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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
isów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

"W Kownie ECHA STOLICY 774 KORDONÓW , 
Na kryzys rządowy w Kownie pa- 

trzeć możemy w tej chwili już z pe- 

wnej perspektywy. Nasze zapatrywania 

wyłuszczone w artykule przed kilku 

dniami, na początku przesilenia, w ogól 
nych zarysach znalazły potwierdzenie. 

Cała zmiana polega na przesunięciach 

personalnych, właściwie tylko na usu 

nięciu od rządów premjera Voldemara- 

sa, który od czasu przewrotu grudnio* 

wego w 1926 roku, był faktycznym dy- 

ktatorem kraju. — Słyszeliśmy zdania, 

że przesilenie, którego następstwem by- 

ło ustąpienie premjera  Voldemarasa, 

dowodzić ma rzekomo, iż nie był on 

„dyktatorem gdyż dyktatorów nie u- 

suwa się w ten sposób, drogą zwykłe- 
go przesilenia rządowego, a w sposób 

bardziej efektowny i bardziej burzliwy. 

Oczywiście dyskusja w danym wypad- 

ku toczyć się powinna wokół dokładnej 

definicji słowa „dyktator”, jednakże o- 
statnie okoliczności wyjaśniły właśnie, 

że przyczyną przesilenia był ten „dyk- 

tatorski“ sposób rządzenia Voldemara" 

„sa. Dziś wiemy już o tem dokładnie. 
Zwłaszcza wyjaśniają to wywiady po 

szczególnych ministrów. 

Okazuje się, że w dziedzinie oświa- 

ty prowadzona była polityka, nie ta 
którą uważał za stosowne uprawiać mi- 

nister oświaty, ale taka, jaka się podo* 

bała Voldemarasowi. Jaskrawym tego 

przykładem jest projekt nowej ustawy 
uniwersyteckiej, przeciwko której wy- 

stąpili solidarnie zarówno wszyscy pro- 
fesorowie, jak również większość osób 
z, pośród sier rządzących. Tak samo 

własną politykę prowadził Voldemaras 
w, ministerstwie rolnictwa, często bar- 

dzo wbrew poglądom i zamierzeniom 
ministra rolnictwa. Osoby interwenjo* 

wane, w słowach bardzo oczywiście 

oględnych, wyrażają się o konflikcie, 

który spowodował przesilenie, że po- 
wstał on na tle „kompetencji premjera“. 

Tej mianowicie kompetencji Voldema- 
ras nadużywał, uważając siebie za dyk- 

tatora, jakim w rzeczywistości był. Ca" 

łe naturalnie przesilenie odbyłoby się 
bardzo po „dyktatorsku”, gdyby Volde 
maras, który ustąpić nie chciał, jakto 

wyraźnie oświadczył współpracowniko 
wi „Lietuvos Żinios*, wezwał był od* 

działy wojskowe i zbrojnie przeciwsta” 

wiał się własnej dymisji. Tego. wsze- 

łako nie uczynił, a nie uczynił dlatego, 

że czuł się zbyt słabym do walki. Po- 
twierdza to jeszcze raz nasze przypu* 

szczenia wyrażone w poprzednim arty: 

kule, że sam Voldemaras zeznawał do- 

skonale, że wielkie nadzieje, które w 
nim pokładano zawiódł. Nastąpiło ogól 
ne rozczarowanie, które wyzyskali oso* 

biści przeciwnicy Voldemarasa. 

Nie usunęli go zatem członkowie 
stronnictwa tautininków, ażeby zmienić 
łinję polityki zagranicznej czy wewnę- 
trznej prowadzonej przez Voldemarasa 
gdyż ewentualne zmiany polegać będą 

na' minimalnych odchyleniach od do- 
tychczasowego kursu, ale poprostu, 
dlatego, že Voldemaras był dla nich 
ciężarem w ich pojęciu, nie proporcjo- 
nalnie dużym do jego osobistych czy” 
nów, kwalifikacji, zdolności, talentów. 

Niewątpliwie i dziś uważają cj ludzie 
Voldemarasa za najzdolniejszego mi- 
nistra spraw zagranicznych, za utalen- 
towanego dyplomatę, ale niechże tym 
ministrem i dyplomatą pozostanie, ale 
nie robi z siebie zaraz cezara. To że ta- 
kim cezarem być może, wierzyli i Tu- 
bialis i Smetona i Wiłejszys, jeszcze 
może przed dwoma łaty, są jednak zda- 
nia, że doświaeczenie które nabyli roz- 
proszyło tą wiarę. 

Oto jest tło ogólne przesilenia ko” 
„wieńskiego, na którym to tle powstała 

ała namiętna gra personalna osobis 
tych przeciwników Voldemarasa. 

__ Co będzie dalej w Kownie? — Tu- 
bialis, nowy premjer, z braku sejmu, 
wygłosił swego rodzaju expose wobec 
przedstawicieli prasy. Z tych wynurzeń 
widać jedynie że żadnych zmian się nie 
Pffewiduje, co zresztą wszystkie oficjal 
a osobistości w Kownie potwierdza- 
ją. Zapoczątkowany w grudniu roku 
1926 regime utrzymany będzie nadal, 

tdalszy cjąg na szpalcie 6-ej). 

Prof. Krzyżanowski o sytuacji 
gospodarczej Polski 

Prof. Adam Krzyżanowski udzielił jedne- 
mu z pism stołecznych wywiadu na temat 
naszej sytuacji gospodarczej. 3 

Na wstępie stwierdził wybitny uczony i 
znawca problemów ekonomicznych że wbrew 
pesymistycznym przewidywaniom sytuacja 
walutowa poprawiła się w sposób zdecydo- 
wanie wyraźny, pozwalając rządowi unik- 
nąć przymusowego zawierania pożyczek za- 
granicznych na niekorzystnych warunkach, 
co w razie dalszego odpływu byłoby dla je- 
go wyrównania koniecznem. W ten sposób 
np. nie potrzebowaliśmy tworzyć centralnego 
banku ziemiańskiego na niekorzystnych wa- 
rukach, jakie proponowała zagranica. Mo- 
żna to ująć jednem słowem tak: znajduje- 
my się w sytuacji, w której nie mamy naj- 
mniejszej potrzeby zawierania jakichkolwiek 
OE na warunkach niekorzystnych dla 
olski, : 

Zapytany w. dalszym ciągu o nowe re- 
zerwy finansowe profesor odpowiedział: 

— Mamy równowagę budżetową. Rezer- 
wy finansowe pozostały na dotychczasowej 
wysokości. Wobec ogólnie trudnej sytuacji 
finansowej świata, jest to faktem bardzo po- 
myślnie świadczącym ' naszej równowadze. 

— A więc stan finansowy ocenia pan pro- 
fesor. jako pomyślny? 

— Tak jest. Nasza równowaga budżeto- 
wa jest równowagą w ścistem znaczeniu te- 
go słowa. Oczywiście, pociągać to musi ko- 
nieczną konsekwencję t.j. stosowanie w go- 
spodarce budżetowej oszczędności. Jeżeli cho 
dzi jednak o tę stronę, to rząd zastosował ją 
w całkowicie trafnem ocenieniu sytuacji. 

Przechodząc wreszcie do charakterysty- 
ki sytuacji gospodarczej Państwa prof. Krzy- 
żanowski oświadczył: 

— Trudno sobie nie zdawać sprawy, że 
stan gospodarczy nie jest jeszcze tak pomy- 
Ślny, jak stan walutowy i finansowy. Jed- 
nym z ważnych powodów tego zjawiska jest 
jednak ogólne podrożenie stopy  procento- 
wej na ry nku międzynarodowym.  Wpra- 
wdzie podrożenie to nie pociągnęło za sobą 
u nas odpływu kredytów krótkoterminowych 
ale natomiast w bardzo dużej  mie- 
rze stanowi ono trudności dla zacią- 
gania pożyczek długoterminowych. Rząd dą - 
ży jednak i na tem polu do poprawy sytu* 
cji + właśnie dlatego szuka kapitałów w tej 
formie, tj. rozpatruje oferty zagranicznych 
firm przemysłowych. Co do kredytów krót- 
koterminowych, to nietylko nie zostały one 
wycofane z Polski, ale nie zachodzi nawet 
obawa ich wycofywania. Mogę się tu po- 
wołać na opinję bardzo poważnych bankie- 
rów zagranicznych, z którymi miałem moż- 
ność ostatnio się stykać i zasięgać ich zda- 
nia w tej mierze. 

„Rezygnacja p. Wožnickiego 
Na posiedzeniu Klubu „Wyzwolenia* do- 

konano wyboru nowego Prezydjum. Dotych- 
czasowy pitzes klubu, wicemarszałek Wożźni- 
cki, oświadczył na wstępie, że z powodu złe- 
go stanu zdrowia nie może nadal pełnić o- 
bowiązków prezesa, dlatego prosi, aby na 
niego nie głosowano. Pomimo tego oświadcze 
nia klub w tajnem głosowaniu wybrał pre- 
zesem wicemarszałka Wożnickiego. 

Wobec powtórnego kategorycznego zrze- 
czenia się p. Wożnickiego, dokonano no- 
wych wyborów. ё 

Prezesem klubu wybrany został — розе? 
Michał Róg, wiceprezesami posłowie: Jan 
Woźnicki, Jan Smoła, dr. Józef Putek i An- 
drzej Koter. Na sekretarzy wybrano posłów: 
Pawła Chadaja i dr. Zygmunta Gralińskiego. 
Skarbnikiem został poseł Ignacy Mularek. 

Przewodniczącym klubu senackiego wy- 
brany został senator Wacław Januszewski. 

Poza wyborem prezydjum  obradowano 
nad bieżącemi sprawami politycznemi. 

Wifos rediuluus 
„Gdy p. Woźnicki usuwa się w cień, w 

„Piaście" wyrasta znów p. Wincenty Witos. 
Podczas dokonanych wczoraj wyborów za- 
stał on obrany prezesem Klubu na miejsce 
p. Dębskiego, reprezentującego kierunek u- 
miarkowany i odpowiedzialny. Jako wice- 
prezesów dodano p. Witosowi posłów Kier- 
nika i Rataja. 

Wynik wyborów. świadczy, że w „Piaś- 
cie“ wzięły górę żywioły odnoszące się z nie 
nawiścią do rządu i gotowe ua wszystko 
w walce z nim. 

Dziennikarze węgierscy we 
Lwowie. 

LWÓW, 2 X. PAT. Dziś o godz. 9 ra- 
no przybyła do Lwową z Warszawy wy- 
cieczka dziennikarzy węgierskich. Gości po- 
witali na dworcu wojewoda Głuchowski i 
reprezentanci miasta, wojska i prasy. 

Włamanie do P. K. U. w Kafo- 
wicach 

KATOWICE, 2 X. Pat. Dziś w nocy 
dokonano włamania do biura PKU. przy 

ul. Francuskiej. Sprawcy zabrali książeczki 
wojskowe ołicerów i szeregowych rezerwy. 
Gdy włamywacze w liczbie dwuch wyszli z 
budynku PKU , posterunkowy policji zawia- 
dom ony przez mieszkańca tego domu o 
włamaniu, zdołał przytrzymać jednego z 
nich. Ten jednak stawił opór, wobec czego 
funkcjonarjusz policji użył najpierw broni 
siecznej, a gdy to nie pomogło, wystrzelił 
z pistoletu na alarm. Na skutek czego nad- 
biegł inny posterunkowy, Gdy włamywacz 
rzucił się na przybyłego, posterunkowy 
strzelił, raniąc go w szyję, co spowodo- 
wało natychmiastową śmierc, Stwierdzono, 
że zabitym jest 30-letni Wilhelm Skutnik, 
notoryczny włamywacz i włóczęga. Znale- 
ziono przy nim 6 książeczek oficerów re- 
zerwy. 

  

"Wycieczka z Węgier w |Chorzo- 
wie i Królewskiej Hucie 

KATOWICE, 9. X. PAT. Wycieczka 
Węgierskiego Związku Narodowego, ba- 
wiąca na Śląsku zwiedziła w dniu dzisiej- 
Szym państwową fabrykę związków azoto- 
wych w Chorzowie oraz składy przemysło- 
we w Królewskiej Hucie. Po południu wy- 
cieczka odjechała do Krakowa. 

„Lietavos Midas odpowiada Wolde- 
° ПоговоМ! 

„Liet. Aidas“ zamiescił wczoraj obszerny 
artykuł wstępny, jako odpowiedź na wywiad 
z prof. Woldemarasem, zamieszczony w liet. 
Žinios“. 

Artykuł zaczyna się od tego, že Walde- 
maras nie mowi 0 powrocie do uniwersytetu. 
Teraz profesor mówi o tem, że nie wyrze- 
ka się udziału w polityce wewnętrznej. — 
„Co wyjdzie z tego?“ pyta pismo i odpowia- 
da: „Na to pytanie trudno dać dokładną od- 

iedź, można jednak domyślić się, że ta 
działalność profesora będzie niecenzuralną, 
a Waldemaras jako b. cenzor, powinien rozu- 
mieć, co jest cenzuralne, a co nie, To czego 
on przedtem nie cierpiał — nagle polubił: 
chce. się wziąć do niecenzuralnej roboty. 

W polityce zagranicznej nowy rząd mic 
nie przedsięwziął jeszcze, a profesor już pe- 
symistycznie nastrojony. Któż jest winien te- 
mu? Sam on ją prowadził i Litwa musi obe- 
cnie ponosić jej skutki. 

Wałdemaras w swej rozmowie oświad- 
czył: Mojej polityki nikt nie poprowadzi”, — 
Urzędówka z tego powodu zauważa: „Wido- 
cznie korespondent źle zrozumiał Waldema- 
rasa, który chciał widocznie powiedzieć: „Po 
przebyciu prawie trzech 'lat na czele polityki 
zagranicznej, postawił on je tak, że żaden 
e” litewski nie potrafi z niej się wy- 
ta. 

й Co do siow Waldemarasa, že kryzys byl 
państwowy, urzędówka pyta, jak to zrozu- 
mieć? i Waldemaras był premjerem, 
nie było żadnego przesilenia i przesilenie na- 
stąpiło tylko wówczas, gdy wystąpił on ze 
składu rządu. Zrozumiałem teraz jest, dla- 
sr nie podobało mu się powiedzenie Tu- 
bialisa, iż centrum wszystkiego jest Stme- 
tona. Wygląda to, że tylko on, Waldemaras 
jako osobiśtość, musi być w centrum. L'etat 
c'est mois. I przy ustąpieniu tej centralnej fi- 
gury, Litwa musi ejść nowy kryzys? 

Następnie urzędówka nawiązuje na temat 
skarg Wałdemarasa na tautininków, którzy 
knowali przeciw niemu od 1927 r. Lecz — za- 
uważa pismo — przecież jeszcze w 1927 r. 
profesor został wybrany na honorowego 
człon. partji i zgodził się przyjąć ten zaszczyt 
Dlaczego stał na czele instytucji, która kno- 
wała przeciw niemu? Ježeliby jakiś „sześć- 
kom“ i istniał, to profesor nie zatrzymał się 
w walce przeciw niemu przy pomocy tychże 
metod, jakiemi posługiwał się w walce prze- 
ciw swym innym przeciwnikom. 

Waldemaras twierdzi obecnie, że na wio- 
snę chciał sejm, lecz i przedtem dużo przy- 
rzekano, a czy spełniono te przyrzeczenia. 
Obietnice i tylko obietnice! 

„Najwięcej dziwi oświadczenie Waldema- 
rasa, że nie podawał on do dymisji. A poż: 
ciez wi ść o tem, że wszyscy + 
wie podali się do dymisji, została podana 
przez ajencję „Elta”, która znajdowała się 
pod opieką samego profesora. Czyim preze- 
sem mógłby on zostać Pr podaniu się do 
dymisji calego gabinetu 

Proces ks. prałata Olszewskiego 
Pierwszy dzień rozpraw 

KOWNO. 2.X. Pat. W dniu wczo- 
rajszym w kowieńskim sądzie okrę- 
gowym rozpoczęła się przy drzwiach 
zamkniętych rozprawa przeciwko pra: 
łatowi Olszewskiemu, oskarżonemu o 
zabójstwo kobiety nazwiskiem  Ustla- 
nowska. Akt oskarżenia zarzuca obwi- 
nionemu, že z zamordowaną Ustia- 
nowską utrzymywał od dłuższego 
czasu stosunek nielegalny i był ojcem 
nieślubnego syna, który mając lat 19, 
zginął podczas wcjny na ironcie za- 
chodnim. Matka nie wiedziała jednak 
o okolicznościach jego śmierci, — ро- 
dejrzewając Olszewskiego. o przyczy- 
nienie się do Śmierci syna i grożąc 
stale Olszewskiemu denuncjacją. W 
roku ubiegłym 16 ;wrzešnia w Birsz- 
tanach pod Kownem znaleziono w le- 
sie uduszoną Ustianowską. Ze wzglę- 
du na stan duchowny ks.  Olszew- 
skiego władze prokuratorskie dopie- 
ro po 6 miesiącach zdecydowały się 
na aresztowanie go. Prałat Olszewski 
do winy się nie przyznaje. Na roz- 
prawę sądową stanął ubrany w. czar- 
ną sutanę. Przewodniczącym sądu 
jest prezes sądu okręgowego Grigaj- 
tis; oskarża prokurator Biła. Rzeczni- 
kiem rodziny zamordowańej  Ustia 
nowskiej jest były premjer Sležewi- 
czius, a obrońcami Olszewskiego by- 
ły premjer Tumanas oraz prof. Leo: 
nas. Sprawa wzbudza niezmierne za: 
iateresowanie w społeczeństwie litew- 
skiem, ks. Olszewski bowiem był 
osobistością popularną, tak ze wzglę- 
du na zajmowane stanowisko, jak i 
zalety towarzyskie. 

„Dzień Wilma' w Szańcach 
Z Kowna donoszą:  Onegdaj w 

Szańcach, które, jak wiadomo, w naj: 
bliższym czasie zgodnie z uchwałą 
komitetu obchodu S00lecia W. Ks, 
Witolda mają być przemianowane, 
odbył się „Dzień Wilna* zorganizo- 
wany przez Związek odzyskania tego 
miasta. Od rana ukazali się na uli- 
cach trzej na siwych koniach rycerze 
w zbrojach z czasów W. Ks, Witolda. 
W papierowych szyszakach jechali oni 
prospektem Józefowicza w stronę 
miasta, bijąc w bębny. O godz. 10 
m. 30 została odprawiona w kościele 

parafjalnym uroczysta msza Celebro- 
wał ją proboszcz parafji szańco wskiej. 
Po południu i wieczorem odbyły się 
odczyty i zabawy. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyskiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIB — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DREREN A ore —— Księgarnia K. Malinowskiego. 

— ul, Zamkowa, W. Włodzimierow 
m 

PIŃSK 

NO — Księgarnia T-wa . 
HORODZIEJ — Dworzec i K. Smarzyšski. 

—- у С. i i IWIENIEC —- Sklep tytoniowy wierzyūiski. 

LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 
administracji 228 drukarni 262.  MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Rusk”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |ażwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — 
N. SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

Księgarnia Polska — St. Bednarski. | 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

kiosk St. Michalskiego. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewzka 
AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz nio jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
lamowa nadesłane milimetr 50 gr. Kronika r milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagranicz:ie 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 £roszy. 

Tajna narada „cenfrolewu” 
wielkich chmur opozycyjnych mały deszcz papierowych 

pogróżek. 
WARSZAWA, 2 X. (Tel. wł. „Słowa”*) Dziś przed południem poza 

gmachem Sejmu w jednem z mieszkań prywatnych na mieście odbyło się 
w Ścisłej tajemnicy utrzymane, posiedzenie przywódców stronnictw centrum 
i lewicy. Tematem obrad była sprawa słynnego wniosku o votum nieuf- 
ności dla gabinetu premjera Switalskiego. Obrady zakończyły się niczem. 
Postanowiono tylko nadal utrzymywać kontakt pomiędzy przywódcami 
stronnictw, starać sie o solidarne występowanie na zewnątrz aby utrzy- 
mać wrażenie, że opozycja centrolewu jest zwarta. 

Od uczestaików tajnej narady dowiadujemy się, że przypominała ona 
jakiś seans wróżbiarski, na którym starano się wyprorokować co uczyni 
rząd wobec uchwalenia wniosku o votum nieufności. Zadawano sobie 
wzajemnie pytania, czy rząd ustąpi, czy zamianowany będzie gabinet w 
tym samym składzie czy innym, czy z Marszałkiem Piłsudskim czy bez 
jego osoby i t. d. 

Oczywista, że nikt nie mógł na pytania te odpowiedzieć i dlatego 
obrady centrolewu stały pod znakiem hamowania zapędów opozycyjnych, 
które przejawiły się wczoraj w huraganowym ogniu papierowych rezolucyj 
i uchwał brzmiących mocno ale pozostających przecież ciągle na papierze. 

Niezdecydowanie było zasadniczym rysem dzisiejszych narad. W nie- 
małym stopniu przyczynił się do tego fakt, że dwa stronnictwa ' centrowe 
Ch. D. i Piast czuć się zaczynają nieswojo w bojowej kompanii przywód- 
ców trzech stronnictw lewicy. W ciągu najbliższego więc miesiąca aż do 
zwołania sesji sejmowej będziemy musieli przeżywać to niezdecydowanie 

opozycji połączone z więcej lub mniej groźaemi wystrzałami alarmowemi 
uchwał lub rezolucyj. 

Anglja1 Soolety ozacolajq stosunki dyplomatyczne 
PRASA BRYTYJSKA NIEZADOWOLONA Z USTĘPSTW HENDERSONA. 

LONDYN. 2.10. (PAT). Ogłoszony dziś w gazetach komunikat o porozumieniu 
między Hendersonem a Dowgaiewskim wywołał w prasie konserwatywnej niesłychanie 
ostre ataki na rząd. „Daily Telegraph" i „Morning Post" prześcigają się poprostu w wy- 

kiej Bzy ów pod adresem ode OAI całego rządu, stwierdzając kapitulację Wiel 
i ji i porażkę dotychczasowej polityki Labour Party w stosunku do Spraw ап ERA sp 

1 NA CZEM POLEGA ISTOTA POROZUMIENIA. 
Ogłoszone oficjałnie porozumienie przewiduje, że przyszłe rokowania, które będą 

podjęte po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, dotyczyć będą pięciu punktów: 
unkt pierwszy traktować będzie stosunek obu stron do traktatu z roku 1924. Punkt dru 

gi omawia sprawę traktatu handlowego oraz sprawy z nim związane, Punkt trzeci zawie- 
ra pretensje i kontrpretensje zarówno rządu jaki prywatne, pretensje, wynikające z in- 
terwencji i inne, oraz kiwestje finansowe, związane z takiemi pretensjami i kontrpreten- 
rz 2 czwarty mówi i rybołóstwie. Punkt piąty o zastosowaniu dawnych umów 
i konwencyj. 

Należy dodać, że punkt pierwszy dotyczy traktatu, zawartego w swoim czasie w 
sierpniu 1924 roku przez Rakowskiego z ówczesnym rządem Labour - Party. Najgłówniej 
szą częścią p traktatu było zobowiązanie rządu brytyjskiego co do gwarantowanej 

zez rząd W. Brytanji pożyczki. Traktat ten — jak wiadomo — po upadku rządu Labour 
arty został w ROZA roku 1924 wycofany przez, Chamberłaina, który mie zgodził 

się przedstawić go aprobaty parlamentowi. 
Punkt przewiduje jak najwyraźniej jensje sowieckie z powodu inter- 

wencji wojsk brytyjskich w roku 1918 i 1919. Nie ulega żadnej wątpliwości, że przez 
wprowadzenie tego zastrzeżenia do punktu trzeciego Sowiety iły sobie tem samem 
możność wzajemnego skreślenia długów wojennych rosyjskich i odszkodowań za inter- 
wencję. Porozumienie, ogłoszone oficjalnie, nie podaje żadnych wyjaśnień co do sposo- 
bu i zakresu odszkodowań obywateli brytyjskich. Prawdopodobnie jednak w tej sprawie 
Dowgalewski złożył określone zobowiązanie, kótrę teraz nie będzie ogłoszone, lecz do- 
iero po przedstawieniu parlamentowi. Co do punktu czwartego to różnica zdań między 
wietami a W. Brytanją polega na tem, że Sowiety żądają 12-mil owej strefy ochron 

nej dla swoich wybrzeży na morzu Białem przed statkami rybackiemi angielskiemi, pod- 
czas gdy ze strony W. Brytanji istnieje tendencja uznania tylko 3-milowej strefy. 

Oficjalne podpisanie porozumienia między Hendersonem a Dowgalewskim nastąpi 
we czwartek po południu. Я 

  ` 

Osira walka na ile ustaw ubezpieczeniowych 
w Niemczech 

FRAKCJA LUDOWA JEST NIEPRZEJEDNANĄ. 

BERLIN. 2. 10. (PAT). W ciągu dzisiejszego przedpołudnia sytuacja 
parlamentarna, wywołana nieprzejednanem stanowiskiem frakcji ludowej wo- 
bec kompromisu stronnictw koalicyjnych w sprawie ubezpieczenia nie uległa 
zmianie i waha się nadal w nastrojach przeciwnych. 

KANCLERZ MULLER ZAPOWIADA WYCIĄGNIĘCIE KONSEKWENCJI. 
W związku z zaostrzoną sytuacją kanclerza Mullera odwiedził dziś 

przed południem min. Stresemann celem zakomunikowania mu zasadniczego 
stanowiska gabinetu Rzeszy wobec opozycyjnej taktyki ludowców. W toku 
rozmowy kanclerz — jak informuje ,„Vossische Ztg.* — oświadczyć miał, że 
rząd Rzeszy w razie wypowiedzenia się frakcji ludowej na jutrzejszem głoso- 
waniu przeciwko projektowi ustaw ubezpieczeniowych czułby się zmuszony 
do wyciągnięcia konsekwencyj. Rozłam w łonie koalicji rządowej spowodował- 
by ustąpienie kanclerza, tem samem zaś automatycznie i dymisję całego gabi- 
netu. Przez cały czas trwania konferencji min. Stresemann pozostawał w sta- 
łym kontakcie telefonicznym z przedstawicielami frakcji ludowej, odbywający- 
mi posiedzenie w gmachu Reichstagu. 

MIN. STRESEMANN UCZESTNICZY W OBRADACH LUDOWCÓW. 
O godzinie 1 w południe min. Stresemann przybył do Reichstagu celem 

wzięcia udziału w obradach frakcyj, których wynik uważany jest w sferach par 
lamentarnych za klucz do rozwiązania sytuacji przesileniowej i jak komuni- 
kuje prasa — stanowić może precedens do ostatecznego załatwienia kwestji 
wielkiej koalicji. Obrady frakcji ludowej do godziny 2 min. 30 nie doprowadzi- 
ły do żadnych wyników. W oczekiwaniu decyzji ze strony ludowców frakcja 
centrowa odroczyła swoje posiedzenie do wieczoru. 

KOMPROMIS UZALEŻNIONY OD REKONSTRUKCJI GABINETU. 
BERLIN. 2.10. (PAT). Sytuacja polityczna w związku z obradami Reich 

stagu naogół się uspokoiła. Obecnie oczekiwane jest zejście partji ludowej z 
jej dotychczas opozycyjnego stanowiska. Możliwa jest, co najwyżej, rekon- 
strukcja gabinetu. 

Kongres nacjonalistów niemieckich we Frankiurcie 
Poświęcony sprawom t. zw. Marchji Wschodniej i wscho- 

dniego pogranicza niemieckiego 
BERLIN, 2 X. PAT. We Frankfurcie nad Odrą rozpoczął się 4:ty z 

rzędu kongres przedstawicieli stronnictwa niemiecko-narodowego, poświęco- 
ny sprawom t. zw. Marchji Wschodniej oraz wschodniego pogranicza nie- 
mieckiego. Obrady kongresu, w których biorą udział reprezentanci Prus 
Wschodnich, Górnego Śląska i Pomorza, zagaił przewodniczący związku 
komitetu wschodniego partji niemiecko-narodowej, znany ze swej działal: 
ności w Polsce podczas okupacji, von Kries protestując przeciwko kon- 
cepcji t. zw. Locarna wschodniego i podkreślając, iż naród niemiecki nigdy 
nie zrezygnuje ze swej aspiracji w kierunku rewizji granicy wschodniej, 
która to rewizja jest postulatem narodu niemieckiego. Przemówienia von 
Kriesa oraz szeregu dalszych mówców, między innemi posła do parlamen: 
tu gdańskiego Philipsena, zwrócone były ostro przeciwko jakińakolwiek 
ustępstwom na rzecz żywiołu polskiego w Niemczech. Pozatem mówcy pod- 
dawali krytyce pruską ustawę szkolną z roku ubiegłego. Kongres wysto- 
sował depeszę hołdowniczą do prezydenta Hindenburga. Е 

czy jednak utrzyma się — to okaże 

przyszłość. Wątpimy w trwałość tego 

regime'u nie dlatego, żeby nie przyniósł 

on pewnych realnych korzyści, szcze- 

gólnie w dziedzinie wewnętrznego ży- 

cia dzisiejszej republiki litewskiej, ale 

dlatego że nie rozwiązał on sprawy któ* 

rej rozwiązania dzisiejsza Litwa ocze- 
kuje od lat 10-ciu — likwidacji wieczne 

go prowizorjum. 

Pod znakiem tego prowizorjum žy- 

je dzisiejsza republika litewska, a wia 

domo, jak takie życie działa przygnę- 

biająco na człowieka. Na Litwie wszy- 

stko jest „tymczasowe”: tymczasowa 

stolica w pierwszym rzędzie, tymczaso 

we lokale, tymczasowe pomniki, 

tymczasowe wznosi się budynki, 

bo później ' wszak to ma być 

przeniesione do... Wilna. Tymczasowy 

podział administracyjny, tymczasowa 

prowincja kościelna, i to najgorsze — 

tymczasowy stan wojenny. Stan wojen 

ny panuje już 10 lat. Bagatela! Po wiel- 

kiej wojnie, kiedy wszyscy oddychają 

do pokoju! W rok, czy dwa po tej woj- 

nie każdy z ulgą przyjmował wiado- 

mość, że zawieszone zostały działania 

wojenne, a taki stan wojenny jak dziś 

na Litwie, uważany byłby powszechnie 

za coś doskonałego, ale po 10ciu la 

tach... po 10 ciu latach ludzie chcą już ' 
czegoś więcej! 

Na wszystkie tego rodzaju bolącz- 

ki jest w Kownie jedną recepta: pocze- 

kajcie, a odzyskacie Wilno. 

Niezliczone uroczystości, „dnie Wil- 

na*, „tygodnie Wilna”, „modlitwy Wil- 

na”, znaczki pocztowe z Wilnem i t.d. 

i t.d. wszystko to podnosić ma ducha i 

utrwalać w wytrwaniu, ale ostatecz- 

nie szara masa mieszkańców, tracić po- 

czyna cierpliwość, nie zależnie od te- 

go, czy wierzą w to odzyskanie, czy 

nie wierzą, czy chcą tego odzyskania 
czy nie chcą. Nie można przecież 10 

lat życia zamieniać w jedną wielką ma- 
nifestację! 

Tymczasem przywódcy wszystkich 

partyj politycznych na Litwie, leade- 

rzy najróżniejszych grup, kierunków 

politycznych, myśli państwowych bez 

różnicy czy pragną naprawdę tego Wił 

na i wielkiej Litwy, czy tego Wilna u- 

żywają jedynie dla własnych celów 

partyjnych, czy nacjonalistycznych — 

gubią się jedynie w dysputach, hypote- 

zach, planach, a żadnej realnej drogi 

prócz — „czekać'* — nie wskazują. 

Na Litwie dzisiejszej trwa stan ja” 

kiś dziwny, który doskonale sprzyja 

wszelkiego rodzaju zmianom i przewro- 

tom pod hasłem, że go tak nazwiemy: 

„prowadzenia do ziemi obiecanej". 

Wszystko tam żyje w naprężeniu i ocze 

kiwaniu: nie ten, to może inny, może 

ten właśnie. I znów przychodzi: nie ten, 

a ktoś inny co na jego miejsce wstą- 

pił znów się okazuje nie odpowiedni. 

Uwidocznia się to zwłaszcza na - 

przełomie takim jak dziś naprzykład. 

Dziś ta sytuacja przedstawia się w 

sposób następujący: mamy rząd w Ko- 

wnie złożony ze stronników grupy tau* 

ti. ninków, mamy jednocześnie opozy- 

cję, że ją tak nazwiemy, parlamentarną 

stojącą na gruncie konstytucji: z prawa 

chadeków, z lewa ludowców. Dalej so- 

cjal - demokratów, z całą emigracją, 

grupę rewolucyjną, która dąży do wy* 

wołania tej rewolucji drogą zbrojnego 

przewrotu, która dokonuje zamachów 

terorystycznych i ciągle niepokoi opi- 

nję publiczną. Samego Voldemarasa, 

który przeciwstawia się nowemu gabi- 

netowi z resztką swojego autorytetu dy 

ktatorskiego. — Partję wojskową, po” 

dzieloną prócz tego na liczne koterje 

« usuniętych generałów, Daukantasa, 

popularnego bardzo i nie mniej popu- 

larnego Żukowskiego, b. dowódcę ar- 
mji. — Dalej znów generała Plechowi- 

cza twórcę przewrotu grudniowego, 

który w ostatnim wywiadzie oświad- 
czył, że „czuwa i gdy przyjdzie po- 

trzeba wystąpi, (wyraźnie wszak po- 

wiedział, że nie wtedy gdy go powo 

łają, ale ... kiedy to sam uzna za potrze- 

bne). 

W takiej sytuacji, płynącej z noto- 

rycznego prowizorjum, w każdej chwi- 
li możemy się spodziewać nowego prze 

wrotu, nowych zmian w Kownie, no- 

wych zamachów. m.
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Zmarnowana okazja 
ZASULE, POW. STOŁPECKI. 

Całe województwo nowogródzkie 
żyło od kilku tygodni myślą goszcze- 
nia u siebie Pana Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej. 

Nie pozostała też głuchą na wieść 
o przyjeździe Dostojnego Gościa daw- 
na gmina Zasulska (od dwuch lat zli- 
kwidowana, wbrew woli dużej części 
jej ludności i dołączona do sąsiedniej 
gminy Stołpeckiej), w powiecie Stoł- 
peckim. Zorganizowaliśmy . komitet 
Spotkania Pana Prezydenta w składzie 
miejscowego księdza prawosławnego, 
kierownika 7-oddziaławej szkoły pow- 
szechnej, paru gospodarzy pobliskich 
wsi i mnie. 

Wybudowano bramę tryumfalna w 
przejeździe przy wsi Zasule, obok daw- 
nego gmachu urzędu gminy, w którym 
obecnie imieści się szkoła i Kasa Stef- 
czyka, jak też kółko rolnicze ze spół- 
ką maszynową; również tu się znajdur 
je posterunek policji państwowej, dom 
łudowy, remiza straży ogniowej i t. p. 

W imieniu komitetu zakomunikowa- 
łem panu staroście stołpeckiemu, że 
dziatwa szkolna z miejscowem nauczy* 
cielstwem na czele, straż ogniowa, oraz 
Judność cała ze swym proboszczem, 
jak też i obywatelstwo — wszyscy 
pragniemy spotkać Najwyższego Do- 
stojnika Państwa krótkiem powitaniem 
i wręczeniem chleba i soli. Na to otrzy- 
małem zapewnienie p. starosty, że p. 
wojewoda o tem już wie, i w progra- 
nie ustalono zatrzymanie się kilkuminu* 

"towe Pana Prezydenta przy naszej 
bramie. 

Od. rana więc 24 września ludność 
poczęła gromadzić się, zbierać przy 

_ bramie. Szpalery tworzyły dzieci z 
dwuch szkół w liczbie około 250 (gdyż 
sąsiednia szkoła w Najdzienowiczach, 
© 7 klm. oddalona również gremjalnie 
przybyła) oraz strażacy. Przyjechał 

, też wójt gminy Stołpeckiej, który otrzy- 
mał polecenie od p, starosty witania 
prezydenta w Zasuli, w przewidywa- 
niu wielkiego zgromadzenia ludności 
(w istocie zebranej w liczbie 400—500 
osób), zwłaszcza, że do niedawna mie- 
liśmy tu swoją gminę, i każdy uważa 
to za ośrodek całej okolicy. 

W bramie ustawiono na stoliku ta- 
cę z chlebem i solą. 

Podkreślić należy ofiarną pracę na- 
uczycielstwa w przygotowaniu dzieci 
i zorganizowaniu spotkania. 

Wszyscy w uroczystem skupieniu 
chwili w nerwowem napięciu. Wszak 
to od wskrzeszenia Ojczyzny po raz 
pierwszy mieliśmy witać Głowę Pań: 
stwa, co ma tem donioślejsze znacze- 
nie, że jesteśmy mieszkańcami najbar- 
dziej wschodnich rubieży  Rzeczypo- 
spolitej, przyległych już do samej gra- 
nicy. 

Wreszcie nadjechało auto z panem 
starostą, który przejeżdżając przez bra- 
mę, zawiadomił, że w trzeciem z kolei 
'aucie jedzie oczekiwany Gość. P. sta* 
rosta, minąwszy szpaler, zatrzymał się; 
to samo uczyniło następne auto. 

Wszyscy w-uroczystem skupieniu 
czekali... 

Duży samochód z godłem państwo: 
wem zbliżał się do nas — obok Pana/ 

Prezydenta siedział p. wojewoda. W 
milczące i 

dzieci i starszych dosięgło punktu kul- 
minacyjnego. Lecz coś się stało!! Sa- 

zwolniwszy 
biegu, minął bramę, szpalery i coraz 

Ani jeden 
okrzyk nie wyrwał się z niczyjej piersi. 

na twa- 
rzach malowało się bezgraniczne zdu- 
mienie i uczucie wielkiej, niezasłużo- 

tym momencie naprężenie 

mochód zaledwie trochę 

szybciej pomknął w dal... 

Tłum skamieniał, oniemiał; 

nej krzywdy. 

Wszak ludność zebrała się nie dla 
oglądania raidu samochodów (które 
już nawet na naszych kresach nie są 
rzadkością). Każdy oderwał się od 
pracy codziennej, by chociaż wznieść 
okrzyk na cześć Prezydenta. Gdyby 
nawet w ostatniej chwili uprzedzona 
nas o zmianie, że samochód Prezyden- 
ta nie zatrzyma się, to ludność chociaż 
w przejeździe dałaby wyraz swym 
uczuciom, wznosząc okrzyki. 

Chyba przy żadnej z bram w całem 
państwie, gdzie przejeżdżał Pan Prezy- 
dent nie było takiego grobowego mil- 
czenia. 

A teraz zachodzi pytanie z czyjej 
winy to się stało. Szczegółami takie: 
mi, jak zatrzymanie przy bramie kieru- 
je p. wojewoda, który w tym wypadku 
nie mógł nie wiedzieć i nie widzieć, że 
przejeżdża przez większy ośrodek sku* 
pienia ludności, gdzie spotkanie było 
zgóry uplanowane, według wskazówek 
władz miejscowych. A więc dlaczego? 
Fakt niezatrzymania się Pana Prezy- 
denta nie może nawet być tłumaczony 
brakiem czasu, gdyż jednak p. woje” 
woda postarał się o kilkominutowy po: 
stój o kilometr dalej w miejscu, w któ: 
rem nie było to wcale przewidziane, i 
w którem zaledwie zebrało się kilkana- 
ście osób! 

* 
Trudno jest przypuścić, że była ja- 

'kaś tendencja zadraśnięcia i pokrzyw- 
dzenia przez władze nasze ogółu miesz* 
kańców byłej gminy Zasulskiej. A jed- 
nak tak to wyglądało i każdy tak to 
odczuł z głębokim żalem w sercu. 

Miejscowe władze administracyjne, 
oapowiedzialne za ten godny pożało” 
wania i smutny wypadek, niech się za- 
stanowią, co łudność cała, dziatwa, na- 
uczycielstwo i organizacje społeczne 
gminy Zasulskiej mogą i mają prawo 
myśleć i niech pomyślą, czy nie zmar- 
nowały tak poważnego atutu dla umoc- 
nienia państwowości polskiej na Kre- 
sach, jaki m był przyjazd Pana Prezy* 
denta. — Zamiast radości i wspomnień 
dobrych, na lata całe pozostał osad 
żalu i zawiedzionych nadziei, miepo- 
trzebnie i nieopatrznie, jak widać, 
przedtem rozbudzonych. 

Janusz Krupski. 

Lotrje śpiewu solowego i dykcji. 
Jgkani : seplenienie i wszelkie 

inne wady wymowy m 
usuwam zupełnie. 3 

Lerz*nie prowadzę pod kierunkiem 
a p: p. lekarzy=neurologów a 

Zapisy codzień z wyjątkiem swiąt 
i niedzieł od g. 11—12 i rd 3 i pół, 
do 4i pół po południu, Sierakow- 
skiego 25 m. 3. Zofja Kozubowska. 
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Ceny zwyczajne. 

g we czwartek 3 października 1929 r. 
PO RAZ TRZECI 

„KASKI 
Crommelynck'a 

Ceny zwyczajne. 

TEATR W LUTNI — „MASKI” GROMMELYNCKA 
Widz który ogląda sztukę Crom- 

melyncka w Lutni mógłby mniemać, 
że ma przed sobą jakiś zawiły eni- 
gmat i że ten emigmat potrzebuje to- 
mu objaśnień. 

Istotnie jest to najpróżniejsza 
sztuka w Świecie, tak prosta, jak Mi- 
ckiewiczowska ballada „Świtezianka”. 
Zrozumieć tę sztukę znaczy być wra- 
żliwym i czułym na problemy eroty- 
cznej dwoistości. Kto jak Sienkiewicz 
w bolraterach swoich powieści może 
się kochać równocześnie na dwa fron- 
ty nie tracąc uśmiechu i apetytu ten 
napewno będzie tępy na tę sztukę. 
Ale Europa prawdziwa, zwłaszcza 
Flandrja jest po za bigamją. Bigamja 
dobywa tam z dna duszy obłęd Si: 
nobrodego. Za wielką była dyscy- 

"plina wieków średnich, za bardzo 
były mocno założone fundamenty 
katolickiego małżeńskiego kanonu, 
aby bezkarnie mógł dziś osobnik 
cieszyć się szczęściem z tego, że żo- 
nę oszukuje a z drugą na koszt żo: 
ny romansuje. Crommelynck to Fla- 
mandja a wystarczy musnąć wielką 

kulturę, aby natknąć się na zręby 
‚ straszliwie wymodelowanego :człowie- 
ka w prawości, jeśli chodzi o ko- 
bietę. 

Więc bohater Pascal (Białoszczyń- 
ski) nie może bezkarnie jak ma dwo- 
je uszu i dwoje oczu mieć dwóch 
żon „jedną do spania, drugą do ko: 
chania“. : 

Teatr w Lutni tu i .owdzie był na 
dobrej drodze kiedy rozumiał (tak 
jest w programie drukowanym), że 
istotą „Мазек“ jest trójka: Paskal, jego 
Luison (Ceranka) i ta druga już 
nimfa fatalna Magdzia (Szurszewska). 
Był zaś na fałszywej drodze, kiedy 
resztę całą, wszystkie inne figury, za- 

tem majaki, ostrzeżenia, krzyki, prze- 
czucia, niepokoje, lęki, trwogi, histerje, 
wyrzuty sumienia, moralne harakiri, 
razem pomieszał z ową trójcą, odręb: 
ną, istotną, fundamentalną, jedynie 
żywą, jedynie istniejącą, jedynie pul- 
sującą, obdarzoną życiem, krwią, go- 
rącym fatalnym oddechem. 

Gdybyśmy na scenie widzieli pro- 
stą i przejrzystą pracownię masek 
(powtarzam nic innego tylko praco- 
wnię, warsztat czy jak kto chce—ma- 
sek!) raczej symbol takiej pracowni, 
bez wszystkich szczegółów niepotrze- 
bnych, zakamarków które zabierają 
Oczy, akcentów drobiazgowych, skrzę- 
tności mrówczej, to byśmy Śledząc 
perypetje Paskala i jego obu żon 
(jednej prawowitej i podsuniętej przez 
Los a drugiej, na drogach gwałtu, 
nieledwi morderstwa zyskanej) w 
przejrzlysty.sposób i elementarny ro- 
zumieli to troje tak, jak najczarniej- 
szą figurę u Danta w piekle jakiegoś 
Laokona z erotycznych wężów i ga- 
dów wijącego się straszliwie. 

Bo majaki czy maski żywe (w 
pracowni masek!) to uwypuklony, 
podkreślony, objawiony, wycieniowa- 
ny, wyłoniony albo rozjaśniony świat 
tego co mieści się w sercach i du- 
szach trzech tragicznych skazańców 
straszliwego Losu fa alnej bigamii. 

W teatrze, jak wogóle w sztuce 
trzeba wyraziście i precyzyjnie roz- 
dzielać składowe tematy. Cromme- 
lynck czyni to na łopacie, tak przej- 
rzyście jest zbudowaną sztuka, tak 
bez żadnych zaciemnień. 

Spoglądając w Lutni na sztukę 
przeciętny widz dostrzega po chwili, 
że jest pewien chaos, tumult i ryk 
niepotrzebny, cóż dopiero obudzony 
widz, dla którego erotyczne Światy 

mowa drzewna polsko-niemiecka 
obowiązuje nadal 

WARSZAWA. 2.X. (Tel. wł. „Słowa*). Wczoraj upłynął termin ewen- 
tualnego wymówienia polsko-niemieckiej prowizorycznej umowy drzewnej. 
Wobec tego, że żadna z stron z prawa wymówienia umowy nie skorzy- 
stała umowa obowiązuje nadal do 1-go października 1930 r. i upoważnia 
eolskę do wywozu do Niemiec 125.000 mtr.3 drzewa tartego rocznie co 
stanowi około 250 mil. zł. 

  

J. E. ks. arcybiskup wileński Jalbraykowski 
w Rzymie 

Włosi gościnnie podejmuja wycieczkę 500 pielgrzymów 
z Polski 

RZYM, 2 10. PAT. W Rzymie 
narodowej pielgrzymki polskiej, 

powstał komitet przyjęcia wielkiej 

która przybyła już do Włoch na czele z 

ks. biskupem Szlagowskim i ks. arcybiskupem Jałbrzykowskim. Pielgrzym- 

ka liczy 500 osób. W programie pobytu w Rzymie wchodzi 

pochód do Coloseum i nabożeństwa. Watykanie w dniu 4 października, 

audjencja w 

A TIA T TO DI I PS 

Expose Hendersona na kongresie Brighton 
SPRAWY PALESTYNY, IRAKU, EGIPTU i STOSUNKI Z SOWIETAMI. 

LONDYN. 2.10. (PAT). Ogólne zainteresowanie w Anglji skierowane 
było dziś na wielkie ekspose o polityce zagranicznej, jakie na kongresie w 
Brighton wygłosił Henderson. Przemówienie to dotyczyło sprawy Palestyny, 
Iraku i Egiptu, sprawy stosunków z Sowietami, sprawy Nadrenji oraz kwe- 
stji rozbrojenia na morzu i ną lądzie. Całe przemówienie utrzymane było w 
tonie wybitnie optymistycznym, ale naogół nie zawierało ciekawych ustępów, 
z wyjątkiem dwóch tematów, dotyczących Palestyny i Sowietów. 

W sprawie Palestyny Henderson. z całym naciskiem oświadczył, że ko- 
misja śledcza, powołana do życia celem zbadania wypadków palestyńskich, 
nie posiada żadnych kompetencyj politycznych, albowiem rząd zdecydowany 
jest zachować deklarację Balfoura, jako platformę brytyjską w stosunku do 
programu sjonistycznego. 

O Rosji Henderson powiedział: „Mam nadzieję, że natychmiast, gdy u- 
skuteczniona zostanie wymiana ambasadorów pomiędzy W. Brytanją a Rosją 
pełna maszynerja stosunków dyplomatycznych zostanie puszczona w ruch, na 

podstawie procedury, którą przyjmujemy dla negocjacji. Mam nadzieję, że 

osiągnięte porozumienie będzie tego rodzaju, iż uczyni nasz stosunek z Rosją 

tak zadawalniającym, iż zbliży oba państwa do tego stopnia, jak tego nie 

było od wielu, wielu lat". 

Początek obrad 
nad projektem statutu międzynarodowego banku dla 

wypłat reparacyjnych 

BERLIN, 2. X. PAT. W dniu jutrzejszym rozpoczyna swe prace przygotowaw= 

cze w Baden-Baden przewidziany w planie Younga komitet organizacyjny rzeczoznaw- 

ców dla wypracowania projektu statutu międzynarodowego banku dla wypłat repa- 

racyjnych. 

Jak donosi prasa, obrady komitetu potrwają dłuższy czas ze względu na wnie- 

sienie licznych poprawek i dezyderatów ze strony angielskiej na konferencji haskiej. 

Dzienniki liczą się z tem, iż rzeczoznawcy wypracują dwa oddzielne sprawozdania — 

większości i mniejszości w łonie komitetu, które zostaną następnie przedłożone do 

zaakceptowania konferencji dyplomatów. 

Wojna o kolej w Mandżurji 
10 parowców handlowych w rękach sowieckich 

WIEDEŃ, 1 10. PAT. „United Press“ donosi z Charbinu, że władze 
sowieckie skoniiskowały 10 parowców handlowych. 18 białogwardzistów, 

odbywających podróż na tych parowcach, zostało na rozkaz władz sowiec- 
kich rozstrzelanych. 

Bourdeilę zmarł na anewryzm Serca 
PARYŻ. 2. X. PAT. Znakomity rzeźbiarz Bourdelle zmarł wskutek anewryzmu 

serca w majątku przyjaciela swego p Rudier. ы . Ё 

Bourdelle urodził się w roku 1862 w Montauban. Jak wiadomo. był oa wiel- 
kim przylacielem Polski. dla której jeszcze za cząsów niewoli żywił prawdziwy kult. 
Pomnik Mickiewicza który wiosną stanął na nlącu Alma, zasrojektował Bourdelle na 
20 lat przed odzyskaniem niepodległości Polski. 

Uroczystości ku czej Szymona Szymonowicza 
w Zamościu 

ZAMOŚĆ, I X. PAT. W tych dniach odbył się w Zamościu zjazd 
naukowy z okazji 300-letniej { 
Zjazd ten stał się wielką manifestacją 
w starożytnym grodzie Zamościu przedstawicieli uniwersytetu, 
naukowych i kulturalnych oraz ludzi 

rocznicy Śmierci Szymona  Szymonowicza. 
nauki polskiej, która zgromadziła 

instytucyj 
nauki z całej Polski. Po nabożeń- 

stwie w kolegjacie zamojskiej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pa- 
miatkowej ku czci Szymonowicza, następnie zaś uroczysta akademja. Po- 
zatem wygłoszono szereg okolicznościowych prelekcyj. 

nie są Światem zamkniętym na cztery 
spusty. 

Albo wszystkie majaki mogły 
mieć upiorne głosy (jak to gdzie- 
niegdzie w doskonały sposób poda- 
no) a w takim razie osoby dramatu 
powinny przeżywać prosto i wyraziś- 
cie, niemal realnie (ale bez szarż i 
ryków bawolich) tragedję miłości, 
albo znowu trzeba było obdarzyć ma- 
jaki oschłym głosem. niemal bezbarw- 
nym a trójcę podnieść do jakichś false" 
tów Sinobrodego, oczywiście z umia- 
rem i artystyczną, realną konsekwen- 
cją. Tak czy owak (bo rozwiązań jest 
mnóstwo) należało stworzyć wyraziste 
dwa Światy, różniące się kolorem, 
głosem, rytmern, pulsacją imanentną, 
aurą niemal. Muzykę dobrą zmieszać 
to wziąć melodję i akompaniament 
tej melodji i tak jedno i drugie prze- 
tasować, że powstać może kakofonia 
Świdrująca uszy. Tak jest u Cromme- 
łyncka w Lutni i mimo mojego pel- 
nego sentymentu dla dekoratora (Mał- 
kowski), dla reżysera i jego trudów 
(Ziembiński) i dla gry aktorów zapa- 
lonych i młodych zespołu Zelwerowi- 
cza nie megę nie zaznaczyć, że nie 
bardzo rozumiem dlaczego dano 
„Maski”,które nie były znowu taką ko- 
niecznością skoro nie są ani dojrzałe 
jeszcze wewnętrznie ani zewnętrznie, 
czyli skoro nie zaczęły się przeobra- 
żać w rzetelny owoc, który m ożna 
spożyć. 

Raczej sztuki polskie można po- 
dawać jeszcze trochę zielone, w któ- 
rych brakują ostatnie kropki i akcen- 
ty, bo sztuki polskie w naszych intu- 
icjach i apercepcjach znajdą zawsze 
odgłosy i dopełnienie na antycypowa- 
niu. Ale zagraniczne owoce należy 
więcej szanować już choćby dlatego 
aby nie było nieporozumienia w tem, 
że Fernand Crommelynck jest šwiet- 
nym dramaturgiem, jednym z tych 

flamandów. co piszą tak jak ojcowie 
malowali. Na przedstawieniu w Lutni 
tu i ówdzie trącono o styl tych obra- 
zów. Niestety nie uczyniono tego %w 
formie brania z pierwszej ręki -wam- 
pukowość mejerholdowska czy  tai- 
rowska zdrada,co chwila swoje tumulty 

Sztuka w dalszych przedstawie- 
niach oczyści się i przetrze należycie. 
Warto ją widzieć. Aby stała się wyra* 
zistszą należy przedewszystkiem о- 
być aktorskie kontakty. Dla przykła- 
du Luison zuoelnie nie reaguje na 
krzyk wyrostków z ulicy. Przecież to 
jest sztuczne i wysoce niemiłe jeśli 
kto krzyczy komu do ucha a ten uda- 
je, że nie słyszy. Chciałbym kiedy 
zobaczyć pannę Cerankę, gdy opo- 
wiada rzecz jaką osobistą i nagle ktoś 
znienacka zbombarduje jej ucho pi- 
skiem czy gwizdem, czy naprawdę tak 
słodko i słowiczo będzie dalej bez 
zarsagowania prowadziła swą intymną 
spowiedź. W każdym razie my tu lu: 
dzie na świecie reagujemy skoro nam 
znienacka pęknie bomba koło ucha. 
Luison jest realna i nie może nie rea- 
gować. Przecież to nie jest żaden 
symbol ale kobieta z krwi i kości, 
której mąż kocha się w innej. Oczy: 
wiście mówiąc kontakty, rozumiem 
takie kontakty, Które nie naruszają 
sensu Crormelyncka ale podnoszą 
symbol jego sztuki. Jak robić takie 
kontakty kiedyś mówił Wyspiański. 
Na zapytanie, jak robić, odpowiedział 
wielki poeta: pan gra, pan jest artys- 
ta. Zatem trzeba je dobyć  intu'cyjnie 
ze siebie, z natury swojej artystycz- 
nej, twórczej i wyraziście uplastycznić, 
skoro ma być for ma. 

Młodych aktorów zawsze poznać 
można w teatrze po tem, że uprze: 
dzają sztukę. Widz widzi niedorost- 
ków jak skradają się, ale nie wie, że 
zagwiżdżą. Luison, która sztukę czy- 
tała i sztukę próbowała, wie, że 

Rozczarowanie polityczne młodego Baldwina | 
Pan Oliwer Bałdwin syn konser- 

watysty, byłego premjera angielskie- 
o, którego wstąpienie do  Partji 
racy wywołało w Anglji dobrze zro- 

zumiałą sensację i który jako poseł 
labourzystów wszedł w skład parla- 
mentu angielskiego, daje obecnie wy 
raz swego rozczarowania co do ро- 
stępowania leaderów partji pracy na 
łamach socjalistycznego pisma Clarion. 

— Czuję, pisze on, że zaufanie 
jakie miałem do naszych przywód- 
ców było bezpodstawne. Wierzyłem, 
że przystąpimy do sprawy bezrobo- 
cia w duchu socjalistycznym, ale z 
właściwym duchem socjalistycznym 
nie spotkałem się nigdzie dotychczas. 
Wobec tego nie mogę pozostawać 
przez cztery lata na moim stanowisku, 
gdyż mam wrażenie, że ukradłem mój 
mandat poselski. Moi wyborcy, tak 
jak i ja wierzyli, że przyczynię się do 
zmiany i poprawy ich warunków egzy- 
stencji, widzę obecnie że mylimy się 
wszyscy, gdyż przy obecnych  kon- 
junkturach nie jestem w stanie nic 
dla ich dobra zrobić, tak że wstydzę 
się nawet pokazać w moim okręgu 
wyborczym i pragnąłbym jaknajprę- 
dzej zrzec się mego mandatu“. | 

Zapewne ostre wystąpienie Snow- 
dena, na konferencji reparacyjnej, jak 
też i opublikowanie rozczarowania 
do Partji Pracy młodego Baldwina 
wywołały pojawienie się na łamach 
Matina następującego humorystyczne- 
go kwestjonarjusza. 

Zapytanie: Jak można zdeiinjo- 
wać laburzystę. 

Odpowiedź: Laburzysta jest to 
pan w miękkim kapeluszu, który nosi 
bawełniany parasol, rzecz. naturalna, 
że ten bawełniany materjał pochodzi 
z fabryki w Manchesterze. Strój ten 
laburzysta bardzo chętnie zmienia na 
dworski galowy mundur ze szpadą. 

Zapytanie: Co sądzi laburzysta 
o komunizmie. 

Odpowiedź: Ten bywalec Il Mię- 
dzynarodówki, jest gotów do poro: 
zumienia z Ill Międzynarodówka, pod 
warunkiem, że rezultatem tego puro- 
zumienia będą duże zyski handlowe. 

Zapytanie: Czy laburzyšci są 
zwolennikami rozbrojenia na morzu. 

Odpowiedź: Owszem są oni go- 
towi przenieść się z pancerników na 
krążow niki i torpedowce, pod warua- 

Oryginałcy protes 
Ogromne zainteresowanie wywołał 

proces wytoczony w mieście Cap zna* 
komitemu profesorowi Duplessis, przez 
nowoirlandzki konsystorz protestancki. 

Profesor ten wykładał swoim ucz: 
niom że historja Jonasza w brzuchu 
wiełoryba jest alegorją i mytem. 

Zmanem jest, że kilku reformatorów 
starało się oczyścić historję świętą z 
podań i anegdot zbyt nieprawdopodob- 
nych dla dzisiejszego myślącego czło: 
wieka, między innymi o Arce Noego, 
która miała być olbrzymią łodzią, o 
wierzy Babel i o Jonaszu który wyszedł 
cało i zdrowo po przebyciu kilku dni 
we wnętrzu wieloryba. 

Pastorzy nowoirlandzcy przestrze” 
gając nietykalność Pisma Świętego, u- 
ważając wykłady profesora Duplessis 

„za herezję wytoczyli mu proces. 
Lecz słuchacze teologji w Schellen- 

basch gdzie wykłada profesor -Duples- 
sis są po jego stronie i postanowili go „— p, 
bronić występując w charakterze dobro i Doktor F El U U 5 3 
wolnych świadków. To też cała Irlan- £ PRZEPROWADZIŁ SIĘ a 
dja wyczekuje z ogromnym napięciem @ z ul.. Zawalnej Nr 44, s 
przebiegu tej rozprawy i wyników pro- m „ na ul. ZAWALNĄ Nr 60. E 3 
iii Z.K. 8. Przyjmuje od 11—1 i_5-7, tel. 812. g 
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gwizdną. Otóż nie wolno uprzedzać, 
bo to jest nieartystyczne.  Uprze- 
dzać w reagowaniu, uprzedzać 
w granłu, nie brać tego, co się dzie- 
je tak jak powinno być, to jest jakby 
się to poraz pierwszy działo, słysza- 
ło, doznawało, jest to rozbijaniem 
uwagi publiczności, Bo zamiast śle- 
dzić treść sztuki widz nagle natrafia- 
jąc na kłamstwo szamoce się ze so- 
bą chwilę, aby to kłamstwo podświa- 
domie zauważone zrzucić. 

Albo znowu Paskal. Ma doskonałe 
miejsca kiedy mówi ze siebie i szcze- 
rze. Poco zatem nagle wypadać ze 
swej roli i wrzeszczeć jakby go roz- 
dzierano i to wrzeszczeć sztucznie, tak 
nieudolnie w przejściu, że widać po 
prostu, że to jest robione. Sądzę, że 
przyciszone głosy tragiczne i szamo- 
tanie się ze sobą wewnątrz więcej 
waży niż wrzaski, które są zaprze- 
czeniem tego wszystkiego co Cromme- 
lynck podaje. Wielki ból, wielka me- 
ka, wielkie tragizmy mogą i muszą 

mieć bawoli ryk. Gdzie gada i w 
jakim miejscu jest to sprawą i tajem- 
nicą artysty, który się zawsze kieruje 
instynktem i nigdy się nie myli. 

Jeśli chodzi o Magdzię, to niebar- 
dzo rozumieliśmy jej linję. Dużo rze- 
czy wykonywała które jej poddał re- 
żyser alibo, które sama obmyśliła, ale 
należycie nie przyswoita. Indywidual- 
ność Magdzi, jeśli chodzi o jej wolę, 
musi być wyrazistszą. Dlaczego Paskal 
odszedł od Luison i dlaczego pragnął 
znaleźć niebo w Magdzi a znalazł ra- 
ptownie piekło, o tem właśnie poin- 
formować nas musi wyrazistość i 
treść gry Magdzi. Że ma bierność 
pewną zrazu, a Luison aktywność to 
widać, Ale w jaki sposób bierność 
stała się aktywnością w owej scenie 
rzucania się na szyję to jest enigmat 
dla widza. Magdzia, jeśli chodzi o for- 
malną, zewnętrzną treść, jest bez za- 

kiem, że na przyszłość będą oni mieli 
monopoł ma wszystkich morzach. 

Zapytanie: Czy trawaiści stosują 
swoje teorie socjalne. 

Odpowiedź: Mówią oni, że. 
wszyscy ludzie są braćmi, oni jednak 
należą do bractwa żebrzącego, czego 
dowiodło wystąpienie ministra finan- 
sów partji Pracy na ostatniej konfe- 
rencji. 

Zapytanie: W jaki sposób labu- 
rzyści myślą zaradzić bezrobociu. 

Odpowiedź: Przez dostarczenie 
pracy bezrobotnym, lecz bezrobotni 
będą musieli należeć do związkć, 
wojskowych, zaanych pod nazwą puł 
ków, czy też pływających klubów 
morskich, zwanych pospolicie „okręta- 
mi wojennymi", 

Zapytanie: Więc jakaż jest róż- 
nica, pomiędzy konserwatystą angiel- 
skim a laburzystą angielskim. 

Odpowiedź: To jasne proszę pa- 
na: niema żadnej różnicy. ZK. 

19-ta Polska Państwowa 

'Loterja Klasowa 
21-szy dzień ciągnienia. 

50,000 zł. wygrał Nr 155050. 

Po. 18,006 zł ań My Ney: 13035 3 0 15,000 zł wygra -ry: 13035 32024 
51562 95372 14.5370.‚’8 ” a i 

Po 3,000 zł. wygrały Nery: 32191 36876. 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 1709 17702 

18914 63879 64665 97940 117005 127407 
149479 157006. ! 

Po 1,000 zł. wygraly N-ry: 4952 32057 | 
33265 42021 56287 77426 96395 9679 108937 
111822 117479 127588 129268 141057 153078 
159545. 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 524 1946 9297 
10352 18073 25541 41147 47905 57446 62124 
64517 68047 70142 74667 74424 82035 87171 
103468 103592 110611 114553 138480 143604 
15:811 162406 168455 171371. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 1658 5007 5400 
6938 10904 12442 15424 16319 17295 19188 
20266 20414 24145 24370 26510 27047 30135 
40524 31193 «4524 38052 39039 40403 42458 
43253 43q47 44232 46827 49576 47638 48055 
48194 48042 59125 50610 50650 54053 55174 
56644 58439 58846 60614 61512 61611 61/91 
652 9 659 7 66484 67:27 68195 69670 71337 
11727 76147 76368 79061 79181 84209 85918 
86579 86664 87388 87403 87771 89978 90387 
90517 91580 91914 92348 9.937 96137 97300 
98279 98961 99390 100532 101554 102058 
102601 103833 10 630 105298 106757 108487 
105040 110425 113209 115247 113271 113835 
116314 117090 117326 117876 117935 118466 
119039 119512 120503 121428 121606 122864 
123215 123486 123516 124570 125036 127603 
128175 128692 130477 131244 132002 132239 
135199 135979 136661 137086 140148 140813 
141907 142637 154430 149671 150377 150515 
151058 151813 151587 153634 155191 157583 | 
160529 164808 165292 165559 166208 171183 
171223 171365 171617 172252 172950 173473 
zwi 178709 178955 179508 182280 183970 
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Obraz, który zadziwił Świątl 
Super - Przebój 

„Miłość Kozaka” 
wlg słyn. pow. Hr. L. TOŁSTOJA 

„Kozacy*. 
Ilustrąacją śpiewno-muzyczna. 

Uroczyste otwarcie sezonu w kinie 

„Helios“ 

į Francuzka Į 
wykwalifikowana  nauczycielka—fre- 

į kompletu — przedszkola. Witoldowa 8 į 
m. 1, do g. 10-ej rano i od 3—7 p.p. 

blanka, poszukiwana do prowadzenia 

FOGRA RAIEBE CNET NOTA WTN za KÓW 

rzutu, ale na ile w niej pulsuje krwi 
eksplozywność i dynamika aiektów 
to pozostaje problematem. Sam sie- 
bie pytałem, skąd ma nagle wolę, 
tak rzucać się na szyję Paskalowi. 
Dzięki dekoracji, która pulsuje sa- 
moistnie i ściąga na siebie znaczny 
procent uwągi widza, nie można byle: 
zwłaszcza w samym początku skupić 
się odrazu i wejść w sedno sztuki. 
Początek ten nie ma nic z bajki i 
dlatego myli widza Światło i dekoracja 
w której toczyć się musi ekspozycja 
autora, aż surowa. Ekspozycja ta jest 
arcydziełóm  Crommelyncka i ginie 
całkowicie do słuchacza, który przez 
dużą chwilę zahypnotyzowany otocze- 
niem z bajki nie może zrozumieć o 
co chodzi. Na widowni widać dużo 
osób co rękami chwytają się za gło- 
wę, badając czy móżg funkcjonuje. 
Należałoby wszystko zrobić, aby ten 
początek był wyrazisty i aby Teatr 
od pierwszego słowa już mógł śle- 
dzić za dramatem fatalnym. 

Wilno może wejść łatwo w głębo- 4 
ką treść, wielkiego pisarza, bo mia- 
sto to jak żadne inne było i jest w 
aurze ballady Świtezianka. Przecież Mi- 
ckiewiczowska ballada podobne piekło. 
porusza. Był ten chłopiec co ślubo- 
wał dziewczynie i była ta zwodnica.. 
Obojętną rzeczą w tej chwili, że to 
była ta sama osoba. Jeszcze wyra-! 
zišclej krzyki Gustawa w „Dziadach“ 
przed stu laty Są reakcją na bigamię, 
która znajdowała pokarm w sercu. 
Przecież krwawa pręga w kaplicy i 
Maryla jak słup soli skamieniała są 
związane z czemś со bylo w Kow- 
nie. Piękna pani Kowalska była w. 
pawnem znaczeniu (utajoneml) te 4 
Maryli u Mickiewizza tem czela a 

  
„Maskach“ Magdzia, niezrówna wielka 
grzesznica jak Marja Magdalena, 
bez czaru uśmiechu Rusałek. \ 

Mieczystaw Limanowski. | 

nie 
jw



_ daktor zwija się jak w ukropie, 

SŁO мо 

  

  

Akademicka Wolna Trybuna 

Rozpoczynamy nowy rok akademic- 
ki. Wypadałoby napisać wiele grzmią- 
cych słów na ten nigdy niewyczerpany 
temat, zwłaszcza wobec zbliżających 
się uroczystości. Jednak nie silimy się 
na to — nie chcemy zaczynać pierw- 
szej tegorocznej „„Wolnej Trybuny“ od 
irazesów. 

Natomiast musimy powiedzieć pa- 
cę słów © naszem pismie, o „Wolnej 
Trybunie“. Zesztego roku tyle się wa- 
łęsało o nas mylnych sądów, że chce- 
my dziś oficjalnie je sprostować. A ra* 
czej dać się poznać — to będzie naj- 
lepszem sprostowaniem. 

Dlaczego „istniejemy** w „Słowie, 
a nie w innem jakiemś pismie. Odpo- 
wiedź krótka i jasna: jedynie „Słowo* 
zaofiarowało nam stałą rubrykę, go- 
szcząc nas jak najserdeczniej na swo” 
ich łamach. 2а to składamy mu niniej- 
szem szczere podziękowania. 

Dla „Słowa'* jesteśmy „Wolną Try” 
buną', gdyż „Słowo; nie może ponosić 
odpowiedzialności za nas. Mimo to, nie 
jesteśmy Wolną Trybuną w najszer- 
szem tego słowa znaczeniu. Mamy 
własną redakcję, redakcję kierowaną 
przez Stow. Młodzieży Akad. „Odro- 
dzenie“ mimo, iż nie sami odrodzeniow- 
cy do niej należą. Nie jesteśmy jednak 
placówką specjalnie odrodzeniową, pro 
simy o zabieranie u nas głosu wszyst* 
kich akademików. Za każdy artykuł, za 
każdą polemikę będziemy wdzięczni, 
byleby: 

a) Była ona zgodna z etyką Chry- 
stusową a ściślej — z etyką Chrystu- 
sową w interpretacji Kościoła Katolic- 
kiego. 

b) była conajmniej lojalna wobec 
Państwa Polskiego; 

c) nie zawierała kłamliwych wia- 
domości o jakiejkołwiek dziedzinie ży- 
cia akademickiego, względnie — wia- 
domości szkodzących temu życiu wno- 
szących niepotrzebne swary i rozterki. 

Poza tem oczywiście obowiązują 
zwykłe niepisane warunki ścisłości, for- 

„ my artykułów etc. W tych ramach każ- 
dy interesujący ogół akademicki arty” 
kuł przyjmiemy z wdzięcznością. Na- 
tomiast zastrzegamy się, że nie będzie- 
my podawali powodów, dla których 
<dany artykuł nie może być przyjęty, że- 
by uniknąć niepotrzebnych sporów i 
mówienia niepotrzebnych słodkich słó- 
wek. 

Jeśli chodzi o istotne oblicze „Wol- 
nej Trybuny w roku bieżącym, to po- 
stanowiliśmy zerwać z dotychczaso- 
wym kierunkiem, to znaczy kierunkiem 
niemal wyłącznie polemicznym. Stara* 
łiśmy się przez'pół roku nadać całej 
tej polemice ton jaknajbardziej spokoj” 
my. Niestety wywołaliśmy jedynie po- 
toki wymyślań, co uczyniło polemikę 
raczej nieparlamentarną łajaniną. W 
tym roku mamy zamiar nawrócić do 

  

ZA KULISAMI 
Wilno wyprzystojniało w ostatnich cza- 
— tak mówi każdy, kto po wakacjach 

przejdzie pierwszy raz ulicą Ofiarną, koło 
gmachu teatru na Pohulance, lub zwróci 
uwagę na zmiany u wylotu ulicy Zamkowej. 
Ale te wszystkie inowacje, to drobny szcze- 
gół w porównaniu z pracą, jaka wre zew- 
nątrz i wewnątrz gmachów uniwersyteckich. 
Niejeden przechodząc ulicą Śt-Jańską, gdy 
bryzg wapna spadający na kapelusz przer- 
wie jego zadumę, ze zdziwieniem spogląda 
ma gmach uniwersytecki, a potem po mieście 
krążą wieści, że wejście do gmachu głów- 
nego zostało zamurowane tak, że śladu nie 
widać a do środka to chyba oknem trzeba 
będzie się dostawać. Mało kto wie, że od 
dziedzińca Skargi zmienionego do niepozna- 
nia prowadzić będą wspaniałe drzwi poprzez 
sklepióny, duży przedsionek, że teraz nawet 
przed wykończeniem, gdy wieczorem świat- 
ła zapalą, wejście to wygląda niezwykle 
okazale. jeden z moich kolegów prawników, 
podobno dlatego tylko nie zdaje egzaminów 
jesiennych, ażeby móc rok dłużej studjować 
w tak pięknym uniwersytecie, jakim będzie 
U. S. B. po odnowieniu. 

W dodatku już tylko kilka dni zostało. 
Zbliża się nieodwołalnie uroczystość 350-le- 
<ia. Wilnianie schną z ciekawości, co też'tam 
będzie 9, 10 i 11 października, podczas gdy 
Przygotowania są okryte mgłą tajemniczo- 
a nawet a MA wścibski nie 

iiczego się domyśleć. Wiedzą tylko ci 
szczęśliwcy, korzy biorą czynny udział w 
przygotowaniach, ale i od nich trudno się 
area х 

р ie możną się więc dziwić, że Redak- 
<ja Wolnej Trybuny wyslala, со zdolniej- 

szych reporterów i ci dopiero trochę wieści 
przynieśli. I tak się okazuje pierwszy dzień, 
to jest 9-g0, będzie poświęcony przeszłości. 
Pochód na Rosę, oddanie hołdu tym, którzy 
sławę i tradycje naszego uniwersytetu two- 
rzyli. jak zwykle w takich razach, robi się 
wiele szczegółów, które zwykłego, powszed- fiego dnia nie przyszłyby nikomu na niyśl. 

ięc np. słyszeliśmy, że Koło Polonistów 
zainteresowało się opuszczonym bem 
prof. Borowskiego, na cmentarzu po-Bernar- 
dyńskim, a Koło Medyków grobami kolegów 

Noe wolność Wilna. 
Nazajutrz, 10 października clou uroczy- 

stości, uroczysty obchód jakoby w kościele 
św. Jana. Ze wżględu na brak sal odpowied- 
a. kościół będzie służył za salę, co w po: 

U z naturalną powagą uroczystości, 

Sdborw Peak, wie, wa: : echnych, ównież obra- dovaly & Domach 5 GH również ob. 

vreszcie trzeciego dnia uroczysta inau- 
guracja roku akademickiego, Pam 
tem pod wieczór wyruszyć ma jakiś niezwy- 
kły barwny pochód, pochodnie, stroje hi- storyczne, śpiewy, nie wiem, dokładnie. Ale 
takiej chwili nigdy przewidzieć ani oznaczyć 
nie można, trzeba uważnie pilnować, bo zja- 
wi się najmniej spodziewana. : 

A wreszcie i tego mało. Pracownik nasz 
przechodząc koło drukarni słyszał stuk ma- 
szyn i gorączkowe tempo pracy. To odbija- 
ją ostatnie arkusze „Alma Mater" kolega re- 

t nie poznaje 
znajomych na ulicy, tak jest zaabsofbowa. 
ny pracą, która dobiega do końca i prezen- 

lie się bardzo pokaźnie. ' 
„_ Podwójny nakład — aż 160 stron. Uka- 
że się 9 października, Pracownik. 

sach 

zagadnień bardziej zasadniczych, choć 
zaznaczamy, iż zgóry przewidujemy, że 
wypadnie nam zabrać głos i w spra* 
wach polityki akademickiej. 

Taki mniej więcej charakter będzie 
nosiła Wolna Trybuna. Może ona być 

wyrazem pracy indywidualnej 
łecznej akademika — katolika. 

Wszelkich informacyj bliższych u- 
dz'ela Stow. Mł. Akad. „Odrodzenie. 
W najbliższym czasie podamy godziny 
przyjęć redakcji. Na redaktora „Wol* 
nej Trybuny** poprosiliśmy kol. Anto- 
niego Gołubiewa. ` 

i spo- 

Nasz program 
Dzień dzisiejszy, jako granica między tem, 
co było wczoraj, a będzie jutro, mija niepo- 
strzeżenie; odchodzi w przeszłość w toku 
codziennych zajęć tak, że chcąc oddzielić 
dziesięciolecie od dziesięcioleci, wieki od 
wieków, musimy sztucznie tworzyć chwile 
uroczyste, wbijać w kanwę dziejów słupy 
graniczne. 350-letni jubileusz Wszechnicy Ba- 
torowej jest jednym z tych słupów. Aby u- 
czymć go jaknajwspanialszym rzeżbimy nań 
historję lat minionych, szukamy dla ornamen- 
tacji pomnika takich motywów, któreby mo- 
gły być również wzorem na przyszłość. Je- 
żeli jednak chcemy, by pomnik ten napraw- 
dę, był spiżowy i zamykając jedną świetną 
epokę, drugiej dobre rokował nadzieje, nie 
możemy ograniczyć się do przeszłości. Mu- 
simy teraźniejszość, jako dorobek pracy wie- 
lu pokoleń uchwycić w jej najgłębszej isto- 
cie, zamknąć w formę skończoną i stawiając 
na rubieży dwóch epok z jej zrozumienia 
uczynić kapitał żelazny przyszłości. 

Zwłaszcza, jeżeli chodzi o organizacje 
ideowe, to wykazują one swą żywotność nie 
podaniem zwykłej kroniki, ale wiecznie ży- 
wem i coraz doskonalszem ujęciem swych 
haseł i ideałów. 

Los zdarzył, że trzystopięćdziesięciołe- 
cie U. S. B. zbiegło się na terenie Stowa- 
rzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademic- 
kiej „Odrodzenie z niezwykłem spotęgowa- 
niem pracy ideowej. To, co dawniej było nie- 

    

  

  

znacznie tylko wspomniane, dziś szuka sobie” 
pełnego wyrazu. Oblicze ideowe, przedtem 
znane z ogólnych rysów, uwypukla się, na- 
biera Świateł i barw. Ożywia się po to, by 
przemówić tak głośno i wyraźnie, iżby usły- 
szała cała Rzeczpospolita Akademicka. I 
dlatego, zamiast mówić o tem, co było, chce 
się raczej choć w części wypowiedzieć to, 
co jest, czem dziś żyjemy. 

Wbrew wszelkim usiłowaniom, umiesz- 
czeniu w zwyk*ym szemacie klasyfikacyjnym 
organizacyj akademickich, przeprowadzonym 
drogą analogji, do obozów ideowo-politycz- 
nych starszego społeczeństwa „Odrodzenie” 
nie narzuca swym członkom żadnych dog- 
matów dziedziny polityki i ustroju. Nie prze- 
sądza o takiem lub тпет rozstrzygnięciu 
konkretnych zagadnień życia, a jednocześnie 
ma ambicję wszystkie jego dziedziny podbić, 
przepoić całą sferę stosunków społecznych i 
indywidualnych własnym  odrodzeniowym 
duchem. 

A duch ten to jest mocne i głębokie 
przeświadczenie, że wiara i nauka Chrystuso- 
wa, głoszona przez Kościół katolicki, jest 
jedyną nieomylną prawdą, na której można 
budować. 

Niema dogmatów oprócz dogmatów Ko- 
ścioła katolickiego. Poza niemi leży wpraw- 
dzie obszerne pole doświadczeń i samodziel- 
nych dociekań myśli ludzkiej, ale i na niem 
również w miarę zgłębienia i zrozumienia 
zapanują niewzruszone prawa, przykazania 
Boże. One są jedynym sprawdzianem  na- 
szych poczynań i, na nich tylko połegając, 
możemy być pewni zwycięstwa. 

Stąd w pracy wychowawczo-ideowej 
młodzieży akademickiej nie chcemy zacieś- 
niać swego grona do rzędu jednostek o iden- 
tycznych poglądach polityczno-społecznych, 
nie głosimy haseł wątpliwej wartości, celem 
uzupełnienia katolickiego sposobu patrzenia 
na świat. Katolicyzm, jako program nie po- 
trzebuje żadnych uzupełnień, bo wszystko, 
co wzniosłe i szlachetne w niem się zawrze. 

Chcemy by praca nasza była ruchem 
całych mas, by jak prąd wartki i nie pow- 
strzymany porwała to pokolenie, które stoi 
u progu polskiej rzeczywistości i przeto prag- 
niemy zburzyć wszystkie sztuczne mury, 
jakie stoją na przeszkodzie da zlania się 
różnych strumyków życia ideowego młodzie- 
ży w jeden potężny rwący strumień, 

Nie stronnictwa, lecz ludzie, — człon- 
kowie różnych stronnictw, będą decydowali 
© przyszłości, więc ludzi tych pragniemy 
wychować. Nie w oderwaniu od świata rzeź- 
biąc własne dusze, ale społecznie, każdy. na 
właściwem stanowisku, czynem i przykła- 
dem własnym zdobywać doskonałość, sze- 
rzyć wyznawane zasady. — Oto nasze za- 
danie. A że idziemy w życie z zamiarem 
przepojenia go w całości i bez resżty jednym 
duchem i dla jednego celu, przeto chcemy, 
jak owi ludzie pokój czyniący, siać zgodę 
wśród wrogich poglądów i haseł. 

„Uznając niedoskonałość rozumu ludzkie- 
go i brak jego wszechstronności w najbar- 
dziej fałszywych wierzeniach usiłujemy wy- 

   

    

  

szukać tę cząstkę prawdy, jaka się tam z 
pewnością znajduje. 

Umysł nasz niezdolny jest całą prawdę 
ogarnąć, stąd różne jej ujęcia napozór 
sprzeczne a uzupełniające się wzajem. .Pa- 
miętając o tem, winniśmy plewy odrzucać, 
a zbierać i cenić zdrowe ziarna prawdy, zdo- 
bywać się na uniwersalizm, objektywizm i 
to prawdziwie chrześcijańskie wszechwyro- 
zumienie, jakie wyraża dewiza šw. Augusty- 
na: „In certis unitas, in dubiis libertas, in 
omnibus caritas". 

Najwyższem prawem — prawo Boże. 
Ono winno normować postępowanie nasze 
na każdem polu i w stosunku do wszystkich 
bez różnicy. 

Z niego wypływa owa chrześcijańska 
wyrozumiałość, która nie ma nic wspólnego 
ze słabością. Nie wstrzymuje 'ona nas przed 
zdecydowaną, orężną nawet obroną  słusz- 
nych praw, a jedynie każe pamiętać, że trwa- 
lej i lepiej niż broń zwycięża prawda i słusz 
ność, że wcześniej niż o oręż o nie trzeba 
zabiegać. 

/brew głosom osób małej wiary trwa- 
my w przekonaniu, że słuszna sprawa zaw- 
sze zwycięża. Stąd płynie nasz optymizm. 
Chcemy być apostołami radości nie płochej 
i bezmyślnej, ale płynącej z czystego sumie- 
nia i ze szczęścia posiadania prawdy. A że 
trzeba umieć w czyn wcielić to, co się wy- 
znaje, więc kształcenie woli jest pierwszo- 
rzędnym obowiązkiem każdego człowieka, 
Winniśmy dążyć do opanowania w sobie 
ciągłej zmiany nastroju, kaprysów, złego hu- 
moru, niestalošci i niesystematycznošci pra- 
cy. Ponieważ zaś jesteśmy członkami Spo- 
łeczeństwa, którego przyszłość od każdego 
z nas w części przynajmniej zależy każdą 
pracę swą chcemy oceniać ze społecznego 
punktu widzenia. Nie potrafilibyśmy okiem 
objąć całości zagadnień ogólnoludzkich, więc 
ograniczamy się przedewszystkiem do wyko- 
nania tego, do czego nas Bóg w szczególno- 
ści powołał, do tych spraw, które są nam 
najbliższe i do których jesteśmy najbardziej 
uzdolnieni. Każdy człowiek i każda grupa lu- 
dzi naturalnie ze sobą zespolonych ma swo- 
je posłanictwo do wypełnienia, Stąd nie mo- 
żna być pożytecznym członkiem ludzkości 
zanim się nie spełni swych indywidualnych 
rodzinnych lub państwowych obowiązków. 
Taksamo w dziedzinie kultury wzbogacić 
skarbiec myśli ogólnołudzkiej nie sposób ina 
czej, jak tylko drogą kształcenia pierwia- 
stków rodzimych drogą dobywania coraz no- 
wych skarbów z kopalni wrodzonych talen- 
tów narodu. . 

Różnolitość narodowa, plemienna lub.pań- 
stwowa miast dzielić powinna nas łączyć 
tak, jak łączy ludzi i różnica uzdolnień w 0- 
bliczu wspólnego celu do osiągnięcia którego 
wszystkie one jednakowo są potrzebne. 

rzeszkody, jakie piętrzą się na drodze 
do ideału nie zdołają nas żrazić. Wierzymy 
iż z Boską pomocą i natchnieniem cudów do- 
konać można. Choć nas garstka a tłum prze- 
ciw nam, jednakże ufamy, że w kaźdym z 
iudzi tli jeszcze iskra Boża, że w każdym z 
nich mimo pozorów i błędów jest cząstka 
człowieka prawdziwego, człowieka dobrej 
woli. Dlatego też nie jak do wrogów, ale 
jak do przyjaciół i braci chcemy iść do nich 
rozżarzać, rozdmuchiwać tlejące iskierki i 
w silne jasne płomienie pozamienia Nie 
zrażając się obojętnością wierzymy że trzeba 
umieć dobyć z dna serca to co tam drzemie, 
a co jest warte wielu nawet bezskutecznych 
prób. 

Nie chcemy upatrywać złej woli w czy- 
nach bliźnich. I ch błędy i przewinienia wzglę 
dem nas radziśmy poczytać za nieświado- 
mość, byle drogą przebaczenia i ofiary do- 
trzeć do głębi serc i oną zdolną z natury, 
lecz ślepą lub słabą wolę na właściwe szla- 
ki skierować. 

Jak wiara w zwycięstwo 
warunkiem tryumfu tak nasza 
moc Bożą i słuszność sprawy 
powodzenia. 

Nie straszą nas najśmielsze plany mimo 
słabych sił, bo w wierze naszej Szukamy 

„, potwierdzenia haseł głoszonych już przez 
filaretów i filomatów, bo czujemy, że to co 
usiłujemy realizować porusza serca i umysły 
od wieków, jest trwalsze niż spiż i mury naj 

starszych budowli, że przetrwa nas i żywot 
naszej Wszechnicy, aż przyjdzie owe Ocze- 
kiwane królestwo Boże na ziemi. 

  

   

zwykle bywa 
ufność w po- 
daje nadzieję 
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KRONIKA 
CZWARTEK и 

4 Dziś Wschód si. g. 5 m. 25 

Kandyda Zach. sl. 0 g, 16 m. 50 
jutro 

* Franciszką 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z rus 2 X. 1929 r. 

Ciśnienie 3 
średnie w m ł 2 

Temperatura ] 
średnia | BA 

Opad za do } 3 
bę w mm. į 

Wiatr i i przeważający Zachodni 

Uwagi: pogodnie, w nocy deszcz. 

Minimum za dobę + 9 С 
Maximum za dobę + 150C. 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

  

KOŚCIELNA 
-— Dar do kościoła polski: św. Stani- 

sława w Rzymie. Do 5 paździeryjka w sobo- 
tę o godz. 10, JE. ks. biskup Michalkiewicz 
odprawi w kaplicy Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej Mszę św. na intencję pomyślności Oj- 
czyzny i poświęci artystycznie wykonany 
przez p. Gorzuchowskiego pod kierunkiem 
profesora Ruszczyca obraz M.B. Ostrobram 
skiej, który p. margrabina Umiastowska wy- 
syła. 

URZĘDOWA 
| — (y) Audjencje u p. wojewody. P. Wo- 
jewoda Raczkiewicz przyjął w dniu wczo- 
rajszym 4, 1 Lucjana Szczudło, wicedy- 
rektora PKÓ. w Warszawie, który zgłosił 
się w celu omówienia sprawy otwarcia w 
Wilnie oddziału PKO. 

Powstanie tego oddziału będzie miało 0- 
sromne znaczenie dla sfer handlowo - prze- 
mysłowych. 

MIEJSKA 
о— ©) Z iedzenia miejskiej komis 
finansowej. We wtorek, dnia 1 października 
odbyło się posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej. 

Przy rozpatrzeniu wniosku w sprawie 
przeniesienia kredytów w budżecie 1929 — 
30 r. komisja finansowa zwróciła uwagę Ma- 
gistratu na zbyt częste a nawet i bezpotrzeb- 
ne przekroczenia pozycyj budżetowych. 

Wniosek Magistratu w sprawie ustalenia 
kar za nieopłacone w terminie rachunki ele- ktrowni miejskiej został odrzucony. 

Reszta wniosków Magistratu komisja za- akceptowała z pewnemi zastrzeżeniami. Wnio pod az z gpieię Komisj Finansowej, 
ędą patrywane na dzisiej i & niu Rady miejskiej. Je аааа 

— (0) Podatki Ž miejskie, W bieżąc i 
siącu przypadają t : О ą przyp erminy płatności  podat- 
ków miejskich: 1) podatku miejskiego od.pla ców budowlanych, 2) podatku inwestycyjne- 
go na budowę dróg, od przemysłu i handlu, 
3) II rata opłat miejskich za zużycie btuków. 

—. (0) Urząd wojewódzki a rada miejska, 
Jak się dowiadujemy, zastrzeżenia urzędu 
wojewódzkiego, poczynione przy zatwier- dzeniu budżetu miejskiego na rok 1929 — 30 będą omawiane na posiedzeniu Rady miej- skiej, które odbędzie w dniu 31 października 
e, przypiszczenia, z posiedzenie to przy 

ym się do oświetlenia dotychczas j go- spodarki miejskiej. Si 

  

  

SZKOLNA. 
„—_y) Nakaz rejestrowania komitetów ro- dziciełskich przy szkołach. Kuratorjum szkol- 

ne poleciło dyrekcjom szkół, by zwrócili u- 
wagę przewodniczących rad i komitetów ro- dzicielskich na konieczność zarejestrowania 
tychże na podstawie rozporządzenia komisa- 

generalnego Z. Wschodnich ponieważ na 
je okręgu wileńskiego rejestracja powin- 
ię odbywać na podstawie tego rozpo- 

rządzenia. 

   

l 

Pożałowała konika — straciła 
rękę 

Drogą wiodącą z Wilna do Fabjani- 
szek jechał mieszkaniec tejże wsi Antoni 
Materewicz ze szwagierką swoją | Stanisła- 
wą Gulbicz. 

Jadąc zmarzli, a ponieważ nie mieli z 
sobą ciepłego przyodziewku znaleźli spo- 
sób aby rozgrzać się, Na dnie wozu stał 
koszyczek, a w nim buteleczka Baczew- 
skiego. Przeznaczona ona była wprawdzie 
ną święto, ale co było robić kiedy chłód 
cokuczal, 

„ Wypili tedy „ognisteį wody“ i tak im 
się zrobiło ciepło, że zaczęli śpiewać. 

Póki droga szła równo — wszystko 
było dobrze, ale kiedy przyszła górka i 
zmęczona szkapa przystanęła — harmonja 
prysła. Materewicz wiał kłonicę i po- 
czął nią walić konia. Ona, jako że fito ko- 
bieta ma „miętka serca* 
stworzeniem. 

Skutek był nieoczekiwany. 
Materewicz rzucił kłonicę,” uderzył 

szwagierkę pięścią, a kiedy ta zaczęła mu 
wymyślać schwycił znów kłonicę i nuże 
okładać obrończynię poniewieranej „žy- 
wioly“. 

W zezultącie szkapinie nie ulżyła, a 
Gulbiczowa przyjechała do domu ze złaą- 
maną ręką. Wdała się w to policja i spra- 
wa trafiła do Sądu. Ё 

Tu sprawa wyjaśniła się ostatecznie i 
Materewicz otrzymał 10 miesięcy więzienia 
oraz zasądzono od niego 250 zł. kosztów 
leczenia. 

Gulbiczowa i na ten raz okazała się 
niewiastą o gołębiem sercu. Zeznajączprzed 
Sądem oświadczyła wyraźnie: ot! Wysoki 
Sądzie toż my już pogodzili się. 

Jak wiemy nie pomogło to oskaržo- 
nemu. T 

UNIWERSYTECKA. 

— (y „Alma Mater Vilnensis“. Za parę 
dni ukaże się Nr. 8 pisma, „Ałma Mater Vil- 
nensis“. Jak się dowiadujemy młodzież aka- 
demicka zamierza godnie uczcić jubileusz 
swojej Wszechnicy. W wykonaniu tego nu- 
meru sprzymierzyli się dawni i obecni ucznio- 
wie USB. й 

Numer ten ma przynieść owoce prac na- 
ukowych, literackich i artystycznych wycho- 
wanków USB. ma też uwydatnić najciekaw- 
sze momenty życia i pracy akademików w 
ubiegiem 10 -leciu. 

Objętość numeru w stosunku do poprze- 
dnich ma być podwojona, dodatnio się zapo- 
wiada szata graficzna i obfity dział ilustra* 
cyjny. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Jednodniowy strajk p» 
fryzjerskich. We wtorek (wybuchł strajk pra- 
cowników fryzjerskich, który objął około 200 
osób jak żydów tak i Polaków. Strajkujący 
za pośrednictwem związku wysunęli cały 
szereg żądań a mianowicie: ustalenie czasu 
pracy w dnie powszednie i przedswiąteczne, 
przyjmowanie i zwalnianie pracowników za 
wiedzą związku, zniesienie wynagrodzenia 
procentowego. R 

W godzinach wieczorowych udali się 
przedstawiciele obu stron i obradowali do 
godziny 3 nad ranem. Ostatecznie doszło do 
podpisania umowy zbiorowej określającej 
sciśle czas pracy, wynagrodzenie tygodnio- 
we zamiast procentów, czas wymówienia 
pracy, ingerencja związku w sprawy najmu 
« zwolnienia z pracy i t.d. 

KOMUNIKATY. 

— Wystawa _ Mi ckiewiczowska w Celi 
Konrada. W dniu otwarcia Celi Konrada i po- 
święcenia nowej siedziby Związku  Litera- 
tów w środę 9 bm. o godz. 17.30 otwarta 
zostanie w tymże lokalu Wystawa pamiątek 
po Mickiewiczu i Filomatach. Organizacji 
wystawy podjął się łaskawie z ramienia 7.7. 
L.P. dyr. Tadeusz Turkowski (ul. Tomasza 
Zana 5 m. 11) który przyjmuje zgłoszenia 
eksponatów, któreby właściciele zechcieli wy 
pożyczyć na czas trwania wystawy. 

Związek Literatów otrzymał do swych 
zbiorów szereg dalszych cennych darów od 
osób i instytucyj. Dalsze łaskawe zgłosze- 
nia przyjmuje wiceprezes związku p. Helena 
Romer (Pańska 25) oraz sekretarjat (Anto- 
kolska 24A m. 5) tel. 1684. 

  

wstawiła się za 

  

  

‚ — (а) Ruch graniczny w cyfrach. W mie 
siącu wrześniu na podstawie przepustek ter 
minowych przekroczyło granicę do Łotwy i 
z powrotem 194 osoby w tym samym czasie 
do Litwy przeszło 2160 osób przeważnie wło 
ścian podczas gdy do Łotwy udawano się 
najczęściej w sprawach handlowych. 

Z pogranicza sowieckiego niema jeszcze 
scisłych danych. 

kę) TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance gra w dal 

szym ciągu wesoły dramat Kisielewskiego 
„W sieci”, Sztuka ta była w swoim czasie 
Sztandarową sztuką Młodej Polski, dziś zaś 
nie tracąc nic ze swej tężyzny, barw i ner- 
wu, jest żywym dokumentem epoki, w któ- 
rym od początku do końca tkwi lwi pazur 
autora. 

— „Rewizor* Gogola. Codziennie pod kie 
runkiem A. Zelwerowicza odbywają się peł- 
ne próby z arcydzieła Gogola „Rewizor* z 

ji AL Zelwerowiczem w roli Horodniczego. 
— Teatr miejski w Lutni. Powtarza wtor- 

kową p*emjerę „Masek* Crommelynck'a, któ 
ra wywołała masę komentarzy. Zaciekawienie 
tą nowością jest wielkie. 

— Przedstawienia popularne, W piątek 
w obu teatrach miejskich wyznaczono przed- 
stawienia popularne po cenach zniżonych. 
Na Pohulance grane będa „Dziady”, w Lutni 
zaś „Wielki człowiek do małych interesów" 
z Al Zelwerowiczem w roli Jenialkiewicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — Awantura arabska. 
Heljos — Jej pi е 
Lux — Pieniądze. 

ks „Hollywood — Kapitan gwardji królew- 
ej. 
Piccadilly — Spot uczciwej kobiety. 
Ognisko Kol. rzedpiekle. 
Wanda — Przedwiośnie, 
Eden — „Pan Tadeusz“. 
Światowid —Moulin Rouge. , 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—, (c) Wykołejenie się lokomotywy i wa 
gomd. Na stacji Nowo - Druck w powiecie 
postawskim miała miejsce katastrofa  kole- 
jowa. 

Podczas odjazdu pociągu mieszanego Nr. 
571 spadły z szyn lokomotywa i wagon ule- 
gając uszkodzeniu. wypadków z ludźmi nie 
było. Powodem wypadku były jak stwier- 
dzono zniszczone spoidła kół. 

— (c) Strumieniami wody  uspakajano 
furjata. Przy ulicy Zacisze 13 dostał nagle 
ataku szału jeden z lokatorów nazwiskiem 
Jurkowski. Furjat zamknął się w mieszkaniu 
1 po gruntownem zniszczeniu urządzenia po- 
czął zabawiać się rzucaniem różnych przed- 
miotów na przechodniów. Wobec tego że 
policja nie mogła z nim dać rady wezwano 

straż ogniową. Jurkowski usadowiwszy Się na   

Stanisław  SIENKIEWICZ 
nia 30-go września 1929 roku w 

majątku swoim Czerwony Dwór. 

O tej bolesnej strącie swego wybitnego członka zawiadamia 

Kresowy Związek Ziemian 
Powiatu Wileńsko-Trockiego. 

Członek Związku Ziemian zmarł d 

Stanisław SIENKIEWICZ 
Członek Sejmiku Wileńsko-Trockiego zmarł w dniu 30 września 1929 r. 

w majątku własnym Czer' 

O tej bolesnej stracie powi 

Sej 

  

   

  

   

  

wony Dwór pod Wilnem. 

ądamia 

Wydział Powiatowy 

miku Wileńsko-Trockiego. 

    

Zahójstwo na ulicy Sawicz 
Wczoraj około godziny 10 wieczór na ul. Sawicz, w bramie domu Nr. 2, ognio- 

mistrz 3 dyonu artylerji przeciwlotniczej Parsewicz wystrzałem z rewolweru zabił 30 -let- 
nią Helenę Sadowską, pracowniczkę restauracji Klimaszewskiej, mieszczącej się w tym 
domu. Powód zabójstwa, jak 
ponieważ jedni świadkowie twierdzą, że zabó 
po strzelił Sadowską, inni zaś utrzymują, że 
którą tuż przed strzałem o coś się 

też okoliczności nie są narazie dostai wy: 
strzelał do innej osoby i wypadkowe 

arszewicz chciał wieś nie zabić Sadowską, z 
spierał, sam zabójca zaś twierdzi, że strzał zo- 

stał spowodowany nieostrożnem obchodzeniem się z bronią. 
Zaraz po Malė Parszewicz został aresztowany, zaś trupa Sadowskiej, która otrzy 

mała w okolicę serca, pozostawiono na miejscu do czasu zejście władz sądowo 
lekarskich, Dzień dzisiejszy przyniesie rozwiązanie zagadki, (c) 

Areszfowanie strażników litewskich 
Onegdaj z polecenia litewskich władz granicznych aresztowano całą о5- 

sadę strażnicy Dubokłańce w rejonie Druskienik w liczbie 14 osób wraz z lej- 
tenantem Usalisem na czele. 

Powodem aresztowania było ścisły kontakt z przemytnikami zadzierzgnię- 
ty w celach zysku. Strażnicy mieli ułatwisć przemytnikom przechodzenie grani- 
cy wraz z towarem tam 
chody. (b) 

1 z powrotem ciągnąc z tego rzekomo duże do- 

oknie uzbroił się w żelaztwa rzucając niemi 
w spinających się po drabinie strażaków. 
Chcąc zmusić furjata do porzucenia kryjów 
ki zdecydowano się oblać go wodą, uniemo- 
żliwiając jednocześnie w ten sposób prze- 
dostanie się do okna. Jurkowski jednak ©- 
tworzył inne okno i wyskoczył ze znacznej 
wysokości do ogrodu. Zatrzymało go tam 
dwuch strażaków, których furjat zdołał po- 
ranić trzymanym w ręku żelazkiem do bie- 
lizny. Z trudem zdołano go unieszkodliwić i 
pod eskortą kilku strażaków ulokować w szpi 
talu EE Z Rannych strażaków: 
Antoniego Brodofowa i Ignacego Krasowskie- 
go musiano skierować do lekarza. : 

— (c) Fałszywy bilon. W buiecie na 
dworcu kolejowym zatrzymano 2 osobników 
którzy usiłowali puścić w obieg fałszywe mo- 
nety 50-cio zowe. : 

— (c) Harakiri chłopa. We wsi Sawicze 
gminy hruzdowskiej powiatu postawskiego 
popełnił samobójstwo przez  poderznięcie 
brzucha 50 letni Kacper Łastowski. 

— (c) Pożary. zaścianku Olsowski 
gminy trockiej od iskry w kominie wybuchł 
pożar w zabudowaniach Jana Czyża. Pa- 
stwą płomieni padły zabudowania z tego- 
rocznemi zbiorami. Straty wynoszą 15 tysię 
cy złotych. 

We wsi Podbrzezie pod Brasławiem spa- 
Iš się dom mieszkalny Fiodrowych. 

We wsi Kuźmice gminy  kurzenieckiej 
powiatu wilejskiego spłonęły zabudowania 
Anny Kwiatkiewiczowej i Nadzieji Cydzik. 
Straty sięgają 4 tysięcy zł. Zachodzi podćjrze 
nie podpalenia. 

W Wilnie przy ulicy Rudnickiej 6 w mie- 
szkaniu Ratnerów wybuchł pożar który został 
szybko zlikwidowany. Powodem pożaru był 
wybuch benzyny. 

— (c) Poranienie ucznia. Podczas sprze- 
czki wynikłej p Leonardem Bartosze- 
wiczem a Antonim Frąckiewiczem zamiesz- 
kałymi przy ulicy Lwowskiej 14, ten ostatni 
uderzył przeciwnika nożem w pierś. Barto- 
szewicza, jak okazuje się. ucznia 8 klasy gi- 
mnazjum im. Czackiego w stanie bardzo cię 
żkim ulokowano w szpitału św. Jakóba. Spra 
wcę poranienia policja ujęła. 

— (c) Samobójstwo. Na tle nieporozu- 
mień rodzinnych usiłował odebrać sobie ży- 
cie Nataljusz Wróblewski (Karna 12) i w tym 
celu wypił większą dozę witryoleju. Despe- 
rata w stanie poważnym  odwieziono do 
szpitala żydowskiego. 

—. (©) Wypadek podczas polowania. Ko- 
ło wsi Trochimowicze w gminie kuryłowic- 
kiej podczas przejazdu łodzią przez jezioro 
postrzelił się przez nieostrożność udający się 
na; polowanie Jan Szczerbaków, mieszkaniec 
tamtejszej okolify. Stan rannego ciežki. až 

— (c) Szybkie ujęcie sprawców włama- 
nia do firmy „Jankowski*. Policja śledcza 
prowadząca dochodzenie w sprawie okra- 
dzenia Sklepu Jankowskiego (d. Alszwanga) 
przy ul. Wielkiej ujawniła sprawców w '0- 
sobach dwóch znanych i karanych więzie- 
niem kryminalistów. Część skradzionych rze- 
czy również odnaleziono i zwrócono poszko- 
dowanemu. Złodzieje dostali się do sklepu 
od tyłu, mając ułatwione zadanie ponieważ 
ściana z tej strony była bardzo cienka, Wy- 
padek z Jankowskim winni wziąć pod uwagę 
inni właściciele sklepów i szczególnie na czas 
zimy odpowiednio się ubezpieczyć. Wszak 
nie sposób przy każdym sklepie wystawiać 
PAR) й ; 

— (с) „Wystepowicz“ z Litwy. Nocy 0- 
negdajszej do sklepu Koda w Rie 
dziszkach dokonano włamania. Pastwą zło- 
dziei padła galanterja wartości 2 tysiące zł. 

„  Wkilka godzin później wpobliżu granicy 
ujęto Władysława Sakiwcza pochodzącego z 
Litwy który usiłował przedostać się za kor- 
don z częścią skradzionych towarów. Drugi 
sprawca zdołat ujść pościgu i jest poszuki- 
wany. 

— (c) Skutki braku opieki. Czteroletni 
Zenon Battoszewicz (św. Wincentego) ze do 
stołu w kuchni sciągnął butelkę z esencją oc- 
tową i wypił jej zawartość. 

Zatrutego odwieziono _ natychmiast do 
szpitala gdzie pomimo wysiłków lekarzy w 
parę godzin zmarł. 

WZORZE KA PORODY ZORY WZO 

х cie, — Wszystkie środki rozwalnia= 
jące cieszą się zawsze szybko przemijającą 
wziętością wbrew * wszelkim zapewnieniom, 
czynionym w licznych ogłoszeniach i krzy- 
kliwych reklamach; jedynie tylko Cascarine Leprince zyskała sobie od szeregu lat trwałe 
uznanie jako środek niezawodny dzięki swo- jemu, świetnemu działaniu na: gruczoły dróg 
PI ESC Sprzedaż we wszystkich apte- ach. 4 

CYRK 
Cyrk zoologiczny, który rozbił swe na- 

mięty na placu Łukiskim, cieszy się w dal-- 
szym ciągu niesłabnącem powodzeniem. | 
zupełnie słusznie. W odróżnieniu od zjeżdża. 
jących do Wilna co pewien czas „cyrków” 
atrakcjami których były jedynie brutalne 
walki atletów, goszczący obecnie w naszem 
mieście cyrk jest naprawdę odzwierciadle- 
niem tego, co na miano cyrku zasługuje. 

Godne są zobaczenia efektowne ewolu- 
cje na trapezie, tańce, śpiewy, strzelanie do 
celu, popisy z obręczami lub drabiną. й 

Repertuarowi klownów również nic nie 
można zarzucić. Na specjałne wyróżnienie 
zasługują konie dobrze wytresowane i tem, 
właśnie wzbudzają ogólny zachwyt. Pokaz 
12 Iwów jest zakończeniem programu. (ł) 

1 

‚ 

Limowy rozkład jazdy ta kolejąch 
Dyrekcja Kołei Państwowych w Wilnie | 

zawiadamia, iż w związku z częściową zmia- 
ną zimowego rozkładu jazdy па Р.К. Р. 2 
dniem 1-go października r. b. do istniejącego | 
rozkładu jazdy pociągów pasażerskich wpro: | 
wadza się następujące zmiany: 

1) Poc. Nr. 723 komunikacji Wilno-Duk- | 
szty, odchodzący z Wiłna o godz. 0 min, 05, 
będzie kursował według istniejącego Toz- 
kładu jazdy tylko: między Wilnem a Nowo- 
Święcianami; 

2) Poc. Nr. 724 komunikacji Dukszty 
—Wilno, przychodzący do Wilna o godz. 
7 min. 30, będzie kursował tylko między No- 
wo-Święcianami a Wilnem, z odj, z Nowo- 
Święcian o godz. 5 min. 15 i przyj. do Wil- 
na ' godz. 7 min. 10. 

„.Przyczem pociąg Nr. 412 komunikacji 
Mołodeczno-Wilno będzie przychodził — @0 
Wilna bez zmian, t. j. o godz. 7 miń. 30; 

3) Pociąg Nr. 712 komunikacji Zemgale 
—Wilno—Warszawa będzie przychodził do 
Wilna o godz. 9 min. 13, zamiast godz. 9 
min. 05, i odchodził z Wilna do Warszawy 
o godz. 9 min. 30, zamiast godz. 9 min. 25, 
z PH do Grodna bez zmian; 

'4) Pociąg Nr. 1735 (podmiejski) komu- 
nikacji Wiłno-Nowowilejka, odchodzący z 
Wilna tylko w dnie Świąteczne o godz, 8 
min. 45, według istniejącego rozkładu jazdy, 
będzie kursował codziennie. 

5) Pociąg Nr. 1737 (podmiejski) komu- 
nikacji Wilno-Nowowilejka, odchodzący z 
Wilna codziennie o godz. 11 min, 20 — od- 
wołuje się. J 

___ 6). Pociąg Nr. 1738 (podmiejski) komii- 
nikacji Nowowilejka — Wilno, przybywają- 
cy do Wilna codziennie o godz. 12 min. 05, 
według istniejącego rozkładu jazdy. Będzie 
kursował tylko w dnie robocze. В ‚ 1) Pociąg Nr. 1749 (podmiejski) komu- 
nikacji Wilno—Nowowilejka, odchodzący z 
Wilna w dnie robocze o godz. 21 m. 25, 
według istniejącego rozkładu, jazdy będzie 
kursował codziennie. ы 

8) Pociąg Nr. 18 komunikacji Bialy- | 
stok—Grajewo, odchodzący z PE 
o godz. 19 min. 00 i przychadzacy o. Gra- 
jewa o godz. 21 min. 00, będzie odchodził 
z Białegostoku o godz. 18 min. 10 i przy- 
chodził do Grajewa o godz. 20 min. 10. = 
Y_9) Pociąg Nr. 611 komunikacji Białystok 

—Białowieża, odchodzący z Białegostoku o 
godz. 16 min. 15 i przychodzący do Biało- 
wieży o godz. 19 min. 10, zostaje przemia- 
nowany na pociąg Nr. 657 (mieszany), z | odj. z Białegostoku o godz. 16 min. 10 i. 
przyjazdu do Białowieży o godz. 19 min. 30. 
„„10) Pociąg Nr. 612 komunikacji Bialo- 

wieża—Białystok, odchodzący z Białowieży 
o godz. 6 min. 40 i przychodzący do Białe- 
gostoku o godz. 9 min. 35, zostaje przemia- 
nowany na poc. Nr. 658 (mieszany) z odjaz- 
dem z Białowieży o godz. 6 min. 10 i przyj. 

Białegostoku o godz. 9 min, 35 bez zmian 
11) Pociąg Nr. 832 komunikacji Łuniniec 

—Brześć, odchodzący z Łumińca o godz. 3 
min. 22 i Paa cy do Brześcia o godz. 
8 min. 45, będzie odchodził z Łunińca o godz. 
3 min. 15 i przychodził do Brześcia o godz. 
8 min. B 

12) Pociąg Nr. 1351 komunikacji Brześć 
—Słonim, odchodzący z Brześcia 2 Inis 73 

min. 45 i przychodzący do Chełma o godz. 
A 15, ss odchodził z Z o 

godz. 8 min. 50 i przychodzi do Chi 
godz. 12 min. 50. R upa 

13) Pociąg Nr. 1352 komunikacji Chełm — 
Brześć, odchodzący z Chełma o godz. 18 
min. 10 i przychodzący do Brześcia o godz. | 
2 a I a z Chełma o 
godz. 18 min. 20 i przychodził ia 
o godz. 22 min. 15.7 ы rq PY 
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„Kapitan gwardji królewskiej" 
w Hollywood. 

Kilka lat temu opuścił padół ziemski, 
niewątpliwie wielki talent aktorski uosobio- 
ny w Rudolfie Valentino. 

/ Pamiętamy dobrze wszyscy zachwyty 
kinomanów, jakie otaczały tego artystę. 

ь Ameryka entuzjazmowała się skromnym 
kiedyś, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, wy- 
robnikiem włoskim, który za t. zw. kawał- 
kiem chleba, wyemigrowawszy za Ocean, w 
ciągu lat kilku, w zawrotnej swej karjerze 
przyćmił iluż to bohaterów filmów. 

Coraz to czytało się w gazetąch o no- 
wych i nowych ciągle sukcesach Valentino, 
o jego rekordach zarobkowych, wreszcie O 
JOYCE o jego urodzie i powodzeniu 
a pali. 

Ale jak szybko, wzeszłą gwiazda sla- 
wy szczęśliwego Włocha, tak samo szybko 
zaszła.j 

Zgasł, nagle prawie, opłakiwany przez 
liczne rzesze swych admiratorów. 

I wtedy wyłoniła się kwestja, kto ma 
być Rudolfa Valentino następcą, kto ma 
stąć się taką filmu atrakcją, jaką był on, 
wielki Rudy. 

Zaczęli tedy liczni sił swych próbować. 
Jedni udatniej, inni mniej udatnie. Publicz- 
„ości pozostawiono sądy. 

Bohater „Kapitana gwardji królewskiej" 
—Ramon Novarro, jest właśnie jednym z 
takich, ubiegających się o sukcesję po Va- 
ientino, aktorów: 

Ma on zresztą w sylwetce swej dużo z 
nim podobieństwa £ 

Ćo to znaczy? Więc przedewszystkiem 
'. zw. warunki zewnętrzne, pozatem gra. 

Właściwie mówiąć gra ta nie jest wca- 
ie specjalnie wybitną. Ot, przeciętne kre- 
acje aktorskie w filmach, urozmaicone ma= 
ską ekwilibrystycznych „triców*, najniemoż- 
uwszych wyczynów gimnastycznych. 

Ale właśnie te elementy gry Novarro, 
w połączeniu z jego piezencją, są tem, co 
najbardziej go do Rudolfa Valentino upo- 
dabnia. 

Pozatem dobór ról. 
Najlepszemi rolami Valentino były jego 

role egzotyczne. 
Na tego typu rolach próbuje swych sił 

i Novarro. 
Obraz „Kapitan gwardji królewskiej*, 

wystawiony obecnie w „Hollywood“, jest 
włąśnie jeanym z filmów egzotycznych. 

Rzecz dzieje się przed laty na jednej z 
wysepek znajdujących się pod władzą klisz- 
panji. 

Władza ta jest zresztą dosyć proble- 

matyczna, bowiem wysepka jest bazą kor- 
sarzy, którzy naprawdę są panami życia 
i śmierci jej mieszkańców. 

Wódz piratów, jak na takiego przystało 
jest kreaturą z pod najciemniejszej z gwiazd, 
Trzyma on, sądy Sprawując, wszystkich w 
żelaznych karbach i robi co mu się żyw- 
ime podoba. 

W oko wpada mu córa ongiś władców 

wyspy, księżniczka, czy też hrabianka Rie- 
40. Postanawia ją zdobyć. 

Ale panienka bynajmniej niema do nie- 

go skłonności, przeciwnie, gardzi nim. ь 

l gdy sytuacja staje się dla księżniczki 
beznacziejna, zjawia się, narazie w przebra- 

niu pirata „Kapitan  gwardji krėlewskieį“ 

- (właśnie Novarro), ktory po licznych pery- 
petjach ratuje ją. 3 

Kapitan piękny jest, jak Apollo, księż- 
niczka też jest młoda, więc oczywiście mi- 
łość wykwita. 

Treść obrazu z Hollywood, nie jest 

orginalna. Fragmenty przypominają trochę 
„Czarnego pirata*, w którym tryumfy, jak 

wiadomo, świę.i Douglas Farbainks. Poza- 
tem realizacja poprawna. 

O nadprogramówce nie piszę, bo tego 
typu obrazy tematów dla recenzji nie dają 

„Jej pieprzyk* w Heljosie. 

Jest w obrazie w „kieljosie" pokazywa- 

nym, coś takiego, co w pewnym momencie 

uapręża uwagę. 
Niecn nikt nie myśli, że to treść filmu. 
Broń Panie Boże! 
Więc cóż takiego? już słyszę pytanie. 
Otoż to właśnie...—co takiego? 
Właśnie piszę. Bohaterka komedyjki p. 

Liljama Harvey, grająca aż dwie roie, ma 
wystąpić jako aktorka w jakimś kabareci- 
ku. Tak ze scenarjuszą wypada. 

Najważniejsze jest to, że nie jako ta, 
którą naprawaę jest, a jako ktoś zupełnie 
inny, kogo wypada jej udawać. 

Ma biedaczka z tem masę kłopotu. 
_ Ale nie o to chodzi. Chodzi.0 to, że 

a partnerem jest Krukowski „Lopek* z 

„Qui pro quo* warszawskiego.    

    

OSTEN SMOLL. 

© tw pogoni za widmem 
— Ojciec mógł wychodzić i wracać 

tak, że nikt z nas nie widział. Nikt nie 

podejrzewał go o to. 

— Rozumiem, — wtrącił inspektor, 

notując jej odpowiedź. — Teraz pani 

pozwoli, że zadam drugie pytanie. Czy 

pani wie, gdzie ojciec wychodził, Z 

kim się chciał widzieć ostatniej nocy? 

— Nie, — odpowiedziała sucho 

Nelly. 
— (Czyż naprawdę, 

Nelly zarumieniła się. 

—— Śtaram się odpowiadać panu 

jak mogę najszczerzej, — powiedziała 

drżącym głosem, — niech pan zrozu* 

inie, że dotąd nie wiem, co się stało 

z mym ojcem i jakiego rodzaju niebez- 

pieczeństwo grozi nam wszystkim. Po- 

za tem nie umiem odpowiedzieć na py” 

tania, zadawane mi przez policję, nie 

mam pojęcia, jak mam się zachować 

podczas śledztwa. 

Delbury skłonił się, a zajrzawszy 

do notesu rzekł: 
— Sądzę, że pani zna niejakiego 

Valmona Dana? 
— Tak. Znam dobrze pana Dana. 
— To jest pani... wielki przyjaciel? 
— Tak. 
— Mam nadzieję, że pani nie bę- 

dzie uważała za zbytnią ciekawość z 

mej strony, gdy zapytam czy prawdzi” 

wą jest pogłoska o tem, że mr. Dan 

był pani narzeczonym? 
Nelly pokiwała głową  przecząco. 

— Nie, to nie jest prawdą, — od- 

rzekła z mimowolnym uśmiechem. — 

doprawdy nie wypada mi o tem mówić. 

Czyż pan musi to wszystko wiedzieć? 

— Niestety... jest to bardzo ważne 

dia nas.. a i dia pani również, wyjaśnić 

tę sprawę. Może więc zechce 

panno Layle. 

‚ №е! Jakże tak? Skąd Krukowski, ulu- 
bieniec publiczności warszawskiej, i nietyl- 
ko warszawskiej, w jakimś tam zagranicz- 
nym filmie? 

„_ Otóż właśnie. Człowiek patrzy i oczom 
nie wierzy. Krukowski, czy nie Krukowski? 
i ostatecznie okazuje się naturalnie, że nie 
Krukowski, nie nasz kochany i utaleniowa- 

ny „Lopek“, ale ktoś do złudzenia go przy- 
pominający. 

Ten sam nos („nos* — powiadam), te 
same oczy (oczy!) i ta mina, mina Krukow- 
=> 

tóż jej nie zna? 
Ale najważniejsze jest zacięcie! To sa- 

mo Krukowskiego zacięcie. Ten olimpijski 
spokój i obojętność twarzy, które ludzi do 
szału, do serdecznego śmiechu doprowa- 
dzają. 

Stanowczo wartoby zagranicznika fil- 

mowego do Warszawy sprowaczić i posta- 

wič obok „Lopka“, A potem powiedzieč pu- 
bliczności: „Zgadnijcie, który nasz, a ktory 
cudzy?" 2 

I niewiadomo, czyby ludziska odgadli. 
Ten sobowtór Krukowskiego, na ekra- 

nie—to jest może najciekawsze (dla fizjo- 

gnomistycznych studjów) w „Jej pieprzyku“. 
Reszta dość nucna i szablonowa. 
Czekamy zmiany programu. 

Omega. 

SPORT 
DRUŻYNOWY TRÓJBÓJ LEKKOATLETY - 

CZNY OKR. OŚRODKA W. F. ZDOBYŁA 
POGOŃ. 

Po raz trzeci z rzędu rozegrany został 

na stadjonie sportowym Okr. Ośr. W.F. Wił- 

no doroczny trójbój lekkoatletyczny o na- 

grodę przechodnią ufundowaną w roku 1927 

przez Ośrodek W.F. Wilno dla organizacji 

sp . która w powyższych zawodach zdobę- 

dzie największą ilość punktów. W roku bie- 

żącym nagroda odesłała się w ręce WKS Po- 

goń, który wystąpił najliczniej i z doborowym 

materjałem. 
Oto wyniki: 

1) Pogoń 13.801.55 pkt. 
AZS i Sokół nie klasyfikowane z powodu 

nieuzyskania minimumów przez niektórych u- 
czestników zespołów. 

Najlepszy wynik indywidualny 

Zbyszek (Pogoń) 1703.55 pkt. 

W poszczególnych konkurencjach 
skano wyniki: 

W biegu 100 mtr. Kasik 12,2, w skoku 

w dal i w pchnięciu kulą Zbyszek 602 cm. i 

10.53 w skoku w wyż Witt 155 cm., w rzucie 

oszczepem Suchodolski 40.88 — wszyscy z 

Pogoni. Przebieg dotychczowej wałki o cen- 
ną nagrodę w okresie ostatnich 3 lat ilustru- 

ja następujące dane: 
Rok 1927 — AZS — 10.041.57 pkt. 

najlepszy wynik indyw. 1216.55 . 
Rok 1928 — 1) AZS — 11,227,85 pkt. — 

najlepszy wynik indyw. 1412.10 pkt. 
Rok 1929 — 1) Pogoń — 13.801.55 pkt. 

najlepszy wynik indyw. 1703.50 pkt. 

DRUŻYNOWY REOEO LEKKOATLETY- 
CZNY PAŃ. 

Łącznie z trójbójem męskim odbył się po 
raz pierwszy trójbój lekkoatletyczny pań za- 

inicjowany przez Okr. Ośr. W.F. Wilno w ce- 

lach propagandowych. Do trójbóju zgłosi- 

ło się 6 zespołów na starcie stanęły jednak 

tylko 3 (Sokół, AZS, Makabi) gdyż pozosta- 

łym brakło kompletu. 
Nagroda przechodnia nie zosta ła w tym 

roku przyznana żadnemu zespołowi z powo- 

du nie uzyskania minimów. Najlepsze wyniki 

indywidualne uzyskały: 
W biegu 60 mtr. i skoku w dal Sawicka 

(AZS) 8,8 i 398, w pchnięciu kulą Herma- 
n wiczówna (AZS) 9.03 w rzucie dyskiem 
Massanówna 19,38. 

Poza konkursem Oleńka Pogoń uzyskała 
w skoku w wyż 130 cni (nieoficjalny re- 
kord Wilna). 
Ar A i i AND TIKSLAS METIN 

RADJO 

Czwartek, dnia 3 paždziernika 1929 r. 

11,55—12,05: Sygnał cząsu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05 — 13,00: Poranek muzyki popularnej. 
13,00—1310: Transm. z Warsz. Komunikat 
meteorologiczny, 17,05 — 17,25: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,25—17,50: Transm. z Warsz. 
„Wśród książek* prof. Henryk Moscicki. 
18,00 - 19,00: Transmisja z Warsz. Koncert. 
19,00 — 19,25: Pogadanka radjotechniczna, 
19,25 - 19,50: Audycja literacka „O ludzkiej 
biedzie* z cyklu „Na skalnem Podhalu* 
Kaz. Przerwa-Tetmajer w wyk. Zesp. Dram. 

Rozgł. Wil. 1950—20,05: Program na dzień 
następny, sygnał czasu z Warszawy i roz- 
maitości. 20,05- 20,30: Transmisja z War- 
szawy. Odczyt, 20,30 — 22,00: Transmisja 
z Warszawy, Koncert. 22,00— 22,45: Transm. 
z Warszawy. Komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 22,45 - 23,45: Muzyka ta= 
neczna z Warszawy. 

uzyskał 

uzy- 

mi pani powiedzieć w sposób bardziej 

określony? Zwykłe plotki są zbliżone 

do prawdy. Podobno widywano pań- 

stwa bardza często razem? 

— Tak, to prawda, sądzę, że i mr. 

Dan to przyzna. 
— Bywali państwo razem w teatrze 

na balach, na dancingach i t. d.? 
— Tak. Mr. Dan mówił, że woli mo- 

je towarzystwo od towarzystwa wszyst 
kich innych pań Byliśmy naprawdę w 
wielkiej przyjaźni. 

— Słowem, towarzystwo pani było 
mu najmilsze! 

Nelly skinęła głową. 
— Być może. 
— Czy pani odwzajemniała mu te 

uczucia? 
— Owszem. 
Nelly była zupełnie szczera. Uwa: 

żała, że śmiesznie i niemądrze byłoby 

zapierać się, skoro tak było istotnie, 

czemu miałaby to ukrywać? 
Szczerość młodej dziewczyny zro” 

biła doskonałe wrażenie na inspektorze. 

Jak zręczny myśliwy, który wpadł na 

trop zwierzyny, zmienił nagle kierunek 

pytań: 
— Czy ojciec pani był zadowolony 

z tej przyjaźni? 
— O tak. Bardzo życzył sobie, by 

przyjaźń zamieniła się w coś głębszego. 

Delbury był zbity z tropu. Oczeki- 

wał odpowiedzi, że ojciec był usposo- 

biony niechętnie, jeśli nie wrogo do 

przyjaciela córki. Odpowiedź Nelly jed- 

nem pchnięciem obalała jego hipotezy. 

Szczerość odpowiedzi nie ulegała bo- 
wiem wątpliwości. 

— Hm, — mruknął zmieszany. — 

A matka pani też była usposobiona 

przychylnie? 
— Naturalnie. Ale zdaje mi się, że 

mr. Delbury, że pana domysły sięgają 
zbyt daleko, dalej niż należy. Pamię- 
dzy mną i mr. Danem nie zaszło nic 

Wydawca Btanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 października 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8895 8915 8,87,5 
Belgja 124,24,5 12 ,55,5 123,93,5 

Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt 155,55 155,95 155,15 

Holandja 358,28 _ 359,18  357,38 

Londyn 43,36, 43,47, 43,25 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 35,01 35,12; 34,97, 
Praga 26,40, 26,46, 26,34, 
Szwajcarja 172,20, 172,36, 171,77° 
Bukareszt 5,3125 5,3137 53113 

Stokholm 239,07, 239,67 238,47 
Wiedeń 125,45 125,76, 125,14 

Węgry 155,57 15597 155,17 
Włochy 46,68, 46,80, 46,56, 

Marka niemiecka 212,58, 
Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe: 
. Pożyczka inwestycyjna 118,25 —. Prem- 
jowa dolarowa 62,—. 5 proc. konwersyjna 
49,90, 8 prcc.dolarowa 96,— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,26. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln,, obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
3,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,50. 

8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 51.25 8 proc. Łodzi 58,25. 10 proc. 
Siedlec 67,—. 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 94,—. Stabilizacyjna 8*. 5 proc. 
Radomia 43 

Akcje: 

Eaik Polski 169,25—. — Powszechny 
Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowych 
11.50 Puis — . Elektrownia w Dąbrowie 

„ Cukier — - Cegielski 37,50. Mo- 

drzejów2o.75 Norblin 100. Ostrowiec 84,50 

Starachowice 23.3 Zieleniewski 83,— 
80. Haberbusch 225—.Węgiel 69,50.Paro- 

wozy —; Borkowski —. Spiess 135. 

Lilpop 27,75. Zachodni 70.50 Kijewski 90. 

Klucze 9. Ill em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. 

  

OFIARY. 
Bezimiennie Komitetowi Chleb Dzieciom 

zł. 5; na Żłobek im. Marji zł. 5; dla najbied- 

niejszych zł. 5, Komitet Pomocy Ludności 

dotkniętej klęską nieurodzaju zł. 5. 

LEA aaa: 62 

WIEDZĄC COŚ NIECOŚ 

o wzmocnieniu pamięci z literatury Wscho- 

du, udałem się przed paru miesiącami do p. 

D. Fajnsztejna w Wilnie celem przerobienia 

kursu mnemoniki. Ponieważ sztuka udosko- 

nalenia pamięci jest u nas prawie nieznana, 

co jest wielką szkodą, uważam za swój mo- 

ralny obowiązek po ukończeniu kursu mne- 

monicznego opublikować co następuje: 

1) System mnemoniczny p. Fajnsztejna 

jest oparty na ścisłych wynikach nauki za- 

chadnio - europejskiej, 

2) Pod wpływem przerobionych ćwiczeń 

mnemonicznych pamięć moja znacznie się 

wzmocniła i udoskonala się w dalszym ciągu 

tak, że obecnie nie przedstawia dla mnie żad 

nej trudności przyswajanie nawet najbardziej 

abstrakcyjnej treści utworów — filozoficz- 

nych, najrozmaitszych cytat i wogóle 

wszelkiego materjału pamięciowego, wcho- 

dzącego w krąg moich zainteresowań; 

3) Sądzę, że mnemonika, jako niezbędna 

nauka pomocnicza, powinna znaleźć najszer- 

sze rozpowszechnienie wśród ludzi pracu- 

jących umysłowo. 
P. Mural. 

  

Wilno, Wiosenna 3. 

PyCSMZGAKMAE ZM 
OGŁOSZENIE. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 

UPC, tudzież par. 33 Instrukcji o przymuso- 

wem ściąganiu podatków i opłat z dnia 17. 

V. 26 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

11 października 1929 roku o godzinie 10 rano 

w sali licytacyjnej lzby Skarbowej przy ul. 

Wielkiej 66 odbędzie się sprzedaż z licytacji 

sukna, kołder, koców i innych materjałów bła 

watnych oszacowanych na sumę 3900 zł. na- 

leżących do Urja Słuckiego, skład manufaktu 

ry przy ul. Rudnickiej 27, na pokrycie zale- 

głości podatkowych. 
Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

specjalnego. Poznaliśmy się stosunko- 

wo niedawno — przed kilku miesiąca- 

mi zaledwie. 
Delbury spojrzał na nią 

gryząc ołówek. 
— Czy paniąby to zdziwiło, gdy- 

bym powiedział, że ojciec pani był 

dziś w nocy u mr. Dana? — zapytał, 

nie spuszczając z jej twarzy przenikli- 

wego wejrzenia. 
— Nie... nie dzwi mnie to... przy- 

z ukosa, 

najmniej teraz. 
— Dlaczego „teraz'*? 

— Bo wiem, że był w Hanton. 

— 0! — Delbury spojrzał na nią 

ze zdziwieniem. — Skąd pani wie o 

tem? 
— Jakiś człowiek telefonował tu- 

taj — człowiek, o którym nigdy nie 

słyszałam. Pytał mnie czy ojciec wró” 

cił z Hanton. Dopiero wtedy dowie- 

działam się, że ojciec nie nocował w 

domu. 
— (Co? — przerwał Delbury. 

Ktoś telefonował? Któż to taki? 

— Nie wiem, gdybym wiedziała, 

powiedziałabym panu. Ktoś nieznajo- 

my, nazwał siebie „ludzie z Nos ing 

Ноо!“. 
— O Boże! Tanci — szepnął ins- 

pektor. — Więc to stąd dowiedział się 

o wszystkiem! Czy pani wie, że odpo" 

wiadając na pytania tego człowieka, 

dopomogła pani ucieczce jednemu z 

najgorszych zb rodniarzy londyńskich? 

— Nie przyszło mi to do głowy, 

zresztą byłam bezradna zupełnie.. Nie 

rozumiem, co ten człowiek mógł mieć 

wspólnego z moim ojcem? Zdaje mi 

się, że już odpowiedziałem wyczerpu* 

jąco ma wszystkie pytania pana, Nie 

mam już sił czekać dłużej na wiado- 

mość, którą mi pan przynosi. Co się 

stało memu ojcu? Wiem, że coś się 

stało strasznego. Czułam to, od chwili 

obudzenia się. Jeśli mi pan nie powie 

inspektora. Lecz widząc, że 

  

Kino Miejskie 
Od dała 3 do 7 października 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film* 

„Miasfo cudów" 
  

  

3ALA MIEJSKA 

ul Ostrobramska 5. (GAUCH2) aktów 11. W rolach głównych: DOUGLAS FAIRBANKS i LUPA WELER. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Nast Н 

„ARLEKINADA__ŻYCIA*. RY NOZE 

UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU! 
Podczas se- k ro © 

KINO-TEATR | 350% 80 € ze i RKIESTRA BALALAJEK 
PREMJERA! Obraz, ktėry zadziwit Swiat! Najwspanialsze arcydzielo doby obecneį! Super-Praeb6j! 

„HIELIOS“ Miłość Mozaka 
„Kozacy”. W genjalnem wykonaniu odważnego JOHN-GILBER 

Film ten jest przedmiotem podziwu na 
Początek 

całym świecie! 

seansów o godz. 4, 6, 8i 1015. Na premi 

Według słyanej powieści 

Нг LWA TOŁSTOJA 

TA # sprytnej kozaczki Renće Adorće 
Jlustracja śpiewne-muzyczna- 

erę honorowe biletvźnie ważne. 

  

KINO-TEATR  |Dzis długooczekiwany film. Czarujący RA! 

„HOLLYGOOD* obrazie p. t. „KAPITAŃ GWARD 

muzyczną wykona orkiestra koncertowa. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10.25. Mickiewicza 22. 

MON NOVARRO i ulubienica MARCELINA DAY w przebojowym 

JI KRÓLEWSKIEJ" powieś” ERRA "iusi 
  

5 SRADURACZEKSODNOAOBAGNNA” BERUZEBADKGAGENE 

Firma egz. od 1874 r. 

— — 

SPÓŁDZIELCZA KASA KREDYTO- 
WA podaje do wiadomości, że z 

dniem 1 X r. b. biuro kasy zostało 
przeniesione na ul. Dominikańską 17 

(wejście frontowe obok bramy) i 

będzie czynna od godz. Il do 14-ej, 

Kasa wydaje pożyczki na spłaty mie- 
sięczne w ciągu roku i przyjmuje 

wkłady z oprocentowaniem do 12 

a 
в 

a 
a 
a 
® 
@ 
@ 

a 

proc. rocznie. —0 E 

  

GRECO IREK OREEODAFZOOIERIESGAZA, ADS TACIS KDS Ši 

Oszczędność tworzy bogactwo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 

firmy „AUCATA” M. DAJONA 
Tanie, praktyczne długotrwałe 

dachy 

Zamówienia przyjmuje się w biurze 

fabryki: Teatralna 4—1. tel. 10.40. 

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
a iii 

MEZEM 

r ŻĄDAJCIE Ę 
E we wszystkich aptekach i 

a składach aptecznych zńanego 

B środka od odcisków 

a Prow, A, PAKA. mą 

Oo DIA GL ws 

  

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 

jowych instrumentów, tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

ABA GNEYOGKYDEACUKNG ORARÓCNZUWK> DURA BB 6000 "Nė 2 

KOBIEC. 
UFOdĘkonserwuśe, 
doskonali, odświeża. 
usuwą braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet , Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
EM Hryni: wiczowej. 

8 Wielka 18 m. 9. Przyj. 
š od g' 10—7. 

Br. Popiugki 5, LOKALE 
szoroby skórne i we” Fly oaza ow EA] 
seryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1i od Mieszkanie 
5—7 р.р. W.Pohulan- odremontowane 2 po" 
ka 2, róg Zawalnejkoie i kuchnia Z 

W.Z.P, Solana do wyna 

RE ===» jęcia. Sioneczna 1 
Doktór-Medycyny as s 

LUKIEWICZ 1 lub 2 pokoje 
choroby. weneryczne, zę wszystkiemi ZE ystkiemi wygo- 
OE i płciowe, ul. gąmi, z telefonem GE 

ickiewicza 9, wejście kuchni) do wynajęcia 
z ul. Śniądeckich 1, solidny PR solidnym lokatorom. 
przyjmuje od g. 1-2 Aptokolska 24-a m.l-a 

RWWAWAW 
KOP I SPRZE 
ATAVAAA 

„Pra mydła 
częściami. Oferty do 
adm. „Stowa“ dla S. R. 

    

& 
P- 

    

doktór. Msdycyny 
B. BYMALER 

skoroby skórne, we” 
earyczne |  moczo- 
piciowe, Elektrotera- 
Ria, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, ró 
Tatarskiej 9—2 i 3— 

WP. 43 
  

EISS | 

E iūnų G „Metai, Zameczek w większej 
Atmszerkaśmiałowska ilości, probę i o wa- 

runkach _ sprzedaży 
oraz Gabinet Kosme- dowiedzieć się: Mic- 
tyczny usuwa zmar- kiewiczą 22, Zarząd 
szczki, piegi, wągry, Dobr p. Pimonowa, 
łupież, brodawki, ku-.od g. 9—10 iod2 3: 
rzajki, wypadanie wło- 881771 

  

  

   

  

sów. Mickiewicza 46. 

ESTE Pa ū. WDLFSOR m. 6. - G с 
z! |UCZO” 

й ЪЁШШЯВ 'пйп:г‘у: tokórne, ul. о ч НЕЛ ага 

aso ausa ass aaa Wileńska 7, tel. 1067. оВЛЕ ОНЕ З а0 wynajęcia. Anto- 

> Ba Kosmetyka BAK =: о 
DOKTOR LOKTUK R 7 в в 

4 Па 

B.ZELDOWIEZ | b. BIBSBRKG "Temauewakć A. Wilenkin | $-ka 
chęł. woucryczna, | choroby weneryczne abine Spółka z ogr. odp. 
gyliis,  aarządów |syfilis_ i skórne. lu. „| W > 

worsbwych 34 9 | WIŁERSKA (3, de Rask ae ego [Šio wa 
—-1, ой 5—8 wiecz. 

Bi. Zeliowiczowa 
AOBIECE, WENE- skórne, i syfilis. Przy. 
RYGZNE, NARZĄ- bad cja   a i Wilno, 

KL Mickiewicza 24, ul. Wielka 21. 
tai. ZT7. Teiei. 921). = 

  

lefon 567. Przyjmuje 

A.Blumowiez 
Choroby weneryczne, Sztuczne opalenie ce- 

jęcie: Ud $—1 13—7. 

Wilno, Istnieje od 1843 r. 

Elektroterapia |od Sdo I iod 5 d0 8 Mickiemicza 3i m. 4.| Fabryka i skład 
(diatermja). A ni l i kobiecą kon- mebli: 
ae DOKTOR [0 ę serwuje, dosko-| jadalnie, sypialnie, 

Kobietarlekarx nali, odświeża, usuwa | salony, | gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

jej skazy 1 braki: 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zaobycze kū- 

smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10-8 

*W. Z. P. 43. g 

na 

mma =— 

zaklad przemysłowy w okolicy uł. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 

ł Boszukujemy mioszkania 
parterowego, kilkupokojowego, 

| Arsenalskiej Oferty do administacji 
„poSłowa* pod S. S. 
KOME REGA WIKIA CZW 

RÓŻNE 
ЕНа 
TYSIĄCE 

chorych na katar žo- 
łądka, wzdęcie, kur 

    
N* adn ejszy plac 

na Zwierzy ńcu, 
przestrzeni 680 s2, 
z lasem rosnącym 
budulcowym, oka: 
zyjnie do sprzedania 
Wileńskie | Biuro 
Komisowo - Handl. 

  

  

Miekiewi 1. cze, bóle niestraw- 
lis Sk ność, brak apetytu, el. 152. 0 : 

ogólne osłabienie et. 
к cetera, oazyskało 

o sprzedania w zdrowie, używając 
ruchliiwem mia-zioła sławnego na 

steczku na prowincji cąły świat Dr. Dietla, 
dobrze  prosperujący Profesora Uniwersy- 
sklep bławatno-galan=tetu Jagiellońskiego. 
teryjny. Jedyny sklepŻądajcie _ bezpłataej 
a e Zułożzi RA pouczającej. 

liejsc sc z. es: Li Е ь 
Ajencja „Polkres“, R 

  

Г Z86£ 0 
Wilno, ul. Krėlewska ——Zaiauka. —— 3, tel 17280. Do], Gotowkę lokujemy szybko 

> i dogoanie pod 
L © D zabezpieczenie | 

я wekslowe i hipo- 
teczne 

około 200 metr. 3 w 
całości lub częściowo 
zaraz do sprzedania 
Dow. się w biurze 
ogł. | Karlina, Nie- 
miecka 22, tel. 605. 

OLWARK obsza- 
ru 150 ha, z 

nowemi  zabudo- 
waniami, Zz inwen- 
tarzem sprzed*my 
za 8.000 dolarów 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewiczą 21, 
tel. 152. — 

Dom H-K „Zachę- 
ta“ Mickiewicza I, 

„tel. 9-05, 

Poszukujemy 
DZ'ERŻAW  mniej- 
szych i większych 
majątków ziemskich 
Zgł.  Ajencja „Pol- 
kres*, Wilno. ul. Ктб- 
lewska 3, tel; 17-80. 

Lekcje 
udzielam w zakresie 
gimnazjalnym. Cho- 
cimska 15 a, od 3-6. 

+ MAPITALY ną 
Rartofie į oprocentowanie 
wyborowe,  najnow-; Pzyimujemy naj 
szych gatunków sprze- bardzo . solidne 
daje maj. U. 5. B.| „zabezpieczenie 
Kuprianiszki w ilości| yileńskie Biuro 
od 500 k: Cena 7 gr ah 

kilo z dostawą doj + JESZ A 
domu. _ Porozumieć nom 
się można odg. i1—1 
w dzień teletonicznie 
Nr 14-63, albo Nr 1-66 

EBK 

(przez _ Porubanek). aš 8 
maj. Kuprjaniszki. -z © BW BCE RSE 

szą gubiono  qowód. 
— 4, osobisty wyda- 

w 

  

„At 

  

AMIENICA ny na imię Fa- 
<entrum, ska- jiwe Matuk, lat 68, 

nalizowana, o 20 |w Oszmianie, ul. Po- 
miesskaniaoi k « przeczną 9. —o sklepach, piacu LIST 

sąż, kw., sprzeda- hace Nr. ŽAS, 
my barazoniedrogo 
D, H. K. „Zachęta 
Mickiewicz % 
tel. 9 05. — 

wyd. przez U. $. 
B. na imię Zofji Ku- 
czyńskiej, unieważnia 

! się. —o 
  

     

natychmiast, zatelefonuję do mr. Dana 

— a on mi to wyjaśni. 
—- Nie, proszę pani. Mr. Dan nie 

odpowie pani. Rzeczywiście nie mam 

już więcej żadnych pytań, dziękuję.pa- 

ni. Po wyjściu z tego domu, dam roz” 

kaz aresztowania Valmona Dana. 

— Rozkłaz aresztowania? Ależ na 

Boga, proszę mi powiedzieć dlaczego, 

za co? 
— Oskarżam go © morderstwo. 

Nelly zerwała się wzburzona. Peł: 

ne iskier spojrzenie utkwiła w oczach 
elbury 

nie żartuje, wydała głuchy okrzyk i upa 

dła na kanapę. 
Delbury zadzwonił. 

Nelly mówiła prawdę, — nie podle- 

ało to najmniejszej wątpliwości. Mó- 

Wiła uczciwie i szczerze, nie próbując 

ukryć prawdy. Ale to wszystko, co po" 
wżedziała nie ułatwiło zadania inspek- 
torowi, czuł się teraz dalszym od roz- 

strzygnięcia zagadki, aniżeli pierwiej. 

Sprawa stawała się coraz bardziej za- 

wikłaną. 
Na dzwonek zjawiła się pokojówka. 

Nelly siedziała w kącie za drzwiami 

więc pokojówka nie dostrzegła jej оф 

razu. Ze zdziwieniem i przestrachem 

spojrzała na stojącego na środku poko- 

ju inspektora. : 

— Proszę poprosić tutaj panią — 

rozkazał. 
Pokojówka obejrzała się po pokoju 

i dostrzegła bladą, przerażoną Nelly. 

Skinęła głową i szybko wybiegła. 

Po kilku sekundach, do gabinetu 

weszła mrs. Layle, która czekała na 

wezwanie w sąsiednim pokoju. 

— Dzień dobry mrs. Layle, — po- 

witał ja z uszanawaniem Delbury. — 

Sądzę, że pani już wie, kim jestem. 

— Córka powiedziała mi, zanim 

przyszła tutaj, pokazała mi pański bi: 

  

let wizytowy... pan jest inspektorem 

Delbury ze Scotland Yardu? 
— Tak pani. jeśli pani pozwoli, 

chciałbym zadać kilka pytań służbie. 
Tymczasem pani uspokoi pannę Layle, 

która jest bardzo przygnębiona. Córka 

pani lepiej odemnie opowie pani, o co 

chodzi. Proszę mi wierzyć, że współ- 

czuję paniom i dopomogę we wszyst 
kiem, w miarę możności. Panie zechcą 

„łaskawie, dać mi znać, kiedy będę mógł 

rozmówić się z paniami, muszę to uczy- 

nić koniecznie przed wyjściem stąd. 
Inspektor wyszedł z pokoju nie cze- 

kając odpowiedzi. Rozpacz i powaga 

tych dwuch kobiet wyprowadziły go Z 

równowagi. ы 
Nelly, kochanie moje, co ci jest? 

Na miłość Boską powiedz mi, co się 

stało? Co to wszystko znaczy? — mat- 

ka uklękła przed Nelly i serdecznie 

gładziła jej drżące dłonie, z niepokojem 
wpatrując się w jej zrozpaczoną twa- 
rzyczkę. ‚ 

Nelly szeptem opowiedziała strasz- 
ną wiadomość, unikając oczu matki. 
Czuła, że siły ją opuszczają. Wszystko 
skończyło się nagle, tragicznie... Bała 
się tego ciosu dla matki. — Ojciec za- 
bity? — szepnęła cicho mrs. Layle, 
pobladłemi, ustami. 

Patrzała z niedowierzaniem na cór: 
kę. Nie mogła zrozumieć tych słów, 
było to nieoczekiwane, niemożliwe. Mur 
siało zajść jakieś nieporozumienie. In- 
spektor omylił się. 

, — Ależ... Nelly, — jęknęła, — opo” 
wiedz, na miłość Boską wszystko szcze 
gółowo. Ojca zamordowano? Ależ, to 
niemożliwe... musiałaś źle zrozumieć! 
Któż mógł go zabić? Za co... nie, to 
niema sensu! Ten człowiek zwarjował! 

Serce nieszczęsnej kobiety ściskało się 
ze strachu wmawiała w siebie, że to 

nieprawda, wiedzłała, że stała się rzecz 

straszna, nie do naprawienia. 

            
— To... to prawda, mamo, — szep” 

tata Nelly patrząc. ponuro w jeden 
punkt, przed siebie. Od chwili, kiedy 
obudziłam się, czułam, że stało się coś 
strasznego. Nie mogłam spać dłużej. 
Nie mogłam leżeć w łóżku. A potem, 
nagle ten telefon... : 
‚ Zamilkta i držącą reką potarta cz0- 
0. 

„ — Powiedz.. powiedz mi, co om 
mówił! — prosiła matka, nadludzkim 
wysiłkiem woli opanowując  wzrusze- 
nie, czując, że ziemia usuwa się z pod 
jej nóg. 

Nelly znała dobrze matkę, wiedzia- 
ła że nie uspokoi się zanim wszystkie” 
go się nie dowie. Obie były odważne 
i nie bały się patrzeć prawdzie w oczy. 

, — Nie wiem, nic prawie Delbury 
n'e chciał mi mówić. Wypytywał mnie: 
© różne rzeczy, wkońcu powiedział, że 
aresztuje Valmona Dana, jaka morder- 
cę. — Nelly zakryła twarz rękami. 

Mrs. Layle wstała i rzekła stanow- 
с20: 

— Nelly, ja sama zapytam tego in- 
spektora, — głos jej nabrał siły i spo” 
koju. — Coś w tem jest niewyraźnego. - 
Nie denerwuj się moja droga, zapanuj 
nad sobą. Dowiemy się zaraz prawdy. 
Zmuszę go da mówienia. 

To mówiąc zadzwoniła. 
— Poproś mr. Delbury, — rozka” 

zała spokojnie służącej. 
Delbury wszedł i ukłonił się. Wgłę- 

bi duszy podziwiał męstwo i spokój 
tych kobiet. Stały przed nim blade, 
lecz opanowane, pełne godności i siłne.. 

— Panie Delbury, — rzekła matka, 
— córka wyjaśniła mi powód pańskiej 
wizyty. Ale to wszystko nie wiąże się 
jakoś, wydaje mi się nieprawdopodob- 
nem. Może pan zechce mi to wszystko 
wyjaśnić? Proszę tylko nie obwijać w 
bawełnę, nie ukrywać nic przed namž 
— chcemy wiedzieć całą prawdę. 
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