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ODDZIAŁ 

Najlepsze bocznice i place. 

POLSKI LLOY 
Sp. Akc. 

Biuro i składy: ul. Słowackiego 27, tel. 279 
Najwygodniejsze składy. 

Ekspedycja, clenie, transporty międzynarodowe. 
Finansowanie, 

Składy wolnocłowe. 
ERRA III 

NIEZALEŽA4Y ORGAK DEMOKRATYCZNY. 
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Perspektywy rozwoju Sowietow 
w świetle własnych liczb. 

W celu zyskania zaufania i po- 

pularności pośród szerokich mas 

ludności, już od kilku miesięcy 

rząd sow. rozwija nową akcję — 

samokrytycyzmu (samokritiki). Sze- 

reg specjalnie wybranych zarządzeń, 

względnie zamierzeń natury pań- 

stwowej podaje się różnemi droga- 

mi do wiadomości publicznej, rów- 

nocześnie zachęca się ludność do 

wypowiedzenia swego sądu o po” 

danych projektach bądź na łamach 

prasy, bądź w drodze postanowień 

zebrań gminnych, fabrycznych, par- 

tyjnych i t.p. 

Akcja samokrytycyzmu z pun- 

ktu widzenia rządu komunistyczne- 

go ma dwie niewątpliwie dodatnie 

strony: |—pozwala na uaktualnienie 

wybitnie nierealnych 

2—uświadamia sow. koła rządzące 

© nastrojach, panujących nietylko 

w masach, lecz i w szeregach pro- 

wincjonalnych org. partji komuni- 

stycznej, Stąd znowu, przy odpowie 

dnim nacisku, wynika możność re- 
<gulowania poglądów, wysuwając 

oskarżenie o zbyt lewe, lub też 

prawe tendencje. Oskarżenia podo* 

bne stwarzają w konsekwencji repre- 

sje pod tym lub innym pozorem i 
przykładów takich w państwie sow. 
nie brak. 

W ostatnich czasach rząd ZŚRR, 

za pośrednictwem specjalnej insty- 

cji państwowej (gospłon) opracował 

program rozwoju wszystkich dzie- 

dzin życia państwowego, ujęty w 
okres pięcioletni (piatiletka). 

Jest to zkolei drugi tego rodzaju 

eksperyment. — Zamierzenia pierw- 

szego wykonano zaledwie w 60 

proc.. Część właśnie, drugiego pro- 

gramu, zgodnie z nową akcją sa- 

mokrytycyzmu, przedostaje się na 

łamy prasy, ujawnia cały szereg 

ciekawych momentów, dotyczących 

pięcioletniego plonu sow. w róż” 

nych dziedzinach życia państwo- 
wego. 

Z notatek, zamieszczanych w pis- 

mach sow., dowiadujemy się, że 

wbrew dotychczasowym twierdze- 

niom, poziom kulturalny Rosji Sow. 

jest prawie taki sam, jak był przed 
wojną światową. —Odsetek analfabe- 
tów spadł wprawdzie w miastach do 

18, wzrósł natomiast na wsi do 65.— 

W dziedzinie opieki lekarskiej, oto- 

czonej przez rząd bolszewicki spe- 

cjalną troskliwością, na 10 tys. mie- 

szkańców miast przypada 12 lekarzy 
i 50,7 łóżek szpitalnych, na wsi na- 

tomiast na tę samą liczbę mieszkań” 

ców przypada tylko 5 łóżek i na 
20 tys. mieszkańców | lekarz. 

Odbiorczych aparatów radjowych 

na 10 tys. mieszkańców miast za- 

notowano 185, na tę samą liczbę 
mieszkańców wsi przypada tych a- 

paratów 4. 

Spada frekwencja uczęszczania 

„Aa różne kursy dla dorosłych: W r. 

1925—26 liczba słuchaczy tych kur- 
sów wynosiła 1,659 tys, w roku 
1927—28 spadła już do 1.339 tys. 

Dotkliwie odczuwa się brak sił 

fachowych. W-g danych jednego z 

autorów, krytykujących plon pięcio- 

detniej rozbudowy państwa sow., 

brak ten pozwoli zrealizować 

ledwie 50 proc. zamierzeń. 

Stale ulega zmianie 

zamierzeń i 

za- 

stosunek 

mało kwalifikowanych „racowpikow 

xwali- 

fikacji. Względna liczba tych ostat- 

nich maleje z każdym rokiem. 
Zgodnie z materjałami opubliko- 

wanemi w jednem z pism 

stosunek ten przedstawia się nastę- 

pująco: 

sow., 

o 
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KE. 20 SA 
1923 rok | 4,7 33,9 87,7 
1926/27 r. I 1,5 12,1 35,6 

Przy ogólnym wzroście ilości 

robotników,  zastraszająco spada 

liczba robotników kwalifikowanych 

wogóle. W roku 1925 robotnicy o 

średniej kwalifikacji stanowili 42,7 

proc., a robotnicy o niższej kwali- 

fikacji 57,3 proc. ogólnej liczby za- 

trudnionych w przemyśle w tym 

samym roku. 
Jako uzupełnienie do podanych 

wyżej liczb, przytacza jeden z kry- 

tyków sow. ciekawe zestawienie i- 

lości robotników potrzebnych dla 

zrealizowania pięcioletniego progra- 

mu uprzemysłowienia sowietów. 

A więc: przemysł sowiecki do 

końca projektowanej pięciolatki 

będzie potrzebował: 

Fachowców z wyższą 

kwalifikacją — 82.400 

Fachowców ze śred- 

nią kwalifikacją — 123.600 

Robotników ze śred- 

nią kwalifikacją — 1.752.000 

będzie w posiadaniu: 

Fachowców z wyższą 

kwalifikacją — 43.400 

Fachowców ze śred- 

nią kwalifikacją — 55.200 

Robotników ze śred- 

nią kwalifikacją — 1.262.300 
Sow, 

Dookoła spraw reparacyjnych. 
Niemcy przyznają się do przegranej 

BERLIN, 6.XII. (Pat). Nacjonali- 
styczna „Deutsche Tagesztg.* w de- 
peszy z Paryża stwierdza z naci- 
skiem, že w rokowaniach z Francją 
w sprawie konferencji ekspertów 
Niemcy przegrały zupełnię grę. 
„Dziennik* oświadcza, że wszelkie 
tudzenie się nowemi iluzjami w 
Niemczech byłoby zbrodnią, popeł- 
nianą na całym narodzie niemieckim. 

Agent reparacyjny Parker Gil- 
bert, który wczoraj wyjechał do 
Berlina, wedle zapewnienia kół pa- 
ryskich, miał porozumieć się zupeł- 
mie w sprawie konferencji eksper- 
tów z francuskim premjerem Poin- 
carem, 

Formuła Parkera Gilberta, jak 
oświadcza „Dziennik*, polega na 
tem, że ewakuacja Nadrenji mogła- 
by nastąpić tylko wówczas, jeżeliby 
ciągłość i punktualność niemieckich 
spłat odszkodowawczych udowodni- 
ła, iż Niemcy nie mogą przerwać 
spłat bez równoczesnego narażenia 
na szwank własnego kredytu. Ozna- 
czać to ma w rzeczywistości — jak 
stwierdza „Deutsche Tagesztg.*, że 
w sprawie reparacyj gwarancja, jaką 
stanowi okupacja Nadrenji mogłaby 
być zastąpiona tylko przez sprzedaż 
niemieckich obligacyj odszkodowaw- 
czych na światowych rynkach pie- 
niężnych. 

Polska a sprawy reparacyjne. 

BERLIN, 6.XII. (Pat). „Telegrap- 
hen Union* w depeszy z Paryża, 
donoszącej o przyjęciu ambasadora 
Chłapowskiego przez ministra Brian- 
da, zaznacza, że Polska wykazuje 
w ostatnim czasie żywą działalność 
w kierunku dopuszczenia jej do u- 
działu w rokowani ai 

  

        

Z państw ościennych. 
LITWA KOWIEŃSKA. 

Zgon wybitnych socjał - demokra- 
tów litewsk ch. 

Jak donoszą z Litwy, w obozie 
koncentracyjnym dla więżniów po- 
litycznych w Worniach wskutek 
pobicia podczas przeprowadzanego 
badania zmarli: Aleksander Tubenis 
i Józef Kurkis, powszechnie znani 
ze swej działalności w litewskiej 
partji socjal-demokratów. 

Traktat handlowy niemiecko- 
litewski, 

Ratyfikacja niemiecko-litewskie- 
go traktatu handlowego przez pre- 
zydenta Smetonę na podstawie art. 
48 konstytucji litewskiej oraz kon- 
wencji dodatkowej o małym ruchu 
granicznym wywołała w kołach opo- 
zycji olbrzymie oburzenie. Z jednej 
strony ludowcy, chrześcijańscy de- 
mokraci i socjaliści potępiają ten 
akt, jako odsunięcie parlamentu i 
dowód dyktatury, z drugiej strony 
krytykują ratyfikację okonaną 
przez Smetonę dlatego, że traktat 
handlowy jest niesłychanie szkodli- 
wy z punktu widzenia gospodarcze- 
go dla Litwy. Pomiędzy przywód- 
cami opozycji litewskiej toczą się 
rokowania, celem zapoczątkowania 
akcji, któraby przekreśliła obecnie 
istniejący traktat niemiecko-litewski. 
Wobec wielkiej zależności Wolde- 
marasa i Smetony od Niemiec opo- 
zycja zdaje sobie sprawę, że nie 
będzie łatwe przeprowadzenie rewi- 
zji traktatu z Niemcami. 

Jak donosi P. A. T. z Berlina 
Rada Państwa Rzeszy na posiedze- 
niu wczorajszem przyjęła traktat 
handlowy niemiecko-litewski. 

Prezydent Smetona chory. 

Kowieńska „Ranga* donosi, że 
prezydent republiki litewskiej Sn.e- 
tona zachorował na influenzę, któ- 
rej przebieg jest lekki, (Pat) 

Zakaz uczęszczania do teatru. 
Arcybiskup kowieński Skwirecki 

wydał okólnik do podwładnego mu 
duchowieństwa katolickiego, zabra- 
niający uczęszczać księżom do tea- 
tru. Zakaz ten wywołany był m. in. 
zapewne przez to, że znany dzia- 
łacz społeczny ks. Tumas wziął u- 
dział w przyjęciu, urządzonem dla 
artystki Szalinkiewicz. Podobno nun- 
cjusz papieski w Kownie wpłynął 
na wydanie tego zarządzenia. 

PRUSY WSCHODNIE. 

W pruskiej Radzie Państwa. 

Pruska Rada Państwa  rozpatry- 
wała w dniu wczorajszym prelimi- 
narz budżetowy na rok 1929. Po 
dyskusji przyjęto wniosek centrum, 
wzywający rząd pruski do udziele- 
nia pomocy całemu pograniczu 
Wschodnich Niemiec, a w tych ra- 
mach również i Prus Wschodnich. 
Ponadto przyjęto wniosek komisyj- 
ny, wzywający rząd do poparcia ak- 
cji osadniczej w Prusach Wschod- 
nich drogą przyznania rolnikom po- 
życzki na dogodnych warunkach. 

(Pat), 

BIAŁORUŚ SOWIECKA. 

Bunty chłopskie. > 
„Krasnaja Gazieta“ w Nr. z dn. 

1-go grudnia, coprawda bardzo 
skromnie i w zmienionem oświetle- 
niu, donosi, w depeszy z Witebska, 
co następuje: ` 

„Likwidscja znacznej szajki, zło- 
żonej z okolicznych chłopów, która 
w ostatnich dniach dokonała tu 
szeregu aktów antypaństwowych 
postępuje w dalszym ciągu. 

Banda dokonała kilku zamachów 
na miejscowych działaczy  partyj- 
nych oraz rozgromiła kooperatywy. 

11 uczestników, wraz z hersztem, 
byłym pisarzem gminnym Puchal- 
skim, rozstrzelano." 

FINLANDIA 

11 rocznica niepodległości. 
W dniu wczorajszym jako w 

rocznicę niepodległości Finlandji od- 
były się w Helsingforsie uroczystoś- 
ci połączone z nabożeństwem w ka- 
tedrze, poczem nastąpiła rewja woj- 
skowa. 

Wieczorem prezydent republiki 
wydał bankiet. (Pat.) 

  

Taksówka 142 
jest wygodna i elegancka, Zamówienia. 
na dalsze podróże przyjmuje telefon 375. 

  

Nowa pożyczka wewnętrzna. 
(Telefonem od własnego korespondenta ż Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt usta- 
wy, upoważniający ministra Skarbu do wypuszczenia nowej wewnętrz- 
nej pożyczki do wysokości 100 miljonów złotych. 

* * * 

Szczegóły nowej pożyczki wewnętrznej są nzstępujące: jest ona 
przeznaczona na zasilenie ruchu budowlanego. Warunki pożyczki, jej 
kurs emisyjny, termin wypuszczenia, plan umorzenia ustali minister 
Skarbu. Minister Skarbu jest także upoważniony ustanowić premje 
wygrywane w drodze losowania obligacyj. Normalne oprocentowanie 
pożyczki łącznie z kwotą na premje, jeśli premje będą ustanowione, 
nie może przekroczyć 7 proc. w stosunku rocznym. Obligacje nowej 
pożyczki posiadać będą prawo papierów pupilarnych. Pozatem obli- 
gacje korzystać będą z identycznych przywilejów, jakie przyznane są 
dotychczasowym pożyczkom. 

Projekt nowej pożyczki nosi charakter ramowy i wszystkie jej 
szczegóły ustali minister Skarbu. 

kama оы ь L ai ь 

Zamach na dyrektora drukarni 
„Stowa Polskiego“ we Lwowie, 

(Tel. ad własnego korespondenta z Warszawy.) „ 

Ze Lwowa donoszą: we czwartek 6 b. m. w południe, w lokalu dy- 
rekcji drukarni dziennika „Słowo Polskie* nastąpił wybuch bomby, wsku- 
tek czego został zdemolowany gabinet dyrektora drukarni p. Skrzyczyń- 
skiego i wypadły wszystkie szyby w domu, w którym mieści się drukarnia. 

Tajemnicza paczka. 

Wybuch bomby miał następujący przebieg: w południe zgłosił się do 
dyrektora drukarni „Słowa Polskiego“ posłaniec, który wręczył dyrekto- 
rowi paczkę, zawierającą rzekomo podarunek па św. Mikołaja. Podczas 
rozwijania pakietu nastąpił wybuch, który zniszczył cały pokój dyrektora, 
wzniecając pożar biurek i urzadzenia. Na szczęście dyr. Skrzyczyński zdą- 
żył się cofnąć tak, że odniósł tylko lekkie obrażenia rąk, nóg i brzucha. 
Natychrriast zaalarmowana policja przybyła na miejsce wypadku i wszczę- 
ła energiczne śledztwo. 

Piekielna maszyna. 

Okazało się, iż pakiet zawierał maszynę piekielną, która w ten spo- 
sób była nastawiona, by wybuchnąć w momencie rozwijania paczki. 

Śledztwo. 
Wszczęte śledztwo dało niespodziewane wyniki, albowiem areszto- 

wano posłańca, który odniósł paczkę. Podczas” zeznania posłaniec ten 
oświadczył, że otrzymał paczkę od nieznajomego osobnika, który za do- 
ręczenie dyr. Skrzyczyńskiemu owego pakietu dał 3 zł, przyczem prosił, aże- 
by posłaniec zakomunikował dyrektorowi, iż jest to podarunek na'św, Mi- 
kołaja. Ponadto posłaniec ów nie mógł dać bbższych wyjaśnień co do 
osoby owego nieznajomego. 

Jednakże policja mając szereg danych co do możliwości udziału pe- 
wnych osób w tym zamąchn, aresztowała kilkanaście osób i przesłuchała 
ich. Ze zrozumiałych względów zarówno zeznania osób, na które pada 
podejrzenie o współudział w zamachu, jak i przebieg samego śledztwa 
trzymane są w tajemnicy. 

Zamach wywołał wielkie wrażenie. 
Zamach bombowy w drukarni „Słowa Polskiego* wywołał w ca- 

łem mieście wielkie wrażenie i sensację Ogólnie przypuszczają iż spraw- 
cami zamachu jest terorystyczna wojskowa organizacja ukraińska, która 
w ostatnich czasach wzmożyła swą działalność antypaństwową. Wobec 
tego, iż „Słowo Polskie" jest organem nacjonalistów polskich na terenie 
województw południowo-wschodnich, które walczą ze wszelką akcją nie- 
podległościową ukraińców, przypuszczenia o sprawcach zamachu tembar- 
dziej znajdują umotywowanie. 

Dziennik „Słowo Polskie* jest własnością t. zw. grupy stu. Grupa 
ta jednoczy wszystkich wielkich ziemian województw poładniowo:wschod- 
nich, którzy przed ostatniemi wyborami do ciał ustawodawczych wypo- 
wiedzieli się za rządem Marszałka Piłsudskiego. 

Nowy prezydent Austrii. 
WIEDEN, 6.XII (Pat). We środę głosowaniu otrzymał Miklas 94 gło- 

o godz. 3 pp. zebrało się austrjackie sy Schober 26, a 91 posłów socjal- 
zgromadzenie związkowe, celem wy- 
boru nowego prezydenta republiki. 
W pierwszem głosowaniu otrzymał 
prezydent rady narodowej Wilhelm 
Miklas (partja chrzrść.) 94 głosy, 
dr. Remer (socjalista) 91 głosów, 
prezydent policji Schober 25 głosów. 
Ponieważ żaden z kandydatów nie 
otrzymał wymaganej większości gło- 
sów, odbyło się wieczorem o g. 6-ej 
drugie głosowanie, w którem pre- 
zydent rady narodowej Miklas o- 
trzymał 94 głosy, dr. Renner 91 gło- 
sów, dr. Schober 26. W  trzeciem 

demokratycznych oddało puste kart- 
ki. W trzeciem głosowaniu został 
zatem wybrany prezydentem republi- 
ki austrjackiej iklas, 

Prezydent Miklas urodził się 15 
października 1872 r. w miejscowości 
Krems. Poświęciwszy się zawodowi 
nauczycielskiemu, został w latach 
późniejszych dyrektorem gimnazjum, 
a następnie przeszedł do polityki i 
został wybrany prezydentem rady 
narodowej, który to urząd piastował 
po dzień dzisiejszy. 

Przesilenie w chorobie króla angiel- 
skiego. 

Lekarze rokują wyzdrowienie. 

LONDYN. 6. XII, (Pat). 
króla stwierdza, że król spędził 
Ogólny stan poprawia się powoli, 
przestała się rozszerzać. 

Wydany dzisiaj biuletyn o stanie zdrowia 
noc spokojnie. Rano temperatura zmalała. 

a infekcja w dalszym ciągu poważna 

LONDYN. 6.XII. (Pat). Wczorajsze konsyljum u łoża chorego króla 
trwało przeszło 2 godziny, Lekarz królewski spędził czwartą noc w pałacu 
królewskim. Po ponownem zbadaniu chorego lekarze wyrazili się z wię- 
kszem przekonaniem o poprawie ogólnej. Wygląd królewski jest obecnie 
dużo lepszy. Jak się zdaje, nastąpił zwrot w chorobie w kierunku wzmoc- 
nienia sił królewskich. Wiadomość ta bżywiła nastroje w pałacu. 

Nowy wojewoda zagrzebski—powodem niepokoju 
w Chorwacji. 

BUDAPESZT, 6.XII (Pat). Sytuacja w Chorwacji przyjęła bardzo po- 
ważny obrót wskutek nominacji płk. Maksimowicza na stanowisko woje- 
wody zagrzebskiego. Nowy wojewoda polecił natychmiast rozplakatować 
paragrafy ustawy o ochronie państwa, grożące między innemi śmiercią 
i długoletniem więzieniem. Ogłoszenie tej ustawy uważane jest za formal- 
ne ogłoszenie stanu wyjątkowego. Nominacja wywołała sprzeciw stron- 
nictwa demokratycznego, należącego do obecnej większości rządowej. 
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Dzień polityczny. 
W związku z obchodem  dziesię- 

ciolecia zjednoczenia Rumunji, po- 
seł rumuński w Warszawie p. Davi. 
la wydał onegdaj obiad, w któ: 
wzięli udział pp.: premjer Bartel z 
małżonką, Minister Spraw Zagra- 
nicznych Zaleski z małżonką, pod- 
sekretarz stanu w M. S. Z. Wysocki 
z małżonką, wicemarszałek Sejmu 
ks. (Czetwertyński, poseł republiki 
czechosłowackiej Girsa, poseł króle- 
stwa 6. H.S. Milankowicz, francuski 
charge d'affaires 7ripier i in. ) 

Po obiedzie odbył się raut, na 
który zaproszono wiele osób ze šwia- 
ta rządowego, przedstawicieli parla- 
mentu, duchowieństwa, wojskowo- 
ści, świata artystyczno literackiego, 
towarzyskiego oraz prasy polskiej i 
zagranicznej. 

O godz. 10 m. 30 przybyłna raut 
Marszałek Piłsudski z małżooką. 
P. Marszałek prowadził rozmowę 
przez dłuźszy czas w gronie mar- 
szałków Sejmu i Senatu oraz człon- 
ków b. rady regencyjnej kard, Ka- 
kowskiego i Zdz. ks. Lubomirskiego.v4 

Q godz. 1 po północy Marszałek 
Piłsudski opuścił poselstwo rumuń- 
skie i wrócił do Belwederu. 

* 

Minister Spraw Zagr. p. August 
Zaleski wyjeżaża dziś dn. 7 grudnia 
wieczorem przez Berlin do Lugano, 
jako delegat Polski na sesję Rady 
Ligi Narodów. 

* 

Dn. 6 grudnia r. b. w godzinach 
od 5 pop. do 9.3 wiecz. odbyło się 
pod przewodnictwem p. prezesa Rady 
Ministrow prof. K. Bartla pusiedzenie 
Rady Ministrów, na którem załatwio- 
no cały szereg spraw bieżących. 

Między innemi Rada Min. przy- | 
jęła projekt ustawy o upoważnieniu 
Ministrą Skarbu do wypuszczenia 
wewnętrznej pożyczki państwowej 
do wysokości 100 miljonów złot. w 
złocie, projekt ustawy o przedłuże- 
niu terminu składania zgłoszeń o 
przerachowaniu wkładek oszczęd- 
nościowych, złożonych w P. K. O. 
w walutach pełnowartościowych za 
pośrednictwem  instytucyj państwo- 
wych polskich oraz projekt ustawy 
śląskiej w sprawie uchwalania i 
ogłaszania wojewódzkich ustaw ślą- 
skich i w sprawie wydawania Dzien- 
mika Ustaw Śląskich. 

* 

Na jednem z najbliższych posie- 
dzeń rady ministrów będzie uchwa- 
lony plan wzmożenia kampanji budo- 
wlanej w miastach. 

* 

Minister Spraw Wewnętrzn. gen. 
Składsowski opuścił wczoraj o g. II 
przed pol. Šląsk, udając się samo- 
chodem do Warszawy. 

Kronika telegraficzna, 
Sejm bawarski uchwalił 68 głosa” 

mi przeciwko 32 wniosek o utrzy- 
maniu istnienia samodzielnego pan- 
stwa bawarskiego i zachowaniu mu 
praw, wypływających z konstytucji 
i traktatów. 

— Związek handlu detaliczne- 
go na obszarach, dotkniętych lokau- 
tem, 

sburgu, uchwalił rezolucję, zwraca- 
jącą się do rządu Rzeszy i do rzą- 
du pruskiego z prośbą o pośpiesze- 
nie z pomocą poszczególnym fir- 
mom handlowym, które wskutek 
lokautu i spowodowanego przez to 
zastoju w handlu znajdują się o- 
becnie w katastrofalnem położeniu, 
nie mogąc wykonywać swoich zo- 
bowiązań. 

= Rządowy projekt amnestji, 
izba belgijska uchwaliła 93 głosami 
przeciwko 3. Deputowani socjali- 
styczni powstrzymali się od głoso- 
wania. 

== Deputowany Chastenet za- 
apelował do Poincarego, aby zażą- 
dał od parlamentu uchwalenia usta- 
wy, któraby bezwarunkowo zabro- 
niła członkom lzby i ministrom na- 
leżenia w jakiejkolwiek formie do 
stowarzyszeń handlowych. Wniosko- 
dawca uczynił między innemi aluzję 
do jednego z senatorów, b. premjera, 
który administruje 23 bankami i sto 
warzyszeniami. 

— Nastąpił wybuch w fabryce 
produktów dezynfekujących w po- 
bliżu Enst-River (Stany Zjednoczo- 
ne), który zabił 4 osoby. — 6 in- 
nych odniosło ciężkie poranienia, 
zaś 16 lekkie. Na 100 yardów od 
miejsa wybuchu wszystkie szyby w 

na zebraniu, odbytem w Dui-. 

га 

domach zostały wybite. Przyczyny * 
wybuchu nie są jeszcze znane. 
= Ratyfikacja traktatu włosko- 

tureckiego, która nastąpiła w par- 
lamencie włoskim wśród wielkiego 
entuzjazmu zebranych, jest wyrazem 
zmiany nastroju między obu pań- 
stwami oraz obecnej tendencji do 
   
 



Życie gospodarcze. 
Dlaczego |-sze Targi Północne nie zainteresowały 

Polski i zagranicy? 

W obszernym feljetonie, zamie- 

szczonym w odcinku „Kurjera Wi- 

leńskiego" z dnia 30 ub. m. p. T. N., 

zdając sprawozdanie z zwiedzenia 

terenów Powszechnej Wystawy Kra” 

jowej w Poznaniu nie bez racji 

wspomniał w specjalnym „przypisku 

o zaprzepaszczonej sprawie propa“ 

gandy l-ych Targów Północnych. 

Pan T. N., entuzjazmując się roz- 

machem pracy organizatorów P 

K., zacytował szereg jakże wymow- 

nych cyfr, ilustrujących nietylko 

sprężystość akcji propagandowego 

organu P. W. K., lecz nie mniej 

olbrzymi nakład środków  materjal- 

nych, rzuconych na cel propagandy 

pierwszej ogólnopolskiej wystawy, 

mającej zobrazować dziesięcioletni 

dorobek wszelakich wysiłków pan- 

stwowotwórczych w odrodzonej Rze- 

ospolitej. 
e miedo tych cyfr wobec zakre- 

su P. W. K., I-sze Targi Północne 

spadają rzecz oczywista do roli 

kiermaszu, którego jedynym walo- 

rem było wspaniałe tło wzgórz i 

ogrodów starego Wilna. 

Nie miejsce na to, aby udowad- 

niač, iż l-sze Targi Północne skro- 

| jone dużemi ambicjami na małą ska- 

ję, dały wręcz nadspodziewanie do- 

__ bre wyniki i zarówno organizacją, 

jak i zakresem swym szczytnemu 

celowi w znacznej mierze sprostały. 

Tutaj zniewolony się czuję wspo” 

mnieć o istotnych przyczynach „za” 

epaszczenia sprawy l-ych Targów 

6lnocnych“. 
Otóż jeśli zło było, co niewątpli- 

wie spostrzec się dało wytrawnym 

| fachowcom, którzy nie jedną wy- 

stawę czy targi, w Życiu oglądali, 

to należy go szukać w niedającym 

się wytłómaczyć fakcie oddania 

przez czynniki miejscowe technicz- 

nej organizacji imprezy w ręce naj- 

mniej odpowiednich do wypełnienia 

tego zadania „cudotwórców war- 

szawskich”, występujących pod fir- 

_ mą Polskiej Ligi Gospodarczej, in- 

 stytucjiiskądinąd b. poważnej i sza- 

| nowanej. 
o Reprezentanci tej instytucji, zro- 

- ,biwszy w jej imieniu bajeczną umo- 

wę handlową, 

zację i propagandę sprowadzili rzec 

można do zera, zorjentowawszy się, 

niewątpliwie dobrze, że Wilno i 

kraj nasz cały z entuzjazmem od- 

niesie się do imprezy Targów - Wy- 

stawy — i zasadniczy cel jej zro- 

| zumieją. I tak było istotnie. Stwier- 

‚ m z dumą, jako dziennikarz 

miejscowy, któremu przypadła za- 
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KRONIKA KRAJOWA. 
— Kursy rolniczo-hodowlane. Šta- 

raniem Związku Kółek i Organizacyj 

Rolniczych Z. Wileńskiej, w dniach 

2,814 b. m. urządzene zostały w 

“| Krasnem w pow. mołodeczańskim 

“| kursy Tolniczo-hodowlane dla rolni- 

ków miejscowych. Duża frekwencja 

kursów była najwyraowniejszym do- 

wodem, iż potrzeba tego rodzaju 

| kursów jest bardzo znaczna. 

Z CAŁEJ POLSKI. 
ы — Eksport do Rosji sowieckiej i 

| Łotwy. Jak wynika z ostatnio spo- 

| rządzonego zestawienia w miesiącu 

| ubiegłym przez polskie stacje gra” 

| miczne Stołpce i Zahacie do Rosji 

sowieckiej przewieziono: 120 wago- 

nów węgla; 15 wagonów żelaza; 30 

|, — manufaktury oraz 10 wagonów 

drobiazgów. 
tym samym czasie do Łotwy 

| | wywieziono 150 wagonów węgla; 20 

wagonów żelaza oraz 30 wagonów 

- rozmaitości. ! 

ж — Zjazd przedstawicieli organiza- 

| cyj drzewnych. 12 b. m. w Warsza- 

Detektyw w sutannie. 
| (8. K. Chesterton: Niewinność ojca 

Browna. Tenże: Grzechy księcia Sa- 

radine. Tenże: Tajemnica ojca Brow- 

na. Warszawa. Nakładem „Roju*”). 

Nowela detektywiczna stanowi 

w literaturze t. zw. sensacyjnej, 

2 ściśle: kryminalnej dział bogaty 

|. i posiadający piękne tradycje. Twór- 
| cą tego genreu opowiadań, w któ- 

— rych bohaterem jest detektyw, czyli 

| agent śledczy, przeważnie amator, 

— uprawiający tropienie przestępców 

- irozwiązywanie zagadek kryminal- 

| nych z zamiłowania, w imię „sztuki 

o: sztuki*—był, o ile się nie mylę, 

| genjalny autor „Opowieści nadzwy- 

| czajnych*, Edgar Allan Poe.  Napi- 

sał on kilka nowel, gdzie bohaterem 

jest niejaki Dupin, który za pomocą 

swych niezwykłych zdolności anali- 

1 dedukcyjnych i obserwa- 

cyjnych wyšwietla przestępstwa, bę- 

ro nieprzezwyciężonemi rebusami 

- dla policji. 
| Poe rychło znalazł naśladowców. 

We Emil Gaboriau pisze 

| szereg powieści na tle przygód 

agenta śledczego, pana Lecoq, póź- 

niej Maurycy Leblanc tworzy anty- 

tezę: Arsenjusza Lupina, dżentel- 

mena—włamywacza. Prawdziwi sze- 

: fowie policji śledczej piszą swe pa- 

__ miętniki, które zresztą są później pod- 

  

Francji 

           

wydatki na organi- - 

| EGZ EKZZ TSZT CZOLO 

szczytna rola w ciągu kilkunastu 

zaledwie tygodni kierowania propa- 

gandą prasową imprezy, iż prasa 

wileńska bez różnicy odcieni poli- 

tycznych i narodowych — rozen- 

tuzjazmowała i zasugerowała rzec 

można obfitością informacyj najszer- 

sze masy tubylców znaczeniem, w 

ciężkich warunkach organizowane- 

go dzieła*). Jak na nasze stosunki 

frekwencja zwiedzających  Targi- 

Wystawy była olbrzymia, — osią- 

gając cyfrę ćwierć miljona osób. 

W ślad za tem uprzytomnić sobie 

trzeba, iż w zasadzie sami byliśmy 

nietylko twórcami lecz i entuzjasta- 

mi wspaniałej bądź co bądź pracy, 

gdyż Targi - Wystawę zwiedził nie- 

liczny odsetek gości z innych dziel- 

nic Polski, nie mówiąc już o zagra- 

nicy, skąd poza kilkuset osobami 
z Łotwy (i to Polakami) nikt do 
nas nie przybył. 

Stało się to dlatego, że panowie 

Stefan Rudziński i inż. Stanisław1Or- 
ski, działający w imieniu kontrahentki 
Komitetu Wykonawczego Targów 
Ligi Gosp. wbrew umowie nędzne 
zaledwie ochłapy grosza, poprostu 
tak „odoka”* na propagandę impre- 
zy asygnowali. 

Znając tę sprawę zbliska posia- 

dam liczne dowody, potwierdzające 

ten publiczny zarzut. Zresztą ta za- 

miejscowa „propaganda“ byla až 

nadto widoczna. Nieco partackich 

plakatów i pocztówek, kilka drobnych 

reklam o ótwarciu imprezy w 4-ch 

czy 5-iu gazetach zamiejscowych — 

i to musiało wystarczać, gdyż wię- 
cej „šrodkow“ nie było. 

adne pretensje, żadne prośby, 

wysiłki—ba nawet groźby „opubliko- 

wania bałaganu” przez niżej podpisa- 

nego nie znalazły u wyżej wspom- 

nianych panów oddźwięku.**). 

,. A Komitet Wykonawczy był bez- 

silny, po miał taką umowę. 

W rezultacie Pierwsze Targi Pół- 

nocne, oraz urządzone przy nich o- 
fiarnym wysiłkiem krajowych _dzia- 

łaczy wystawy: Rolnicza i Regjo- 

nalna chybiły w pewnej mierze 

celu, nie ściągając do Wilna więk- 
szej liczby gości. 

Wierzyć trzeba, że nauka ta nie 
pójdzie w las. 

Bol. W. Święcicki. 

  

*) Autor feljetonu „Z terenu P. W. K." 

był zagranicą —i akcji prasy miejscowej nie 

mógł obserwować. 
**) Ze zdaniem swem nie kryłem się 

nigdy przed Kom. Wykonawczym, prasą i 

zainteresowanemi imprezą czynnikami pań- 

stwowemi. 

  

wie odbędzie się zjazd przedstawi- 

cieli wszystkich organizacyj drzew- 

nych z terenu całej Polski. Zjazd 

obradować będzie nad sprawą pro- 

jektowanej zmiany taryfy kolejowej. 
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DEWIZY: 

Belgja 123.97 —123.66 
Londyn . . 43.25'/,—43.15 
Nowy York 8,90 -8,88 

Paryž i а „ 3485—34,76 
Praga 26,42'/,—26,36 

Szwajcarja 171.81—171,38 
Stokholm 238,36—237.76 

Wiedeń .12541—125,10 
Włochy ‚ . ‚ 46,71—46,59 
Marka niemiecka й + 21251 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 

stycyjna 113,50 —112.50. Premjowa 100,00 — 

10200. 5% konwersyjna 67. 5% kolejowa 

60. 10% kolejowa 102,50. L. Z. Banku Gos- 

podarstwa Krajowego i Banku Rolnego, 

obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego 94. 

8% listy zastawne T. K. Przem. Pol. 89. 

4:/,% ziemskie 48,95 — 48.50, 8% ziemskie 

76,50. 5% warszawskie 48,50. 80; warszaw- 

skie 5450, 8% warszawskie 69 00—69.75. 

Akcje: B. Polski 176—175. Siła i Swiatło 

Ilem. 180.00. Cukier 50 — 50,50. Firley 56. 

Nobel 25,50. Cegielski 44. Lilpop 40,25— 

40,75. Modrzejów 35 — 35,25. Norblin 205. 

licji śledczej z końca ubiegłego wie- 

ku, Putilina. Świadczy to o popy- 
cie i powodzeniu, jakie wśród czy- 
telników znajduje ten rodzaj pi- 

śmiennictwa. Wyrasta jak z podzie- 

mi olbrzymia literatura brukowa, 

kreującą nowych genjuszów śled- 

czych: Nat Pinkiertona, Nick Carte- 

rów, Buffalo Billów, Jack Texasów, 

a równoległe z nimi — typy równie 

genjalnych bandytów i rzezimiesz- 

ków, wśród których największą sła- 

wę zdobywają opowieści o Rinaldo 

Rinaldinim i Kartuszu. 
Rzeczy te oczywiście znajdują 

się już poza nawiasem literatury, by- 
ły jednak w swoim czasie zjawiskiem 

tak popularnem, że stanowią pewną 

cechę charakterystyczną dla umy- 
słowości tych warstw społeczeństwa, 

które dzisiaj karmi się „prasą czer- 

woną“ i kinem. Tak, bo kino zada- 
ło śmiertelny cios brukowej literatu- 

rze kryminalnej i to jest jeszcze je- 

dna jego zasługa pedagogiczna. 

Ale z naśladowców Poego naj- 

większy rozgłos wśród czytelników 

zdobył sir Artur Conan Doyle, twór- 

ca Sherlocka Holmesa. Nowele o 

czynach tego prywatnego detektywa 

tłumaczone na wszystkie niemal ję- 

zyki europejskie dziś jeszcze ukazu- 

ją się w nowych wydaniach i znaj- 

dują chętnych odbiorców. 
Jednak nie ten kupiecki wzgląd 

skłonił z pewnością autora „Obrony 

niedorzeczności* do napisania ob- 
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Z calej Polski. 
Dary Prezydenta Rzeczypospolitej 

dla chrześniaków. 

Od szeregu lat istnieje zwyczaj 
w dzielnicach zachodnich Polski, 
że rodzice 7-go zrzędu nowonaro- 
dzonego syna zwracają się do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z pro- 
śbą o przyjęcie godności ojca chrzest- 
nego. ile nowonarodzony jest 
istotnie siódmym zrzędu synem i 
rodzice cieszą się dobrą opinią, a są 
niezamożni, P. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wyraża zazwyczaj swą 
zgodę na przjęcie godności ojca 
chrzestnego i przesyła chrześniako- 
wi na ręce rodziców odpowiednią 
kwotę pieniężną oraz fotografję z 
własnoręcznym podpisem. 

Pragnąc rozszerzyć ten zwyczaj 
na całą Polskę, zapewnić istotną 
korzysć samym chrześniakom oraz 
przyczynić się do spopularyzowania 
idei oszczędzania, wyraził P. Prezy- 
dent „Rzplitej życzenie zastąpienia 
wyżej wymienionych darów gotów- 
kowych książeczkami oszczędnościo- 
wemi P. K. O., opiewającemi na 
odpowiednią wkładkę pieniężną. 
Wkładka ta byłaby oprocentowana 
i mogłaby być podjęta wraz z na” 
rosłemi i skapitalizowanemi odset- 
kami dopiero po upływie ó6-ciu lat 
od dnia wydania książeczki, t. j. w 
szóstym roku życia chrześniaka w 
okresie wstąpienia jego do szkoły 
powszechnej. 

W związku z powyższem rada 
zawiadowcza P. K. O. uchwaliła'wy- 
dać specjalny nakład książeczek o- 
szczędnościowych, przeznaczonych 
na dar P. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej dla jego chrzešniakow. Ksią- 
Żeczki te będą wydane w ozdobnej 
oprawie i dołączone do nich będą 
fotografje P. Prezydenta. 

Rocznica bitwy pod Łowczówkiem 
Dn. 8 b.m. odbędzie się uroczy- 

sty obchód bitwy pod Łowczów- 
kiem. Komitet, pod przewodnictwem 
starosty p' Marossany'ego ustalił na- 
stępujący program: O godz. 8.30— 
odjazd z Tarnowa do Łowczówki 
specjalnym pociągiem, o g. 9.30— 
nabożeństwo żałobne i pochód na 
cmentarz, celem złożenia wieńców 
na grobach poległych legjonistów. 
Komitet zwraca się do wszystkich 
uczestników bitwy pod Łowczów- 
kiem o nadsyłanie pamiątek, zwią- 
zanych z tą bitwą, celem zebrania 
ich i złożenia w muzeum  wojsko- 
wem. lInformacje i pamiątki nadsy- 
łać należy pod adresem Związku 
Legjonistów, oddział w Tarnowie, 
plac Katedralny. 

Rocznica zwycięstwa pod Płow- 
cami. 

Odbyło się we Wrocławku zebra- 
nie komitetu obchodu  600-lecia 
zwycięstwa pod Płowcami. Postano- 
wiono we wrześniu 1981 roku ucz- 
cić 600-lecie zwycięstwa Płowie- 
ckiego. 

Na miejscu bitwy w Płowcach, 
gdzie dzisiaj istnieje cmentarzysko 
i kapliczka ufandowana w połowie 
ubiegłego stulecia zostanie wznie- 
siony pomnik, Komitet ma już pro- 
jekt pomnika wykonany przez pro- 
fesora politechniki warszawskiej dr. 

architektury Oskara Sosnowskiego. 
Projekt przewiduje usypanie kopca, 
na którym stać będzie obelisk gra- 
nitowy w wysokości 3 metr. Przy 
obelisku za pomocą pasa rycer- 

skiego utwierdzony miecz bojowy 
ze stali nie rdzewiejącej długi 5,5 
metr., rękojeść z bronzu w formie 
krzyża wystaje u góry, w ogniwach 
pasa herby ziem, których chorągwie 
brały udział w bitwie, w spięciu 

Bo — tarcza herbowa Polski. O- 

ok komitetu Płowieckiego zawią- 
zał się lokalny komitet w Brześciu 
kujawskim, który rocznicę 600-lecia 
zwycięstwa płowieckiego zamierza 
uczcić wzniesieniem w Brześciu 
pomnika  Łokietkowi. 

Dupina i Sherlocka w jednej osobie. 

Pociągnęła go zapewne sama forma 
noweli detektywicznej, jej kanon 
kompozycyjny, do którego pisarz 
musi się zastosować. Wymaga ta 
forma od pisarza przedewszystkiem 
nieprzeciętnej pomysłowości w stwa- 
rzaniu akcji utworu i precyzowania 
jej w najdrobniejszych szczegółach, 
które detektywowi służą za przesłan- 
ki do wniosków, rozwiązujących za- 
gadkę danego przestępstwa. Tę fan- 
tazję doskonale rozwiniętą posiada 
Conan Doyle, lecz Chesterton prze- 
wyższył go, pogłębiając swego bo- 
hatera psychologicznie i analizując 
psychologiczne motywy działania 
opisywanych przez siebie zbrodnia- 
rzy. nowelach Conan Doyle'a za- 
równo bohater, Sherlock Holmes, jak 
i cała różnorodna (zresztą zew- 

nętrznie) galerja złoczyńców, trakto- 
wana jest szkicowo, sylwetkowo. 
Conan Doyle'a interesują przede- 
wszystkiem funkcje śledcze i mecha- 
nizm przestępstwa, a z tego powo- 

du jego ludzie to raczej martwe ele- 
menty pewnej, zgóry przygotowanej 
formuły matematycznej. Opisuje on 
technikę zbrodni i technikę docho- 

dzenia. Czyni to w sposób mistrzow- 
ski i nigdy prawie nie powtarza się 

w sytuacjach ani w szczegółach. 
Chesterton nie przypadkowo u- 

czynił detektywem księdza, a więc 
duszpasterza. Ojciec Brown nie pro- 

wadzi śledztwa po to, by złoczyńcę: 
i ać go w ręce spra” р Та    
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SEJM 
Z komisyj sejmowych. 

Komisja budżetowa. 

Żale endeckie z powodu konfiskat. — 
Budżet Min. Reform R:lnych. 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
misji budżetowej przed porządkiem 
dziennym zabrał głos pos. Kornecki, 
prosząc przewodniczącego pos. Byrkę 

o interwencję w sprawie konfiskaty 
przez władze wileńskie „Dziennika 
Wileńskiego" i dwóch innych pism 

za podanie przez nie przemówienia 
pos. Trąmpczyńskiego według” djarju- 

sza sejmowego. i 

Przewodniczący pos. Byrka oś- 
wiadczył, że nie może interwenjo- 
wać, albowiem djarjusz nie może 

być traktowany, jako protokół ofi- 

cjalny posiedzeń komisji. Dlatego 

odesłał pos. Korneckiego na zwykłą 
drogę prawną. 

Następnie przystąpiono do bud- 

żetu Ministerstwa Reform Rolnych. 

Sprawozdawca pos. Sanojca omówił 
na wstępie trzy sposoby, za pomo- 

cą których może być dokonana re- 
forma rolna: 

|) Przez wywłaszczenie bez od- 

szkodowania, 2) przez jednorazowe 
przejęcie przez rząd obszarów ziem- 

skich za pomocą obligacyj, 3) przez 

dobrowolną parcelację prywatną. 

Mówca następnie omawia pro- 

ces walki o reformę rolną i prze- 

chodzi do działalności Ministerstwa 
Reform Rolnych, wskazując na tru- 

dności, z jakiemi boryka się min. 
Staniewicz, 

Na rok 1929—30 przeznaczono 
12 miljonów na dotacje dla fundu- 

szu ulgowego, t.j. na obniżenie 

procentów za kupno ziemi. Fundu- 

szu ulgowego i kredytów ulgowyca 

preliminowano na 23 miljony. Nh 

walki z. wysokiemi procentami prze- 

znaczono w wydatkach nadzwy- 
czajnych 1125 tys. Na fachową po- 

moc instruktorską | miljon zł. Mi- 

nisterstwo na parcelację przeznacza 

coraz większe kontygenty. 

W roku 1929 przewidziane jest 

przejście w ręce chłopskie 107 ha. 

Mówca zaznacza, że wysiłki rządu 

w tym kierunku są duże, ale nasu- 

wa się pytanie, czy ten trud ma 

przed sobą przyszłość. Dalej mówca 

przechodzi do _ szczegółów i staty- 

styki, podkreślając, że Bank Rolny 

ogółem udzieli kredytów krótkoter- 

minowych na sumę 216 miljonów, 

długoterminowych na sumę 69 mil- 

jonów. Mówca omówił szczegółowo 

każdą pozycję budżetu i prosił © 

przyjęcie przedłożenia. Na tem ob" 

rady przerwano do godz. 4 po po- 

łudniu. 
Na popołudniowem posiedzeniu 

w dyskusji nad budżetem Min. Re- 

form Rolnych zabierali głos: pos. 
Malinowski (Wyzw.),  Kwapiński 
(Р.Р.5.), Kornacki (K. Nar) oraz po- 

sel Kamieniecki (B.B.) który podzie- 

lając, ogólne tendencje oszczędno” 

ściowe w budżecie, uważa, że bud- 

żety Ministerstwa Rolnictwa i Re- 

form Rolnych powinny być procen- 

towo zwiększone w porównaniu do 

innych resortów w dziale wydat- 
ków inwestycyjnych. Konieczna jest 

także rozbudowa aparatu Minister- 

stwa u dołu i powiększenia perso“ 

nelu w powiatach, zwłaszcza tam, 

gdzie prowadzona jest komasacja. 

Ceny ziemi w niektórych wojewó- 

dztwach są zbyt wysokie. Należy 

rozbudować tańszy kredyt krėtko- 

terminowy. Mówca uważa, iż niety- 

le chodzi o wzmocnienie elementu 

polskiego na Kresach, ile o wypeł- 

nienie pewnych zobowiązań wzglę- 

dem žolnierzy i zapwnienie elemen- 

towi osadniczemu warsztatów pra- 

cy. Nie przyszliśmy na Kresy po 

to, aby kogokolwiek wynaradawiać. 

W końcu mówca przeciwstawia się 

próbom zmiany ustawy o reformie 

rolnej, apelując o zrozumienie dla 

HA NTA III NIO II I KS III KS 

przedmiotem jego dociekań, stan 

psychiczny, w którym winowajca 

opełnił czyn występny, pobudki, 

które kierowały jego ręką. Ojciec 

Brown, stając wobec dokonanego 

morderstwa, nie węszy, jak bohater 

Conan Doyla, śladów mordercy, nie 
szuka z lupą przy oku śladów, od- 
cisków palców, resztek popiołu i t. p. 

nici przewodnich, wiodących na trop 

właściwy, ale własną duszą zagłębia 

się w atmosferę występku, utożsa- 

mia się psychicznie z niewidocznym 
złoczyńcą i w ten sposób przez ana" 

logję odnajduje go—zwykle w naj- 

bliższem otoczeniu, wśród najmniej 

poszlakowanych osób. O swej ory- 
ginalnej „metodzie" powiada ksiądz 

Brown: „Doprowadzam się do takie- 

go stanu, że istotnie widzę siebie, 

swoje własne Ja popełniające zbrod- 

nię. Nie zabiłem tych ludzi w zna- 

czeniu fizycznem, ale to nie w tem 

rzecz. Zwykła cegła lub jakikolwiek 

mechanizm mógł zabić ich w zna” 

czeniu fizycznem, Ja staram się zro* 

zumieć, co wpłynęło na tego czło” 

wieka, że stał się takim i myślę tak 

długo, dopóki nie stanę się do niego 

zupełnie podobnym we wszystkiem— 

prócz zgody na czyn ostateczny”... 
Trzy tomy, wydanych w prze- 

kładzie polskim opowiadań Chester- 
tona są praktyczną ilustracją tej 

niezwykłej w operującej szablonami 

beletrystyce kryminalnej teorji. Przy- 

kłady są niezmiernie urozmaicone, 
opisane wypa      

    

dki zawierają tyle po- | 

wniesionego budżetu Ministerstwa 
Reform Rolnych. 

Pos. Baran (Ukr.) omawia wy- 
konanie reformy rolnej w Małopol- 
sce Wschodniej, domaga się parce- 
lacji gruntów kościelnych i żali się 
się na politykę finansową Banku 
Rolnego wobec spółdzielń ukraiń- 
skich. 

Następne posiedzenie komisji dziś 
o godz. 10 min. 30. 

Na porządku dziennym budżet 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społe- 
cznej. 

* 

Komisja sejmowa reform rol- 
nych obradowała dziś nad wnio- 
skiem pos. Kapelińskiego i towarzyszy 
z Wyzwolenia w sprawie nadużyć 
przy sprzedaży i wydzierżawianiu 
majątków państwowych w wojewódz- 
twie kieleckiem. Komisja odroczyła 
decyzję w tej sprawie do czasu 
udzielenia wyjaśnień przez Najwyż- 
szą Izbę Kontroli, do której komisja 
się zwróciła. 

Komisja konstytucyjna. 

Na posiedzeniu komisji konsty- 
tucyjnej pos. Piłsudski przedstawił 
szczegółowo wszystkie wnioski, zgło- 
szone w toku dyskusji i wyjaśnił 
ich wzajemny stosunek. 

Przemawiało potem szereg po- 
słów, stawiając bądź nowe sformu- 
łowane propozycje, bądź też bliżej 
je uzasadniając, 

Przystąpiono zkolei do głosowa- 
nia. Odrzucono naprzód wniosek 
posłów ukraińskich o przejście do 
porządku dziennego nad wnioskiem 
B. B., będącym przedmiotem obrad 
komisji, a przyjęto wniosek uzgodnio- 
ny przez większość klubu następu- 
jącej treści: 

Na podstawie art. 125 ust. 3 u- 
stawy konstytucyjnej z dnia 17 
marca 192| roku Sejm przystępuje 
do rewizji konstytucji. 

Uchwała ta oznacza początek 
postępowania rewizyjnego. 

Zkolei uchwalono,. że podstawą 
rewizji będą wnioski zgłoszone bądź 
przez rząd bądź przez posłów w 
trybie ust. 2 art. 125 konstytucji. 
Wnioski, które miały zakreślić ter- 

miny zarówno dla zgłaszania wnio- 
sków poselskich, jako też dla prac 
komisji, odrzucono 16 głosami prze- 

ciw 15. Odrzucono także propozy- 

cję pos. Piłsudskiego, aby dyskusja 
w komisji odbywała się nie tylko 
na podstawie, ale i w granicach 
wniosku. 

Posłowie Komarnicki i Piasecki 
zgłosiłi wnioski mniejszości, miano- 

wicie pos. Komarnicki w sprawie 

możności przedkładania wniosków, 
mających tylko 15 podpisów oraz 

w sprawie terminów porządkowych, 
pos. Piasecki zaś zarówno co do 
meritum swych propozycyj, jak i co 
do opinji komisji regulaminowej. 

Na szczegółowe postanowienia 
regulaminu nie odbiegające zresztą 
od regulaminu ogólnego, komisja 
zgodziła się bez głosowania. 
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ŚRODA LITERACKA 60, 
Zapowiedź dyskusji na temat 

Kordjana, recenzji p. Łopalewskie- 
go i sposobie w jaki interpretowała 
Reduta dzieło nieśmiertelnej poezji 
romantycznej zgromadziło znów du” 
žo osób przeważnie młodzieży. Z 
gości zauważyliśmy, coraz częściej 
zaglądającego na Środy, p. kurato- 
ra Pogorzelskiego z rodziną i p. Po” 
niatowskiego, dawnego działacza wi” 
leńskiego. Po obszernym i rzeczo- 
wym referacie prof. Pigonia, zabie- 
rali głos w dyskusji: p. Piotrowicz, 
p. Węsławski, dwa razy prof. Lima" 
nowski, p. Małkowski, p. H. Ro- 
mer, prof. Srebrny. Kolejno roz- 
trząsano stosunek Kordjana i poe- 
zji romantycznej do współczesnego 
społeczeństwa, przyczem zarysowa- 
ły się bardzo ciekawe różnice po- 
glądów na uczucia: jakie mają i 
mieć powinni Polacy po odzyska- 
niu niepodległości. Czy trwać w za” 
patrzeniu się w Polskę, jako świę- 
tość i ideał, czy obchodzić się z 
pojęciem Ojczyzny  pocodzienne- 
mu? Te ciekawe dyskusje przecią- 
gnęły się do północy prawie. H-R. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Biała sukmana. j. E. biskup 
Bandurski. Opowieść z czasów Ko- 
ściuszki. 1928. Warszawa. Nakład 
S. S. Loretanek. 

— Miłość wioski rodzinnej ]. E. 
biskup Bandurski. 1928. Ideał Nau- 
czyciela ludowego. Warszawa. Na- 
klad S. S. Loretanek. 

— (Ciężka służba, Powiastka z 
czasów Żółkiewskiego. Warszawa. 
Nakład S. S. Loretanek. 1928. 

Bezpretensjonalne opowiadania 
w tonie popularnym, ze szlachetną 
tendencją. Najbardziej wartościowym 
jest epizod historyczny o Żółkiew” 
skim. 

— (ud Zmartwychwstania, Ma- 
rjan Popiel. Warszawa. Nakł. autora. 

Książeczka 104 str. pisana wier- 
szemi! Np. Komendant mówi „Oby- 
watelel“ Już postanowiłem, I serca 
bicie też żastanowiłem (R) 

„Gdy broń ułapim i ładunków 
paczki, zaczniemy strzelać nieco 
grubsze kaczki!" Śliczności! A to: „Au- 
stryjacka pycha, która na ludzi krok 
za krokiem czycha! Mozolnie rymu- 
je autor z chojnie, tzn. hojnie wszedłem 
z wiedłem t. zn. wiodłem; jest też o 
tem że gwiazdy syk (I?) leci w dół, 
a oni „z błędnych kół zjeżdżają do 
Tater(1) w dzienną straż. Tak Wie- 
kiem!“. Że też nikt nie przestrzeże 
biednego człeka o niepotrzebnem 
marnowaniu czasu i papieru, nie 
mówiąc o pieniądzach! hr. 

  

Strzeżcie się przeziębienia. 
Zbliża się zima z jej srogiem powietrzem 

j każdy musi zaopatrzyć się w kalosze i 
śniegowce, dla pań zaś, które dbają także 
o elegancję śniegowców, wskazanem jest, by 
przy kupnie żądały wszędzie okazania wy- 
robėw „Ouadrat“ i przy porównaniu z inne- 
mi z łatwością dojdą do przekonania, iż 
śniegowce „Quadrat* są naprawdę najbar= 
dziej elegunckiemi, najtrwalszemi, najcie- 
plejszemi w porównaniu z innemi. Jakość 
gwarantowana. 4026 

  

  

SALA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO "KLUBU ul. Mickiewicza 33-a. 
Dziś w piątek 7 grudnia rb. o g. 8 i pół wiecz. były prezydent rosyjskiej konstytucji 

WIKTOR CZERNOW 
Wygłosi ostatni odczyt na temat: 

„Kryzys i wzrost demokracji, paneuropeizm i zagadnienie Wschodu*. 
Bilety w cenie od 75 gr. do 3 zł. przy wejściu od godz. 5-ej.   
  

    Uwaga! 

WACŁAW NOWICKI, 

Towary zimowe. 

  

Chesterton tajemniczość i zagadko- 
wość danej sytuacji doprowadza do 
absurdu i zaczynamy podejrzewać 
go, że parodjuje swych poprzedni- 
ków na tem polu. 

Lecz tak nie jest. Autor umyśl- 
nie piętrzy trudności przed samym 
sobą, przedstawiając fakty tak od 
siebie odległe, te pojęciowe skoja- 
rzenie ich w logiczną całość wydaje 
się napozór niemożliwe. | tu wystę- 
puje na jaw doskonałość księdza 
Browna i doskonałość jego metody. 
Te wszystkie różnorakie od sasa i od 
lasa znaki zjawiska, dla zwykłego oka 
nic nie znaczące, umie Brown ze- 
brać w całość, umie mroczne luki 
między niemi wypełnić własną wy- 
obražnią, by w rezultacie otrzymać 
zwierciadło zbrodni, w którem ut- 
kwiła twarz przestępcy. „Tak tedy— 
wyjaśnia ojciec Brown—dajmy na to 
w Hamlecie, groteskowość grabarza, 
kwiaty szalonej dziewczyny, wy- 
kwintność Ozryka, niesamowita bla- 
dość ducha, szydercza mina czaszki 
—wszystko to splata się w wieniec 
różnych osobliwości dokoła prostej, 
tragicznej postaci jednego człowieka 
w czarnym stroju*. W opowiadaniu 
„Dziwne kroki" ojciec Brown, sie- 
dząc w kantorku westibulu hotelo- 
wego w tym czasie, gdy opodal 
w sali klubowej odbywa się wy- 
stawny obiad, konstatuje kradzież 
srebrnego serwisu z tej sali i wy- 
krywa odrazu sprawcę kradzieży. 
Nie ruszał się przy tem z miejsca, 

— — — — 
Cenne bezpłatne PODARUNKI na gwiazdkę Śpieszciel 

otrzymają wszyscy, którzy nabędą towar w firmie 

Największy wybór KONFEKCJI, GALANTERJI oraz modnego, gwarantowanego 

OBUWIA marki „Słoń”, „Moc* i wytwórni własnej. 
Ceny niskie i stałe. — Nowinki karnawałowe, 

Prosimy oglądać nasze wystawy bezpłatnych podarunków. 

  

   

  

Wilno, ul. Wielka 30. 

3972 0 

dział nic, tylko słyszał, umiał słu- 
chać, umiał skojarzyć pewne oso- 
bliwe wrażenia słuchowe, które 
przypadkowo odebrał. No, a oprócz 
umiejętności, a raczej talentu kojarze- 
nia wrażeń pomagał sobie—intuicją. 
Ten dar intuicji — to podłoże psy- 
chologicznej metody ojca Browna. 

Nowelom Chestertona można by 
zarzucić jedno: 
wypadki pozbawione są rozciągłości 
w czasie i przestrzeni. Jak w kla- 
sycznej dramaturgji—tak tutaj autor 
zachowuje jedność miejsca i czasu.” 
Zbrodniarz znajduje się zwykle na 
miejscu dokonanego przestępstwa, 
wolny od podejrzeń i nieposzlako- 
wany. Dopiero ojciec Brown umie 
wypatrzeć go w otoczeniu i zmusić 
do przyznania się, a bardzo często— 
do skruchy. Rzadko bowiem ma 
do czynienia ze zbrodniarzami na- 
łogowymi. Interesuje się głównie 
występkami, popełnianymi przez 
normalnych bądź co bądź ludzi pod“ 
wpływem namiętności. I zawsze po- 
zostaje duszpasterzem. Sutanna jego 
nie jest przebraniem, kostjumem, 
jeno istotną częścią jego osoby. 

Stwarzając postać tego detekty- 
wa w sutannie, Chesterton odnowi 

wszystkie niemal - 
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i rzec možna — odrodzil wyprowa- 2 
dzoną na manowce ordynarnej sen- 
sacji nowelę kryminalną. 

T. Łopalewski. 
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W dniu 5 b. m. około godziny 

9 wiecz. na drodze prowadzącej do 

Mickun zabito gajowego tamt. lasów 

państwowych Jana Lachowicza. W 
kilka chwil po wypadku na poste- 

runek P. P. w Mickunach zgłosił się 

| pewien wieśniak, który zeznał, że ja- 

qcy z nim razem z Wilna z roz- 

prawy sądowej dwaj mieszkańcy wsi   iewiaryszki gm. mickuńskiej Fran- 

ciszek Saanowski i Antoni Nurasz- 

kiewicz umówili się urządzić zasadz- 

tę, na Lachowicza, który będąc rów- 

ł 
. r 

'Ziemia Grodzieńska brata 
(Relacje wł. koresp. 

Z INDURY. 

W związku z dziesięcioleciem 

3] Pułku Strzelców Grodzienskich 

*23 Pułku Ułanów Grodzienskich 

dnia 17-XI b. r. zabawa taneczna 

z udziałem delegacji pułków odbyła 

ię w Indurze. 

Dzięki energji i zdolnościom or- 

gańizacyjnym pana burmistrza San- 

kowskiego, jego zastępcy i p. sekre- 

tarza Kozłowskiego, już w kilka 

chwil po przybyciu orkiestry 81 p. P 

Strzelców Grodzieńskich sala byłe 
zapełniona. Licznie stawili się ci, 

którzy najwięcej pracy i energji 

wkładają w pracę społeczną okolicy 

—a więc nauczycielstwo, urzędnicy 

gminy i magistratu, kierownik pocz- 

ty, przedstawiciele P. W. i t. p., jak 

również stawiła się duża ilość oby- 

wateli miejscowych. Po przybyciu 

na salę delegatów 81 Pułku Strzel- 

ów Grodzieńskich z panem ppłk. 

„G. Perkowiczem na czele, rozpo- 

| częto zabawę i to tak ochoczo, że 

| wkrótce na sali nie było jednego 
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| dotychczas 

| 

wolnego kąta. : SEKS 

| Lody zostały przerwane i w miłej a 

| żywej pogawendce miejscowych lumi- 

narzy z delegatami pułku dość luźny 

kontakt miejscowego 

społeczeństwa z pułkami grodzień- 

/ skiemi został ściślej nawiązany. 

W czasach przerwy w tańcach 

p.ppłk. S.G. Perkowicz krótko i do- 

bitnie zobrazował położenie Ziemi 

Grodzieńskiej w 1918 r. i w chwili 

obecnej. Na zakończenie wezwał 

obecnych do dalszej wesołej zabawy, 

co zebrani skrupulatnie wykonali. 

Ugoszczeniem delegatów pułku 

zajęła się p. sekretarzowa Kozłow- 

ska w tak miły sposób, że pozosta- 

nie długo w pamięci, jako wspom- 

nienie prawdziwej staropolskiej go- 

ścinności. 

„® ZEŁU N NY. 

Dnia 18.XI b. r. odbył się w 

mieście Łunna obchód święta gro” 

dzieńskich pułków. 
Uroczystość rozpoczęła się uczcze” 

niem pamięci poległych, przez ode- 

Wieści i obrazki z kraju. 
Złodzieje leśni zamordowali 

gajoweyo. 
nież na sądzie, gdzie oskarżał wy- 

mienionych o defraudacje leśne miał 

wracać tą samą drogą. Koło wsi 

Adamczuki na Lachowicza napadnię- 

to i zabito kłonicami. Świadek na- 

padu zeznał dalej, iż obawiając się 

łączącej z zbrodniarzami odpowie- 

dzialności uciekł w celu powiado- 

mienia o wszystkiem policję. Posą- 

dzonych o mord aresztowano i osa- 

dzono w areszcie. Okropnie zmasa”* 
krowane zwłoki Lachowicza zabez- 

pieczono do czasu przybycia władz. 

się ze swymi żołnierzami. 
„Kurjeru Wil"). 

granie przez orkiestrę 81 p. p. Strzel- 

ców Grodzieńskich marsza żałobne” 

go wysłuchanego przez zebraną lud- 

ność stojąc w głębokiem skupieniu. 

Po oddaniu czci poległym wzniesio- 

no okrzyki na cześć Rzeczypospo” 

litej i P. P. Prezydenta i Marszałka 

Piłsudskiego, przyczem orkiestra o- 

degrała Hymn Narodowy. 

O godz. 14-ej w sali miejscowe- 

go teatru wygłosił kpt. Szymański 

Wacław odczyt o formowaniu się od- 

dzałów wojskowych na terenie po- 

wiatu grodzieńskiego i augustowskie- 

go w roku 1918, poczem prelegent 

opisał krótko ważniejsze walki puł- 

ków grodzieńskich. 

Po odczycie delegacja pułków 

oddała na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza hołd bezimiennym bohaterom 

poległym w obronie Rzeczypospo- 

litej na polach okolicznych. Bardzo 
ruchliwy i ofiarny Komitet miejsco- 
wy ufundował na grobie poległych 
pomnik w postaci pięknej płyty ka- 

miennej z wizerunkiem orderu „Vir- 

tuti Militari". 

Odsłonięcie pomnika odbyło się 

w dniu I1.XI b. r. O godzinie 18-е), 

przemaszerowała ulicami miasteczka 

orkiestra 81 p.p. Strzelców Grodzień- 

skich, przyczem zatrzymując się ode” 

grała przepiękne pieśni żołnierskie. 

W lokalu teatru odświętnie przy- 

strojonym na ten dzień rozpoczęła się 

o godz. 19-ej zabawa taneczna, któ- 

ra w bardzo miłym nastroju trwała 

do godziny 3-iej rano. Tańczono 

tylko tańce prawdziwie polskie jak 

mazur, oberek, polka i t. p. nie za- 

chwycając się bynajmniej tańcami 

nowomodnemi. 

Ofiarni członkowie miejscowego 

Komitetu urządzenia tego święta 

mogą sobie powinszować pięknych 

wyników ich starań i pracy dzięki 

którym w tak miły sposób został 

zaciśnięty kontakt społeczeństwa 

miejscowego w których szeregach 

spłacali Ojczyźnie dług krwawy żoł- 

nierski Synowie Ziemi Grodzieńskiej 

z pułków grodzieńskich Strzelców 
i Ułanów. 

  

KRONIKA WILEŃSKO-TROCZA. 

— Budewa rzeźni miejskiej w N.- 
Wilejce. Jak się dowiadujemy, wWy- 

dział powiatowy sejmiku wileńsko- 

trockiego udzielił ostatnio Magistra- 
łowi m. N.-Wilejki 200,00 zł. z fun 
duszów emerytalnych na budowę 
rzeźni miejskiej. : 

“KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Akt otwarcia schroniska dla 

chłopców w Adampolu. Dnia 5 b. m. 
odbyło się uroczyste poświęcenie 
schroniska dla chłopców w Adam- 
polu powiatu nowogródzkiego. Po- 
święcenia dokonał proboszcz ks, Du- 
da-Uziewierz. W uroczystości wziął 
udział p. wojewoda  Beczkowicz, na- 
czelnik Wydziału Wileńskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego p Jocz, wizyta- 
tor p. Szulczyński, naczelnik Wydzia- 
łu samorządowego p. Strzałkowski, 
inspektor wojewódzki p. Roszkowski, 
starosta nowogródzki p Hryniewski, 
przedstawiciele sejmików wojewódz- 
twa nowogródzkiego i przedstawicie- 
le miejscowego społeczeństwa. Po 
dokonaniu aktu poświęcenia przema- 
wiał ks. Duda-Dziewierz, który w 
mocnych słowach wskazywał na cel 
zakładu, a podkreślając, że największą 
wartość w tej chwili ma praca nad 
przyszłem pokoleniem, — wyraził 
nadzieję, że zakład w Adampolu wy- 
chowa bezdomną dziatwę na pra- 
wych obywateli Państwa, Następnie 
„urzemawiał kierownik zakładu Zato- 
man, przedstawiając zakres dotych- 
czasowych prac i program na przy- 
szłość. 

P. wojewoda Beczkowicz w prze- 
, . mówieniu swem zaznaczył, że zakład 

_obecny jest próbą nowego ujęcia i 
ulepszenia opieki społecznej. W roz- 
wiązaniu palącego zagadnienia, pod- 
niesienia materjalnego i gospodar- 
czego bytu tych ziem tak bardzo 
plzez wojnę zniszczonych, stać się 
winien on ośrodkiem nietylko kul- 
tury, ale także myśli państwowej 
olskiej. W imieniu wojewody wi- 
eńskiego składa życzenia naczelnik 
Wydziału Opieki Społecznej p. Jocz, 
zaś w imieniu Kuratorjum p. Szul- 
czyński. 
"Goście zwiedzili następnie zakład, 
który mieści się w dużym odpowie- 
dnio przerobionym budynku pozos- 
tałym po dawnej zniszczonej w cza- 

_ sie wojny gorzelni. Na dole miesz-. 

  

024 ® się urządzenia gospodarcze oraz 
alnia, na parterze zaś duża sala    

  

    

rekreacyjna, sala wykładowa, gabi- 

net kierownika. Na pierwszem i dru- 

giem piętrze sypialnie chłopców. War- 

sztaty mieszczą się w oddzielnym 

budynku, gdzie narazie uruchomio- 

no warsztaty stolarskie i szewckie, 

później zaś będzie uruchomiony war- 

sztat ślusarski i kowalski. Zakład 
posiada własną elektrownię. (x). | 

KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. 

— Rozwój Zw. Strzeleckiego w 

Komajach. W Komajach odbyło się 

zebranie członków miejscowego ko- 

ła Związku Strzeleckiego, na kto“ 

rem wybrano nowy zarząd: Józef 

Piórewicz — prezes, Władysław Ry- 

chier—wiceprez., Stanisław Chawry- 
łowicz—skarbnik i sekretarz i Anto- 
ni Czujwid—komendant. Na posie- 
dzeniu powzięto uchwałę zorganizo- 
wania przy związku sekcyj: chóral- 
nej, sportowej i teatralnej. Sekcje 
te miałyby za zadanie urządzanie 
różnych imprez umożliwiając tem 

samem miejscowej ludności godzi” 
wą rozrywkę i pracowanie nad 
podniesieniem stanu kulturalnego i 
fizycznego najszerszych warstw. (x) 

— Zorganizowanie Komitetu Sa- 
mowystarczalpości Gospodarczej. 
Z inicjatywy miejscowego burmi- 
strza p. St. Hulewicea odbyło się 
zebranie przedstawicieli wszystkich 
związków i stowarzyszeń działają” 
sych na terenie Święcian. Zebranie 
miało na celu omówienie szczegó” 
łów akcji samowystarczalności go- 
spodarczej. Zdecydowano wszcząć 
odpowiednią agitację wyrażającą się 
w odczytach, pogadankach, plakatach 
it. d. W celu planowego przepro- 
wadzenia tych prac wybrano komi- 
tet, w skład którego weszli: p. Hule- 
wicz dyr., Maciusiewicz Izrael Lewin 
ip. Geniusz, (x) 

— Przychodnia  Przeciwgruźli- 
cza. Miejscowe Towarzystwo Prze- 
ciwgruźlicze postanowiło otworzyć 
w Święcianach przychodnię Przeciw- 
gružliczą. celu omówienia akcji 
organizacyjnej odbyło się w lokalu 
sejmiku posiedzenie Tow. Przeciw- 
gružliczego. (x) 

Z POGRANICZA. 
— Samolot litewski nad polskiem 

terytorjum. Przedwczoraj samolot li- 
tewski przez dłuższy czas. krążył 
nad terytorjum polskiem, dokonu- 
iąc zdjęć terenu pogranicza. 

Samolot odleciał w kierunku Bra- 
sławia. 
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Ceny konkurencyjne. 
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parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedania.į 

Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus. 

Z Muzyki. 
Koncert Artura Rubinsztejna, 

Najbliższe koncerty Wileńskiego Tow. 

Filharmonicznego. 

   
  

Nazwisko Artura Rubinsztejna, 

ma swoją już własną sławę w świe- 

cie muzycznym — przedewszystkiem 
polskim, a następnie ! europejskim. 

Rubinsztejn jest gorącym krzewi- 

cielem muzyki polskiej poza grani- 

cami kraju i ta jego ziałalność ar- 

tystyczno-propagandowa znajduje w 
Polsce pełne zrozumienie. | 

Artystą jest rasowym — świetnie 

odpowiadającym współczesnym 
prą- 

dom muzycznym panującym w dzie- 

dzinie fortepianu. Jego stosunek do 

muzyki oparty jest na reakcji czy- 

sto dźwiękowej. W każdym utworze 

szuka Rubinsztejn przedewszystkiem 

rozwiązania współbrzmienia bądź to 

na drodze harmonji bądź też poli- 

fonji zależnie od stylu danej epoki, 
do której utwór należy. Przystoso- 
wanie techniki do tego rodzaju kon- 
cepcji jest u artysty niezwykle lo- 

giczne i konsekwentne. Niektórzy 
słuchacze podnosili pewne wątpli- 

wości np. co do odtworzenia sona- 

ty appassionaty Beethovena, Można 

wprawdzie grać inaczej, ale nie spo- 

sób odmówić Rubinsztejnowi nie- 

zwykłej logiki w wykonaniu całości. 

Chopin znalazł się również w sfe- 

rze li tylko dźwiękowej i brakło mu 

owej przyslowiowej—,„poetycznošci“, 

która, nawiasem mówiąc, przyprawia 

mnie o pasję i bardzo zły humor. 

Można Chopina różnie rozumieć, 

ale na jedno musimy się zgodzić: 

wyłącznie dźwięk jest tym  materja- 

łem, z którego Chopin tworzył swo- 

ją muzykę. Reszta, tj. owa „poe- 

tyczność”* to nic innego jak wyna- 

lazek i akcessorja późniejszych sen- 

tymentalnych pań i czułostkowych 

panów. Zaciemnili ci „znawcy“ ho- 

ryzont muzyki chopinowskiej i do- 

piero dzisiejsza, współczesna nam 

generacja—oczyszcza największego 

genjusza XIX w. z niepotrzebnych 

dodatków. Nic też dziwnego, że 

czasem tu i ówdzie zajdzie pewna 

przesada w dążności do znalezienia 

piękna czystej sztuki Chopina. Szko- 

dy nie przynosi to wiele, a bądź co 

bądź przyczynia, się do niebywałe- 

go oczyszczenia zatęchłej dotąd 

atmosfery. Rozumiem też doskonale 

Rubinsztejna, który dokłada wszel- 

kich starań, by zmyć z muzyki Cho- 

pina ów nieznośny pokost „niezi- 

Iszczonych marzeń i niewyśnionych 

snów". 
Współczesne utwory zndjdója w 

sztuce Rubinsztejna swoje zupełne 

spełnienie. Trudno lepiej zagrać ta- 

ki taniec ognia M. de Falli, świetne- 

go Hiszpana, czy Petruszkę Stra- 

wińskiego. Dopiero u Rubinsztejna 

przejawia się pełna realizacja czy- 

sto dźwiękowych koncepcyj współ- 
czesnej muzyki. 

"Temperament i dojrzałość kon- 

cepcji czynią z Rubinsztejna artystę 

pur sang współczesnego i znakomi- 

tego. 
* * 

* 
W najbliższą niedzielę odbędzie 

się pierwszy w bieżącym roku kon- 

cert symfoniczny, urządzony  stara- 

niem Wil. Tow. Filharmonicznego. 

Będzie to koncert inaugurujący sze- 

reg innych. Towarzystwo uzyskało 

bowiem znaczniejszą subwencję rzą- 

dową na zorganizowanie w b. r. 

kilku koncertów symfonicznych. 

Również dzięki subwencji Towa- 

rzystwo sprawiło szereg nowych 

nut, tak, że niedzielny koncert za- 
wierać będzie szereg utworów nie- 

znanych dotąd w Wilnie. I tak u- 
słyszymy utwory Roussela, Smeta- 

ny, wreszcie suitę na orkiestrę T. 

Szeligowskiego, p. t. „Kaziuki“  o- 

snutą na tematach tutejszych. Po- 
nadto Filharmonja, pragnąc program 
jeszcze znaczniej urozmaicić, zapro- 
siła na jedyny występ znakomitą 
artystkę Irenę Dubtską, która odegra 
z towarzyszeniem orkiestry prze- 
piękny koncert skrzypcowy M. Kar- 
łowicza. Niedzielny koncert będzie 
też dowodem, że nasza młoda Fil- 
harmonja uzyskuje coraz silniejsze 
podstawy pod budujące się dopie- 
ro życie muzyczne Wilna. Dr. Sz, 

PA PETE TAT 3. UDIAT TE PEWNA POETA НЛа 

— Prowokacja. Przedwczoraj w 
rejonie Druskienik patrol K. O. P-u, 
Justrując na czółnie odcinek Niem- 
na niespodzianie został zasypany gra- 
dem kul karabinowych. Strzały posy- 
pały się ze strony brzegu litewskiego. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczno- 
ści żaden z żołnierzy nie odniósł 
szwanku. : 

Zaznaczyč naležy, iž tego rodza- 
ju pro 

      

      
wokacje żołnierzy litewskich 
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KRONIKA 
  

Piątek Dziś: + Ambrożego B. 

Jutro: Niep. P. N. M. P. 

7 Wschód słońca—g. 7 m. 15. 

grudnia | Zachód s g. 14 m. 59.       
Pierwszy dzień zjazdu starostów. 

W dniu wczorajszym w gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły 
się obrady zjazdu starostów  woje- 

wództwa wileńskiego. Zjazd otwo- 

rzył p. wojewoda kaczkiewicz, który 
w dłuższem przemówieniu poruszył 
i scharakteryzował wszystkie waż- 

niejsze sprawy znajdujące się na 
porządku dziennym obrad. Prócz 
p.p. starostów w zjezdzie uczestni- 
czą p. wice-wojewoda Kirtiklis przed- 
stawiciele Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych, radcowie Brzezicki i 
Woynowski i Stabrowski oraz naczel- 
nik wydziału rolnego w wojewódz- 
twie nowogródzkiem p. Bokun, in- 
spektor starostw w woj. nowogródz- 
kiem p. Milewicz, naczelnik wydzia- 
łu bezpiecz. w Nowogródku dr. 
Przyborowski, starosta lidzki p. Bo- 
gatkowski, p. o. naczelnika wydz. 
bezpiecz. wojew. wileńsk. p. Niekrasz 
i insp. Žytko. 

Na pierwszem wczorajszem po- 
siedzeniu zjazdu omawiano spra- 
wę klęski nieurodzaju w  woje- 
wództwie wileńskiem i działalność 
kredytową Banku Rolnego, który, 
jak wiadomo, ma za zadanie przyj- 
ście z pomocą dotkniętym nieuro- 
dzajem rolnikom. Prezes Okr. U- 
rzędu Ziemskiego p. Zączyński zło- 
żył szczegółowe sprawozdanie z 
działalności Urzędów  Ziemskich 
pracujących nad wprowadzeniem 
reformy rolnej. Następnie naczelnik 
wydziału rolnictwa p. Szaniawski 
wygłosił obszerny referat o formach 
współpracy związków komunalnych 

ze społecznemi instytucjami rolni- 
czemi, przedstawiając sprawę sko- 
ordynowania względnie rozgrani- 
czenia tej współpracy pomiędzy sa- 
morządy, a wzmiankowane insty- 

tucje. 
Poruszano również sprawę go- 

spodarki lniarskiej o czem mówił 
dyrektor Oddziału Banku Rolnego 
p. Maculewicz, Wreszcie przedmio- 
tem obrad były aktualne zagadnie- 

nia z zakresu aprowizacji i sprawy 

zalesienia nieużytków. (x) 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteo- 
rologicznego U. S. B. z dnia 6 h. m. 
Ciśnienie šrednie 'w milimetrach 
761. Temperatura Średnia -- 0,5% 
Cels. Wiatr przeważający południo- 
wo-zachodni. 

Uwagi: Pochmurno. Mgła. Mini- 
mum — 2% Cels. Maksimum +- 2° 
Cels. Tendencja barometryczna bez 
zmian. 

KOŚCIELNA 

— Roraty. W sobotę o godz. 6-ej 
rano w kościele św. Jana odbędą 
się roraty zakupione przez T-wo „ y- 
wego Różańca”. W niedzielę zaś 0 

godz. 6-ej roraty zostaną odprawio- 
ne dla Związku Szewców. 

We środę 12 b. m. w kościele 
Dominikańskim o g. 7-ej rano zos- 
taną odprawione roraty dla pracow- 
ników miejskich. 

— Zarząd Chrześcijańskiego Zwią- 
zku Zawodowego Krawców i Kraw- 
czyń w Wilnie zawiadamia swych 
członków i członkinie, iż roraty 0- 
gólno krawieckie odbędą się w koś- 
ciele św. Ducha (Dominikanów) 
dnia 8 grudnia r. b. o godz. 6 rano 
zaś nieszpory 0 godz. 16-ej, wszyst- 

kich członkiń i członków uprasza 
się o jak najliczniejsze wzięcie u- 
działu. 

— Staraniem zjednoczonych Zwią- 
zków Kolejowych Polskiego Związku 

Kolejowców i Zjednoczenia Zawodo- 
wego Polskiego w sobotę, dnia 8 
grudnia o godz. 6-ej rano odbędą 
się zwyczajem lat ubiegłych w koś- 

ciele O. O. Misjonarzy przy ul. Su- 
bocz roraty na intencję połączenia 
wszystkich kolejowców w jednej 
wspólnej organizacji. 

— Zarząd Zw. Kelnerów i Pracowni- 
ków Gastronomicznych powiadamia 
swych członków i ich rodziny, że 
w sobotę dn. 8 b. m. o g. 5 m. 80 
popołudniu odbędą się w kościele 

ne i i zamówione roraty 
elnerskie. 

OSOBISTE. 

— Urlop Dyrektora Wil. B. G. 
Kr. Dyrektor wileńskiego oddziału 
Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
Ludwik Szwykowski wyjechał wczoraj 
na dwutygodniowy urlop wypoczyn- 
kowy. (x) 

URZĘDOWA. 

— Posłuchania u p. wojewody 
wileńskiego Wł. Raczkiewicza dzisiaj, 
w piątek dnia 7 b. m. odpadną. W 
dniu dzisiejszym ze względu na 
zjazd starostów p. wojewoda nie bę- 
dzie przyjmował interesantów. 

MIEJSKA. 

— Przesunięcie terminu Rady 
Miejskiej. Jak „się dowiadujemy, 
wyznaczone na dzień 13 b. m. po- 
siedzenie Rady Miejskiej zostało 

     

— Działalność Pogotowia Ratun- 
kowego. W miesiącu listopadzie Po- 
gotowie Ratunkowe udzieliło pomo- 
cy 384 osobom. Ulokowano w szpi- 
talu 81 osobę. Wyjazdów dziennych 
było — 220, nocnych — 114, prze- 
wozów płatnych — 114. Srednia 
szybkość wyjazdu od chwili wezwa- 
nia — 2 i pół minuty. 

Najwięcej zanotowano ran  tłu- 
czonych lekko — 69, ran ciętych — 
60, złamań rąk i nóg — 18, postrza- 
łów -- 5, nagłych zgonów — 11 i 
samobójstw — 28. (x) 

WOJSKOWA. 

— Zamknięcie wojskowego kursu 
strażackiego. Zorganizowany stara- 
niem Komendy Placu wojskowy 
kurs strażacki w dniu onegdajszym 
został zamknięty. Kurs przesłuchało 
36 wojskowych z garnizonu wileń- 
skiego, w tej liczbie 12 oficerów. 
Na zakończenie kursu odbyły się 
egzamina, które wykazały doskonałe 
fachowe przygotowanie słuchaczy, 

— Kto staje do zebrań kontrol- 
nych. Dziś do zebrań kontrolnych 
stają szeregowi rezerwy i pospoli- 
tego ruszenia kat. A. C. D. (C;, C;) 
urodzeni w roku 1888, którzy w r. 

b. z jakichkolwiek ważnych przy- 
czyn obowiązku tego nie wykonali, 

Jutro i w niedzielę z racji świąt 
komisje nie pracują. (x) ' 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Odprawa hufcowych i  druży- 

nowych chorągwi harcerskiej odbę- 
dzie się w Wilnie w dn. 8 i 9 grud- 
nia b. r. z następującym programem: 

Sobota dn. 8 b. m.: godz. 9 — 
Msza św. w kaplicy prywatnej J. E. 
ks. biskupa W. Bandurskiego; godz. 
10—11 m. 80 — Referat „Wytyczne 

pracy na 1928 r. w Związku ze Zlo- 
tem Narod. i Wystawą“. Dyskusja; 
godz. 11 m. 30—18-—Sprawozdania 
drużynowych z akcji obozowej; g. 
18—16—Przerwa obiadowa; g. 16— 
18—Referat „Życie i praca zastępu*. 
Dyskusja; godz. 18—19—„Kłopoty 
drużynowych* (prośby, życzenia i 
t. p.); godz. 19—„Żywa gazetka har- 
cerska“ w „Marnym Widoku* u 
Czarnej Trzynastki W, D. H. 

Niedziela dn. 9 b. m.: godz. 10— 
12-—Sprawozdania drużynowych; g. 
12—12 m. 380—Referat „Wychowa- 

nie fizyczne w zimie*; godz. 12 m. 
80—13 m. 80—d. c. sprawozdań dru- 
żynowych; godz. 18 m. 80—15 m. 

80—Przerwa obiadowa; g. 15 m. 80 

—16 m. 30—d. ©. sprawozdań dru- 
żynowych; godz. 16 m. 80—17 m. 30 

— (Omówienie ważniejszych przepi- 

sów obowiązujących drużyny; godz. 

17 m. 30—18—Sprawy bieżące i za- 
kończenie odprawy. 

Obrady będą się odbywały w lo- 

kalu gimnazjum im. A. Miekiewicza 
(ul. Dominikańska 3/5), który łaska- 

wie użyczył K-dzie Chor. p. dyr. B. 
Zapaśnik. 

Mszę św. odprawił J. E. ks. bisk. 
W. Bandurski przewodniczący Od- 
działu Wil. Zw. Hare. Polsk. 

Na odprawę przybędą komendan- 
ci hufców i drużynowi z kilkudzie- 
sięciu środowisk harcerskich woje- 

wództw: wileńskiego i nowogródz- 

kiego". 
— Zebrania i odczyty. W. sali 

Ogniska Kolejowego, Kolejowa 19, 
o godz. I8-ej będą wygłoszone od- 
czyty na tematy: I. „Japonja“ przez 
p. Szczytta, w sobotę 8-XII 1928 r. 
Il. „Upadek Państwa Polskiego w 

dobie Sasów" przez prof. U. S. B. 
Mienieckiego, w niedzielę 9-X1I-28 r... 

— Polskie T-wo  Teozoficzne. 
W niedzielę, dn. 9-XII o g. 5 pop. 

w lokalu T-wa (Kasztanowa 2—11) 

odbędzie się pogadanka dla intere- 
sujących się na temat „Karna— 

prawo przyczyny i skutku". Wstęp 
wolny. 

NADESŁANE. 
— Odczyt Wiktora Czernowa, 

Dziś w piątek 7-go grudnia, w sali 
Klubu Handlowo - Przemysłowego 
przy ulicy Adama Mickiewicza 33-a 
wygłosi swój ostatni odczyt Wiktor 
Czernow, były prezydent rosyjskiej 
konstytuanty, pod tytułem: „Kryzys 
i wzrost demokracji, paneuropeizm 
i zagadnienia Wschodu*. 

Osoba prelegenta i zagadnienia 
przezeń w referacie poruszane, wy- 
wołają niewątpliwie duże zaintere- 
sowanie w sferach miejscowego spo- 
łeczeństwa. Początek o godz. 8'/ą 
wiecz. Bilety przy wejściu od g. 5-ej 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Świt, dzień I noc. Dziś i jutro po 
raz ostatni znakomici goście wystąpią w sło- 
necznej i pełnej humoru komedji Nicodemie- 
go — „Świt, dzień i noc*. 

Pozostałe bilety sprzedaje biuro „Orbis* 
do godz. 16.30, a od godz. 17-ej kasa 
teatru. 

REDUTA (na prowincji). 

— Dziś w Kostopolu komedja J. Szaniaw- 
skiego — „Ptak*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 

— Dzisiejsza premjera. Dziś wyborna 
sztuka francuska „Czarodziej* („Beverley“), 
grany obecnie niemal na wszystkich więk- 
szych scenach zagranicznych. Sztuka ta jest 
pełna tajemniczości i dreszczów sensacji. 

— Premjera popularna. W sobotę, jako 
w dniu świątecznym, oraz w niedzielę o g. 

       
      

mieczem* dla młodzieży szkolnej | szero- 
kich warstw publiczności. Ceny od 20 gr. 

— „Powrót do grzechu” jako popołud- 
niówka. W sobotę o g. 5 m. 30 p. p. grana 
będzie wesoła komedja St. Kiedrzyńskiego 
„Powrót do grzechu”. 

— Warszawski Teatr Narodowy w Wilnie. 
W poniedziałek 10 b. m, wtorek 11 b. m. 
oraz środę 12 b. m. artyści Teatru Naro- 
dowego na czele z Ludwikiem Solskim, 
Mieczysławem Frenklem, Józefem .Węgrzy- 
nem, Mieczysławą Ćwiklińską w gmachu 
Teatru Polskiego dają reprezentację „Pana 
Jowialskiego — A. Fredry. ` 

Na przyjazd potentatów sztuki Teatr. 
przybierze szatę odświętną. 

Giskawy koncert nastrojowy. 

— W sobotę 8 m. b. w Sali Kresowej 
(Zawalna 1), obecnie przerobionej na salę 
koncertową, odbędzie się ciekawy koncert 
nastrojowy, wykonawcami którego będą: so- 
lista na cytrze Witold Jodko, którego artyzm 
i nadzwyczajne opanowanie rzadkiego u nas, 
niestety, instrumentu („instrumentu marze- 
nia* w/g określenia Liszta) są dobrze wil- 
nianom znane, oraz p. Helena Dal, 
słynna śpiewaczka kameralna o pięknym, 
niezwykle bogatym co do skali i registrow 
głosie, który jej zdobył w. stolicy. naszej 
powszechne uznanie. Będą wykonane, m. 
in., ciekawe utwory dla cytry z fortepianem 
i dla śpiewu z cyfrą, partje fortepianowe 
wykona prof. Konstanty Gałkowski. 

Bilety w cenie od 1 zł. do 5 zł. są do 
nabycia w księgarni Zawadzkiego (Zamko- 
wa 22) oraz przy wejściu. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

PIĄTEK, dn. 7 grudnia 1928 r. 

11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny.16.10— 
1630. Odczytanie programu dziennego i 
chwilka litewska. 16.30—16.45. Kurs języka 
włoskiego — lekcja 12 prowadzi dr. Janina 
Rostkowska. 16.45 — 17.10. Audycja z cyklu 
„Chóry szkolne przed mikrofonem* pieśni 
St Moniuszki w wyk. chórów szkół pow- 
szechnych. 17.10—17.35. „Niemcy powojen- 
ne“ pogadanka popularna (ll-ga i ostatnia) 
wygł. Jan Jankowski. 17.35—18.00. „Slonim 
i ziemie słonimskie* odczyt wygł. Walerjan 
Charkiewicz. (Transmisja na inne polskie 
stacje). 18.00 — 19.00. Koncert popołudnio; 
wy. Wyk. orkiestra Rozgłośni Wileńskiej 
pod kier. Zygmunta Dołęgi, Helena Da 
(sopran) i dr. Tadeusz Szeligowski (akomp.) 
19.00—19.25. „Skrzynka pocztowa* korespon- 
dencję bieżącą omówi kierownik Progr. P.R. 
w Wilnie Witold Hulewicz. 19.25. — 19.50, 
„Impresjonizm i ekspresjonizm w sztuce 
średniowiecznej* odczyt XIII z cyklu „Zródło 
Sztuki* wygł. prof. Ū. S. B. Juljusz Kłos. 
19.50. Odczytanie programu na sobotę, sy- 
gnał czasu z Warszawy i komunikaty. 20.15. 
Transmisja z « Filharmonji Warszawskiej. 
Po transmisji komunikaty: P. A. T., polic., - 
sportowy i inne. 

Sobota, dn. 8 grudnia 1928 r. 

12.10—14.00. Transmisja poranku fsym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej, Wyk. 
orkiestra Filhar. pod dyr. J. Ozimińskiego. 
1400—14.20. „Pielęgnowanie roślin pokojo- 
wych w jesieni i zimie* odczyt z działu 
„Rolnictwo* wygł. dyr. Państw. Szkoły Og- 
rodniczej w Wiłnie Roman Kraus. (Trans- 
misja na inne stacje). 14.20 — 14.40. Trans- 
misja odczytu rolniczego z Katowic. 14.40 — 
1500. Transmisja odczytu rolniczego z War- 
szawy. 
orator. z Filnarmonji Warsz. Wyk. ork. Fil- 
harm. i Katowicki chór Oratoryjny im. Me- 
istera. 17.20 — 17.45. Transmisja z Warsza- 
wy. „Z dziejów i przeżyć narodu* wygł. prof. 
H. Mościcki. - 17.55 — 18.00. Odczytanie pro- 
gramu dziennego i chwilka litewska. 18.00— 
19.00. Transmisja z Warszawy. Audycja dla 
dzieci i młodzieży „Pan Twardowski* (baj- 
ka) w wyk. H. Nowocieniowej. 19.00 — 19.25. 
Kącik dia pań wygł. Ela Bunclerowa. 19.25— 
19.50. Kukułka wileńska. 19.50—2000. Od- 
czytanie programu na niedzielę, komunika- 
ty i sygnał czasu z Warszawy: 2000—20.25. 
Transmisja z Warszawy. Radjokronika wygł. 
dr. M. Stępowski. 20.30 — 2200. Transmisja 
z Warszawy Operetka „Krysia Leśniczanka* 
Jerzego Jarmo. Wyk. orkiestra P. R. pod 
dyr. W. Elszyka, M. Makowiecka, A. Wasiel 
i inni. 22.00—23.30. Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A. T, policyjny, sportowy 
i inne, oraz muzyka taneczna. 

Na wileńskim bruku. 
— Awantura w hurtowni szkła, 

W dn. 5 b. m. do hurtowni szkła 
Sobola przy ul. Niemieckiej 38 wtar- 
gnęło 15 szklarzy, robiąc awanturę 
właścicielowi o detaliczną sprzedaż 
szkła. Awanturujących się szklarzy, 
którzy lekko poturbowali jednego z 
pracowników sklepowych — zatrzy- 
mano. : 

— Niesumienny ekspedjent. Hir- 
szowi Sakinowi, właścicielowi sklepu 
z ubraniami 
zginęło ze skrytki na piecu 670 rb. 
w złocie. Powiadamiając o tem po- 
licję Sakin zaznaczył, że podejrze- 
wa o kradzież swego ekspedjenta - 
Abrama Aronowicza, co spowodo- - — 
wało, że w mieszkaniu Aronowicza. 
przy ul. Klaczki 4 przeprowadzono 
gruntowną rewizję i część pieniędzy 
wymienione już na dolary i złote— 
odnaleziono. 

— Harce samochodowe. Niema 
dnia żebyśmy nie notowali wypad- 
ków spowodowanych nieostrożną ja- 
zdą szoferów. Wczoraj zaś zdarzyły 
się aż trzy takie wypadki. Na ulic, 
Tadeusza Kościuszki taksówka 
14,846 prowadzona przez szofera 
Antoniego Bogusławskiego jadąc w 
kieranku miasta wpadła na przy- 
drożne drzewo. Uderzenie było tak 
silne, że taksówka uległa zupełnemu | 

Szofer, który dziwnym 
zbiegiem okoliczności nie uległ śmier- 
zniszczeniu. 

ci obawiając się odpowiedzialności— 
zbiegł. : 8 

Na zaułku Dobroczynnym tak- 
sówka Nė 37 uderzyła w słup tele- 
foniczny, co spowodowało przerwa- 
nie przewodów telefonicznych i te- 
legraficznych. Po wypadku taksów- 
ka odjechała w niewiadomym kie- 
runku. 

Na ulicy Dominikańskiej podczas 
wymijania się autobus wjechał do 
rynsztoku, co spowodowało pęknię- 
cie koła, Podczas wypadku pasaże- 
rowie szwanku nie odnieśli. 

ne 
Żeś ; AP AKR 0а 

15.15 -- 17.20. Transmisja koncertu 

          

przy ul. Wielkiej 49 || 
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0 opiekę dla dzieci zaniedhanych. 
Od trzech lat już pracuje w Wil- 

nie szkoła, o istnieniu której wiedzą 
chyba tylko nauczyciele, którzy w 
niej uczą oraz rodzice dzieci, które 
do niej uczęszczają. Poza wymienio- 
nymi nieliczne tylko jednostki coś 
o tej szkole słyszały. Jest-to szkoła 
specjalna Nr. 32 dla chłopców mo- 
ralnie zaniedbanych. 

Sama już nazwa szkoły mówi 
wiele. Nie tyle jednak, abyśmy 
mogli pominąć milczeniem jej za- 
dania. A zadania to wielkie, bo po- 
legające na przygotowaniu do žy- 
cia, wdrożeniu do pracy, przyzwy- 
czajeniu do współżycia dzieci, z róż- 
nych względów wyeliminowanych 
z pośród ich rówieśników ze szkół 
powszechnych. Znajdują się tu róż- 
ne kategorje dzieci, wymagających 
specjalnego traktowania, a więc 
obok dzieci nerwowych, dzieci prze- 
stępcze, włóczęgi, dzieci psychopa- 
tyczne, dzieci ze zmianami charak- 
teru z powodu przebytych chorób 
SE dzieci zwyrodniałe mo- 
r e st p, 

Istnienie samo tej szkoly, kon- 
centrującej wymienione nieszczęśli- 
we dzieci, jest niemałem dobro- 
dziejstwem dla szkół normalnych, 
odciążonych o ten właśnie materjał 
dziecięcy, który jest źródłem infekcji 
moralnej dla dzieci zdrowych. Nic 
też dziwnego, że szkołą taką po- 
winny zainteresować się szersze 
warstwy społeczne, którym na ser- 
cu leży wychowanie zdrowego po- 
kolenia. Nietylko ze względu na 
dzieci zdrowe, ale również na te 
wyeliminowane, które wychowywa- 
ne i kształcone w specjalnych szko- 
łach i zakładach mogą stać się po- 
żytecznymi członkami  społeczeń- 

: stwa, a które pozbawione tej opieki 

|. i nauki wyrosły na postrach i ba- 
last społeczny, powiększając kadry 
złodziei, włóczęgów, żebraków i in- 
nych przestępców. 

Taką właśnie szkołą specjalną 
jest ta, o której mówimy. Szkoła 

jednak, przy wąskim z natury rze- 
czy zakresie działania w kierunku 
wychowawczym, niewiele może zro” 
bić z dziećmi, których nie powinno 

"się na chwilę nawet wypuszczać z 
pod troskliwej i czynnej opieki. I tu 
właśnie otwiera się piękne i szero” 

"kie pole do działania dla tych czyn- 
ników społecznych, które mocniej 
odczuwają wszelkie bolączki spo” 

łeczne i gorliwie szukają sposobów 

: ich usunięcia lub zaradzenia im. 
p Wprawdzie przy wymienionej 

| szkole istnieje internat subsydjowa” 
ny przez Wydziały Opieki Społecz- 

nej Magistratu i Województwa, nad 

którym opiekę roztacza Patronat 
nad młodzieżą szkół specjalnych w 

  Uwaga!! TĘ 
Czas pomyśleć o ogłoszeniach | 

świątecznych 

„jara Wilefotiego 

Ogłoszenia 
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mączka od- ОЛЕ fal, zz 2 
dzieci, potęguje zdrowie i rozwój fi- 
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Wilnie, jednak z powodu braku 
funduszów internat ten wychowuje 
czwartą zaledwie część chłopców 
uczęszczających do szkoły. Reszta, 
po spędzeniu 4—5 godzin w szkole 
idzie na ulicę, gdzie tyle napotyka 
różnych sposobności do popełnienia 
wykroczeń, a nawet przestępstw. 

Patronat nad młodzieżą szkół 
specjalnych w Wilnie wiele mógłby 

zdziałać, pełniejszą, opieką otoczyć 

dzieci moralnie zaniedbane, gdyby 
zgrupowali się w niem i zaczęli 
pracować wszyscy, którym zależy 

na tem, aby przyszły obywatel Rze- 

czypospolitej był człowiekiem zdro” 
wym pod każdym względem i twór- 

czym. 
Ponieważ zaś miarą wartości 

społeczeństw jest procent elemen- 
tów nieprodukcyjnych, łatwo ocenić, 
jak zaslužyliby się społeczeństwu 
ludzie, którzy drogą opieki nad dziec- 
kiem moralnie zaniedbanem dążyli- 
by do zwiększenia wartości tego 
społeczeństwa, tembardziej, że owo- 
ce ich pracy dałyby się zauważyć 
w czasie, dość od nas prawdopo- 
dobnie odległym. 

Tym, których praca dla jutra po- 
ciąga służymy adresem, pod którym 

mogą zapisać się do Patronatu, al- 
bo zgłosić bardziej wydatną pomoc 
dla opisanej sprawy: Zarząd Szkoły 
Specjalnej Nr. 32, ul. Wielka 15, 
I piętro. 

Tadeusz Królikowski, 
2.XII—1928. 

irehowskiego. 

K,U RJ E R 

KINA I FILMY. 

Claude France. 
(Lux). 

Claude France, miła, subtelna 
bardzo, no i—piękna,—Claude Fran- 
ce— popełniła, niespełna rok temu— 
samobójstwo. Zostawiła po sobie 
wielki żal i niemniejsze zadziwienie, 
albowiem nikt z tych, co ją żywą 
znali i uwielbiali za świetny 
talent, urodę, bogactwo charakteru 
i umysłu, — nie znał meritum jej 
tragedji. 

Jednakże w parę miesięcy po 
zgonie pełnej życia, temperamentu, 
czaru niewymownego w pełni roz- 
kwitu piękności i sławy, artystki, 
zjawił się pewien dziennikarz (oczy- 
wiście!) amerykański (nieodzowne!) 
niejaki Mr. Carl Vidal-Hunt, twier- 
dząc, iż zna tajemnicę śmierci nie- 
odżałowanej Claude. Mówił on tak: 

„Claude France j. w. była z po- 
chodzenia Niemką. Wychowana we 
Francji uważała ją jednak za własną 
ojczyznę i w czasie wielkiej wojny 
jako młodziutka dziewczyna praco- 
wała gorliwie w jej obronie w sze- 
regach francuskiego wywiadu. Od- 
dawała przytem wielkie usługi Fran- 
cji, przyczyniając się niejednokrotnie 

lo ujęcia groźnych szpiegów nie- 
mieckich, m. ina. słynnej tancerki 
Mata-Hari, a także — jak twierdzi 

mr. Vidal-Hunt i — Atóerta Wittiga, 
swego rodzonego brata (Cl. France 
jest pseudonimem), który uważając 
się za Niemca, po niemieckiej stro- 
nie walczył. Claude miała go wydać 
w ręce władz francuskich, nie wie- 
dząc kogo wydaje i wiadomość 
o tem otrzymana przez nią, w dzie- 
sięć lat z górą po tym fakcie, miała 
być przyczyną jej tragicznej decyzji. 
Mimo bowiem wielkiego przedziału 

narodowościowego istniejącego po- 
między Claude France a jej (młod- 
szym) bratem, kochała ona tego 
ostatniego bardzo, płakała po nim 
długo, sądząc, wedle posiadanych 
przez się wieści, iż zginął w okopach, 
gdy—według wspomnianego dzien- 
nikarza — został po wydaniu go 
przez siostrę, rozstrzelany w Vin- 
cennes pod Paryżem razem z Mata- 
Hari. 

Trudno dziś stwierdzić ile w 
tem jest prawdy, w każdym razie 
jest to historja w całem tego słowa 
znaczeniu tragiczna i dodaje 
jeszcze pewnego blasku postaci 
zmarłej artystki, blasku, który każde 
wielkie przeżycie tragiczne daje 
swemu bohaterowi. 

Właśnie kino „lLux* wyświetla 
film, w którym główną postać Claude 
France odtwarza, pozwalając za- 
pomnieć o dysonansach dekobrow- 

ООО МОВ 

skiej fabuly (podobno, zresztą b. 
przerobionej dla filmu) tandetnej, 
będąc ośrodkiem dramatu i opro- 
mieniając tę sensacyjną fikcję cza- 
rem swej postaci. 

Partner jej Olaf Fjord, choć nie- 
dorównuje talentem swej partnerce 
i trochę jest nierówny (naprzemian, 
to rasowy, to, niekiedy, pospolity) 
naogół jednak zadawalająco wy- 
wiązuje się ze swego zadania. 

Zdjęcia i technicznie i artystycz- 
nie bardzo dobre. Interesujące wi- 
doki Londynu, Berlina i Konstan- 
tynopola. Piękne efekty świetlne 
i krajobrazowe (morze) zwłaszcza. 

(sk) 
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jprawą tajemniczych stzałów w parku: Relwedetim — 
(Tel. od wł. kor, z Warszawy). 

A „Sprawa tajemniczych strzałów w parku Belwederskim zajmuje żywo 
opinję publiczną. Władze, prowadzące śledztwo dokładają wszelkich sta: 
rań, ażeby rozjaśnić mroki tajemnicy, otaczającej tę zagadkową sprawę 

1 . 
į 

Badanie terenu. |   
rem wziął udział kierujący całą akcją śledztwa płk. żandarmerji Piqtkowsk: 
Władze wojskowe i cywilne, prowadzące śledztwo, ze względów zrozu” 
miałych otaczają wyniki swoich prac ścisłą tajemnicą. Jednakże już tera: 

Wczoraj rano ną miejscu zbrodni odbyło się badanie terenu, w ai 
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/ Miejski Kinematograf | Od dnia 3 do 7 grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

KULTURALNO- > Dramat w 14 akt. Wielki epos morzal 

OŚ WIATO wY NIEZWYGIĘZONA FREGATA Bohaterskie walki z korsarzami! 
Technika zdjęć bitwy morskiej prze- 

SALA MIEJSKA wyższa wszystko, cośmy dotychczas widzieli. W rolach głównych Estera Ralston, Wal- 

(Ostrobramska 5). lace Beery i Charles Farvell. Kasa czynna od g. 3 m 30 Początek seansów od g.4:ej. 

Następny program: „GARBUSE .*. 

! Film, który zdumiewa! Przeraża! Zachwyca! Porywa! 

  

  

  

KINO-TEATR Najeudowniejszy film świata z E Е Se : : 

a a s - = .Z raju bolszewickiego *. Potężny dramat 

| “| Cierpienia mił oŚCi kiego soros Polli Maiki i Polki-Ko- 
chanki. W roli głównej najsubteln. artystka šwiata OLGA CZECHOWA. W filmie biorą 

3 э udział PULKI POLSKIČH ULANOW, SŽWOLBŽEKOW oras ARTYLERJI. Cale miasto 

Wileńska 38. nasze będzie pod wpływem tego wielkiego arcydzieła. To obraz tak wielki, jak samo 

е życiel Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6,8110.15. 

ь W sobotę i niedzielę o godz. 2 ej. 

: KINO Dziś 3-ci film ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu*. Potężny dramat ojcow- 

: « podług powieści „KAPITAN SORELL 

skiego serca t iJEi0 SYN“ W rolach głównych: H. 
р. sesė B WARNER (Słynny odtwórca roli Cbry- 

2 „ stusa w fllmie Król Królów), LUIS 

1 Mickiewicza 22 WOLHEIM (Bulba z filmu „Burza*) 1 MARY HOLAN (Imogena Robertson). Pocz. 0 g. 4, ost. 10.25, 

ga Poraz pierwszy w Wilnie dłu- е аёё wielki dramai dzio- 

ы _к ; no „| gooczekiwana urocza premjera! „Ostatni carowie jowy w 12 akt, p-g 

powieści Emila Volobrega. Reżyserji: Michał Liński. W rolach główmych: znana pięk- 

| IA | ność Helena Lunda i bohater Maciste. Film wykonany na podstawie tajnych archiwów 

ke] ” Ochrony carskiej. Przygody milosne cara Wszechrosji,. Tragiczne dzieje ostatnich ca- 

i Wieika 42. rów! Gehenna więźniów politycznych! Ponure tajemniee kazamatów rosyjskich! Sceny 
o nieby»ałem napięciu. Początek o zodz. 3-ej. 

KINO Dziś wspaniały, pełny olśniewających momentów film. Zupełna nowa kopja. 

LUX 
Miekiewicza 11. 

KINO 

Wie ka .0. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 
kolejowego). 
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OPRAWA KSIĄŽEK, FOTOGRAFIJ. 
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RUKARNIA | 

INTROLIGATORNIA 
Wilno, Ś-to Jańska 1, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, druki, książki dla Urzędów Pań- 

stwowych, Samorządowych, Zakładów Naukowych. 

Bilety wizytowe, 
i wszelkiego rodzaju roboty drukarskie. 

p. t« Dama w wagonie sypialnym 
podiug powieści MAURYCEGO DEKOBRY. W rolach głównych OLAUDE FRANCE1 OLAF 

FIORD. Wyjątkowo urozmaicona akcja rozgrywająca się w Londynie, Berlinie na Ka- 

ukazie i w bolszewiekiej Rosji. Niesamowite przygody arystokraty w Raju Bolszewie- 

kim, w kazamatach czrezwyczajki. Metody postępowania emisarjuszy bolszewickich. 

Dziś! Najpotężniejsza Gamtoje wrażeń, przeżyć i uczuć, 

Podług dzieła WIKTORA HUGO 
podac a uikówe i Ned Król Henryk IW (HucENoc) 
monumentalne arcydzieło historyczne. W rolach głównych wszyscywybitni artyści znani z 

„Cud Wilków* i „Nędznicy* Sandra Milowanow, Gabryjel Gabrio i Romuald Joube. 

Uwaga: Dla uczącej się młodzieży dozwolone. Bilety honorowe nieważne 

Dziś i dni następnych! 

Wielki film produkcji francuskiej. Podszepty Demona 

Wstrząsający dramat krwawej nocy w 12 aktach. W rolach głównych: ANDRZEJ 

NOX, TERBSA BBRONAT i SAN JUANA. Wspaniałe widoki Hiszpanji. Bajeczna 

gra artystów. Początek seansów o g. 5-ej pop.. W .niedziele i święta o g. 4-ej. 

Państwowa Szkoła 
Rzemieślniczo - Prze- 
mysłowa w Lidzie po- 
szukuje sekretarza (ki). 
Oferty proszę skierowy- 

wać do kancelarji Szko- 

ły. Znajomość praktyci- 

na buchalterji i pisania 
na maszynie wymagana, 
Płaca w razie odpowied- 
nich kwalifikscyj weclug 
IX st. sł. Posada narazie 
kontraktowa. Okres prób- 
ny trzy miesiące, 

:034/2129/V1 

wszelką "||| Lokujemy "gotówkę 
pod mocne gwarancje. 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

        
     

   
K. a 

Firma istnieje 
od 1907 roku 
  

prospekty, zaproszenia, afisze 

DRUKI JEDNO i WIELOKOLOROWE. 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE.     

  

Przetarg publiczny. 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie ogłasza 

przetarg publiczny pisemny ofertowy w dniu 20-go 
grudnia 1928 roku o godz. 12-ej przy ul. Adama 
Mickiewicza Nr 23, Oddział Mechaniczny, na budo- 
wę trzech kotłów parowych, a mianowicie: 

1. Kociół parowy typu morskiego, z wysuwa- 
nem paleniskiem, o powierzchni ogrzewalnej 17 
mtr.3, ciśnieniu roboczem 12 atm., z kompletną 
armaturą i garniturem z blachy o wytrzymałości 
48—55 kg /mm? i najmniejszem wydłużeniu 27 proc., 
loco stacja Grodno. 

2. Kociół parowy typu lokomobilowego z 
wysuwanem paleniskiem, o powierzchni ogrzewałlnej 
6 mtr”, ciśnieniu roboczem 12 atm., z kompletną 
armaturą i garniturem z blachy o wytrwałości 35 — 
42 kg,jmm?* i najmniejszem wydłużeniu 26 proc., 
loco stacja Grodno. 

3. Kociuł parowy typu lokomobilowego z wy- 
suwanem paleniskiem, o powierzchni ogrzewalnej 
13 mtr, ciśnieniu roboczem 10 atm., z kompletną 
armaturą i garniturem z blachy o wytrzymałości 
35 42 kg /mm*? i najmniejszem wydłużeniu 26 proc., 
loco stacja Brześć n/B. 

Termin wykonania wyżej wyszczególnionych 
kotłów Dyrekcja oznacza trzy miesiące od daty za- 
warcia umowy. 

Oferty winne być składane w Kancelarji Dy- 
rekcji w zapieczętowanych lakiem kopertach z na- 
pisem: „Oferta do przetargu na budowę trzech ko- 
tłów parowych w dniu 20 grudnia 1928 roku odbyć 

się mającego", z jdnoczesnem dołączeniem kwitu na 

złożone w Kasie Skarbowej wadjum w wysokości 
5 proc. od oferowanej sumy do godz. ll-ej dnia 20 
grudnia 1928 roku. Otwarcie ofert nastąpi o g. l2-ej 
tego samego dnia. Dyrekcja zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta niezależnie od oferowanej sumy i 
zdolności technicznej takowego. 

Rysunki są do przejrzenia w Oddziale Mecha- 
nicznym Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie w godzi- 
nach urzędowych, przyczem odrysy rysunków kot- 
łów na żądanie oferentów mogą być udzielane im 
za zwrotem rzeczywistych kosztów wykonania tako- 
wych w sumie 8 zł. za zespół trzech egzemplarzy. 

4636/2130/V1 

Ogłoszenie przetargu. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Wilejskiego ogał- 

sza pisemny przetarg ofertowy na przetłuczenie 
13000 m* kamienia na tłuczeń dla budowy szosy | 
Wilejka-Smorgoń na odcinku Wilejka-Borowce. Tłu- 
czeń winien mieć wymiary od 3 do 8 cm podwój- 
nie arfowany i złożony w geometryczne figury. 

Oferty mogą obejmować jak całą robotę, tak 
1 częściowo. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18grudnia 1928 
roku o godz. 12 w Biurze Wydziału Powiatowego w 
Wilejce powiatowej, pokój Nr 14. 

Pisemne oferty winny być złożone najpóźniej 
w tymże dniu o godz. 11 w pokoju Nr 8, łącznie z 

pokwitowaniem Kasy Wydziału Powiatowego o wpła- 

ceniu wadjum przetargowego w wysokości 3 proc 

oferowanej sumy. 
W ofercie należy podać minimalny termin, w 

którym przedsiębiorca zobowiązuje się wykonać ob- 
jęte niniejszym przetargiem roboty. 

W Wydziale Powiatowym pokój Nr 14 można 

codziennie o godz. 12-ej do 13-ej przeglądać ogólne 

i techniczne warunki wykonania robót przez przed- 

siębiorców, projekt umowy oraz ogólne przepisy Mi- 

nisterstwa Robót Publicznych o przetargach, które 

to przepisy są obowiązujące dla oferentów. 
Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wy- 

boru oferenta w zaieżności od zdolności finansowej 
oraz solidności takowego. i 

9% (—) Witkowski Wilejka, 3/XIL 28 roku. 
4035/2141/V1 Przewodniczący Starosta. 
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Skład fabryczny: Wilno, Zawalna 27, tel. 8-95. 

  

majątków 
Dzierżawy załatwia- | 
my dogodnie za nie- 
wielkiem wynagrodze- 
niem bez kosztów 
wstępnych. 3961-0 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 152 

Pieniądze 
na oprocentowanie z 
najpewniejszą gw a- 
rancją zwrotu lokuje- 
my dogodnie. — 3962-0 
Wileńskie Biuro KO- 
MISOWO HANDLOWE 
Mickiewicza 21, tel. 1 2     

   | jojojcjojofojojojajolojo| 

8 Lekarze-DentyŚć 
|olojojolojo| EEBEGI 

LRKARZ-DENTYSTA 
JULJA 

filinag - Mafjogzej lg 
Przyjmuje 12—2i3—5 

ul. Jagiellońska 
9 — 3. 3685 

  

LEGRZE 
DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

wielka 21. 
0d9—1i18— 8. 
(Telef. 921). 2486 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, Sy- 
1iliss narząców moczo- 
wych, od 9—1, od 5—8 

wiecz. 
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. 0d 12—2 

i od 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24, tel. 

277. W. Zdr. Nr 152. 
8908 

  

  

Oszczędności jemy” 
pewnie i dogodnie. 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

3969 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. — 3584 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —2 1 5—7. 

Dr. KAPŁAŃ 
Choroby weneryczne 

i skórne 
WILENSKA 11, 

tel. 640. 
Od 10— 1 i 4—7 wiecz. 

      

  

Zostaio nagrodzone 6 zioctymi meaaiami 
4038 
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8 Akuszerki 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 8098. 3924 

ks. oficerską 
Zgubioną wyd. przez 

P.KU. Brześć n/Bugiem 
na im. Tadeusza Wąsow- 
skiego, unieważnia się. 

Н książeczkę Zgubioną "wojskową 
wyd. przez P.K.U. Świę- 
ciany za Nr 27771 na 
imię Konstantego Mar- 
kowskiego, unieważnia się 

i ks. woj. wyd. 
Zgubioną przez P.K.U. 
Święciany na im. Igna- 
cego Łowejki z r. 1 02, 
zam. fol. Cegilnia, gm. 
Pliskiej, unieważnia się. 

  

  

można kategorycznie stwierdzić, że tłem strzałów i zabójstwa w park 
Ё Belwederskim był zatarg osobisty pomiędzy zabójcą Kosowskim a żandar- 

( W mem Koryzmą (nazwisko zabitego żandarma brzmi: Koryzma, a nie Kb- | 
* rywna, jak bylo. pożenę pam, który był zwierzchnikiem Kosowskieg. 

wówczas, gdy służył on w policji śledczej. 

Proces komunistów mołodeczań- ; ; į 
skich. Sekcja zwłok i szczegóły śledztwa. 

kdo ien e wina ae sęk oe a my: że kula, która spowo- 
„ani, "BE| Oliędowy: Brzidkgii. RA erć, pasuje do rewolweru znalezionego przy aresztowanym 

do rozpoznawania sprawy przeciw- osowskim. Jedynym skrupułem jest to, że Koryzma poniósł śmierć od kuli 
Ia > Aoredasliusio Gelvuriotiyia vos оаИ sia. paėmė nės CE przy aresztowanym były ołowiane. 
śwółeidaroanóji Uagtuiny czw SAR › ie wyklucza to jednak możliwości, że wśród kul stalowych, mogła być 
lojrasi Zachodniej * jedna lub kilka ołowianych. Odciski gipsowe stóp na rozmokłym terenie 

4 c parku Belwederskiego wykazują pewne wybitne podobieństwo do odcis- 
Nazwiska wszystkich podsądnych ków stóp aresztowanego. 

Z Że: Z proce- ; Badany przez władze śledcze Kosowski wypiera się zabójstwa. Jed- 
su, dziś br I Poka Leika © ZE nakże „zeznania jego naprowadziły miarodajne czynniki na pewne dalsze 
prócz jednego Folaka-katolika oraz wskazówki. W chwili obecnej prowadzone jest śledztwo, celem którego 
jednego za reszta — to Białoru- ma być ustalenie, czy day. jakie znaleziono w parku należą tylko do 
sini prawos ah wyznania za” jednej osoby czy, też do kilku, albowiem nie jest wykluczone, że w mor- 
mieszkali w okolicach m. Lebiedzie- derstwie brały udział dwie osoby. | 
wa, pow. mołodeczańskiego, na któ- 

rego terenie działali. Strzał był dany z zasańzki 
Z pośród oskarżonych nie sta- T sę х AD 

wili się Barbara Babiej, która zdo- Sekcja zwłok Koryzmy wykazała, iż zmarły tragiczną śmiercią żan- 
Bala zbiec do Rosji oraz” Sefgjusz darm odniósł tylko jedną ranę w czoło nad nosem, która była śmiertelna. 
Czerniakow, pozóstający na wolnej Szczegół ten jest o tyle ważny dla przebiegu śledztwa, iż wskazuje, że strzał 
OE padł zbliska i z zasadki. Prawdopodobnie żandarm Aoryzma usłyszawszy 

lė Lai, ad oz o zdjął z pleców karabin i poszedł w kierunku naj- 
p O A й » Ь czas niespodziewa- adw. Pulas, Siuasynski i. Pot blitezego aż pragnąc zbadać, co się dzieje. Wów d. 

nawjot występujący z urzędu oraz Ais 

adw. Dąbrowski z Warszawy i Czer- = Е p | 
nihow, którzy bronią z umowy. Życzenie prezydenta Coelidge. 

Przewodniczy p. sędzia Al. Jo- 
| 

dziewicz, oskarża podprokurator p. WASZYNGTON. 6.XII. (Pat). Prezydent Coolidge przedłożył sena, , 
Kalapski. towi pakt Kelloga z žyczeniem, by zostal jak najprędzej ratyfikowany4 < 

Po odczytaniu aktu oskarżenia ponieważ chciałby jeszcze go podpisać, Na wczorajszem posiedzeniu ko-l/ 
przystąpiono do badania świadków, misji spraw zagranicznych senatu z powodu wniosku opozycji debatę od- 

z pośród których największe zacie- roczono do następnego piątku, kiedy Kellog przedłoży dodatkowe oświad- 

kawienie budzi wywiadowca Józef czenie. 
Sliź, którego usiłowano przed kilku —= и ы a 
dniami zamordować, by uniemożli- RZ : 49 АС Adas KA 
wić mu skompromitowanie oskar- do wyjaśnienia wszystkich wątpli- cy-kaligrafa p. Kaczora, który mia 
żonych. wości nasuwających się. poruczone zbadać czy listy i t. zw. 

Przewód sądowy dokładnie zo- , , Następnie przesłuchano świad- „grypsy* są pisane przez- poszlako- 

brazował całokształt działalności tej ków odwodowych, którzy prawie wanych oto oskarżonych. 

organizacji oraz wyświetlił jaką rolę nic konkretnego do sprawy nie Na tem posiedzenie wczorajsze 

w niej odegrali poszczególni pod- wnieśli, natomiast żądali zwrotu zakończono. 
sądni. Po przerwie obiadowej ze- kosztów przejazdów. Dziś o godz. 9 rano rozpocznie 

znawał rzeczowo kierownik działu Już późnym wieczorem dokona- się rozprawa stron, którą zapo- 
śledczego kom. P. P. w Mołodecz- no oględzin dowodów rzeczowych czątkuje rzecznik oskarżenia p. Ka- 
nie St. Cichocki, który przyczynił się oraz wysłuchano opinji rzeczoznaw- lapski. Kaer. |   

21 

  

žej, zamiejscowe—259/; drožej.    CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poczt 

katy—1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. za wyraz. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 
muje od 12—2 ppoł. 

- Wydawca „Kurjer Wileństi* S-ka z o2i. dp. 

0 
ową в 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i t 

Dla poszukujących pracy 509/, zniżki. Za numer dowodowy—20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za 

„Kurier Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* ul. Š-to Janska 1. tel. 3-40. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

zł. Zagranicą 7 zł. 

Redaktor działu gosi 

łaszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.( 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., 
z zastrzeżeniem miejsca—250/, drożej, abeleryczne—50"/, drożej, ‚ d 

tekstem 10-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany 

  

odarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. 

O. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, tel. 
w tekście I, II str.-—30 gr., 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wyd. przyj- 

IM, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika rekl.-komuni- 

w numerach niedzielnych i świąteczn.—25"/, drożej zagraniczne—1000/, dro 

terminu druku płośzeń: Oddział w Grodnie: Bankowa 15. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

     


