 

Woj. Borkowski o kwestji 
mniejszościowej. 

WIEDEŃ, 14. XII. Pat. „Neue 
freie Presse* ogłasza rozmowę swego 
współpracownikz z wojewodą lwow- 
skim Borkowskim. Wojewoda wska- 
zał w tej rozmowie na dodatnie wy- 
niki rządów Marszałka Piłsudskiego, 
którego potężna indywidualneść wy- 
wiera wpływ na całe życie państwo- 
wo-polityczne i gospedarcze Polski, 
Zagadnienia mniejszości narodowych 
dzięki stanowisku rządu straciły na 
aktualności. Rząd stara się o ile mo- 
žnošci uwzględnić żądania mniejszo- 
ści narodowych. Ukraińcy, jak za- 
zmacza woj. Borkowski, przekonali 
Się, że mogą się swobodnie rozwijać 
w ramach państwa polskiego bez 
uszczerbku dla swych trad;cyj, Szcze- 
re dążenia pokojowe owiewają rząd 
zarówno w kwestjach polityki wewnę- 
trznej, jak i zagranicznej. Kwestja 
żydowska straciła również wiele na 
swem znaczeniu, Żydzi nie mają po- 
wodu do skarg i do czynienia rzą- 
dowi jakichkelwiek trudności. To sa- 
mo można powiedzieć i o Niemcach. 

«Tczew». 

GDYNIA, 14. XII. Pat. Do Gdyni 
przybył statek «Tczew» 0 pojęmno- 
Ści tysiąca tonn nabyty w  Holandji 
dla Żeglugi Polskiej i stanął w per- 
cie, gdzie uskuteczniene będą prze- 
róbkj, odpowiadające wymaganiom 
naszego klimatu.



Ruch boblecy I polityka we Francji. 
Narody znają się nawzajem małe 

i źle. Stara to prawda. Zdawałeby 
się, że francja powinna być wyjąt- 
kiem, nie w tym sensie aby Francuzi 
znali lepiej życie i charakter innych 
narodów (bo Francuzi podróżują ma- 
ło i są przekonani o swej wyższości), 
ale pod względers lepszej stosunko- 
wo znajomości Francji u cudzaziem- 
ców. Takie założenie można bardzo 
łatwo uzasadnić tem, że Paryż do 
dziś dnia ściąga w swe mury elitę 
całego niemal świata. 

A jednak Francja nie jest lepiej 
w świecie znana od innych narodów 
cywilizowanych. Jak to się dzieje? 

Zastanawiali się nad tem pytaniem 
różni juž ebaerwatorowie: J. E. C, 
Bodley w Anglii, Berrett Wendell w 
Stanach Zjednoczonych, Erik Sjoestedt 
w Szwecji, Ryszard Weiner w Cze- 
chach i inni. Wszyscy się zgadzają 
na to, že inteligeninemu cudzoziem- 

“ cowi bardza įest irudno poznać praw- 
dziwą Franaję, albowiem patrzy ma 
nią przeważnie przez trzy deformują- 
ce pryzmaty: jej teatr, jej powieść i 
jej prasę. Nic więc dziwnego, że za- 
granicą tak cząsto spotykamy się Z 
karykaturalnemi pojęciami o obycza- 
jach francuskich, o rodzinie francus- 
kiej, o kobiecie francuskiej. 

Francuzka jest jedną z najlepszych 
(ieśli nie uajlepszą) żon i matek wśród 
Europejsk. jest w całem tego słowa 
znaczeniu kobietą, jest ze swej roli 
społecznej zadowoloaą. Wbrew ko- 
bitem anglo-saskim, Francuzka ni- 
gdy nie domagała się gwałtownie 
przyznania jej praw politycznych. Nie 
dlatego, aby nosiła jeszcze na „sobie 
piętno średniowiecza, aby biernie go- 
dziła się na swoją rzekomą nižszošč 
smołeczną i inteliektualną, ale dlatego, 
że w swem położeniu widziała źródłe 
wielu korzystnych dla niej przywile- 
jów. Tem się tłumaczy dość słabe 
zainteresowanie, jakie w szeregach 
płci słabej tego kraju budzi agitacja 

za przyznaniem prawa głosu i prawa 

wybieralaceści kobietem francuskim. 
Agitacja ta przecież istnieje i na- 

wat odniosła już pewne rezultaty. 
Prowadzi ją Rsqa Narodowa Kobiet 
Francuski*h (Conseil National des 
Femmes Frangaises), założena w Pa- 
ryżu w r. 1901. Rada jest sekcją fran- 
cuską odnośnej Radv Międzynerodo* 
wej; grupuje około 150 stowarzyszeń 
kobiecych i f:ministycznych liezących 
razgma 200.000 członkiń; jej organem 

jest tygodaik La Frangaise, założeny 
przez panią Jane Misme; na czele 

Rady stoi pani Avril de Sainte Croix, 
a sekretarką generalsą jest pani PI- 
chan Laudzy. 

Najsilniejszem stowarzyszeniem fe* 
ministycznem nałeżącem do Rady jest 
Związek Francuski Głosowania Ko- 
biet (Union Frangaise pour le Suffra- 
ge des FemmeS) iiczący okoła 100 000 
członkiń, zorgamizowaaych w grupy 
departsmentalae; przewodniczy Zwią- 
zkowi pani Brunschwicg, a sekretar 
ką generalną jest pami Malaterre-Sel- 
lier. Nasiępnie wymienić należy Zwią- 
zek Narodewy (Union Nationale pour 
le Vote des Femmes) liczący około 
50.000 członkiń; przewodniczący mu 
pani Levart-Chotard. Kiedy pierwszy 
związek nosi charakter lewicowy, ta 
drugi jest raczej prawicowym. Mamy 
takže i „centrum“ fzministyczne, a 

  

Na gwiazdkę! 
wielki wybór pluszu, aksamitu, jedwa- 
bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
bławatnych. Przy zakupach świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka" 
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Notatki muzyczne 
Leon Oborin. 

Znając już wszystkich trzech in- 
nych laureatów zeszłorocznego mię- 
dzynarodowego konkursu młodych 
fortepianistów, odbytego w związku 
z uroczystem odsłonięciem pomnika 
Szopena w Warszawie i wiedząc — 
jak wiele zalet wybitnych każdy z 
tych wyjątkowo utalentowanych adep- 
tów posiada, oczekiwało się z nie- 
zwykle silaem zaciekawieniem wystę- 
pu p. Leona Oborina, szczęśliwego 
zdobywcę pierwszej nagrody ,konkur- 
sowej. 

Z całą świeżością przechowałem 
w pamięci wrażenia, doznane przed 
czterdziestu czterema laty, kiedy się 
zjawił (Eugeajusz d'Albert — jako 
dziewiętnastoletni — i wprawił w 
zdumienie świat muzyczny swą  zja- 
wiskową dojrzałością artystyczną, a 
najpoważniejsi krytycy wszystkich 
krajów zgodnie uznali, że mu się już 
należy miejece tylko pośród majwięk- 
szych potentatów fortepianu, których 
—pod wzgiędem technicznym — nie- 
raz przewyżza, 

Czegeś podobnego oczekiwałem 
teraz od p. Oborina, spodziewając się 
ujrzeć osobistość równie jak d'Albert 
zdumiewającą, lecz tutaj wielkie moje 
nadzieje niezupełcie się spełniły. Nie- 
zaprzeczenie — wizlki talent, ale jesz- 
cze pozostający w procesie przetwa: 
rzania Się — jak musujące młode 
wino, z którego może być przedni 
trunek, albo mędzna lura. 

Żs gra młodego wirtuoza ma wie- 
le bardzo zalet wybitnych, nie ulega 
wątgliweści Wyjątkowe piękne do- 
tknięcie w całej skali dynamicznej i 

Paryż, 16 grudnia. 
mianowicie Ligue Frangaise pour le 
Droit des Femmes, na czele której 
stei pani Maria Werone, znana ade 
wokatka. 

Kiedy chodzi o walkę o prawa 
wyborcze kobiet, wszystkie te związ- 
ki pracują zgodnie. Ich argumentacja 
jsst przekonywułąca i prosta: 

Podobnie jak mężczyźni jesteśmy 
lekarkami, nauczycielkami, adwakat- 
kami, artystkami; jak i eni pracujemy 
w handlu, w fabrykach, w biurach. 
W czasie wojny mie służyłyśmy z 
bronią w ręku, Cale służyłyśmy na 
tyłach z równem jak nasi mężowie, 
ojcowie i bracia poświęceniem. |edna- 
kewo płacimy od naszych dochodów 
podatki, a więc mamy również prawo 
kontroli wydatków publicznych: ma» 
my prawo wybierać i być wybiera” 
nemil 

Przed wyborami z roku 1919 ko- 
biety urządziły szereg manifsstacyj za 
prąyznaniem im praw wyborczych. 
Widzieliśmy wówczas na ulicach Pa- 
ryža automobiie ciężarowe z transpa- 
remtami i sympatyczną niewieścią za- 
łogą rozrzucałącą odezwy i ulotki. 
Przechodnis - mężczyźni zatrzymywall 
się, podnasili ulotki, uśmiechali się 
przyjaźnie. Francuskie „sufrażystki” 
nie wyglądają zresztą grežaie: nie 
krzyczą, niema w ich oczach błysku 
jakiejś; złości; spokojnie starają się 
przekonać brzydszą płeć o słuszno- 
ści swych praw... Ponieważ manife- 
stacje z roku 1910 były bezskuteczne 
— powtórzono je z początkiem roku 
1924:go. Tym razem Skierowano je 
wyłącznie przeciw Senatowi, albo- 
wiem w międzyczasie lzba Posłów 
przyznała kobietom pełnią praw wy: 
borczych. Ale Sonat, na wniosek sen. 
Matraud'a, radykała, temu się sprze- 
ciwił. 

I dziś jest sytuacja taka Sama, 
Zbliżałą się wybory. Feministki fran- 
cuskie stawiają przed społeczeństwem 
pytanie: czy i tym razem nie będzie» 
my głosowały? Wszak Niemki gło- 
sują. Polki głosują, kobiety krajów 
skandynawskich głosują, Angielki gło: 
sują.. W dodatku kobiety tych wszy. 
stkich krajów cieszą się także pra- 
wem wybieralności. Anglia, powolna 
jak zawsze, przyznała w czasie wojny 
prawo wyborcze kobietom tylko od. 
lat 31, ale już w najbliższych wybo- 
rach wezmą udział wszystkie kobiety 
powyżej lat 21. To zrównanie sprawi, 
że w Anglii będzie 14 300.000 wy» 
borczyń, a tylko 12250.000 wybor- 
ców, a jednak Anglicy przed reformą 
się mie cofają. 

Jeśli Francuzki dotychczas nie 
głosują, to tłumaczy się te przede- 
wszystkiem (jeśli mie wyłącznie) epo- 
rem radykałów w Senacie. Radykało” 
wie,  stronnietwo _ demokratyczne, 
sprzeciwiają się przyznaniu praw wy- 
borczych kobietem, nie lękają się za- 
rzutu wstecznictwa i nielogicznošci 
dlatego, ża obawiają się aby kabiety 
nie przesunęły па prawo partyjnego 
środka ciężkości we Francji, | W lzbie 
ich opór łatwo został złamany, bo w 
poprzedniej legisisturze byli słabi i 
odosobnieni. Ale w Senacie stanowią 
połowę głosów. Forteca zatem trudna 
jest do zdobycia. - 

Czy zasadniczo obawy radykałów 
są uzasadnione? Trudno jest bardzo 
dać pewną odpowiedź, bo niema się 
na czem w rozumowaciu oprzeć. Na 
podstawie jednak długaletniej obser- 
wacji tego kraju mam wrażenie, że 
na ogół kobiety byłyby raczej czyn- 
nikiem umiarkowania niż wszelkiego 
radykalizmu, wszelkich skrajności. 

Kazimierz Smogorzewski, 

  

bardzo urozmaicone w zabarwieniu 
piana, świetne pedalizowanie i ogrom- 
mą sprawność techniczna, chociaż nie 
we wszystkich A jeszcze 
równie doskonała. Najprzedniejszą 
stroną jego gry jest — odczuwanie 
liryzmu tak się nadającego do wielu 
ślicznie zagranych dzieł Szopena, Csn. 
nym też przymiotem jest silny tem- 
perament, niezawsze jednak utrzymy- 
wany przez młodego artysty w este- 
tycznych granicach, jakkolwiek gra 
jego—naogół---odznacza się szlachstną 
prostotą i ujmującym wdziękiem. 
Wobec tylu zalet, tem większa szko” 
da, że nie zawsze można bez zastrze- 
żeń godzić się aa interpretację po- 
szczególnych utworów lub ich części. 

Może zarzut czyniony przez pu- 
rystów, uważających wszelką  pięke 
ność zmysłową dźwięku i. ekspresją 
w dziełach Į. 5. Bacha za nizstylowe 
modernizowanie ich, jest słuszny, lecz 
mnie więćcj trafia do przekonania 
pogląd, że Bach, gdyby rozporządzał 
udeskonalonemi instrumentami teraź- 
niejszemi, z pewnością grałby, wyzy” 
skując wszystkie ich myźżliwości 
dźwiękowe i ekspresyjne. Dlatego też 
nie widzę konieczności pozbawiania 
dzieł Bacha piękności brzmienia i na: 
dawania im—w imię rzekomej stylg: 
wości — cech nudnej sztywności i 
suchego bszwdzięku. W zgodzie 4 
mem  powyższem zapairywaniem 
stwierdzam, że wykonał p. Obarin, 
na początku koncertu, 3 preludja de 
chórałów organowych j. S, Bacha, w 
przeróbce ma fortepjan F. Busoniego, 
bardzo pięknie i odrazu nam się po- 
dobał. 

Gorzej się rzecz miała z sonaią 
Beethovena („Appassionata), której 

w 5 O.W O 

Vice-minister Car pozostaje nadal w Min. 
Sprawiedliwości. 

WARSZAWA, 14, X!l (źel. wł. Słowa). Dziś rozeszły się pogłoski, że 
p. vice-minister Car po objęciu stanowiska G:neraliuego Komisarza Wy- 
berczego zamierza zrzec się stanowiska w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Korespondent. nasz zwrócił się de p. Czra z zapytaniem, czy pogłoski te 
odpowiadają prawdzie. P. wieteminister Car oświadczył co następuje: 

Nie ustępują ze stanowiska wice-ministra sprawiedliwości a jedynie 
mie będę załatwiał spraw bieżących oraz zostaną zawieszęne przyjęcia in- 
teresantów. Natomiast poświęcać się będą nadal pozytywnym pracom 
ustawodawczym, jakie 34 prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Między ińnemi w tym tygodniu przesyłam do Rady Ministrów projekt u- 
stawy © ustroju sądownictwa. Projekt ten ujednostajnia nareszcie ustrój 
tak różnolity w trzech zabarach. W projekcie ustroju uwzględnione zostały 
naczelne postulaty sędziów i prokuratorów. Czas organizacyjny będzie 
trwał jeden rok a nie jak to przedtem przewidywał projekt ministerjalny 
2 lata dla sędziów okręgawych i 1 rok dla sędziów sędziów apelacyjnych. 
Dalej, oświadczył p. Car, wykończam obecnie projekt ustroju więziennictwa, 
procedury karnej i aplikantury, w 

Ze szczególnym naciskiem pod koniec oświadczenia powiedział p. 
wice-minister, że pracować będzis w Głównej Komisji Wyborczej nie prze- 
rywając swych prac w Ministerstwis Sprawiedliwości. 

Odroczenie ceł maksymalnych, 
WARSZAWA, 14.XII, PAT. Rozporządzenie z dnia 11 serpnia 1927 

roku wprowadza w życie cła maksymalne ud 26 grudnia 1927 roku w sto- 
sunku de towarów, pochodzących z państw, które nie posiadają uregulo- 
wanych stosunków konwencyjnych z Polską, stosują szczególne utrudnie- 
nia dla importu towarów polskich, lub też spzcjalaemi zarządzeniami po: 
pierają swój eksport do obszaru celnego polskiego. Zarządzenie to nie 
posiada charakteru bojowego, lecz stesowanz będzie jako zasada w sysie- 
mie celnym Pelski. Wobec tego jednak, że z jednej stroay podjęta została 
z zainteresowanemi państwami wymiana zdań w sprawie definitywnego, 
lub prowizerycznego uaormowania wzajemnych stosunków handlowych, z 
drugiej zaś okazało się niemożliwem w tak krótkim czasie całkowite Wy+ 
jaśnienie sytuacji co de wzajemnego niestosowania taryfy maksymalnej z 
niektóremi państwami poza europejskimi, przeto rząd polski powedowany 
chęcią podkreślenia swoich tendsncyj co do największego ułatwienia mig- 
dzynarodowej wymiany towarów postanowił odroczyć wprowadzenie w ży- 
cie$czł maksymalnych do dnia 1 lutego 1928 roku, 

Trzy rozwiązania na Wschodzie, 
GDAŃSK, 14—12. Pat. Tutejszy organ nacjonalistyczne-niemiecki 

„Dauzigier Allgemelne Ztg* w wydaniu dzisiejszem omawia położenie na 
wschodzie europtjskim, przyczem wyraża zapatrywanie, że brane są pad 
uwagę trzy następujące rozwiązania, Pierwsze—t. zw. Lokarno Wschodnie, 
gwarantowałoby obecne granice na Wschodzie Europy, Na takie rozwią= 
zanie Niemcy nigdy się mie zgodzą. 

Drugiem rozwiązaniem byłoby zawarcie przez państwa wschodnie z 
wykluczeniem Niemiec szeregu paktów 0  mieagresji w myśl propezycji 
rosyjskiej, 

yi Ade wreszcie rozwiązaniem byłoby przystąpienie Niemiec do 
tych paktów, jednak z zastrzeżeniem wykluczenia wszelkiej gwarancji 
obecnych granie niemiecko-polskich, Cały bowiem naród niemiecki — gi: 
sze „Danz. All. Zig* od prawicy do lewicy stoi zgodnie na stanewisku, 
że obecne granice niemieckeo-golskłe muszą być kiedyś zrewidowane. 
wszelkie układy gaspodarcze i polityczne zawierane przez Niemcy z Pol- 
ską mogą przyjść do skutku tylka w formie nienaruszającej praw niemiec= 
kich. związku z tem dla Niemiec mie mogłoby być rzeczą obojętną, 
gdyby Polska połknęła Litwę, Wówczas Prusy Wschodnie byłyby z dwóch 
siron zagrożone przez Polskę, po drugi: zaś Polska zamknęłaby iemsa- 
mem Niemcom drogę do Rosji. 

Kanton w rękach wojsk antyrewolucyjnych. 
SZANGHAJ, 14—Xil. PAT. Antyrewolucyjne wojska zdobyły 

Kauton. W zacętych walkach padło po obu stronach trzy tysiące 
żołnierzy zabitych i rannych. _ 

HONG KONG, 14—Xli. PAT. .W rezultacie porażki komuni- 
stów w Kantonie w sytuacji nastąpiło całkowite uspokojenie. Pa- 
rowce znajdujące się na wybrzeżu uważać można za ocalone jak 
obliczają liczba zab tych i rannych w ostatnich walkach dochodzi 
do czterech tysięcy ludzi. 

PARYŻ, 14—Xil. PAT. „Peiit Parisien* donosi z Londynu, że do 
Kantonu przybył parowiec japoński, na pokładzie którego znajdowało się 
1500. komunistów. Komendanci kanonierek cudzoziemskich zagrozili zato- 
pieniem parewca jeśliby chociaż jeden z komunistów został wysadzony na 
ląd. 

: Aresztowania fałszerzy banknotów. 
PARYŻ, 14 12. PAT. Aresztowana dwóch urzędników banku, skom- 

promitowanych w aferze fałszerstwa banknotów węgierskich ped zarzutem 
współdziałania z bankierami Giraut i Lamą z G:newy i z berlińskim ban- 
kierem Rizzi, Wydanie tego estatniego władze paryskie zażądały od władz 
berlińskich. Dotychczas Berlin prośby tej nie uwzgłędnił. 

Port Liverpoolu załany naftą 
LIVERPOOL 14—12 Pat. Liverppoo owi grozi niebezpiea 

czeństwe wielkiego pożaru. O miłę od portu rozbił się statek, 
wiozący ładunek nafty. przyczem 8000 tonn naity rozlało się 
po wodzie spływając ku portowi. Zmobilizowana policja pil- 
nuje wybrzeży i nie dopuszcza do Wrzucania przez ludność da 
wody zapa'onych zapałek i t p. 

ostatnia część była grana zupełnie 
niezgodnie z treścią utwgru i wyraźne- 
mi wskazówkami kompozytora, 24° 
dającego „Allegro ma non troppo”, 
które koncertant odrazu wziął tak 
prędko, że zakończenie „Presto” zbyt 
mało kontrastowałe z całością i bylo 
grane w takiem tempie zawrotnem, 
że już wszelka dokładność stawała 
się niemożliwą i utworzył się chaos 
dźwięków nie nie wyrażających. ea 
p. Oborin w tym genjalnym finale 
niczego więcej, penad popis biegłości, 
nie dostrzega i gra go, w najlepszym 
razie, jak spetęgowane „Perpeluum 
mobile* Webera, niech odłoży to 
arcydziełe „ad acta* zanim dajrzeje 
do należytego zrezumienia i odczu- 
wania jego głębi duchowej, 

Większość z dwunastu etjud op. 
25. Szopena była bardzo ładnie wy- 
konana; inne numery ucierpiały mniej 
lub więcej od nadmiernie szybkiego 
tempa, 

Liryczao ‹ opisowe utwory Liszta: 
„I Sposolizio“, Somet Patrarki Nr. 
123 i „Dzwony Gsnewskię* bardzo 
nastrojowe były intergretowane, Na- 
tomiast wale „Mephisto*, w niektó- 
rych szczegółach, tracił na wyrazi- 
stości, skutkieta zbytniege przyśpie- 
szenia; nie było fu demonizmu, iecz 
dużo młodzieńczej ruchliwości, bar- 
dziej urwisówatej, niżeli charaktery- 
stycznej, 

Huczne oklaski zachęciły Копсег- 
tania do kilku uaddatków, z których 
prześlicznie zagrany Mazurek op. 67 
Nr. 4. Szopena stał się <koroną» ca- 
łego koncertu i prawdziwem odszko- 
dowaniam za nisktóre uchybienia w 
sztukach programowych. 

Drugi koncert, paświęceny wy- 

łącznie dziełom Szopena, widocznie 
bardziej odpowiadającym indywidual- 
ności p. Oborina, wypadł—na ogół— 
lepiej od pierwszego. 

Nie będziemy się spierali z kon 
certantem o nieco samowolną inter- 
pretację—zwłaszcza w końcu — nek- 
turnu Q-dur, którym rozpoczął wie- 
czór—zupełnie udatnie, lecz nigdy się 
nie pogodzimy z tak zagmatwanem 
ujęciem «Doppio morimento» części 
pierwszej i niedokładności rytmicznej 
w «scherzo», wszystko spowodowane 
przeszdnie prędkiemi tempami, co 
zepsuło, częściowo, wrażenie dodatnie, 
otrzymane z wykonania sonaty (b-moll) 
z marszem żałobnym i słynnym ze 
swej zagadkowości finałem, wybornie 
zagranym. 

Dużo pięknych walorów wykonaw» 
czych rozwinął artysta w  Balladzie 
f.moll, w Nukturnie e-moll i w Pelo- 
nezie fls-moll, a przedewszystkiem w 
świetnej interpretacji „Barkarolis, jed- 
nej z uajniedostępniejszych kompozy- 
eyj ulezrównanego poety fortepianu. 
DON: też zagrał preludjum fis- 
mol. 

Manifestacyjne oklaski zniewolily 
koncertanta do cdegrania nad- pra- 
gram kilku etjud z werwą, za którą 
nie zawsze mogły zdążyć nawet jego 
wyśmienite palce, Jakkolwiek burzę 
oklasków zdobył sobie p. Oborin 
gdzgraniem „Taranielli*, Liszta, wszak- 
że, muszę z żalem stwierdzić, że ule- 
gając chęci dogodzenia bezkrytycznie 
rozentuzjazmowanym tłumom, grał ją, 
tylko jako popis akrobatyki klawisze- 
wej i to mic zawsze bez zarzutu, 
druzgocząc niemiłosiernie w znacznej 
części jej wartość muzyczną, 

Reasumując zdania powyższe, trze- 

Przygotowania przedwyborcze, 
Kempanja przedwybercza mimo 

żę dzieli nas jeszcze trzy miesiące do 
chwili głosowania, z dniem każdym, 
staje się coraz bardziej ożywiona. 
Dotychczas uwagę  opinji publicznej 
absorbowała głównie sprawa polsko- 
litewska, która po je] załatwieniu w 
G:newie i powrocie Marszałka Piłsud- 
skiege do Warszawy odeszła na plan 
dalszy, do chwili zątnim nastąpią bęz- 
pośrednie rokowania w celu zrealizo« 
wania zaleceń Rady Ligi. Na porzą- 
dek dnia politycznego wchodzi taraz 
z całym rozmachem sprawa wybarów 
i kwesija organizacji kammpanji przed- 
wyborczej. Równocześnie do pertrakta- 
cyj prowadzonych przez poszczególae 
ugrupowania w kierunku tworzenia 
wielkich bloków wyborczych, prowa- 
dzene są zgodnie z terminami zaware 
temi w kalendarzu wyborczym przy- 
gotowania techniczne. W momencie 
gdy kampanja wyborczatwłaściwie się 
rozpoczyna na «całego», warto się 
przyjrzeć i zrobić pierwszy bilans 
przygotowań do wyborów jakie pe- 
czyniły poszczegółne stronnictwa. 

Faktem jest, że przyszłe wybory 
odbędą się na płaszczyźnie: Zza rzą- 
dem lub przeciw. To będzie kardy- 
malna różnica, która będzie dzieliła 
dwa duże obozy składajace z róż- 
nych części składowych. Trudno bo- 
wiem przypuszczać, aby przyszły 
Sejm wybrany na podstawie abecnej 
ordynacji wyborezej stawiającej na 
równi głos uczonego z głosem ciem- 
nego i aieuspołecznionego mieszkań: 
ca, był o wiele lepszy od poprzednie: 
go, aby potrafił przeprowadzić te 
zmiany które są niezbędne aby na» 
sza egzystencja państwowa ma trwa- 
łych podwalinach została oparta. Sta- 
wiać więc na przyszły Ssjm wybrany 
na podstawie najdemekratyczniejszej 
i zato mnajniedorzeczniejszej ordyna- 
cji wyborczej byłoby więlką omyłką. 
Jedynie silny rząd, a ©becny rząd 
Marszałka Piłsudskiego deje 16 gwa- 
rancję, będzie mógł dalej dzieło 
wzmacniania fundamentów naszego 
bytu prowadzić. Stąd też wypływa 
jasno, że wszyscy kto wyżej stawia 
interesy państwa had interesa grup 
lub partji będą musieli do rządu 
Marszałka Piłsudskiego  ustosunko- 
wać się życzliwie. 

Z dotychczascwych przygotowań 
wyborczych wyłaniają się w zarysach 
jeszcze mglistych następujące kombi. 
macje. „Dla ułatwienia będziemy się 
przytrzymywali podziału przeprowa- 
dzonego wyżej. Przeciwko więc rzą- 
dowi twerzone gą trzy bloki. Jedne z 
nich są zamaskowane mniej lub wię: 
cej udatnie, inne idą z podniesioną 
przyłbicą. Pierwszym jest blok da- 
wnej 8-ki organizowany przęz Obóz 
Wielkiej Polski, który postarał się 
zapisać na swój rachucek list wa- 
sterski episkopatu polskiege. Blok ten 
używa parawanu z nazwisk poszcze- 
gólnych osób. Parawanik niezby! je- 
dnak zasłania istotnych inicjatorów, 
gdyż trudno uwierzyć w metamorfozę 
wilka w awcę, a obeź1ego Obwiepolu 
w życzliwie ustosunkowanego obywa- 
tela doj esoby Marszałka Piłsudskiego. 
Blok drugi tworzy P.P.S. perfraktułą- 
ca z Wyzwelemiem. Trzeci Jest blokiem 

p. Grunbauma, sładającym się z mniej- 
szości reprezentujących w państwie 
elementy mniejszościowe, które z 
zadowoleniem  widziałyby rozsadze- 
nie państwa polskiego lub  przynał- 
mniej jego osłabienie. Da tej trójki 
dołączyć należy jeszcze komunistów, 
którzy będą szli pod hasłem walki z, 
„faszystowskim rządem Piłsudskiego*. 

Z grus życzliwie ustosunkowu- 
jących się do rządu nalsży wymienić 
na pierwszem miejscu Bzsepartyjny 
Komitet Katolicki, który zgodnie z 
wskazaniami listu pasterskiego zmie- 
rza do zjednoczenia wszystkich ugru- 
powań społecznych i polityczaych na 
platformie katolickiej i państwowej 
oraz t. zw. grupy sanacyjne, dla któ- 
rych rozkaz Marszałka jest wszyst- 
kiem. 

Tak się przedstawia sytuacja o- 
gólnie. Mogą w miej nastąpić te lub 
inne zmiany, ale charakter podziału 
pozostanie nadal, nia można bowiem 
bronić państwowości 
rządem, który jest tej państwowośc 
najsilniejszą ostoją. Sz. 

Ubezpieczenie pracowników 
umysłowych. 

WARSZAWA, 14 Xi. PAT. w 
związku z ogłoszeniem rozporządze- 
nia pana Prezydenta Rzeczynospolitej 
z dnia 24 listopada 1927 roku e 
ubszpięczeniu pracowników umysło- 
wych, które obowiązywać będzis od 
dnia 1 stycznia 1928 roku, powołana | 
zostsła przez ministra pracy i O Sp. 
komisja organizacyjna złożona z 
przedstawicisii organizacyį pracodaw- 
ców, pracowników i osób mianowa- 
nych przez ministra pracy, która w 
myśl art, 165 ma zająć się zorganizo- 
waniem zakładów ubszgieczeniowych 
pracowników umysłowych na ebsza» 
rze b, zaboru rosyjskiego. 
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ba wywnioskować, że p. Oberin jest 
zjawiskiem całkiem nieprzecietnem i 
umie — kiedy się o to stara—osiąg- 
nąć stopień wysoce artystyczny, lecz 
blisko się znajduje od niebezpieczeń: 
stwa zboczenia na drogę niepowaźnej 
błyskotliwości  wiriuozowskiej, tak 
imponującej bezkrytycznym masom 
entuzjastów i zapewniającej doraźne, 
lecz mało zatzczytne triumfy. Szkoda 
byłaby niepowetowana, gdyby artysta 
tak dużo obiecujący i tak sympatycz- 
nis prezeniujący sig zewnętrznie, za- 
miast dążyć do wyżyn wielkiej inter- 
pretacji arcydzieł muzycznych, miał 
się stać przedewszystkiem  sztukmie 
strzem klawiaturowym, 

Zdaweło się. 26 powierzchowne 
wirtuozosiwo, Z przed stu laty, zosta- 
ło bezpowretnie pogrzebane przez 
odtwórczą muzykę Liszta, Antoniego 
Rubinsztejaa, Tausiga i innych mi- 
strzów, a tymczasem najmłodsze ро- 
kolenie pianistów znowu się zwraca 
w sironę przewagi techniki nad treścią 
muzycztią, starając Się — zgednie z 
duchem czasu: panowania wszelkich 
„rEkordėw“ gimnastycznych — prze- 
ścigać współzawodników coraz więk- 
szą szybkością temp. Tylko  pairzeć, 
a główuą miarą ©ocesy koncertowej 
gry stanie się „sekundoinierz" spor- 
towy dla określenia: kto prędzej wy- 
kenał daną kompozycję, albowiem, 
bardzo łatwo demoralizujący artystów 
szał zachwytu ogarnia tłumy  słucha- 
czy, kiedy kontertant bierze się, jak 
atleta za bary z fortepianem i zwycię- 
żając go zinusza do wydawania tysię- 
cy tonów, a jednocześnie rozbija w 
gruzy całą istotę muzyki. Smutny to 
objaw w świecie sztukh Oby minął 
jaknajrychiej! 

W DZIALE DAMSKIM: medele pali, sukien wizytowych i balo- 
wych, swetry, szlafroczki, pończochy, to- 

4 Е rebki, wvkwininą bieliznę. 
Pracownia krawiecka zaopatrzona w wielki wybór materjałów angielskich 

i krajowych na ubranla i palla męskie. 
Wszelkie adam wykonuje podług posia у 
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wymagań mody. 
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„ Bardzo chwalebną myśl uprzystępe 
nieuia «muzyki uowoczesnej» szerszej 
publiczności, przez odczyt z ilusira- 
cją muzyczną, powziął p. Frankowski, 
występując jednocześnie w  charakte- 
rze prelegenta i fortepianisty. 

Przed dość skromną ilościa słu- 
chaczy wypowiedział się p. F. jako 
gorący rzecznik najnowszego kierun- 
ku muzyki, cytując poglądy nań róż-f 
nych osobistości znanych, przeważnie 
—qie muzyków. Trudno orzeć, czy 
się udało mu zjednać wielu nowych 
miłośników propagowanej muzyki na- 
ogół; jedne tylko nie zdaje się ule- 
gać wątpliwości, że odegrany «Klavier- 
siiik» Arnolda SchOuberga, swą gma- 
twaniną najróżniejszych szczegółów 
bsz związku i najprzykrzejszych dla 
słuchu brzmień, Sprawia wrażenie 
czegoś putworaego. Niektóre utwory 
Dzbussyggo i Korngolda mogły się 
naprawdę podobać, a innz zacieka- 
wiać w wykonaniu wybitnie  artysty- 
cztiętn, czego nam nie mógł dać 
całkiem przeciętay stopień gry forte- 
pianowtj samego apsstoła nowej wia- 
ry muzycznej, 

Koncert komipozytorski Karola 
Szymanowskiego. a 

Za pierwszą bytnešcią w Wilnie, 
па początku roku bieżącego, czoło» 
wego przedstawicisla polskiej spół- 
częsnej twórczości muzycznej, znauko- 
miłago kompozytora p. Karola Szy» 
manowskiego, mieliśmy deskonalą 
sposobność zapoznania się z utwo- 
rami skrzypcowemi, w niezrównanem | 
wykonaniu p. Irzzy Dubiskiej, które 
zostawiły trwałe wspomnienie, dzięki 
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Spostrzeżenia meteorologiczna Zakład 

Meteorologji U. $. B. 

z dzie 14 —XII. 1827 r. 

Gientacie 
medea ) z 

Temperatura 
Grednia ) ać 

Opad за do: j 2 
vę w m, 

Wied: j Południowy, 
grieważzięcy 

U wag i: Pochmurno, Śnieg. 
AA @све — 50C 
Tendeneja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Przesunięcia personalne, 
Z zarządzenia ]. E. ks, Arcybiskupa 
— Metropolity przeniesiony został z dn. 

14 b. m. ks. Zygmunt Sztafński z 
Daukszyszek dek. Oszmiańskiego do 
Olan dek. Kalwaryjskiego, oraz ks. 

Stanisław Stanelis z Olan dek, Kai- 
waryjskiege do Daukszyszek dek. 

Oszmiańskiego. 
— (c) Adoracja Przenejśw, Sa- 

kramentu, W Bazylice Katedralnej 

odbędzie się adoracja Przenajśw: Sa- 

krameniu. Adoracja rozpocznie się w 

wigilję Bożego Narodzenia o g: 5 ej 
(pierwsze nieszpory) i trwać będzie 
do drugich nieszporów włącznie. O 
godzinie 12 w nocy odbędzie się 

uroczysta benedykcja Przen. Sakra- 
mentu. W sprawie adoracji iniormacyj 
udziela ks. kan. A. Cichoński (Мо- 
stowa 12—2), 

— Roraty_ Zw. Niższych Fun- 
kcjonarjuszy Państwowych. W nie: 

„ dzielę 18 b. m. o godz, 8 ej rano od- 
będą się w kość. św. |ana Roraty 
Związku Niższych  Funkcjonariuszy 
Państwowych, na którę Zarząd Zwią- 
zku zaprasza ogół niższych funkcjo- 
narjuszy państwowych m. Wilna. 

— Roraty pracowników hote' 
łowych. W miedzielę dnia 18 b m. 

© godz. 6 rana w keśc. św. Kzzimle- 
rza odbądą się Roraty Chrześc. Zw. 
zaw. pracowni. hotelowych, na które 
Zarząd Związku zaprasza wszystkich 
pracowników hotelowych m. Wilna. 
*- W poniedziałek dnia 19.XII o godz. 
6 rano w kośc. św. Kazimierza odbę: 

> dzie się Msza żałobna za dusze zmar- 
łych pracowiiików hotelowych. 

SAMORZĄDOWA. 

— Powiatowa Kasa Komunalna w 
Mołodecznie. W dniu 14 b. m. Wojewoda 
Wileński w porozumieniu z Prezesem Izby 
Skarbowej zatwierdził Statut Powiatowej 
Kasy Komunalnej w Mołodecznie, Kasa ta 
przystępuje do swych czynności mając zs- 
pewniony kapitał zakładowy 50.000 zł. przez 
Mołodeczański Wydział Powiatowy, z cze- 
go 10.000 Wydział daje jako bezzwrotną do- 
tację, zaś 40.000 zł. Kasa zwróci Wydziało: 
wi ratami w ciągu 10 lat. 
będzie niesienie pomocy kredytowej ludno- 
sd miejscowej rolniczej, co ma szczególne 
znaczenie wobec zniszczenia wojeunego, ja 
kiego doznał powiat Mołodeczański w czasie 
wojny światowej. Za.naczyć należy, iż jest 
to druga Kasa Komunalna na terenie Arėjo 
wództwa Wileńskiego, gdyż pierwsza zało- 
żona została w Brasławia. 

Zadaniem Kasy 

BASEJEKA 

— (s) Z posedzenia m ejsk ej 
komisji finansowej. We wiaiek, 
dnia 13 grudnia, odbyło się powie- 
dzenie miejskiej kemisji finansowej. 

Na posiedzeniu został rozpatrzo- 
my projekt Magistratu w sprawie 
opłat kancelaryjnych i  administra- 
cyjnych. Ksmisja projekt « ten przy» 
jgła z niektóremi zmianami i posta- 
nowiła wobec pewnych  wątaliwo- 

ich nmiepewszedniej wartości, Tym 
razem mogliśmy Się gruntownie za- 
znajomić z twórczością pieśniarską, 
stanowiącą jedną z  najznamienniej- 
szych dziedzin niezwykłe wszech- 
stronnego talentu mistrza. : 

Początek bogaty wiązanki cen 
mych dzieł zawierał Pieśni Narodowe, 
w prawdziwie kunsztownem  opraco- 
waniu kompozytora. Następnie usły- 
szeliśmy kilka bardziej znanych utwo- 

74 rów oryginalnych, z okresu wcze- 
śniejszego, kiedy p. Szymanowski 
jeszcze był, poniekąd, pod wpływem 
twórczości współczesnych mistrzów. 
Najzupsłaej już samodzielny wyraz 
zdołał osiągnąć p. Szymanowski w 
pigknych Pieśniach Muezzina Szalo” 
nego op. 42, które się mam  ezcze- 

gólnie pedobały, mie tylko z ро- 
wodu mistrzowskiej faktury, lecz 
całkiem oryginałnego ujęcia, dalekie- 
go ed zdawkowege naśladownictwa, 
orjenialjizmu muzycznego. Dla mas 
był to kulminacyjny punkt programu 

J koncertowego. Z zaciekawieniem o- ; 
* tzekiwang «Słopiewnie» op. 46, po- 

zostawiły wrażenie niejasnego ekspe- 
rymentu kompozycyjuego, z którym— 
wyznejg szczerze—jęszcze Się mie zde- 
łałem eswoić. Dia mnie, wychowane: 

„go ma Muzyce klasyków i romanty- 
»ków, utwór ten jest problemem — 
tymczasem—niezupełnie zrozumiałym. 
Może, po wielekrotnem wysłuchaniu, 
potrafią z mim sobie poradzić?,. 

Pieśń Roksany z epery „Król Ro- 
ger”, bardzo trudna i odpowiedzial- 
ma, musi tracić na estradzie, oderwa- 

na od całeści wykonania scenicznego, 
Milutkie „Rymy dziecięce" swą 

naiwnością—jak SiĘ zdaje—nie bardzo 
sią wiążą organicznie z wytaf.nowa- 

    

Prace przedwyborcze 
W związku z Rozgórządzeniem 

I k A Pana Prezydenta Rzplitej z dn. 3. XII 
Ści zasięgnąć opinji miełskiej komisji r. b. o wyborach do Sejmu i Senatu, 
prawnej. przy Kemisarjacie Rządu w Wilnie 

W swoim czasie Rada wiejska u- został ostatnio utworzony specjalny 
chwaliła projskt Magistratu o udzie- rzferat wyborczy, kierownictwo które- 
lenie subsydjum T-wu Przeciwgruźli- go powierzono refereniowi p. Wacla- 
czemu, przyczem jako ua źródła po- wowi Lemieszewskiemu. Prace przy- 
krycia tegn wydatku wskazała na gotowawcze Są w pełnym biegu, przy- 
pobierany 10 cio groszowy dodatek czem dokonano już podziału terenu 
na rzecz bezrobotnych od użycia energji m. Wilna na ebwody wyborcze, któ- 

elektrycznej. rych ogółem będzie 58. | 
Urząd wojewódzki tej uchwały Obwieszczenia o pedziale miasta 

nie zatwierdził, ponieważ peprzednia na pomienione obwody będą podane 
uchwała Rady miejskiej wskazywała do wiadomości przez rozplakatowa- 
stanowczo, że powyższy dodatek do nie w dniu dzisiejszym. Pazatem przy 
opłat z korzystania z elgktryczności, 
stosuje się wyłącznie do bezro- 
betnych. 

W tej sprawie, jako Źródło po- 
krycia, Magistrat ' zaproponował оро- 
datkować tak zwane «loto ko- 
lorowės, 

Sprawa ta wywołała dłuższą dy- 
skusję, wobec tego, że jedynie w 
Wilnie uprawia a«loio kolorowe» t. 
zw. „Chatka Bialoruska*, która uzy- 
skała zezwolenie od władz odnośnych 
tylko ma cele kuliuralno-ošwiatowe i 
z tego źródła utrzymuje pomiędzy 
jnnemi gimnazjum białoruskie i do 
100 oddziałów „Praświety”. <Chatka 

We wtorek, dnia 13 grudnia, ed- 
było się w Magistračie posiedzenie 
konwentu senjorów Rady miejskiej 
dla omówienia sprawy wyborów człon 
ków i ich zastępców dla obwodo- 
wych komisyj wyborczych m, Wilna. 

Na gosiedzeniu tem ilość kemisyj 
obwodowych zestała ustalona w licze 
bie 58. 

Na mocy istniejących przepisów Ra- 

Wybory ezłonków do komisji obwodowych, 

Kto będzie Komisarzem Wyborczym, 
Jak się dowiadujemy. głównym ke- Nominacja ta nie została jeszcze pod- wiadomość o tak przedwczesnem u- 

Er MR — 

posuwają się naprzód. Wspomnienie pośmertae 
Magistracie m. Wilna został stwo- Sp. inż. Mieczysław Ciemnoloński 

rzony cały aparat prac przedwybor- — Sp. M Ciemnołoński urodził się 
czych, którego zadaniem jest 88024- w roku 1879 na Litwie  Kowieńskiej. 
dzenie dokładnych spisów wyborców Szkole realną ukończył w Mitawie a 
oddzielnie do Szjmu i oddzelnie do w 1898 r. wstąpił do instytutu Ele- 

Sematu, najpóźniej do dnia 27 b. m., ktryczaego w Petersburgu, który 
poczem listy te przedłożone zostaną ukuńczył 1904 r. ze stopniem inży- 
odnośnym władzóm do zatwierdzenia. niera, Z ramienia głównego urzędu 
W myśl ustawy Komisarz Rządu па pracuje przy budowie kabła telegra- 
m. Wilno zamianuje w najbliższych figznego pomiędzy Sewastopolem a 
dniach po jednym człanku i jego Warną. 
zastępcy do kaźdej komisji obwodo- Nie mogąc, jako Polak, objąć od- 

wej, zaś Rada Miejska dokona w powiedzialnego stanowiska w kraju, 
dniu dzisiejszym, jak już denosiiiśmy, zostaja mianowany głównym inżynie- 
wyboru po 3 członków i 8 zastęp- rem okręgu telegraficznego w Archan- 
ców do każdej komisji. gielsku. Budowa stacyj  radjetelegra- 

ficznych na wybrzeżach Białego mo- 
rza i Lodewatego Oceanu (w Archan- 
gielsku, cieśnienie Jugorskij Szar, na 
wyspie Wajgacz i półwyspie Jamał u 
ujścia rzeki Marejago), w Rydze i na 
wyspie Runo na Bałtyku, a później 
kierownictwo nad pracami przystoso- 
wania statków do morskich robót 
kablowych na morzu Czarnem, wy* 
pełniały cały dalszy okres służby 
obecnego prezesa. Ostatnio zajmował 
ś.p. inż. Cietanołoński stanowisko 
naczelnika okręgu pecz.-tel. w Odesie. 

Ta prawdziwie hiobiowa dla szere- 
kich warstw pracowników pocztowych 

da miejska wybiera z pośród obywa- 
teli m, Wilna 3-ch członków do każ- 
dej komisji i tyluż zastępców. 

Konwent senjerów uchwalił usta- 
H6ć spis członków i ich zastępców 
według klucza partyjnego frakcyj ra- 
dzieckich, wydrukować ten spis i po- 
dać do zatwierdzenia Radzie miejskiej 
na dzisiejszem jej posiedzeniu, (o) 

Białoruska» ubiega się n o oswo- Misarzem wyborczym okręgu Wileń: pisana, Paa Dmochowski piastował stąpieniu z ich grona wybitnie zasłu- 
bodzenie od bonas dodą. skiego ma zostać sędzia Sądu Ape- godność Komisarza wyborczego pode żonej jednostki, wywarła przygnębia- 
wobec czego 'пому podatek magi. lacyjnego w Wilnie p. Dmochowski. czas ostatnich wyborów. 
stracki ma rzecz T-wa Przeciwgružli 
czego w wysokości subsydjum przy- 
znanege dla tego T-wa, a ściągany 
wyłącznie z „Chatki Białoruskiej", nie 
dosięgnie celu, jest problematycznym Pragnąc przyjść z pomocą komite- 
i nie stanowi poważnego źródła. towi budowy pomnika Mickiewicza 

Większość komisji wniosek Magi. w Wilnie w zrealizowaniu jego za- 
stratu przyjęła. mięrzeń, mających doniosłe znaczenie 

Dar magistratu 
na pomnik Mickiewicza w Wilnie, 

jące wrażenie. Cały okręg był jakby 
zaskoczony tym niespodziewanym 
ciosem, Ubyła z naszego środowiska 
czołowa postać, promieniująca we 
wBzystkich kierunkach ogniska wileń- 

kulturalne dla narodu polskiego, ma- skiego poczt i telegrafów swemi wy- 
gistrat warszawski postanewił asygno- sokiemi zaletami—czlowieka—obywa- 
wać na ten cel kwotę 25.000 zł. tela—zwierzchnika. 

w. p. Ciemnołoński te nietylko 

warszawskiego 

— Policja wspėldzialač bedz'e | mzzz2x-2222277777727——22—2—222-5777— = Eu ZYietzchnik blisko 2-ch tysięcy roz- 
z Twem Ochrony Zwierząt. Pod- 
czas wstatniej edprawy oficerów po- 
licjj m. Wilna poruszona została 
sprawa czynnego udziału policji w 
akcji T-wa Ochrony Zwierząt, Udział 
policji niewątpliwie da wyniki znaczne 
i ułatwi towarzystwu jego wysoce 
humanitarne zadanie. 2 

— (x) Skutki zapobiegliwości 
władz sanitarnych w Wilnie. W 
czasie ed 4 do 10 b. m, zanotowano 
ua terenie m. Wilna ogółem 132 wy» 
padki chorób zakaźnych, a mianowi- 
cie: tyfus brzuszny — 1, plamisty—1, 
płonnica — 11 (jeden wypadek śmier- 
telny), błamnica — 1 śmiertelny, 
espówką — 3, edra — 73, krztusiec 
— 3, róża — 6, różyczka — 2, gry» 
pa 3 2, gruźlica — 18 i zausznica 

wy wicę-minister Paczt i Telegrafów 
inż. Włodzimierz Dobrowolski i pre- 
zes Dyrekcji Warszawskiej Poczt i 
Telegrafów p. Zejdler. 

WOJSKOWA. 

— (x) Termin urlopów šwią- 
tecznych dla żolnierzy garn'zonu 
wileńskiego. W myśł rozgorządzenia 
odneśnych władz żołnierze garnizonu 
wileńskiego korzystać będą z urlepu 
swiątecznego, począwszy od 20 bm. 
do 6 stycznia r. 1928 włącznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Racjonalne zarządzenie 
P.U.P.P. w Wilnie. Państw. Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie posta- 
nowił ostalnio wszystkich bezrobot- 
nych, którzy po zaproponowaniu im 
przez Urząd odnośnych posad, od- 
mówili przyjęcia takowych, umizsz- 
czać na specjalnej liście, w celu prze» 
prowadzenia kontroli i ewent. pozba- 
eyed za prawa a A rs ż 
jakichkolwiek zasiłków, udzielanyc| 

ŻAŁOBNA. przez Państwo i samorząd miejski. 
— Nabożeństwo żałobne za Podkreślić należy, iż tego rodzaju 

duszę pierwszego Prezydenta zarządzenie przyczyni się w zmacztiej 
Rzeczypospolitej śp. Gabrjela mierze do zmniejszenia jlości bezro- 
Narutowicza W dniu 16 bm. jako boinych, jak również wałynie dodat- 
w piątą rocznicę zgonu Pierwszego IO Ma tych bezrobotnych, którzy w Prezydenta Rzeczypospolitej śp. Ga- Tz6czywistości pracować nie chcą, a 
brjela Narutowicza odprawione zosta- t/!ko pod jakimbądź pretekstem  sta- 
nie przez JE, ks. Biskupa Kazimierza "ala Się pobierać zasiiki, 
Michalkiewicza e gadz. 10 min. 30 UNIWERSYTECKA. 

Sł wia ais A аЕ ОН 
— Kondoleacje. Z powodu zgonu Pre- grudnia A » Ki godz. 1 ej po pūlu zesa Poczt i Telegrafów p. Mieczysława dniu w Auli K lumnowej Uniwersy- 

Ciemnołońskiego, Prezes С. Z. P. Macierzy tetu Stefana Batorego w Wilaie od. 
będą się promecje na doktorów praw 
p. Stanisława Ś wianiewicza na zasadzie 

Z powyższego wywnioskować 
maożna, iż dzięki zapobieżeniu i ener- 
gicznej akcji miejskich władz sanitar- 
nych wygadki chorób zakaźnych w 
mw tygodniu znacznie się zmniej- 
szyły. 

Sz: Dr. W. Węsławski wysłał w dniu 14-XII 
list następującej treści: 

JWielmożna Pani Ciemnołofiska Preze- 
sowa. Głęboko dotknięci śmiercią Jej nieod- 
żałowanego Małżonka współpracownika na- 
szego na polu pracy społecznej składamy 
JWielmożnej Pani wyrazy współczncia i 
szczerego żalu, Strata Jej Mężą jest ciężkim 
ciosem dia nas; 

— Na pogrzeb ś. p. M, Cietn- 
nołońskiego przybywałą z Warsza* 

w ujęciu Jerzego Sorela», i p. Wi- 
tolda Świdy na zasadzie pracy «Ро- 
jedynek ze stanowiska polityki kry- 
minalnej». 

Promotorami będą: dla p. Świa- 
niewicza pref, Wł. Zawadzki, dla p. 
Swidy prof. Br. Wróblewski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Nadzwyczajne walne - 
madzenie T-wa Bibijofilów Po - 
skich odbędzie się w dniu 15 gru- 
dnia r. b. w pierwszym terminie o 
godz. 7-ei wiecz., w drugim terminie 
© godz. 7 i pół wiecz., poczem o 
godz. 8 ej wizcz. odbędzie się Zwy- 
czajae Walne Zgromadzenie Roczne 
T-stwa, zakeńczone referatem p. Dyr, 
Dr. Stefana Rygla pod tyt: «Racjo a 
książka» i zebranism tewarzyskiem z 
herbatką. Obydwa zebrania odbędą 
zię w lokalu Bibijateki im. Wróblew- 
skich (ul. Uaiwersytecka 9 m. 9). 

— Zebranie hodowców drob u. 
Dnia 15 grudnia rb. o gedz. 5 »pol. 
w lokalu Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych Ziemi Wileńskiej, W. Ро- 
hulanka 7, odbędzie się zebranie ho- 
dowców drobiu z -referatami p. prof, 
Trybulskiego z Warszawy, na temat: 
1) Gespodarski chów drobiu, 2) Но- 
dowla zwierząt futerkowych. 

Prosimy 6 liczne stawienia się. 
— Powszechne wykłady uni: 

wersyteckie, We czwartek, dnia 
15:ре grudnia 1927 roku © godzinie 
7-ej wieczorem w Sali Sniadeckich 
Uniwersytetu zast, prof, dr. Olgierd 
Chomiński wygłosi odczyt p. t.: «ję 
zyk polski». 

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 
— Trzecie Okręgowe. Zebra- 

nie Spółdzielni Zrzeszonych w 
Okręgu Wileńskim Związku Re- 
wizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych w Warszawie. W nie- 
dzielę 18 grudnia r. b. o godz. 3i 
pół p.p. w lokalu Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego, przy ul. W. Pohu- 
lanka Nr. 24 odbędzie wię trzecie z 
kolei Zebranie Okręgowe Spółdzielni 

ną harmonją i skemplikoewaną w wie: 
lu miejscach, szatą muzyczną. 

Natomiast, śsiew, wykonany nad 
program, pozostawił , najpiękniejsze 
wrażenie. 

Najwyższych pechwał godne było 
wykonanie wszystkich utworów. Mi- 
strzostwo śpiewacze p. Stanisławy-Kor 
win Szymanowskiej i wyśmienity a- 
kempanjament kompozytora zlewały 
się w kongenjalnie odtwórczą całość 
niedościgłą. 

„Luinia“. 

Z okazji obchodu—we wszystkich 
polskich środowiskach muzycznych— 
jubileuszu czterdziestoletniego dzia- 
łalności kompozytorskiej Stanisława 
Niewiadomskiego, twórcy licznych i 
bardzo znanych pieśni, stylowe zbli- 
żonych po utworów Moniuszki i Że- 
leńskiego, jako też jednego z najwy- 
bitniejszych krytyków muzycznych, 
urządziła „Lutnia* koncert, poświę- 
= wyłącznie kompozycjom Jubi- 

EJ 2 

Wyniki artystyczne, osiągnięte 
przez chór mieszany „Lutni”, pod 
kierunkiem p. Leśniewskiego, jako też 
przez udział bardzo wytrawnych i ce- 
nionych artystek pp. Jadwigi Krutan- 
ki i Kenstancji Święcickiej, znacznie 
przewyższały zainteresowanie kencer- 
tem publiczności, która się stawiła — 
miestety—w deść skromnej ilości. Mo- 
że temu przyczyną była źle wybrana 
gora—wW sobotę © 6 godz? W kaž- 
dym razie, szkoda, że uroczystość 
tak sympatyczna mie znalazła wśród 
naszych melomanów silułejszego od- 
dźwięku. 

Michał Józefowicz. 

pracy «Psychiczne podłoże pródukcji. 

relniczych z terenu województw wi-. 

sianych w granicach czterech woje- 
wództw pracowników poczt, telegrafu 

лао 1 telefanu, którzy z racji jego wyso- 
spółdzielni rolniczo-handlowych, lmiar- kich zalst darzyli go mianem nie tyl- 
skich, spółdzielczych przetwórni owo ko prawdziwego zwierzchnika, ale i 
cowych i t. p.), pozastających pod zasłużonego ojca rzesz pocztowców. 
patronatem Związku Rewizyjaego Pol- Sp. Ciemnołoński na stanowisku 
skich Spółdzielni Rolniczych w War- prazesa Dyrekcji Wileńskiej, na któ. 
szawie, Okręgu Wileńskiego. ° rem to stanowisku za zasługi położo- 

Zebranie odbędzie się według na- ne przy budowie sieci został odzna- 
stępującego porządku obrad: 1) Za- czony złotym krzyżem zasługi, umiał 
gajenie. 2) Dotychczasowy rozwój i jednoczyć w sebie wyjątkową suro- stan spółdzielni rolniczych zrzeszo- wość charakteru podyktowaną wzglę- 
nych w O<ręgu Wileńskim Związku dami służby z ujmującą prostotą i 
Rewizyjnego— referat A. Kokocińskie- szczerością w połączeniu ze sprawie- 
go, kierownika Okręgu Związku Re- dliwością. Troska i wyrozumiałość na 
wizyjnego. 3) Działalneść spółdzielni 
i organizacyj relniczych w Liskowie— 
referat ka, Prałata W. Blizińskiego z | Zakład Położniczo Ginekologiczny 
Liskowa, 4) „Pożyczka zagraniczna, | Doktorów Kamickiego, Dobrzeńskiego, tabilizac ; 3 Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 8 a złotego, a gromadzenie | mf Pohuianki, tel. 1404 (w lecznicy oszczędności" referat—Dra F. Kłag: | Dia Dembowskiego) przyjmuje chore 
kowskiego. 5) Ośczytanie regulaminu na__operścje i porody. 
Rady Okręgu i wybory członków de : : tejże Rady. 6) Wolńe wnioski i za- zka, Frcnklówna, Malinowski, Dąbrowski, mknięcie obrad. awczyński i Wyrwi cz. Wichrowski, który 

> sztukę wyreżyserował. Całkowicie nowa Poza Zebraniem Okręgowem, 0- stawa. Sziuka grana będzie bez suflera. 
bejmującem Saółdzielnie wszystkich — Poranek Rt Łaszkiewiczowej działów. odbędą się w da. 17, 18 i r, peatrze Polskim. W niedzicię najbliższą 
19 grudnia r. b, konferencje Spół- ranek taneczny z udziałog Bal ocz QE PO- „B 1 ; 
dzielni poszezegolnych typėw. Łaszkiewiczowej, Mijas asi 

NADESŁANE. Radinówny i N. Straussówny. W programie 
— Dobra wiadomość dla ludzi no- 

Has ać m modernistyczne, 
antomin, oteski. szących okulary. Na skutek ficznych próśb, В Нопе‚ Ь.Етппе kosijumy. Bilety w cenie które otrzymaliśmy z miasta Wilna i okolic, gd 50 gr. już są do nabycia w kasie Teatru postanowiliśmy dać możność licznym rze- Polskiego od 11—9 w. bez przerwy. szom Szan. Kóiijenteli oraz Publiczności do — Wieczór tercjałowy w Ko. nabycia naszych  wszechświatowej sławy # ń y L szkieł <Arosconic, które dają większe pole S£fwatorjum. W piątek d. 16 b. m, widzenia, więcej promieni Światła oraz w odbędzie się Konserwatorjum (Domi- o można czytać lub widzieć bez naj- nizańska 5) wieczór tercjałowy uczniów mniejszego przemęczenia: i uczenie Konserwatorjum Wileńskie- Pan Lson Kokociński Optyk z Paryskie- 

go Instytutu Dliusieue Paska i go. Program obejmuje een, 
ortepjanu, Dywa ca krótki czas wraz ze swym asysten- UCzułÓw i uczenie klas: ym asy ! 

šcišle skrzypiec wielonczeli, šsiewu solowe- 
tem 2 a: s dec oczu lecz 
przystosowuje szkła do wzroku. © i chóru. Początek 7 

Przyjmuje interesantów Hotelu St, Е Papo wa Karty 
Giareus: ių 26, ui. Mickiewicza 20 od 15 wstępu w sekretarjacie Konserwator: oj Codziennie w godz. 10 do 1 i od 3 jum (Dominikańska 5) od g. 4—7 w. wiecz. 

Pracownia na miejscu. RADJO—WILNO 

Fala 435 m, 
Czwartek 15 grudnia 1927 r. 

17.20—17.45. Transmisja z Warszaw! 
<Wśród książek» — przegląd najnowszy. 
wydawnictw. omówi prof. H. Mościcki, 

17.45—19.00. Transmisja z Warszawy — 
Ryo literacka. 

‚19.10—19.35. «jak bronić dz eci 
gruźlicą» 0 D ra Stefana Bagińskiego. 

19.35—20.00 <Wagą rcinictwa w życiu 
gospodarczem psństwa i ziemi wileńskiej» — 
odczyt p. B, Taurogifisklego. 

leńskiego i nowogródzkiego (Kas 
Stefczyka, spółdzielczych mleczarnį, 

ROŻNE, 
— Komitet «Daru Cholnkowego dzie 

ci dla dzieci» z ramienia Komitetu «Chleb 
dzieciom» organizuje pod protektoratem Paę 
ni Wojewodziny Raczkiewiczowej zbiórk- 
upominków dla sierot w ochronach i szpita: 
lach. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do 
dzieci 1 ich rodziców 0 składanie ma listy 
Pań Komitetu albo w poniżej wymienionych 
punstach ofiar w postaci starych zabawek, 
książek, odzieży, słodyczy albo pieniędzy. 
R a: AA 9 łe ze swych za- 

awek jedną tej biednej sierotce w A 
achronie, która miema nikogo, ktoby o jej 2050-2900: ramsmicja koncertu wie: Gwiazdce pamiętał. Ofiary prosiwy składać: czornego R Warszawy. W programie: muzy- 
1) Mostowa 4 — dyr. Białasowa, 2) Ostro- ° 
bramska 6 — prez. Lewakowska, 3) Wielka aa a zz orkiestry dętej 
17—7—rektor. Pigoniowa, 4) Antokol 54 — N “Aaaa Jazcidh radjowa 
rof. Zdziechowska. 5) Uniwersytecka 8 — 
ojewodzina Raczkiewiczowa, 6) Mickiewi- WYPADKI I KRADZIEZE 

— Reznitaty bójki. Dn. 14 bm. pow- 

cza 12 — p. Sztrallowa. Ofiary pieniężne w 
Redakcji pisma. Termin stładania oli upły- 
wa z dniem 15 grudnia r. b; - . ; stała bójka pomiędzy Michałem i Aleksan- 

drem Sołtanowiczami (Raduńska 18), podczas 
której Michałowi rozbito głowę oraz nogę. 

TBATR 1 MUZYKA. 
— «Reduta» na Pohulance: Operet- owi Sołtanowiczowi odbito kawa- 

ka Warszawska, Z powodu choroby p. Ko- 
mornickiej Poda wiEki operetki <Orłow» @ ы':‘:&‘:&?‹щзёщ‹ія‘пп pogotowia udzie- 

odwołane. i о > Dochodzenie ustaliło, iż br. Sottanowi- к &‚Зя'аоё‘]‚?::?@і kas o aaa PD; czowie pił w stacię nietrzeźwym. Р, ь RW — Brak dozoru. Dn. 14 bm. do szpi- Stanisława Wyspiańskiego <Noc Listopado- („4 dziecinnego dostawiono 4 letnig Cecylję 
wa>. Narwojszównę (Konarsklego 50), która prze- — <Zemsta». W nied ielę i8-go b. m. > е 

o godz. 16ej <Zemsta» Al. Fredry, SIE i oparzyła sobie 
— Wielki Koncert Symfoniczny od- 

będzie się w Ssli Reduty na Pohulance w 
niedzielę dnia 18 b. m. o godz. 5 po: Jako 
sollsta wystąpi znany pianista Józef Tar- 
ozyński, który odegra z orkiestrą koncert for: 

ZE Różyckiego (poraz pierwszy w 
Wilnie). programie ponadto utwory sym 
foniczne L/szta | Wagnera. Bilety do naby- 
cia w Orbisie Mickiewicza 11, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Osta- 
tnie przedstawienie «Hiszpańskiej mu- 
chy». Dziś po raz ostatni najząbawniejsza z 
fars «Hiszpańska mucha». Przedstawienie 
uzupełni występ taneczny Roveny-Łaszkie- 
wiczowej i Gastona, znakomitych tancerzy 
moderne, w Świetnych kostjumach, z ich an- 
sambiem tanecznym. 

— Jutrzejsza premjera. Sztuka Kia: 
bunda, która w ostatnich czasąch narobiła 
wiele hałasu ji sprzecznych sądów w całej 
Europie p. t. <Kredowe koło», jutro wchodzi 
na repertuar Teatru Polskiego. 

przed 

„ELEKTRIT” 
T-wo Radjotechniczne 

Wilao, Wilenska 24, 
telef. 10—38 

Ё 

Ё CENY NISKIE 
Obsługa 

„ mem otwieraniem obu 

Poleca zaane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 
i czystej, przyjemnej audycij: nagrodz 

mędziem złatym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medaltm złotym na wystawiz 

Nie kupujcie radjeaparatu, mie odwiedziwsz 
naszej firmy.   

petrzeby każdego na najaiższem na- 
wet stanowisku pracownika poczto- 
wego, stały się dla wszystkich przy- 
słowiową prawdą. Prawda ta znalazła 
swój wyraz w ustosunkowaniu się 
ś.p. prezesa do organizacyj związko- 
wych pecztowców, w szeregu człon- 
ków której nie brakło Ś.p. prezesa 
Ciemnołońskiego, jakby dla zaakcen- 
towania uznania najwyższego w okrę- 
gu autorytetu dla prac zarządu Okrę« 
gowego Związku pracowników 20- 
cztęwych, a co majniniej konieczao-' 
ści uzgadniania działalności władz 
administracyjnych z zrzeszeniami za- 
wodowemi pracowników. To też 
żal prawdziwy i głęboki ze stro- 
ny funkcjonarjuszów pocztowych 
towarzyszy ceremonji złożenia dre- 
gieh prochów Inżyniera Ciemno- 
łońskiego na miejsce wiecznego spo- 
czynku. Pustka jaka się wskutek tego 
wytworzyła w świadomości pocztow- 
ców nie -rychło doczeka się uzupeł- 
nienia. Osierocone również z odpo- 
wiedzialnego przodownictwa 'pozosta- 
ną na czas dłuższy organizacje i in- 
stytucje społeczne, w których zmarły 
tak żywy przyjmował ostatnio udział. 
Połski Biały Krzyż Oddział Wileński, 
Związek pocztowców i Kało pocztow- 
ców Polskiej Macierzy Szkolnej im. 
Szymona Konarskiego tracą w osobie 
inż. Ciemnołońskiego jednostkę, któ- 
rej nagły ubytek nie da się odrazu 
powetować. To też gorąco wyrazić 
należy pragnienie, oby duch 8. p. 
zmarłego w jego całym, doprawdy 
niepowszedaim blasku i moralnym 
wpływie nadal ożywiał zarówno pra- 
cę Dyrekcji i Związku pracowników 
pocztowych, jako też i działalność 
Polskiego Białego Krzyża i Koła Ma- 
cierzy. 

Niechaj miu ziemia, miejsce s33- 
czyuku w grodzie Wileńskim, rozdzie- 
lonym obzcnie ed rodzinaych Jego 
stron w sąsiedniej Litwie Kowieńskiej, 
lekką będzie. 

K. P. 

Kronika radjowa. 
Przedewszystkiem—słówko, dlaczego nie 

odbyło się oddawna zapowiadane m ste 
otwarcie naszej radjostacji. Dyrekcja Pol- 
skiego Radja odłożyła otwarcie chwilowo — 
nd calendos graecas. Poncć dlatego, żeby 
nie osłabiać uroczystości otwarcia jednoczes- 

tacyj: 
Wileńskiej. stacyj: Katowickiej i 

Bądź co bądź, można było zawiądomić 
szeroki ogół o tem: Prasa wileńska wystąpi- 
ła w dniu 8 bm. en grande fenue — wydała 
numery radjowe z okazji uroczystości ot- 
warcia naszego broadcastingu — a tu nic. 

Przemówił raz dziad do obrązu...: 

Dowiadujemy się, że uruchomienie na- 
szej radjostacji do żywego poruszyło i Мов- 
kwę i Mińsk i Kowno. Słusznie. Inaczej być 
nie mogło: Pisma rosyjskie i litewskie in- 
teresują się naszą stacją, piszą o niej i po- 
dają programy jej audycyj, - 

<towarzysze» wsłuchują 
fale radjowe Wilna. I słuchają 

* 

Telefonogram wąrszawski doniósł, że w 
Warszawie łowią już fale naszej on 
pomyślnie na aparatach czterulampowych: 
Audycje wypadają dość czysto. 

się, Co niosą 

Ostatniemi dniami 
szawie konierencjalpos 
pracy kina I radja. W myšl prz o na 
konferencji projektu, Polskie adj ua 
do ogólnego cyklu swoich odczytów szereg 
prelekcyj, poświęconych  kulturalno-artysty- 
cznym zagadnieniom kina. Ze swej strony 
ekrany kin golskich informować będą stale 
o wielostronuem społeczno.politycznem i 
kulturalno -artystycznem życiu radja w Polsce. 
Poza tem radjoabonentom udzielane będą 
znaczne zniżki cen na bilety do kin. 

A možeby tak i w Wilnie?... Ba, kiedy 
Warszawa ma zgórą 20 pi 
kin, a Wilno — bodaj 6. "aaa 

® 

Dyrektor Polskiego Radja, p. Chamiec gorczamiał się już ze Zwiąskiem Artystów | cen Polskich w sprawie transmisyj radjo- 
wych Opery warszawskiej, Niebawem 
dzie zawarta konwencja z zarządem teatrów miejskich w  Warszawię dla uzgodnienia 
ow sprawie transmisji z Opery. 

ten sposób niedługo będziemy mogił 
słuchać w Wilnie re ta ® 
łeczuą operę. SAY PWM 

odbyła się w War- 
więcona ścisłej współ- 

* 

Založone zosiaio w Wilnie Stowarzy- 
szenie Radjoamatorów, mające na celu po- 
o radjofonji na Ziemiach Wschodnich. 
tatut został już uchwalony. O biiższych 

szczegółach napiszemy niebawem, 
(ems). 

EEE _ 

ЧУЕ ЧАЧА ЧА МУ ЧА УАР АР ЧАЧА 

опе: 

wg Fiorencji (Włochy) 
w roku 1927 

Dogodne warunki spłaty 
fachowa: 

y przedtem 

W głównych rolach wystąnią pp. Lel-“ dakkdiuli ist tss Ai des dakus Ask nds Nik k k k



5 

  

ŁO W O 

  

Najrozkoszniejsz 441 Ask. Ina hu 
proginiai iratėchi „Wsty dž się Ossi Šaras, dowciyć i pra ka 

ramentu farsa w 10 akt, W rolach głównych: urocza Ossi Oswalda oraz Livio Pavanelli którzy 
ołśniewają swą tempera; Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja © 

Tente „P Olonja* 
ni. A. Mickiewicza 22, 

Imeńtem i brawurą. 
Salnickiego, Podatek seansów: 4, 6, 8 10.20, 
  

  

  
  

  

= 3 . i kordowa sensacja! 2 godziny upojenia zmysłów, Potężny dramat erotyczny «© 
RZ H lios* o «6 wieiki film zm i mi ysłów i miłości. W roli głównej słodka... 

= teatr AUTO „Dama bez zaslony okńutńa.. kapryśna... przepiękna Venus Europy © 
# ul Wileńska 38. LIL DAGOVER. Seansy o godz: 4, 68 I 10.15. : # 

Od dnia 12-go do dnia 15- rudnia r. b. i ° 4 sensacyjn 
Miejski Kinematograf 4 zen bea syświane fimy: „„Djabelski jeździec dramat ck kt; 

roll główne rei omson słynny Cow: a 1 je; ruma! rebrn:' astrz: r0- Kalturejne Qiwiatówy grem: „Fabryka czekolady A. Piaseckiego w Krakowie“ W.2 aktach i "Na śrabezo żWiEską” 
komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ceny biletów: 
parter 80 gr., balkon 40 gr. Początex seansów O godz: 4. Ostatni seans o godz. 10. 

Anons: «GORĄCZKA ZŁOTA», ze słynnym Charlie Chaplinem; Ч 

tyki! li 
BOŁTUPSKI 

(ui. Ostrobramska 5) 

  

DOM W. Jankowski is. 
"az An 

Wileńska 3, tel, 11—18 

Handlowy 
Wilno, ul. Wielka Nr. 42, Telefon 1200 

Sz. 

Kupno i sprzedaż 

Aby dać możcość taniego kupna podarków 

na Gwiazdkę "754 rabat od 5 do 20'b. 

porcelany, obrazy, Di: 
żutetje, srebro, złoto 

i brylanty 

МА WSZYSTKIE 
T OWARY 0 l N A 

Polecamy w begatym wyborze 
DAMSKIE: Palta, suknie, szlafroki, b'eliznę, pończochy, torebki. Śniegowce etc. 
MĘSKIE: Krawaty, Koszule, Skarpetki, Pyjamas. Pullowery i kamizelki, Kapelusze, Kaszne etc. 

Wykwintne obuwie fabryk «CEDA», <SŁOŃ», «<MARKO>, <BUFALLO> i innych. 

  

gronowe i owoco- 
we, wódki, koniaki 
firm krajowych i 
zagranicznych po 
cenach najniższych 

  

    

    

    

     

  

   

  

   
   

  

  

warz Н leca 
Stowarzyszeniom i instytucjom, posiadają: POKALIT 

4 Uosga cym z firmą umowv na sprzedaż ratową NA RATY, Miekiowiczał 4. 

ЧВа ET 
.…м“п… Ч TT у Įeayna wytworaia Р 

_%шіапі‹бш metalowych“ Piece želazne 
Я ® „FE NIK S* + || szamotowe 

„Wytwórnia win krajowych wykonanie artystyczne tańsze ! ŁYŻWY. 
e 6 40 proc. ad importowanych. poleca 

4% Przy zakładzie pogrzebowym adi Jw? a 
› |] Bółko, ul. Królewska 5. —1—— 

9 a waż gospodarczych, 

Poleca wina od 2 zł. za buteikę 9. W szybkim tempie zbliżają się święta, W A 

pojemūošci 0,7, mocy od 12 do 16 stopni, 3 "CHO LN CE B a 

Dostać można w magazynach: ŚĆ najtaniej i w wielkim wyborze zao-$ JE DYNE 
trzyć się można w znanej 

! RENOMA? Wileńska 36 gdzie przy ; 
) wyrobach tytuniowych i materjałów Y. 
piśmiennych został otwarty specjalny 9 

) dział ZABAW BK i upiększeń ® 
+ choinkowych. 

i najtańsze Polskie 
żródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej, i 
jedwabnej, poleca do 
robót ręcznych i ma: 
szynowych hurtem i 

detalicznie, 

P, Kalita, ul. Wielka 19. 
S. Jasiefiska, ul. Wielka 22. 
B-cia Gcłębiowscy, Trocka 3. 
Wasilewski, Giedyminowska 67. 
L. Tomczyk, Legjonowa 41. 

  

   

    
  

Patefony, gramofony oraz płyty gram, 
i patef., jakoteż skrzynke, bałałajki, 

gitary, mandoliny, lustra, zabawki 
la dzieci i różne artykuły sportowe 

Maszyny do szycia. 

poleca „UNIWERSĄL* wiena 21. 

. Banel i Ska, ulica Miekiewicza 23 

, Hawryłkiewicz, ulica Mickiewicza 38-a. 
F. Gesajtis, ulica Mickiewicza 37, 
<Hurtownia Kresowa», Wileńska 16 

+ |. Kłodnicki, Antokolska 86. 

    

   

ida ah AI > Ceny. fabryczne. 

. Kalita, ul. Mickiewicza 2. ` . re ] > 

tan de Tilier, dawn. Siepkowski, ulica Hallo!! Radjo!! W ilno, Wileńska 22, 

Mickiewicza 20. DEE 

Nowość w Wilnie 
gotowe Ciasto strudło- 
we otrzymali i polecają 
B-cia Gołębiowscy 

ul. Trocka 3. Tel. 757.   

  

Wielki wybór! Dogodne warunki! 

      EBEBEETZNENE zB (PES a (Z a 

£ Silniki Diesla Słoczni Gdańskiej & 
Najlepsza nowoczesna siła napędowa 5 

RZEMIOSŁA I ROLNICTWA Ę 
Tanie do nabycia :bez cła) i w ruchu 
Proste i pewne w ruchu 
Nadające się do każdego paliwa 
Najmniejsze zużycie paliwa. 

Dostawa krótkoterminowa . 

wprost ze STOGZŃNI GDAŃSKIEJ. 
З Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99 18 

SENBEZEDEEWE DZIA ZRZZZEEZ OOO OOZONOOZZYWCZEKMMA 

иии _ ] Wina najlepszych 
a Na święta gatunków krajo: 

Dostarczamy w bliskich terminach wych i zagranicznych firm, Ка- 
niaki, likiery, miody staropolskie 
oraz wódki gatunkowe w wiel- 

Systemu Kórtinga 

kim wyborze, a także wszelkie 
przedświąteczne towary kolonjal- 

o mocy od 12 do 1000 KM. 

na gaz ssany, šwietlny i ziemny. 

Maszyny dla napędu zmiennego 

żonych; 

ropą wzg!ędnie gazem. 

     

  

      
Wielki transport jablek wyboro- 
wych, kile 50 gr. Sprzedaż de- 

taliczna. Poleca 
HURTOWNIA KRESOWA 

ul. Wsleńske 16. 

  

Kompletne 

urządzenia generatorów gazowych 

do zgazowania, koksu, drzewai odpadków drzewnych 

z wydobywaniem smoły i bez. 

i towarzyskie 

Ozdoby choinkowe, 

świeczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, Rowerki, Dreżynki © 

Wielki wybór. i 

    » Wysoki stopień sprawności 

Zalety: Małe zużycie paliwa, i 

Możliwość użycia paliwa taniego, 

Pewne w ruchu i ekonomiczne w pracy. 

Źądać bezpłatnych porad naszych inżynierów, 

Stocznia Gdmńsna.  JĘGJ. Rorkowski 
GDAŃSK. @ | Gino, Mickiewicza 5, tel. 372. $ 

ы | Filja Mickiewicza 1, tel. 371. 
i Ri . p 0: W/arszawa, Jasna 11, m. 5. Tel. 00 18. ф б Mic i 

UP 105116 Łódź, ul. Ewangielcka 14/16. Tel 41-83. 
Kraków, ul. Wiślna 12. Tel. 30 69. 

Lwów, ul. Podlewskiego 7. Tel. 48 88, 

Poznań, Plac Wolneści 9. Tel. 37 85. 

Lublin, Krakowskie Przedmieście 55, m. 8. 
Tel. 9 62. 

   
$Geny п 15 К 1е     

   

  

+ 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do „ada publicznej, że Okr: 
wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 

ła wdrożyć wanie scaleniowe na ob- 
szarze AAC a gruntów nadziałowych, 

należących do gospodarzy wsi Szyłki, gmi- 

ny wołkałackiej, powiatu postawskiego. Orze- 
czenie to uprawomocniło się dnia 17, XI. 
27 roku 

PŚ zaraza KARP ACL вФ ФФ 

W odawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w z Czesław Karwowski / 

  

NAJLEPSZE SZKLA do OKULAROW     

NAJLEPSZE MIKROSKOPY. 

  
boo: OptYK Rubi * Mo 

Najstarsza firma w kraju. 

Egzystułje od r. 1840 

UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL, 10-58.     
  

. FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

plerwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używone sprzedaję I wynajmujęj 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

  

WĘGIEL 
GÓRNOSLĄZKI 

1 materjały budow- 
WINA Dr K. Sokołowski 

  

  

  

wódki i ;koniaki chor skórne 
po cenach najniź. REA 2 i weneryczne, 

szych poleca zach Róakikedć ji ul. Wileńska 30 m. 14. 
J. Hauryłkiewicz nych poleca przyjmujet 
Mickiewicza 33. K. ZDANOWSKI |9d, £- 9 — 12 г. 

= | KMidiewia 4 m g. 5 — 7 wiecz, 
— Tel: Nr 370, onadto we wtorki, 

K O Z Z wa 2 zyć 

niaki, wina, wódki | gy Biuro Podań £ 5 Poradni = 
krajowe i zagra- @ „Tiomaczef ul. Garbarska 3. 

miozna poleca i przepisywań W. Z. Nr 160, 
F. GIESAJTIS <Administrator> 

    Mickiewicza 37. ĘĄ e ul. Wielka 56. ——————— (nad Notarjus:em 
Monogramy! : Bohuszewiczem) 
  Dr Suszyński 

ja załatwia fachowo, Spec, choroby wene- 
Faksimile złote i szybko i tanio: ryczne, niemoc 
srebrne najsolidniej podania w spra-  płoowa, skórne, 
i nejtaniej wyko- wach sądowych, Przyjmuje: 
nywuje pracownia 

jubiiersko — 
grawerska 

W. Mącz; ńiskiego 
i O. Węcewicza e 

ul. Królewska 7, 

ой 9—12 1 4—7, 
ni. Mickiewicza 30 

W.Z.P.1. 

podatkowych, ser- 
wilutowych, požy- 
czek  długotermi: 
nowych w Bankach 
Ziemskim i Gosp 

  

Doktór Medycyny 
Gkri. Wszelkiego Ą, CYMBLER 

rodzaju informacje choroby skórne, 
  

Młode $ BEZPŁATNIE. RZN A] 1m0» 
solldne małżeństwo i czoplciowe, Elektroie- 

i i (jj umeblo- rapja, słońce zórskie, poszukuje mieszkania Pokoj wany Mickiewicza 12, róg 
2—3 pokoje z knchnią 
z wygodamł. Czynsz? 
według umowy. Zgło-1 
Bzenia do administr, 
«Słowa» pod T. D, 

MIGRANT 

wygadami dvwyna Tatarškiej 0—2 1 5-8, 
= Aleja Róż 9a, r. J z Par 

KOBIETA L 
Potrzebna “br Janika: 
niania do roczcego PigtrOWwicZ- 
chłopczyka na wyjazd 
ZAK w Nowogrudz- Jurczenkowa 

Szpitaja kie, usposobienie we- ordynator 
sołe, łagodne, skrom- Sawicz. 
nych wymagań, reko- Choroby skórne i we- 
mendacje pożądane, neryczne kobiece. 
Wiadomość: 

    

z Lit- 
ar „Sile we 
znejdujący s 

obecnie bės. Sadóyci 
šrodiow do życia, 
prost o jakąkolwiek 
pracę, lub zasiłek ma 
terjalny. Łaskawe zgła- 

  

    

    

szenia do „Słowa* tylko Przyjmuje od 4—6 pp 
pod K. M. 15 XII, Hotel a Zarzecze 3 ‚ 2 

Znany stroiciel DosP4 (A =———— 

Purina SAM 
muje strojenie, repe- BULDOG piciowe i skórue. ul 
racje 1 _ odnowienia Aekonėna 3 16 Wileńska 7, tel. 1067 

Raba 1 ge —— isharmon nnyc| RUBLI k < ch ekar2e-Daniyšti. Зн МБЕКО — ОНЕ   
ul. Portowa Nr 14, do Sprzedania od 100 

—150 litrów dzfeunie. gy pas E Dontyata 

  

  

  

    

MEBLE Dowiedzieć się listow: R. Gordonowa 
nie: p. Soły, skrzynka Zamkowa 20, :el, 10.80 

najtaniej pocztowa Nir 8. а przyjmuje: ‚ 

nabyč možna o 8 "w Zdr 54: 
w LEKARZE. 

| Domu Handlovį — Lekarz- Dentysta 
: —_ТОЕГ ANNA KISIEŁ- 

H. Sikorski $-ka Andrzejkowiczowa 
ul. Zawalna 30 D, ZELDOWIST gjorop zębów, L 

= | chor. weneryczne, | Dowanie i usuwanie 
BIURO syfilis, Maadi ich bez bólu. Poręcie- 

podań, Tłumaczeń || , moczowych _ |nowe, słote plomby 
sa 1%: od 9-1, od 5-8 w, | У „gaje HA jo 

3 Maja 1 zalntwda |. Kobieta-Lekarz so, 
szybko akuratnie, A 

Koniarszcyne: Šių JO ZeldowloZOMa | <а 10717 i pór 
„Mednych bezpłatnie CZA E.NARZĄ- Uczącym s zniżka, 

:.« | DÓW MOCZOW: w. z ы %-а й 
Sklep „Okazja” | od 122 1 od +o m, 
Wilno, ul. Św. Jafiskz © | ul „Miekiewicza 24 
Kupno i sprzedaż tet. 27%. Lekarz- Dentysta     

MEBLE, DYWANY, " W. Zdr Nr. (52 MAN 
ANTYKI, Lombardo- L. FRYD 3 Zawalna 24 m, 8, * we kwity I rozmaite Dr POPILSKI ja 
тзесзу. Szacunek rze+ | choroby skórne Przy Ankinagja, špo: 

  

  

    

A Ine. laboratorjum 
czy bezpłatnie. Dla i weneryczne. Z 
kupna wymienionych Przyjmuje od godz. 10 aa SE 
rzeczy wyjeżdzam ma do 1 i od 5—7 p.p. i od 4 do. 7 

prowincj W. Pohulanka 2, róg ю 
Zawiadamiač listownie Zawalnej. W.Z.P. 1. 

Meble plecione! „ „DOKTÓR AKUSZERKI. 
tanio i solidnie wyko LIGinsberg 
nuje znana pracownia m е 
paczek Franciszką <horoby _ weneryczne, py cs syfilis i skórne. W. Smiałowska lwanowskiego | wiino, ul. Wileńska 3, poyianja te godz. © Wielka Nr 7 

  

Czas najwyższy dawać ogłoszenia świąteczne. 
Og łoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednichwy- 

dawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłaszającym ko- 
rzyści Z ogłoszeniami neleży zwrącać się bezwarunkowo do 
ludzi fachowych w tym zawodzie, 

WILNO, Biuro Reklamowe St. GrzhoWSKIEgO caarska $! te s2 
Pod kierownictwem sił wykwalifikowanych, 

„. / Polsca sweje usługi. 
Warunki bardzo dogodne, Wykonanie solidne. 

dawn iej Kijowska teleton 567, o 18. Mickiewicza 

  

    

    

  

  

Gęglel gdrnosląsh! 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach piombowanych, dostarcza firma 

»T R E 54 Gdafiska 1 m. 5, tel. 11—37 

tim „Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE. 

Przyjmuje od 8 о 1 46 m, 6. 
iod 4 do 8, W Z. P. Nr 63 

OBIADY Dr Hanusowicz  AKUSZERKA 
z 3 dań 1 zł. 50 gr. | Ordynator Szpiialą 

T ano" |as reisom,, OKUSZKO, « » |skórne 1 wenetyczne. 
Mickiewicza 4, Leczenie Światłem Przyjęcia chorych. 

smaczne, zdrowe |Sollux i Lampa Bach Mostowa 23 m. 6, 
1 TANIE. m a gór. NW. 7. P. 2. 

a m SKIE), Zamkowa 7 m. 1 ZE) 

Do wynajęcia *pokior Mezycyny ka. ai 
dwa pokoje  ŁUKIEWICZ  Malja Brzezina 

ze wszelkiemi wygo- choroby weneryczne, przyjmuje: 
od 9 rano do 7 wiecz. dami, i prawem ko- i płci » skórne i płciowe 44. Ad: Michiówicza 

rzystania z kuchni. . Milekiewi 9 
Bankowa (z Makowej) a: z ML. Sas: 30 m. 4. 

Nr 2 m, 6. deckich 1, przyj. 4—7' W. Zdr. Nr 3093. 

POCOPOPOCOPOOPPPO 

Już nadeszły 
Pierniki, Cukierki, 

Orzechy i inne šwią- 

  

intelig,) 5 osób Rodzina (it 3”, 19 18 

  

  

Lagranicziy paszport niepotrzebny 
temu, ktu nabędzie dobry aparat radjo w sklepie 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej 

teczny towary 
B-cia Gołębiowscy 

ul. frocka 3 Tel, 757 

  

  

i 10) w ostateczeej nędzy, hez ka- 
wałka cbleba, niemająca nic do sprze- 
dania, uprasza o jakąkolwiek ptucę 
chcóby za cenę wyżycia. Dla ojca i 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umyslowa jak ciężka), córka ekspe- 
djentka (przyjmie z matsą posługi), 
Chętni na wyjazd ułatwiony. Wilno, 

niu w dniu 9 sierpnia 1927 roku postanowi ^ 

! Wilenska 38. 
Prowadzimy wyłącznie pierworzędny towar, naszą szan. 
klientelę obsługujemy fachowo, uprzejmie i po przystępnych   Miocarni 

czėską Wichterle s Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13. 

užywaną tauio sprze- “——— 
dam, Fr. Janczuko* 

wicz, Wilno, 

  

W wielkim wyborze   cenach. Wszystkie części i przynależności zawsze na składzie, 

ozdoby mm cholnkę |$ © Gęgiel 
w wielkim wyborze po 

najniższych poleca 

T. Jankowska 
Wileńska 26, 

  

      

cenach     w wozach za| 

  

i Zawalna 9. 
zEGaRmisrRz M. WysZomirski REIS I. 
były pracownik firmy A. Rydiewski 

dostarcza cd 1/2 tony 

% Wileński Syndykat Rolniczy 

ramy gotowe |na obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Fiłja „-tó Jańska 1. 

RZECZ a S ia k usa СВЕЬ 

Na Gwiazdkę!!! 
Najpraktyczmejsze podarunki: 

s] Łyżwy, samowary, umywalnie, 
termosy, latarki kieszenkowe, 
nakrycia stołowe i wiele innych 

podarunków świątecznych 

Poleca: Sklep towarów żelaze 
nych I naczyń gospodarskich 

Orzeszkowej 11 m. 17. 

  

opałowy   
plombowanych    Tel. 323. 

  

Ostrobramska 13. 
Przyjmuje wszelkie reperacje w za- 
kres zegarmistrzowstwa wchodzące 

7 po cenach niskich, 

meble salonowe + 
RZESŁA, ŁÓŻKA i inne 

na składzie 
mebli 

РОНг К     

  

  

OTRZY- 

"MANO . Usuwanie 
Farbowanie wło! 

ul. Niemiecka 20. 

Z. Zdzienickiej 
Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu: 

kosmetyczna, Usuwanie podbródka. 

S. Ancelewicza © | Mickiewicza 1, m: 8 wejście z piacu Ka: 
1 4 | tedr. W.Z.P. Nr1, Wilno „dn. 30 I r. 1926 

  ! $. H. Kulesza ul, Zamkowa Nr. 3, 

T. i B. Balinsey 
Wilno, Mickiewicza 15. 

Koronki, hafty, pończochy, chustki, 
wstążki, rękawiczki i wszelką drobna 

  

  OSNELJCZNY   zmarszczek. galanterja. 
sów. Elektryzacja     

MASŁO @ se kilo 8.60, SER z m a MA eserowe .60, e 

u Raków w.lp Zdziechowskiego kilo 4.40 

poleca J. ZWIEDRYŃSKI. 
Wileńska 28, tel. 12—24. 

Druksmia «**ydawnictwo WileńskiczgKwaszelna 23 

  

| 

a


