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Wielkie wypadki zbliżają się 
Z Niżej drukujemy telefon naszego 

warszawskiego korespondenta, wska- 

zujący, że p. marszałek Daszyński 

wyjść. Chcą z hałasem zejść ze sce- 

ny w tym pierwszym akcie życia pań- 

stwa polskiego, który się nazywa 

grają endecy. Można do nich zasto- 
sować przysłowie, że kłamstwem 

Świat przejdziesz, ale niem nie po- 

Tardieu utoorzył gabinet 
Jak się rozwijał kryzys 

Paryż, 28 października. domo, że przeciw „partycypacji* wy- 

` 

czy ten nie odmówi udziału w gabine- 
całkowicie stracił panowanie nad sobą. konstytucją 17 marca. Potrzebny jest wrócisz. Szeptali, insynuowali, kłamali: Dziś, siódmego dnia po obaleniu Powiedzieli się prezes klubu Leon cie Kea a bez so: 

i i i - i Е Ь Е Dani aisiais 2 + Blum, sek ji ret stów, b. premjer udział swój obieca Zatarasowuje wejścia do Sejmu, za- im ten eiekt poto, aby w akcie. dru- „nie wierzcie Piłsudskiemu, bo to le gabinetu Briand'a, nie ma jeszcze Fran Plum, oraz sekretarz раг Pawe = es o a раНта у 
biera bilety, przemawia do wožnych— 

jednem słowem gra swoją rolę Al- 

manzora zapowietrzonej Grenady par- 

lamentaryzmu polskiego. Zarządzenia 

pana marszałka Daszyńskiego mają 

wyraźnie prowokacyjny charak- 

ter, odmowa rozmowy Zz Prezyden- 

tem Rzeczypospolitej stawia p. mar- 
szałka Sejmu w kolizji z tą samą 

konstytucją 17 marca, której tak niby 

broni. Marszałek Sejmu nie powinien 

według konstytucji 17 marca dykto- 

wać Głowie Państwa, kogo ma przyj- 

mować u siebie, a kogo nie. Jeśli 
marszałek Daszyński został obrażony 
przez Marszałka Piłsudskiego, to tem- 

gim, który się będzie nazywał „kon- 
stytucja oktrojowana“ na ten' efekt 
się powołać. Chcą teraz zejść ze sce- 
ny w możliwie jaskrawy sposób. Ni. 
czem nie ryzykują, bo wiedzą, że ich 
wołania o rewolucję, któremi grożą, 
pozostaną zupełnie bezpłodne. Mogą 
więc schodząc ze sceny nieść przed 
sobą swój kult do  „„nieodpowiedzial- 
nego frazesu“, 

Z całą świadomością powtarzamy 
jeszcze, że wielkie dziejowe wypadki 
nadchodzą. Konstytucja 3 maja przy- 
szła zapóźno. Zaprojektowała silną 
władzę, ale miało to już znaczenie 
tylko ideowego testamentu. Polska 

wica, to socjalizm". Dziś staną po 
dwóch stronach barykady gobóz  Pił- 

sudskiego i obóz lewicy. Gdzież są 

endecy? Czy przypadnie im nędzna 

rola cfurów lewicy, ciurów na lewi- 

cowym hinterlandzie, czy tylko jesz- 

cze nędzniejsza, mizerniejsza, podlej« 

sza rola biernych Świadków jakichś 
Pętających się w tym dramacie , pol- 

skiego życia „„lisznich liudiej 

Połóg kobiety jest boleśniejszy od 

innych poiogów, a jednak rodzi się 

człowiek, istota doskonalsza ponad 

stworzenia tego Świata. Bolesny i 

ciężki jest proces narodzin naszego 

cja nowego rządu. Niewiadomo także, 
czy go będzie miała jutro. W każdym 
jednak razie zainteresuje czytelników 
para informacyj na temat genezy obec- 
nego kryzysu, oraz jego rozwoju. 

Przedewszystkiem odrzucamy tezę, 
że kryzys z 22 b. m. był niespodzian-- 
ką. Nie dla wszystkich w każdym ra- 
zie. Socjaliści i. radykałowie już od 
dwuch miesięcy przewidywali rozbi- 
cie się większości centrowo prawico- 
wej na gruncie palityki zagranicznej i 
wszystko czynili aby kryzys nastąpił. 
Mieli niewątpliwie w rządzie sojuszni- 
ka, a był nim sam p. Briand... Na kon: 
gresie radykałów w Reims pos. Montig- 
ny, główny interpelator z 22 paždzier- 
nika, wyraźnie powiedział, że: upadek 
gabinetu „to nie zabójstwo, a samobój- 

Faure. 
W każdym razie uchwała klubu 

była dla p. Daladier'a sukcesem. ‹ 

Paryž, 30 paždziernika. 

P. Daladier zrezygnował dziś rano 
z utworzenia gabinetu, czyli z odbudo- 
wy kartelu lewicy. Nigdy nie wierzyliś- 
my w tę możliwość w obecnych wa* 
runkach i przy obecnymr składzie Iz- 
by. Niejednokrotnie to stwierdzaliśmy. 
Warto jednak opisać wypadki dwuch 
dni ostatnich, bo mogą one mieć pew- 
ne trwałe skutki polityczne. 

Jak wiadomo socjalistyczny klub 
parlamentarny wypowiedział się więk- 
szością głosów za udziałem. Ale veika 
ła klubu sprzeczna była z dotychczaso 
wemi postanowieniami kongresów: mu- 
siała ją więc zatwierdzić rada narodo- 

Daladier'a jest trudniejsza od poprzed- 
niej. No, bo p. Daladier zawsze był 
przeciwnikiem ,,koncentracji**, @ teraz 
chciałby „skoncentrować... 

Nie bardzo dziś wiadomo, kto tu 
kogo chciał „wykiwać*? Czy p. Dala- 
dier usiłował zachować na przyszłość 
możliwości współpracy socjalistyczno- 
radykalnej i zwalić odpowiedzialność 
za niepowodzenie swej misji na p. 
Briand'a? czy też ten ostatni chciał 
ośmieszyć nieco p. Daladier'a aby zy- 
skać sobie względy grup centrowych i 
wejść do następnej kombinacji? Dość, 
że wczoraj wieczorem p. Daladier 
oświadczył iż gabinetu stworzyć nie 
może, bo p. Briand się wykręca, zaś p. 
Briand zaraz temu zaprzeczył dodając, 
że gotów był wstąpić da gabinetu ra* niemniej powinien na wezwanie Pre: upadła pod: naporem siły zewnętrznej. przyszłego życia konstytucyjnego. Stwo'. My dodajemy, że owe „samo- LO składająca się z delegatów federar dykalno-centrowego, jaki p. Daladier IE i оЕ bójstwo'* zostało spreparowane po to adająca się z delegatów 1 ё : zydenta Rzeczypospolitej przybyč do Dziš z radošcią stoimy wobec možii- Miejmy nadzieję, że dlatego , właśnie, * : ikwidaci; cyj prowincjonalnych. Nic dziwnego, zamierzał siormować po odmowie so- y УР р I aby uratować politykę „likwidacji CY! P 8 cjalistówa. niego na konferencję z premjerem 

i zastępcą premjera Marszałkiem Pił- 

sudskim, Marsz. Daszyński sam zry- 

wa nici wiążące obecny stan Polski 

ze stanem legalnym. Odmawiając Pre- 

zydentowi Rzeczypospolitej popełnia 

pierwszy krok quasi-rewolucyjny bro- 

niąc konstytucji 17 marca, sam wpada 

w kolizję z tą konstytucją. 

Zarządzenia marsz. Daszyńskiego 

wości zbudowania silnej władzy 
wbrew warcholstwu i doktrynerstwu 
wewnętrznemu. 

Najgłupszą oczywiście rolę ode- 

wśród walk i przeciwieństw ( wyklute, 

orle pisklę wielkich tradycyj poprowa- 

dzi nasze państwo ku mocarstwowej 

potędze. Cat. 

WARSZAWA, 4-XI (tel. wł. Słowa). W Sejmie dziś od rana napręże- 
nie nerwowe wzrasta z godziny na godzinę, sytuacja zmienia się niemal co 
parę chwil, a pewne specyficzne zarządzenia marszałka Daszyńskiego, wew- 
nątrz Sejmu potęgują jeszcze nastrój oczekiwania i zdenerwowania. Warto 
zauważyć, że ze strony rządu daje się zaobserwować tylko spokój a cały sze 
reg nerwowych, konwulsyjnych niemal ruchów wykortywanych jest w Sej- 

skutków wojny” i zapewnić p. Briand= 
owi nietylko portfel spraw zagranicz- 
mych w przyszłym gabinecie lewico- 
wym (taki przynajmniej był plan spis- 
kowców), ale również większość lewir 
cową dla ratyfikacji układów haskich. 

I trudno nawet mówić o „spiskow* 
cach“ skoro ip. ip. J. Paul-Boncour i Ed 
ward Daladier publicznie cel spisku 
dwa miesiące temu zapowiedzieli. 

W tych warunkach pos. Ludwik 
Marin, szef prawicy, który pociągnął 

że posłowie socjalistyczni są w więk- 
szości zwolennikami uczestniczenia w 
rządzie: wszak mamy tu do czynienia 
z „politykierami** bardziej ambitnymi 
niż poczciwi „towarzysze*, którzy ich 
wybrali. Ci ostatni niebardzo się zna- 
ją na „cienkościach'* wielkiej polityki, 
bardziej na serjo biorą socjalistyczne 
hasła i lepiej czują nastroje mas. To 
też pa dwuch długich i burzliwych por 
siedzeniach w południe 29 b. m., rada 
narodowa postanowiła odpowiedzieć 
negatywnie na ofertę p. Daladier'a. Od- 

W sumie sytuacja po ośmiu dniach 
kryzysu jest następująca: 

Pomiędzy radykałami i socjalistami 
którzy 22 października głosowali ra- 
zem jak jeden mąż, są dziś kwasy; p. 
Daladier, który do wczoraj prowadził 
swój manewr bardzo dobrze, z pozora- 
mi wytrawnego gracza i człowieka z 
charakterem, potknął się. w spotkaniu 
z p. Briand'em, co zresztą i pozycję 
tego ostatniego na lewicy osłabia; zo* czynią wrażenie, że i on chce SIĘ snie. Sytuację najlepiej zobrazuje chronologiczny przegiąd wydarzeń dnia 74 S0bą 37 głosów prawicowych prze- О i stało udowodnione, że odbudowa kar- jnej jej . ci i i ‚ i jelki poWwiednia rezolucja przeszła 1.590 ! ne, że: ‹ tl opel" na sile" "zbrojnej, mai Olė) Arikiojanooa, błąd a as orz mandatami przeciw 1.451; rezolucja telu lewicy w tej Izbie jest niemożliwa. „Straży marszałkowskiej". Nie lubimy 

pisać lekceważąco o przeciwnikach» 
O godzinie 10.30 rano u marszałka Daszyńskiego zgłosił się adjutant 

osobisty Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z listem. Zgromadzeni licznie w 
trzył*. Dziś jeszcze nie wiadomo co o 
tem sądzić. Popełnił błąd jeśli gabinet 

powtarza, iż partja socjalistyczna „za 
wsze jest gotowa wziąć na siebie bez- 

Dziś przed południem .Prezydent 
Doumergue wezwał do siebie p. Brian- 

i; i i : › : 4 3 е ść d'a i jemu powierzył misję utworzenia W. w wigilję boju. Ale te za- : и » R к 2 : . _ pośrednią odpowiedzialność za rządy Т ) two łaszcza g =, : 15 oai 0 kuluarach posłowie w jednej chwili pod wpływem podenerwowania ukuli Nea A o Vaikas i Tak czy to sama czy z poparciem innych gabinetu. Nie było to posunięcie bar- rządzenia są przecież Śmie . pogłoskę, wię ść; wszystkich „przechy grup lewicy.“ dzo. logiczne, bo przecież p. Briand 
że list zawiera dekret o odroczeniu sesji Sejmu na dni 30. Okazało 

raz sętny sprawdza „się przysłowie, sję jednak, że tekst listu jest inny a miantowicie: 
„od wzniosłości do šmiesznošci“ jest 

tylko jeden krok. Po tych wszystkich 

gestach poznajemy jednak tego same- 

go Daszyńskiego, który swoją socjal- 

demokratyczną karjerę budował na 

WARSZAWA, 3-XI 1929 r. 
PANIE MARSZAŁKU SEJMU. 

Ponieważ przypomniałem sobie, że w rozmowie, którą miałem z panem dziś 
a godzinie 12 w południe nie dałem formainej odpowiedzi na list Pański doręczony 
mi tegoż dnia o godzinie 11 przeto obecnie zawiadamiam pana marszałka: oświad- 
czenie Pana zawarte w wymienionym liście, iż „Pan na konierencję nie przyjdzie 
0 ile miałby wniej wziąć udzał Marszałek Piłsudski* muszę uważać jako odmowę 

trzył* jeśli dostarczył Prezydentowi 
sposobności wykazania, że ponieważ 
gabinet lewicowy jest niemożliwy, prze 
ta tworzy się gabinet centrowo prawi- 
cowy ale już bez p. Briand'a.. 

Tymczasem toczy się ta pierwsza 
"część gry konstytucyjnej. Ponieważ w 
większości antyrządowej z 22 paździer- 

Powyższa uchwała była ciosem dla 
p. Daladier'a. Oznaczała ona niepowo- 
dzenie jego misji i wywołała w kołach 
radykalnych duże niezadowolenie. Za- 
miast zaraz udać się do Prezydenta : 
złożyć powierzoną mu misję, p. Dala- 
dier próbował jeszcze sklecić gabinet 

osobiście poniósł w Izbie porażkę. Ale 
snać ten zręczny gracz sam czuł, że 
znajdzie w grupach dość jako premier 
poparcia i polecił prezydentowi sen. 
Clćmentel'a, umiarkowanego radykała, 
b. ministra finansów w gabinecie Her 
rriot'a. P. Clćmentel misję przyjął, jeśli 

estach krzykliwych, pustych, niepo- ze strony pańskiej chęci wyjaśnienia zajść z dn. 30-października r. b. w ten spo- nį SA į- bez socjalistów, ale z p. Briand'em. Tu mu się nie uda — wybije godzina pana = Janta sób w jaki Mu to w Bścje z dn. 31 października b. r. proponowałem. W ZWI RR SA Kae TO trzeba zaznaczyć, że nawet na wypa- Tardieu'*) | | 
ważnych. (—) Ignacy Mościcki. cowych aż 236, przeto jasnem jest, że jek obi falistów i bałinetć nie Kazimierz Smogorzewski. Jesteśmy świadomi wagi wy- Wkrótce po otrzymaniu tego listu marszałek Daszyński zebrał prze- P“. DOUMergue, musiał przedstawicielo dek zgody socjalistć wibkażości. że min, Po rozbiciu jedymiej mocnej większo dków politycznych, które nadcho- „„y,; ' ч ję. W garadzie mle bai o <w:cy. powierzyć misję utworzenia: miałby zapewnionej większości, že mur гаа а ie yaej mocnej więkezo pa BYC A | wodniczących klubów opozycyjnych na koniegencję. W naradzie nie brali nowego rządu. Mógł się wahać komu: SIałbY jeszcze zapewnić sobie poparcie = 1 k a łab w bi pó NS dzą. Przez całą sesję sejmową ugziąłu przedstawiciele klubów B.B.W.R,, P.P.S. ir. N.P.R. lewicy i grupy  radykałowi szy. socjelikcie?, Owym rav TNA p, Loan A. łych kryzysów ОННЕ е 1 pisaliśmy na tem miejscu  „Kro- posła Stąpińskiego. dykałem mógł być przedewszystkiem (»!ewica radykalna"), ale nawet paru Stych kryzysów ministerjalnych. 
niki sejmowe". I wykładaliśmy tutaj 
własną tezę o charakterze stosunków 
pomiędzy Sejmem a Marszałkiem Pił- 
sudskim. Grupa pułkowników B, B. 

. pchała do „rozgrywki* od pierwszego 
dnia, od chwili, kiedy wybrany na 
marszałka by: nie Bartel, lecz Da- 
szyński.—Kto ostrość tych stosunków 
łagodził, kto starał się zmiękczyć sto- 
sunki pomiędzy rządem a Sejmem?— 
Kto był głową, sercem į sprężyną 
ugody? — Daszyński. — Dlaczego? — 
Dlatego, że jako socjalista,chciał rato- 
wać socjalizm i socjalistyczne miaz- 

maty w naszem życiu państwowem 
tą ugodą z Piłsudskim, przeczekaniem 
Piłsudskiego. „Najgorszy opór jest 
opór ciał miękkich"*— pisałem wiele 
razy, myśląc o tej ugodowej taktyce 
marsz. Daszyńskiego. Był to taki 
właśnie opór,—opór, który daje  pie- 
rzyna cięciu szabli i uderzeniu kuli. 

I przyszedł wreszcie artykuł Mar- 
Szałka „Gasnącemu  Świątu" i rozer- 
wał tę „pierzynę. Marsz. Daszyński 
został zdemaskowany w swojej ugo- 
dowej taktyce i jednym silnym rzutem 
Prawdziwie męskiego ramienia odsta- 
wiony do szeregów nieudolnych figur 
politycznych. Marsz. Daszyński mu- 
siał się odegrać już w zupełnie innej 
roli. Porzucił repertuar „tajnego dy- 
plomaty*—dziś chce odegrać Kiereń- 
skiego, — militarnego i ideowego wo- 
dza opozycji. 

Nie uda mu się ta Kiereńszczyzna, 
bo nie jest związana z żadną realną 
potrzebą państwa polskiego, narodu 
polskiego, ludu polskiego. Rewolucji 
w Polsce przeciw obecnemu režimo. 
wi nie będzie. Nikomu nie jest ona 
potrzebna, Nikt o rewolucji nie myśli, 
Panowie, którzy jutro będą się doma- 

;+gać powrotu do konstytucji 17 marca 
wiedzą, że ten powrót jest niemożli- 
wy. Konstytucja 17 marca przewiduje 
rząd Oparty na większości parlamen. 
tarnej. Tej większości parlamentarnej 
niema. O co tym panom chodzi? — 
Niestety, tylko o względy personalne. 

Poprostu 

/ / 

А 

Na zebraniu tem marszjałek Daszyński przedstawił przebieg wypadków 
ostatnich okazując wedie wrażeń obecnych na posiedzeniu wielkie zdenerwo- 
wanie. Zgromadzeni prezesi klubów uchwalili jednomyślnie po wysłuchaniu 
marszałka Daszyńskiego, że solidaryzują się z jego zarządzeniami i oświad- 
czeniami, poczem marszałek Daszyński polecił kancełarji sejmu telegraficz- 
nie zawiadomić posłów, że wyznacza posiedzenie ra jutro t. j. na wtorek 5 
b. m. o zupełnie niezwykłej porze, dotąd nie praktykowanej bo na godzinę 
12 w południe. 

POSIEDZENIE SENATU ODŁOŻONE. 
Jednocześnie z kanqelarji marszałka senatu proi. Szymańskiego zar 

komunikowano, że posiedzenie Senatu wyznaczone na środę najbliższą zosta* 
je odwołane a termin najbliższego posiedzenia Senatu wyznaczony został na 
wtorek 12 listopada. lg 

Przygotowania marszałka Daszyńskiego 
Marszałek Daszyński w międzyczasie zajął się sprawami porządko- 

wemi na terenie Sejmu, wydając cały szereg wprost panicznych zarządzeń, 
Na jutrzejsze posiedzenie przez bramę główną wolno będzie wejść 

tylko posłom i specjalne posterunki sprawdzać będą legitymacje wszystkich 
posłów nawet tych, których strażnicy marszałkowscy osobiście znają, Dzien* 
nikarzom stale w Sejmie pracującym polecił marszałek Daszyński przyjść 
jutro przez specjalne wejście podziemne od strony hotelu sejmowego. Żad- 
nych biletów na galerję dla publiczności kancelarja Sejmu nie wydaje. Mar- 
szałek Daszyński wszelkie bilety zabrał i na galerję mogącą pomieścić 400. 
osób wydał tylko osobiście 25 biletów. Następnie zwołał marszałek Da- 
Szyński wszystkich sejmowych woźnych oraz strażników marszałkowskich 
i szoferów, do których wygłosił półgodzinne przemówienie zakazując im 
najsurowiej wpuszczania do Sejmu wszelkich osób, którzy nie potrafią się 
dostatecznie wylegitymować. Oprócz tego rozdał marszałek Daszyński wož- 
nym i strażnikom specjalnie przez siebie opracowany tegulamin po- 
rządkowy. 

Po zmobilizowaniu w ten sposób służby Sejmu marszałek Daszyński 
wysłał list do Prezydenta Rzeczypospolitej, w którym donosi, że w ubieg- 
łą niedzielę przybył na Zamek ażeby poiniormować Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o przebiegu demonstracji oficerów w Sejmie we czwartek. Odnośnie 
proponowanej konferencji wspólnej z Marszałkiem Piłsudskim, pisze mar- 
szałek Daszyński, iż konferencji tej przeszkodził Marszałek Piłsudski, 

W ten sposób zakończył marszałek Daszyński swój dzień przygoto- 
wań do posiedzenia jutrzejszego. 

Posiedzeni guie Klubu B. B. W. R. 
WARSZAWA 4 XI. (tel. wł. „Słowa”) Prezes płk. Sławek wyznaczył 

posiedzenie Klubu BBWR na wtorek o 4-tej popołudniu względnie zaraz 
po posiedzeniu Sejmu. : 
щ 

Henderson 6 znaczeniu Polski 
LONDYN, 4 XI. PAT. Zapytany w Izbie Gmin o powody podniesie: 

nia poselstwa angielskiego w Warszawie do rzędu ambasady minister Hen- 
derson oświadczył, że Polska jest jednem z największych państw w Euro- 
ple tak pod względem obszaru, jak i liczby mieszkańców, Warszawa zaś 
jest ważnym ośrodkiem politycznym, gdzie wkrótce zostaną ustanowione, 

  

chcą oni ładnie jego zdaniem, ambasady innych państw. 

prezes partji p. Edward Daladier. Ale 
jego mandat kończył się właśnie, a dn. 
24 b. m. zbierał się w Reims kongres 
radykałów; wiadomem przytem było, 
p. Herriot wielką miał ochotę z powro- 
tem zostać prezesem partji... Atoli w 
celu zamanitestowania solidarności par 
tji pod dużym naciskiem sen. Maury- 
cego Sarraut'a zarazem na pierwszem 
posiedzeniu kongresu, wbrew porząd- 
kowi dziennemu, p. Daladier został 
przez aklamację okrzyknięty prezesem. 
Zawiadomiony o tem telefonicznie p. 
Doumergue wezwał p. Daladier'a do 
siebie nazajutrz rano (25 b. m.) po” 
wierzając mu misję utworzenia rządu. 

Decyzja Prezydenta wywołała pew- 
ne niezadowolenie w łonie klubu socja- 
litycznego. Przyjaciele p. Paul-Bon- 
cour'a uważali, że on miałby większe 
szanse stworzenia szerokiej większości 
lewicowej. I my zresztą jesteśmy tego 
izdania. P. Paul-Boncour jest osobisto- 
ścią wybitną i cieszy się dużemi sym- 
patjami w centrum izby; nawet na pra- 
wicy ten i ów wyraża się z uznaniem 
0 jego charakterze. Ale sam p. Boncour 
wezwał swych kolegów da wielkiej 
wstrzemięźliwości i spokoju w imię 
„koniecznej jedności lewicy”. Jego de- 
klaracja ukazała się w prasie wieczo- 
rowej 25 b. m., a już nazajutrz rano 
„Ouevre'* podało odpowiedź... z Reims. 
Mianowicie p. Kamil Chautemps, wy- 
bitny bardzo radykał, mówił: 

— Mamy nadzieję, że p. Dala- 
dier'owi się uda. Ale gdyby stało się 
odwrotnie, p. Paul- Boncour (jeśli p. 
Doumergue go wezwie) może być pe- 
wien naszego poparcia... 

Naradziwszy się ze swymi przyja- 
ciółmi radykałami w Reims, p. Dala- 
dier wrócił do Paryża i dnia 26 b. m. 
oświadczył Prezydentowi, że misję wr 
tworzenia rządu przyjmuje. Zaraz po- 
tem wystosował do p. Leona Bluma, 
prezesa socjalistycznego klubu parla- 
mentarnego, list z prośbą a współpra- 
cę i „partycypację'. Tegoż wieczoru 
odbył p. Daladier z socjalistami długą 
naradę w przedmiocie programu nowe* 
go rządu, oraz jego składu. Nazajutrz 
w południe (27 b. m.) klub socjalistycz 
ny 36 głosami przeciw 12 zgodził się 
zasadniczo na „partycypację'* ale pod 
warunk'em, że stanowisko to zatwier- 
dzi rada narodowa partji. która zbiera 
się w Paryżu dziś wieczorem. Dodać 
należy, że socjalistyczny klub parlamen 
tarny liczy 101 posłów i 15 senatorów, 
a zatem nawet połowa jego członków 
nie brała udziału w głosowaniu. Wia- 

„republikan lewicy”, czyli grupy Tar- 
dieu — Maginot. Kiedy wczoraj po po” 
łudniu p. Daladier zapytał p. Briand'a 

*) To przewidywanie naszego współ- 
pracownika sprawdziło się w zupełności. 

Lisfa gahinefu Tardieu 
PARYŻ, 3 XI. PAT. Tardieu utworzył nowy gabinet, 

PARYŻ, 3 XI. PAT. Gabinet utworzony przez Tardieu ma 
skład następujący: 

Prezes Rady ministrów i minister spraw wewnętrznych — 
dep. Tardieu, 

min. sprawiedliwości—sen. Hubert, 
min. spraw zagranicznych — 
min. finansów - sen. Cheron, 
min wojny—dep. Maginot, 

dep. Briand, 

min. marynarki—dep. Leygues, 
min. rolnictwa — dep. Hennessy, 
min. kolonjł—dep. Pietri, 
min. handlu—dep. Flandin, 
min. oświecenia publicznego—sen. Marraud, 
min. emerytur - dep. Gallet, 
min. pracy—dep. Loucheur, 
min. robót publicznych — dep. Pernot, 
min, lotnictwa—dep. Laurenz Eynac. 
min. poczt I telegrafów—sen. Germain Martin, 
min. marynarki handlowej—dep. Rollin. 

PARYŻ, 3 XI. PAT. Nowoutworzony rząd składa się z czterech Se- 
natorów, z których trzej należą do lewicy socjalnej i radykalnej, a jeden 
do unji republikańskiej oraz 12-tu deputowanych, z których S-ciu republi- 
kanów lewicowych, 3-ch z lewicy radykalnej, 2-ch republikanów socjalistów, 
1 z unji republikańskiej. Wszyscy podsekretarze stanu wybrani $а х ро- 
śród deputowanych. 

Jakie nastąpią zmiany w gabinecie niemieckim? 
BERLIN, 4 XI PAT. Kanclerz Miller zaprosi! do siebie na šrodę 

przywėdcėw stronnictw rządowych. Na konferencji tej omówiona ma być 
Sprawa ostatecznego objęcia teki Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez 
Curtiusa oraz kwestja objęcia opróżnionej teki ministerstwa gospodarki, do 
której kandyduje poseł ludowy Albrecht. Ze względu na to, że centrum 
pragnie tekę ministerstwa gospodarki zachować dla siebie, oddając do 
dyspozycji tekę ministra sprawiedliwości, konferencja zajmie się próbą za- 
łatwienia tej sprawy spornej w drodze ugodowej. 

\ 
  

Dalsze losy słynnego „rewelafora” Piefkiewicza 
GŁOŚNY AFERZYSTA PRZYTRZYMANY NA GRANICY LITEWSKIEJ. 

Z Kowna donoszą o dalszych losach słynnego swojego czasu sziantażysty, i nie- 
fortuanego „rewelatora* Pietkiewicza, który z Wilna uciekł do Kowna, gdzie ogłosi zna- 

ne 
t d 

“o zabojstwie generala Zagorskiego, o obradach legjonistow w Wilnie i 
L artykuty te. zamieściła cab prasa kowieńska, oraz, większość dzienników sowieckich 
ość niemieckich. W międzyczasie jednak władze kowieńskie straciły zaufanie do osoby 

Pakaja, i as a aaa Pietkiewicz wyjechał do Królewca, gdzie 

rzebywał do niedawna. Obecnie Pietkiewicz zamierzał przedostać się do Rosji Sowiec- 
kiej drogą nielegalną, w tym celu przekroczył granicę prusko-litewską, a następnie 

przez Litwę i województwo wileńskie chciał dostać się do graricy sowieckiej. Plan ten 

się nie udał. Na odcinku granicy polskoklitewskiej, koło miasteczka Kołtyniany został ujęty 

przez straże litewskie i odtransportowany do Kowna, gdzie zapewne będzie odpowiadać 

za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy. 

\



SŁ owo 
  

O siedzibę Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wywiad z wojewodą Nowogródzkim p, Beezkowiczem 

Wojewoda nowogródzki p. Zygmunt 
Beczkowicz przyjął w dniu 30 bm. na- 
szego współpracownika i w dłuższej ro- 
zmowie sformułował swój pogląd w 
związku z naszą ankietą w sprawie sie- 
dziby Nowogródzkiego Urzędu Woje- 
wódzkiego i ewentualnych zmian w kon 
figuracji granic tego województwa. 

— Sprawa, którą panowie poruszy- 
„li — rozpoczął pan wojewoda — uj- 
mowana pod kątem zasadniczych roz- 
ważań — jest niezwykle doniosła i ja- 
Ко taka wymaga, aby argumenty zaró 
wno za jak i przeciw stały na odpowied 
nim poziomie, tylko bowiem takie trak 
towanie zagadnienia zapęwni wszech- 
stronne jego oswietlenie. 

Jestem właśnie na ukończeniu gro” 
madzenia potrzebnych materjałów dla 
odpowiedzi na kwestjonarjusz podkomi 
sji terytorjalnej przy komisji dla uspra 
wnienia administracji. Materjały te wej- 
dą jako część składowa monografji wo* 
jewództwa  Nowogródzkiego, która 
przy współpracy profesorów Uniwersy 
tetu Stefana Batorego ukaże się już w 
początkach następnego roku. 

Ponieważ praca ta nie jest jeszcze 
zamknięta nie mogę podzielić się cyfra- 
mi, stanowiącemi ważki czynnik wszel- 
kiej argumentacji, mimo ta jednak mo 
gę zakomunikować swoje uwagi w po- 
ruszanej sprawie. 

Województwo Nawogródzkie musi 
pozostać. ! 

Jest to tak oczywiste, że argumeento 
wać tego nie będę, zaznaczę tylko, że 
w tej chwili, kiedy mamy przed sobą 
tak wiele w każdej dziedzinie da zdzia- 
łania mowa być może nie o zmniejsze- 
niu ilości województw lecz raczej o po 
większeniu ich liczby. 

Przeniesienie siedziby Urzędu Wo* 
jewództwa Nowogródzkiego do jakie- 
goś innego miasta uważam za niewska 
zane, zarówno względy gospodarczo - 
administracyjne, jak polityczne nakazu- 
ją utrzymanie obecnego stanu. 

Przedewszystkiem względy gospo 
darczo - administracyjne. Nowogródek 

__ leży w centrum województwa, w ośro 
“| dku najbardziej żyznych ziem, skąd już 

teraz rozwija się eksport płodów rol- 
nych, słowem w centralnym punkcie 
przyszłego przemysłu rolniczego, przed 
którym otwierają się poważne perspek- 
tywy rozwojowe. 

Oczywiście pierwszorzędnym warun 
kiem rozwoju każdego przemysłu, a rol 
niczego w szczególności — jest komur 
mikacja i to nie tylko komunikacja ko- 
lejowa, 'ale drogi bite. Gęsta sieć tych 
ostatnich jest bodaj że bardziej decy- 
dującym czynnikiem dla gospodarcze- 
goa rozwoju danego rejonu, niż linje ko 
lejowe, zwłaszcza teraz, wobec szyb- 
kiego rozwoju trakcji samochodowej i 
mało rozwiniętej sieci kolejowej wo- 
góle na wschodzie. 

Dotychczasowy stan komunikacji 
 -_ jest piętą Achillesa, w którą każdy mie- 

rzy. Pod tym względem panują prawie 
wyłącznie u szerszego ogółu pojęcia z 
przed trzech łat, kiedy istotnie było cię 
żko. Teraz jednak sytuacja uległa dużej 
zmianie na lepsze. 

| Rzecz jasna, że brak normalnej linji ko- 
|  lejowej musi hamować postęp rozwoju 
ł gospodarczego naszego województwa. 
'. "Mam jednak pod tym względem obiet- 

nicę Pana Ministra Komunikacji, że w 
_ roku przyszłym komunikacja kolejowa 
zostanie kardynalnie poprawiona; albo 
rozpocznie się budowa linji normalno - 
torowej Nowojelnia — Nowogródek, 
'albo nastąpi rozszerzenie częściowe ta 
mru i usprawnienie komunikacji przez 
wprowadzenie przyspieszonej komuni- 

_ kacji osobowej i towarowej. Kolej nor- 
_ malnotorowa Nowojelnia — Nowogró* 
_ dek nie wyczerpuje jednak całej kwe- 

° stji. W niedalekiej przyszłości musi po- 
wstać druga linja kolejowa łącząca 
Warszawę z Mińskiem. Linja ta 
prowadząc: przez Wołkowysk— Nowo 
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. ZBĄSZYŃ — BERLIN — PARYŻ. 

Minął już Dzień Zaduszny, z którym 
równać się nie mogą żadne na świecie 
Zaduszki. Kończy się już przepyszna 
krasa wileńskiej jesieni, w szarudze 
 przedzimowej toną wspominki lata, sze 
 rokich światów, słońca i dali. Zamyka- 
my się w ciepłej izbie przy kominku, 
czekając, aż nam dobrotliwy śnieg za- 
sypie progi. Wspominamy. Bo na wio- 
senne nadzieje jeszcze nie czas... 

Wspomifamy wesołe wrażenia wa- 
kacyjne ot tak poprostu opowiadamy 
sobie półgłosem najmilsze rzeczy, któ- 
re w pamięci utkwiły. Bez szczegółowe 

_ go planu, bez żadnej tendencji. Jak to 
z Poznania wyruszył pociąg na zachód. 

| Jak i co się zmieniło na granicy polsko- 
_ niemieckiej pod Zbąszyniem: wspania- 
ły nowy dworzec polski, potem niepro- 
 porcjonalnie skromny dworzec niemiec- 
Iki w Stentsch. I niespotykana tu przed 

_'. wojną — ogłada i wyszukana uprzej- 
_'  mość pruskich urzędników kolejowych 

i celnych. I jeszcze jedno: pamiętające: 
mu, z jaką butą ongiś Niemcy kaleczyli 
nasze słownictwo, miło jest usłyszeć te- 
raz Prusaka, który nie mówi, jak daw- 

_ niej: „Benschen* — lecz starannie ce- 
„dzi: „Der Zug kommt von Zbąszyn...“ 

Po dalszych kilku godzinach 
Berlin Bahnhof Zoologischer Garten. . 

Berlin od lat wojennych zmienił się 
bardzo, nabrał rozmachu, ale w guście 

gródek będzie miała dla naszej ekspan- 
sji handlowej w pierwszym rzędzie na 
zachód Kosji ogromne znaczenie jaka 
droga najkrótsza a więc najtańsza. 

Zachodnia część Rosji jest natural 
nym terenem naszej ekspansji gospo” 
darczej, teraz „niestety wskutek warun- 
ków, które n'e mogą trwać przecież 
wieki, niedostępnym. Szlak więc kolejo 
wy , który przetnie żyzne nowogródz- 
kie strony jest koniecznością, z którą 
już dziś liczyć się należy. Oprócz tego 
linja ta będzie miała duże zrozumiałe 
dla każdego znaczenie strategiczne. 

Z chwilą zaś gdy magistrala taka 
powstanie aktualnem stanie się skiero* 
wanie na Nowogródek linji Wilno — 
Baranowicze — Łuniniec. W ten spo- 
sób kwestja komunikacji kolejowej zo* 
stanie w przyszłości rozwiązana. 

Przecinające się w Nowogródku 
siedem traktów, zmierzających we 
wszystkich kierunkach w dużej mierze 
uporządkowane, przeczą najwyraźniej 
określeniu, że Nowogródek znajduje się 
na uboczu lub jest „odcięty od šwiata“ 
Ożywiony ruch autobusowy na wszyst 
kich głównych traktach, jest również 
dowodem, że „odcięcie* nie jest już 
groźne. 

Krzyżujące się w Nowogródku trak- 
ty: Nowogródek — Lida, — Wilno, No- 
wogrodek Wsielub—Bienica— Wilno, 
(drugi warjant Nowogródek— Oszmia- 
na), Nowogródek Bielica — Szczuczyn 
— Grodno, Nowogródek — Słonim, 
Zelwa — Białystok, Nowogródek Ba- 
rańowicze — Lachowicze — Brześć, 
Nowogródek — Stołpce i Nowogródek 
Szczorse — Iwieniec Wałmo na Mińsk 
są temi 'arterjami komunikacyjnemi, 
które przedewszystkiem wobec szyb- 
szego tempa ich uporządkowania ani- 
żeli budowa nowej kolei będą decydo- 
wały o rozwiązaniu problemu komuni- 
kacyjnego województwa. 

Konserwacja istniejących już trak- 
tów, jak budowa nowych połączeń ро- 
suwa się szybko naprzód. Na trakcie 
Nowogródek — Korelicze — Stołpce 
najgorsze odcinki posiadają już twar- 
dą nawierzchnię, trak Switeziański po- 
siada blisko poławę twardej nawierz- 
chni, połączenie zaś samochodowe No 
wogródka z Lidą (przez most na Niemr 
nie w Ogrodnikach) będzie w połowie 
roku przyszłego zagwarantowane bez- 
względu na porę roku, a od Lidy do 
Wilna drogą na Bastuny  Ejszyszki. 
Odcięcie Nowogródka od kolei w po” 
rze zimowej przeszło już bezpowrotnie 
do przeszłości. Równocześnie czynione 
są wysiłki a udostępnieniu połączeń 
autobusowych na innych trak tach— 
sprawa ta była przedmiotem rozważań 
na ostatnim zjezdzie starostów. 

A zatem problem komunikacyjny 
niestety rozwiązany dotąd nie został, 
lecz do rozwiązania szybkiemi kroka- 
mi zmierza, czyniąc postępy nieomal z 
miesiąca na miesiąc. 

Dokonane wreszcie — mówi dalej 
Pan Wojewoda Beczkowicz — inwe- 
stycje gospodarcze w Nowogródku, 
jak budowa gmachu Starostwa, Izby 
Skarbowej, budynku stacji kolejowej, 
pawilonu dla sądu okręgowego, domów 
urzędniczych zmniejszają b. znacznie 
koszta rozbudowy województwa; z 
chwilą zaś przeniesienia urzędu woje- 
wódzkiego do jakiegoś innego miasta 
musiałyby być one poczynione na no- 
wo, żadne bowiem z miast województ: 
wa Nowogródzkiego w tym rzędzie i 
Słonim nie jest przygotowane do przy 
jęcia urzędu II instancji. Prócz tego 
Nowogródek pomimo niesprzyjających 
warunków postąpił w ostatnich  la- 
tach daleko naprzód, mianowicie: zbu- 
dowano 140 domów w tem znaczną 
ilość murowanych o ogólnej liczbie izb 
przeszło 700, odremontowano grunto- 
wnie zgórą 100 domów, zbudowano no 
wą elektrownię, łaznię publiczną, teatr 
dom dla urzędników przyszłej Izby 

- Z NOTATNIKA WAKACYJNEGO 
Ruch wielki, szczególnie na Friedrichs 
strasse i na Potsdamerplatz. Ale ruch 
jakiś sztywny, szary bezradosny — pe- 
łem porządku, czystości, jak w mechani 
zmie zegarka ale bez powabu. Oczywi- 
ście stoi tak jak stała potworna w 
swym braku elementarnego gustu „Sie 
gesallee* — dwa rzędy kilkudziesięciu 
ohydnie banalnych i szablonowych po- 
sągow z marmuru, wyobrażających 
wielkich mężów pruskiej historji. Był 
to jeden z najokropniejszych pomysłów 
osobistych cesarza Wilhelma II. Stoją 
też nadal brzydkie pomniki w różnych 
punktach miasta, wznosi się dorobkiewi 
czowska pozłacana kopuła Parlamentu 

— i tyle innych monumentów, usiłu- 
jących bez powodzenia rywalizować z 
cudami architektury Francji, i Włoch. 
Ale są dwie rzeczy, które koniecznie 
widzieć trzeba — jedyne i niezastąpio 
ne; jedna — to Ogród Zoologiczny, a 
szczególnie imponujący gmach Akwar- 
jum druga osobliwość niebylejaka — 
to „Kaiser Friedrich - Museum“ z kapi- 
talną kolekcją starych mistrzów malar- 
stwa—z bezcennemi arcydziełami Dii- 
rera, Łukasza della Robia; Rembrandta 
i Van Dycka. W Akwarjum chodzi się 
po długich, półciemnych korytarzach— 
wzdłuż szyb, za któremi widać barwne, 
jasno oświetlone baseny, pełne ryb, pła 
zów, rybek, wężów, rybeczek, żółwi i 
najfantystyczniejszego stworzenia pod- 

wodnego, o którem się nam, ociężałym 

Skarbowej, wykończono brukowanie u- 
lic i ułożenie chodników posuwa się 
szybko również opracowanie planu re- 
gulacyjnego miasta. 

у 

“= WILNO I NOWOGRODEK. “| 

Argumenty gospodarcze, przemawia 
jące za utrzymaniem Nowogródka wią- 
żą się sciśle z rozwojem Wilna jako o* 
środka gospodarczego ziem północno - 
wschodnich. Nowogródczyzna jest na- 
turalnym terenem ekspansji gospodar" 
czej * kulturalnej Wilna i Nowogródek 
odegrywa tutaj rolę pomocniczą,a prze- 
to rozbudowa Nowogródka, posiada- 
jącego naturalne warunki rozwoju, da- 
je gwarancję scisłej łączności z Wilnem 
i pracy dla Wilna. Zupełnie inna stwa 
rza się sytuacja w wypadku szybszej 
jeszcze rozbudowy Baranowicz. już te- 
raz Baranowicze występują jako samo- 
dzielny osrodek gospodarczy ciążący 
ku Warszawie, ruch handlowy, który 
poprzednio prawie wyłącznie szedł do 
Wilna teraz Wilno omija. Najlepszym 
tego dowodem jest powstanie linji au- 
tobusowej dla jprzewożenia transportów 
z Warszawy do Baranowicz. Z punktu 
widzenia zatem rozwoju gospodarcze- 
go Wilna, który teraz, niestety wskutek 
warunków przejściowych został Zaha- 
mowany, rozbudowa i wzmocnienie No* 
wogódka jest wyrazną koniecznością. 
Nowogródek bowiem pozwoli utrzymać 
przewagę Wilna na całym obszarze na” 
szych ziem północno - wschodnich. 

Przechodząc do strony politycznej 
zagadnienia należy pamiętać, że Nowo” 
gródek jest tym miejscem drogim dla 
każdego Polaka które siłą swej histo- 
nji i tradycji z tą ziemią związanych 
silnie przemawia do swoich a nawet 
trafia do swiadomości cudzoziemców. 

Tu przecież każde załamanie muru, 
każda aleja lip lub topoli świadczy o 
kulturalnej sile Polski, o pracy, którą 
stuleciami mierzyć potrzeba. Wynika 
stąd jasno, że Nowogródek nadaje się 
szczególnie na wkłady kulturalne, o ile 
nie chcemy, aby już istniejące funda- 
menty poszły na marne. Nowogródek 
to druga po Wilnie kulturalna baza 
Polski w stosunku do Polaków szeroko 
rozsianych po dworach i zaściankach 
szlacheckich i wsiach do Białorusinów 
otaczających Nowogródek zwartem Ко- 
łem. 

Być może, powie kto: dobrze, niech 
się Nowogródek kulturalnie rozwija, 
ale niech ośrodek administracyjny mie- 
ści się gdzieindziej. Z takim: postawie- 
niem kwestji nie można się pogodzić, 
dlatego przedewszystkiem, że ośrodek 
administracyjny wybitnie sprzyja wzmo 
cnieniu sił kulturalnych, jest bodźcem 
dalszego postępu, porusza i koncen- 
truje wysiłki sjołeczeństwa, ku wspól- 
nemu zmierzające celowi. 

Ośrodek administracyjny w Nowo- 
gródku zapewnia większe wyzyskanie 
kulturalnych inwestycyj, które Państ- 

  

  

Pomiędzy Polską a Niemcami 
nastąpiło obustronne zrzeczenie się finansowych pretensyj 

Min. spraw Zagranicznych komunikuje: „W toku obrad w Paryżu w 
łonie Komisji Działu IX planu Younga (likwidacja przyszłości) dyskutowa- 
na była w ostatnich tygodniach kwestja zleceń, zawartych w tym planie, 
dotyczących wzajemnego zrzeczenia się pretensyj „finansowych polsko-nie- 
mieckich oraz zaprzestania likwidacji mienia niemieckiego w Polsce, 

Wobec trudności jakie powstały w Paryżu przy traktowaniu powyż- 
/ szych zagadnień, oba rządy postanowiły w drodze bezpośrednich rokowań 
dyplomatycznych dążyć do załatwienia tych spraw. 

Rokowania powyższę doprowadziły w dniu 31. 10. do podpisania po- 
rozumienia, Z polskiej strony zostało ono podpisane przez ministra spraw 
zagranicznych, Augusta Zaleskiego, a ze strony niemieckiej przez posła 
Rzeszy w Warszawie Ulricha Rauschera. 

Na skutek powyższego porozumienia rząd niemiecki zrzekł się defini- 
tywnie wszelkich pretensyj tak Rzeszy, 

stosując się do zleceń planu Younga Polski. Równocześnie rząd polski, 
jak i jej obywateli w stosunku do 

zrezygnował z dochodzenia swoich roszczeń natury finansowej zarówno 
państwa jak i obywateli—w stosunku do Rzeszy, oraz zgodził się na za: 
przestanie dalszej likwidacji mienia niemieckiego. 

Oba rządy postanowiły przystąpić niezwłocznie do rokowań w spra- 
wie zwinięcia Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko - niemieckiego w 
Paryżu. 

Ponadto oba rządy zgodnie postanowiły załatwić jednocześnie szereg 
dalszych spraw dotychczas nieuregulowanych: 

a) w kwestji spornego obywatelstwa (zawisłej przed Radą Ligi Naro- 
dów w myśl decyzji z dnia 15 czerwca 1929) oba rządy uzgodniły dalszy 
tryb postępowania, który zapewnia polubowne załatwienie tej sprawy, 

b) Rząd polski ze swej strony zawiadomił rząd Rzeszy, iż postano- 
wił nie korzystać, jak dotychczas z przysługującego mu prawa odkupu w 
odniesieniu do osad rentowych w wypadkach dziedziczenia przez spadko- 
bierców 1 i 2 stopnia o ile nie byli oni karani. : 

c) Sporne sprawa odstąpienia rent Bauernbankowi w Gdańsku przez 
rząd niemiecki została również załatwiona, przyczem rząd Rzeszy przyjął 
na siebie wszelkie ewentualne pretensje tego Banku. 

Powyższe porozumienie kładzie kres wzajemnym roszczeniom i pre- 
tensjom finansowym oraz licznym procesom, ciągnącym się od szeregu lat. 

* 

Wyjątkowej wagi wiadomość powyższa została przez pożałowania 
godny przypadek ominięta przy łamaniu niedzielnego „Słowa”. 
wyższy, to jest zapowiedź obustronnej 

Fakt po- 
rezygnacji z roszczeń finansowych 

powita z radością nietylko każdy rozumny Polak i każdy rozumay Niemiec, 
Powita ją z radością każdy europejczyk, który wie jaką krzywdę wyrządzi: 
ła sobie Europa przez ostatnią wojnę wewnętrzną; wyrównanie, likwidacja 
pretensyj finansowych to mały krok ku odprężeniu niemiecko-polskich sto- 
sunków. Prawda, Niemcy ten krok uczyniły pod naciskiem planu Younga. 
Ale to zastrzeżenie nie zmniejsza naszego zadowolenia, że zamiast noto- 
wać kolejny fakt z procesu pogarszania się stosunków polsko-niemieckich 
notujemy fakt świadczący o czemś odwrotnem. 

Wznowienie rokowań 
porozumienie 

WARSZAWA. 4.X1. Pat. Po przygotowawczych 

Cat. 

o pólsko-niemieckie 
gospodarcze 

rozmowach, które 
odbyły się w ostatnich tygodniach, co do rodzaju i rozpiętości gospodar- 
czego układu  polsko:niemieckiego z uwzględnieniem osiągniętych już 
uprzednio porozumień w tym względzie, wznowione zostały w dniu dzi- 
siejszym w Warszawie rokowania o polsko niemieckie porozumienie 
spodarcze. 

go" 

wo tutaj czyni. Żaden budynek admi- 
nistracyjny nie jest tak pilny, jak gimna 
zjum państwowe. Budowę gmachu, któ 
ry będzie podstawą  pierwszorzędnie 
postawionego zakładu średniego, mam 
obiecaną przy pierwszych możliwoś- 
ciach inwestycyjnych. 

Trzeba zatem stwierdzić, że praca 
kulturalno - gospodarcza i polityczna 
ze środkowująca się w Wilnie, winna 
posiadać ośrodki prowincjonalne, po- 
mocnicze. Takim ośrodkiem winien być 
w pierwszym rzędzie Nowogródek. No- 

ECiechocinelk- Zdrój 
otwiera z dniem 1/XI — 31/II1-1930 r. 

SEZON ZIMOWY 
Gmachy łazienek dobrze ogrzane 

DZIAŁ LECZNICZY: 

ROZRYWKI: © 

i zaopatrzone W sale wypoczydkówa, 
Kąpiele solankowe, gazowe, borowinowe, piankowe, 
wszel.ia zabiegi elektrolecznicze, е e, Broscha, 

borowinowe, inhalacje i t. p. 

Klub Towarzyski, Czytelnia pism, 
Daacing, Polowania. 
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Egzotyka najdziwaczniej zbudowanych 
ryb o olśniewającym kolorycie rajskich 
ptaków — prześciga wyobraźnię najbar 
dziej pomysłowych malarzy. Przy kro- 
ju szat tych bajkowych stworzeń, poru- 
szających się w wodzie tajemniczo, bez- 
szmernie, majestatycznie albo błyskawi 
cznie — paryski żurnal mód, jaki obser 
wiijemy na współczesnym torze wyści 
gowym, wydaje się czemś płaskiem i 
ociężałem... 

A propos „ociežatošci“: Berlinczy- 
cy piją jak pili w olbrzymich kuflach 
swoje (doskonałe zresztą) piwska — 
bez żadnej miary ni opamiętania. Przy- 
gryzają do tego w barze „Aschingera”, 
którego filje znajdują się w każdej dziel 
nicy Berlina, grube serdelki gorące z 
musztardą zwane „Bier wuerstel. Dzię 
ki temu każdy teutoński mężczyzna po 
trzydziestce wyglądem swoim upodab 
nia się do serdelka, łysieje i wreszcie 
wygląda jak sam „Michel** w szlafmy- 
CY... 

U takiego właśnie Aschingera by- 
łem świadkiem bardzo zabawnej sce n- 
ki. Po spożyciu obiadu pewna młoda 
dama, Polka — mechanicznym ruchem, 
siedząc przy stoliku, wyciąga z torebki 
czerwoną pomadkę i patrząc w luster 
ko, zaczyna najnaturalniej w świecie 
malować sobie usteczka. Trzeba było 
widzieć, jak ma ten odruch zareagowała 
publiczność przy sąsiednich stolikach. 
Zrobił się prawie popłoch. Statecz- 
ne damy berlińskie pochyliły w nie- 
mem osłupieniu głowy, oczy niektórym 
poczęły wyłazić z orbit, zaczęto szep- 
tać i komentować — trochę w podzi- 

raczej amerykańskim, niż francuskim.ssakom z twardego lądu, nie śniło, wie, trochę ze zgorszeniem. Przez chwi 

„Komisja Zdrojowa i Państwowy Zakłaj Zdrojowy w Ciechocinku. 

lę myślałem, że kto zawoła policję. — larny „Berlin wie es weint und lacht*, nie; 
Albowiem Niemki, tak jak panie u nas 
przed 10 laty, uważają jeszcze malo 
wanie ust za coś, co wykracza poza 
dobry ton — a jeżeli malują, to w ci- 
chości, aby nikt nie widział... 

Niemki... Na ich temat możnaby na 
pisać  sowite studjum porównawcze 
— antropologiczno - obyczajowo - gro 
teskowe. Przeciętny typ etniczny, jaki 
spotyka się na ulicy — to jest wysoka, 
zdrowa, jasnooka, mocno rozrośnięta 
blondyna, żyjąca dosłownie „na szero- 
kiej stopie *. Polka o maleń kiej nóżce 
z trudem dobierze bucik w niemieckim 
sklepie — i zazwyczaj musi kupować 
obuwie dziecięce. Niemka ma grube 
przeguby, wzrost Germanji, a figurę 
Walkirji. Ma przytem swój specyficz- 
ty, przyrodzony szorstki wdzięk, który 
nazywa się „Niedlichkeit* — oraz spo” 
rą dozę poważnych zalet praktyczno - 
życiowych. Jest przytem — w dzisiej- 
szych czasach szczególnie — bardzo 
wysportowana, opalona i muskularna. 
Sukienki nosi mocno powyżej kolan, 
podczas gdy paryżanka już spodniczkę 
opuściła przynajmniej na cztery cale po 
niżej kolanka. W największem berliń- 
skiem variete „Wintergarten* program 
obfituje w karkołomne numera akroba- 
ityczne i taneczne, humorystyczne 
bez śladu tej nagości, która znamionuje 
wielkie rewje paryskie. Pozatem wszy- 
scy czytają Remarque'a. i 

W teatrze, w olbrzymiej „Deutsche 
Volksbue hne* w t. zw. „Theater am 
Buelowplatz'* grają wobec szczelnie za- 
pełnionej widowni po raz nie wiem któ- 
ry — stary, odświeżony wodewil popu 

okłady 

wogródek ma wszystkie dane po temu, 
aby ta współpraca prowadziła harmo- 
nijnie ku drogim dla nas wszystkich 
celom. 

Nasz” ujmowanie poruszonej kwe- 
stji — mówi żegnając się Pan wojewo- 
da Beczkowicz — nie może iść po linji 
najmniejszego oporu. Nie dzień dzisiej 
szy lecz dzień jutrzejszy, wielka rola 
naszych ziem winna być dla nas myślą 
przewodnią przy rozbudowie mocar- 
stwowej wielkości Polski. 

Sz. 

© 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD 
- _ ZDBOJOWY _ 

pełen niewybrednego humofu, tańca i 
śpiewu, oraz iście germańskiej łezki sen 
tymentu... Publiczność bawi się wybor- 
nie, w swych odruchach jest wprost 
wzruszająca, a w antraktach popija pi- 
wo, zagryzając przyniesionemi w pa- 
pierze Zz domu „buttersznytami“. 

Jedziemy dalej. Z okna wagonu ob 
serwujemy z podziwem i,nie bez cienia 
narodowej zazdrości — i w Berlinie i 
w innych miastach po drodze na za- 
chód — liczne, pięknie urządzone bo- 
iska sportowe, po których całemi dnia* 
mi uganiają się tłumy raźnej, ogorzałej 
zdrowej młodzieży. W Kolonji już wie 
dać wojsko francuskie, N iebawem po- 
ciąg mija pod starym  Akwisgranem 
granicę belgijską. Jedziemy już dalej w 
brudnych, niewygodnych wagonach 
belgijskich — przez kraj, który jest 
jednym, wielkim ogrodem, poprzecina- 
nym tunelami i szosami. Po: dobrych 
ośmiu godzinach takiej jazdy zaczyna 
już pachnąć Paryżem... Osady coraz 
gęstsze, nad torem pojawiają się rekla- 
my dziennika „Quotidien*, wina „Du- 
bennet* i magazynu „Au bon marche““.. 

W zachodzącem słońcu wyra sta 
strzelisto pierwszy widomy znak stoli- 
cy świata: Wieża Eiffla... Stukocąc po 
mnogich zwrotnicach, pociąg wtacza 
się w zadymiony, ponury, czarny Gare 
du Nord. i 

Z Paryža tylko kilka oderwanych 
obrazków. Rzecz dziwna: nie ma się w 
tem szalonym mieście uczucia, że się 
jest kroplą w tem huczącem morzu, 
lecz ma się świadomość faktycznego 
współaktorstwa na tej olbrzymiej sce: 

ECHA STOLICY 

Audjeneja marszałka Senafu na) 
Zamku 

WARSZAWA, 4 XL. PAT. PanPre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś o 
godz. 12,30 na godzinnej audjencji p. 
marszałka Senatu Szymańskiego. 

Posiedzenie komisji konstyfucyj- 
nej Sejmu wyznaczone ne wtorek 

WARSZAWA, 4-XI PAT. Na czwartek 
7 listopada r. b. wyznaczone zostało 
posiedzenie komisji konstytucyjnej sej: 
mu, którego porządek dzienny obejmo* 
wać będzie wniosek posła Sławka i in- 
nych w sprawie zmiany niektórych po- 
stanowień ustawy konstytucyjnej, w 
trybie przewidzianym dla jej rewizji, 
oraz podobny wniosek P. JP. S. Wyz- 
wolenia i stronnictwa chłopskiego. 

Imponująca maniiesfacja 
w Krakowie 

KRAKÓW, 4-XI PAT. Dzisiaj odbyło się 
zebranie przedstawicieli obozu Marszałka Pił- 
sudskiego w Krakowie. W zebraniu wzięli 
udział posłowie i senatorowie krakowskiej 
grupy regjonalnej B. B., reprezentanci stron- 
nictwa chrześcijańskich rolników, stronni- 
ctwa demokratycznego, zjednoczenia pracy 
miast i wsi, zjednoczenia mieszczańskiego, 
związku izb rękodzielniczych województwa 
krakowskiego, związku legjonistów, związku 
strzeleckiego, towarzystwa przyjaciół strzel- 
ca, związku pracy obywatelskiej kobiet, 
związku polskiej młodzieży demokratycznej 
U. 1 stowarzyszenia „Myśl mocarstwowa*, 
akademickiej młodzieży zachowawczej U. J. 
Na zebraniu uchwalono przez aklamację na- 
stępującą rezolucję: 

Zebrani w dniu 4 listopada 1929 roku w 
Krakowiej przedstawiciele obozu Marszałka 

Piłsudskiego „oświadczają, że w chwili decy* 
dującej walki © naprawę ustroju Państwa, 
w zw: szeregu wytężą wszystkie siły, 
by Mu w tem dziele dopomóc. 

Poefa Tuwim 
„_ P. Juljan Tuwim ogłosił w „Robotniku* 

wiersz pod tytułem „do prostego człowie- 
ka”, w którym radził żołnierzowi rzucić 
karabin o bruk w razie wojny. Komisarjat 
rządu skoofiskował ten wiers”, a prasa rzą- 
dowa i prasą narodowa potępiły *poetę w 
ostrych wyrazach. Obecnie p. Tuwim roze- 
słał do gazet obszerne tłómaczenie, w któ- 
rem między innemi pisze: 

„Wiersz mój, wychodząc z założeń hu- 
„manitarnych i pac) f.stycznych, w każdym 
„Swoim zwrocie apeluje do powszechności 
„ludzkiej, przypisywanie więc mu tendencji 
„rozbrojenia Polski, gdy wszyscy naokoto 
„fabrykują bomby i armaty uważam za nie- 
„dorzeczność. Absurdem jest przypuszcząć 
„że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w 
„obronie niepodległości kraju”. 

P. Tuwim więc nie jest większym pacy= 
fistą od innych. W każdym razie zrobił nie- 
właściwie, że dał swój wiersz do pisma 
codziennego i politycznego, gdzie wiersz 
traci swój immunitet dzieła sztuki, a nato- 
miast nabiera odrazu krzykliwego charak- 
teru propagandowo-politycznego. Stanowi= 
my wśród prasy polskiej wyjątek, nie za- 
liczamy się do obozu pacyfistów. Temnie- 
mniej nie bądźmy większymi  militarzy 
stami od Mikołaja l-go, który Puszkinowi 
pozwolił nie posyłąć swoich utworów 'įdo 
cenzorą. 
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Człowiek czuje się równouprawnio* 
nym akcjonarjuszem tych niewiarogod 
mych bogactw. Chociaż, jeśli chodzi o 
zewnętrzny eiekt pokazowy, kuszący 
na każdym kroku biedną polską kieszeń 
to rychło zauważyć można, iłe naokół 
jest tandety wspaniale podanej, ile to- 
warów można w Polsce kupić taniej i 
solidniej; tak sklepy paryskie są nieraz 
żywą propagandą na rzecz naszej sa- 
mowystarczalności. 

Długoby opowiadać o muzyce orga 
nowej w kościele św. Magdaleny i 
wszelkich wrażeniach artystycznych — 
0 niesłychanej Toti dal Monte w „Cy- 
ruliku Sewilskim, o festivalu wagnerow- 
skim w wykonaniu trupy z Bayreuth 
pod dyrekcją Franciszka von Hoessli- 
na, o „Pelleasie i Melizandzie* w Ope- 
rze Komicznej, o dzikiej rewji nowojor 
skiej „Black - Birds" w „Moulin Rou- 
ge“, o teatrach i wystawach. W tym 
błyskawicznym przeglądzie wspomnę o 
czem innem; o czemś, co było jednem 
z moich najbardziej niezapomnianych 
wrażeń. O wizycie między 4 a 5 godz. 
nad ranem — w grupie kilku znajo* 
mych — w paryskich Halach Targo- 
wych. 

Trudno to opisać. Przez całą noc z 
poza miasta zjeżdżają tu, ciągnione 
przez ciężkie perszerony, wielkie wozy 
na dwu potężnych kołach, naładowane 
po brzegi mięsem, jarzynami, jakich 
świat nie widział, rybami, kwiatami. To 
wszystko tu się w milczeniu i dziwnie 
tajemniczem świetle lamp przez całą 
noc układa w cudowne, barwne, z wiel 
kim smakiem artystycznym kompono- 
wane sterty, kopce, stogi, piramidy, a- 

e
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_ KORJER GOSPODARCZY LIEŃ WSCHODNICH 
Wileńszczyzna a taryfa kolejowa 
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Pisałem kiedyś, że taryfa kolejowa 

zamyka koło upośledzenia gospodarcze 

go Ziemi Wileńskiej. Tak jest w rzeczy 

wistości . Województwo wileńskie ma 

r wybitnie ujemny. W. Bitner 0- 

bliczał go przed wojną na kilka miljo- 

nów rubli pomimo istnienia tak docha 
dowej pozycji jak eksploatacja lasów. 

W porównaniu do czasu przedwojenne 
go sytuacja zmieniła się na gorsze. Co 

prawda ujemny bilans handlowy w ab- 

lutnej swej cyfrze zmniejszył się zna” 

cznie, nie nastąpiło to jednak skutkiem 

wzrostu miejscowej produkcji, a li tyl- 

ko w konsekwencji spadku konsumcji. 

Spauperyzowanego społeczeństwa nie 

stać na takie wydatki jak przed wojną. 

Konsument ogranicza się dziś do mini- 

mur. Jeżeli chodzi o szerokie warstwy 

rolnicze, to te stale już przytrzymują się 

giodowych norm egzystencji, w przeci- 

wnym bowiem wypadku nie mogłyby 

opłacać podatków i innych świadczeń. 

Zwęziły się znacznie możliwości ubo- 

cznych zarobków. Przekreslone zostały 

szlaki naturalnej ekspansji gospodar- 

czej. Utrata dogodnych rynków i punk= 

tów pośrednich zbytu względnie zaku- 

pu przyczyniła się do podrożenia pro” 

duktów importowanych i do zmniejsze- 

nia się zysków osiąganych z eksportu 

własnej produkcji. Kapitał włożony w 

niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe 

i rolnicze przestał wogóle rentować się. 
Taryfy kolejowe w pierwotnem swem 

zróżniczkowaniu nie uwzględniały in- 

teresów ziem wschodnich. Zróżniczko- 

wanie które następnie nastąpiło nie 

wyrównywało tych strat, jakie ponosił 

ten odcinek, wcisnięty głęboko między 

trzy państwa, iz tych dwa wrogie, a tak 

odległy od Gdyni, Grudziądza, Chorzo 

wa, Katowic, Lublina i innych miejsc 

traciła podwójnie — i kupując i sprze- 

dając. Zwł szcza produkcja rolnicza. 
Przedłożenia w tej, sprawie zainte- 

rógowanych sfer nie znajdowały dotąd 

, należytego uwzględnienia. 
statnio w związku z wprowadze* 

nićmi w życie nowej taryfy kolejowej, 
Związek. Ziemian ziemi wileńskiej w 

porozumieniu z Wileńskiem Towarzyst 
wem organizacyj i kółek rolniczych о- 
raz wileńskim Syndykatem rolniczym 

wystąpił do władz miarodajnych z ob- 

szernym a rzeczowo umotywowanym 
memorjałem, w którym porusza szereg 

kwestyj świadczących o upośledzeniu 

interesów rolnictwa ziem północno - 

wschodnich przez taryfę kolejową, 
wskazując jednocześnie drogę napra- 

wienia zła wyrządzanego temu tereńo- 

wi. Przytaczam poniżej postulaty wy* 

su! mięte przez autorów me morjału. 

Pierwszy:  zrožniczkowana tary- 
fa winna uwzględniać odległości do 

1000 klm. Odległość Wilna do Gdyni 

—817 klm., Grudziądza — 744, Chorzo 
wa — 736, Katowic — 743. Odległość 

ta dla poszczególnych punktów woje” 

wództwa Wileńskiego jest jeszcze zna* 

czniejsza — dla IWilejki pow. o 141 

kim,, Głębokiego 203, Dukszt 125, Za- 
6 ai i td. 

regi: łubin nasienny i karmowy 

powinien być przeniesiony do klasy bli 
sj do nawozów sztucznych i pasz 

treściwych, a mianowicie z klasy 9 da 

18-tej Ten postulat uzasadnienie znaj 

duje w tem, że rolnictwo nasze wyma 

ga szerokiego stosowania nawozów zie 

lonych, z których najważniejszym jest 

łubin, sprowadzany z dalszych okolic 

Państwa Polskiego (ponieważ trudno 

u nas dojrzewa wobec ostrego klimatu) 

Trzeci: stawka przewozowa na zbo- 

że winna być conajmniej o 20 

procent niższa niż stawka —prze- 

wozowa na mąkę. Zrówna 

nie stawek jest krzywdzącem dla pro- 

dukcji miejscowej, ponieważ w tym wy 

padku napływać będzie mąka z dal- 

szych okręgów a nie zboże. Pozbawie- 

ni będziemy ubocznego produktu otrąb 

a stracimy jednocześnie rynek zbytu 

dia własnego zboża. 

Czwarty: taryfę ulgową, dla mły- 
nów wileńskich należy znieść, jako u- 

sprawiedliwioną tylko w czasie znacz 

nego nieurodzaju. 

„DARTS 

1 : 
| Wschód sł. g. 6 m. 33 

"WTOREK 

Zach. sł. © g, 15 m. 33 

5 Dzti 

Zacharjusza 
jutro 

[Leonarda | 
Bpastrzeżenie meteorologiczie 

Meteorologii U. $. iš. 

z dnia 4 XI. 1929 r. 

  

Liśnienie J + 
średnie w m | SE 

Temperatura | 
średnia { 

Jpad za de J 9 
sę w mm. | 

4% 

Wiatr ! 
przeważający | zachodni 
Uwagi: rano pochmurno, deszcz, 

czorem dość, pogodnie, 

Minimum 28 dobę + 4C 

Maximum za dobę > 6" 
Tendencja barometryczna:ciśnienia ciśnieria. 

URZĘDOWA 
+— Minister reform rolnych, prof. Sta- 

niewicz w towarzystwie dyr. Banku Rolnego 
p. Maculewicza, oraz dyrektora okręgowego 
Arzędu ziemskiego Łączyńskiego w dniu dzi- 
siejszym odwiedził Wileńskie Towarzystwo 
Organizacyj i Kółek Rolniczych, gdzie odbył 
z dyrektorem T-wa p. Makowskim konferen- 
cję na tematy najbardziej aktualne w chwili 
obecnej dla rolnictwa Wileńszczyzny. Na- 
stępnie p. minister zwiedził _ poszczególne 
działy T-wa, interesując się ich pracami w 
kierunku podniesienia kultury rolnej woje- 
wództwa. 

MIEJSKĄ 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 

gospodarczej. We środę, dnia 6 listopada, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
gospodarczej. Na porządku dziennym spra- 
wa wydzierżawienia wileńskiemu T-wu wio- 
ślarskiemu miejsca na budowę przystani przy 
rzece Wilji, ю 

— (0) Domy miejskie. Przy zatwier- 
dzeniu preliminarza budżetowego m. Wilna 
na rok 1929—30, urząd wojewódzki spotkał 
się z takiem zjawiskiem, że miasto, posiada- 
jąc kilka dziesiątków domów, w przygniata- 
jącej mierze eksploatuje je przez odnajęcie 
osobom prywatnym na potrzeby, najmniej 
stykające się z kwestją ułagodzenia kryzysu 
mieszkaniowego i zwrócił uwagę, że takiego 
rodzaju gospodarka nie należy do gminy.. 

Magistrat obecnie wyjaśnia, że zgodnie 
ze wskazaniami urzędu wojewódzkiego, stoi 
na stanowisku przysposobienia domów miej- 
skich do potrzeb gminy, jednak wykonanie 
tego w szybkiem tempie napotyka na wiel = 
kie trudności. Przedewszystkiem ustawa o 
ochronie lokatorów nie pozwala na przymuso 
we usuwanie zamieszkujących w tych do- 
mach osób prywatnych, a następnie, gdyby 
nawet te łokale i były wolne, to z braku 

wie- 
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leje. Tem się żywi cały Paryż. Nic tu 
miema z nastroju naszych targów i na 
szych jatek. Podobne to raczej do skle 
pu z zabawkami, do misternego i kun- 
sztownego ogrodu, tyle jest w tem 
wdzięku, kokieterji, wyrafinowania. Na- 
Ei“ się nie można. Zaszedłszy o ta- 
kiej porze do narożnej kawiarenki, mo- 
żna się długo przysłuchiwać rozmów- 
kom robotników i wieśniaków, setnie 

_słę ubawić, ale i wiele nauczyć... 
Albo jeszcze inne wrażenie. Co rok 

w czerwcu odbywają się dwa tradycyj- 
e, Znane ze swej swawoli bale: bal 

Qnat z śrts i Bal studentów medy- 
y. Ten drugi jeszcze dzikszy. Wi- 

działem ciągnący przez Montpamasse 
_ pochód tych akademików. Wszyscy u* 
charakteryzowani na Rzymian, a im kto 

piej zbudowany, tem dyskretniej 0- 
jany — bez różnicy płci. Ze śpie- 

posuwa się ten wesoły tłum uli- 
i, bulwarami, zatrzymując taksów- 

i, przeciąga przez kawiarnie »gesiego“ 
Z innej jeszcze dziedziny: ną olbrzy 

miem polu przedmieścia Clichy rozgoś- 

„ cuzi mówią „Glaiche*. Namiot główny 
`о rozmiarach połowy placu Łukiskiego 
— a obok niego miasto całe namiotów 
i wozów. Przedstawienie odbywa się 
na 3 arenach obok siebie, równocześnie 
Każdy patrzy na tę arenę, która mu 
jest nabliższą; trzy areny tworzą razem 
<elipsę potwornych rozmiarów. Wyko- 
"nawcy programu, który trwa od pół do 
9 do 1 w nocy — to jest cała armja 
zwierząt, tancerek, akrobatów, cow — 
boyów, amazonek, Chińczyków, strzel- 
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cit się niemiecki cyrk „Gleich*. — Fran | 

ów, Siłaczy i wszelkich specjalistów. 

Codziennie tłum kilkudziesięciotysięcz- 
my zapełnia szczelnie cały amfiteatr. 
Program kończy się takim numerem: 
słoń wyciąga na arenę niesamowitą ar- 
matę, wysoka na jakich 5 metrów. Ktoś 
przez megafon zapowiada, że ostatnia 
atrakcja nazywa się „L'obus vivant“, 
tj. żywy pocisk — że za chwilę wyna- 
lazca sam pozwoli się nabić w armatę 
i wystrzelić w powietrze. I rzeczywiś- 
cie: na arenie ukazuje się żywy, dorosły 
mężczyzna w hełmie lotniczym i po pe- 
wnych przygotowaniach włazi od fron 
tu do lufy armatniej, która ma šredni- 
cę około pół metra. Poczem lufa zaczy- 
na się podnosić powoli, aż do pozycji 
prawie pionowej — przypominającej 
pozycję lufy u moździerza. Po drugiej 
stronie areny, w odległości 50 metrów 
od armaty —rozpinają tymczasem wiel 
ką siatkę. Komenda — ostrzeż enie, by 
się panie nie przestraszyły — błysk i 
huk i — z lufy wylatuje w powietrze 
człowiek i zataczając wielki łuk, opada 
na eiastycznią siatkę. Rzęsiste brawa, 
koniec przedstawienia. 

Pomyślałem: jakie to szczęście — 
że ta armata z drzewa i blachy, ciągnię- 
ta przez poczciwe stonisko i strzelająca 
żywymi Niemcami, jest jedyną germań 
ską armatą, jak aotarła do Paryża..., 
ku ucieszce jego mieszkańców. 
* Tak Francuzi coraz częściej i żywiej 
oklaskują w Paryżu Niemców. Nastała 
prawie moda niemiecka. Opera z Bay- 
reuth, w teatrze premiera sztuki Leon- 
hardz. Franka, na ulicach co chwila sły 
chać język niemiecki, w restauracjach 
wielkie afisze zachwalające niemieckie 
piwa. Witold Hulewicz 
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Piąty: taryfa ulgowa winna być za- 

stosowana dla województw północna - 

wschodnich przy wywozie przez grani 

cę północną na odległość już powyżej 

150 klm. 

Nie wchodzimy w rozwažanie przy 

tocz onych postulatów. Zdaniem 

naszym są one stawiane bardzo oględ- 
mie. Tak naprzykład należałoby się do- 

magać, by nawozy sztuczne sprowa:* 
dzane do województwa wileńskiego, 

względnie województw północno — 

wschodnich kosztowały w przewozie 

na każdej stacji to samo. Ważniejszem 

jest czy postulaty tu znajdą należyte 

zrozumienie w sferach miarodajnych, 

czy przez ich chociażby częściowe u- 

względnienie położony zostanie kres 

upośledzeniu interesów rolnictwa półno 

cno—wschodniego, a zapoczątkowa- 

ny nawet okres dający rękojmię że błą 

kanie się po manowcach zbliża się ku 

końcowi. 

—ski. 

AEEPEERRONO 

środków na konieczne i kosztowne remonty 
Magistrat nie miałby możności w krótkim 
czasie przysposobić je dla potrzeb instytu- 
cyj. miejskich. 3 

Pomimo to jednak w wielu domach za- 
mierzenia Magistratu są już w części usku- 
tecznione, część lokatorów została usunięta, 
a pozostali mają wkrótce zajęte przez nich 
łokale zwolnić. Lokale, które już są wolne, 
lub mają być zwolnione przez osoby prywat- 
ne, będą odremontowane i zajęte przez in- 
stytucje miejskie. 3 

Domy Nr. 6 przy ul. Wiłkomierskiej, Nr. 
23 przy ul. Wielkiej "Nr. 17 przy ul. Subocz 
zajęte są wyłącznie przez władze wojskowe. 
Dom Nr. 4 przy ul. św. Anny zajęty jest w 
połowie przez władze wojskowe, a w drugiej 
połowie przez Uniwersytet. 

Komorne od władz wojskowych uregu- 
lowane tylko do 1 września 1923 r., a Uni- 
wersytet wcałe mie płaci. Wobec tego, że 
korespondencja w tej sprawie nie dała żad- 
nych rezultatów, sprawa skierowaną zosta- 
ła na drogę sądową. : 

— (0) Asialtowanie ulic. W dniu 
wczorajszym polskie T-wo asfaltowe 
przystąpiło do próbnego zaasfaltowa- 
nia odcinka na ul. Mickiewicza, pomię- 
dzy ul. 3 Maja a ul. Sierakowskiego. 
Roboty potrwają 2—3 dni. 

WOJSKOWA 
— (b) Kto staje do, zebrań kontrolnych. 

Dziś, 5 listopada do zebrań kontrolnych dla 
szeregowych stają urodzeni w roku 1889 
nazwiska których rozpoczynają się na L Ł M. 
Jutro zaś stają do zebrań urodzeni w tym 
samym roku z nazwiskami rozpoczynające- 
mi się na litery N O P. 

— (a) Na uroczystości do Warszawy. 
W dniu 9 b. m. wyjeżdża do Warszawy 
kompanja przysposobienia wojskowego w 
cełu wzięcia udziału w uroczystościach z ra- 
cji rocznicy niepodległości. 

KOLEJOWA. 

— (a) Budowa nowej stacji kolejowej. 
Przerwane w swoim czasie roboty przy bu 
dowie nowego gmachu stacyjnego w Horo- 
dzieju (Nieśwież) zostały obecnie wznowio - 
ne. Część gmachu zostanie wykończona 
jeszcze przed zimą co pozwoli na rozloko- 
wanie części biur kolejowych i zabezpiecze - 
nie podróżnych przed oczekiwaniem na po- 
ciągi pod gołem niebem. 

AKADEMICKA. 
— Z koła prawników U. S. B. Zarząd 

koła podaje do: wiadomości, iż turniej kraso- 
mówczy odbędzie się dn. 14 listopada r. b. 
W. turnieju mają brać udział studenci wy- 
działu prawa i doktoranci wydziału prawa. 
Zapisy osób, pragnących wziąć udział w 
turnieju, przyjmuje zarząd koła w godzinach 
urzędowania do dnia 8 listopada włącznie, 
w łokalu własnym, Zamkowa 11. Przy zapi- 
sie będzie pobierane wadjum w wysokości 
5 zł Tematem mowy na turnieju będzie 
orzemówienie obrończe lub oskarżające, a w 
związku z casusem prawnym, który otrzy- 
muje się przy zapisie. 

— Zarząd akademickiego koła Kownian 
podaje do wiadomości swych członków że 
we czwartek 7 b. m. o godz. 7 wiecz przy 
ul. Podgórna 1 m. 9 odbędzie się herbatka 
towarzyska koła. 

Zarząd przypomina jednocześnie że se- 
kretarjat koła czynny jest we wtorki i piątki 
od godz. 7-—8 wiecz. przy ul. Stroma 3 m. 3. 

— Zarząd chóru akademickiego komu- 
nikuje, że w misterjum muzycznem „Wid- 
ma” chór brał udział w składzie powiększo- 
nym przez p. Różkową (sopran) i p. Pake- 
równę (alt) którym na tem miejscu zarząd 
składa serdeczne podziękowanie. 

Jednocześnie zarząd komunikuje, że pró- 
by chóru będą się odbywały we wtorki i 
piątki o godz. 8, wiecz. w „Ognisku”* aka- 
demickiem (Wielka 24), 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Polskie T-wo chemiczne oddział w 
Wilnie. Dnia 6 b. m. o godz. 7 wiecz w sali 
wykładowej instytutu im. Jędrzeja Śniadec- 
kiego przy ul. Nowogródzkiej 22 P. An- 
toni Basiński wygłosi odczyt p. t. „Rozwój 
teorji elektrolitów. Wstęp wolny. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki z wy- 
rodnieniem rasy). 7 listopada we czwartek 
w poradni eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr. A. Borowski wygłosi odczyt na temat 
„Zwalczanie gruźlicy dawniej a dziś". Po- 
czątek o 6 wiecz. Wstęp wolny. 

— QOdczyty Czerwonego Krzyża. W zro- 
zumieniu konieczności zapoznania szerokich 
warstw ze sposobami zwałczania gruźlicy, 
tego najstraszniejszego wroga ludzkości, Za- 
rząd okręgu wileńskiego Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża uprosił dr. Antoniego Borow- 
skiego, naczelnego lekarza wileńskiego towa- 
rzystwa przeciwgruźliczego, o wygłoszenie 
odczytu n. t. „Zapobie gawcze zwalczanie 

gru: R 
e względu na osobę prel a, jak i 

poruszany temat, złe atoli Boo. ten 
obudzi wielkie zainteresowanie, dając moż- 
ność wszystkim bez wyjątku zapoznania się 
ze sposobami zwalczania tej strasznej choro- 
by, dziesiątkującej nasze społeczeństwo. 

Odczyt zostanie wygłoszony w sali kina 
„Światowid* Mickiewicza 9, ата 10 listopa- 
da r. b. o godzinie 12 w południe. 

Wejście bezpłatne. 

RÓŻNE. 

79-ta Środa Literacka odbędzie się w 
siedzibie Zw. Literatów (Ostrobramska 9) 
dn. 6 listopada o godz. 19.30. Będzie to 
pierwszy w tym sezonie wieczór autorski. 

P. Tadeusz Łopałewski odczyta szereg swo- 
ich ostatnich, niedrukowanych utworów pro- 
zą, między innemi nowelę i fragmenty no- 
wej powieści; autor pozatem czytać będzie 
najnowsze swe wiersze, a wśród nich, na- 
wiążując do ostatniej „Środy*, odpowiedź 
Tuwimowi na jego wiersz „Do prostego 
człowieka”. Odpowiedź jest zatytułowana: 
„Od prostego żołnierza*. 

Wieczór zakończy dyskusja. Wstęp dla 
członków zwyczajnych i sympatyków, oraz 
gości wprowadzonych przez członków zwy- 
czajnych. 

— (a) „Strzeldom nie wolno należeć do 
partyj politycznych. Komenda Główna Związ 
ku Strzeleckiego wystosowała do wszystkich 
podwładnych oddziałów rozkaz, w którym, 
w związku z ożywieniem działalności stron- 
nictw politycznych zakazuje strzelcom ofi- 
cjalnego udziału w tej działalności partyj. 
Niedopuszczalny jest zwłaszcza udział umun- 
durowanych strzelców w zebraniach i wie- 
cach politycznych. Za zorganizowany udział 
strzelców w podobnych wypadkach Komen- 
da Główna pociągać będzie do odpowiedzial- 
ności właściwych komendantów. 

— (b) Kredyty zastawowe dla rolnikow. 
Bank Rolny przystąpił do udzielania kredy- 
tów pod rejestrowy zastaw zboża. Zasadni- 
czo starający się o kredyty będzie mógł jt 
uzyskać w wysokości 50 proc. wartości po- 
siadania zboża, z tem że po złożeniu poda- 
nia posiadane u pożyczkobiorcy zboże bę- 
dzie otaksowane odpowiednio zabezpieczone 
znakami zastawnemi i będą pobrane próbki. 
zastawione zboże musi być ubezpieczone. 

Dzierżawcy starający się o pożyczkę win- 
ni ponadto przedłożyć na piśmie zatwierdzo- 
ną przez reje nta zgodę właściciela. 

Pożyczki udziela się na 9 miesięcy z tem 
że do dnia 30 czerwca roku 1930, winne być 
całkowicie spłacone. Oprocentowanie pożycz- 
ki wynosi 13 proc. w stosunku rocznym. 

— Komitet odbudowy kościoła garni- 
zonowego św. Ignacego składa najserdecz- 
miejsze podziękowanie wszystkim ofiarodaw- 
com i biorącym udział w loterji na tenże ko- 
Ściół, a przedewszystkiem szanownym pa- 
niom organizatorkom z niestrudzoną panią 
inżynierową Wilczewską na czele, jak rów- 
nież panu dyrektorowi firmy  „Elektroluks* 
za bezinteresowne odstąpienie lokalu. Bóg 
zapłać! Odbiór fantów wygranych jeszcze 
może być uskuteczniony dn. 5 b. m. do godz. 
13—15 w Elektroluksie. 

— (a) Konfiskata gazet żydowskich. 
Wczoraj przyaresztowano nakłady wycho- 
dzących w Wilnie , czasopism Żydowskich 
„Tog“ i „Cajt“ za umieszczenie nieprawdzi- 
wych wiadomości o zajściach w sejmie, na- 
desłanych do redakcji powyższych czasopism 
z Warszawy telefonem. 

— (b) Zbieranie iniormacyj podatkowych 
Izba Skarbowa poleciła biurom informacyj- 
nem Izby wzmożenie akcji zbierania infor- 
macyj dla celów wymiaru podatku przemy- 
słowego od obrotu za rok 1929. W związku 
z tem do biura przydzielono zdolniejszych 
urzędników co ma na celu zwiększenie wy 
dajności pracy. ` 

(b) O pomoc oskarżonemu o mord 
y. Do gminy żydowskiej wpłynęto pi- 

smo jednego z adwokatów wileńskich który 
prosi gminę o pomoc dla bohatera bardzo 
głośnego przed wojną procesu, który toczył 
się w Wilnie Blondesa oskarżonego o do- 
konanie mordu rytualnego na osobie dziecka 
chrześcijańskiego. 

Jak wiadomo Blondes został uniewinnio- 
nyż Żyje on jeszcze dotychczas i jak twier- 
dzi wymieniony adwokat znajduje się w cię 
żikiej sytuacji materjalnej. Jak gmina żydo- 
wska ustosunkuje się do tego narazie nie 
wiadomo. 

— (b) Kupcy ma prowincji organizują się 
W Wilejce powiatowej powstał oddział Sto- 
warzyszenia Kupców Polskich którzy onegdaj 
odbyli zebranie i wysłuchali referatu o ór- 
ganizacji kupiectwa polskiego wygłoszony 
przez inspektora centr. p. Jerzego Zielińskie- 
go. 

—(b) Remon w piekarniach może być wy 
„konany tylko za zgodą lekarza, Podczas in- 
spekcji piekarń wojewódzka komisja do ba- 
dania mąki i pieczywa stwierdziła, że niektó- 
rzy właściciele piekarń i cukierni łożą znacz- 
ne sumy na remont lokali pracowni nie po- 
informowawszy się uprzednio u lekarza sani- 
tarnego c zy dany lokal nie jest wogóle prze 
znaczony do zamknięcia jako nie odpowiada- 
jący wymogom i obowiązującym przepisom. 
Komisja ostrzega zainteresowanych iż bez 
zgody rejonowego lekarza nie należy rozpo- 
czyrać większych przeróbek w pracowniach 
ażeby nie ponieść strat. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance, Niezwyk 
łe powodzenie jakiem cieszy się krotochwila 
polska „„Maman do wzięcia” zniewala dyrek- 
cję do utrzymania tej świetnej sztuki jeszcze 
czas jąkiś na repertuarze. W roli głównej 
występuje A. Zelwerowicz, tworząc w roli 
kresowego ziemianina prawdziwą kreację ar- 
tystyczną. 

Dziś „Maman do wzięcia”. Codziennie 
odbywają się przygotowania do wystawie- 
mia „Sen nocy letniej" Szekspira. 

— Teatr Miejski Lutnia" Dziś po raz 
drugi „Złote Wilno* mowa aktualna rewja 
wileńska Świętochowskiego i Drwicza, skła- 
dająca się z nieznanych piosenek, skaetchów, 
rewellersów i produkcyj tanecznych. Całość 
ujęta w 14 barwnych -obrazów na tle dekora- 
cji art. malarki Lidji Cholet. Początek o godz. 
8 wiecz. Bilety po cenach zwykłych do na- 
bycia w kasie zamawiań 11—9 wiecz. 

W przygotowaniu jeden z najcelniej- 
szych utworów B. Winawera „R. H Inžy- 
mier“. Przez czas dłuższy sztuka ta cieszy- 
ła się powodzeniem w Warszawie, dzięki 
otyginalnemu sjęciu myśli przewodniej, jak 
również niesłychanie dowcipnej akcji. W ro- 
lach głównych wystąpią: Szurszewska, Kar- 
czewski, Łubiakowski i Wyrwicz Wichrow- 
ski. Reżyserował Jerzy Walden. 

— Gościna zespołu M. Gorczyńskiej. Ju- 
tro, we środę 6 oraz we czwartek 7 b. m. 
wystąpi z własnym zespołem znakomita ar- 
tystka, ulubienica Wilna, Marja Gorczyńska. 
Świetna ta artystka kreuje rolę Jorrah w 
trzyaktowej sztuce Verneuilla „Radość ko- 
chania*. W rolach główniejszych wystąpią 
artyści warszawscy W. Macherski, H. So- 
kołowska, F. Bay-Rydzewski, W. Pietruszyń 
ski, i W. Ostrowski. Bilety nabywać można 
w kasie zamawiań codziennie od 11—9 wiecz 

— „Złote Wiłno”. Ostatnio wystawiona 
rewja wileńska „Złote Wilno*, która zyskała 
ogólne uznanie publiczności i cieszy się wiel- 
kiem powodzeniem graną będzie raz jeszcze 
w niedzielę nadchodzącą o godz. 3 m. 30 po 
południu po- cenach zniżonych. 

— Uroczysty wieczór ku uczczeniu E. 
Orzeszkowej. W czwartek najbliższy w te- 
atrze na Pohulance odbędzie się uroczysty 
wieczór ku uczczeniu Elizy Orzeszkowej. 
Program wieczoru składać się będzie z prze- 
mówienia prof.. Kolbuszewskiego, oraz insce- 
nizowanych utworów: „A. B. C.*, „Gloria Vi- 
ctis",g,,W zimowy  wieczór*.  Inscenizacji 
znanej noweli „W zimowy wieczór” doko- 
mał W. Hulewicz. Bilety już są do nabycia 
'w kasie zamawiań 11—9 wiecz. 

Koncert Ivonne Hert]Japy. W nie 
dzielę dnia 10 b. m. w sali teatru miejskiego, 
w Lutni o godz. 12 w poł. odbędzie się kon- 
cert-—poranek znakomitej pianistki paryskiej 
Ivonne Herr-Japy. Wil. Tow. Filharmonicz 
memu udało się pozyskać artystkę na jeden 
tylko występ korzystając z jej koncertów w 

rszawie i Krakowie. Program szczegóło- 
wy podamy wkrótce. Bilety zawczasu do 

Na srebrnym ekranie 

„Hrabła Monte Christo" 
w Hollywood. 

Boję się twierdzić tego napewno, ale 
zdaje mi się, żem już kiedyś, lat temu z 
pięć, ze sześć, oglądał obraz o tym samym 
tytule, i bodajże identyczny. 

Uwagę tę piszę w związku z tem, że 
w zapowiedziąch programu Hollywood wy- 
czytałem słowa: „superfilm produkcji świa- 
towej 1929—30 roku*, 

Zdaje mi się przeto, iż właśnie obraz 
„kirabia Monte Christo" nie jest najnow- 
szym. 

Czy ma to dyskwalifikować film z Hol- 
lywoodu w sensie jego jakości, sjego cie- 
kawości i t. d. i t. b. — Bynajmniej. 

To co napisałem, a czego broń Boże 
napewno nie twierdzę, wynika tylko stąd, 
że uważam umiar w reklamie jednak za 
wskazany. 

„Hrabia Monte Christo“ — jako film 
osnuty na tle powieści A. Dumasa, jest 
powiedzmy to sobie szczerze, jedną wielką 
gloryfikacją zemsty, tego całkiem nie- 
chrześcijańskiego uczucia. 

Z tej racji wymaga on nieco zastrze- 
żeń, wynikających z niemożności solidary- 
zowania się z tendencjami, które, jak na 
talerzu, są w nim wyłożone. й 

Z tych także założeń wychodząc, Иги- 
dno jest najnowszy obraz z Hollywood 
polecać, polecać;specjalnie młodzieży. By- 
łoby to niepedagogiczne, — niewłaściwe- 
Ale pozatem:.. 

Pozatem obraz jest bardzo ciekawy, 
zręcznie skrojony i trzymający widza w 
dość znacznym napięciu 

Przekonuje się każdy o tych wrażeniach 
wtedy gdy odsiedziawszy z niesłabnącem 
zainteresowaniem całych aktów dziewięć, 
dowiaduje się na zakończenie, że dopiero 
połową obrazu zobaczył, i że resztą w 
następnej serji będzie mu pokazana. 

Wtedy to czuje w sobie rozczarowa- 
nie, że dla zaspokojenia ciekawości resz- 
tą przygód bohatera filmu, trzeba będzie 
jeszcze raz pójść. 

To, zdaje się, jest dla oceny obrazu 
wymowne. 
„ Realizacja „Hrabiego ĮMonte Christo“ 
jest naogół dobra. Miejscami tylko ma pe- 
wne niedociągnięcia, robiące nawet na naj- 
mniej wybrednym widzu wrażenie sztucz- 
ności 

Do takich słabszych momentów w ffil- 
mie zaliczyć wypada sceny w lochach zam- 
ku dv*Yf, w których dekoracje, ito wcale 
nie najlepsze, same w oczy włażą. 

Można było dać lepsząją oprawę tym 
właśnie fragmentom, tak zresztą ciekawego 
obrazu. 

Raptowne urwanie fabuły „kirabiego 
Monte Christo* w jej akurat połowie jest 
pomysłem, jeśli o kasowość filmu chodzi, 
b. dobrym. 

Ten kogo „zahączono* pierwszą czę- 
Ścią fImu, kogo ta pierwsza część zacie- 
kawila, napewno i na dalszy ciąg pójdzie. 

Omega. 

nabycia w kasie teatru w Lutni codziennie 
od godz. 11—9 wiecz. 

—l-sza niedziela kameralna w 
związku literatów (Ostrobramska 9) obu- 
dziła, jak można było przewidzieć, nałężne 
zainteresowanie wśród wileńskich  mitošni- 
ików tego rodzaju muzyki. Niewielką ilość 
pozostałych abonamentów nabywać można 
jeszcze przy wejściu, w cenie w cenie 8 zł. 
dla uczącej się młodzieży i 12 zł. za cały 
cykl 8 wieczorów. Prof. M. Józefowicz roz- 
pocznie wieczór słowem wstępnem, poczem 
wykonane zostaną przez p. p. prof. Jacyno- 
wą, prof. Sołomonowa, Szabsaja, Salnickiego 
i Katza: kwartety Moniuszki i Noskowskiego 
i sonata Paderewskiego. Początek najpunk= 
tualniej o 20,30. Członkowie związku litera- 
tów korzystają z biletów zniżkowych po 8 
zł. Biletów na poszczególne koncerty nie 
sprzedaje się. Karty honorowe nieważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Hrabia Monte Cristo. 
Heljos — Nocy szalone... nocy bezsenne 
Światowid — Dziewczę z huśtawki. 
Słońce — Sen o miłości. 
Ognisko — Królewska kochanka 
Piccadilly — Policmajster Tagiejew. 
Lux — Miłość i tzy Szopena. 
Wanda — Ostatni rozkaz, 
Eden — Z bolszewickiego raju. 
Kino Miejskie — Ameryka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (0) Kradzież w Magistracie. W ub. 

sobotę, przez wejście z podwórza, w wy- 
dziale opieki społecznej Magistratu skradzio- 
mo maszynę do pisania, a w referacie woj- 
skowym plan: m. Wilna. 

Zawiadomiony o wypadku urząd śledczy 
zatrzymał przy ul. Pożarowej osobę z ma- 
szyną, która wczoraj została dostawiona do 
Magistratu. Sprawcy kradzieży lada chwila 
zostaną ujawnieni. 

— (c) Napad rabunkowy. W lesie pod 
Haiewiczami dwuch uzbrojonych  osobni- 
ków dokonało napadu na powracających z 
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CENTRALA: WARSZA 
I-szy oddział: 
Jlgi oddział: 

MII ci oddział: 

PO 
GŁÓWNĄ WYGRANĄ 

V klasy 19 L. P. 
PREMJA 
V klasy 17 L. P. 

Premję i główną wygraną łącznie 
w V kl. 

m 

л 

ios wy 
Cena losu pomimo znacznie zwiększonej ilości 

` 1/2 zł. 20, 
NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

Warszawa, Chłodn> 20. 
Warszawa, Nowy Świat 53. 
Warszawa, Praga, Wileńska 11. 

U NAS STALE PADAJĄ NAJWIĘKSZE WYGRANE. 
Między wielu, O pady, następujące sumy: 

Zł. 150.000 na Nr. 85, 1. 40, na Nr. 74,049 
» 150.000 „„ 12,372 „40000 „» 78,989 
„ 100.000 „„ 34560 L ów 5,831 
„ 100000 „ „  70,67L 2 25000 0003 3776078 
s KO wa 1036 wi 10.0085 wy, «0 55838 
2 5.000 w „146747 » :10.000 „| „ 55870 
„ 50000 „ »„ 78923 100885 AG 

ZATEM WYPEACIČIŠMY: 

ZL 450.000 na Nr. 19271 1|2 losu 

Zł. 400.000 na Nr. 140807 

10 L. P. 
Zamiejszowym wysyłamy niezwłocznie po ofrzymaniu zamówie. 
nia i wpłaceniu należności na nasze konfa w P.K.O. Nr. 7197. 

(RZWAYCEC. NTŃSSTZW ZAW BITE 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Wyszła z druku nakładem księgarni Jó- 

zefa Zawadzkiego w Wilnie (Zamkowa 22) 
książka p.t. „Zarys prawa administracyjne- 
go (Nauka Administracji)", opracowana 
przez magistra Witolda Reissa radcę wileń- 
skiego urzędu wojewódzkiego i wykładow- 
cę prawa administracyjnego na stud. Roln. 
uniwersytetu SB. w Wilnie. Książka ta obej- 
muje 370 stron druku i zawiera zasady teorji 
prawa admin. ustroju i zakres działania 
władz i urzędów państwowych i samorządo - 
wych, zasady procedury administracyjnej 
(postępowanie administracyjne, egzekucyj- 
ne i karno - admin. z tekstami ustaw, wyja- 
śnieniami i t.d.), tudzież przepisy © państw. 
służbie cywilnej i o postępowaniu dyscypli- 
narnem. Książka ta ma na celu zaznajomie - 
nie urzędników wszelkich resortów i samo- 
rządu (zwłaszcza nieprawników) z sadami 
teorji prawa. Zawiera ona prócz tego zbiór 
najważniejszych i najnowszych przepisów 
prawnych wedle układu i programu, ustalone 
go przez Prezydjum Rady Ministrów dla kan 
dydatów zdających t. zw. praktyczne egza- 
miny urzędnicze, zaznajomi też szerokie 
stery obywateli z najnowszem ustawodaw- 
stwem administracyjnem. Cena 8 zł. 

targu z Siniaw ki Jana i Katarzynę Adamo- 
wiczów (chut. Czemierysznik) i zrabowali 
240 zł.. > 

W związku z tem policja aresztowała 
dwuch chłopów jako podejrzanych o napad. 

— (c) Katastroia autobusowa. W ub. nie- 
dzielę rano uległ katastrofie jadący z Mej- 
szagoły do Wilna autobus z kilku pasaże- 
rami. : 

Na 5 klm. od miasta z niew vyjaśnio- 
nych narazie przyczyn autobus skręcił nagle 
w bok i wywrócił się. 

Podczas wypadku jedna osoba uległa 
poranieniu. ® 

— (c) Podrzutek. Przy ul. Zawalnej 23 
znałeziono podrzutka płci żeński ej w wieku 
około dwuch miesięcy z kartką „ochrzczona, 
ma imię Lonia“. Niemowlę oddano do przy- 
tułku „Dzieciątka Jezus”. ” 

— (c) Samobójstwo gajowego. Popeł- 
mił samobójstwo wystrzałem z rewolweru od- 
danym w usta Adam Rydzewski lat 65, ga- 
jowy, zamieszkały w maj. Duszkowie, gm. 
Rakowskiej, pow Mołodeczańskiego. Powo- 
dem samobójstwa była przewlekła choroba 
żołądkowa. 

— (c) Jak było w Zaostrowieczu. Przed 
dwoma tygodniami władze bezpieczeństwa 
pow. nieświeskiego zostały zaalarmowane 
wiadomością o napadzie na dom kupca 
Bratkowskiego w położonem tuż przy grani - 
cy m. Zaostrowieczu. 

Na skutek zameldowania Bratkowskiego 
wszczęto dochodzenie i pościg za rzekomymi 
sprawcami. Mimo energicznych kroków 
władz, na ślad sprawców nie udało się trafić. 
W toku śledztwa nasunęty się podejrzenia, 
że Bratkowski napad symułował. Obecnie 
przypuszczenia te sprawdziły się bowiem 
okazało się że Bratkowski chcąc odstraszyć 
konkurentów od otwierania w miasteczku 
mowych sklepów napad symulował licząc że 
nie zostanie to ujawnione. 

(c) у samobójcze. W ubieg- 
łą niedzielę rano jeden z lokatorów domu 
Nr. 7 przy ul. Żwirowa Góra Bolesław Klej- 
ner zajrzawszy do mieszkania sąsiadki 65-ej 
Weroniki Taraszkiewiczowej znalazł ją leżą- 
cą na podłodze w kałuży krwi. W chwili 
przybycia lekarza i policji ranna dawała sła- 
be oznaki życia lecz w drodze do szpitala 
zmarła. Na głowie zmarłej znaleziono osiem 
ran zadanych siekierą i ciężką ranę w oko- 
licy serca spowodowaną pchnięciem noża. 

Taraszkiewiczowa żyjąca z żebraniny 
zdradzała od pewnego czasu chorobę umy* 
słową, pod wpływem której targnęła się na 
życie. 

Taksamo usiłował odebrać sobie życie 
przez wypicie esencji octowej urzędnik sądo- 
wy Witold Łukaszewicz (Krakowska 37) i 
Dora Cieślańska (Piłsudskiego 19), która za- 
truła się denaturatem. Oboje desperatów ulo- 
kowano w szpitalu. 

— (c) Ujęcie sprawcy postrzełenia. Po- 
licja po krótkich poszukiwaniach aresztowa- 
ła sprawcę postrzelenia narzeczonej na ulicy 
Nowomiejskiej 2, którym okazał się Szepsel 
Aleksel zam. w folwarku Justynówka (IV 
kom. p. p.). - 

Jednocześnie zbadano ranną Rywę Sza= 
piro, która zapodała niektóre szczegóły wy- 
padku. Stan jej w dalszym ciągu jest po” 
ważny. 

— (c) Okradzenie posła białoruskiego. 
W ub. niedzielę pomiędzy godz. 19—20 do 
mieszkania posła białoruskiego Ignacego 
Dworczanina przy ul. Piwnej 13 po uprzed- 
niem wyważeniu drzwi dostali się złodzieje 
którzy zabrali walizkę z garderobą, futro i 
1500 zł. gotówką. Złodzieje zdołali zbiec 
przez nikogo nie zauważeni, 

— (c) Nagle zasłabnięcie. Koło domu Nr. 8 
przy ul. Kalwaryjskiej zasłabła nagle niezna- 
nego nazwiska dziewczyna około lat 20. Cho- 
rą odwieziono do szpitala żydowskiego. Po- | 
wód zasłabnięcia nie jest znany. 

— Podstępna kradzież Pod Łunińcem 
koło wsi Rusiny na powracającą do domu kie 
rowniczkę spółdzielni wojskowej 26 p. uł. 
Eugenję Onichomowską napadło 2 osobni- 
ków, którzy zasypali jej oczy solą i zrabo- 
wali torebkę z kilkudziesięciu złotemi. 

KTS GTI 
Do 1.szej klasy Loterji Państwowej 

są jeszcze u nas do nabycia. 

Ogėlna sama wygranych 32 miljony złotych 
GŁÓWNE WYGRANE: zł. 750.000, 400.000, 350,000, 250.000, 

wiele, wiele innych, 
grywa, 

wygranych nie zmieniona 
1/1 zł. 40. 

WA. NOWY-ŚWIAT | 
\ 

ZŁ. 250.000 na Nr. 18690 | 
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RADJO GIEŁDA WARSZAWSKA TEKST OBWIESZCZENIA NR. Z. 1190—28 Od dnia 5 do 10 listopada 1929 r. wiącznie będzie wyświetlany film: 

4 listopada 1929 r. Sąd okręgowy w Wilnie, Wydział Cywil- i ioicki Wtorek, 4 listopada 1929 r. p ZEE ROW ik i МНОДННе 

  

2 . įsi werego decyzją z. dnia 20 września 1928 ro- 4 

Sy, AB i 12 R O 0: Merszaus Tranz. Sprz. Kupno ku DOBA GW: wzbronić dokonywania wszel SALA MIEJSKA 
+ Nos : i „92, „88, kich wypłat oraz tranzakcyj 8 proc. listów RA = > 

muzyki popularnej ork. pod dyr. Michałą Dolary 8,90, 8,92 88 zastówiich Wilkasiiėdo Banku Ziemskie Dzieje walk o wolność i niepodległość Ameryki. Aaktów 10. W rolach głównych: LIONE я GE r ' ! g0 ul. Ostrobramska 5. : lp w aasiae 13.10 ROD Tr. WSZ Belgja łasa, 12205, 2443 Gm mówil! pd 2x0 wolariy każdy | BARRYMORE LONIS WOLHEIM, i CAROLINE DEMPSTER. Reżyserował D. W. GRIFFITH. 
omunikat meteorologiczny. 15.40—16.00: Kopenhaga 238,95, 239,55, 238,35 gegji I-ej oznaczonych Nr. Nr. 00250, 00251, Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

tewska, 1600 1615: Komunikaty organi. Budapeszt 155,84 156,24 15546 06252, 00253, 00254, 00255, 00256, 00257, = 
zacyj S ojecinycii 16.15 = 1700: TRE Holandja 359,94 360,84 359,04 00258, 00259. ` DZIŚ! Tryumfalny przebój sezonu! Władca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 
zyka z płyt gramofonowych. 17.00—17.25: Londyn 43,49, 43,48,5 43,38 Wzywa się prze to wszystkich roszczą- KINO-TEATR piękna LIL DAGOVER w swej najnowszej kreacji, potężnem arcydziele 

Boe aecć parte Nowystak © gej (9% usg DE kak li zajotdaty depoaceo “ 
“'ёЁ’с'ік ;&п:'…;„-ош;дг' Karol Wyrwicz- Oslo 237,52, 238,12 236,92 ogioszenia w Monitorze Polskim złożyli je w OC SZU or 0CP ZSENNE 

Wichrosvski. 17.45 — 18,45. Transmisja z War- ParYŻ 35,13, 35,22 35,05 sądzie okręgowym w Wilnie lub zgłosili HELIOS" 9935 . [LLU +0 
szawy. Koncert. 18.45—1910: Pierwsza we- Praga 26,41, 26,47, 26,35, SPrzeciwy. Spr. PE S lokius) ” Wzruszający dramat Miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Oiśniewający przepych wystawy! Kamertowa 
soła wizyta w Aaglji* odczyt wygł. prof. Szwajcaria 172.83, 173.26, 172,40 - зекгее! DOAPIP. gra potentatów ekranul Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserjal Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015. + 

dr. arenų E a > ao. Bukareszt 5.3125 5,3137 _ 53113 к 
P iteraiu: iej. 19.30— : i й REGGAE я —- 

19.45: kia fęzyka niemieckiego: (lekcja 2), Stokholm 239,49, 240,09 — 23889 1 Dziś dawno oczekiwany film! Superfilm produkcji światowej sezonu. 
prowadzi dr. Włodzimierz Jacobi. 19.45— Wiedeń 125,41 12572, 125,10 NAJLEPSZY 1929—30 r. Nieśmiertelne arcydzieło ALEKSADRA DUMASA 
19-50: Program na środę. Węgr 155,57 15597 155,17 
19.50—23.00; Transmisja z Poznania. Opera, wy A 672 4 | KINO-TEATR : 
oraz komunikaty z Warszawy. aid Wada. 213,26 083, 46,60, 

AE górnośląski koncernu „Progress“ | “ : i : i 
AINAUEEOEHGZEES Gdańsk 173,95. ŠE KOKS wacondio I id fednet © „HOLLYWOOD Role główne kreują 3 gwiazdy międzynarodowe: 1 

й Akcie. tonny w zaplombowanych wozach @В Mickiewicza 22. Lil Dagouer, Bernard Goefzke i Jean Angelo. 
164 dostarcza 3 Film „Hrabia Monte Christo“ jest owocem pracy umysłu ludzkiego, 

OBWIESZCZENIE Bank Polski 164,— 165. Powszechr. Hi Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- Ę prześcig:jący pod względem techniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa, 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych mysłowe najśmielszy wymysł fantazji ludzkiej. Niewidziany przepych wystawy. 

Aukcjonista Wileńskiej lzby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 
UPC. tudzież par. -33 Instrukcji o przymuso- 

Dewizy i waluty: 

78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 29.50 Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18.50 Norblin 89 Ostrowiec 83.— 

    

M. DEULL Gia 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. @ 

„AMERYKA” | 

  

    

  

  

  

Mistrzowska gra a tystów. Niezliczona ilość statystów. 
wyższego filmu kosztowało 6,000,000 dolarów. 

; Specjalną ilustracię muzyczną wykona orkiest-a konceriowa. 
W sobotę i w dni świąteczne początek o godz. 4, 5.30, 7, 8.30 i 10.25. 

Wykonan e po- 

  

wem ściąganiu podatków i opłat z dnia 17. Starachowice 22:— Zieleniewski 81,50 Składy węglowe: Słowackiego 27, | — W poczekalni transmisja radjowa 

5. 26 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) —80 Parowozy 24. Węgiel 68.- Paro- tel. 14-46 —0 т 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu wozy 25, —. Borkowski —. Spiess 130. Kino - Teatr Neustanne wybuchy śmiechu wywołują Pat; Patachon mis 
13 listopada o godzinie 10 rano w sali licy- 
tacyjnej Izby Skarbowej w Wilnie przy ul. 
Wielkiej 66 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
w pierwszym terminie 30 cukierniczek, 8 
waz do owoców, 3 tuziny łyżek, 3 tuziny 
widelców, 2 tuziny noży, 4 lichtarze i 20 ze- 
garków kieszonkowych, oszacowane na 185 
zł. a nalaežące do firmy jubilerskiej Zak Sa- 
muel przy ul. Wielkiej 55, na pokrycie za 
ległości podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

Lilpop 27.50 Zachodni 70.50 Kijewski 90. 
Klucze 8.50 III em. 7350. Siła i Światło 
107 Firley 51. Bank Dysk. 127, Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 105. Bank kiand- 
lowy —118. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 4 listopada 1929 r. 

Czeki i właty. 

Londyn 43,44 

  

  

TAŃCÓW 
Najnowszych salonowych wyucza bez 

į względu na zdolności j 

‚ Mo FRO$T į 
ul. Trocka 2. —Į 

  

  

  

„Światowii'* 
ul. Mickiewicza 9. 

Kino - Teatr 

„Stohee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 
WEINIEREONAKEPNOKZEACK 

„CHŁOPCY DO RZECZY 

Już otwarfe od dnia 3 listopad. $EN © ĄIŁOŚCI 
dramat w 10 aktach. W rolach głownych pełni czaru i uroku: 
genialny Nils Asther. Reżyserja Freda Niblo twórcy filmu BEN HURA. Początek seansów o g. 4, 6,8, 10.15w. 

 WRIESZKAEK T TYT RECE? WYZN OWE TOD OBY WOTA ZE ORO RETE RC TOY ITK ST EA T ITA ВЫ Т ИГа WEKA WRZE SNES DA 

(DETEKTYWY). 

  

  

Adres. 
  

  

Dla młodzieży dozwolone. 

Joan Crawford, w najlepszej kreacji i 

; M. GILELS Meszkanie LOMBARD KUP Las 20 PAŃSTWOWEJ LorERI KLASOWEJ | „M. GILELS,„ pocjoce. 2 wygoć Biskupia ie ida 
e i dami do wynajęcia, „50“1- : 

KAWĄ „GLANOVA K GO RZ BZ SOS EPROWADŹIEĆ Ul Sierakowskiego 28 okranizenia, oś za” 
R i 1. 4- Alkis anima TO 
i chcesz odzyskąć w krótkim czasie siłę, energję, jędrność > U L H 0 W 8 k l E G 0 asa. wę r е tė ERA, iała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny Zamkowa 9 09; —0 W. Z. P. 14. 8 Р" SA ū y B dywanów, pianin, sa- środek, to pić Gazie wadócdyż rane w V klasie | [JST ="=zggl (| mochodów, maszyn tw dc padły e wyg asie = KU) | e antanas i i. p. — 
кь E s„GLANOVĄ Cena CAeGC 40 zł. 1j2losu 20zł. 114 losu 10 zł. a e E Noi osoba z wyże —- 
kad : łni ieszkodli : amiejscowym wysyłamy pocztą. nu ABS (U szem wykształ- : AE rówież zalodboą W racjonalągm odływianiu duigci: | | Nazwisko I imię Auszzi all siem może ENA ao Su kuję 
Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym. nadzorem оао auinel OAS Alo mieszkanie aa tyczny usuwa zmar- dzieci za mieszkanie Sandrą Stankiewicza, w majątku Żuki ziemiżWileńskiej i utrzymanie. Adres w zam, 1925 

        

  

  

„ Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia Zamawiam losów Konto pocztowe Nr. 80365 aa sai adm. „Słowa* u p, Wilnie. Ktokolwiek 
Wilno, ul. 3-go Maja Nr. 9. m. 10. — A. Kiister. szajki, wypadanie wło- CZ; M. OWieCZainy 0 jego po_ 

_Cena: 15 zł. klg; "/2 kig. 8 zł. ZAWIADOMIENIE. sów. Mickiewicza <ć. JAWA WAW z yadmic 7 A 
Wysyła się za zaliczką pocztową. TESP-S Niniejszem zawiadamiamy Sz Odbiorców iż poczynając r KUPNO | SPRZEDAŻ „Słowa”. — 

od dnia 1 wrzešnia 1929 r., p JÓZEF STEFANOWICZ nie 
  

       
R szeni i zysk na jest upoważniony do przyjmowania zamówień dla Ba Iosmetyka 

firmy, jak również do przyjmowania pokrycia, wobec czego słyma Fabryka czekolady i wyrobów cukierniczych AYWAWAW| 3.000 

  

= zl uprzejmie prosimy wyżej wymienionemu żadnych zamówień —--— 
DE zdrowiu! A Di ki g A nie udzielać, oraz nie doręczać mu pokrycia czy to w go- Gz inet „Aaktyk 8 Mydła dolarów 

Przy praniu Persilem zbyteczne jest wszelkie © iasec i AAS MMK sowy win i wódek Racjonalnej Kosme- Ściami. Oferty pisem- = dob- а 
pranie wstępne, przedewszystkiem zaś nichy= w Krakowie ua R siąk i ARS I ra Mt dla S. Bo. e Dom H.-K. e 
oz. zwy : 7 Ё 1 ; „ Wytwórnia win i miodu AX* w Wilnie. 1 chęta*  Mickiewi: 

gjeniczne tarcie i szczotkowanie. Niechaj Persil niniejszem zawiadamia Szanowną Klijentelę, że z dniem 1 - ais A Pianino w najlepszym | cza 1, tel. 9.05. Е 
listopada r. b. OTWORZYŁA SKŁAD FABRYCZNY 

w Wilnie, przy ul. Zawalnej Nr. 48 
gdzie można kupować wszystkie wyroby fabryki 

po cenach fabrycznych 

U stanie — оКа- 
zyjnie do sprzedania 
bardzo tanio, ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 17, 
m. 2. —0 

BABYAUM 

Urodę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry: Wypadanie wło- 

ZA 
|) I IJ oraz innych egzaminów 

sam wykona całą pracę! Persil zrobi swoje! 
Ale pamiętać zawsze, że należy Persil rozpuścić 

  

Okazja — 
MAJĄTEK 95 ha, 
pod Wilnem. Bu- 
dynki, las, kolej 1 

na zasadach mnemo- 
nicznych przygotowuje 

w zimnej wodzie, a bieliznę zagotować raz jeden 

i to krótko! Wystarczy to zupełnie. | paczkę 
  

  

  

  

JOHN IRONSID. 

D GRANTON 55-39 
Rozdział 1. Lady Rowson. 

— Bardzo mi przykro, Carling, 
wiem, że okrucieństwem jest zatrzymy- 
wać pana dzisiaj, ale... 

— Bynajmniej, sir. Cieszę się, że 
listy te nadeszły dzisiaj, a nie jutro; 
znam doskonale szyfr i momentalnie 
skończę przepisywanie ich. 

— Będę panu niezmiernie wdzięcz- 
ny, — odrzekł szczerze sir Robert Ro- 
wson. — Chętnie sambym się tem za- 
jął, ale, jak pan wie jesteśmy proszeni 
na obiad do lorda Worrintona. 

— Tak, sir. Może pan być pew- 
nym, że nie wyjdę, przed ukończeniem 
wszystkich spraw. 3 

Carling pochylił się nad biurkiem, 
odcyfrowując depesze, nadesłane tego 
dnia do sir Roberta Rowsona. Były to 
informacje, pisane w dwuch językach, 
dotyczące nagłego konfliktu, który wy- 
buchł pomiędzy dwoma mocarstwami. 
Sytuacja była bardzo poważna i moż” 
na było się spodziewać komplikacyj, 
któreby doprowadziły do nowej wojny 
światowej. 

Były to więc depesze pierwszorzęd 
nej wagi. Carling miał odcyfrować je i 
pozostawić pismienne sprawozdanie 
swemu szefowi. Przyznawał jednak w 
duchu, że depesze nadeszły w nader 
niestosownej dla niega chwili: oto ju 
tro rano miał się odbyć ślub Carlinga, 
po którym państwo młodzi mieli się u- 
dać w podróż sześciotygodniową. | 

— Nie wyobrażam sobie, jak dam 
sobie rady bez pana — rzekł sir Ro- 
bert, z sympatją patrząc na swego se- 
kretarza. 

Baronet uważał ga za swą prawą 
rękę, lubił go serdecznie i nieraz żało- 
wał, że Bóg nie obdarzył go synem, 
podobnym do tego rozumnego i szla- 
chetnego młodzieńca. Sir Robert ożenił 

      

się w starszym wieku i nie miał dzieci. 
Do gabinetu weszła pani. Rowson 

pośpieszył ku niej. 
— Czy czekałaś na mnie, Paulino? 

Wybacz mi. 
— O, mamy jeszcze dósyć czasu, 

— odpowiedziała melodyjnym, słodkim 
głosem, uśmiechając się mile do męża. 
— Jakto nieszczęsny Carling wciąż je- 
szcze przy pracy? Wstyd, Robercie, 
że go jeszcze w taki wieczór zatrzy- 
mujesz. 

Lekkiemi krokami zbliżyła się do 
sekretarza, sir Robert nie zauważył ba- 
dawczego spojrzenia, jakiem obrzuciła 
papiery, leżące przed Carlingiem. 

— Bardzo brzydko! — ciągnęła da 
lej, swym śpiewnym harmonijnym gło- 
sem. — Pan powinien był... jakże to 
powiedzieć?.. Słowem, ja na pana miej 
sou dawnobym guż stąd uciekła, panie 
Carling! 

Roger wstał, zasłaniając sobą biur- 
i rzekł, zmieszany. 

— Pani jest bardzo dobra, lady 
Rowson, ale ja sam zapewniałem sir 
Roberta, że dzisiejszy wieczór mogę 
poświęcić pracy. May nie czeka mnie 
dzisiaj, a ja nie chciałbym pozostawiać 
zaległości w pracy na czas mego wyja* 
zdu. 

— Czyż to jest takie ważne? — za- 
pytała męża. 

— Tak, nie trzeba przeszkadzać 
Carlingowi. Dowidzenia, mój drogi 
chłopcze. Do jutra! Pan schowa te do- 
kumenty w ogniotrwałej skrytce. 
Jutro rano, a może dziś jeszcze po po- 
wrocie przejrzę te papiery. 

łucham, sir. Żegnam państwa. 
—Do jutra, — uśmiechnęła się mło 

da lady, — będę jutro koniecznie na 
pańskim ślubie. 

—-Będzie to dla nas wielki zaszczyt 
— rzekł młodzieniec pochylając się nad 
małą rączką w ciemnej rękawiczce. Z 
trudnością opanował niezrozumiały 
wstręt jaki odczuwał w obecności te ka 

ko 

biety. 
Piękna żona szefa budziła w nim 

niezrozumiałe uczucie antypatji i podej- 
rzenia, nie potrafiłby wytłomaczyć w 
czem tkw*ło ich źródło, gdyż lady Ro- 
wson była zawsze niezmiernie miła i 
uprzejma. Nieraz więc wymawiał tą nie 
usprawiedliwioną niechęć , której jedr 
nak nie mógł się pozbyć. 

Lady Rowson była cudzoziemką i 
nikt nie wiedział nic wyraźnego o jej 
pochodzeniu. Była ta kobieta niezwy- 
kle piękna. Małżeństwo jej z bogatym 
starym kawalerem wywołało mnóstwo 
rozmów i komentarzy. Złe języki prze- 
powiadały, że małżeństwo to niedługo 
będzie się cieszyło zgodnem pożyciem, 
czekano rozwodu na wiosnę, to znów 
jesienią, ale lata mijały, a przepowied- 
nie nie sprawdzały się. Zachowanie pię 
knej pani było bez zarzutu. Zdawało się 
iż przywiązała się szczerze do męża i 
nawet pokochała go. 

Wiele osób zachwycało się jej uro- 
dą, ale w nikim nie budziła głębszych 
uczuć, gdyż zagadkowość i tajemnica, 
wyt warzała dokoła niej jakąś dziwną 
atmosferę nieszczerości. To też Roger 
Carling nie był odosobnionym w swych 
uczuciach do żony szefa. 

Teraz, gdy patrzał na odd alające 
się lady „. , Rowson nie mógł nie za” 
chwycać się jej gracią, harmonją ru“ 
chów. ; 

Mtoda kobieta byta istotnie ošlepia- 
jąco piękna w ciemnej, wieczorowej su- 
kni. Z diademem wspania'ych  szma- 
ragdów w ritdo - złotych włosach i 
szmaragdowym naszyjniku na śnieżnej, 
cudnie utoczonej szyi. 

Na progu odwróciła się jeszcze i 
uśmiechnęła się do Rogera. Sir Robert 
skinął mu przyjaźnie głową, na co se- 
kretarz odpowiedział pełnym szacunku 
trzę na nią, mam wrażenie, że do po- 
koju wpelzta žmija?“ — zapytał siebie 
Carlington, siadając do roboty. „Naj- 
dziwniejszem jest to, że May ma te sa- 

„ Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

    
  

  

  

me uczucie, mimo, że dla obojga nas, 
jest bardzo uprzejma. Przykro mi, że 
wybiera się na nasz ślub, ale niema na 
to rady... Ciekawa rzecz, co też mogła 
ona robić wczoraj na przedmieściu, 
gdzie ją spotkałem? Mógłbym przy- 
siądz, że to była ona. Żeby nie wiem 
jak się przebrała, poznam ją zawsze 
po ruchach i chodzie... A zresztą to do 
mnie nie naležy!“ 

Sekretarz mężą stanu zabrał się go- 
rączkowo do pracy. Depesze zawierały 
niezmiernie ważne wiadomości, które 
należało jaknajprędzej zakomunikować 
ministrowi. 

Gdy skończył, zebrał dokumenty, 
złożył je do koperty, w której były 
przysłane, pod adresem sir Roberta Ro 
wsona i schował kopertę do skrytki w 
ścianie, której niewtajemniczone oko 
nie zdołałoby dostrzec. Klucz od sKtyt- 
ki mieli tylko szef i sekretarz. 

— Nareszcie! — westchnął z ulgą, 
oglądając się po pokoju. Dziesiąta już! 
Oni tam pewnie stracili nadzieję, że 
przyjdę! 

Roger Carling urządzał pożegnalny 
wieczór dla swych przyjaciół u Ostena 
Starta, mimo, iż telefonował że się spó 
źni, musieli się tam niecierpliwić. 

W przedpokoju czekał na wycho- 
dzącego stary kamerdyner Thomson. 
Był to nieduży, siwy staruszek, który 
prawie całe życie spędził w domu sir 
Roberta Rowsona. 

— Może pan rozkaże podać kawy 
albo whisky z sodą? — zapytał wycho- 
dzącego sekretarza. 

+ — Nie dziękuję. Dowidzenia Thom 
sonie, nie prędko już się zobaczymy, 
wyjeżdżam na kilka tygodni. 

— Dowidzenia sir. Pan pozwoli że 
złożę mu życzenia szczęścia i, szczęśli- 
wej podróży... | 

Ostatnie zdanie świadczyło o spe- 
cjalnych łaskach, jakiemi się cieszył 
młody człowiek w oczach starego sługi 
Zwykle bowiem, nawet w rozmowie ze 

swym ukochanym panem, starzec był 
bardzo lakoniczny, ograniczając się 
krėtkiemi: „tak“ i „nie“ .Rogera wzru- 
szył i zdziwił ten dowód przyjaźni: 
„sympatyczny chłop, z tego Thomso- 
na!* — myślał, wsiadając do taxisa, 
— widocznie przywiązał się do mnie. 
Ale to dziwny typ! 

Przyjaciele, czekający nań u Star- 
ra, spotkali go owacyjnie. Osten Starr 
był młodym, utalentowanym dziennika- 
rzem amerykańskim, w czasie wojny 
poznał Carlinga i odrazu zaprzyjaźnili 
się bardzo. Prócz niego czekał na Ro- 
gera Jerzy Winston, urzędnik minister- 
stwa spraw zewnętrznych, który miał 
być drużbą Carlinga i pół tuzina in- 
nych wesołych i sympatycznych chło- 
paków. 

Carling zapomniał o kłopotach i pra 
cy, poddając się panującej tutaj wesó- 
łości. 

Następnego dnia, bardzo wcześnie 
odbudziło go pukanie do drzwi. Gospo 
darz wołał przez drzwi: 

— Pana proszą do telefonu! Je” 
szcze bardzo wcześnie, sir, ale sir Ro- 
wson wzywa pana do telefonu. 

„Sir Robert? Co też mógł chcieć 
szef o tak wczesnej porze?* Myślał, 
zrywając się z łóżka. 

— Tak, to ja, sir?.. Papiery?... Do= 
kumenty są w skrytce.. Niema ich? 
Ależ muszą tam być! W granatowej ko 
percie. Przecież nie mogły zginąć! To 
jest niemożliwe. Tak, sir, przyjadę na* 
tychmiast. i 

Rozdziat II. Morderstwo na poczcie., 

— Chciałbym zatelefonować... 
— Proszę panią. Jakiego numeru 

telefonu panii potrzebuje? 
"— Ja... Czyż nie mogłabym sama 

uzyskać połączenie? 
Niepewna ta odpowiedź zdziwiła 

tak bardzo telefonistkę, że podniosła 
głowę i spojrzała na mówiącą. Była to 
smukła kobieta ubrana skromnie, z ka- 
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pelusza opadał na twrz ciemny.woal, 
zasłaniając rysy. Jednak mistress Caye 
zauważyła, że pani była wyjątkowo jię 
kną, chociaż nie młodą już kobietą; Ra 
co wskazywał siwy lok, wysuwający 
się z pod kapelusza. „jakaś nerwowa 
dama!* — pomyślała, — „Widoczniė 
nie telefonowała nigdy z poczty. 

— Nie, proszę pani, —— odrzekła 
mistress Cave, Pani mi powie, jakiego 
numeru pani potrzebuje, a ja powiem, 
kiedy już połączę. Kabinka jest w koń” 
cu pokoju. 

Nieznajoma spojrzała we wskaza- 
nym kierunku, zmieszała się i zawahała 
przez chwilę. Potem otworzyła toreb- 
kę; prawa jej ręka była bez rękawicz- 
ki i na palcach błysnęły drogocenne 
pierscionki. 

— Dobrze, proszę Granton 53—39. 
Ile płacę? — zapytała cicho z lekkim 
cudzoziemskim akcentem. 

Mistress Cave przyjęła należność. 
Podczas gdy łączyła telefon, do sali we 
szło dwuch mężczyzn. , 3 

— Proszę, — тлеМа, — kabinka w" 
Nr. 19. 

Nieznajoma pośpieszyła we wska* 
zanym uprzednio kierunku, zapomina- 
jąc o reszcie. Telefonistka tymczasem 
zajęła się nowemi klientami. Podczas, 
gdy sprzedawała marki, weszło kilk 
nowych osób i zatrzymało się koło la- 
dy, na której były rozłożone przybory 
do pisania, które można było tutaj na- 
być. Mistress Cave z niechęcią spoglą- 
dała na obecnych. Że też wszyscy ci lu- 
dzie musieli przyjść właśnie teraz, gdy 
była sama, a mąż i siostrzeniec, jedli 
śniadanie na górze!'* — pomyślała. 

Pani Cave zadzwoniła, wzywając 
w ten sposób siostrzenicę do pomocy. 
W tej chwili zgasła lampka od telefontt 
machinalnie więc rozłączyła druty. 
Znów napłynęła nowa fala interesan- ' 
tów i ciotka razem z siostrzenicą 2 | | 
trudnością mogły podołać ustugiwaniu | 
klienteli. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie"*, Kwaszelna 23.


