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Taśma polity- ECHA STOLICY 7 7А KORDONÓW 
<znego filmu 

Gazety polskie powtarzaja niedy- 
skrecję prasy rumuńskiej o królowej 
Marji Rumuńskiej, która rzekomo 
chciała wejść do Rady Regencyjnej 
na miejsce regenta Buzduganu. W Bu- 
kareszcie mówiono, że rząd Maniu 
zgodziłby się na wejście królowej 
Marji do Rady, gdyby było to połą- 
czone z ustąpieniem z tej Rady ks. 
Mikołaja. Wtedy Rada Regencyjna 
składałaby się z królowej  Marji, 
patrjarchy i trzeciego członka na 
miejsce zmarłego  Buzduganu i ten 
trzeci członek wybrany byłby Oczy- 
wiście już po myśli rządzącego w 
Rumunji obozu narodowo-chłopskie- 
go. Jednak na królowę Marję wespół 
z ks. Mikołajem zgodzić się nie chcia- 
no, gdyż liczono się z tem, że ks. 
Mikołaj, jako słaba pod względem 
politycznym indywidualność i człowiek 
bardzo młody będzie we wszystkiem 
słuchał matki, a chory podobno na 
raka patrjarcha także nie będzie się 
specjalnie w niczem jej sprzeciwiał 
więc królowa-babka stałaby się fak- 
tyczną królową Rumunji. Caranistom 
nie było to na rękę tak samo, jak za 
czasów Alba Julia caraniści straszyli 
Rumunję wysunięciem kryzysu dynas- 
tycznego, powrotem ks. Karola, a 
gdy doszli do władzy, to o ks. Karo- 
lu zapomnieli. Oczywiście, że im wy: 
godniej sprawować swe rządy partyj- 
ne z maleńkim królem i osłabioną 
swoją trójósobowością instytucją Ra- 
dy Regencyjnej, niż mieć do czynienia 
z ks. Karolem, to jest człowiekiem 
pełnoletnim i dość impulsywnym. 

Ks. Karol podczas ostatnich wy- 
gkorów trzeciego członka Rady Regen- 
cyjnej dostał 9 głosów. Głosowało 
na niego kilku z caranistów, nie kry- 
jących sięz tem, że są karlistami. 
Wogóle choć nie lubię  ogólników, 
zwłaszcza wypowiadanych przez  lu- 
dzi, którzy dany kraj znają tak mało, 
jak ja Rumunję,—to jednak decyduję 
Się na powiedzenie, że charakter spo- 

łeczeństwa rumuńskiego strasznie na- 
daje się na to, aby sprawa ks. Karo- 
la nie przebrzmiała tu nigdy. ” Wszel- 
kie sensacje mieszczą się w tej afe- 
rze. Złocisty połysk tytułów królew 
skich i fałszowane dokumenty, sensa: 
cyjne znikania i pojawiania się. tajem- 
nicze aeroplany, sensacyjne kradzieże 
i zamachy mordercze, a co najgłów- 
niejsza dużo kobiet, rozwodów, afer 
miłosnych. „Mieszanina . haremów 
wschodnich i bulwarów paryskich '— 
tak uporczywie charakteryzuje Ru- 
munję nasz kolega redakcyjny p. 
Wład. Studnicki, a hr. Czernin 
w swoich pamiętnikach uskarża się na 
trudności, jakie miał z urządzaniem 
śniadań i obiadów w poselstwie, gdy 
był austrjackim ministrem w  Buka- 
reszcie. Ciągle miał do czynienia z 
rozwiedzionemi parami i ciągle miał 
ten kłopot, że ministra X posadził 
koło ministrowej Y, a po śniadaniu 
okazywało się, że posadził b. męża 

s. Występują 

'koło jego świeżo z nim rozwiedzionej 
Mżony. Sprawa ks. Karola jest jakby 
„stworzona dla tego społeczeństwa. 

Ks. Karol, ulegając wpływom serca 
porzucił królewnę grecką i małego 
syna, zrzekł się korony, zamieszkał w 

Paryżu. Uczynił to dobrowolnie, lecz 
rządząca wówczas partja liberalna z 
wszechwładnym Janem Bratianu na 
czele uważała, że stało się tak najle- 
piej, że charakter księcia dyskwalifl- 
kuje go jako panującego monarchę. 
Jest nawet w tej sprawie teraz ciekawa 
polemika, gdyż wdowa po Janie Brat a- 
nu polemizuje z p. Williamem Martin 
z „journal de Gentve", który twier- 
dzi, że to dzięki intrygom Jana Bra- 
tianu książę zrzekł się tronu. Wersja 
oficjalna jest, że książę tronu zrzekł 
się dobrowolnie, ale że król Ferdy- 
and, jego ojciec uważał, że po tej 
rezygnacji książę już ma drogę do 
korony zamkniętą, i że jakiekolwiek 
wahania będą po'ączone z krzywdą 
interesu państwowego. Książę Karol 
z początku także szedł za zdaniem 
swego ojca i natychmiast po jego 
śmierci oświadczył, że jakkolwiek 
chciałby bardzo wziąć  udziął w po: 
grzebie ojca, to jednak zrzeka się te- 
go projekiu, bo jego przyjazd do Bu- 
karesztu mógłby zakłócić spokój. Ale 
Potem prawdziwie  rozumnem о$- 
wiadczeniu zaczyna się serja niepraw- 
dopodobnych pomysłów, z któremi 

2 zwolennicy ks. Karola, 
„Względnie ci, którzy na tej sprawie 
chcą zrobić interes, Nie mamy żadnych 
anych, aby obwiniać ks. Karola o 

współudział w tych intrygach, które 
mają coś w sobie z Ssensacyjnošci 
kinowego filmu. 

Obraz pierwszy. Skradziony do- 
kument. Niejaki p. Hugo Bacher w lipcu 
1921 r. pokazuje pewnym politykom ru- 

(dalszy siąg na szpałcie 6: ej) 

P. Bardel i p. Wifos 

Przyjaciel i kolega partyjny posła Wi- 
tosa p. Fr. Bardel ogłosił przed paru dnia. 
mi list, w którym wysunął |myśl pozyska- 
nia P. S. L. Piasta dla pracy państwowo- 
twórczej. List, rzecz jasna, wywołał zrozu- 
miałą sensację. W kołach politycznych zro- 
zumiano wystąpienie p. Bardla jako nieo- 
ficjalną ofertę złożoną przez piastowców 
rządowi, cow obecnej sytuacji rzucąło cie- 
kawe światło na spoistość opozycji. Oprócz 
owej oferty w liście p. Bardla było kilka 
szczegółów historycznych w sprawie sto- 
sunku Marszałka Piłsudskiego do P. P, 5. 
P. Bardel przytoczył mianowicie kilka 
swych rozmów z Marszałkiem z czasów 
wojny Światowej i pierwszych lat Niepod- 

ległości, z których wynika, ze  Marszalek 
Piłsudski już wówczas był daleki od socja- 
lizmu. 

List p. Bardla nie pozostał bez echa. 
Przedewszystkiem odezwał się pos. Witos, 
od niedawna generalny dowódca Piasta. 
Pos. Witos stwierdza, iż wob:c komentarzy 
jakie ukazały się w związku z listem p. 
Bardla zmuszony jest oświadczyć, że „l) 
że dr. Bardel od blizko dwuch lat nie jest 
członkiem stronnictwa; 2) że (od nikogo 
nie otrzymał legitymacji do jakichkolwiek 
wystąpień w imieniu stronnictwa, czy też 
jego członków, a tem samem i mojem“. 

Z kolei na to oświaaczenie pos. Wito- 
sa p. Bardel ogłosił, że przekonanie jego 
podzielane przez wielu ludowców o potrze- 
bie pozyskania P. S. L. Piasta do pracy 
dla dobra Państwa nie można nazwać „sta- 
niem p. Witosa u drzwi* ponieważ z p. 
Witosem ari pośrednio, ani bezpośrednio 
od ostatnich wyborów do Sejmu p. Baracl 
nie rozmawiał. 

Z tej publicznej wymiany listów jasno 
wynika, że opozycja P. S. L. Piasta nie 
jest tak zwartą i wielu członkom tego 
stronnictwa nie bardzo odpowiąda perspek- 
tywa odegrywania roli statystów w grze 
opozycyjnej lewicy. P. Bardel aczkolwiek 
nie jest formalaym członkiem P.S L. 
Piasta ma w tej grupie duże wpływy, jako 
jeden z jego przywódców w latach poprzed- 
n ch. Głos jego przeto stanowić może 
cenną wskazówkę orjentacyjną. 

Dzień Pana Prezydenfa Rzeczy” 
pospolifej 

WARSZAWA, 18 Pat. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś w 
godzinach przedpołudniowych rektorów 
wyższych uczelni warszawskich: uni- 
wersytetu, politechniki i szkoły głów 
nej gospodarstwa wiejskiego. Następ- 
nie o godzinie 1l:ej podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
p. Sieczkowskiego, zaś o godzinie 12 
min. 30 ambasadora polskiego w Pa- 
ryżu p. Chłapowskiego. 

Hr. Konstanty Skirmunff amhasa- 
torem polskim w Londynie. 

WARSZAWA, 18 X. (tel. wł. Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej na wnio- 
sek Ministra spraw zagranicznych p. 
Zaleskiego postanowił, że pierwszym 
ambasadorem przy Rządzie Królewskim 
Wielkiej Brytanji będzie dotychczasowy 
poseł nadzwyczajny Minister Konstanty 
hr. Skirmuntt. 

Plotki enderkie 
_ WARSZAWA. 18.X. (Tel. wł. „Słowa*). 

Dziś jeszcze endecką prasa popołudniowa 
w Warszawie przyniosła cały szereg fan- 
tastycznych wiadomości na temat wczoraj- 
szego posiedzenia pienarnego klubu B. B. 

,_ Między innemi A. B. C. doniosło, że 
vice-prezes Zjednoczenia Pracy i Wsi poseł 
Lechaicki wraz z swojemi przyjaciółmi po- 
litycznemi opuścił „demonstracyjnie posie- 
dzenie na znak protestu przeciwko nieuo- 
puszczeniu go do głosu w dyskusji nad 
referatem płk. Sławka. Poseł Lechnicki 
zwrócił się do przedstawicieli prasy z proś- 
bą o określenie tej wiadomości jako zioś- 
liwej nieprawdy. 
Ten sam Nr. A.B.C. przynosi również fanta- 
tyczne plotki a bliskiej dymisji Rządu dra 
witalskiego i, miaaowanie nowego premje- 

rą w osobie gen. Sosnkowskiego, Koła 
urzędowe i tę wiadomość  okreśjają jako 
całkowicie zmyśloną. 

List ofwarty komendanta główne” 
go Policji Państwowej 

Komendant Główny Policji Państwowej 
pułk. janusz Maleszewski rozesłał do pra- 
Sy list otwarty, w którym wyświetla i pięt- 
nuje jednocześnie iusynuacje, godzące w 
jego dobre imię. Z treści listu dowiaduje- 
my się, że autorem złoŚnej plotki na ła- 
pach. prasy endeckiej p. t. „Ten, który 
świetliło już ti jest pewien poseł, co wy- 

ratorskie, A dochodzenie proku: 

iędzy wierszami i $ Maleszawski sze: ini swego listu p. pulk. 

Ošwiadczam, že nic nie ie na zmia- 
nę mych przekonań i nie ZAC linji mego 
postępowania, które miało, ma i mieć będzie 
jedynie wyłącznie na celu dobro naszego Pań 
stwa. Wszelkie jawne i anonimowe pogróż- 
ki czy nawet groźby mnie nie przestraszą, 
wszelkie zaś kłamstwa, kalumnie, insytuacje 
i t.p. nikczemności pozostaną z mej strony 
bez odpowiedzi. Wszelkie próby szargania 
mej osoby, powiększą tylko ilość błota, w 
którem tkwią ci, którzy podobnych metod 
używają. 

Przedstawiciele bigi Narodów w 
niedzielę przybędą do Kafowie 
KATOWICE, 18 X. PAT. Bawiący 

na Śląsku Opolskim przedstawiciele 
Ligi Narodów przybędą do Katowic 
w niedzielę w dniu 20 b. m. wieczo- 
rem i zamieszkają w willi polskiego 
członka komisji mieszanej ministra 
Morawskiego. 

Przebieg wyborów samorządowych 
w. Litwie 

KOWNO, 18 X. Pat. Wybory do 
organów samorządowych w Litwie 
przeszły wszędzie bez jakichkolwiek 
incydentów. W wyborach bralo udział 
około 10 proc. uprawnionych. 

Nieszczęśliwy wypadek prof. Herha- 
tzewskiego 

KOWNO, 18 X. Pat. W dniu wczo 

rajszym prof. Herbaczewski, znajdując 

się w uniwersytecie poślizgnął się i 

złamał nogę. 

Romunikat o konferencji Balodisa i 
lattlia 

RYGA, 18. X. PAT. Oficjalny komuni= 
kat o naradzie pomiędzy Balodisem i Lat= 

tikiem podaje, że w czasie narady uznano 
za pożądane przyśpieszenie wprowadzenia 

w życie konwencji o okazywaniu pomocy 

w Sprawach podatkowych'i o rewizji taryf 
dochodów portowych. Sprawa zamieszkiwa- 

nia w obu państwach, Oraz sprawa pracy 

załatwiona została pomyślnie. Łotwa obie- 
całą życzliwie ustosunkować się do obywa= 

teli estońskich, osiadłych na Łotwie do 
czasu wydania ustawy O pracy cudzoziem= 

ców. Pozatem uzgodniono punkt widzenia 

co do zagadnień międzynarodówych. Wczo- 

raj wieczorem min, Lattik wyjechał z po- 
wrotem do Tallina. 

Strajk związków zawodowych w Łotwie 
RYGA, 18 X. Pat. Dziś rano roz- 

począł się proklamowany przez partję 
socjal-demokratyczną i centralny za 
rząd łotewskich związków zawodowych 
jednodniowy strajk powszechny, na 
znak protestu przeciwko reorganizacji 
Kas Chorych w drodze rozporządze- 
nia rządowego. Według pierwszych 
doniesień, przebieg strajku jest spo- 
kojny. Przerwa w pracy jest tylko 
częściowa, gdyż większe fabryki pra- 
cują w dalszym ciągu, a ruch na ko- 
lejach jest normalny. Wygłąd Rygi 
uległ silnej zmianie z powodu strajku 
tramwajarzy oraz szoferów autobu- 
sów i taksówek, 

Przebieg strajku. 

RYGA, 18 X. Pat. Strajk dzisiej- 
szy według informacyj, zaczerpniętych 
w komitecie strajkowym, udał się w 
80 proc. Pracownicy przedsiębiorstw i 
instytucyj państwowych z bardzo nie- 
licznemi wyjątkami stawili się wszę- 
dzie do pracy. W Rydze strajkują 
tramwaje i autobusy, niektóre przed- 
siębiorstwa miejstie Oraz większość 
fabryk i magazynów. Elektryczność i 
wodociągi działają. Dzienniki poranne 
w dniu dzisiejszym wyszły wszystkie. 
Z popołudniowych—tylko „Siewodnia 
Wieczerom', które zostało wydane 
sposobem fotograficznym siłami re- 
dakcyjnemi. Na prowincji akcja straj- 
kowa miała mniejsze powodzenie. W 
Libawie strajkują całkowicie tylko 
dwie fabryki oraz tramwaje. W ia- 
nych fabrykach Strajk udał się czę- 
šciowo. W Mitawie natomiast pracuje 
tylkó jedna fabryka. W Wolmarze 
pracują przedsiębiorstwa prywatne, 
strajkują zaś miejskie. Z powodu złej 
pogody tak w Rydze, jak i na pro- 
wincji wzięła udział w demonstracjach 
ulicznych niewielka stosunkowo ilość 
osób. Większych starć nigdzie nie by- 
ło. Dzień przeszedł spokojnie z ma- 
łemni wyjątkami, Drobne starcia po- 
między socjalistami a komunistami 
szybko zl kwidowała policja. 

Urzędnicy estoństy proszą 0 podwyżkę 
Z Rewla donoszą: Przedstawiciele 

centralnego związku estońskich рга- 
cowników państwowych i komunal- 
nych wręczyli rządowi memorandum 
z prośbą w zwiększenie pensji na 20 
proc. Memorandum wskazuje, iż od 
1927 r. drożyzna zwiększyła się o 30 
—40 proc. podczas, gdy pensje pra- 
cowników rządowych podwyższono 
tylko na 5 10 proc. 

Zakupy Sowiefów w bodzi 

Niedawno sfinalizowane zostały pertrak- 
tacje przedstawicieli misji sowieckiej z fa- 
brykantami łódzkimi. Sowiety zakupiły w Ło 
dzi chustek za sumę około 150 tys. dolarów. 

Zamówienia dokonane zostały w firmach: 
1 Zyss, A. Szpilka, Michał  Glazer, A. 
iaskowski. Termin dostarczenia zamówio- 

nych chustek ustalono na 15 listopada rb. Ną 
leżność została pokryta w wekslach Zz termi< 
nem 18 miesięcznym. Ceny obecnego tran- 
sportu są o 5 — 6 procent niższe, od cen to 
warów zakupionych w Łodzi ostatnim ra- 
zem, co ma pewien związek z potanieniem 
surowej wełny. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB — ui. Bzeptyskiego — A Laszuk, 
SIENIAKONIE — Rułet kolejowy, 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Poiesis) — Księgarnia K, Malicowskiege. 
DUKSZTY -— Buiet kolejewy 

JOKIE — ul. Pamkowa, W. Włodzimierow, 

N. ŚWIĘCIANY — 

GŁĘBI 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rich”. 
HORODZIEJ] — Dworzec kolejewy — K. Smarzyński, 
WIENIEC -— Sklep tytoniowy S. Hwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. WOŁKOWYSK — 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

  

Depesze wymienne min. Zaleskiego i Hendersona 
WARSZAWA, 18 X. PAT. Pan minister spraw zagranicznych August 

Zaleski przesłał na ręce p. Hendersona, sekretarza stanu spraw zagranicz- 

nych w Londynie, następującą depeszę: „Śpieszę wyrazić rządowi Jego 

Królewskiej Mości podziękowanie rządu polskiego za decyzję, mocą której 

przedstawicielstwo dyplomatyczne Jego Królewskiej Mości w Polsce pod- 

niesione zostaje do rangi ambasady. Ten fakt zacieśni niewątpliwie węzły, 
łączące oba państwa”. 

W odpowiedzi sekretarz stanu dla spraw zagranicznych Henderson 
przesłał następującą depeszę: „Proszę przyjąć me serdeczne podziękowa- 

nia za uprzejmą depeszę Waszej Ekscelencji z okazji podniesienia do rangi 

ambasady poselstwa polskiego przy dworze J. K. M. i poselstwa J. K. M. 

w Polsce. Podzielam przekonanie Waszej Ekscelencji, że to szczęśliwe 

wydarzenie posłuży do dalszego wzmocnienia się węzłów przyjaźni międźy 

dwoma krajami". : 

Udaremniony zamach „Żelaznego Wilka” 
ARESZTOWANIE PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEGO KOMITETU 

TEj ORGANIZACJI RED. „TAUTOS KELIAS“. 

KOWNO. 18.10. (PAT). Ze źródeł poinformowanych  komunikują, že 
przed niedawnym czasem rząd otrzymał ddrogą pouiną wiadomość, że ogani- 
zacja Wilk żelazny wbrew dawnym zapęwnieniom nietylko uprawia akcję 
antyrządową, lecz nawet przygotowuje się do wystąpień aktywnych przeci- 

wko rządowi. Na skutek powyższego w Urfiu wczogajszym dokonano rewizji 
w organie tej organizacji ,,Tautos Kelias* oraz w sztabie organizacji, gdzie 
aresztowanp przewodnickącego u komitetu Żelaznego Wilka, reda 

ktora „Tautos Kelias* Sjusarajtisa. Wśród pkpierów, skonfiskowanych pod- 
czas rewizji znaleziono podobno dokumenty, kompromitujące Woldemarasa. 
Dalej komunikują, że w aktach pi ch upwemu rządowi przez Wolde- 
marasa znaleziono znaczne tfiedobory w wydatkach, poczynionych podczas 
zakupów broni u brata Mussblintego we (Włoszech, których to zakupów do- 
konywał osobiście Woldemarasi 

KONFISKATA „TAUTOS KELIAS“. 
KOWN O. 18.10. (PAT). W dzisiejįszem wydaniu „Tautos Kelias“ or- 

ganie stowarzyszenia Wilk Żelazny, został umieszczony artykuł, napadający 
ma rząd z powodu 'aresztowania kierownika tej organizacji. Artykuł cenzura 
skonfiskowała. ; 

Hindenkurg potgpia plebiscyt przeciuko planowi 
Younga 

BERLIN. 18.10. (PAT). Kancierze Rzeszy (Muller; złoż 
zydentowi Hindenburgowi, informując go a sprfiwąch, < ch akoji ple- 

i ej. W toku rozmowy — jak doriosi Biuro Woliia — prezydent Hin- 
denburg w Tojmie zdecydowkkej potępił żądanie projektu ustawy plebiscyto- 
wej, domiagające się pociągnięcia do pdgowiedzłalności karnej członków! ga” 
a AO do araida aminų si z em i 

godnem potępienia, osób: |. Prezydcx 

Pe do zawiadomienta b stanowisku pozostałych człon 
w rządu. 1 * 

Niema ewakuacji Akwizgranu i Kohleneji 
PARYŻ. 18.10. (PAT). Ministerstwo 'wojny zaprzecza pogloskom, roz- 

powszechnianym przez niektóre dzienniki zagraniczne, o rzekomej ewakuacji 

Akwizgranu i Koblencji i oświadcza, że dokonane ostatnio wycofanie niektó- 

rych oddziałów nie stanowi bynajmniej ewakuacji. 

Sprawa reformy konstyfucji w Ausfeji 
NA POSIEDZENIU RADY NARODOWEJ. i 

WIEDEŃ. 18. 10. (PAT). iNa dzisiejszem posiedzeniu rady narodowej, które rozpo- 

częło się o godz. 3 po południa wniósł rząd zapowiedziane przedłożenie w sprawie pe- 

formy konstytucji. W swojem ekspose, wygłoszonym przy tej okazji, kanclerz austrjacki 

Schober zaznaczył, że reforma konstytucji dotyczy ciał ustawodawczych, wzmocnienia 

autorytetu państwa, usunięcia polityki z administracji i sądownictwa, tudzież uregulowa- 

nia stanowisko Wiednia, jako stolicy jewiązkowej. 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU RZĄDOWEGO. 

Organizacja ciał ustawodawczych reguluje projekt w spób następujący: dnstytucja 

rady anidóRe. Wszystkie kraje związkowe będą odtąd: na wzór Szwajcarji i Ameryki 

wysyłały do reprezentacji krajów równą jlość przedstawicieli. Reprezentacja ta (ma być 

jednak połączona z reprezentacją , zawodów w jedną izbę, a mianowicie w „radę krajów 

i stanów”. Rysem zasadniczym reformy ciał ustawodawczych jest znaczne jukowanie 

liczby mandatów. W radzie narodowej zmniejszy się liczba mandatów ze 165 na 120. We 

wszystkich sejmach zmniejszono liczbę tnandatów jo 130. 

© AUTORYTET PREZYDENTA. 
Celem wzmocnienia autorytetu państwowego będą rozszerzone mocnictwa 

prezydenta związkowego, który otrzyma w szczególności następujące prawa: powoływa- 

nia i odwoływania rządu, naczelne dowództwo |armji, iwo irozwiązywania rady naro- 

dowej i wreszcie prawo wydawania rozporządzeń, o ile wymagać tego będą żywotne 

  

dziś wizytę pre 

interes: ółu, jdzenia te nie mogą dotyczyč zmian konstytucji £ zarządzeń fi- 

ao Wybór prezydenta związkowego dokonywany będzie przy współudziale ca- 

łej ludności. i ; 

WYELIMINOWANIE WPŁYWÓW POLITYCZNYCH Z ADMINISTRACJI 

I SĄDOWNICTWA. : 

Dia autorytetu paūstwowego jest nieodzownem, by posiadalo w swoim reku | 

pe palyja. z To ša poddana będzie urzędowi kanclerskiemu Cała służba 

A Żądanie Ža do usunięcia polityki z administracji i sądownictwa uwzględnione będzie 

przez podjęcie następujących zarządzeń: sądownictwo w sprawach karno - administra- 

cyjnych przekazane zostanie niezależnym władzom kolegjalnym. Z (trzybunału konstytu- 

cyjnego i administracyjnego będą usunięte wszystkie wpływy (polityczne. 

STANOWISKO WIEDNIA — JAKO STOLICY. 

Dalszem em reformy konstytucji jest uregulowanie stanowiska Wiednia 
wobec państwa. Projekt (rządowy. uwzględnia w całej pełni stanowisko Wiednia, jako sto- 
licy państwa, oraz jego znaczenie gospodarcze, finansowe i kulturalne. Projekt rządowy, 

zachowuj» autonomję Wiednia i jego prawa do własnego 
stwu je, jakie posiada ono w kra Е L 

  

WIEDEŃ, 17 X. PAT. Wybory mężów zaufania w oddziałach woj- 
ska austrjackiego dały następujące wyniki: chrześcijańsko-społeczny Wehr- 

bund—256 mandatów, socjaliemokratyczny związek wojskowy—25 manda- 

tów i niemiecki zawodowy związek żołnierski - 5 mandatów. 

Echa wyroku trybunału nadzwyczajnego w Poll 
Demonstracje studentów 

ZAGRZEB, 18. X. £AT. Na wiądomość o wykonaniu wyroku na Włodzimierzu 

Gortanie studenci wywiesili na gmachu tutejszego uniwersytetu czarny sztandar. 

W związku z wyrokiem trybunału nadzwyczajnego w Poli otrzymano cały sze- 

reg listów protestacyjnych. Między innemi przeciwko wyrokowi zaprotestować 

miał również papież. 

Zamknięcie uniwersytetu w Zagrzebiu 
WIEDEŃ, 18. X. PAT. Dzienniki donoszą z Zagrzebia, że rektor tamtejszego 

uniwersytetużzarządził zamknięcie uniwersytetu aż do odwołania, ze względu na po- 
wtarzające się demonstracje studentów. 

Drugi próbny lof sterowca „R 101" 
LONDYN. 18.10. (PAT). Sterowiec „R 101", na którego pokładzie znajdowało się 

50 osób załogi i kilka pasażerów, odleciał dziś o godz. 8 min. 15 z Cardington w celu 

dokonania nowego lotu próbnego, który ma trwać 9 godzin. Pogoda była sprzyjająca. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 grosz, 
W numerach świątecznych oraz z prowincji c. © 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez: Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gioszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —. Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 PF. Juczewsza 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“, 

ЧТУЧОЧЛОДОЖСОМИРОЧАНУКЦЯ 

„ Komunikaty oraz 
0 25 proc. drożej. 

muńskim ze skrajnie lewicowego obozu 
fotograiję pewnego dokumentu. „To 
warte jest 10 tysięcy dolarów * — 
wykrzykuje jeden z nich. — „To war- 
te jest 10 tysięcy funtów — wykrzy- 
kuje drugi. CÓż to za dokument? — 
A to jest list króla Ferdynanda 
list Ściśle prywatny do premjera Jana 
Bratianu, w którym niedawno zmarły 
król przed samą swoją Śmiercią wy- 
powiada zdanie, że jednak byłoby 
lepiej, aby po jego Śmierci królem był 
Karol, a nie maleńki Michał. 

Skąd jednak u p. Hugo Bachera 
w Paryżu, żyda rumuńskiego, a ге- 
portera gazet paryskich mógł się zna- 
leźć list pisany przez króla do prem- 
jera? Pan Bacher znajduje jednak wy- 
tłumaczenie tak dziwnego zbiegu oko-- 
liczności. Oto w dniu 29 lipca 1927 r. 
brukowo-sensacyjny dziennik „Paris- 
Matinal* drukuje wiadomość, że willa 
Bratianu w Bukareszcie została okra- 
dziona. Pan Bacher może więc poli- 
tyków rumuńskich już z należytą god- 
nością przyjmować, występując w po: 
ważnej bądźcobądź roli wspólnika 
tej kradzieży. Jasne jest: — willa 
Bratianu była okradziona i tajemni- 
czy dokument w ten sposób trafił do - 
rąk p. Bachera w Paryżu. 

Naprawdę' jednak, żadna willa 
żadnego Bratianu w tym czasie okra- 
dzioną nie była, a rzekomy list króla 
najprawdopodobniej napisał p. Ba- 
cher własnoręcznie. 

Jednak na podstawie tej fotografji 
z rzekomego listu prowadzą z p. 
Bacherem rozmowy p. . Madgearu 
obecny minister przemysłu 
a p. Manoilescu b. podsekTetarz sta- 
nu otrzymuje fotografję listu i jedzie 
z nią do Rumunji. Tutaj na granicy p. 
Manoiłescu zostaje aresztowany, a 
atmosiera więzienna tak działa na 
niego pouczająco, że już przed roz- 
prawą oświadcza, że list napewno 
jest fałszywy, a ks. Karol nie powi- 
nien być królem. Tymczasem p. Bra- 
tianu przeczy, jakoby kiedykolwiek 
taki list otrzymał od króla. Grono 
osób interesujących się listem, naci- 

i handlu, e 

ska na p. Bachera, aby pokazał nie | й 
fotografję, lecz autentyk. | tutaj 
PRO druga piękna scena. List 
nabyty przez kradzież gubi się przez 
kradzież. Mianowicie p. Bacher ogła- 
sza znów w dziennikach paryskich, że 
willa ks. Karola w Neuilly pod Pary- 
żem została okradziona. : 

Kamerdyner z obwiązaną twa- 
rzą. Policja francuska idzie kontrolo- 
wać tę tajemniczą kradzież w Neuilly 
w której zginął taki dokument, jak 
list króla. Wszystko to się dzeje w 
czasie nieobecności księcia, który jest 
gdzieś na wywczasach. Policja spoty- 
ka w tej willi tylko książęcego vałet 
de chambre, który występując z ob- 
wiązaną gębą tw/erdzi, że noc 
tajemniczej kradzieży Spotkał j. 
Rumunów, poszedł z nimi do lasu, 
jakiego nie pamięta, a potem już obu- 
dził się w swoim pokoju. Policja do- 
chodzi do przekonania, że cała histo- | 
rja z kradzieżą jest zmyślona. | ` 

Człowiek leżący na chodniku. 
Po pewnym czasie policja paryska | 
znajduje na chodniku człowieka, który 
leży. Pytają się go, o co chodzi? — 
Opowiada, że się nazywa Marinescu, 
że spotkali go jacyś Rumuni i dawali 
mu 100.000 franków za zabicie ks. 
Karola. Ponieważ im odmówił, więc | 
dali do niego 6 strzałów rewolwero- 
wych, które ;go ogłuszyły i podziura- 
wiły mu ubranie, nie tykając go zre- 
Ssztą. Policja oglądając to ubranie za- 
cnego p. Marinescu, dochodzi do prze- 
konania, że dziury, 
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ktore istotnie w | 
niem się znajdują, nie pochodzą od | 
kul rewolwerowych, lecz poprostu są | 
zrobione nożem. z 

Tak się przedstawia ten film ru- 
muński. Są to oczywiście doklejone 
spekulacje różnych figur, w czem nie 
możemy winić ani ks. Karola, ani tem 
mniej dynastji. Ale jako obrazek z 
życia rumuńskiego jest on charakte- 

y rystyczny. Sprawa ks. Karola ma | 
swoje znaczenie. Przedewszystkiem 
caraniści umiejętnie ją wykorzystali | 
przed dojściem do władzy. Dziś mimo | 
wszystko jest aktualna dlatego bo, w 
Rumunji ludzie lubią plotkować. Plot- 
kami, jak serpentynami w. kaba- 
recie obrzuca społeczeństwo rumuń: 
skie każdą figurę, która się wysunie 
trochę wyżej w życiu  politycznem. I 
każdy minister, każdy poseł niemal - 
chodzi w tych plotkach, jak w ser- 
pentynach. W plotkach chodzi także: 
królowa Marja, podczas wojny tak 
bohaterska i tak popularna. I plotką 
nie tykają w tem królestwie jednej 
tyłko osoby, mianowicie księżny He- | 
leny, młodej matki maleńkiego króla. 

O tej, wbrew przysłowiu „choć 
byś bielszą była ponad szczyt górski, | 
nie ujdziesz potwarzy”, powiedzieć * 
można, że plotki nie czepiają się „kro- 
ju jej szaty”, co na język nowocze- 
sny i w zrozumieniu warunków współ. 
czesnych przetłómaczyć chyba można, 
że plotki nie potrafią się piąć po Ślis- 
kim jedwabiu jej pończoszek. Ca 
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Eliza Orzeszkowa 
Jest takie jakieś prawo historycz- 

ne, że najostrzej, najniewdzięczniej 
bceniamy' ostatnią epokę, która ustąpi 
ła w cień przed tą, do której należy- 
my sami. Tak młody romantyzm prze- 
kreślił z rozmachem cały pseudoklasy- 
cyzm, — tak z romantyzmem z kolei 
obszedł się pozytywizm, a z pozyty- 
wizmem — modernizm. Była chwila, 
gdy wszyscy, co w epoce popowstanio 
wej objęli ster zdezorjentowanej umy- 
słowości polskiej, uznani zostali 
bezdusznych, zmaterjalizowanych if 
strów, ich etyka — za tartufferję i koł- 
tuństwo, ich iideały — za trywjalność. 
Powoli, bardzo (powoli, i nie gromad- 
nie, a w pojedynkę zaczynają oni być 
przywracani do czci i honorów. 

Eliza Orzeszkowa należy do tych, 
przed którymi najwcześniej ugięły się 
głowy „młodych współczesnego po- 
kolenia. Hasło ubóstwienia dnia dzi- 
siejszego, twórczego wysiłku mięśni i 
intelektu człowieka, oraz jego konkret- 
nego materjalnego dorobku znalazła 
się w harmonji z naczelnemi zasadami 
pozytywistki. 

Przedstawiciel mowej powieści, 
  

wet ogólnoludzkiich, jak do najciaśniej- 
szego „powiatowego patrjotyzmu”, że 
w ciągłem współżyciu z człowiekiem 
nigdy mu się nie znudzą, nie zbrzydną, 
a przeciwnie tak go przywiążą, że w 
razie oddalenia od nich, nostalgja nie 
do zniesienia opada na duszę i przeże- 
ra serce wygnanych. 

Orzeszkowa — pozytywistka ma 
swoją specjalną technikę opisów. Opi- 
sy jej uderzają drobiazgowością i 
szczegółami, a jednak rzecz dziwna — 
nie wpadają nigdzie w pedanterję i su- 
chość. Autorka nigdy nie analizuje — 
widzi tylko miezmiernie ostro i dok- 
ładnie, nie tracąc jednak ani na chwi= 
lę wrażenia całości. Tak jest z jej obra 
zamii lasów i łąk — tak samo i z jej 
obrazami dusz. Zdaje się skierowywać 
spojrzenie na szare, monotonne, jedno- 
lite egzystencje, w których pozornie 
nic 'się nie dzieje, — i patrz! — pod 
ostrym objektywem jej wzroku ożywa 
gładka powierzchnia, napełnia się dzie 
siątkami ruchliwych, niespokojnych 
dążeń, trosk, wątpliwości — uwypuk- 
la się przebogate, fascynujące życie 
niedostrzeganych przed tem światów. 

  

  
Iwaszkiewicz, 
przed tą, której dzieła podstawowe — 
powieści szlacheckie, żydowskie i 
chłopskie — były zawsze i wszędzie 
apoteozą pracy, ewangelją samowy- 
starczalności i godności osobistej czło- 
wieka. Ona jedna bodaj tylka uniknę- 
ła zarzutu filisterskiej etyki, lub fał- 
szywej ckliwości i taniej filantropii, 
jaką tak 'chętnie darzono i darzy się 
niekiedy jeszcze współczesne jej poko- 
lenie pisarzy. Orzeszkowej jako apo- 
stołowi idei addano zgodnie ocześ. 

Ale nietylko jako apostołowi idei na 
leży się jej hołd głęboki. Artysta jako 
propagator śdei o tyle tylko ma war- 
tość, io ile jest wielkim artystą. Ideali- 
sta skiomnego talentu o wiele lepiej 
swojej koncepcji usłuży, gdy propago- 
wiać ją będzie uczciwą prozą. Ale O- 
rzeszkowa jest wielką artystką. Рое- 
ta czy powieściopisarz podobny jest 
rzeźbiarzowi: jak ten pracuje w mar 
murze czy granicie, tak tamten w sło- 
wie. Pomiędzy artystą a materją, w 
której kuje czy rzeźbi, musi istnieć 
więź mpocna a nierozerwalna, — musi 
materjał ten „miłośnie się do niego na- 
ginać', jak mówi Słowacki, mie łama- 
ny i przemocą gnieciony, ale posłusz- 
ny i giętki, jak glina w dłoniach mi- 
'strza. \ 

I tak jest z Orzeszkową. Poważna 
i spokojna, nie uderzająca błyskotliwo* 
ścią ani różnorodnością, nie zaskaku- 
jąca czytelnika efektownemi niespo- 
dzianikami — jest jednak jej forma li- 
teracka skończona i doskonała w swo- 
im rodzaju, głęboka, uczuciowa i rzew- 
na — a opanowana i w najwyższym 
stopniu w linjach swoich szlachetna. 
Nie odrazu zdobyła ją Orzeszkowa — 
długie lata moralistka społeczna przy* 
gniatała paetkę, — ale artyzm zwycię- 
żał, rósł, a ze słabnięciem tendencji 

- zyskiwał na siłach, docierał coraz da- 
lej i głębiej promieniujący z pism au- 
torki idealizm. | : 

W: dwuch zwłaszcza rodzajach ce- 
łuje Orzeszkowa i osiąga mistrzostwo 
najwyższe: w ipoczuciu przyrody i we 
wnikaniu cudownie głębokiem a sub” 
telnem w półbarbarzyńskie dusze nizin 
społecznych, i w bolesne sytuacje ich 
żywota mędzarzy. Można powiedzieć, 
że w artyźmie jej opisów te same cechy 
nadają walory najgłębsze, bez względu 
na to, czy o naturę chodzi, czy o lu- 
dzi. Przyroda u Orzeszkowej, zarówno 
jak szarzy bohaterowie jej nowel, łą- 
czą w sobie |przepysznie prostotę z 
wielkością, swajskość  powszedniości 
z wysokiej skali nastrojem. Najwyższy 
realizm ikojarzy się tu przedziwnie z 
najwyższem wyidealizowaniem — i to 
jest bodaj klucz zasadniczy do tajem- 
nicy wielkości i artyzmu Orzeszkowej. 

* Jest to osobnym przywilejem nadnie- 
meńskich pagórków i. „posrebrzanych 
žytem“ niw, że wydają talenty ogrom- 
ne, zdolne zarówno do majszerszych 
koncepcyj ogólnonarodowych, a na- 
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w „Meirze Bzotowiczu“, w „Silnym 
Samsonie“ maestrja artystki dochodzi 
do szczytu. Bledną wobec nich i w 
cień schodzą pierwsze próby autorki, 
jej szlachetnie tendencyjne satyryczno 
dydaktyczne historje mieszczańskie i 
ziemiańskie a jednak szozyt wiel- 
kości osiągnęła nie w tych 
żydowskich i włościańskich  klej- 
nocikach, lecz wówczas, gdy po latach 
artystycznego „apprentissage'u' wró- 
ciła na teren, z którego, wyszła, z któ- 
rego wyrosła i całą swą indywidual- 
ność zaczęrpnęła. Tam dopiero dosięg- 
ła największej głębi psychologicznej, 
znalazła akcenty najszczytniejszega 
patosu i w sferze swojej rodzinnej zna- 
lazła wyraz dla rozwiązania najistot- 
niejszych problemów, już nie stano- 
wych ani indywidualnych — ale epoko 
wych i narodowych. Po długich  la- 
tach wżywania się i genjalnego wni- 
kania w sferę zainteresowań i treść 
wenętrzną. „Nizin” i „„Ghetta', — po 
uwieńczeniu swego talentu wróciła 
autorka do tych, których była krwią 
z krwi, a kością z kości — pod dach 
łamany, do ganku na słupach — do 
kresowego ziemiańskiego gniazda. Tu 
bez dociekania — wiedziała, — bez 
wczuwaniu się — czuła, tu mogła być 
sobą aż do najtajniejszej drobiny swe- 
go jestestwa. Tych ludzi ideały stano- 
wiły integralną, część jej duchowości, 
ich słabości przenikała bez reszty, 
ich winy osądzając, czuła aż do naj- 
niklejszych ich źródeł i początków, 
przemyšla'a aż do najdalszych ich na- 
stępstw, i potępiając błędy, szczęśli- 
wą się czuła, gdy mogła wybaczyć! Z 
n*mi: przeżyła bezgraniczną egzaltację 
i tragedję katastrofy lat sześćdziesią- 
tych, i w niej zostawiła wszystką kra- 
sę i blask swych osobistych marzeń. 

Więc szczytem twórczości Orzesz- 
kowej jest cichy dramat kresowego 
dworu na tle epopei zaścianka „Nad 
Niemnem — i upajająca, cudowna 
pieśń o  najbezinteresowniejszej z 
bezinteresownych, najwznioślejszej w 
swej beznadziejności ofierze całopal- 
nej powstania styczniowego — „Glo- 
ria Victis“. 

„Nad Niemnem“ — to epopea. 
Znajdziemy {ат wszystkie składniki 
tego najdostojniejszego rodzaju  lite- 
rackiego: więc jest tam odległe tła 
dziejowego wypadku, którego poważ- 
ny refleks pada na wszystkie w po- 
wiieści rozegrywające się wypadki, — 
jest cała gama charakterów i stano” 
wisk społecznych, *twarzająca z Boha- 
terowicz i Korczyna jakby pełny mi- 
krokosmos. W większej mierze niż 
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, O- 
rzeszkowa ogarnęła w tej powieści ca- 
ły stan szlachecki: maszej dawnej Lit- 
wy. Od wkraczających już w sferę ary- 
stokracji postaci Różyca i pani Andrze 
jowej Korczyńskiej, poprzez dorobkie- 
wiczowskie towarzystwo Darzeckich, 

Maę Danald w Kanadzie Stosześcia 
OTTAWA. 18.10. (PAT). Odpowiadając na przemówienie powitalne premjera ka- 

nadyjskiego Mackensie Kinga, jw czasie obiadu wydanego na! jego cześć przez rząd kana, 

dyjski, Mac Donald sai iž A aż aw sA Jtalja ija — W pewnej kawiarni hrabstwa Shrops- 
ponją rozmowy w sposób szczery i 0! yw sposób w jaki prowadzone były rozmowy  pię si kj 

z Ameryką. Premjer ma nadzieję, iż porozumienie (osiągnięte będzie na wiosnę. Będzie to ż 2 pac sa aa je 

— zdaniem Mac Donalda — najbardziej doniosły w historji świata krok naprzód w kie- ycie. icza iontu w jedny! 

runku pokoju powszechnego. O przebiegu tych rozmów jdominja będą informowane, a pokoi, służącym za sypialnię robotni- 

jeżeli jakikolwiek kraj wyrazi pragnienie ptrzymania w tej sprawie iniormacyj, to ków, pod pokładem 8 warstw papie- 
otrzyma je. Ze Stanami Zjednoczonemi nie zawarto układu absolutnego, igdy obie strony ru Odnaleziono drzwi, prowadzące do 
zdając sobie sprawę z istnienia świata zewnętrznego, nie jpragnęły narzucić mu swej wo- alków 

fii nie chciały, by różnice 'w ich poglądach przeszkodziły zawarciu porozumienia Świa- y. 

towego. W przemówieniu swem premjer kanadyjski podkreślił iż Hoover i Mac Donald W alkowie znaleziono trzy wory 
dali światu wspaniały przykład, świadczący, że dobra wola narodów może rozwijać się skórzane, używane dawniej do prze- 

na drodze wspólnych konierencyj. wożenia korespondencji zaopatrzone 
z + bliczki Ž i 

Poineare poddaje się ponownie operacji Ši k Z miejscowości do :jakich były skiero- 

PARYŻ. 18.10. (PAT). Stah zdrowia Poincarego jest w dalszym ciągu zadowalają- WYWANE, Na wewnętrznej stronie drzwi 

cy. Wobec tego druga operacja zostanie zapewne zrobiona 'w przyszłym tygodniu. Na znajdowała się nalepiona gazeta no- 

dzisiejszem konsyljum lekarzy zostanie oznaczona data operacji. sząca datę roku 1823-go. 

L aj 5 Dzienniki angielskie nie podają 

Stimson, Dawes i Gibson—głównymi delegatami czy worki zawierałylisy. | Z.K. 
Stanów Zjednoczonych 

na konferencję morską 5 mocarstw. 

LONDYN, 18 X. PAT. Rząd amerykański zawiadomił oficjalnie, że na Przybycie Drakkara norweskiego do Paryża 
czele delegacji Stanów Zjednoczonych na konferencję pięciu mocarstw w Przed przeszło tysiącem lat, piraci 
Londynie stanie sekretarz stanu Stimson. Drugim delegatem będzie amba* normandzcy na wątłych łodziach przy- 
sador Dawes, trzecim zaś poseł Stanów Zjednoczonych w Brukseli Gibson. ozdobionych wizerunkiem smoka, prze- 

p: Sekwanę, us się 
сга Opodal wyspy Lutecja, obecnie wy- 

Afera dyrektora wydawnictwa „Kconomisfe” spy Św. Ludwika, tby się potem uda- 
Par iu wač na dalsze wyprawy pirackie. 

w y Przed paru dniami paryžanie mogli 

PARYŽ, 18 X. PAT. Aresztowano tu dyrektora czasopisma „Eko- podziwiač zakotwiczenie u stup mostu 

i opóźnienie korespon= 
dencji 

  

nomiste* pod zarzutem działania na szkodę kredytu państwa oraz sztucz. Aleksandra III „Drakkaru“ norwes- , 

nego obniżania walorów. Rozpowszechniał on na giełdzie ułotki alarmujące, kiego, wiernej konstrukcji, tych łodzi, 

zmierzające do obniżenia kursu rent francuskich. których uzbrojona załoga nie wahała 

a się wyplywač na morze i dokonywač 

Udaremniony wyjazd najśmielszych wypraw i podboi. 
Obecny zrekonstruowany „Drak- 

kar* ma zamiar ponowić wyczyn od- THIONVILLE. 18.X. Pat. Onegdaj wieczorem inspektor 

Zubkowa do Hiszpanii 
policji, kontr olujący 

paszporty w ekspresie brukselskim, rozpoznał w jednym z pasażerów szwagra byłego 

cesarza Wilhelma Zubkowa. 
i zamierza udač się do Hiszpanii. Władze jednakże 

burgu następnym pociągiem. 

Zubkow oświadczył, że został wysiedlony z Luksemburgu 
odesłały Zubkowa do L uksem- 

Echa afery korupcyjnej braci Skłarków 
Sprawę zbada specjalna komisja sejmu pruskiego 

BERLIN, 1 8X. PAT. Sejm pruski uchwalił dziś powołać do życia 

komisję parlamentarną, która ma przeprowądzić badanie w sprawie afery 

korupcyjnej braci Sklarków. Wykluczony ostatnio z partji socjalistycznej 

burmistrz dzielnicowy m. Berlina p. Schneider zawieszony został w urzędo- 

waniu w drodze doscyplinarnej. 

Ldobycie arseanałów kontrobandzistów alkoholowych 
OLBRZYMI SUKCES NOWOJORSKICH AGENTÓW PROHIBICYJNYCH W 

WALCE Z KONTR BANDĄ. 

NOWY YORK. 17. 10. (PAT). Z precyzją dobrze przeprowadzonych manewrów 

wojskowych agenci prohibicyjni przeprowadzili wczoraj wieczorem obławę i rewizję ró- 

wnocześnie w 35 miejscach, zarówno w samym Nowym Yorku, jak i w innych miejsco- pałacu Luksenburskim, gdyż w roku 

wościach 
organizacyj 

  
. W wyniku obławy, która była skierowana przeciwko jednej z największych 

kontrabandy alkoholu w całym kraju, aresztowano 32 osoby, w tej liczbie 

t. zw. „króla-kontrabandzistów* oraz skonfiskowano znaczne zapasy napojów wyskoko- 

wych. W z baudowaniu, położonemu na wzgórzach New-jersey, służącem za kwaterę 

główną kontrabandzistom oraz za ich arsenał, znaleziono karabiny maszynowe oraz liczną 

broń i znaczne zapasy amunicji. Na trop owej kwatery głównej naprowadziły sygnały 

radjowe, wysyłane ze stacji, znajdują cej się wpobliżu kwatery, a przeznaczonej dla stat 

ków kontrabandzistów, — znajdujących się na pełnem morzu. Jak się okazuje, organiza- 

cja rozporządzała 6 parowcami, uzbrojonemi w małe działa i karabiny maszynowe. 

Oroczysiości Grodzieńskić ku 
Uroczystości Grodzieńskie ku czci 

Elizy Orzeszkowej, połączone z uro- 
czystością odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika wielkiej pisarki, będą miały 
miejsce w Grodnie dziś i jutro. Pro- 
gram ich jest następujący: ; 

Sobota 19 pazdziernika. Wycieczka 
autobusowa do Bobatyrewicz, wsła- 
wionych w powiešci „Nad Niemnem“, 
wieczorem zaš tego dnia inscenizacja 
teatralna fragmentu z tejże powieści. 

Niedziela 20 października. Godz. 1 
min. 30 po południu uroczyste odsło- 
nięcie pomnika i składanie wieńców. 
Godz. 16. Akademja w teatrze garni- 
zonowym. Godz. 20. Galowe przed- 
stawienie w teatrze. Godz. 22. Raut 
na Zamku Królewskim (starytn). 

Na uroczystości grodzieńskie przy- 

cl Elizy Orzeszkowej: 
jeżdża z Warszawy cały szereg wy- 
bitnych osobistości, z min. W. R.i 
O. P. Czerwińskim na czele, a miano- 
wicie: Antoni Ossendowski, Weyssen- 
hoff, dr. Borowy i t. @. 

Z Wilna wyjeżdżają następujący 
literaci i dziennikarze. Rektor Pigoń, 
p. Kazimierz Hulewicz, p. Niedział- 
kowska Dobaczewska, p. Helena Ro- 
mer-Ochenkowska oraz p. Łopalew- 
ski. Wreszcie „„Słowo' deleguje swe- 
go kierownika literackiego p. Kazi- 
mierza Leczyckiego. . 

Wilnianie, którzyby pragnęli wziąć 
udział w uroczystościach grodzień- 
skich winni się zgłosić zaraz po przy- 
byciu do Grodna do Komitetu Orga- 
nizacyjnego ul. Orzeszkowej Nr. 15. 

ważnego Norwega, który przed 1500 
laty płynął ze swej ojczyzny aby 
przybić w Grenlandji. 

Po kilkudniowym postoju w Pa- 
ryžu „Drakker Roald-Amndse“, do- 
pynie Sekwaną do Saony, potem ka: 
nałem Rodanu, a wreszcie Rodanem, 
wydostanie się na morze Sródziemne, 
a stamtąd przez Gibraltar skieruje 
się ku Ameryce Południowej. Z. K. 

bele ie posiedzeń Sonału w połaca 
Luksemburskim 

Senat przygotowuje się obecnie do 
obchodu 50 lecia swoich bosiedzeń w 

1879 obrał on tam swoją siedzibę. Z 
okazji jubileuszu biją pamiątkowy me- 
dal, 

Fakt ten nastąpił na skutek ustawy 
o dwuch izbach prowadawczych zapad 
łej w roku 1875, i po powzięciu posta- 

M Sala 

Program koncertu zawiera pieśni 

klubu HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO Mickiewicza 33 
W sobotę 19-go października o godz. S-ej wiecz, odbędzie się 

JEDEŃ KONCERT SŁYNNEGO w POLSCE 
ZESPOŁU BAŁALAJKOWEGO! 

(Połączone zespoły B. Zubryckiego i b. Eug. Dubrowina). 
ludowe, 

cygańskie, oraz znane piosenki: „Łapti”, 
grosz* i in. Bilety do nabycia w księgarni „Lektor* (Mickiewicza 4). 

nowienia przeniesienia ich z Wersału 
do Paryża. 

Gambetta przewodniczący sejmowi 
ma tej pamiętnej pierwszej sesji, wyra- 
ził się tymi słowy: „Drugi Konwent Na 
rodowy, ustanawiając Paryż siedzibą 
obu izb, powrócił niezrównanemu mia- 
stu legalny tytuł stolicy, którego nie- 
stety był on tak długo pozbawiony. 

Koszta instalacji senatu w pałacu 
Luksemburskim wynosiły 2 milj. gdyż 
liczba miejsc w sali posiedzeń sięgała 
zaledwie 200 za czasów cesarstwa. 
Prace przeprowadzone pod kierownic 
wem architekty Gondoin pozwoliły u- 
mieścić w tej sali 316 foteli. Z.K. 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
Najlepszy gatunek stali, najdokiaaniej- 
sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 
na kontrola jakości każdego nożyka 
wychodzącego z fabryki tłómaczą przy- 
słowiową doskonałość nożyków Gillette. 
Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

    
ча^ 

…_ 

Lyillette 
—— 

  

—-———— анн 
i 4 i l t | w Warszawie, Chmielna 

I I t 5, przy N. Świecie. 
Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. 

15 pokoi z newoczesnym konfortem 
urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 
z pościeła, bielizaą i oświetleniem.— ———— 

HEMOROIDY     
viešni kąukazkie, romansy 

„Ech raz paszoł*, „Za ostatni 

Jak wszędzie tak i w Polsce 
-- angielska herbata  Lyons'a ч 

GB staje się niezastąpioną T 

Herbafa 
DO NABYCIĄ 

Lyons'a 
T8EP-Z 

wę wszystkich pierwszorzędnych handiach kolonjatnych. 
ЧБ НЕ ЧЕЛ ЧЕ ЧЕБ TY RY UW W WY W GAY CD CY WY WY WY GW ZY CZY WAW CRY RY WY 

  

poprzez podupadające gniazdo śred-- 
niej szlachty Klorczyn, przez ubogi fol- 
warczek Kirłowej, zasobny dworek Ja- 
na i Anzelma Bohatyrowiczów, przez 
bogatszą „w gęby do miski* niż w 
snopy w stodole chatę Pabjana i nędz* 
ną chałupę w półschłopiałego Łady- 
sia — prowadzi nas autorka jakoby 
naprzestrzał całego tego starego „na- 
rodu szlacheckiego, co w obronie swo- 
jej odrębności od „stanów podlej- 
szych' rześrodkował też całą swoją 
odporność narodową i religijną. Ich 
waśnie i spory, procesy i bójki. — to 
nietylko drobne sąsiedzkie i prowin- 
cjonalne zatargi, — to tragicznie groź 
ne konflikty w łonie oblężonej, głodnej 
i krwawiącej załogi najodpowiedzial- 
niejszych bastjonów. ` 

I dlatego w tem pieczołowitem cy- 
zelowaniu i wwypuklaniu szczegółów 
codziennego życia jest coś więcej niż 
manjera artystyczna swojej epoki — 
jest tam wszędzie tchnienie wielkości, 
jest udzielające się czytelnikowi prze- 
jęcie, poczucie, że idzie tu rzecz o „to, 
co najważniejsze”. Jest w tej książce 
— tak miewypowiedzianie prostej i 
bardziej swym realizmem, swą pow- 
szedniością niemal treści, wprowadza- 
jącej nas w najautentyczniejsze, naj- 
zwyklejsze życie naszego dworu — 
potęga i głębia najważniejszych prob 
lemów narodowych, nieprzebrana bo- 
lesność 'tej nocy, w jakiej pogrążone 
było ówczesne pokolenie, kiedy to za 
jedyne światełko, nie dające zagasnąć 
wspomnieniom o słońcu, starczyć mu- * 
siała łuna po zgliszczach wielkiego po- 
żaru. Dd „najsympatycznieįszych“, 
„najmilszych', jasnych postaci powie- 
ści — Witolda i Justyny — przedsta 
wicieli programu ideowego autorki — 
jakże głigantycznie odbija potężny cień 
największej w tej książce postaci, pra- 
wdziwego bohatera najniewdzięczniej- 
szej w całych dziejach Polski epoki — 
popowstaniowego dwudziestolecia — 
postać Benedykta Korczyńskiego: 

„Pokój jego był nietylko pracownią, ale 

zarazem sypialnią, i — rzecz dziwna! — 

zarówno jak przeciwek Anzelma, przypomi- 
nał klasztorną celę, Jak tam, tak, i tutaj, 
czuć było życie twarde, samotne, z mięk= 
kich wybredności.i 'wesołych uciech odarte. 
Oprócz żelaznego łóżka ze szczupłą poście- 
ią i pięknym niegdyś, lecz starym dywanem, 
wielkiego biurka, kilku krzeseł i starej sza- 
fy, po brzegi gospodarskiemi księgami na- 
pełnionej, nic tu nie było. Na ścianach tylko 
wisiało kilka rodzinnych  fotografij i para 
strzelb, pośród niedźwiedziej skóry skrzy- 
żowanych. 

„Przez wpół otwarte okno do pokoju 
tego naleciało mnóstwo białych nadniemeń- 
skich motylków, wzbijało się pod sufit, krą- 
żyło dokoła lampy i z rozpiętemi krepowe- 
mi skrzydełkami padało na okrywające biur- 
ko księgi i papiery. 

„Dziś znowu fist od Dominika otrzymał 
i miał takie uczucie, jakgdyby każdy jego 
wyraz spadał mu na serce ciężkim kamie- 
niem, a w sercu piekącą łzą. już mu się 
nieraz zdawało, że tyle tylko o bracie pa- 
mięta, ile o każdym najobojętniejszym i 
bardzo dawno spotykanym człowieku — że 
wcale on dla niego nie istnieje. Jednak dziś 
się znowu przekonał, że tak nie było.. Swoja 

krew, swój ból, swoja hańba! Nic nie po- 
może”... 

„Jak te motylki fruwają, fruwają doo- 
koła lampy i na rachunkowe księgi padają... 
W domu i sercu cicho, ciemno, ponuro, 
Kiedy to był taki sam wieczór? AT po owej 
rozmowie ź żoną w altanie. Pamięta. Wtedy 
to po raz pierwszy dokładnie rozpoznał ten 
słodki egoizm i tę wdzięku pełną niedołęż- 
ność ciała. i ducha. Wtedy też powiedział 

sobie, że sam jeden z pomiędzy trzech tu- 

taj, kołatać się musi; sam jeden pozostał. 

Cóż? Wszędzie to samo. Z trzech, a gdzie 
niegdzie i z dziesięciu, niekoniecznie braci, 
ale rówieśników, przyjaciół, jeden „pozostał. 
Zupełnie tak, jakby z kogoś wyciekł stru- 
mień krwi, a tylko tu i ówdzie pozostałe jej 
krople tułały się po żyłach zosobna, skur- 
czone, skrzepłe... 

„Mógł był odejść w wesołe strony, — 
nie uczynił tego. Mógł w lichych przysma- 
kach życia szukać przypadającej nań cząst- 
ki szczęścia: nie używał ich wcale. Z gór- 
nej lotnej jego młodości pozostało mu tyle, 
że podłości nie popełnił, a w pracy, choć 
poziomej i ciasnej, pogrążył się z surowo- 
ścią mnicha i zapalczywošcią taką, z jaką 
rozbitek chwyta i ściska jedyną deskę, ze 
strzaskanego statku pozostałą. Na tę pracę, 
acz poziomą i ciasną, padał przecież i z góry 
jakiś promień..." 

„— Cóż było robić? Co robić? Mówio* 

* 4 

no, wołano, zaklinano: „Ziemia, ziemia!* 
Trzymałem ziemię... —“ ; 

„„„Želazo nie czuje O na niem 
rdzy, ale człowiek łzami zrazu oblewa kaž- 
dą na własnej duszy dostrzeżoną plamę. Gdy 
by nie mógł żyć tak, jak pragnął, gdy po- 
tem już i pragnienie imnego życia w nim 
gasto;.... gdy spory i kłótnie różnić z ludź- 
mi go poczęły;.. długo we środku coś mu 
płakało. Jak diugo? nie pamięta, wie jednak, 
że zczasem przywyki do wszystkiego, tylko 
ten płacz wewnętrzny, którego już w sobie 
nie czuł, przemienił się w głuchy i gorzki 
war rozjątrzenia i obrazy przeciw życiu 1 
światu. Czasem tylko jeszcze daleka, nieo- 

sobista nadzieja, błąkała mu się po Sercu: 
„Może on?... może dla niego? przez 

niego? z nim... O synu myślał. Była to już 
jedyna jego nadzieja'* 

To nic, że zachował się pod brze- 
mieniem ciężaru, — to nic, że tracił 
czasem ostateczny cel swojej męczeń- 
skiej wędrówki. To mic, że zdeptał cza- 
sem na swej kamienistej drodze coś, 
coby raczej wychuchać i pieczołowi* 
cie wyhodować należało. To nic, że 
błądził niekiedy i na straszliwe słowa 
potępienia — najboleśniejszego, bo 
synowskiego potępienia — zasłużył. 
Tak było potrzeba, — bo bez tego 
straszliwego okrucieństwa synowskie- 
go nie dopełniłaby się miara patosu, 
to właśnie, co jego, Benedykta, z po- 
między szarych, nieznanych pracowni- 
ków kresowej ziemi wydźwignęb i 
podniosły do wyżyn wzoru piękna i do 
stojeństwa. Tak było trzeba, by w je” 
go postaci stanąć mógł pomnik nie- 
śmiertelny najniewdzięczniejszych wy- 
siłków, najmniej uczczonego poświęce- 
nia, najbezinteresowniejszego, ogoło- 
conego z nadziei w jego skuteczność, 
spełnienia swoich obowiązków. W 
większej mierze, niż bardzo imponuja- 
cy, interesujący, ale troszeczkę teatral- 
ni bohaterowie Rodziewiczówny, jest 
Benedykt Korczyński postacią nieza- 
pomnianą, czci i miłości godną, za 
której stworzenie winniśmy Orzeszko- 
wej wdzięczność dozgonną, jako za 
najpiękniejszy w literaturze hołd, zło” 
żony najbardziej skrzywdzonemu w 
dziejach pokoleniu i grupie społecz- 
nej. 

* 

W bogatem sercu Orzeszkowej 
dwa były prądy najżywsze miłości, 
obydwa w tym samym instynkcie bez- 
granicznego współczucia  wszelkiemu 
cierpieniu biorące źródło, ale niejed- 
nakowe w kierunku: szara i niedoce- 
niona praca od podstaw, — zdecydo- 
wanie przeklęta przez najbliższych 
spadkobierców, najukochańsza prze- 
cież i najświętsza — ofiara roku 63. 

Ta pierwsza — to było jej credo 
życiowe, jej rozumowe przeświadcze- 
nie, jej trzeźwa i mądra, owocna dzia- 
łalność lat dojrzałych; ta druga — jej 
dziewczęca wiara i nadzieja, jej zapał 
i marzenia, wzloty i egzaltacja — to 
była jej młodość, krótka, upojna, tra- 
gicznie zmiażdżona pięścią losu. Dla 
tej pierwszej stworzyła epopeę — tej 
drugiej dała najcudowniejszy hymn o 
chwale zwyciężonych. 

„Piękny maj był na ziemi, 
przyszli. ы 

Konwalje kwitly obficie, jak nigdy, nie-- 
daleko stąd nad błękitną strugą w kalino- 
wych krzakach śpiewał słowik. Zielono by“ 
ło na tej polanie, od młodych traw i papro- 
ci, kwiecisto od konwalij, róż dzikich, zło- 
to i ciepło od wiosny. Gdy oni przyszli, 
uczyniło się na niej szumnie, dumnie i we- 
soło. Tak, tak — wesoło. 

Nie niewolnicy to byli na arkanie prze- 
mocy do boju ciągnięci, lecz  dobrowolni 
ofiarnicy wysokich ołtarzy. Ze światłem idei 
w głowach, z ogniem miłości w , sercach, 
głowy i serca nieśli wysoko. Byli silni, śmieli 
i, czy uwierzysz, wietrze prędki — byli 
szczęśliwi. Zapewne uwierzysz, bo wiedzieć 
o tem musisz, że na Gwieździe, która na- 
zywa się ziemią, dusze ludzkie, | szczęścia 
ludzkie istnieją w mnóstwie odmian, i że, 
jak motyl na kwiat wybrany, dusza ludzka 
zlatuje Zazwyczaj na tę odmianę szczęścia, 
która najwięcej do niej samej jest podobna. 
Ich dusze przyciągnęło ku sobie to szczęście / 
co rozkwita na wysokich górach i ma kie-* 
lich purpurowy, a koronę uplecioną z cierni.. 

„I tu jest mogiła... 
„Taka wielka, taka wielka mogiła — 

zadziwił się wiatr, 
Brzoza westchnęła: 
„A krzyżyk tak mały..." 
A_dąb zagadał: х 
„Śpi w niej wiele serc mężnych, spalo- 

nych na ołtarzu... 

* * 
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KUKJEA GOSPODARLLY ЛЕМ МЗСНОВНИВ 
GENEZA ETATYZMU 

„Wobec opóźnionego rozwoju go- 
spodarczego i społecznego, spowodo- 

wanego długoletnią niewolą pod trze- 

«a zaborami, potrzeby i bóle nasze są 

tak wielkie, iż jedynie dzięki dokładnej 

Wnajomości całokształtu zjawisk i wy- 

siłków wszystkich światłych obywateli 
przyszłość Polski ułoży się pomyślnie** 

Powyższe zdanie wyjmujemy z od- 
czytu inż. Czesława Klarnera, wygło” 
szonego w czerwcu br. na kursach dla 

starostów, zorganizowanych przez mi- 

faisterstwo spraw wewnętrznych. Przy- 

śaczamy je dla tego, że w naszej pol- 

skiej praktyce nie zawsze wysiłek i- 

dzie w parze z dokładną znajomością 

terenu lub całokształtu zjawisk — i dla 

tego również, że z tej niedostatecznej 
znajomości istoty rozwoju gospodar- 

czego i jego podstaw źródło swe bie- 

rze tendencja etatyczna, która ostat- 
niemi czasy raz zamiera, raz z nową Si- 

łą przejawia się, zależnie od tego jaką 

dziedzinę dla swoich eksperymentów 

obiera. . 

Przyszłość Polski ułoży się pomyśl 

nie, gdy ludzie powołani do pracy, w 

jakiej bądź dziedzinie, czy gospodar 

czej, kulturalnej lub innej, poznają te- 
ren operacyjny swiadomi będą jego 

cech odmiennych, potrafią uchwycić 

zasadniczą różnicę między zjawiskami 

na tym terenie a innym i zdać sobie 

sprawę z przyczyny tych różnic. 

Jak było dotąd? Pisałem już przed 

rokiem czy dwoma laty, że odmienne 

i swioiste warunki życia gospodarcze- 

go w poszczególnych rejonach wskrze- 

szonej Rzeczypospolitej Polskiej i 
zmiany w stosunkach nazewnątrz da- 

towane od chwili, kiedy rejony te 

przestały należeć do poszczególnych: 

państw zaborczych, że brak, z drugiej 

strony, ludzi zorjentowanych w cało- 

kształcie zagadnień gospodarczych na 

zjednoczonych ziemiach — wszystko 

to razem musiało wywrzeć wielce uje” 

пу wpływ na kształtowanie się wa- 

ko rozwoju gospodarczego. Pad- 

nosiłem dalej, że ludzie najlepszych 

zamiarów, ludzie zdołni na największy 

a ofiarny wysiłek, nie posiadając zro” 

zumienia odrębnych stosunków w po- 

szczególnych dzielnicach, wszelkiemi 

siłami i z zapałem gadnym lepszej spra 
wy dążyli do pogłębienia i uwieńczenia 

dzieła zjednoczenia przez nagięcie ży 

Cia gospodarczego na wszystkich od- 

<inkach do jednolitych uważanych za 

zbawienne norm. W wyniku ostatecz- 
nym jeżeli na czele odnośnego resortu 

stał człowiek pochodzący z Małopolski 

— stwarzał te normy na modłę austrja 

€ką, in. na wzór niemiecki i td. Docho- 
dziliśmy, powtarzam, do absurdu, któ: 

ry wyzierał niemal z każdego posunię- 

cia ówczesnych rządów. Absurd nara* 
stał ma absurdzie zależnie od tego, kie 

dy i kto pochodzący z innej dzielnicy 
ujmował w swe ręce prawo normowa- 

nia życia gospodarczego lub czyje 

wpływy przeważały w Sejmie. 

Powodowało to zupełną dezorjenta 

cję „na miejscach'. Nieraz władze lo- 

kalne gubiły się w domysłach jaki dja- 

beł opętał inicjatorów rozporządzeń 

urągających pojęciu zdrowego zmysłu. 

Tem nie mniej musiały je w życie 

wcielać. 
Miało miejsce, a to równocześnie, 

zjawisko i odwrotne. Ustawy, miast 

być traktowane i interpretowane z u- 

względnieniem miejscowych warun 

ków były przeważnie przeprowadzane 

w życie rygorystycznie, formalnie, bez 

wgłębiania się w istotę zamierzeń pra- 

wodawcy. 

To wszystko razem powodowało, 

że życie gospodarcze, jakkolwiek, du” 

ży postęp i rozwój wykazało w poró- 

wnaniu do stanu przed 10 laty — nie 

osiągnęło tego poziomu, na jakim nie- 

wątpliwie znajdowaćby się obecnie mu 

siało, gdyby wysiłkowi towarzyszyło 

rów'norzędne zrozumienie i znajomość 

całokształtu zjawisk gospodarczych. 

Właśnie dla tego, że efekt wysiłku 

był zbyt mały w porównaniu do tego 
jakim powinien być — szukano wyj- 

ścia. Na tym tle powstał etatyzm. Ro- 

zumowano w ten sposób: inicjatywa 

prywatna zawiodła, pomimo że rządy 

nieraz ustosunkowywały się do niej 

  

bardzo przychylnie, — a zatem Pań- 

stwo winno przejąć w swe ręce wszel- 

kiego rodzaju przedsiębiorstwa. Za- 

pomniano i przeoczono jedną decydu- 
jącą tu okoliczność, że inicjatywę pry- 
watną krępowało właśnie ustawodaw- 

stwo, powstałe w dobrych często in- 

tencjach lecz bez zrozumiłenia po- 

tzeb poszczególnych rejonów. Pomi- 

jam tu rzecz prosta ustawodawstwo 
dyktowane względami demagogiczne- 

mi, któremu etatyzm zbyt mało uwagi 

poświęca. 

Trudniej ująć i uświadomić cało- 

kształt stosunków na całym terenie 

Rzeczypospolitej niż na jej poszczegół- 

nych odcinkach. Prawdę tą zrozumia- 

ły dopiero rządy pomajowe, z których 

inicjatywy powstawać zaczęły komite- 

ty regjonałne. Zadaniem tych 'komite- 
tów, jak wiadomo, jest poznanie tere- 

nów regjonalnych pod względem go- 

spodarczym i kulturalnym. Stąd jeden 

krok do dekoncentracji. Prace pod 
tym ostatnim względem trwają już od 

dwu lat i zbliżają się do końca. Sądzi- 
my, że z chwilą urzeczywistnienia de- 
koncentracji kompetencyj działania, to 

znaczy rozszerzenia uprawnień władz 

drugiej instancji, etatyści nasi stracą 

ostatecznie grunt pod nogami, ponie- 

waż łatwiej jest poznać potrzeby о- 

graniczonego terytorjalnie odcinku niż 

Państwa składającego się z trzech dur' 

żych zeborów — a przez to bliżej sta- 

nąć życia gospodarczego i udostępnić 

mu drogi rozwojowe. Z. Harski. 
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| SOBOTA | 
| 19 cze | Wschóż si. g. 5 m. 56 
t 

| Piotra W. | Zach. sł 0 g. 16 m. 12 
Т jutro | 
l Jana Kaat. 

Spostrzeżenie meteorologiczna Zzańitda 
Metecrologji U. 5. B. 

z dnia 18 X. 1929r. 

sGnieni { Ciśnienie Joy 
rednie w m j 798 

Temperatura i ga 
średnia \ 

Opad za @© ! 3 
bę w mm. | 

Wiatr ' ; 
przeważający Zącho I ni. 

Uwagi: Pół-pochmurno, przelot. opady. 

Minimum za dobę » ŚC 

Maximum za dobę + 12: 
Tendercja barometryczaa: wzrost cisni nia. 

; KOŚCIELNA 
— Uroczystość św. Małgorzaty w koś- 

ciele S.S. Wizytek. W przyszłą niedzielę t.j. 
20 bm. w kościele Sióstr Wizytek na Rosie 
przypada uroczystość im. Małgorzaty Ma- 
rji, apostołki do Najśw. Serca Jezusowego. 

Porządek nabożeństw następujący: w so- 
botę wieczorem o g. 5.30 wstępne nieszpo- 
ry w niedzielę I-ssza Msza św. o g. 7-mej, 
Il-ga Msza św. o g. 9. Suma z kazaniem o g. 

11. Nieszpory i zakończenie o 5-ej. Całodzien 
ne wystawienie Najśw. Sakramentów. 

MIEJSKA 

— (0) Kredyty sga roboty kpnafiz 
zacyjne. W dniu wczorajszym wrócił 

prezydent miasta p. Folejewski z War 

szawy gdzie bawił ° wraz z delega- 
cją miejską w sprawie uzyskania kre 
dytów na dalsze prowadzenie miej- 

skich robót kanalizacyjnych. Wobec 
przyrzeczeń ze strony władz central- 
nych, że kredyty powyższe zostaną u: 
dzielone, dałsze roboty kanalizacyjne 
powstrzymane nie będą. | 

— (o) Asfaltowanie ulic. Jak się 
dowiadujemy, w poniedziałek dnia 21 
paździe nika przystąpi się do robót w 
celu zaasfaltowania odcinka ul. Mickie 
wicza, pomiędzy ul. 3-g0 Maja a ul. 
Sierakowskiego. Jest to ostatni: termin 
według umowy, w którym należy przy 
stąpić do powyższych robót. 

— (a) Lustracja samochodów. W dniu 
wczorajszym policja przeprowadzała badania 
stanu kursujących po mieście samochodów. 
Badano stan zewnętrzny, jako też wykona- 
nie nakazanych w swoim czasie remontów. 

— (a) Rozszerzenie sieci elektrycznej. 
Wobec ukonczenia robót nad zwiększeniem 
wydajności elektrowni miejskiej w najbliż- 
szym czasie nastąpi rozszerzanie sieci elek- 
trycznej przeważnie na przedmieścia dotych- 
czas słabo oświetlone. W pierwszym rzędzie 
będą uwzględnione dzielnice: Zwierzyniec 
i Nowy Świat. 

— (y) Lutracja piekarń wileńskich. Wo- 

L KITT TESTAI RES SANRIO SIGTKT AAS SARKOZY 

Wiele serc — a krzyżyk jeden — za ‚ 
dziwit 5 wiatr, an 

A brzoza znowu westchnęła: 
„I taki mały, biedny... > 

k Pa m a: potrząsnął heł- 
m, zd m w strzelistą igli i prze- Rak ę iglicę, i prze 

., „Jam najwyższy w tym lesie, najdalej 
idzę, wiem: są na Świecie bohaterzy wień- 
eni i nie wieńczeni, mający pomniki i ich 
mający... : 
Nabożne wiatr wyszeptał pytanie: 
BEE to mogiła bohaterów?" 
„Bezimiennych“ — odpowiedział świerk. 
A dzwonki liljowe, gęsto dokoła krzyży- 

ka rosnące, cicho zadzwoniły: 
„Pomarłych młodo... młodo... 
„I w mekach“ — szepnęła róża dzika, u 

Szczytu pagórka rosnąca, przytem od rubi- 
nowego serca swego oderwała płatek jeden 
i na PA rzuciła... 
„„„Wiatr prędki nie płakał, Kryształowe 

Bo „wstawać poczęło nad wzgórzem 
logilnem i coraz wyższe, silniej Ž- 
W rosło. R p“ 

stawał i nakształt powietrznej - 
ny wzrastał do wierzchołków drzew, ma 

0 nad ich wierzcholki, jeszcze wyżej, cały 
x gniewnym szumie podnoszących się z nad 
1Emi Skrzydeł.... aż niebotyczny, wzdęty, 

miezliczonemi odbiciami gwiazd  roziskrzo- 
Y, roztoczył skrzydła latawca olbrzyma, na 
s cały rzucając okrzyk: 

„Gloria Victis!" : 
„Od nieznanej, bezimienneį wielkieį mo- 

NL, leśnej Ieciat i leciał, niosąc i niosąc w Sh, (w czas, w pamięcie, w serca, w 
zyszłość świata tryumfem dalekiej przysz- 

! rozbrzmiewający okrzyk: 
»Głoria victis!!* 

* * * 

Takiego hymnu ostatnim  „szalef- 
„> Najczystszym  ekspiatorom, įa- 

kich wydała Polska, ie WIOŚ Gdy 
Wid W: naszej Ojczyźnie. 

Wi ySokiej miary dziełem sztuki jest »Wierna Rzeka“ Žeromskiego. Niepo- 
kon ać jej poetyckiego ujęcia, Žemo iwej ikompozycji i zwykłego 

mskiemu realizmii. Tylko — to nie 
rok 2 To nie są ludzie tamtej 
+*,__! Wiiemy istotnie że źródeł 
A Żeromskiego, że postacie, któ 

Wi „Au cja posłużyła za temat 
GG a Rzeki”, niewiele miały współ 
Odo charakterach i linji! życiowej 

Fe RI „panną Salomeą. Tak, 
J alusia j jej książę, przeżywaliby 

b 
# 

swoj dramat osobisty i narodowy lu- 
dzie z lat 1905—1910, nie ówcześni z 
z roku 1863. Żeromskiego talentu isto- 
ta zbyt niepodzielnie tkwiła w zgłę 
bieniu absolutnem, przeniknięciu aż 
do samego rdzenia psychiki własnego 
pokolenia, aby potrafił nie przenieść 
jej całkowicie na bohaterów o jedno 
tylko czterdziestolecie wcześniejszych 
— a przecież właśnie to czterdziesto- 
lecie przebudowało od fundamentów 
duszę polską. Prawdziwych ryce- 
rzy . ostatniego powstania i pa” 
nie ich serc, matki i  żo- 
ny z tamtego niepowtarzalnego w hi- 
storji momentu egzaltacji zbiorowej— 
pot.afiła odtworzyć jedna tylko Orze- 
szkowa. Nie chodzi tu bynajmniej o 
„bfonzownictwo* hurtowne wszyst- 
kich ówczesnych ludzi; o odjęcie im 
prawdy wewnętrznej przez  wyideali- 
zowanie. Nie! Inka, córka pani Tere- 
sy z „Hekuby“ jest marną i poziomą 
naturą, a panna Salomea wspaniało- 
myślną i bohaterską dziewczyną. Ale 
takie panny, jak Inka, naprawdę żyły 
i żyć mogły w tamtej epoce, a panna 
Salomea — nie. I dlatego jedyna 
Orzeszkowa zasługuje niepodzielnie na 
zaszczytne miano „rapsoda ostatniego 
powstania". Ona jedna uwieczniła je 
swojem piórem takie, jakiem je prze- 
kazała nam żywa tradycja ustna ро- 
kolenia, schodzącego dziś powoli do 
grobu. 

ku 

Jest jeszcze jeden utwór czyniący 
Orzeszkową, szczególnie drogą sercu, 
każdego obywatela „pagórków leś- 
nych i łąk zielonych”, a przedewszyst 
kiem i najbardziej sercom tych, dla 
których dziś jeszcze pozostaje on aktu* 
alny, choć egzystencji ich w przyszło- 
ści aniby mogła wówczas przypuścić 
autorka. 

‚ Istnieje w życiu jeden rodzaj tra- 
gizmu, nie ogólnoludzkiego, rzeczywi- 
stega tylko dla pewnego pokroju dusz 
i serc, niedostępnego przeważnie dla 

ludzi miasta. Tak się złożyło, że spe- 
cjalnie Polakom kresowym przypadł 
on w udziale i stanowi ich tylko boles- 
ny przywilej: to tragedja wywłaszcze- 
nia bez prawa powrotu, to wyzucie z 
gniazda rodzinnego i wogóle z prawa 
posiadania ziemi rodzimej. Stosował 
tę metodę prześladowania Polaków 
system carski — odziedziczył ją po 
nim tak pozornie mu się przeciwsta- 
wiający sowietyzm. „Ani kawalecz- 
ka“... Taka jest ta zasada przemocy 
i taki był tytuł prawie dziś zapomnia* 

nej, nigdzie nie przedrukowywanej, 
snać uważanej za przebrzmiałą, a tak 
dia pewnej grupy ludzi bliskiej, z pod 
serca wydartej nowelki Orzeszkowej 
o miejskich „letnikach'*, garnących się 
z egzaltacją do wsi,, do ziemi, i o 
dziecku wiejskiem, nie mogącem swą 
małą głowiną ogarnąć dziwnej a tra- 
gicznej tajemnicy, dlaczego ci „pano- 
wie“ ziemi nie mają i mieč nie mogą 
— „ani kawaleczka“.... 

* * * 

Za to, „że każde cierpienie ludzkie 
stawało się Jej cierpieniem, że nie 
była nędzy zbyt drobnej, aby się nie 
stała Jej drogą. 

Za to, że sercem współozującem 
czuła się siostrą każdego swej ziemi 
mies” kańca bez różnicy mowy i wyz* 
nania. 

„Za to, że pozostając do szpiku ko- 
Šci „tutejszą“ į alina, de — 
całem swem życiem i twórczością 
zh ogólnonarodowym i ogėlnoludz- 

; Elizie Orzeszkowej, wielkiej Polce 
i wielkiej pisarce składamy dzisiaj 
hołd! Helena Obiezierska. 

DIG 

jewódzka komisja dla badania mąki i pie- 
czywa dokonała w dniu 15.10. rb. szeregu 
inspekcyj piekarń wileńskich, przyczem po- 
szczególnym piekarniom został wyznaczo- 
ny termin usunięcia braków ich urządzeń. 
Jedną piekarnię polecono zamknąć. Komi- 
sja przeprowadzi w najbliższym czasie о- 
ględziny wszystkich bez wyjątku piekarń 
wileńskich. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji kul- 
turałno oświatowej. W poniedziałek dnia 21 
października, odbędzie się posiedzenie miej- 
skiej komisji kulturalno - oświatowej. Na 
porządku dziennym: 1) sprawa uruchomie- 
nia bibljoteki i czytelni przy ul. Bonifrater- 
skiej 8, 2) sprawa mieszkań nauczycielskich, 
3) podanie komitetu „Jawno* o subsydjum, 
4) wolne wnioski. 

— (0) Przeprowadzka biura meldunko- 
wego. W celu udogodnienia dla mieszkań- 
ców Zwierzyńca z dniem 1 listopada miej- 
skie biuro meldunkowe I komisarjatu przep- 
prowadza się na ul. Wiłkomierską Nr. 5 m. 1 

WOJSKOWA 
— (0) Raporty kontrolne oficerów rezer- 

wy i pospolitego ruszenia. P. Minister spraw 
wojskowych zarządził w roku 1929 powoła- 
nie do raportów kontrolnych: 

a) oficerów rezerwy oraz b. urzędników 
wojskowych (zwolnionych z czynnej służby 
w W.P.) roczników 1890, 1884 i 1880; 

b) tych oficerów rezerwy roczników 1900 
1899 i 1894, którzy nie odbyli dotychczas 
ani ćwiczeń w rezerwie, ani raportów kon- 
trolnych, z wyjątkiem tych, którzy ćwicze- 
nia wojskowe odbyli w roku bieżącym; 

c) tych oficerów pospolitego ruszenia o- 
raz b. urzędników wojskowych (zwolnio- 
nych z czynnej służby w W.P.) roczników 
1879 i 1877, którzy w latach ubiegłych nie 
zgłosili się do raportu kontrolnego. 

Raporty kontrołne odbędą się w Wilnie 
w dniu 4 listopada 1929 r. o godz. 9 w lo- 
kalu PKU. 

Oficerowie rezerwy i pospolitego rusze- 
nia, jako też b. urzędnicy wojskowi zgłoszą 
się do raportów kontrolnych w tych PKU, do 
których ze względu na swe miejsce zamie- 
szkania przynależą. 

Oficerowie rezerwy i pospolitego rusze- 
nia oraz byli urzędnicy wojskowi, powołani 
do raportów kontrolnych, powinni się zgło- 
sić zasadniczo w umundurowaniu wojsko- 
wem, z bronią boczną, oporządzeniem polo- 
wem (lornetka polowa, torba oficerska) oraz 
posiadać książeczkę stanu służby oficerskiej 
wraz z kartą przydziału mobilizacyjnego i 
przynieść ze sobą dowody co do ewentual- 
nej zmiany zawodu i wykształcenia cywilne- 
go w czasie przebywania w rezerwie. 

— (b) Kto staje do zebrań kontrolnych? 
Dziś winni zgłosić się rezerwiści urodzeni w 
roku 1904 nazwiska których rozpoczynają 
się na L. L. 

W poniedziałek stają również urodzeni 
w roku 1904 z lit. M. N. 

KOLEJOWA. 

„ — (y- Nowy prezes Wil. Dyrek- 
cji kożejowej. Przybył do Wilna i ob- 
jał urzędowanie nowomianowany pre- 
zes Dyrekcji państwowej inż. Kazi- 
mierz Falkowski. 

Dotychczasowy prezes p. Staszew- 
ski odwołany został do Ministerstwa. 

— (b) Badanie sprawności pracy w urzę- 
ćach kolejowych. W najbliższym czasie prze 
prowadzona zostanie inspekcja ważniejszych 
węzłów kolejowych na terenie dyrekcji a to 
w celu stwierdzenia sprawności funkcjono- 
wania działów taryfowych, urzędnicy których 
ostatnio przeszli specjalny kurs zaznajomie- 
nia się z nową taryfą kolejową. 

— (b) Zwiększenie taboru kolejowego. 
W związku z licznemi zamówieniami na 

wagony towarowe, szczególnie do przewoże 
nia węgla w który wobec zbliżającej się 
zimy ludność się zaopatruje, już obecnie na- 
deszły wagony wypożyczone przez władze 
kolejowe u państw osciennych. 

SZKOLNA 

— Z życia państwowej szkoły technicz- 

„ej. W ubiegły czwartek grono profesorskie 

szkoły technicznej oraz Zarząd Towarzyst- 

wa P rzyjaciół tej szkoły, żegnali w salo- 

nach Stowarzyszenia Techników' opuszcza- 

jącego Wilno prezesa T-wa Przyjaciół Szko 

ły Techn. p. inż. Juljana Staszewskiego. 

Przy skromnej wieczerzy wygłoszono 

szereg przemówień pożegnalnych. mace: 

M. in. w imieniu szkoły przemawiał jej 
dyrektor p. inż. Świdziński podkreślając za* 
sługi inż. Staszewskiego jako przewodniczą- 
cego Towarzystwa. : 

Odpowiadał na pożegnanie p. Staszewski 
wyrażając żal z powodu wyjazdu z Wilna. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 19 b. 

m. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbę- 

dą się następujące promocje: 
я Do dode ĖS południe p. Heleny Hleb- 

Koszańskiej na doktora filozofji, o godz. 1-ej 

po poł. na doktora wszechnauk lekarskich: 

Jana Lipińskiego, Abrama Izaaka Kin sberga 

Wolfa Wiernikowskiego i Adeli z Fritzów 

Wysłouchowej. 
AKADEMICKA. 

marjańska akademików USB 

w Wilnie powiadamia, że w niedzielę dn. 20 

bm. odbędzie się w lokalu  sodalicyjnym 

(Wielka 58) o godz. 9 rano zebranie sodali- 

sów, abiturjentów i kandydatów, którzy pra 
gną zapisać się do sodalicji akademickiej. 

W tymże lokalu o godz. 4 pp. odbędzie 

się zebranie sekcji uświadomienia religijnego 

pod kierownictwem k _Kucharskiego. 

MUNIKATY. 
— Ze związku Literatów. W poniedziałek 

21 bm. o godz. 20 w sali związku zawodo- 
wego Literatów Polskich ul. Ostrobramska 
9, znakomity pisarz Hieronim Morstin mó- 
wić będzie na temat „Droga twórczej duszy 
polskiej". Szczegóły podane zostaną w naj- 
bliższym czasie. Bilety w cenie od 50 gr. 
do 3 zł. wcześniej do nabycia w księgarni 
Gebethnera i Wolffa Mickiewicza 7. | 

— Związek oficerów rezerwy podaje do 

wiadomości, iż w niedzielę dnia 20 paždzier 

nika o godzinie 10.30 w kościele św. Jana 
odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie tablic 

pamiątkowych po Pw. w obronie oj- 
czyzny bohaterach W.P.: 

śp. Józefie Drozdowskim, por. 3 pap leg. 
i śp. Oigierdzie Lesniewskim kapralu 205 pp. 

ochotniczego. 
— Sekcja Wileńska Towarzystwa Otola- 

rynologicznego. W niedzielę dnia 20' paź- 
dziernika rb. o godz. 10.30 w lokalu Kliniki 
Otolaryngologicznej USB na Antokolu od- 
będzie się posiedzenie Sekcji Wileńskiej To 
warzystwa  Otolaryngologicznego z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

) odczytanie protokułu z PORZE Ko 
posiedzenia, 2) pokazy chorych, 3) dr. T. 
WAGA „Wpływ narkozy  rektalnej na 
wątrobę”. 

— Ž komitetu pomocy biednym. We wto 
rek dnia 22 października o godz. 12 w poł. 
odbędzie się poświęcenie lokału odrestauro- 
wanego przez komitet społeczny pomocy bie 
dnym i walki z żeb. i włócz. w T-wie Do- 
broczynności, przeznaczonego na lokowanie 
żebraków i nędzy wyjątkowej. Prezydjum 
zaprasza jaknajuprzejmiej wszystkich człon- 
ków komitetu oraz gości, interesujących się 
sprawą zwalczania nędzy w naszem mieście. 

— (0) Z „Pogoni“. Jutro w niedzielę o 
godz. 11 nastąpi zamknięcie sezonu wioslar- 
skiego w „Pogoni*. Dzisiaj natomiast od- 
będzie się na przystani „Pogoni* tradycyjna 
sobótka z tańcami. 

. Walne doroczne zebranie sekcji wioślar- 
skiej „Pogoń”* dnia 3: listopada. aż 

— (y) Plenarne posiedzenie zarządu Wil. 
zrzeszenia woj. Związku Pracy obywatelskiej 
Kobiet. W niedzielę nadchodzącą o godz. 

` — Sodalicja 

  

  

Podrėž inspekcyjna p. Wojewody 
„W dniu 14 b. m. p. wojewodą Wł. Ra- 

czkiewicz w towarzystwie nączelniką wydz. 
bezpiecz. Tad. Bruniewskiego, p. 0. insp. 
waj. Zw. Kom Jana Mieszkowskiego i se 

kretsrza osobistego St. Staniewicza wyje- 
chał na inspekcję powiatów wileńsko-troc- 
kiego, oszmiańskiego, wilejskiego i moło= 
deczańskiego. 

W czasie swojej inspekcji p. wojewoda 
oprócz spraw ogólno administracyjnych, 
gospodarczych i sanitarnych interesował 
się pracą samorządów gminnych inspekcjo- 
nując szereg urzędów gminnych. 

P. wojewodzie towarzyszyli jednocze- 
śnie starostowie poszczególnych powiatów 
przyczem po raz pierwszy zastosowany 
zostął sposób inspekcji gminy przez stąro* 
stę innego powiatu. Celem takiej inspekcji 
jest zaznajomienie starostów z pracami in- 
nych powiatów aby dać im możność objek 
tywnej oceny i zaznajomienia się z różaymi 
sposobami prac samorządowych. P. woje- 
woda skonstatował duży postęp we wszy- 
stkich poczynaniach samorządów i specja- 
„vie zwrócił uwagę na prace wykonane na 

drogach w powiecie oszmiańskim. 

Inspekcja nigdzie nie była oczekiwana 
i tem większy należy położyć nacisk ra 
sprawność działania w szeregu straży 
ogniowych ochotniczych, które miały za- 
rządzone alarmy. Szszególniej wyróżniła 
się straż ogniowa w Graužyszkach, która 
otrzymała tytułem wyróżnienia kwotę i0U 
złotych na zakup narzędzi. 

W czasie inspekcji p. wojewoda doko- 
nał osobiście dekoracji nast. osób: 1) p. 
Luro Władysława p. o. dyrektora semina- 
AE naucz. w Borunach srebrnym Krzyżem 

asługi za pracę na polu P. W.i W. F., 2) 
p. Mastowskiego Feliksa sołtysa gromady 
Stara Rudnia, gminy Soły Krzyżem Bronzo- 
wym za zasługi na polu pracy kulturalnej i 
gosp., 3) p. Rusieckiego Franciszka wójta 
gminy Budsław srebrnym Krzyżem za pra- 
cę społeczną i samorządową, 4) p. Spirydo- 
wicza Szymona wójta gminy Chocieńczyce 
bronzowym Krzyżem za pracę spółdzielczą 
i społeczną, 5) p. Sarola Kazimierza właśc. 
apteki w Mołodecznie srebrnym Krzyżem 
za pracę kulturalną i społeczną. (y). 

10 rano odbędzie się w Wilnie w nowej sie 
dzibie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ul. Ostrobramskiej Nr. 19 parter, plenar 
ne posiedzenie zarządu wileńskiego zrzesze 
nia wojewódzkiego tegoż Związku. Z War- 
szawy z zarządu głównego przybędą na po- 
siedzenie i wygłoszą referaty: posłanka p. 
Eugenja Walśniewska i p. Cejzingierówna, z 
terenu zaś naszego województwa przybędą 
przewodniczące wszystkich oddziałów po- 
wiatowych. 

— Walne Zgromadzenie Związku pracu 
jacych Igłą. Zarząd Związku Pracujących 
igłą zawiadamia swych członków, iż Nad- 
zwyczajne Walne Zgromadzenie członków 
związku odbędzie się w dniu 20 bm. tj. w 
niedzielę o godz. 10 rano w lokalu przy ul. 
Zawalnej 1 m. 4. Na porządku obrad spra 
wy rejestracji do Izby Rzemieślniczej i wol- 
ne wnioski. 

Wszystkich członków uprasza się o jak 
najliczniejsze i punktualne przybycie. 

RÓŻNE. 

. — Obchód pamięci Orzeszkowej. 
Dowiadujemy się, że w związku z od- 

słonięciem pomnika Orzeszkowej w 

Grodnie ii Wilnie staraniem Narodowej 
Organizacji Kobiet odbędzie się uro- 

czysty wieczór poświęcony pamięci tej 

wielkiej patrjot»ki i literatki naszej. 
W organizacji bierze udział dyrek” 

tor Zelwerowicz ze swym zespołem i 

Radjostacja Wileńska. : 

Że względów technicznych zostaje 

to odłożone do dn. 7 listopada rb. — 

szczegóły zostaną podane w najbliż- 
szej przyszłości. УНх 

— (y- Poświęcenie pierwszej szo” 
sy powiatowej. Dziś o godz. 1 pp. od- 

będzie się uroczyste poświęcenie no- 

wozbudowanej szosy łączącej Ponary 

Landwarowem. ` ; 

Będzie to pierwsza na terenie woj. 

Wileńskiego szosa powiatowa, zbudo* 

wara staraniem pow. Wil-Trockiego. 
Uroczysty akt odbędzie się wpobli- 

żu kaplicy ponarskiej. 
— koje. yn wieįskich. Wziąwszy 

pod uwagę ogromną potrzebę podniesienia 

kultury gospodarstwa domowego. wiejskie- 

go, jak również współdziałanie kobiet w pod- 

niesieniu gospodarstw ORA Wileńskie To 

warzystwo Organizacyj i Kółek Rorlniczych 

postanowilo organizowač przy kėlkach Rol 

niczych, mleczarniach i ošrodkach ku temu 

się nadających Koła Gospodyń Wiejskich, 
które w zakresie pracy miałyby przedewszy- 

stkiem organizowanie i uproszczenie prac do 

mowych, hodowlę drobiu, trzody, warzywni- 

ctwo, gotowanie, szycie, wyrób wędlin i in. 

Zwa żywszy iż koła Gospodyń Wiejskich 
na terenie Wileńszczyzny są jeszcze bardzo 

mało rozpowszechnione i nie mamy przygo- 

towanych kobiet, któreby mogły stanąć na 
czele tych kół, Wileńskie Towarzystwo Orga 

nizacyj i Kółek Rolniczych urządza 3-dniowy 
kurs bezpłatny dla prezesek Kół Gospodyń 
Wiejskich i osób chcących pracować w za- 
rządzie. 

Kurs rozpocznie się 28 bm. o godz. 8 ra- 
no Mszą św. w Ostrej Bramie, następnie wy- 
kłady rozpoczną się O 9 min. 30 w sa 
li Stowarzyszenia św. Zyty, przy zaułku Każ 
mierzowskim 3 (naprzeciw Kina Miejskiego) 

W dniach następnych wykłady będą się 
odbywały od godz. 9 do 13 i od 15 — 18. 

Noclegi dla przyjezdnych pań zapewnione 
(bezpłatnie). 

Zainteresowane Panie prosimy o jaknaj- 
liczniejszy udział w kursie, 

Zgłaszać się wcześniej do Wileńskiego 
Towarzystwa  Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych Wilno, Sierakowskiego 4. pisemnie lub 
też osobiście. 

— (a) żydowski uniwersytet narodowy 
w Wilnie. W swoim czasie tutejsze żydow 
skie towarzystwo oświatowe „Wilbig* zwró- 
ciło się do władz z powiadomieniem że tow. 
projektuje utworzenie w Wilnie uczelni która 
by, upodobniała się do t.zw. uniwersytetu 
narodowego. 

Odnośne władze szkołne rozpatrzywszy 
powyższy projekt zasadniczo nie zgłosiły ża 
dnego sprzeciwu i zgodziły na otwarcie u- 
czelni. W związku z tem „Wiibig" przystę- 
puje już do zrealizowania projektu. 

— ie, Do wczorajszego felje- 
tonu o Jacku Malczewskim wkradt sie wsku- 
tek przeoczenia przykry błąd, zmieniający 
sens zdania: „Zamiast, która wydała tylu 
wielkich nic niewartych bogów* winni być 
„tylu wielkich i nic nie wartych bogów*. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś gra- 

ne będzie w dalszym ciągu arcydzieło litera- 
tury rosyjskiej „Rewizor* Gogola z Al. Zel 
werowiczem niezrównanym w roli Horodni- 
czego. Sztuka ta schodzi niebawem z re- 
pertuaru. Najbliższą premjerą będzie ostatnia 
nowość komedja A. Grzymały - Siedleckie- 
go „Maman do wzięcia* w reżyserij A. Zel- 
werowicza. Do sztuki tej przygotowano no 
'wą wystawę. W akcie 3-cim akcja toczy 
się w wagonie kolejowym. 

Część dochodu z premjery 
na ochronki Związku Pracy 
Kobiet. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś Jh po- 
żegnaln stęp czarującej pary znakomi- 
tych artystów stolicy Marii Malickiej i Ale- 
ksandra Węgierko w słonecznej i pełnej po- 
ezji włoskiej sztuce Nicodemiego „Świt, 
dzień i noc“. Dotychczasowe przedstawie- 
nia były tryumfem artystycznym i wywołały 
entuzjazm publiczności. 

Jutro w niedzielę poraz ostatni sensacyj- 
na sztuka Bergera „Powódź”, która ustąpi 
niebawem miejsca znakomitej komedji Crois- 
seta i de Flersa „Powrėt“. Dowcipny i fi- 
nezyjny djalog mistrzów współczesnej ko- 
medji francuskiej, znajdzie świetnych od- 
tworców w osobach pp. Ceranki i Molskiej 
oraz. pp. Detkowskiego, Wyrwicza - Wichro- 
wskiego i Ziembińskiego. Reżyserja Jerzego 
Waldena. 

— Przedstawienie dła młodzieży szkol- 
mej w Lutni. Dziś o godz. 3.30 po południu 
odbędzie się w tearze miejskim Lutnia spe- 
cjalne przedstawienie dla młodzieży szkolnej 

rzeznaczona 

bywatelskiej 

po cenach najnižszych. Odegraną będzie nie 4 

% ЗАВО& 

POSZLO IM O TRAMBOWKĘ. 

Nieszczęście chodzi po ludziach i najczę 
ściej zwała się na kogoś zupełnie nieoczeki- 
A. = kład 

'eżmy: taki przykład. 
Na ul. Mienia pracowało dwuch bru- 

karzy Wiśniewski i Czarnis. W pewnym mo- 
mencie podeszło do nich dwuch innych ro- 
botników, z których jeden nie pytając o ze- 
zwolenie wziął t.zw. trambówkę. Zaczęła 
się na tem tle kłótnia, a następnie bójka. | 

Właściwie bił się z nieproszonemi gośćmi 

tyiko Czarnis, a. Wiśniewski wziął trambó- 

wkę i odszedł. zy WA Róż 
Jeden z napastników, niejaki Wierzbicki 

Jan schwycił kamień, podskoczył z nim de 

odchodzącego Wiśniewskiego i uderzył go 

w głowę. 5 ; 

iśniewski zmarł po kilku dniach a Wie- 
rzbickiego aresztowano. Ę 

Przed sądem stwierdził on, że był pija 
nym i nie zdawał sobie dokładnie sprawy > 

tego co robi. : Н 
Sąd uwzględnił tą okoliczność jako ła- 

godzącą i wymierzył mu karę 2 lat i czterech 
miesięcy więzienia (y). 

TRZEBA BYĆ OSTROŻNIEJSZYM NA 

PRZYSZŁOŚĆ. 

Do kiosku znajdującego przy Zielonym 
Moście podszedł pewnego wieczora jakiś me 
żczyzna i poprosiwszy 0 EEE „zapłaci! 
banknotem 5 złotowym. Właściciel kiosku p. 
Krasowski zauważy odrazu, że banknot jest 
sfałszowany, więc nie mówiąc ani słowa wy 
ciął kawałek i oddał go kupującemu. Niezra- 
żony tem klient położył drugi banknot też 
fałszywy. Na ten raz p. Krasowski zawezwał 
pełniącego na moście służbę policjanta. Wła 
ścicielem fałszywych banknotów okazał się 
Salomon Rywkind. 

Przy rewizji znaleziono przy nim jedenaš- 
cie banknotów 5 złotowych z których, sześć 
fałszywych. Dokładnie nie mógł on określić 
chodzenia ich wskazując na to, że prawdo 
podobnie otrzymał je za węgiel. Takie tłoma 
czenie nie wyjaśniło sytuacji to też sąd 
skazał go za rozmyślne zbywane fałsyfika- 
tów na 3 mies. więzienia i na mocy amnesji 
darował tą karę. 5 

„Dż ems” 
Inowacją już nietyłko na skalę europej- 

ską, lecz amerykańską w międzymiastowej 
komunikacji autobusowej są luksusowe sa- 
mochody kolosy „Dżems”*. Wczoraj właśnie 
samochód taki ukazał się na ulicach Wilna 
—wywołując podziw publiczności. „Dżems* 
ten sprowadzony przez firmę „Autogaraże” 
„zabawił* w Wilnie narazie tylko dzień je- 
den, by po „wyprobówaniu.. dróg naszych— 
wrócić tu niebawem, jako stały środek ło- 
komocji. 

Wczoraj odbyła się próbna wycieczka 
„Džemsem“ do Niemencz Kolos ten — 
o wadze 5 i pół tysiąca . mknie równo, 
bez najmniejszych wstrząsów z szybkością 
do 90 klm. na godzinę ——jadąc czwartym 
biegiem bez zmiany przekładni. Trzeba zwró 
cić uwagę, że dla „Dżemsa* w czasie biegu 
nie istnieją wzniesienia terenu, zwłaszcza iż 
posiada tak elastyczny motor, który kiero- 
wany wprawną ręką w porę reaguje jak na- 
leży. Siła motoru zaledwie 72 i pół HP., fi- 
traż 24 kig. benzyny na 100 kim. „Dżems* 
składa się z motoru „Buicka* i nadwozia „pol 
skiej fabryki „Samolot'. Miejsc pasażerskich 
posiada. 27. Ma centralne ogrzewanie, wen- 
tylacje i hamulce. Dziś „Dżems* odjeżdża 
rogą okrężną przez Lidę — Baranowicze 

— Brześć do Warszawy. 
Życzyć pozostaje, aby ten wspaniały lu- 

ksusowy autobus, wrócił rychło na nasze 
drogi, jako stały środek lokomocji. w. 

smiertelna komedja A. Fredry „Wielki czło- 
wiek do małych interesów'* w obsadzie pre- 
mjerowej z A. Zelwerowiczem w roli głów- 
nej. : 

— Koncert Ignacego Dygasa. W ponie- 
dziatek najbliższy o godzinie 8 w. wystąpi w 
teatrze miejskim Lutnia znakomity tenor bo- 
haterskiej opery warszawskiej Ignacy Dy- 

gas. > interpretacji mA świetnego „i 
Sty usłyszymy najpiękniejsze arje z 
„Manru“ „„Verbum nobile“ i Dama pikowa“, 
oraz caly szereg piešni Moniuszki, Kartowi- 
cza, Niewiadomskiego, Czajkowskiego i Ra- 
chmaninowa. Zapowiedź koncertu at 
wielkie zainteresowanie. Bilety już można 
nabywać w kasie zamawiań codziennie 11— 
9 w. bez przerwy. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we w teatrach miejskich. Jutro w niedzielę 
o godzinie 3.30 odbędą się w obu teatrach 
miejskich przedstawienia udniowe 
cenach zniżonych. W teatrze na Pohulanch 

graną będzie sztuka ]. Kisielewskiego „W 
sieci”, w teatrze „Lutnia* „Wielki człowiek 
do małych interesów" z Al. Zelwerowiczem 
w roli Jeniałkiewicza. 

— Koncert lu bałałajkowego Dziś 
o godz. 8 wiecz. w lokalu klubu Handlowo - 
Przemysłowego przy ul. Mickiewicza 33 od- 
GE się a koncert znanego w Polsce 
słynnego rosyjskiego zespołu artystycznego 
im. W Andrejewa „połączone sa Za: 
bryckiego i b. Eugen. Dubrowina.). 

W ubiegłym roku jeden z tych zespołów 
a mianowicie E. Dubrowina dał w Wilnie 
szereg koncertów które cieszyły się niezwy 
kłem powodzeniem tak pod względem arty- 
st ycznym, jak i materjalnym. 

Obecnie ten sam zespół znacznie rozsze- 
rzony, po wielkich sukcesach na PWK przy- 
PA do Wilna z zupełnie nowym progra- 

em. 
„Program koncertu zawiera wiązanki ro- 

syjskich pieśni ludowych, romansów cygań- 
skich, tańców wschodnich i t.d. w wykona- 
niu chóru bałałajkowego i solistów. Bilety 
do nabycia w księgarni Lektor, Mickiewicza 

od 6 w kasie klubu. A 
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"9STEN SMOLL. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Intrygant. 
Heljos — Ostatni romans. 
Lux — Z raju bolszewickiego. 
Wanda — Atlantyda. | 
Piccadilly — Zagłada Rosji. 
Światowid — Titanic. 
Eden — Trędowata. 
Ognisko — Romans księżniczki (Niczy- 

dzieci PA 
Kino miejskie — О świcie. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 

— (c( Oszust w roli przedstawiciela han- 
dlowego. Od dłuższego czasu na terenie Wil- 
ma grasował oszust który podając się za 
przedstawiciela firm handlowych naciągnął 
eaiy szereg tutejszych kupców, którzy nie 
podejrzewając podstępu powypłacali mu za- 
liczki. 

Aferzystę ostatecznie zdemaskowano lecz 
w pościgu na ulicy Stefańskiej, zdołał on 
zmylić scigających go i zbiec w niewiado- 
mym kierunku. 

— (c) Kradzież w kancelarji notarjusza. 
kzżraelowi Garberowi (Kwaszełna 21) pod- 
ezas bytności w kancelarji notarjusza Bohu- 
szewicza skradziono z kieszeni 110 zł. 

Sprawcę kradzieży Berkę Libermana (Wił 
komierska 127) ujęto. 

— (c) Pierwsze ofiary czadu. Wczoraj 
w nocy z powodu zbytniego napalenia w pie 
cu uległy zatruciu czadem rodzina Unter- 
sząców i Ferdemantów zam. przy ul. Nie- 
mieckiej 35. 

Zatrutych dzięki szybkiej pomocy lekar- 
skiej zdołano po d.uższym dopiero czasie 
doprowadzić do przytomności. 

— (c) Płochliwy koń. Na ulicy Legjono- 
wej wystraszył się samochodu koń chłopski 
i począł ponosić. 

Siedzący na wozie Jan Gulowicz z pod 
Trok wypadł na jezdnię i uległ poranieniu 
głowy i rąk. U:ilokowano go w szpitalu žy- 
dowskim. 

‚ — (©) Wypadek samochodowy. Na szo- 
sie, koło Bołtupia auto kierowane przez szo- 
iera Pawła Dociata Kapłana (Królewska 7) 
najechało na wóz Antoniego Gilewicza mie- 
szkańca wsi Worniaty, gm. podbrzeskiej. W 
czasie zderzenia Gilewicz wypadł z wozu i 
doznał wstrząsu mózgu i licznych obrażeń. 
Odwieziono go do szpitala żydowskiego. 

— (c) Wypadków za ubiegłą dobę za- 
notowano na mieście 57. Z tego kredzieży 
było 6, przekroczeń przepisów administra- 
cyjnych — 37, zakłóceń spokoju — 12 i t.d. 

(c) Kradną ogony końskie. Zanoto- 
wano liczne wypadki obcinania ogonów ko- 
niom pasącym się na polach. Nieujawnieni 
sprawcy widocznie uprawiający to jako pro- 
ceder oszpecają konie ogałacając ich zupeł- 
nie z włosa. Ostatnio podobny wypadek za- 
notowano pod Kossowem gdzie w jed- 
nym tylko dniu obcięto ogony 40 konim, wi 
docznie ta sama banda przeniosła się już 
w tamte strony. 

— (c) Pozóstawienie dzieci. Wczoraj 
około godziny 4 pp. w drzwiach frontowych 
koło urzędu wojewódzkiego znaleziono 
dwóch chłopców w wieku 5 i 2 lat. 

Młodszy z nich chory, leżał na rozłożo- 
nem na progu palcie. Wezwany przez prze- 

chodniów policjant odwiózł chłopaków do 

komisarjatu.  Podrzutków skieruje się do 

przytułku, В ' : 

— (c) Pożar. We wsi Szklary gminy 
buchł pożar, który zniszczył 

yczyny pożaru nie są na- 

razie ustalone. Straty wynoszą 5 tys. zł. 

‚ — (с). ' nad „Przed 
kilku miesiącami pożar zniszczył część wsi 
Szlawy pod Ejszyszkami. Pożar wybuchł od 

podpalenia czego dopuścił się mieszkaniec 
tej wsi Adam Żamojda, mszcząc w ten spo- 

sób za niezezwolenie mu koszenia cudzych 
łąk. Zamojda narazie uciekł lecz przed paru 
dniami wrócił do wsi sądząc zapewne że 
zbrodnia jego poszła w niepamięć. 

Omylit się jednak ponieważ mieszkańcy 
wsi natychmiast go ujęli i ciężko pobili tak, 
że ledwie żywego zdołano go wyrwać z rąk 

SPORT 

WALNE ZEBRANIE _WIL. OKR. ZW. NAR- 
CIARSKIEGO. 

W niedzielę o godz. 12 w małej sali kon- 

ferencyjnej urzędu wojewódzkiego odbędzie 

się walne, konstytucyjne zebranie Wil. Okr. 

Związku Narciarskiego. | AE 
rogram dnia przewiduje: zagajenie — 

delegata zarz. głównego p. Szwykowskiego, 
wybór przewodniczącego, referat delegata 

rudomińskiej 
kilka budowli. 

  

komisji da polskiego Zw. Narciar- 
a skiego — kpt. wałca na temat: „Orga- 

nizacja, cele i zadania związku*, uchwalenie 
statutu, wybór władz i wolne wnioski. 
"Wszystkie kluby proszone są o wydele 

gowanie delegatów upoważnionych do wzię 

Ga udziału w obradach. (y) 

ROA NOWEJ PLACÓWKI 
PORTOWEJ. 

W dniu wczorajszym odbyło się uroczy- 
ste RON i NE e placówki 
sportowej jaką jest sala gimnastyczna © 
pe Ośrodka W.F. Wilno. 

> poświęceniu obecni obserwowali po- 
kazowe lekcje gimnastyki, gry ruchowe, 
szermierki, oraz boksu. Na zakończenie, pó 
rozdaniu świadectw absolwentom kursu pod 
oficerskiego wyświetlono film sportowy. 

Powstanie nowej placówki sport wileń- 
ski zawdzięcza w znacznym stopniu nie- 
strudzonej energji kpt. T. Kawalca, którego 
jak ZY z żalem, odwołują do Warsza- 
wy (y i 

2 gy nogomi za widmem 
Dan uśmiechnął się ponuro, myśląc 

o tem spotkaniu. Hrabia Lazard nie 
nie omieszkał naturalnie przedsię- 
wziąć wszystkie możliwe śródki ostroż 
ności i zastawił sieci na wroga, by 
pomšci- przegranę i unieszkodliw'č go 

a zawsze. 
Metodycznie i cierpliwie wypróbo” 

wywał najprzeróżn'ejszych połączeń 
na marmurowej tablicy. Drżące, wy- 
prężone druty nadsłuchiwały najmniej- 
szych szmerów. 

Nagle na tablicy mignęła czerwona 
lampka i zgasła. Dan szybko włożył 
klucz do odpowiedniego otworu i za- 
czął słuchać. 

Szepty jakieś krzyżowały się i nie 
można było rozróżnić słów. Po pięciu 

minutach starań i zmian, Dan posły- 
szał, wreszcie głos hrabiego Lazarda, 
rozmawiającego przez telefon z nie- 
wiadomym człowiekiem. 

Udało się uchwycić słowa, wyrwa- 
ne ze środka zdania i trudno byłoby 
określić od czego rozpoczęła się roz- 
mowa. 

— ..Widziałem go i przekonałem 
się, że to on, — mówił hrabia. — Nie- 

    

Ha srebrnym ekranie 

„INTRYGANT* W HOLLYWOOD. 

Jakoś łatem tego roku, jako recenzent 
kinowy „Słowa”, otrzymałem, od bawiące- 
go wówczas w Wilnie przedstawiciela Pa- 

raumountu, zaproszenie na pokaz najnow- 
szych filmów tej wytwórni, mających wejsć 
na ekrany wileńskie w bieżącym sezonie. 

Wtedy to, latem, oglądałem po raz pict- 
wszy „Intryganta“. 

I mimo, iż od pokazu urządzonego 

wtedy w „Heljosie* dzieliło mnie zaledwie 

kilka miesięcy, z niemniejszem niż po raz 

pierwszy zainteresowaniem, szedłem w Śro- 

dę do Hollywood na premjerę „Intryganta“. 

Ze spokojnem sumieniem zaliczyć mogę 

ten obraz do najlepszych na jakie światowa 

produkcja filmowa dotąd się zdobyła. 
Zbyt świeżo mamy w Wilnie w pamię- 

ci widowiska teatralne „Reduty*, abyśmy 

sobie mieli przypominać historję śmierci Pa- 

wła I, którą w tak cudowny sposób przed- 
stawił w swej sztuce Mereżkowski. 

Jakże świeże są jeszcze wśród nas wra- 

żenia z tej wspaniałej kreacji aktorskiej, ja- 
ką na scenie Redutowej dał Wilnu w roli 
cara Pawła | występujący Kazimierz Juno- 
sza Stępowski. Ę 

„lntrygant*, aczkolwiek przedstawia te 
same fragmenty historji Rosji, co dramat 
Mereżkowskiego, nie jest filmem za kanwę 
ten właśnie dramat mającym.. 

Jest „Intrygant* obrazem osnutym na 
tle sztuki scenicznej Alfreda Neumana. 

Ponieważ jednak jest obrazem historycz- 
nym, biorą w nim udział te same postacie 
historyczne co w sztuce Mereżkowskiego. 

„Intrygant“ ma dwie postacie główne: 
Cara Pawła I i Pahlena. 

Pierwszą z nich kreuje Emili Janings, 
drugą Levis Stone. 

Umyślnie na wstępie recenzji przypom- 
niaiem mym czytelnikom wystawiony w Re- 
ducie dramat Mereżkowskiego, aby teraz, z 
kolei, mieć możność przeprowadzenia po- 
równań między Pawłem I — Junoszy Stę- 
powskiego i Pawłem — Janingsa. 

Zgóry zgadzam się, że film i scena to 
nie to samo. 

Być może Stępowski w roli cara Paw- 
ła w filmie wypadłby inaczej niż Stępowski 
w tej samej roli na scenie, ale jedno wy- 
daje się oczywistem, że car Paweł — Stę- 
powskiego lepszy był od cara Pawła — Ja- 
ningsa. ю 

Przedewszystkiem odnosi się to do stro- 
ny zewnętrznej typów. 

Car Paweł I Stępowskiego — to syl- 
wetka nawskroś męska, sprężysta, przener- 
wowiona w swych ruchach, 

— Car Pawei — Janingsa — to postać 
degenerata, w której tchórzostwo, słabość 
i zniewieściałość o lepsze walczą. Zresztą 
sama maska, sama charakteryzacja Janingsa 
nie wydają się być trafne. 

Za dużo w nich jest ze starej baby, a 
zamało z nieszczęśliwego cara. 

I teraz dalszy ciąg sylwety Pawła I w 
„Intrygancie“. 
„ Gdy się na nią patrzy, ma się wrażenie 
że ten car nieszczęśliwy to szaleniec i tylko 
szaleniec, zdolny do najbardziej nieprzewi- 
dzianych odruchów, zdolny do czynów, na 
które tylko warjata stać. 

„ „To ujęcie roli nie wydaje mi się całko- 
wicie tratnem. Bardziej mi pod tym wzglę- 
dem trafia do przekonania kreacja Stępow- 
skiego, który obok momentów niepoczytal- 
ności, miał także w swym carze Pawle i 
momenty kompletnej świadomości. 

Takie ujęcie Pawła I zdaje się bardziej 
prawdzie historycznej odpowiadać. 

‚ А1 Janings jest wielkim aktorem, jest 
wielkim talentem aktorskim i temu to przy- 
pisać należy, że raz na. nieodpowiednią, zda- 
niem mojem drogą wkroczywszy, idzie nią 
bez załamań i wahań, bez zboczeń i skrętów. 

Daje w swoim rodzaju, w swojem sui 
generis, ujęciu, postać ciągłą, bardzo kon- 
senkwentnie cieniowaną, bardzo jednolitą, 

Na to, na taką grę zdobyć się może 
tylko Janings. 

Postać Pahlena jest grana przez drugie- 
go bohatera „Intryganta”, przez Levisa Sto- 
ne, mistrzowsko. 
. . „Artysta ten ma także zasady umiejętno- 
ści i talentu, tak umie niemi wspaniale ope- 
rować, że występ jego — to koncert gry 
aktorskiej, który na plan pierwszy wysuwa 
wykonawcę roli, niezależnie od jej pierwszo- 
planowego w filmie znaczenia. 

Tło opbrazu bardzo starannie opraco- 
wane, stroje, statyści całkiem na wysoko- 
ści zadań. 

Można „Intrygantowi“ zarzucić iż nie 
jest on wierny, jako obraz historyczny, hi- 
storycznej prawdzie. ' 

Rzecz pewna — zarzut taki wiele ma 
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ma najmniejszej wątpliwości. Mówię 

ci, że byłem w jego laboratorjum. Cur 

dem tylko uaało mi się wyrwać żyw- 

cem z tego. piekła. Tak, dziś o dziesią- 

tej... przynajmniej tak właśnie sam po” 
wiedział. Nie wiem, czy przyjdzie, czy 
się nie przestraszy. Być może, powie- 
dział, tak tylko dla tego by udać od- 
ważnego, chociaż nie mogę odmówić 
mu wielkiej siły i odwagi! On zna ad; 
res Tanci,ego Tak... chciałem tam zja- 
wić się osob*ście dziś wieczorem. — 
Ale pan mówi, że on... 

— Nie mogę mówić o wszystkich 
szczegółach przez telefon. Pewien je: 
stem, że on nas podsłuchuje w tej 
chwili, chociaż umyślnie telefonuję nie 
z domu. 

— Tanci będzie w domu? 
— Nie, Tanci już wie co ma ro 

bić. Jeśli tam w nocy dojdzie do awan- 
tury, to DTanci musi być od tego jak- 
najdalej. Nie ufam mu. Robi wrażenie 
człowieka, który każdej chwili może 
się przerzucić na stronę policji. Dan 
przestraszył go tak strasznie, że od ra- 
na do nocy drży cały. Dlatego wolę 
żeby on nic mie wiedział, a wy pamię- 
tajcie, że nawet nazwiska jego nigdy 
nie słyszeliście. 

— Czy pan życzy sobie, 
sam był tam obecny? 

  

żebym 

® 

słuszności, ale czyż i sztuka Mereżkowskie- 
go jest od A do Z obrazem historycznych, 
za rządów cara Pawła I wydarzeń? 

Czy wreszcie historja, sucha i ścisła hi“ 
storja, stanowić może temat dla tilmu, jego 
jedyną fabułę? 

Owszem jest to możliwe, ale wtedy hi- 
storyczna dokładność obrazu może być osiąg 
nięta kosztem jego ciekawości, jego możli- 
wości budzenia zainteresowania u widza. 

Dlatego trzeba pamiętać, że historja pi- 
sana i scenarjusz filmowy, to rzeczy różne, 
o różnych zadaniach. 

Dlatego od sztuki filmowej, jeśli już ma 
mieć coś z historją wspólnego, należy wy- 
magać wiernego tła historycznego, ale by- 
najmniej nie wyeliminowywać z niej fanta- 
zji autora opracowującego scenarjusz. 

Pod względem prawdziwości tła histo- 
rycznego jest „Intrygant“ całkowicie w po- 
rządku, Omega. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

Obejrzyj fowar krajowy 

SEESZKCTZOR INIT 

RADJO. 

Sobota, 19 października 1029 r. 

„11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
heinał z Wieży Marjackiej w Krakowie 
12,05-1310: Poranek muzyki popularnej 
w wykonaniu ork. Makabi. 13.10—13.20: 
Komunikat meteorologiczny. 16.35 — 16,55: 
Program dzienny, repertuar teatrów i kn 
i chwilka litewska. 16,55 — 17.20: „Wraże- 
nia z Niemiec* II odczyt wygł. Jerzy Wy- 
szomirski „17.20 —- 17.45: Feljeton wesoły 
w wykonaniu Karola Wyrwicza-Wichrow- 
skiego. 17,45 — 18,45: Audycja dla dzieci 
„Słowik* bajka Andersena radjofon. p. He- 
leny Markiewiczówny w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. Muzyka oryginalna Eugenjusza 
Dziewulskiego. Transmisja na inne stacje 
18.45- 19,10: „Kłos panny* z okazji przyja” 
zdu L. H. Morstina do Wiloa — odczyt 
wygł. Witold Hulewicz. 19.10 — 19. 20: 
Muzyka z płyt gramofon. 19.20 — 19.40 
Czytanka aktualna „Rycerze wschodu* Il 
część. J. К. Bandrowskiego. 19.40—20.05: 
Program na tydzień następny. sygnał czasu 
i rozmsitości. 2005 — 20.30: „Z tygodnia 
na tydzień*. 20.30—23.00 Tr. z Warszawy 
Koncert. 23,00— 24,00: Muzyka taneczna z 
rest. hotelu Bristol w Wilnie. 

  

GIEŁDA „WARSZAWSKA 

18 października 1929 r 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Belgja 124,53, 124,84, 124,23, 

Kopenhaga 238,49, 239,09, 237,89 

Budapeszt 155,55 , 155,95 155,15 

Holandja 359,10 — 360,— — 358,20 

Londyn 43,—, 43,54,5 43,33 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 35,07 35,16, 34,98 

Praga 26,39, 26,45,5 26,33, 

Szwajcarja 172,53, 172,96, 172,10 

Bukareszt 5,3125 53131. 53118 

Stokholm 239,48, 240,08 — 238,88 

Wiedeń 125,35 125,66, 125,04 

Węgry 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,71, 46,82, 46,60, 

Marka niemiecka 212,92, 

Gdańsk 173,05. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 18 października 1929 r. 

Banknoty. 

Łaty łotewskie — 171. 

Czeki i wpłaty. 

New York — 8,89 8,89. 

Papier. procentowe państw. 

5 proc. Pożyczka Premj. ser. II 1926 r. 
5 dol.—63,25 63, 64,2563 i pół. w złotych. 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski Zł. 125—164, 

— Tak, ze wszystkimi swymi 
ludźmi. W tem widzę jedyny ratunek. 
Pamiętaj, że jeżeli dziś, z nim nie skoń 
czycie, jutro on skończy z nami! 

— Słucham wodzu! Jest nas ośmiu. 
Czy to dosyć? 

Lazard nic nie odpowiedział. Czer- 
wona lampka zgasła: rozmowa skoń- 
czyła się: 

Dan zdjął słuchawki, ale nie zdą- 
żył je odłożyć ma stół, gdy obejrzał się 
zdziwiony: ktoś cicho stukał do drzwi. 

Pukanie powtórzyło się uparte i do- 
kuczliwe. Myśl Valmona Dana praco” 
wała ż naprężeniem. Kto to mógł być? 
Nikt tu nie przychodził. Dan nie przyj- 
miował w laboratorjum nikogo, prócz 
hrabiego Lazarda. Landring Dant nie 
miał przyjaciół , ani znajomych Były 
więc dwie możliwości: gdyby to była 
policja, jedyną możliwością ratunku 
było pozostanie w kostjumie posłańca 
i odegrywanie nadal jego moli. Jeśli 
zaś tym pukającym był Tanci, koniecz- 
nem było ukazać mu się w zwykłem 
ubraniu. Gdyby bowiem Tanci ujrzał 
go w kostjumie posłańca, tajemnica 
wydałaby się i za pięć minut policja 
zaczęłaby szukać posłańca. 

Pukanie powtórzyło się, lecz tym 
razem jeszcze głośniej i bardziej sta- 
nowczo. 

ow o 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od ania 19 ao 23 października 1929 r. wiącznie będzie wyświetiacy film: 

„@ $WICIEĆ* 
(MIS5 CAVELL). Niezapomniana tragedja sądu wojennego bezlitosnych kapłanów wojny, która 
rozegrała się o św cie 12 października 1915 r. w St. Gilles. Aktów 10. W roli głównej: SYBILLA 
THORNDIKE, oraz wojska niemieckie, jeńcy belgijscy; lotnicy angielscy, personel szpitala w 
Birkensdaele, sąd wojenny niemiecki, etc. Kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „DZIŚ TAŃCZY MARJETTA*. 

  

KINO-TEATR 

  muzyczna ilustracja. 

Film ze śpiewem. 

Najpiękniejszy sukces ostatnich czasów! 

„HuELios“ | Jan PelroGicZ 
w potężnym dramacie erotycznym 93 
ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 15. 

Ostatni Romans 
Film wzruszaj 

Będą wykonane odpowiednie romanse. 

ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN, 
Najpopularniejszy mężczyzna świata, bożyszcze kobiet 

` 

6 (Adjutant jej książęcej 
mości), 

W rol. główn.: męczen= 
/ nica mitošci Hr. AGNES 

ącej treści! Przepych! Wystawa! — Špiewno- 
— Na premjerę tonorowe bilety nie ważne 

  

KINO-TEATR B 
„HOLLYWODD" 

Mickiewicza 22. i Sztuki za najlepsze 

Rewelacyjny super-film 
sezonu, reżyserji niezrównanego ERNESTA LUBITSCHA gg 

uznany przez akademię Nauki 
arcydzieło Emila Janinngsa 

obecnego INTRYGANT“ 
który odgrywa rolę Cara Pawła I-go. W pozostałych ro- 
lach: FLORENCE VIDOR LEwIS STONE i NEIL HAMIL- 

TON. Oszałamiający przepych dworu carskiego w 18-tym wieku. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
ORKIESTRA KONCERTOWA. W poczekalni specjalna transmisja radjowa. 
  

  

iKursy Kierowców Samochodowych '| 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 28 października r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XL AMATORSKIEJ dla Pań i 
tygodniową i w grupie XLI 

zawodowych z nauką Ż i pół miesięczną. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek_ rolniczych. 
  

   
  

  

  

$ILNEIGH 
elektryczne 

prądu 

trójfazowego 1 stałego 
prądnice 

przetworniki olejowe 
STOCZNIA GDAŃSKA, 
Gdeńsk i składy tejże: 

  

jęcie: Od 5—1 

  

choroby. weneryczne, orąz Gabinet Kosme- 
skórne i płciowe, ul.tyczny Usuwa zmar- 
Mickiewicza 9, wejście gzczki, piegi, wągry, 
z ul. Śniadeckich 1, łupież, brodawki, ku. 
przyjmuje od g. 1--2 
i od 5—7 p. p. 

DOKTOR 

A.Blamawiez | 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy” 

13—7. 

— sów. Mickiewicza 46. 

  

z kapitałem zł. 10— 
15 tysięcy POSZU- 

KIWANY do przedsiębiorstwa | 

pełaym ruchu. Zgłaszać się: Jagiel- 

m 

Wspólnik 

—1 lofska 3 m. 19 о4 & 3—4. 

ZAWODOWEJ. dla kierowców m 
: ul. Wielka 21. pyseaw=negg „Sprzedam a 

sekretarjat kursów | (Telef. 921). = AKUSLERNŲ mm | ośrodek 100 ha, 

m El masina | coins 
265у—7, Doktėr-Medycyny P 24 

* pukiEwiez  AKISZGKAŚWIAOWIMA | wentorz” żywy i 
martwy, 2 k m. od 
miasta powiatowe- 
go, 45 od Wilna, 
przy szosie, tylko 
poważnym reilek- 

rzajki, wypadanie wło- tantom. Bliższą 
  

W. Olsejkowa 
WRÓCIŁA 

przyjmuje chorych 
na oczy od godz. 
10—12 i od 4—5,   

  

m. 6. 
Doktor Medycyny 

Jagiellońska 9—3. 

wiadomość: portjer 

z. 10.000 złotych 
sprzedamy dom 

o 4 mieszkaniach, 
placu 150 sąż. kw,, 
dla nowonabywcy 
mieszkanie wolne 
Dom H-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

ki Tau HB 

Am==27 
: Gabinet 
Racjonalneį Kosme- 

  

    
  

Stocznia Gdańska, Wilno, аааар o Wilno, © tel. 9-05. 
ul. Jagiellońska $m.12,] — В. BIASBERG w piewicza Ji m. 4. BOLWARK wici 

NAA” : tel. 8-84. i ace Trol „kobiecą  kon- Friz Wilna, 0b- 
Sz. Rudomiński, Wilno, Zawalna 28. WILEŃSKA З te- ip, | seruuje, kų szar okolo 35 ha, 

A. Krauze, Biatystok, ul. Sienkiewicza 7. 6905-79 lefon 567. Przyjmuje iej ь si ь “;‘;{і’ ‹!)!е'_'аі SEA 

G. Gubar i Synowie, Baranowicze, Ułańska 15. od 8do 1 i0d5 d0 Š S tuczne opalenie ce- Ais а 

"m DoktórNedycmy |sbw | łupież. — ар imi dozą . -| natychmias za 
e WNUKA | M. Mienickl |nowsze zdobycze ko-| 30.000 złotych 

m FARBIARNIĄ FUTER a a B Adjunkt kliniki | smetyki racjonalnej. D, H.-K. „Zachęta“ 

8 6 я ' LEKARZE skórno-syfil, Uni- | Codziennie od g; 10—8| Mickiewicz 1 

s „Fufropoi“ : D| wersytetu "S. B. W_Z. P. 43.) tel. 9-05. mo 
R % d s 27 70 Uu po powrocie wzno- KOBIECĄ r 

8 ul. Popławska 30. Si bosch wit przyjęcia, Wi UFOdĘRozerwuje, [Soczi 
a Farbujemy wszelkiego rodzaju futra. E ZELDOWIEZ Es 3 3:0 dz. | doskonali, odświeża. g hUKALE Ё 

E Biuro: W. Pohnlanka 23, m. 17. В | ** Iš 4—1 po poł. usuwa braki i skazy. 8, 

cor, wanaryczaa, |= DO Poł Regia ię "pa В от на 
da I Br. POPILSKI Gabinet _ Kosmetyki 

i, ŽĄDAJCIE 
KA we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

Prow, A, PARKA pg 
| 

środka od odcisków 

moczowych, od 9 
—1, ой 5—8 wiecz. choroby skórne i we- [ eczniczej „CEDIB* Pokój 

Hryniewiczowej. i 
umeblowany do wy- 
najęcia. Królewska 3 
m. 5. — 

  

Elektroterapia | ag ode. 10 do Li odd; 
(diatermja). 4 p.p. W.Pohulan- Ex 9. Przył. 

Kobieta-Lekars | Ёа % róg. Zawajnej = 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZA- 
DOW MOCZOW. 
ed 12—2 i 0d 4-6, 

  

0г. @. ФОБЕЗОВ 8 
weneryczne,  moczo- fi 
płciowe i skórse, Ul. rzeWUSYW ZW 
Wileńska 7, tel. 1067. 

  

  

— To jubiler, — mruknął do sie- 
bie Dan, przebierając się szybko, — 
jubiler, mógłbym się o to założyć. Ро- 
licja nie pukałaby tak ostrożnie... 

Szybko włożył zwykłą marynarkę, 
schował pod stołem paczkę z kostju* 
mem posłańca i cicho podszedł do 
drzwi, nagłym ruchem otwierając je 
na rozcież. 

Na progu stał Tanci. Zmieszany i 
oszołomiony tym nagłym ruchem, stał, 
mrugając czerwonemi powiekami. Dan 
poznał odrazu człowieka, który potrą- 
cił go w kolejce podziemnej. 

— Proszę nie strzelać sir... nie trze- 
ba strzelać, błagam pana! — szeptał 
jubiler, z przestrachem przyciskając 
się do ściany. — Proszę się nie oba- 
wiać. ja przyszedłem pomówić... Ja... 
ja chciałem wyjaśnić. 

— Czego się tak przestraszyliście? 
— zapytał spokojnie Dan. | 

— Tego przedmiotu, który pan ma 
w ręku. Proszę to schować, sir. On 
może wystrzelić. A ja... ja... 

— Czego tu chcecie? 
— Chciałem pomówić z panem... 

uczciwie... prywatnie. 
— Zmęczyła was już służba u hra- 

biego Lazarda? 
Tanci spojrzał bystro na niego i 

zagryzł wargi. 

     

        

POSADY a 

RÓŻNE 

A 

   

WAWAWA 
KOBRÓ | 32 
AWWAWAW 

SAGÓ 
ROŚLINNE 

  

p 

ut. Mickievicra24, | =LLIS „— ———-—- POszukuję pracy : 
н ы tel. 277. dozorcy domu, lubna Wznowiona 

@ Dziś w jadłodajni в Doktór.MadyCYNY wyjazd pisarza pro-pracownia krawiecka 
E niais (SW Zsiyszobi в DOKTOR 8. EYMBLE wentowego, ekonoma sukien, płaszczy, futer 
g imieni Sw. yty obiady smaczne, czy gajowego. jestemi przeróbek po с 
m Zdrowe : tanie — tylko dla smako- @ aryłkiewiczowa choroby skórne, we- z. Sicem z Rosji. 2 # еаоы%рпусі_ 
m szy Od 1 zł. 50 gr., do 1 zł. Przyjdź @ przyjmuje od g. 11- 12 czne | mOCZO- posjądam wykształce- Przyjmuje także do 
R raz, a staniesz się stałym gościem. M ; od 5—6. Chorobypłciowe. Elektrotera- nię sześć klas gim-nauki uczenice. Sko- & Nasze hasło „Swój do swego po M skórne, leczenie wło- Bi% Słońce górskie, nazjum, kursy i odpo- pówka 7 m. 8 

swoje", Zapraszamy: Związek Kucha- M sów, operacje kosme- Hiatermja, OUT wiedne referencje: WŁADYSŁAWA. 
B rek im. Św. Zyty, zaułek Kazimie- B tyczne i kosmetyka Mickiewicza 12, róży opęcnej chwili 09Et-Z 
E rzowski Nr 3, vis A vis Miejskiego EB |ekarska. Wilno, Wi- Tatarskiej 9—2 i5— znajduje a ax a 
Kina. —I_8 leńska 33 m. 1, — W.Z.P. оее о@ bardzo 

krytycznych materjal- ZGUBY 
nych warunkach, bez 

PRN ПЛВЕ R srodków do Зусйа. ОБЕЧИВНИНЕЗНЕНЯ 1 ОЕа 
Sa S AG UI. Tuskulańska 12 ZAGUBIENIU 

r m. 4, Wilno. Ignacy dowodu osobi- 
Mienicki. 0 stego wydanego 

w r. 1926 przez Sta- 
rostwo Wileńsko- 
Trockie, na imię Żwi- 

| kiewiczowej Wincenty 
zam. w zaść. Lepoła- 
ty, gm. Niemenczyń- 
skiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego. —o 

Zginął pies 
angielski buldog, wa= 
bi się Dżoj. Znalazcę 

| 

= 

: 
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YRA 

Zz DYW:    

— Chciałem panu dopomódz sir,— 
wyszeptał. — Mógłbym dużo panu 
opowiedzieć, dużo nieznanych panu 
rzeczy. 

Proszę mi zaufać... tylko tego prag- 
nę. Zaryzykowałem bardzo, przycho- 
dząc dziś tutaj. Policja goni mnie tak 
samo jąk pana. 

Dan nie zamykając drzwi, odszedł 
na bok. Tanci wszedł, nerwowo oglą- 
dając się dookoła. Dziwne, nieznane 
maszyny w laboratorjum, napełniały 
go strachem, głuchy pomruk dynamo 
maszyny budził niepokój, a sieć dru- 
tów, rozpiętych na ścianach, z bly- 
skającemi miejscami kolorowemi lamp- 
kami wydawała się koszmarną paję- 

A N 1 — No, mówcie, pocoście przyszli 
tutaj? S m 

- Ostry, zimny głos, rozległ się nad 
samem jego uchem i drżenie wstrząs- 
nęło jego ciałem. | 

— To... chodzi o hrabiego Lazar- 
da, — odpowiedział szybko... — Nie 
wiedziałem, że pan wie o nim... jak 
Boga kocham — nie wiedziałem. My- 
ślałem, że idopiero ja pierwszy tę ta- 
jemnicę panu odkryję. 

Wiem wszystko, czego mi trzeba 
o waszym „wodzu. Znam również 

wasz adres: Cort-Roy Oldgat. Wiem 

  

francuskie  nadeszło Proszę odprowadzić 

do sklepu A. JANU-Za wynagrodzeniem, 
SZEWICZA. Zamko- Ul. Biskupia 12—13. 
wa 20-a, tel. 8-72. -z 0. Beim. 

również, że dziś wieczór urządzono 
tam zasadzkę dla mnie. Wy... 

— Nie, pam się myli, sir, — przer- 
wał przestraszony Tanci. Już mam po 
tąd całej tej sprawy — to mówiąc po- 
kazał na szyję,-— Postanowiłem rzucić 
to... Od tego dnia, ikiedy pan wmieszał | 
się zrozumiałem, że zginęliśmy. Posta- | 
nowiłem pomóc panu. Jeśli mnie złapią 
może będzie to stanowiło okoliczność 
łagodzącą. Wiem, że mnie złapią, 
wiem napewno...   — Rozumiem, chcecie mnie uspo- | 
sobić przychylnie do siebie i mam na- / 
dzieję, że zmniejszą wam za to karę 

Tanci pokiwał głową twierdząco. 
— Tak sir... Przyszedłem uprze- 4? 

dzić pana o tem, co czeka pana dziś 
w nocy w mojem mieszkaniu. Pan przy 
puszcza, że hrabia przygotowuje tam 
zasadzkę i kilkunastu ludzi napadnie 
na pana? Myli się pan. Wódz chce się 
osobiście z panem rozprawić! A jeśli 
mu się to nie uda, postanowił wejść na. 
drogę ugody. Nie chce więc wpląta/ / 
w to swych ludzi. Dziś może paw ż- 
łatwością zapanować nad nim, przy- 
szedłem to właśnie panu powiedzieć. 

   

   

    

    
     

    

  

iedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23.  


