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pocztową
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4 zł. zagranicę

W _ sprzedaży

detal.

7 zł, Konto

cena

pojedyńczego

Dyneburg,

2 grudnia.

WIEDEN,
cje w

gubione statki. „W podróży do Władywostoku widziałbym niemniej jednostajny Ocean ziemi i statki
mia-

rozrzucone

wzdłuż

których

jest

ciałem

organicznem,

a co to znaczy, o tem

wiemy

dział na wierzących
hegemonja
wpływy

w

sesję Rady Ligi Narodów.
BERLIN,

znowu

przybierać.

ze

sekretarjat

Ligi

chodzi... Nadchodzi młoda

w duszy

tego,

co

pataczy“

dowe

łotewskie

pomina jej,
że istnieje
olbrzymi
przeszło stumiljonowy
naród,
który
nie posiada swego
Sanctissime,
jak
maleńka Łotwa, Litwa, czy Estonja.
Gdyby polityka
bolszewicka była
mniej

swoich

konserwatywna

rewolucyjnych

w

stosunku

do

pryncypów,

lub

gdyby była bardziej ludzką,

tęsknota

do jedności młodzieży rosyjskiej mogłaby przybrać bardziej niebezpieczne

formy dla tradycyj „białej Rosji". Tra-

dycyj, które na pierwszy rzut oka
źdają się być jeszcze tak silne na

Łotwie.
Konserwatyzm
bolszewicki
niebezpieczeństwo to zmniejsza. Przypływ Oceanu w duszy młodej Rosji

p. August Zaleski wyjako delegat Polski na

prasy,

jakoby

minister

Chamberlain

tego

dnia

rodzaju

zawiadomienia

|

*

nie otrzymał,

tutejsza donosi z Genewy,

6 grudnia

przyjedzie

Mussolini.

że do Lugano

Premjer

na sesję

włoski

Rady

prawdopodobnie

przybycie

na

sesję

drogą

wodną

z pominięciem

terytorjum

szwajcar-

6-12.

Jako

przedstawiciel

Litwy

pojedzie

do

Lugano

Waldemaras

w Królewcu

w

Szumauskasa.

i przeciw alkohołowi.

że Stany Zjednoczone nie mają żadnych imperjalistycznych zamiarów względem mniejszych narodów, przeciwnie pragną uszanowania ich suwerenności. Pod koniec występuje Coolidge za dałszem zaostrzeniem przepisów dotyczących prohibicji.

... PARYŻ, 6-12. PAT. jak podaje „Le Matin", w następstwie rozmowy porniędzy.
Poincarem a Parkerem Gilbertem ten ostatni oznajmił, że Stany Zjednoczone nie sprzeciwiałyby się współdziałaniu dwóch rzeczoznawców. Będą to poprostu dwaj obywatele
Stanów,

będą
tych

którzy

pomagali
Rząd
dwóch

w charakterze

swoim

prywatnym,

kolegom

z racji swej

europejskim

Federalny pozostawi
rzeczoznawców.

komisji

Zdrowie

w

uznanej

rozstrzyganiu

odszkodowań

kompetencji

danego

troskę

w

finansowej,

problematu.

sprawie

mianowania

króla Jerzego

LONDYN, 6-12. PAT. Wydany dzisiaj biuletyn o stanie zdrowia króla
stwierdza, że król spędził noc spokojnie. Rano temperatura zmalała. Ogólny stan poprawia
się powoli, a infekcja w dalszym ciągu poważńa przestała się rozszerzać.

uległa,

nie

razie większego stopnia

oznaczają

Subsydja urzędowe la urzędników w Prusach Wschodnich,
BERLIN, 6-12. PAT. Pruska rada państwa rozpatrywała w dniu wczorajszym
preliminarz budżetowy na rok 1929. Po dyskusji przyjęto wniosek centrum, wzywający
rząd pruski do udzielenia pomocy całemu pograniczu Wschodnich Niemiec, a w tych
ramach również i Prus Wschodnich. Ponadto przyjęto wniosek komisyjny. wzywający
rząd do poparcia akcji osadniczej w Prusach Wschodnich drogą przyznania rolnikom

„Ustrój

publicznej

musi

być

ną, lecz wbrew tej opinii publicznej,
przeważnie przeciw jednolitemu stano-

wisku całej opinji publicznej
danego
kraju. Bocheński ilustruje tę swoją tektóra

się

T-wa

„Ruch“.

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolntej.
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'”.
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.

WILEJKA

POW. — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewska.

WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“.
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“.
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Rewizja konstyfucji posfanowiona

a racja stanu”.

przez

posłów o wyższem
wykształceniu w
naszych parlamentach była niezwykle
wysoka. Również pod względem sprawiedliwości podziału na grupy zawodowe Sejmom polskim nic nie można
zarzucić.
A jednak praca tych
Sejmów była tak ujemna, że mniemano
iż te Sejmy z samych składają się
analfabetów. . Bocheński
akceptuje
moją tezę, że zagadnienie.
ustroju
państwa sprowadza się do zagadnienia
selekcji odpowiednich ludzi. Nazywa
to wydobywaniem elity. Kryterja, które przy procesie
wydobywania
elity
rządzącej stosuje demokracja, są nieodpowiednie. Kryterjami temi są czasami talent oratorski lub
dziennikarski, przeważnie nieodpowiedzialna demagogja. Tutaj znów Bocheński utrzy-

komisję

konstytucyjną.

WARSZAWA, 6 XII. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu
komisji konstytucyjnej pos. Piłsudski przedstawił szczegółowo
wszystkie wnioski, zgłoszone w
toku dyskusji, i wyjaśnił ich wzajemny
stosunek.

Przemawiało

potem

szereg

posłów, stawiając bądź nowe sformułowane propozycje.
bądź też
bliżej je
uzasadniając. Przystąpieno z kolei do
głosowania.

Przyjęto wniosek

ny przez większość

cej treści: Na

podstawie
z dnia

Sejm

uzgodnio-

komisji

konstytucyjnej
ku

następują

art. 125 ust. 3

17 marca

przystępuje

do

rewi

1021 roji konsty-

tucji. Uchwała ta oznacza początek postępowania rewizyjnego.
:
Z kolei uchwalono, že podstawą rewizji będą.
wnioski, zgłoszone , bądź
przez rząd bądź przez posłów w trybie

zę przykładami. Oto polityka Riche- muje, że właściwem rozwiązaniem
lieu— cała Francja jest przeciw niej, sprawy ustroju w Polsce byłaby mo-

przeciw kardynałowi,
polityka zagraniczna

Skutki

dziś

jeszcze

odczuwane.
wadził

Oto

realizację

którego
jednak
daje zbawienne

przez

Bismarck

Francję

przepro-

zjednoczenia Niemiec,

ust..2 art. 125 konstytucji. Wnioski, któ.
re,miały zakreślić terminy zarówno dla

narchja.

Uroczystości

tablica pamiątkowa ku
dzie

się

uroczyste

ku czei

gen

czci generała,

posiedzenie

udział w odsłonięciu portretu

gdzie będzie złożony

komitetu.

W

gen. Bema,

"e

‚

Bema

liczna przyjęła pomysł wysłania wojsk

ogromnego materjału,

Piemontu na Krym.
Jako
błędów opinji publicznej,

Bocheński, już jęst genjalnością. Dlatego nie coinąlem się i nie cofam
przed użyciem tęgo wyrazu, chociaż
rozumiem,
że jego użycie w stosunku do takiego: - młodzieńca
wywoła

przykład
jakgdyby

przechodzących

z poko-

łenia na pokolenie, cytuje
Bocheński
wstręt społeczeństwa francuskiego do
Austrji, a sympatję do
Prus. Wstręt
ten powstał w wieku
XVII, kiedy
istotnie Austrja była
niebezpiecznym
przeciwnikiem Francji. Ta jednak nabyta w XVII w. nienawiść do Austrji
stała się dla opinji publicznej francuskiej wytyczną
polityczną sto, a nawet sto pięćdziesiąt lat później, wobec zupełnie
zmienionych, a nawet
odwróconych stosunków, zupełnie in-

nego układu sił.

Sympatje

literatów

To

też

pisze

Bocheński,

że

opinja

niedzielę

małowanego
z

zw.

w Budapeszcie.

wieniec. Po południa
polsko-węgierski

odbęweźmie

przez .Takasa.

=

>

Kłótnie chińsko-japońskie
NANKIN,

6-12.

PAT.

Studenci

chińscy

zostali

wciągnięci

do

zakrojonych

na

szeroką skalę demonstracyj, mających na celu wywarcie nacisku na rząd, ażeby trwał
on na mocnem stanowisku, zajętem w sprawie przyszłych rokowań z Japonją, co do
uregulowania pozostających w zawieszeniu kwestyj. Dotychczas nie doszło do żadnych
zaburzeń.
Stowarzyszenie antyjapońskie wystosowało petycję do rządu nacjonalistycznego
oraz komitetu wykonawczego Kuomintangu,
w której domaga się wycofania
wojsk

japońskich z Szantungu przed podjęciem rokowań z Japonją. Stowarzyszenie
występuje również z innemi żądaniami, dotyczącemi
polityki
japońskiej w Chinach oraz
wzywa cały naród do wystąpienia
do popierania polityki zagranicznej

przeciwko imperjalistycznym
rządu i Kuomintagu.

Wybuch komby podstępnie

planom

Japonji

oraz,

wręczonej lwowskie”

Mu redakforowi

LWÓW, 6-12 PAT. Dziś, około godz. 1 po południu przybył do gmachu dziennika „Słowo Polskie** posłaniec z pakunkiem i listem do dyrektora
drukarni Skrzyczyńskiego. Posłaniec po wręczeniu pakietu,
który położył
na stole, odszedł.

W czasie otwiewania pakunku przez dyrektora
Skrzyczyńskiego
nastąpił wybuch, skutkiem którego w lokalu wyleciały szyby i papiery zaczęty
płonąć. Dyr. Skrzyczyński odniósł oparzenia i rany na głowie i piersiach.

Na miejsce wypadku przybyła straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe
i policja, która rozpoczęła śledztwo. Bliższych szczegółów nasazie brak.

pariamentem.

Raz

po raz

zobojęt-

ny. Ale Grey

tego

przez wzgląd

na

bardzej
politycznie „różowe"
i najgo koloru, koloru życia
codziennego
zbliża się do Bałtyku.
Bo
Rosja tu- bardziej przedsiębiorcze jednostki.
i spraw lokalnych.
tejsza jest cząstką żywiołu, cząstką
Jeżeli ani jedno, ani drugie nie na-*
„
О1а tych wszystkich przyczyn po- Oceanu. Czy i kiedy nastąpi odpływ? stąpi, to część ludzi. niemających na
„pracy narodowej",
bieżnie
tutaj wyłuszczonych
przed Hipotezy] zależne są od okoliczności. sumieniu żadnej.
bolszewicki ani żadnego stanowiska w tejże, rozmniejszością rosyjską na
Łotwie, Jeżeli upadnie system
mniejszością najbardziej
pokłóconą, może nastąpić gwałtowny odpływ ca- proszy się po szerokim Świecie, a renasłuchiwaniu,
najbardziej zróżniczkowaną stoi nie- łej inteligencji emigracyjnej „i znacz- szta będzie żyła w
moskiewski
Mahomet nie
Praca admini- czy. aby
wątpliwie era zwycięstw.
Stoi to, co nej części młodzieży.
Rosji będzie bar- zbliża się do bałtyckich ziem.
nie będzie udziałem ani najlepiej zor- stracyjna w nowej
Kazimierz Leczycki,
ganizowanej mniejszości niemieckiej, dziej.ponętna, niż nadbałtycka wegegospodarstwie,

Rosja

tej

uczynić :nie mógł

swoją

opinję

pub-

liczną.

Opierając się na historji ina psychologji ttumów, tłumaczy Bocheński,
że polityka zagraniczna
prowadzona
zgodnie z opinją publiczną musi być

zła. Druga ważnaą podstawa dobrej
polityki zagranicznej
—to stałość władzy. Tutaj

znowu

system

demokracji

republikańskiej daje zatrważające wyniki. Stałość rządu w demokracji par-

lamentarnej trwa zaledwie 8 miesięcy.
Taki jest przeciętny wiek
gabinetu
parlamentarnego w Europie.
Lepiej
jest w Ameryce
przy systemie
prezydjalnym. Tam jedna linja polityczna
żyje cztery lata. Lecz, niestety,
ten
plus swojej polityki kompensuje republika amerykańska tem, że nie posiada
stałości biurokracji, gdyż każdy nowy
prezydent stara się zmienić cały skład

więc

rzadsze,

Kryzysy

są

tu

lecz zato gruntowniejsze.

Stałość rządów daje tylko monarchia.
Wreszcie
trzecią częśćią książki
Bocheńskiego jest zagadnienie. elity.

i kul- doprowadzi do jakichś zmian w stonienie w stosunku do koloru białego postępów latwizacji językowej
turalnej, pomimo stopniowego
przy- sunku rządu bolszewickiego
do emi(jak tam za kordonem
do czerwonegran ów,
tedy wyjadą do Rosji naj- Tutaj
zwyczajania
się
do
_
zamieszkiwania
go). Zbliżenie obustronne
do szarewe wspólnem

wybuchy

opinji publicznej ślepe,
podniecane z
błahych powodów, obalały zbawienne
posunięcia ministrów,
Wreszcie wybuch wojny
europejskiej
to znów,
zdaniem Bocheńskiego,
w znacznej
mierze wina opinji publicznej. Gdyby
Grey
dał zapewnienie
Francji,
że
Anglja wstąpi do walki—Niemcy
nie
zdecydowałyby się na wywołanie woj-

wyższej biurokracji.

na-

określeniem, które, zastosowałem, do
pracy Bocheńskiego, było: : genjalna
książka. Rozumiem wagę tego określenia, lecz powtarzam je z naciskiem
i całą Świadomością. Jest to książka
genjalna. Nie mówię tu oczywiście o
treści tez, mówię o sposobie układu
i wykładu w tej książce,
Argumenty
swoje histotyczne i polityczne wypowiada Bocheńskiz taką siłą, že wydają się one nam jakby
. uderzeniami
młota w szkło. Mam nadzieję,. że będę w położeniu tego krytyka, któryby

pos. Piłsudskiego, aby dyskusja w komisji odbyła się nietylko na podstawie,
ale i w granicach wniosku.

hudżefowej.

Z komisji
zbudował Niemcy-mocarstwo,
opinja
publiczna, parlamenty, prasa, wszystWARSZAWA, 6 XII. PAT. Ną dzisiejszem posiedzeniu komisji budżetowej przed
ko było przeciw niemu, wygrał kam
porządkiem dziennym zabrał głos pos. Korpanję przeciw wszystkim partjom ponecki, prosząc przewodniczącego pos. Byrlitycznym tylko w oparciu o autorykę
o interwencję w sprawie
konfiskaty
tet króla. Podobnie
Cavour
zjednoprzez władze wileńskie „Dzienniką Wileńskiego” i dwuch innych pism za podanie przez
czył Włochy, czyli spełnił. cel marzeń
nie przemówienia pos. Trąmpczyńskiego we
patrjotów włoskich, ale jego taktyka
diarjusza sejmowego. Przewodniczący
. powieści Zygmunta Kra- dług
polityczna, dążąca. do tego celu, jak "po pierwszej
pos., Byrka oświadczył, że nie może interi taktyka Bismarcka była . niezrozu- sińskiego powiedział: „Oto genjusz". wenjować, albowiem diarjusz nie może być
miała dla społeczeństwa włoskiego, Krasiński miał wtedy lat 15-aście, Bo- traktowany, jako protokuł oficjalny posieczego jaskrawym dowodem było zdu- cheński dziś ma lat 19-aście. W tym dzeń komisji. Dlatego odesłął pos. Korneckiego.na zwykłą drogę „prawną.
3
mienie, z którem włoska opinja pub- wieku
same . opanowanie
takiego
Następnie przystąpiono do budżetu Mi-

publiczna raz uniemożliwia
rozumną
politykę zagraniczną
przez zbytnią
nerwowość, szustowatość, histerję, to
znów przez
zatwardziały,
niedający
się przełamać konserwatyzm. W spopożyczki na dogodnych warunkach.
sób prawdziwie tragiczny opisuje Bocheński zmaganie
się kierowników
polityki
zagranicznej
lll Republiki
ze
:
BUDAPESZT, 6-12. Komitet odsłonięcia pomnika generała Bema
udaje się 19
swoją
opinją
publiczną,
ze
swoim
grudnia t. j. w rocznicę śmierci generała Bema, do gmachu, na którym wmurowana jest

też najbardziej patrjotycznej mniej- tacja. Jeżeli dalsze wewnętrzne zlewa:
radykalizacji ani
szości polskiej. Pomimo niewątpliwych nie sie kolorów białego i czerwonego

politycznej. Jest raczej duże

Bocheński:

trwałego
— wszystko to zrobione było
nietylko niezgodnie z opinją publicz-

Francja,

Ksiegarnia

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie
numeru dowodowego 20 groszy.

do Fryderyka Il zupełnie błędnie kierowały opinją
publiczną
francuską.

nie jest jeszcze „haute marće". Zmiany, jakim

numerach

niezależna
od opinji publicznej może
być złą, lecz polityka zagraniczna za-

dziedzicznych,

„ Ma jakich rzeczoznawców godzą się Stany Zjednoczone.

z życia

przy-

doniesieniom

Ża krążownikami

rodzice:

Czy niemieckie,

więogło-

:

Wbrew

—

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa

Genjalna książka Adolfa Bocheńskiego— „Ustrój a racja stanu" składa się z trzech części. Część pierwSza, może najświetniejsza, to obrona
tezy autora, że polityka zagraniczna
ieżna od Gpinji

WASZYNGTON, 6-12. Prezydent Coolidge wystosował orędzie do
kongresu
ostatnie przed oddaniem urzędowania Hooverowi. Coolidge popiera program budowy
krążowników i żąda ratyfikacji paktu Kelloga przez
senat. Prezydent podkreśla dalej,

okrop-

przewędrowały

Opozy*

- Pożegnalne orędzie Goolidgea

chama z Czeki, depczącego
po najdroższych _ ŚwiętoŚciach.
Zarówno
Kołczak i Denikin, jak i „bolszewickije

PAT.

6-12. Prasa

KOWNO,

to

do podręczników historji.
Akt wiary
stał się aktem
propagandy.
Dusza
Młodej Rosji
przechodzi już do porządku dziennego nad samem
istnieniem bolszewizmu, nad
„mieżdousobicą* która oddzieliła
ich rodziców
od rodziców tamtych, z za kordonu...
l dusza zbiorowa
Młodej Rosji zaczyna tęsknić do własnej
„jedneji
nierozdzielnej*
duchowej
Ojczyzny.
Każdy trzeci maj, każde Święto naro-

;

towarzystwie sekretarza delegacji litewskiej na rokowaniach
Szumauskas wyjeżdża jutro, a p. Waldemaras dn. 9 b. m.

generacja,

jej

przywódców

skiego.

Młodzież ta zapytuje sama siebie:
„Gdzież jest moja
ojczyzna
duchowa?“ I większość i mniejszość posiada ją. Ona i żydzi posiadają
tylko
państwo.
l oto dlaczego w duszy
tej poklęskowej
generacji
rozpoczął
516
przypływ Oceanu.
Nie ma ona przecież
i nie może
mieć

Narodów

Mūssolini'emu

awangarda Oceanu, pełna zdro-

wej krwi, w której niema już
ności ubięgłego piętnastolecia.

się

odbędzie tam konierencję ze Stresemannem. Okoliczność, że obecna sesja Ligi Narodów
odbywać się będzie w Lugano, w miejscowości
położonej niedaleko Włoch,
ułatwi

odbywa się narazie w duszy ludzkiej.
Pokolenie Rosjan, które schroniło się
do Łotwy, jak do portu,
„gdzie niema Czeki“. Owa
najbardziej
ongiś
uprzywilejowana klasa w Europie,
a
jeszcze
doniedawna
zmuszona
do
myślenia o chlebiei paszportach Nansena mija... wymiera, wyjeżdża,
od-

"młoda

6-12.

Ligi Narodów

BERLIN,

prze-

Wezbranie

donoszą z Białogrodu: Demonstra-

solidaryzowania

SWIECIANY

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.

orjentacje hiszpańską, angielską i orPierwszym wyrazem,
którym za- zgłaszania wniosków poselskich,, jak; też.
miał zawiadomić sekretarjat Ligi Narodów, że nie będzie mógł wziąć udziału osobiście
16 głosami
leańską
-*
wszystkie
te
kierunki
są
częłem artykuł
niniejszy,
pierwszem prac komisji, odrzucono
'w sesji grudniowej Rady Ligi, „Berliner Tageblatt* donosi w depeszy:z Genewy,
że
przeciw 15. Odrzucono także propozycję

sztošci it. d.) są i inne.
diód,
Przedewszystkiem Ocean, który tak
gwałtownie odpłynął w 1919, zaczyna

Dzienniki

dowiodły

WARSZAWA, 6-12. PAT. Minister spraw zagranicznych
jeżdża w piątek 7 grudnia wieczorem przez Berlin do Lugano,

wielkich,

polityczno-kulturalne

które

Kfo jedzie do Lugano?

i niewierzących,

języków narodów

OGŁOSZEŃ:

Adolf

państwa, grożące między innemi śmiercią
i długoletniem
zieniem. Ogłoszenie tej ustawy uważane jest za formalne
szenie stanu wyjątkowego.

stosunków w Polsce. Elita mniejszości

rosyjskiej „w Łotwie
składa
się z
emigrantów t. j. jedynych
ludzi
w
Europie, których
ambasadorem
jest
tylko historja i mapa
ich Ojczyzny.
Mniejszość
rosyjska
jest
biędna.
Mniejszość
rosyjska
jest duchowo
gnębiona przez psychozę najstraszliwszej klęski, jaka dotknęła Rosję
od
czasów najazdu mongolskiego.
Jeżeli pomimo. tego rola mniejszości rosyjskiej,w Łotwie jest. tak
organicznie potężna, jeżeli stary pokost rosyjski jest tak nie do zdarcia
jeszcze
dla
młodego
państwa,
to
oprócz
przyczyn
wyłuszczonych w
korespondencjach
poprzednich
(po-

CENY

lub nadesłane 40 gr. W

złą. Autor przystępuje
do szeregu
BUDAPESZT. 6.XI1. PAT. Sytuacja w Chorwacji. przyjęła przykładów ilustrujących, że wszystko,
polityka zagraniczna jakiebardzo poważay obrót wskutek nominacji
płk. Maksimowicza co kiedy
na stanowisko wojewody zagrzebskiego.
Nowy wojewodą po- goś państwa dokonała istotnie wiellecił natychmiast rozplakatować
paragrafy
ustawy o ochronie kiego, stałego, Śpiżowego, wieczno-

jest pozostałością
po odpływie tego
drugiego Oceanu.
Biorąc rozumowo,
mniejszość ta powinna być tylko jakimś skromnym
flecikiem w
mniej„szościowej orkiestrze łotewskiej. Składa się na to wiele przyczyn. Przede„ wszystkiem mniejszość
rosyjska
w
Łotwie jest. pokłóconą i to podwójnie: partyjnie i personalnie.
Dalej
ostemplowana jest stemplem „zaborczy“,

6.XII. PAT.

Zagrzebiu,

N.

Malinowskiego.

Uderzenia młota w szkło

Ogłoszenie stanu wojennego w Chorwacji

najbardziej

uczęszczanego szlaku,
Mniejszość rosyjska w Łotwie,
z
wyjątkiem kilkunastu gmin latgalskich
w

|

cji chorwackiej z demonstrantami, jak również wypowiedzenie walki Biało:
grodowi, skompromitowały w ostatnich dniach bardzo
sytuację
Jugosłowji. W białogrodzkich kołach politycznych oŚświadczają, że obecnie doszło
w Jugoslawji do punktu zwrotnego. Siery miarodajne muszą albo spełnić
postulaty Chorwatów, albo też rozpocząć politykę silnej ręki.

ną jednostajność wody i zrzadka za-

sta,

redakcji 243, administracji 228, drukarni 262,

goraz bardziej naprężona.

Nie jeździłem nigdy do Władywostoku i nigdy dotychczas
nie udało
mi się odbyć podróży
przez
Ocean
Atlantycki,
przypuszczam jednak, że
wrażenie byłoby to same. W podróży
przez Ocean zobaczyłbym nieskończo-

Bufet kolejowy.

K.

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”.

sytuacji © Jugostawji staje SIĘ)

PRZYPŁYW OCEANU.

Księgarnia

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński.
KLECK — Sklep „Jednošč“

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń.

Nr. 20 gr.

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego.
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego.

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

lub z
P.K.O.

dodomu

czekowe

(Polesie)

TY —

DUK:

WILNO, Piątek 7 grudnia 1928 r.

Redakcja

1СА

A. Łaszuk

daje

Świetną

charakterystykę

systemu partyjnego:
jest to system
łączący wady
oligarchji demokracji.
Partja

jest

nazewnątrz

nawewnątrz

oligarchją,

zależy od demagogii. W

tej części swej książki Bocheński rozprawia się z przesądem, że dość jest
zmienić ordynację wyborczą, aby
zapewnić Polsce doskonały ustrój polityczny w tych samvch obecnych
ramach republiki parlamentarnej. Powołuje się Bocheński na to,
że ilość

odrazu

całą

jak to uczynił nisterstwa Reform Rolnych.

Sprawozdawca
pos. Sanojca omówił .na wstępie trzy.sposoby, zapomocą których może być doko-

nana reforma rolna: 1) przez wywłaszczenie
bez odszkodowania, '2) przez jednorazowe
przejęcie
przez rząd
obszarów ziemskich
zapomocą „obligacyj, 3).przez. dobrowolną

parcelację prywatną.

falę uprzedzeńia. Trudno.

jest

W mojem przekonaniu ta książka jest
genjalna.
Bocheński
lata
swoje dziecinne
spędził nad studjami strategicznemi.
Napisał pracę o poglądach generała
Camon. W jego stylu, w tych uderzeniach młota w szkło, w tem koncentrowaniu i swojej i czytelnika uwagi na
rzeczach najważniejszych, najistotniejszych, decydujących, odbija się wydatnie ta psychologja strategika. Bocheński widzi historję w linjach jakby
strategicznych, dla niego bitwy to są
wypadki krótkotrwałe, procesy polityczno-historyczne trwają dłużej, lecz
pozatem umysł jego nie widzi między
temi dwiema kategorjami żadnej różnicy zasadniczej. Tak kiedyś Karol XII
jako niedorostek, chłopak, gałopował
po jeziorach, po pękającym lodzie i
w zwojach jego mózgu
powstawały
genjalne koncepcje strategiczae.
Kilka słów lirycznych na zakończenie. Od dziesięciu lat pracuję
w
publicystyce jako skromny szermierz
ideologji
konserwatywnej
i monarchicznej. Przez ten okres czasu ilość
ludzi wśród młodego pokolenia, przyznających się do konserwatyzmu
i
monarchizmu, powiększyła się znacznie. Ale nigdy nie mogło mi sprawić
radości, gdy ktoś pokochał te hasła
szczerze, lecz potem zaczynał je bronić w sposób
nieinteligentny.
Tem
większa jest moja radość w takich
chwilach jak teraz, kiedy witam talent

pierwszorzędny,

wielkości.

ści: pieniędzy.

każdą

omówił

szczegółowo

.budżetu i prosił o przyjęcie

Pos. Kwapiński (PPS) uważa za najwa-

żniejszą rzecz, ażeby rząd ustawowo regulował cenę ziemi. Cena ziemi nie może być
regulowana wedle popytu i podaży.

Pos.

Kamieniecki mówi: Nie przyszliśmy

na Kresy po to, aby kogokolwiek wynaradawiać,
przeciwstawia się on próbom zmia-

ny ustawy o reformie rolnej, apelując o zro
zumienie

dla wniesionego

budżetu

Minister=

stwa Reform Rolnych.
Następne posiedzenie komisji
piątek o godz. 1o min. 30.
Na

porządku

dziennym

jutro w

budżet

Prezy=

denta Rzęczypospolitej i Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Posiedzenie Rady Ministrbw.
WARSZAWA, 6 XII. PAT. ;Dnia 6 grudnia rb. w godzinach „od 5 po południu do
9 min.

30 wieczorem

wodnictwem

p.

odbyło

prezesa

się pod

Rady

prze-

Ministrów

prof. K. Bartla posiedzenie Rady Ministrów
na którem załatwiono
szereg spraw bieżących. Między innemi Rada. Ministrów przy-

jęła projek ustawy

o upoważnieniu

mini-

stra skarbu
do
wypuszczania wewnętrznej
pożyczki państwowej do wysokosci 100 mil-

jonów złotych w złocie,

projekt ustawy o

przedłużeniu terminu
składania zgłoszeń o
przerachowaniu
składek
oszczędnościo-

wych, złożonych

w PKO.

nowartościowych

za

w

walutach

pośrednictwem

peł-

insty-

tucyj państwowych polskich
oraz projekt
ustawy śląskiej w sprawie uchwalania i zgła
szania

wojewódzkich

>

wydawania

ustaw

śląskich

i w

„Dzienniką Ustaw Ślą-

skich*.

Powrót ministra

gwiazdę _ pierwszej

Składkowskiego

do Warszawy.

PAT.

KATOWICE, 6 XII. Pat. Minister spraw
wewnętrznych gen. Składkowski opuścił w
dniu dzisiejszym o godz. 11 przed połudn.
Śląsk, udając się samochodem do Warszawy.

włosko-tureckiego,

która

na-

Echa wizyty ambasadora Chłapowskiego u Brianda.
6. XII. PAT.

Awanse

* Ratyfikacja -

stąpiła w parlamencie wśród wielkiego entuzjazmu zebranych,
jest wyrazem zmiany nastroju między obu państwami oraż obecnej tendencji do wyjaśnienia
sytuacji
i jaknajlepszego
współżycia.

BERLIN,

że

sposobu.

przedłożenia.

Układ włosko-fureeki ratyfikowany.
traktatu

Mówca

pozycję

Cat.

6. XII.

pierwszego

Mówca zaznacza, że ani chłopi, ani państwo
nie mają.na wykup ziemi dostątecznej ilo-

RETUCEZUZZCM
BM
RZYM,

Mówca zaznączą,

zwolennikiem

„Telegrap-

w wojsku.

Jak się dowiadujemy, awanse

wyższych oficerów odbędą

w wojsku

się

dopiero w

kwietniu roku przyszłego. W styczniu doko
nane

zostaną

nowe

nominacje

stanowiska

państwowe.

jedynie

na

kilku generałów, oficerów zajmujących kierownicze

Spadzk mefeoryfu.
Przed kilku dniami

w Piatigorsku

za-

obserwowano rano spadający meteoryt, któ
ry rozłamał się ną dwie
części, przyczem

jedna część zaczęła opadąć szybciej.
‚
Mimo . natychmiastowych
poszukiwań,
dotychczas nie odnaleziono miejsca, w któ-

hen Union“ w depeszy z Paryža, dorem spadł meteoryt.
noszącej o przyjęciu ambasadora Chlapowskiego
przez
ministra Brianda,
Laska Marszałka Senafu.
zaznacza, że Polska wykazuje w 05Dnia 5 bm. pod przewodnictwem Martatnim czasie żywą działalność w kierunku dopuszczenia jej do udziału w szalka Senatu odbyło się posiedzenie komitetu nadzorczego
przebudowy gmachu Serokowaniach reparacyjnych.
natu w celu rozstrzygnięcia konkursu
na

Zwiększenie liczby sędziów śledczych.
W

Min. Sprawiedliwości omawiana

jest

sprawa powiększenia liczby sędziów śledczych we wszystkich
okręgach
sądowych
gwoli umożliwienia szybszego
prowadzenia

Śledztw. W Warszawie liczba Sędziów uległaby powiększeniu z 17 na 22.

projekt laski marszałkowskiej. W skład jury wchodzili pp. dyr. dep. sztuki i kultury
prof. Wojciech Jastrzębowski, profesorowie
Zygmunt Kamiński, Józef Czajkowski oraz
Rudolf Świerczyński..Z pośród 8 projektów
pierwszą

nagrodę

Poznania

(godło

przyznano

projektowi

p.

Ludwika Gordowskiego (godło: 3 orły) oraz
zakupiono pracę
p. Jana T. Boguckiego z
są do zwrotu w

Mit)

Prace

nienagrodzone

kancelarji Senatu.

2

SŁOWO

rozbudowujących się i wzrastających —
może najintensywniej pośród miast Wojewó-

dztwa

Nowogródzkiego

aktualną

się

staje

sprawa organizacji rzemiosła
Mówiąc o rozbudowie Stołpców — jako miasta, podkreślić trzeba, że minął tu bezpowrotnie okres
prymitywów umożliwiający pracę i zarobkowanie niefachowemu, lub niedostatecznie uzdolnionemu rzemieślnikowi. Dziś, tak budowa prywatna, jak i rządowa postępuje tu,
jedynie opierając się na bezwzględnych wymogach techniki, łączącej nowoczesną kulturę ze smakiem artystycznym, wygodę z
najbardziej posuniętą racjonalizacją. Kiedyś
zaznaczył tu miarodajny czynnik w tej dziedzinie architekt rejonowy p. inż. Wołkanowski: „Raczej mniej twórzmy, a zgodnie z
postępem, idąc
na
spotkanie przyszłości,
— niż wiele, ale na przestarzałych zasadach,
kładąc sobie tem samem kamień na drodze
rozwoju'. Słusznie, nie patrząc na jutro, gotowiśmy
nieraz coś zrobić według przesta-

rzałych

zasad,

wykorzystując

tylko

kapłana.

Pan

Harnie-

wicz lekarz w powiatowem mieście Lidzie,
korzystał jak i inne organizacje społeczne,
z lokalu parafjalnego. Ponieważ obecnie lokal był koniecznie potrzebny dla rozszerze<
nia szkoły zawodowej, opiekun szkoły powszechnie szanowany i ceniony ksiądz kanonik Bojaruniec oddał go szkole po uprzedniem powiadomieniu
organizacyj, tam się
mieszczących, by się wyprowadziły.

Macierz

szkolna

bez

sprzeciwu

opuściła

lokal, zabierając swoje sprzęty i bibljotekę, a
p. Harniewicz zrobił w obecności świadków
awanturę, wyrzucał dzieci z lokalu, popchnął
ks. kanonika i nazwał go obelżywie wyrazem, nie nadającym się do powtórzenia ani

w mowie
tokół.

ani w piśmie.

Policja spisała proObywatel.

SKORBUCIANY
—

Obrazy

niemieckie.

sać tu o tak zwanej

nowo-

gm. Rudom.

Wiele

fizjognomii naszej

Narazie jednak zwrócę uwagę
zbyt zaniedbaną, na co rzecz

czesne hasło „czas — to pieniądz"
—co
równa się zdaniu: „krzywo - prosto, aby
ostro“!
Lecz cóż ta racjonalna zasada wywołała?

zwrócono

można

dotychczas

uwagi.

Od

wsi.

na sprawę
dziwna nie

kilku

bo-

wiem już lat włościanie zdobią swe ściany
obrazami typowo niemieckiemi, które rozOto miejscowy rzemieślnik rozchwytywany noszą na zbyt dogodnych warunkach liczni
dotychczas, — uczuł, że traci grunt pod no- agenci firm Aftowęgier i t.d. W samych np.
gami. Zaczęto od niego wymagać nie tyle Skorbucianach zakupiono tych obrazów przepośpiechu — ile precyzji w wykonaniu i szło czterdzieście.
staranności. Dotychczas — nie spotykał się
A szkoda wielka!
Szkoda nieopisana.
on z tem wymaganiem, nie doskonalił się, Czyż kraj nasz niema pięknych widoków?
raczej zbywał lezącą mu do ręki robotę. Przy Gdzież samowystarczalnošė, a ma to rowbywają nowi, sprowadzani rzemieślnicy, któ niež znaczenie polityczne.
rzy zdobywają tu pracę — gdy wielu miejMoże odezwą się w tej sprawie jakie Toscowych, ot, jakieś tam dorywcze drobne ro- warzystwa?
:
boty wykonywują. Dalej — już czas działa
J. H.
Czekamy.
na szkodę zaniedbanego rzemieślnika. Pozbawione poważniejszej pracy warsztaty nie
TERNIANY gm. Rudomiūska
rozwijają się — lecz upadają; niema sił żywotnych do podtrzymywania
egzystencji.
— Smutny wypadek. Zdażył się tutaj wyNie lepiej się dzieje i w innych gałęziach padek mocno ilustrujący niski nasz stan kul-

rzemiosła.

Od

rzeźnika

wymaga

się smacz-

gotowana szynka lub kiełbasa z trzech czwar

tych zawartością wołowiny. A tu jak naprzekór, przywykło się kręcić byle, co dla niewy-

dotychczas publiczności.

Od

krawca

tak samo

żąda

od szewca.

się

szykownej

roboty,

Publiczność grymasi i

utyskuje. Wreszcie powiał prąd nowy: —
każdy chce na raty, na spłatę, a przytem co
wybredniejsi bodaj i możnłejsi — w innych
miastach tego, czego tu nie staje szukają.
Więc i te gałęzie rzemiosła szwankują.
Wśród rzemieślników
przeważa nastrój
przygnębiający, słyszy się utyskiwanie na
brak kapitałów, na brak kredytów —a tym-

czasem nastręcza się uwaga:
— Na to wam kredyt
udzielać —byście

nadal partolili?..
I jakby urzekł
gnacja trwa.
Teraz, obecny

—

`
kredytów

starosta

p.

Ž
niema

i sta-

Kulwieć,

ujął

w mocne swe ręce sprawę rzemiosła. Pragnie
on

w

tej dziedzinie

życia

społecznego

prze-

prowadzić radykalne reformy w kierunku pod
niesienia

stanu.

rzemiosła.

Jak

słychać,

ma

się odbyć w najbliższych dniach zjazd wsz.

stkich rzemieślników z całego powiatu. W
zjeździe tym również mają wziąć udział zanteresowane rzemiosłami czynniki. Niewąipliwie, wymiana zdań wpłynie korzystnie na
zmianę w sprawie rzemiosła, a o ile znajdą
się chętni i szczerzy ludzie do pracy, tem

prędzej i owocniejsza nastąpi zmiana
psze.

na le-

— „Obok rolnictwa — rzemiosło jest naj
ważniejszą dziedziną życia gospodarczego.
Przybywa rąk do pracy — ale gdy te ręce "nie będą umiały należycie pracować —
to zbraknie nam chleba jak również i prac
dla tych rąk'* — powiedział p. starosta jed-

nemu

z przedstawicieli rzemiosła.

Tkwi w tych słowach prawda i troska o
przyszłość. Niechajże ci — których to dotyczy zastanowią się nad tem, by móc ustosunkować się po myśli troskliwego gospodarza powiatu, i pójść po linji doskonalenia

„się w kierunku dobrobytu

i

KA:

о

W Brasławskiem

To

Uniwersytetowi
„W

powiecie

"19, 20, Ż1 roku

sie 55

gr.

klg.

m-ca

szkańcom

obraz mieszkań-

Sala

to w

szary o wiele gorszy niż wileński. Kartofle
* Wilnie można dostać za 1.60 pud — a u
nas proszą 1.80 a nawet 2 zł. Jak to tłumaczyć pozostawiam do rozstrzygnięcia czynnikom do tego powołanym, muszę jednak
stwierdzić, że na naszych kieszeniach urzędn.
bardzo się dotkliwie odbija taka drożyzna, *
a to są przykłady wzięte z brzegu — a jest

Lipiński Aleks.

*

walizki i odjechała z teatru.

Handiowo-Przemyslowego

Klubu

WIKTOR

, były Prezydent
Rosyjskiej Konstytuanty

wygłosi

okrzy-

wiecz.

GZERNOW

ostatni odczyt

na temat;

„Kryzysi wzrost .demokracji*,

„Paneuropeizm i zagadnienie
wschodu*,
Bilety w cenie od 75 gr. do 3 zł. przy wejsciu od godz 5-ej.

SZKOŁA
Związku Artystów Sztuki
muje

"kb

którzy

ul. Mickiewicza 33-a.

Dziś w piątek7 grudnia r. b. o godz. 8 m. 30
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niepeł-

nych dwóch miesięcy oto co znów zapisano:
„Dnia 11-go m-ca września po południu
raptowna zmiana powietrza stanęła. Zefir,
powiewiający wiatrem ciepłym i przyjemnym
zamieniać się naprzemian począł w chłodne
powietrze, i cała ta noc nieznośna była do
wytrzymania. Można było czynić wniosek z
takowego chłodu o wypadnięciu šniegun nazajutrz. Jakoż w istocie sprawdziło się. A śnieg wypadł z małym gradem w kilka minut po południu i trwał blisko godziny wpół
do drugiej". (Archiwum Państwowe w Wilnie, dział b. Okręgu szkolnego, syg. 30-1803)

swe

to do północy przed teatrem gromadziły się wzburzone rzesze widzów,
kami i gwizdem protestowali przeciwko postępkowi dyrekcji teatru.

przez te 3 dni zupełnie zagrożona

kronice po upływie

się długo spakowała

Kiedy o tem zajściu dowiedziała się
publi czność, z widowni dały się słyszeć krzyki
i gwizdy, wołano: Żądamy występu Józefiny Baker. Hałas nie ustawał mimo
próby
uspokojenia publiczności ze strony. dyrekcji. . Wówczas publiczność zaczęła się domagać zwrotu pieniędzy za bilety wstępu, a gdy dyrekcja się sprzeciwiła,
publiczność
rozpoczęła formalny szturm do kas. Musian o zawezwać pomocy policji, która dopiero,
otoczywszy silnym kordonem cały teatr w krótkim czasie zlikwidowała zajście.
Mimo

została. Na trakcie wielkim i publicznym z
niebezpieczeństwem przejeżdżano. Wypadek
takiego tenomenu oprócz
dżdżystego lata
ten przeciąg czasu do reszty mieszkańców

Lebiedziewie płacimy 70 gr. i to za tak zw.
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„Pamiątka tułaczki naszej”

Autor pięknym
rymem zobrazował tułaczkę ludu polskiego
po różnych kątach Rosji od roku 1914 do 1918 podczas wojny
Światowej. W rzewnym wierszu uwydatnioną jest tęsknota
wy-

gnańców do ziemi ojczystej.

Zanim kupisz towar zagraniczny
— Obejrzyj towar krajowy.

ich szereg bez liku, jak mieszkanie, opał i td.
Gama.

T PES

Józefina Baker nie namyślając

lipca dn.

zostały. Wszędzie prawie groble, mosty i
młyny zniszczone i zniesione przez wielkie
wody wezbrane. Podróż odbywającym mie-

Utarło się
z dawnych
iż życie na

za

przedstawienia zażądała wypłacenia jej
zgóry za 4 występy gaży. Dyrekcja teatrzyku
sprzeciwiła się temu żądaniu ze względu na olbrzymie koszty
związane z występem
p. Józefińy Baker oraz ze względu na niep: owodzenie
tancerki w obecnym
sezonie.

rząsisty deszcz

miejscach nieco wyższych zupełnie zatopione

nas w Liebiedziewie. Otóż gdy w Wilnie za
płaci

Brasławskim

1828 wypadł

com, na tak okropny widok patrzącym. Sianożęci nieylko na
nizinach, ałe też i na

przeżywany moment zadaje kłam tym sielankowym iluzjom, czy w skutek tegorocznego
nieurodzaju, czy też wskutek
trudniejszych
warunków dopilnowania paskujących pośre"dników. Jako przykład pozwalam
RSE
cenę porównawcza na chleb w
ilnie i u
stołowy

w tej spra-

Wileńskiemu:

rzone i wystawiało smutny

prowincji jest tańsze niż w mieście. Obecnie

chleb

też interwencja

i ciągle trwał w przeciągu 3c-h dni .Tak,
iż wszystkie usiewy
jarzynne, a
szczegól
niej owies zupełnie przybił do ziemi i z najlepszego zboża nietylko ziarno, ale nawet całe dźbło przepadło. Żyto miejscami pożęte w
snopie porosło. Niebo zupełnie było zachmu-

(pow. Mołod.)

— Drożyzna miasteczkowa.
przekonanie, jeżeli się nie mylę
jeszcze przedwojennych czasów,

BERLIN, 6-12 PAT. Widownią skandalicznych
scen i awantur był wczoraj w
godzinach wieczorowych jeden z teatrzyków rewjowych, w dzielnicy berlińskiej Westen, gdzie znana tancerka murzyńska Józefina Baker bezpośrednio przed rozpoczęciem

wie starosty brasławskiego, p. Z. Januszkiewicza, u władz zwierzchnich nie pozostanie,
trzeba mieć nadzieję bez wpływu na ulgi
podatkowe.
Tego rodzaju nieurodzaje, co w br. w
dziejach powiatu brasławskiego nie są zjawiskiem odosobnionem. Tak samo bowiem
było przed stu laty. t.j. 1828 r. Oto co zapisane jest w kronice Szkoły
powiatowej w
Widzach, prowadzonej podówczas przez Ks.
ks. kanoników
Lateraneńskich i podległych

przygubil“.
W tej samej

LEBIEDZIEW

Murzynicha Baker powodem skandalu w kerlińskim fzairzyku.

przed 100 lafy

Plaga nieurodzaju, jaka w br. nawiedziła

znaną.

walczą z wojskiem.

WIEDEŃ, 6-12. PAT. Dzienniki donoszą z Nowego Jorku: W prowincji Maddalena republiki Kolumbja wybuchły niepokoje.
Około 30 tys, robotników, zatrudnionych na plantacjach
rozpoczęło
strajk. Poprzecinano druty telegraficznei powzrywano tory w celu przeszkodz
nia transportom wojskowym. Doszło do starć z wojskami, stacjonowanemi
w powiecie Maddalena. Strajkującymi kierują komuniści. Gubernator ogłosił stan wojenny.
stoWedług doniesień błura Reutera strajkujący robotnicy obsadzili
licę prowincji Santa Marta, jako też parę innych miast.

północno - wschodnie ziemie tut. województwa, szczególnie powiat braslawski, jest 0gółowi czytelników
„Slowa“
powszechnie

już

w republice Kolusnbja

Komuniści

turalno - gospodarczy. Nie zawsze tak bywa, że kto pod kim dołki kopie — sam
w nie wpada.* Doświadczył tego ze smutkiem gospodarz Karol Milewski, którego świ
nia, mieszcząca się razem z krową w jednej
przegródce chlewnej wyryła podczas nocy
głęboką jamę, dokąd wpadła krowa. Wczesnym rankiem znaleziono ją tam już nieżywą.
Drobny to napozór wypadek, lecz wiele
mówiący i pouczający.
K.

nych wyrobów, doboru przetworów — gdyż
nie wystarcza po dawnemu smalona „słoninka“, nže suchy baleron, ani jakbądź przy-

brednej

LONDYN, 6-12. Donoszą z Pekinu, że prasa tamtejsza podaje alarmujące wiadomości, pochodzące od misjonarza angielskiego Simsona, o strasznych wydarzeniach w prowincji Kangsu. Rozruchy te wywołane były przez
nieposłuszeństwo mahometańskiego generała Ma, wobec rządu nańkińskiego
i przez wynikłe stąd walki, w których dziesiątki tysięcy ludzi zginęła. Wi
jednem tylko mieście Dschesan, wojska mahometańskie wyrżnęły
14.000
chrześcijan. Inne miasta są doszczętnie złupione i w znacznej części spalone.
Nędza wśród ludności nie da się opisać. Simson twierdzi, że w ciągu tych
wielomiesięcznych
walk, zginęło z głodu i zarazy około pół miljona ludzi.
-

Rozruchy

Natchniony
wiersz
dwóch Świątyń naszych
skrzydłami Orła Białego
kową dla każdego byłego
Cena egz. I zł, Do
sławski i w księgarniach

Habdanka,
przyozdobiony
obrazkami
Częstochowską
i Ostrobramską
pod
jest najstosowniejszą pamiątką gwiazd:
wygnańca Polaka.
nabycia u autora, Widze, powiat Brawileńskich.

ATSISIŲSTI

łeczeństwo, ogrzane wiarą we własne
siły.
BR
spojrzenie na dzieło wska„Kordjan* Juljusza Słowackiego w Rezuje
jego
wielkie
walory dramatyczne
ducie.
a obok i nieprze'mijającą psychologję
Próba zaprezentowania
Kordjana utworu, jego prawdę życiową, ujętą w
publiczności warszawskiej przed kilku kategorjach ogólno - ludzkich, nie tyllaty przykro zawiodła. Mówiąc języ- ko polskich.

Dzieło wciąż nowe.

kiem reporterskim — sala świeciła pu-

stkami...
Przyglądając się
wi w Reducie, mile
ilością... widzów.
przepełnione; parter
łoże zajęte... Byłem

Pokolenia

nowe,

pokolenia

młode

szukają dziś innego stosunku do przeobecnie Kordjano- szłości. Po odzyskaniu niepodległości
byłem zdziwiony — słyszy się często zdanie — musimy
Galerja i balkony zrewidować nasz stosunek do wielkich
prawie że pełny; dzieł naszej poezji romantycznej. Straraz i drugi. To sa- ciły one aktualność polityczną; próżno
mo.
duszę szarpią. Dość wspomnień niewoZastanawiając się nad tem zjawis- li i samobiczowania!
kiem nie można go sobie wytłumaczyć
Tak twierdzą ci, ca szukają nowego
poprostu faktem tłumnego przybywa- spvojrzenia na dzieła Mickiewicza i Sło
" nia młodzieży na przedstawienie załe- wackiego. W tem postawieniu sprawy
cone. Młodzież (szkolna) stanowi trze- zapomina się zazwyczaj, że Mickiewicz
cią część widzów. Jest w tem zjawisku że Słowacki nie byli tylko i wyłącznie
coś głębszego. A mianowicie:
uosobieniem bólu narodowego, symboKordjan nie był tylko dziełem naro- lem umęczonej Polski, ofiarą tragedji
dowego sumienia Słowackiego.
Nie- narodu.
To, że zagadnienie polskiej
dawał wyłącznie programu i wiary Sło- niewoli
państwowej, to, że marzenie
wackiego w obliczu zagadnienia po- odzyskania samodzielnego bytu — zawstania narodowego, w obliczu zagła- przątało uwagę Mickiewicza i Słowacdy lub wielkiej przyszłości.
Kordjan kiego, nie wpływa ani ujemnie ani donie był tylko
satyrą i pamfletem na datnio zresztą na walory
formalne i
ówczesny (i czy tylko ówczesny?) stan ideowe ich twórczości, na wartość niespołeczeństwa, to znaczy nie tylko da- przemijającą ich dzieł.
Wiemy, jak
wał w przekroju obraz dusz i działań przytłaczająca jest ilość dzieł
wieszówczesnych Polaków.
czów na tematy państwowego upadku

Kordjan nie był tylka utworem zwał

czającym poglądy Mickiewicza i dążącym do wytworzenia programu, dokoła którego mogłoby się skupić spo-

naszego,

na

tematy

ideowo

- narodo-

we. Nie wynika z tego bynajmniej, że
*.
kiedy
który
z wieszczów imał
się
pióra,
by
opiewać
bóle
pa-

trjotyczne,
że stawał
się z wielkiego
artysty
przeciętnym
kaznodzieją, że poeta przekształcał się
w
poczciwego zresztą człeka biadające-

stosunki grecko-tureckie wejdą
nareszcie na tory przyjaznego współżycia.
W wyniku wymiany not między premjerem
Venizelosem a tureckim ministrem

spraw

zagranicznych,

Ismetem

Paszą, do jakiej doszło wkrótce po zlikwidowaniu greckiego przesilenia rządowego, wytworzyła się między
obu
państwami atmosfera prawdziwie pokojowa, wobec czego można się było
spodziewać, iż zlikwidowanie pewnych
spornych kwestyj, mącących
dotychczas zgodne współżycie Grecji i Turcji, nie napotka już na żadne poważniejsze przeszkody. Niestety,
jednak
już

Rzeź chrześcij

pi-

swe ręce ster nawy państwowej po upadku rządu Zaimisa, zdawało się, iż

wkrótce

miało

się

okazać,

że

na-

dzieje takie były przedwczesne. Tak
obiecująco rozpoczęta akcja na rzecz
zbliżenia
grecko-tureckiego
utknęła
niebawem

ponownie

na martwym

pun-

kcie, a sytuacja między obu państwami stanęła znów pod znakiem silnego
naprężenia.
Do pierwszych rozdźwięków
między Grecją a Turcją doszło w związku
z podróżą
grecko-tureckiej
komisji
mieszanej (z siedzibą w Konstantynopolu) do Tracji, gdzie delegaci
obu
państw zbadać mieli sytuację miejscowej ludności mahometańskiej, z ramienia której do prezydjum komisji mieszanej wpłynął cały szereg zażaleń. W
toku prac komisji wybuchł jednak w
jej łonie ostry konflikt między delegacjami obu państw, w wyniku którego
tureccy członkowie
komisji
opuścili
Trację i powrócili do Konstantynopopolu.
Na jakiem tle doszło do tego sporu,
trudno dzisiaj powiedzieć, gdyż każda
z delegacyj sprawę tę przedstawia inaczej. Turecki delegat, Dżemal Husni
bej oświadczył, iż urzędy greckie
w
Tracji robiły tureckim członkom komisji na każdym kroku takie trudności,
że szczegółowe zbadanie skarg, na pod
stawie których doszło do
wydelegowania komisji do Tracji, było rzeczą
niemożliwą. Przytem zdołali jednak tureccy członkowie stwierdzić, iż mahometańska ludność Tracji
zachodniej
systematycznie jest przez władze greckie uciskana.
Pod innym zupełnie kątem widzenia oceniają sprawę tę delegaci greccy.
Przedewszystkiem

twierdzą

oni,

że

prawie cała
mahometańska
ludność
Tracji zachodniej rekrutuje się z pośród t. zw. staroturków, będących zdecydowanymi przeciwnikami
,„,kemalizmu', którzy słyszeć nie chcą o europejskich reformach obecnego dyktatora Turcji. W myśl ustanowień umowy
lausańskiej rząd grecki
zobowiązany
jest respektować
wszelkie
życzenia
mniejszości mahometańskiej w Tracji,
a dlatego nie może pod żadnym warunkiem tolerować agitacji
reformistów
tureckich, zmierzających systematycznie do narzucenia ludności mahometańskiej w Tracji swych reform.
--»:2 *
Następstwa tego incydentu odbiły
się, rzecz jasna, na rozwoju stosunków
dyplomatycznych między obu państwami. Venizelos, dowiedziawszy się o powrocie delegacji tureckiej do Konstantynopola, polecił posłowi greckiemu w
Angorze przerwać niezwłocznie rokowania w sprawie zawarcia między Turcją 'a Grecją paktu przyjaźni i umowy
rozjemczej, oświadczając, iż
obecna
sytuacja nie nadaje się do
realizacji
tego planu.
Fakt zerwania rokowań grecko-tureckich był bodźcem do podjęcia przez
organy prasowe obu państw ożywionej polemiki, której ostry ton świadczy
wymownie o wielkiem podnieceniu, jakie w związku z tem zapanowało ponownie po obu stronach granicy grecko-tureckiej. Publicyści tureccy zarzucają Grecji, iż nie traktuje ona mniejszości mahometańskiej w Tracji z należytą humanitarnością, czyniąc umyślnie różnicę między ludnością turecką
a grecką, co tembardziej zasługuje na
potępienie, że Turcy,
zamieszkujący
TTK

EKT

TTT

Na wszystko to — zgoda. Ale co, to zagadnienie? Ile subtelności mowy,
na miły Bóg, ma to do Kordjana?
wiersza, udramatyzowania postaci zaTo, że się z Kordjana ulotniła +/4 wiera Kordjan!
aktualność chwili — '_ chwalmy zato
Tylko to, że zagadnienie zasadnicze
go nad utratą wolności,
a dalekiego Boga, radujmy się z wyzwolenia, ale Kordjana ma trwałość nieprzemijającą
od czynu i woli, mogącej przywrócić patrzmy na dzieło artysty!
To, że i ogólnoludzką, i że zagadnienie to pomu wolność. Tak. Uleciał z tych dzieł Kordjan walczy z „Dziadami* o treść dane zostało w formie... poprostu: w
aktualny posmak ciągnącego się przez mesjanizmu, nie przeszkadza w niczem formie Słowackiego, wystarczy by Korsto lat zagadnienia niepodległości, ale uznać jego głębokiego zagadnienia czy- djanowi zapewnić cechy dzieła wciąż
pozostał kształt, pozostała
treść, pa- nu i nieczynu, woli i bezwoli, być i nowego i odpowiedzieć sobie na pytazostało dzieło wysokiej miary, twór nat niebyć —za zagadnienie nie przebrzmia nie postawione u wstępu rozważań nichnień wielkich i wykonania Mickiewi- łe, wciąż aktualne od Hamleta do Sło- niejszych:
:
czowskiego czy Słowackiego.
wackiego, a od niego do Wyspiańskiedlaczego na Kordjana do Reduty idą
Biadania na przeżycie się poezji ro- go i chwili współczesnej.
wciąż tłumy?
mantycznej i szukanie nowego spojrzeZagadnieniem tem — zdolności do
*
s
*
nia na nią tylko pod kątem widzenia czynu, do woli, do życia Kordjan stoi.
aktualności tematu,
nasuwa mi ową i stać długo będzie w szeregach dzieł
Dzieło Słowackiego czeka niewątpli
myśl degradowania Mickiewicza i Sło- o społeczno-filozoficznym podkładzie a "ie na sceniczne przystosowanie dające
wackiego z wieszczów na publicystów, konstrukcji
psychologicznej, o wątku wszystkie jego elementy treści. Jest boz poetów na wyrabiaczy patrjotycznych dramatycznem; dzieł, które nigdy się wiem dramatem niescenicznym. Ale z
sztuk w rodzaju „Obrony Częstocho- nie zestarzeją i nie zejdą ze sceny nie tego cośmy widzieli w Reducie, z tej
wy', lub „Księcia Józefa Poniatowskie- tylko teatru, ale i jego pierwowzoru: tradycyjno - szablonowej inscenizacji
go“.
życia.
muszę przytoczyć jeszcze jeden arguPowiedzmy, żeśmy odłożyli do laTen podkład psychologiczno - ii- ment na rzecz trwałości Kordjana z pomusa wspomnień powstanie listopado- lozoiiczny dramatu nadaje mu piętno wodu głębokiej prawdy psychologiczwe. Zgódźmy się, że mesjanizm w tej ogólnoludzkie, a jednocześnie jak bar- nej jego treści.
lub innej barwie mniej nas obchodzi, dzo polskie: w realizowaniu niepodleProszę przypomnieć
sobie scenę
niż Słowackiego, czy Mickiewicza. Za- głości już zdobytej
jak ważne, jak pomiędzy carem Mikołajem i W. Ks.
trzyjmy jaknajprędzej w pamięci mary brzemienne w skutki jest zagadnienie Konstantym. Ile mistrzowstwa psychocarskich znęcań się. Jako sasadę wyt= czy zdobędziemy się na taki tej niepod- logicznego, ile najsubtelniejszych odknijmy: zasłona na przeszłość męczącą, ległości wyraz, który zapewni nam ist- cieni charakterystyki mieści się w tej
a żmudna realizacja zdobytej niepodle- nienie w tysiąclecia?
Czy będziemy scenie! Zapewne luźno ta scena zwiągłości. Mniej wspominek niewoli, wię- zdolni do czynu zbiorowego, wykrze- zana jest z całością dramatu i porusza
cej pracy i wybiegania w przyszłość. sającego zbiorową wolą kształty przy- motyw uboczny „Kordjana*—ale ile w
Nie smucić się, nie rozdrapywać ran, szłości państwowej? Czy lada podmuch tem prawdy życia!
bo mogą już się zabliźnić dziełem nie- wrogi nie ostudzi nowego zapału?
A inna scena — tłum na placu Zam
podległości—a w radości budować noA czy trzeba dodawać w jakiej sza- kowym — czyż nie przemawia za najwy dom.
cie językowej i scenicznej przemawia bardziej współczesną charakterystyką

T
RZECZE EPR
ZI ZTEZYR
O
IEPRERIĄ

Słówko z powoda Zjazdn Riałornskiej
Chrześcijańskiej Demokracji

, W Nr. 279 „Słowa” w d. 4 grudnia r. b. znajdujemy ciekawą
wiadomość
o
uchwałach, powziętych na
Zjeździe Białoruskiej Chrześcijańskiej
Demokracji.
Poczynione postanowienia nie zgadzają się z zasadami wogóle
Chrześcijańskiej
Demokracji,
opartej
na
wskazówkach
Kościoła, i dla (tego,
zamiast prowadzić
do
miłości
„co
słońce
porusza
i gwiazdy" — ehe,
move il sal e I'altre stelle; — spychają narodową sprawę Białorusinów do
dantejskich „Złych Tłomoków*
„Luogo e in Infermo
detto Malcbalge“
(Dante, Inf. XVIII). Ilekroć Chrześcijańska
Demokracja
sprzeciwia
się
swoim zasadom podstawowym, zawsze schodzi na trzęsawiska
niepewne
i niebezpieczne.
A bywa to, niestety,

dosyć często.

Stąd to pochodzi,

że

nawet
krańcowi
przeciwnicy
zasad
chrześcijańskich w życiu społecznem,
spoglądają łaskawie bardzo na taka

wypaczoną

Demokrację Chrześcijań-

ską. Oto, co czytamy w
„Bastille" z
r. 1909: „Senator, masson
belgijski,

„B.

Magnette,

z uznaniem

wyraził

„Się o usługach oddanych przez; - de„mokratów chrześcijańskich propagan„dzie massońskiej, zawsze prowadzoWeishaupta:
„nej według metody
„Istnieje środek, zapomocą
którego *
„można
daleko prędzej
wprowadzić
„idee współczesne do społeczeństwa;
„Środkiem
tym
rozwój
demokracji
„chrześcijańskiej.
Demokracja chrze„Ścijańska
jest nowym
klinem roz„Szerzającym
wejście,
przez
któ„re jdee nasze przamkną
w katolic„kie masy.
rodowiska
dla nas
„uporczywie wrogie i zamknięte, dają
„jej łatwy przystęp do siebie, i tam,
„gdzie agitatorowie nasi mogą ocze„kiwać

ARE

— Znieważnienie

Stolpcach

nnn

W

Po ponownem dojściu do władzy
Elefteriosa Venizelosa, który ujął
w

zy

rzemiosła.

Naprężenie grecko-tureckie.

Trację, nie należą do kategorji t. zw.
„ludności wymiennej” i w myśl umowy
laussańskiej korzystają z przepisów ©
ochronie mniejszości narodawych. Pod1
czas swej niedawnej podróży inspekт
cyjnej usiłowali tureccy
członkowie
komisji stwierdzić, jak dalece Grecja
wypełnia swe zobowiązania,
wynikające z odnośnych traktatów. Próba ta
natrafiła jednak na zdecydowany sprze
ciw ze strony greckich delegatów, którzy twierdzili, że zbadanie tej sprawy
przekracza kompetencje komisji
mieszanej. Prasa grecka na powyższe wywody publicystów tureckich reaguje w
sposób bardzo ostry, dając do zrozumienia, że Grecja nie zamierza kapitu- +
lowač wobec bezpodstwnych rzekomo
żądań tureckich. Jaki obrót sprawa najnowszego konfliktu tureckiego weźmie
w swym dalszym rozwoju trudno narazie przewidzieć. Niemniej jednak fakt a
zerwania na tem tle rokowań o zawarcie paktu przyjaźni między Gręcją a
)
Turcją uważać należy za objaw nie|
pokojący.

a

Organizacja

urzędowa,

WARSZAWA. Poselstwo Chilejskie w Warszawie otrzymało od swego rządu z Santiago następujący telegram w sprawie trzęsienia ziemi, które
nawiedziło niektóre prowincje w Rzec: zypospolitej Chilejskiej:
„Miasto Talca i Constitution zostały prawie całkowicie
zniszczone.
W miastach Chillan, San Fernando, Curico i w okolicach straty sąwielkie.
Dotychczas liczba zabitych wynosi 250. a ranionych jest 600.
Rząd
wysłał
na pomoc pociągi i okręty wojenne. Zdołano już przywrócić
komunikację
telegraficzną i kolejową. Z całą energją rozpoczęto wszędzie prace nad odbudową. Na akcję odbudowy kraju kongres uchwalił przeznaczyć 2 miljony
pesos, oraz przyjął ustawę, zabraniającą spekulacji materjałami budowianemi i przewidującą plan odbudowy. Kasa hipoteczna ma emitować bony pożyczkowe w wysokości 30 miljonów p. esos, па 7 proc. i 1 proc. na
cele
odbudowy kraju.
Rząd spodziewa się, że w ciągu roku miasta Talca i Constitution zostaną odbudowane i że w końcu roku 19. 29 będzie mogła vyć otwarta w Talce
wystawa przemysłowo-rolnicza. Nowe budowie będą żelazo-betonowe
dia
łatwiejszego przetrzymania wstrząsów podziemnych. W pracach nad odbudową będzie brało udział przeszło 500! (0 robotników.
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Relacja

Nowe chmory nad Balkanani

САСАа
ЗЕА Ка

STOŁPCE.

Trzęsienie ziemi w Chile

ij

KRAJOWE

T

ECHA

|

niekiedy wprost dzikiego ataku,

„Spotyka
ją życzliwość i sympatja.
„Demokraci
chrześcijańscy
urabiają
„więc te niedostępne
dla nas sfery.

„Sieją
— lecz nam przypadnie w udzia:
„le większa część żniwa.
Dozwólmy
„przeto im siać! Oszczedzajmy i po„pierajmy demokrację chrześcijańską!
„Nie jest ona wprawdzie
awangardą
„naszej armji, lecz można ją porównać
„poniekąd do wywiadowczych oddzia„łów nieregularnych, które robią reko„пезап$ kraju, zanim ostatni może się
„nadawać do regularnej
kolonizacji.
„Na kongresie socjalistów w Zurichu
„jeden z mówców przemawiał w tym
„Samym duchu: Demokraci
chrześci„jańscy — to nasi najlepsi werbow„nicy”.
W r. 1926 przypadkowo
w Moskwie
spotkałem
się z wysokim
czerwonym dzałaczem. Mowa była o
podatności chrześcijańskiej demokracji—p. K. prawie
słowo
w słowo
powtórzył ustęp powyższy...
3
X. Michat Rutkowski.
IKS STS INIPSANASGASTEKT

psychologiczną
ność,

ta bezwola,

tłumu?

Ta

ta zmiana

Р
©
!

S

bezmyślnastrojów

«w zależności od przypadku. A wreszci
— Czyż trzeba wskazywać na najoryginalnej pojęte i najlepiej w kształcie
dramatycznym podane zjawisko głośnego myślenia bohatera — monologowanie Kordjana w postaci Imaginacji
i Strachu? Dotąd nieprześcigniona forma, nawet przez Wyspiańskiego.
*
* *
Inscenizacja Kordjana — to kwestja

dotąd stojąca otworem. Na ideę drama-

tu tego złożyło się tyle elementów formy i treści, że podać je możliwie nie
okrawając z nich dramatu przedstawia

bardzo trudne zagadnienie.

i

ы

„W Reducie Kordjana podano nam
w jedenastu scenach czy obrazach. Dla
przykładu okrojenia utworu z elementów formalnych i ideowych wystarczy
wymienić, że nie widzieliśmy Przygotowania w duchu wybitnie Szekspirowskim, Prologu, polemizującego z Mickiewiczem, sceny u Papieża, tak doniosłej dla idei utworu i t.d.
Nie wina to Reduty. Istnieje u nas
pewien szablon inscenizacyjny dla wiel
kich dramatów t. zw. niescenicznych.
Wdzięcznem zadaniem będzie obmyślenie rozwiązania scenicznego Kordja

w czasie i terenie. Zwłaszcza, że Kordjan posiada aż tyle wątków dramaty-

czno - ideowych. Ot, chaćby dwie оReduty.
statnie sceny w inscenizacji
skończony.
Dramat Kordjana dawno

Rozpoczął się już dramat cara i księcia.

3

SŁYwWwOJ

8

Uwaga!

sw. Mikołaj przyjedzie do Wilna w niedzieę @00 Sali Gimnazjum
gdzie będzie o godz.

4-ej p. p. rozdawać

Кг Gospodarczy Zjem Wochodnić
Pożyczki

pod zastaw produktów

W

zbo-

na weksle

na

termin

do 3 miesięcy,

w

rolnych

bądź razie na 0-

kres nie dłuższy niż do dnia 1 czerwca
każdego roku. W wypadku udzielenia
prolongaty Bank zastrzega sobie prawo

zmiany

stopy

rolnych

produk-

zastaw

pod

pożyczek

Od
tów

procentowej.
pobierać

się

będzie

10

proc. w stosunku rocznym zgóry przy
wypłacie pożyczki względnie przy jej
prolongowaniu.
Koszty oszacowania

koszty

zastawu

oraz

znaków obciążają zastawcę i
ae będą przy wypłacie pożycz-

#
Ubiegający
podanie,

się

o pożyczkę

sporządzone

nego wzoru

według

i podpisane

wnosi
ustalo-

osobiście

lub

przez pełnomocnika z oznaczeniem prze

dmiotu zastawu, ilości i cech specjalnych, miejsca przechowywania, miej+sca zamieszkania pożyczkobiorcy i adresu dla korespondencji, załączając od
powiednią sumę złotych z tytułu za-

liczki na koszta oszacowania.
Pełnomocnitwo winno być wyrażone na piśmie w formie aktu urzędowego lub prywatnego z podpisem mocodawcy notarjalnie lub sądownie uwierzytelnionym.

W

razie

upoważnie-

władz skarim na nabywanie noworocznych patentów bez stosowania kar za zwłokę oraz by opłątę za nabyty patent można było wnosić w dwóch
kolejnych ratach. Władze skarbowe wyjaśnia
ja, że na tego rodzaju ulgi w roku bieżącym
liczyć bezwzględnie nie należy, ponieważ Ministerstwo Skarbu żadnych ulg nie przyznało,
Wszelkie patenty nabywać
można bez
kar do dnia 14 stycznia z warunkiem, że od
2 stycznia sklepy i zakłady nie posiadające
nowego patentu muszą być zamknięte do cza
su nabycia świadectwa. Jeżeli kupcy warunek ten spełnią, nabywać mogą patenty do
14 stycznia bez kary, a dopiero po tym terminie płacić będą 2 proc. za zwłokę.
— (o) Ostateczny termin ukończenia rejestracji rzemieślników. Min. przemysłu i
handlu wydało zarządzenie, w myśl które-

prace

przygotowawcze

do

wyborów

do

Izb rzemieślniczych, a przedewszystkiem zaopatrzenie
rzemieślników
w
karty
rze-

mieślnicze
minie

winno

być

ostatecznym

do

nia rb. Rzemieślnicy,

którzy

dokonane
dnia

15

w

do tego

ter-

grud-

termi-

nu nie zaopatrzą się w karty rzemieślnicze,
będą pociągani do odpowiedzialności karno administracyjnej (1000 zł. lub 14 dni aresztu)
a to z uwagi na fakt, że termin zaopatrzenia się w karty rzemieślnicze był już kiłkakrotnie przedłużony.

BIELDA
Dewizy

WARSZAWSKA

6 grudnia 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

nia do zawarcia umowy zastawniczej
i podjęcia pożyczki
winno być to w Dolary
8,88
8,90
pełnomocnitwie zaznaczone wyraźnie. Holandja
358.20
359.10
Gdyby Bank względnie pośrednicząca Londyn
43,26
43.37
instytucja kredytowa nie miała danych Nowy-York
8,90
8.92
co do zdolności do działań prawnych Paryż
34,86
34.95
pożyczkobiorcy, to należy żądać aby Praga
26,42,
26.48
pełnomocnictwo było udzielone w for- Szwajcaria
171,80
172.26
mie aktu notarjalnego.
Stokhelm
238,35
238,95
Podanie można wnosić do właści- Wiedeń
125,35
125.66
wego Oddziału Państwowego
Banku Włochy
46,74
46,86
Rolnego, względnie do właściwej
In- Kopenhaga
237,70
238,30
stytucji pośredniczącej.
Belgja
123.93,5
124.25
Po otrzymaniu podania Państwowy Marka niem.
212.56

Kupno
8,86
357.30
43,15

8.88
34.77
26.36
171.67
237,75
125.04
45.62

237,10
123,62

Reduta dała Kordjana w kotarach.
Prof. Limanowski przemawiał dłuBardzo słuszri,e rozwiązanie. Ułatwie- go i pięknie. Dużo było w tem pierwszo
nie techniki. Wdzięczna gra świateł. rzędnej analizy Kordjana i zagadnień,
Dyr. Osterwa i p. Chmielewski za- dotyczących naszego stosunku do wiel<ciążyli siłą indywidualności aktorskiej kiej poezji, ale żadną miarą nie można
„nad wykonaniem całości. Osterwa uka- się zgodzić na wniosek, że rewizjonizm
zał rozterkę Kordjana, jego wolę i nie- jest rzeczą niedopuszczalną i może być
moc najprostszemi środkami
prowa- praktykowany tylko na wschodzie, czy
dząc swoją kreację. P. Chmielewski w nawet tylko w Rosji dzisiejszej.
roli Konstantego stworzył również kaDoskonałe przemówienie wygłosił
pitalną kreację, której
pochwały nie prof. Srebrny.
Uznał rewizjonizm za
zwiększą odniesionego zwycięstwa ak- rzecz bardzo dodatnią, świadczącą o
torskiego. Wykonawca roli Mikołaja w głębszem ujmowaniu zagadnień artyudawanem akcencie rosyjskim (całkiem stycznych. Zgodził się z prof. Limanozbyteczne!)
połknął tak doszczętnie wskim, że po odzyskaniu niepodległokońcówki słów i tak w monotonności ści, nie tylka sprawy codziennego żyzlał dźwięczność wierza, że nic nie moż cia, ale i sprawy zasadnicze, bohaterna było zrozumieć. Najlepsze pomysły skiego wymiaru, muszą równolegle zna
wykonania zostały tu najgorzej zrealizo leźć uwzględnienie w twórczości dla
wane. Tłum spiskowców w czasie po- pełnego jej wyrazu.
Wreszcie
nierywającej mowy Kordjana w podzie- zwykle wnikliwie charakteryzował Kormiach — tylko statystuje, udziału
w djana i jego epokę, uznając, że Reduta
dramacie wcale nie bierze.
w inscenizacji swej nie wydobyła šwiaKordjan ma zapewnione jeszcze li- domie stylu utworu, poświęcając go na
czne przedstawienia.
rzecz prawdy psychologicznej Kardja-

W. Piotrowicz.

* о

*

*

Recenzja niniejsza, złożona Redakcji przed „Środą literacką** nie mogła
rzecz

kawej

prosta,

uwzględnić

dyskusji,

bardzo

poświęconej

cie-

omówie-

niu Kordjana i jego inscenizacji w Reducie.
Dyskusję tę zagaił prof. Pigoń, poddając krytyce rewizjonizm”
młodych
pisarzy w stosunku do por,zji romantycznej. Była to rewizja rewizjonizmu.

ścianku Wołowszczyzna,
Jak

wykazało

na.

:

`

Przemawiali jeszcze pp. Węsławski i Szeligowski, wiodąc spór na temat swych wrażeń z Reduty, p. Łopalewski rozwijał
tezy swej recenzji z
Kordjana,
p. Hel. Romer Ochenkowska kilka dorzuciła ciekawych
uwag,
podpisany zaś podzielił się wrażeniami
z Kordjana po linji myśli zasadniczej
niniejszej recenzji.

WE:

EAR

Pokoju

w Wilnie rozpoznawana

była

sprawa

kilku

li już

ze wsi

Adamczuki

go zasądzeni

złodzieje

leśni,

do za-

przeciwko

i Antoni Naruszkiewicz. Obaj zosta-

Porwanie dwuch obywafeli polskich
Z pogranicza litewskiego donoszą, że w nocy na 5 bm. dwuch obywateli
polskich, Ziemski i Marciniak zamieszkałych w bliskości granicy przekroczyło
granicę litewską, celem załatwienia
osobistych spraw,
legalnie za przepustkami rolnemi, wydawanemi jak wiadomo
w porozumieniu zarówno polskiej jak

i litewskiej strony. Straż litewska wpuściła ich na swój teren, a następnie
aresztowała i osadziła w więzieniu. Na interpelacje ze strony władz polskich
graniczne władze litewskie odpowiedziały, iż aresztowani podejrzani są o chęć
dokonania zamachu na strażnicę litewską. Oburzeni tem zachowaniem
litewskiej straży mieszkańcy pasa granicznego zamierzają zwrócić się do odnośnych
władz polskich z prośbą o interwencję w danym wypadku.

KRONIKA
q

TEATR I MUZYKA

Dziś

Wschód si. g. 7 m. 18

Ambrożego

Zach.

sł. o g. 15 m.

41

Spostrzeżenia meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. 5. E.
z dnia 6—
Ciśnienie
j
średnie w m. ]

-XII

1928 r.

761
OBIE

ŻE

I

Pochmurno. Mgła.
Minimum za dobę —29C.
Maximum na dobę + 2>C.
Teadencja barometryczna: bez zmian.

—

— Zarząd
Chrześcijańskiego
Związku
Zawodowego Krawców i Krawczyń w Wilnie zawiadamia swych członków i członkinie
iż roraty
krawieckie odbędą się w
kościele św. Ducha (Dominikański) dnia 8
grudnia r. b. o godz. 6 rano zaś nieszpory

o godz.

16 wszystkich członków i członkinie

uprasza
działu.

się

wzięcie

u-

URZĘDOWA.

Wobec powyższego usunięcie tych szyn
przed nastaniem zimy na dobre jest jednem
z zadeń chwili w gospodarce miejskiej!
— posłuchania
u p. Wojewody Wł.
m.

dzisiaj, w piątek dnia 7 b.

odpadną. W

du na

dniu dzisiejszym

zjazd starostów

ze wzglę-

p. Wojewoda

nie

będzie przyjmował interesantów.
— (b) Nowy komisarz giełdowy. Dekretem ministra skarbu został mianowany komisarzem giełdy pieniężnej w Wilnie naczelnik
Wydziału Izby
Skarbowej p. B. Bielunas:
Zastępcą jego został mianowany p. ]. Starczewski. Dotychczas komisarzem giełdy był
prezes lzby Skarbowej w Wilnie p.
Malecki.

MIEJSKA.

zezwolenia

na

używanie
w

herbu

drodze

miejskiego

uchwały

Ra-

ZEBRANIA I ODCZYTY
— Zebranie akcjonarjuszy _ Wileńskiego
Prywatnego Banku Handłowego. W dniu 5
grudnia rb. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów Wileńskie-

go Prywatnego Banku Handlowego SA., na
którem uchwalono podnieść kapitał zakładowy Banku do wysokości
miljony pięćset tysięcy).

zł. 2.500.000

(dwa

cuska

obecnie

osnutą

na

są

do

już

nego zaprasza
wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym dla przywitania św. Mikołaja który obiecał dzieci wikeńskie odwiedzieć,
a nawet rozdać niespodzianki.
Aby się dzieci nie nudziły czekając na św.
Mikołaja, przysłał do Wilna bajczarkę która
śliczne bajki opowie.
Zapraszamy więc wszystkie dzieci.

1 zł.

Teatr

Polski

(sala

„Lutnia“).

„Czarodziej*

niemal

(„Beverley*),

na

Dzi-

sztuka frangrana

wszystkich _ większych

scenach zagranicznych, wprowadza ją na sce
nę reżyser
K. Wyrwicz-Wichrowski, a graią najlepsze siły Teatru.
— Premjera popularna. W sobotę oraz
w niedzielę o godz. 3-ej p. p. graną będzie
po raz pierwszy przeróbka z powieści
H.
Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” dla młodzieży szkolnej i szerokich warstw publiczności. Ceny od 20 gr.

—

„Powrót

do grzechu”

jako popołud-

niówka. W sobotę o godz. 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 Narodowego
na czele z Ludwikiem Solskim *=
Mieczysławem Frenklem, Józefem
Węgrzynem, Mieczysławą
Ćwiklińską w gmachu
Teatru Polskiego dają reprezentację
„Pana
Jowialskiego“ — A. Fredry. Zaineresowanie
zarówno miejscowego społeczeństwa,
jak
i prowincji jest wielkie. Na przyjazd potenta: tów sztuki Teatr przybierze szatę odświętną.

Drugi popis taneczny

nogradzkiej

zespołu L. Wi-

w Teatrze Polskim.

W

niedzie-

lę 9-go b. m. o godz. 12 m. 30 p. p. wystąpi na poranku w Teatrze Polskim Lidja
Winogradzka wraz ze swym zespołem. Wykonane będą nadwyraz efektowne produkcje taneczne do muzyki wybitnych kompozytorów oraz przy instrumentach perkusyj-

nych.
nie

Zainteresowanie

od

50

gr.

już

wielkie. Bilety w ce-

są

do

nabycia

w

Kasie

Teatru Polskiego.
— Koncert w sali Śniadeckich. Dzisiaj 7.
12. o godz. 8-ej w. w sali Śniadeckich odbędzie się koncert dla niezamożnych uczni gim.
O.O. Jezuitów, przy łaskawym udziale p. Sko
wrońskiej - Szmurłowej, p. Wyrzykowskiej

i pp. Worotyńskiego i Malinowskiego. Pozostałe bilety przy wejściu.
— Występ znakomitego cytrzysty W.
Jodko. W sobotę
zastosowańej
do

8 b. m. w odnowionej i
koncertów
kameralnych

— Sprostowanie. W numerze środowym
zamieściliśmy notatkę p.t. „Losy ks. Fr. Muckermana* opartą na informacjach sfer e-

cnie zamieszkała w Warszawie znana śpiewaczka kameralna Helena Dal, piękny głos
w połączeniu

z artyzmem

wykonania

zdobył sobie wielkie uznanie w kołach wielbicieli prawdziwego piękna.
Bilety
na ten
ciekawy koncert w cenie od 1 do 5 zł. są
do nabvcia w księgarni Zawadzkiego (Zam-

kowa 22) oraz przy wejściu.

WYPADKI
— (b) Ostrzelanie
wczorajszym patrol K. O.
rejonie Druskienik, został
karabinowym od strony

—

kopistów. W dniu
P. jadąc łodzią w
ostrzelany ogniem
litewskiej.

(b) Wielki pożar. Wczoraj

powstałego

pożaru

spaliło się w

wskutek

zaśc.

Porę-

bódką 5 gospodarstw.
ustalono.

—

Przyczyn

pożaru

skutkiem

nieporozumienia.

nięte zostały

Arsenalskiej,
okolic

szyny

tramwajowe

mieszkańcy

Antokolu

„pieusu-

przy

ul.

przypuszczać,

że

nieodwiedzający

mogliby

w ten sposób przestały istnieć ostatnie Śla-

dy po smutnej pamięci „piegutku* tym niefortunnym produkcie
lokalnego genjuszu.

Niestety, tak dobrze nie jest, ponieważ przez
całą długość ulicy Antokolskiej (obecnie
T. Kościuszki) od mostu przez Wilenkę aż
do kościoła św. św. Piotra i Pawła, a i dalej nawet prawie bez przerwy
szyny tramwajowe.

ciągną

Szyny te nietylko że są
ale wręcz szkodliwe, tamują
a nawet

mogą

mochodową,

spowodować

zwłaszcza

się

bezużyteczne
bowiem ruch
katastrofę

zimą,

gdy

sa-

opony

ślizgają się po
ich szklistej
powierzchni,
naskutek czego
auto zmuszone
podczas
wymijania przecinać te szyny mocno „rzu-

ca“ na boki!

Warszawy na zjazd przedstawiciele p. ministra spraw wewnętrznych, radcy
ministerjalni: Brzezicki i Woynowski, 5 przedstawi-

cieli województwa nowogródzkiego z naczel-

nikiem wydziału rolnego p. Bokunem na czele, inspektor starostwa Milewicz,
naczelnik
wydziału bezpieczeństwa województwa
nowogródzkiego dr. Marcin Przyborowski, sta-

rosta lidzki p. Bogatkowski

i wielu

Kolejne katastrofy automobiłowe.

go,

jadąc

od

strony

naprzeciwko

Pośpieszki

domu

Nr.

ze sprawą nieurodzaju. Prezes Okręgowego
Urzędu Ziemskiego p. Łączyński złożył sprawozdanie o działalności urzędów ziemskich
w związku z reformą rolną. Naczelnik wydziału rolnictwa p. Szaniawski wygłosił obszerny referat o formach współpracy związków komunalnych ze społecznemi instytucjami rolniczemi, przedstawiając sprawę skoordynowania względnie rozgraniczenia
tej
współpracy
pomiędzy
samorządami,
a
wzmiankowanemi instytucjami. Dyrektor oddziału Banku Rolnego p. Ludwik Maculewicz
mówił o Iniarstwie. Dalej przedmiotem obrad

były

aktualne

wizacji

zagadnienia

i sprawa

z zakresu

zalesienia

ciągiem

koła samochodu. Szofer zbieg! pozostawiając samochód na miejscu. Wypadku z ludźmi nie było.
W tymże dniu o godz. 19-ej taksometr
(Nr. boczny 37) przejeżdżając przez zauł.
Dobroczynny uderzył o słup
telefoniczny,
skutkiem czego przerwane zostały przewody

zewnętrzny.

głośnego

Wilno

czaiło się widzieć

przyzwy-

tłumy

modlących

się przed Cudownym Obrazem?
— Mówimy ciągle o odprowadze-

niu ruchu kołowego, a w żadnym razie
nie pieszego. Przechodnie idący chodnikiem

w

niczem

nie

przeszkadzają

modlącym się.
Sprawa jest trudną i nad rozstrzygnięciem jej trzeba będzie dużo popracować, a wówczas okaże
się, który
projekt jest najlepszy.
WIE

Kto wszedł do Ligi — ile stopni
dzleli wileńskie drużyny od przyzwoitych — Zima i hokej — Jeszcze
o naszych koniach — Co
myślig o jnich Wojciech Kossak.
Mecz Garbarnia — Ł. T. S. G.
czył się zwycięstwem

zakoń-

krakowskiej

ni w stosunku 2:0. Mimo

Garbar-

to pisma stwier-

dzają, że łódzka drużyna była bezsprzecznie lepszą ale szczęście i obca publiczność
zrobiły swoje — drużyna gorszą zasili na
przyszły rok Ligę. Ostatecznie tabela kan-

dydatów
przedstawia się następująco: 1)
Garbarnia 6 pkt. bramki 11:6, 2) £. T. G.

4 pkt.

bramki

9:6, 3) Polonja

2 pkt. bram-

ki 4:12. Widać z tego odrazu,

ślanie są znacznie

rów i jedyne
przypadku.
Przy

gorsi

ich

okazji

że

przemy-

od swych

partne-

zwycięstwo było dziełem
nasuwa

się

ciekawe

równanie: Garbarnia i £.T.S.G.
gorsze od dobrych
lonja jest o klasę

drużyn.
gorszą

po-

są o klasę

ligowych, Pood Garbarnii

Ł.T.S.G., mistrz Wilna1 p. leg. jest o 2 klasy
gorszy

Od

Polonji.
(w dwóch

mecząch

osią-

gnął miły stosunek 0:9), wszystkie pozostałe drużyny wileńskie są o 2 klasy gorsze od 1 p. leg. (wskazują na to wynikiw
rodzaju 7:1 lub 6:2). Teraz pytanie: jak gra
przeciętna drużyna wileńska,
czy mogłaby
ona zagrać mecza z dobrą ligową drużyną
w pełnym skłądzie? Kto uważa, że wieprz
może się borykać ze słoniem
z widokami
na zwycięstwo
ten
i tu
da odpowiedź

twierdzącą,

ja do takich

nie należę,

*
Sezon

procesu

zimowy

nadchodzi

ale nie chce

nadejść zdecydowanie. Wszyscy szykują się
do hokeja i do nart. Litości godne sporty,
które potrzebują tak specyficznych warun-

ków

by być uprawianemi

Zwłaszcza

hokej.

z

Póki

powodzeniem.

nie będzie

sztucz-

„Hramady“, będącej kolubryną Moskwy prze
ciwko Polsce jest sprawa mołodeczańskiej
organizacji komunistycznej rozpoznawana w
dniu wczorajszym przez Sąd Okręgowy w
Wilnie, sprawa, jakich było już wiele.

nych torów lodowych mowy być nie może
o osiągnięciu kanadyjskiej klasy.
Chociaż nie odbył się jeszcze ani jeden mecz hokejowy można z całą pewnością zaręczyć, że A.Z.S. warszawski będzie
nadal bezkonkurencyjny. Znąkomici food-

(pseud. „Ćwietkow') zorganizował na terenie pow. Mołodeczańskim organizację K.P.Z.
B. Stopniowo macki tego polipa rozrosły się
i objęły sąsiednie powiaty. Powstały komitety rejonowe i t. z. podrejony. Policja zaniepokojona uwidoczniającym się
ruchem
wszczęła dochodzenie. Zieńkowicz zbiegł do
Rosji pozostawiając władzę w ręku Ant. Mićko (pseud. Jaroszewski). Ten przy pomocy

baaliści Krieger

Na

wiosnę

r. ub. niejaki”

Zieńkowicz

Jana Matuszewicza, Józefa *Świryda, Bazylego Bożko i innych kontynuował pracę, któ-

rej zasadniczym zadaniem było obalić istniejacy ustrój, a zamienić go rządami chłopów
i robotników. Jedrrem słowem stworzyć „raj

sowiecki”.
waż

iw

Piękne projekty spełzły na niczem ponieczujne,oko policji śledziło krecią robotę

czewcu r. ub. wszyscy w liczbie 29 zoNa ławie oskarżonych

gdyż

Barbara

Babiej

zasiadło 27 osób

i Sergjusz

Czernikow

Przy wejściu na salę rozpraw odnosi
się wrażenie, że jest się na procesie „Hramady”. Te same szare, nieinteligentne, czę-

sto wręcz bezmyślne twarze. Jedyny z miejska wyglądający

oskarżony—

to żyd, Sztajn-

berg, wožny seminarjum żydowskiego i jedynie on przyznał się do winy. „Z nędzy” zgodził się kolportować bibułę agitacyjną. Reszta wykręca się.

czele

Śliż — ten
„Hramady“

już dwa

świadków

oskarżenia

stoi

p.

sam, który oskarżał w procesie
i na którego życie dokonywano

razy zamach.

Ostatnio w dniu 27

ub. m. czemu przeszkodziła policja aresztujac 12 osób,. Mówi on głównie o Matusiewiczu i Świrydo. Dalej zeznają funkcjona-

rjusze policji: S. Cichocki, E. Heppel
mada“

i na

niego

wydała

wyrok

W

Kościuszki na chodnik, uderzając o drzewo.
Skutkiem zderzenia połamane zostały dwa

rakter

Epigoni „Hramady* na ławie oskaržonych.
Dalszym

Ulica taka

mogłaby przeciąć ogród
Bazyljański.
Byłoby to znacznie łagodniejszem rozstrzygnięciem sprawy.
Arkada
taka,
na wzór wielu spotykanych w Gdańsku, nie szpeciłaby ulicy, a oddalenie
ulicy od kaplicy dawałoby pewność,
że gwar uliczny w niczem nie będzie
zagrażał nastrojowi miejsca.
— Czy nie uważa p. Profesor, zapytujemy, że dzięki t. z. odciążeniu
Ostrej Bramy straci ona
swój
cha-

Z SĄDÓW

omawiając krytykę organizacji
kazaną im z Moskwy.

ul.

apro-

pasaż miejski koło kina).

nieużytków.

F. Grodzki: oraz

ku' miastu

13 przy

innych.

Na pierwszem przedpołudniowem
posiedzeniu zjazdu omawiano sprawy klęski nieurodzaju w województwie wileńskiem i działalność kredytową Banku Rolnego w związku

nie

na

i przedostała się

zdu. Prócz p. p. starostów województwa wileńskiego uczestniczą w zjeździe p. wicewoįewoda Stefan
Kirtiklis, dwaj
przybyli z

Na

I KRADZIEŻE

wjechał

pisma

SPORT.

zwolnieni za kaucję zbiegli do Rosji.

wangelickich, która jak się okazuje pozbawio

— O usunięcie pozostałości
gutkowych*.
Ponieważ
niedawno

ljazd Śtarostów woj. Wileńskiego

którym biorą udział: powszechnie
znany i
ceniony cytrzysta Witold Jodko oraz obe-

dniu 5 b. m. taksometr Nr. 14346 prowadzony. przez szofera Bogusławskiego Antonie-

łamy

sztab 6 Brygady
KOP'u.
Możliwem
byłoby wybudowanie arkady (coś A la

stali aresztowani.

bie 6 gospodarstw i we wsi Użgaje pod Sło-

RÓŻNE.

na jest całkowicie podstaw

Projektu, o którym mowa w ankiecie „Słowa”, nie znam, a przynajmniej
tyle co ze „Słowa”*. Uważam, że odciążenie Ostrej Bramy
od ruchu kołowego (nie pieszego!) jest nietylko
wskazane, ale konieczne, a to nie jedynie ze względu na powagę miejsca ale
ize względów bezpieczeństwa.
Przy
przeprowadzaniu
ostatnich
przeróbek w Kaplicy
wyjaśniło
się,
że jest ona zbudowana źle i wszelkie
wstrząsy, jakie wywołuje ruch
kołowy zagrażają murom.
Powstaje kwestja, zresztą, mojem
zdaniem, trudna, w jaki sposób projekt ten zostanie zrealizowany.
Projekt przeprowadzenia ulicy tuż przy
kościele Św. Teresy
uważam za pójście po linji najsłabszego oporu. Przeprowadzenie w tem miejscu ulicy czy
uliczki nie załatwia kwestji należycie,
gdyż byłaby ona zbyt blisko.
Nie przesądzam, czy ma ona pójść
w prawo czy w lewo od ul. Ostrobramskiej, raczej w prawo - w kierunku dworca n.p. gdzieś koło
Bazyljanów, lub domu zajmowanego
przez

sali Kresowej przy ul. Zawalnej, odbędzie
się wieczór nastrojowej muzyki i pieśni, w

której

ŚWIĘTY MIKOŁAJ.
— Do sali Gimnazjum
Słowackiego ul.
Dominikańska 5. W niedzielę 9 bm. o godz.
4 pp. Towarzystwo Wychowania Przedszkol-

Wejście

Bilety

siejsza premjera. Dziś wyborna

—

— (0) Używanie herbów iniejskich. Min.
spraw wewnętrznych wyjaśniło, że zezwojenie na używanie herbów miejskich przez
osoby i instytucje prywatne pozostawione
jest uznaniu władz, do tego
powołanych.
Rzeczą zatem tych władz jest w
każdym
poszczególnym przypadku wniesione
podania zbadać, Czy i jakie okoliczności, ze względu na interes publiczny, przemawiają za, lub
przeciw
uwzględnieniom prośby. Z reguły prośby te należy traktować przychylnie,
o ile wspomniane względy interesu publicznego nie sprzeciwiają się temu. Udzielenie
powinno następować
dy miejskiej.

t. „Kaziuki“,

nizacji przedstawień Związek Narodowy bie
rze na siebie.

KOŚCIELNA.

Raczkiewicza

p.

wileńskiej.

ziemi

ków z Ameryki zwróciła się do
dyrekcji
teatru „Reduta*, zapraszając zespół na tourneć po Ameryce. Koszta podróży i orga-

EEE

jaknajliczniejsze

Szeligowskiego

tematach

nabycia w Orbisie Mickiewicza 11.
— Reduta na prowincji. Dziś w Kostopolu komedja ]. Szaniawskiego p. t. „Ptak”.
— „Reduta“ zaproszona do Ameryki,
Przybyła do Wilna delegacja Związku Pola-

Północno-zachodni.

o

Ostrej Bramy

kaplicą

„— Malicka i Wegierko w Reducie. „Šwit,
Dzień i Noc*
Dziś i jutro po raz ostatni
„Świt, Dzień i Noc”.
Pozostałe bilety sprzedaje biuro „Orbis*
do godz. 16 m. 30, a od
godz. 17 kasa
teatru.
— Wileńskie Towarzystwo
Filharmoniczne w Reducie na Pohulance. Irena Dubiska
znakomita skrzypaczka wystąpi raz tylko na
&
2
:
.
ь
symfonicznym koncercie Tow. Filh. w niePIERWSZY DZIEŃ OBRAD.
dzielę o godz. 5 p.p. i odegra z towarzyszeW dniu wczorajszym rozpoczęły się w
niem orkiestry przepiękny koncert M. Kar- gmachu Urzędu Wojewódzkiego obrady zjazłowicza. Ponadto orkiestra wykona szereg du starostów województwa wileńskiego, ponowości, dotąd Wilnu nieznanych, jak Rou- święcone przeważnie zagadnieniom
natury
ssela „Pour une fete du printemps*, Smeta- gospodarczej. Obrady
zagaił p. Wojewoda
ny uwerturę z op. „Sprzedana narzeczona” "wileński poruszając wszystkie
ważniejsze
wreszcie suitę wileńskiego kompozytora T sprawy, stojące na porządku dziennym zja-

futro
Niep. Pocz.

1 ZŁ.

Wywiad z prof. J. Kłosem.

aresztowani.

PIĄTEK

NA ZABAWY

ANKIETA „SŁOWA” W SPRAWIE BUDOWY NOWEJ ULICY.

wło-

gminy mickuńskiej, znaleziono zimne już zwłoki Lachowicza.

śledztwo, zamordowali

którym zeznawał w Sądzie: Franciszek Jankowski

Wiatr

go

w Sądzie

ny oskarżon:ch, rządzę zemsty.
‚ _ Wieczorem tego samego dnia na drodze, prowadzącej

tentów handlowych na rok 1929, władze skar
bowe informują, że zarówno kupcy jak i Temperatura |
przemysłowcy nie powinni liczyć na jakie- śrećnia
kolwiek ulgi w roku bieżącym przy nabywaniu nowych patentów. Władze skarbowe Opad za do- )
ażeby umożliwić kupcom i przemysłowcom
bę w mm
|
wykup świadectw na rok następny, zdecydowały łagodniej ściągać należności podatkowe, a jednocześnie przynaglać do termigrzeważający 1
nowego nabywania świadectw, które winny
być przedewszystkiem wykupywane do NoUwagi:

wyjątkowych wypadkach jednak mogą wego Roku.
Sfery kupieckie zabiegają u
być prolongowane w całości lub częściowo na termin nie dłuższy niż dalsze bowych w kierunku zezwolenia
3 miesiące, w każdym

5 bm.

Przed

za obciążające zeznania

Ścian ze wsi Niewieryszki, powiatu Wil.-Trockiego, oskarżonych o kradzieże leśne.
jako główny świadek oskarżenia występował gajowy lasów państwowych łeśnictwa santockiego, Jan Lachowicz. Zeznania jego były obciążające, co wywołało ze stro-

INFORMACJE.

— jeżeli

dniu

Oominikańska 5),

WSTĘP

z zemsty

Złodzieje leśni mordują gajowego

Bank Rolny, względnie pośredniczą =
Instytucja kredytowa deleguje swego
przedstawiciela dla oszacowania zastawu.
Opisu zastawu i ustalenia ilości i
jakości dokonywuje się w sposób gospodarczy,
zwyczajowy dla danego
produktu właściwy. Przy ziarnie bierze
tów stanowiących ich własność i będą się próbki w ilości wystarczającej dia
cych wytworem własnych bądź użytko- handlowej oceny ziarna.
Instytucje pośredniczące dokonywu
wanych lub dzierżawionych przez zają oszacowania w sposób przez Państawcę gospodarstw.
zaaprobowany.
Dzierżawcom
lub użytkowni- stwowy Bank Rolny
Na podstawie opisu i oszacowania
kom pożyczki będą udzielane tylko za
zgodą właściciela nieruchomości, wy- przedmiotów zastawu Oddział Państwo
Rolnego lub instytucja
rażoną na piśmie w formie aktu urzę- wego Banku
dowego lub prywatnego z notarjaln:e pośrednicząca decydują o przyznaniu.
lub sądownie uwierzytelnionym pod- lub też odmowie pożyczki.
Jak z powyższego wynika z pożypisem właściciela.
Z pożyczek tych nie będą korzysiać czek pod zastaw płodów rolnych mało
osoby © zachwianej zdolności kredyto- kto będzie mógł skorzystać z racji ich
wej a mianowicie: zalegający dłużnicy drożyzny i uciążliwych kosztów uboczynych jako też zbytnich formalności.
już wykorzystanych kredytów.
Pożyczki będą wydawane pod za- Modyfikacja regulaminu winna nastąstaw ubezpieczonego w sposób peni- pić tu jaknajprędzej — jeżeli sprawie
żej wskazany ziarna żyta, pszenicy, ję- kredytu zastawniczego chcemy nadać
(—)
czmienia i owsa zarówno omłoconego, w aściwe znaczenie.
jak i w snopach złożonego w ste **ach
na polu lub w budynkach oraz pod zastaw nasion koniczyny.
Maksymalna wysokość pożyczki оkreśla się na 25 proc. ceny giełdowej
— (o) W sprawie wykupu
świadectw
(loco stacja załadowania) danej giełprzemysłowych
i
handlowych
na
rok 1929.
dy dzielnicowej, jeżeli zboże złożone Wobec tego, że odbywa się już sprzedaż
paże w snopach złożone jest w budyukach 50 proc. — jeżeli zboże wymłocone i normalnie oczyszczone, przyczem minimalna wysokość tych pożyczek nie może być niższą aniżeli 1000
złotych.
Pożyczki będą wydawane z reguły

dzieciom upominki,

Morderstwo

Według obowiązującego obecnie re
gulaminu
w przedmiocie
udzielania
przez Państwowy Bank Rołny pożyczek pod zastaw produktów rolnych,
pożyczki tego rodzaju będą wydawane
osobom fizycznym i prawnym, prowadzącym gospodarstwa rolne bez wzglę
du na ich obszar pod zastaw produk-

jest w stertach, 30 proc.

grzecznym

Słowackiego

Jeden

inni.

ze świadków

Mówią

(„Hra-

śmierci),

rzeczy

taktykę

znane
na-

Ale zginąć musi
=
Czego wojna nie wybiła

" To Rusin wydusi.
Badanie świadków trwa

długo

i zaciąga

się

nów, którzyby postąpili inaczej.
*

„ Ježdzcy nasi wrėcili z Ameryki i miotają deszcz przekleństw na swe konie. Twie
rdzą, że dorożkarze
new - jorscy (chyba
taksówkarze) mają lepsze chabety. Choro-

ba morska,

to, owo, tamto—jednem

słowem

wytłómaczyli się po swojemu.
Osobiście, więcej przypada mi do gustu
zdanie sławnego malarza Wojciecha Kossa-.
ka, który bawiąc stale w New-Yorku
był
obecny na konkursach, oświadczył on co
następuje: „Konie nasze są zupełnie dobre,
nigdy nie myśłałem, słysząc ciągłe utyski-

wania, by były
aż tak dobre.
jeźdzcy
są
również extra-klasą gale trzeba zaznaczyć,
że nie przewyższają bardzo
widocznie, a

nawet

mało widocznie

— jeźdzców

innych

nacyj. Są na tym samym poziomie.
O
losach puharu Narodów zadecydowało szczę*
ście i nic więcej. Słabi Niemcy zajęli pierw
sze miejsce, bo mieli kolosalne szczęście—

belka, gruchnięta
podskoczyła

przez szwabskiego konia,

w górę i... spadła

na właściwe

miejsce. Kanadyjczycy jeżdżą wspaniale, ko

nie

mają

pierwszorzędne,

się na szóstem

miejscu —

a jednak znaleźli

straszliwy pech.

Trzecie miejsce Polaków nie jest sukcesem
ale i nie jest klęską. Trzeba sobie naresz-

cie raz uświadomić, że przy równych siłach

szczęście decyduje*.
Zdaje się, że Kossakowi

nikt

nie

od-

mówi znawstwa na koniach. Maluje je najlepiej na świecie, może więc zgodzimy się,
że i zna się na nich nienajgorzej. Szczęście
sporcie,

ludowy gra większą rolę niż
mówi Sądowi, że młodzież wiejska pod wpły- angielsko-arabskiej.

wem
agitacji ustosunkowywała się wrogo
do polskości, jako potwierdzenie czego podaje treść popularnej
wówczas na wsi piosenki. )
P
RE
eszcze
Polska nie zginęła,

zgłosili

być mistrzem hokejowym niż dobrym urzędnikiem w stoczni—mało jest sportsme-

w konnym

nauczyciel

i] Stogowski

do A; Z. Su, również Tupałski przebywający w Gdańsku obiecuje swój powrót. Woli

jak

wszędzie zresztą,
procentowość krwi

Karol.

Zakończenie sezonu piłkarskiego
W

sobotę

o godz.

5 po południu w lo-

kalu AZS'u (Bakszta 11) odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu piłkarskiego.*
W programie przewiduje ;się: wręczenie
dyplomu „mistrza Okręgu" drużynie 1 p. p.
Leg., wręczenie puharu ufundowanego

przez

oraz żetonów . pamiątkowych
się do późna poczem Sąd zapoznaje się z Wil. OZPW.
drużyn, które weszły do finału.
dowodami rzeczowemi poczem dopiero na- graczom
Po akcie wręczenia dyplomów i odznak
telefoniczne i elektryczne. Taksometr
po stąpi badanie biegłych.
wypadku odjechał. Oto treść ostatniego koDzisiejszy dzień
poświęcony zostanie odbędzie się zebranie towarzyskie.
munikatu
urzędowego.
Przeszedł dzień i dalszemu badaniu biegłych,
m mmm mm mum m mm
przemówieniu EE

znów dwa wypadki świadczące o nieuwadze
względnnie nieumiejętności szoferów.
Jutro
będziemy mieli zapewne do
zanotowania
dalsze wypadki. Stopniowo
przyzwyczaimy
się do nich, jak przyzwyczaiły się „czynniki
powołane.

—

(b) Aeroplan sowiecki nad Dukszta-

mi. Wczoraj nad st. Dukszty ukazał się aeroplan sowiecki, który po dokonaniu kilku raidów napowietrznych odleciał w stronę gra-

nicy sowieckiej.

stron i zapewne dziś zapadnie wyrok.
Sprawa naogół nie jest ciekawą. Zbyt
dużo mieliśmy ostatnio podobnych, to też
ak
dla publiczności zajęte tylko do po-

owy.

Skład sędziowski stanowią p. p. A. Jodzewicz — jako przewodniczący, oraz Brzozowski i hr. Czapski. Oskarża prok. Kałapski. Bronią adwokaci: Dąbrowski
z: Warszawy< Czernichow, Stuczyński,
M. RizaTarnawjot i Rubaszow.
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Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
147, w składach: Pacific Rossa
i Sklep

Kalwaryjska 6.

O Tragicina przygoda Į. Molineau
1. PAN I PANI MOLINEAU.
Nienia w całym Londynie dzielnicy,
kt. nazwa wywołałaby tyle wspomnień
romantycznych,

nazwa

co

Soint

Johns

Wood. Przecinająca tę, dzielnicę sieć
kolejowa, nie naruszyła ciszy, panu-

jącej w tym głuchym zakątku. Najpustszem wśród ponurych
Hiacent - Rood, wąski

uliczek jest
ślepy zaułek,

ocieniony pochyłemi domami,
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zazdrośnie
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przed
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niegościnnie
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które za-

prze-

oczyma

czerwony,

zamknięte

w

bram-

ki nie zachęcały bynajmniej do odwiedzania domków o wyglądzie tajemni-

czym. Nie jedna też ponura tragedja mu

siała osnuwać cienie dokoła tych domóstw odludnych. Obecnie jednak mgła
czasu zakryła przebrzmiałe dramaty i
dom Nr. 47 zapisał się czarnemi zgłoskami w historji zbrodni.
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„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA*
(z marką „Kogut“ są stosowane przy
KISZEK,
chorobach _ ŻOŁĄDKA,
OBSTRUKCJI i KAMIENI
ZOLCIOWYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE

sumie

/
UWAGA!
KUPCY.

poważnemi
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BUCHALTER

oraz Gabinet KosmeR
usuwa Zmarszczki, piegi, wągry.
łupież, brodawki, kie

Dbajcie o swoje zdrowie!
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na absolu-
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„pieczenie,
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w

ńkuszerka$miałowska

ków rocznej renty, który to dochód
różnił od sąsiednich posiadłości, tem p. Molineau usiłował powiększyć pichyba tylko, że jeszcze bardziej coi- sząc i wydając prace o nieznanych ponięty poza murem, robił wrażenie bar- etach wieku 16-go. jednak, mimo, że
dziej skrytego, bardziej sametnego i dzieła te były bardzo starannie opratajemniczego. Tak przynajmniej zdawa cowane, a styl ich zdobył ogólne uznało się ttumom ciekawych, którzy zbie- nie, nie wpływały one jednak na porali się tutaj przez szereg dni, by przy większenie dochodów 'autora, przynoglądać się kominom i dachówkom do- sząc mu jedynie, jako zapłatę za trudy,
mu tego, gdyż tylko te jego części wi- to, że imię jego stało się znanem w
szerokich kołach.
doczne były z ulicy.
Wygląd zewnętrzny p. Molineau od
W domu'tym mieszkali państwo Ma
powiadał
jego konstrukcji
duchowej:
Posłużącemi.
dwoma
z
lineau, wraz
stać pana Molineau nie wróżyła bynaj- średniego wzrostu, szczupły, nieco zgar
mniej tego, że człowiek ten stanie się biony, głos miał dźwięczny i miły, a
kiedyś sławnym, jako okrutny i wstręt- subtelne rysy miały w sobie coś dobrony morderca. Młodość p. Molineau spę tliwego i niemal wzniosłego. Gdy do
dził w. Oksfordzie, gdzie lata upłynęły tego dodamy jeszcze że zachowanie jemu pogodnie, wśród pracy naukowej. go było bez zarzutu, że był zapalonym
Egzaminy zdał świetnie i przez kilka zbieraczem staroświeckiej porcelany, to
lat wykładał literaturę. Ożenił się z pa- zrozumiemy, jak bardzo tragiczny splot
nienką, pochodzącą z rodziny znanej zdarzeń mógł imię tak szanownego ui ogólnie szanowanej, rozumną i do- czonego wnieść na łamy gazet, do kroFundusze młodego niki kryminalnej, oddając je na pastwę
brze wychowaną.
małżeństwa opierały się na 50.000 fran wiecznie chciwego sensacyj tłumu.
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Pani Molineau ze swej strony była nad nową książką idzie mu nierównie odstępstwo od swych zasad, mimo ichiż
bez żona tłomaczyła mu, że czekająca
łatwiej, aniżeli dotychczasowe:

uosobieniem dobrego wychowania. Na
tem jednak kończyło się podobieństwo
pomiędzy

małżonkami,

ona

bowiem

była praktyczną i oszczędną osobą, on
zaś,

wręcz

przeciwnie,

gdyż

stale

ob-

sorbowały jego umysł tematy oderwane. Mimo tak zasadniczej różnicy, a
może właśnie, dzięki niej, panowała po
między małżonkami idealna zgoda. Raz
tylko doszło pomiędzy ni mi do nieporozumienia, które miało poważne następstwa.
Kilka lat przed tragicznem zajściem
p. Molineau spędzając dnie odpoczynku
na łonie gór szwajcarskich, został natchniony myślą napisania powieści kryminalnej, osnutej na tle prawdziwego
zdarzenia, opowiadanego mu przez Sąsiada z pensjonatu. Trudno jest wyo-

brazić sobie caś bardziej obcego jego
nastrojom

i zamiłowaniom,

ale widocz-

wpływało nań
nie powietrze górskie
tak wyjątkowo. Ku swemu zdumieniu,
profesor zauważył wkrótce, że praca

niby barwne paciorki
trudu prawie,
nanizywał rozdział po rozdziale, sensacyjnej książki.
Żona zgorszona była początkowo

niezmiernie, lecz zwolna pogodziła się
z wybrykiem męża i wytłomaczyła mu,
iż grzech jego przeciwko kulturze był-

gdyby odmówił
by jeszcze cięższy
honorarjum za pracą swą. W największej tajemnicy wydaną została książka,
przy uroczystych zapewnieniach księgarza o calkowitem
g nito.
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Rezultat był oszałamiający.
„„Ponury jak śmierć'* — książka
Feliksa
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miała
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i dzięki temu finanse rodziny Moli-

neau poprawiły się znacznie. Niestety
niezręczna gra na giełdzie, poderwała

ruina jest o wiele większem złem.
Podtrzymywała go jednak nadzieja
na pewne dziedzictwo. po osiemdziesięcioletniej ciotce żony, która jednak jej
zdaniem mogła jeszcze żyć dziesięć lat,
stosownie do tradycji, panującej w ich
rodzinie.
Często powtarzające się rozniowy
na ten temat
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je znowu i żona p. Molineau zaczęła
namawiać go, by napisał nową powieść
kryminalną, tym razem jednak uczony
nie mógł

były jedynym

na jasnem niebie tego wzorowego małżeństwa, aż do chwili, gdy pewnego
wywołał
poranku zaszedł fakt, który
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