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Wspomnienie o Grzybowie 
Jak to daleko Grzybów? Wydaje mi 

się niekiedy, gdy wspomnę te chwile 

— jest daleko w jakimś kątku conaj- 

mniej Australji, że nie jest to znany w 

Warszawie plac Grzybowski z košcio- 

łem, plac, po którym ludzie spokojnie 

chodzą, dzieci biegają, ale jest to jakiś 
plac z bajki życia które tak gwałtownie 

i szybko zmieniało, że chyba i kościół 

i bruk i ludzie conajmniej do innej czę” 

ści świata należeli. 
Grzybow . należy do moich wspom 

mnień chociażby dlatego, że w wypad- 

kach, które się zdarzyły 25 lat temu 

magna pars fui. Prawda, że w wielu 

wypadkach byłem tam i wielką i naj- 
większą częścią. Prawda, że niejeden 

z tych wypadków błyskawicowo ogrom 

nej jest miary i przerasta wypadki 

grzybowskie, historyczną swoją , pracą 

tak bezmiernie, że biedny mały Grzy- 

bów ginie w ich cieniu. Nie mogę jed- 

nak nie powiedzieć, że Grzybów nale- 

ży do wspomnień, które nieraz pieszczę 

należy do pieszczot mego życia. 

iPrawdą jest, że i ja, obecny Marszałek 

Polski, były naczelnik państwa nazwie 

skiem znany na całym świecie — nie 

byłem tak rozgłośny jak jestem obec- 
nie. Nie chcę nawet powiedzieć, że ta 

rozgłośność od Grzybowa się zaczyna, 

łecz są w grzybowskich wypadkach 

momenty, które dotykają najwięcej 

istoty mojej, które czynią mnie nieco 

sentymentalnym i tak jakby pieszczo- 

nym przez wspomnienia i zarówno 

wspomnienia pieszczącym. 

jeżeli wezmę wymiar historyczny 

to grzybowska manifestacja jest jed- 

nym z nieznanych epizodów wielkiego 

zdarzenia historycznego wielkiej dzie- 
jowej zmiany, jaką była wojna Rosji z 

Japonją. Wojnę tę wielkie i potężne 

mocarstwo rosyjskie przegrało z małą 

w. stosunku do niego, z. nieznaczną i 

nie odgrywającą jeszcze takiej roli — 

Japonją. 

Grzybów i grzybowska manifesta” 
cja wyrasta tylko wtedy, gdy się za- 

trzymamy ściśle na Polsce, gdyż był to 

pierwszy bardzo nieznaczny przejaw, 

lecz w każdym razie przejaw walki 

zbrojnej przeciw zaborcy rosyjskiemu. 

Gdy wojna z Japonją wybuchła w 

lutym 1904 roku, stałem na czele naj- 

silniejszej, na owe czasy organizacji 

polskiej, silnej nietylko liczbą, lecz i 
odwagą wystąpień, na czele ówczesnej 
P.P.S. Dla charakterystyki ówczesnego 

stanu umysłów przytoczę tu wspomnie- 
nie własne z początku lutego 1904 r. 

Wiadomość o wybuchu wojny za- 

stała mnie w Siedlcach, gdzie przyby* 

łem dla zobaczenia się z pewnym mło- 

dym lekarzem, który zgodził się oddać 

mieszkanie dla potrzeb naszej tajnej 

drukarni, której centrala znajdowała się 
daleko w Rydze, a odczuwało się gwał- 
towną potrzebę drukowania odezw i 

ulotek bliżej centrum ruchu. 

Miałem się tam spotkać u tego pa- 

na z głównym technikiem rozwożenia 

druków, obecnym gen. Rożenem, który 

niedawno wyszedł z wojska rosyjskie- 
gie i stawił się u mnie do pracy tech- 
nicznej. Gdytń się tam o wojnie i ma- 

nifeście cara dowiedział, dowiedziałem 
się zarazem, że cały plan siedlecki prze 

wrócił się do góry nogami, gdyż nasz 
mój i Rożena gospodarz został zmobi- 

lizowany, jako młody lekarz i już na- 
zajutrz miał się udać do poboru a na- 
stępnie do Mandżurji. A że miał u sie- 
bie skład nielegalnych wydawnictw, 

zażądał od Rożena, ażeby mieszkanie 

jaknajprędzej oswobodził. Pamiętam, 

śmiałem się z siebie, że wojna, którą W 
duchu błogosławić zacząłem zmusza 
mię odrazu do tak lichych czynności i 
daje miarę ilustracji tej olbrzymiej 
przewagi sił, z którą my Polacy i my 
partja P.P.S. mamy do czynienia. 

Następnie zająłem się skonstruowa* 

niem chociażby takiego planu, ktory-- 

by dał możność jakiejkolwiek bądź re- 

akcji na wy, adek tak wielkiej miary 

jak wejście w stan wojny państwa za” 

borczego, wiedziałem bowiem dobrze, 

że setki i tysiące ludzi czekać gorącz- 

kowo muszą nieraz w męce na to, ja- 

kie my stanowiska zajmiemy w stosun- 

ku do wypadków, męczyć się muszą 

tą bezmocą i bezsiłą gdy może i my ja” 

ko poddani Rosji, zmuszeni będziemy 

do oddania krwi i życia na rzecz swe- 

go wroga. 

Rozumiałeni, że zrobić dużo nie je- 
steśmy w stanie, rozumiałem dobrze, 

że znikomo mali jesteśmy wobec ogro- 

mu wysiłków, do których zmusza woj 

na każde państwo. W dodatku Rożen 

grubym basem tłumaczył znaczenie 

mob'lizacji i jej aktów  przeražonemu 

gospodarzowi, któremu mobilizacja ży- 

cie zrujnowała. W każdym razie pozo- 

stawał i musiał istnieć najprostszy, naj- 

zwyklejszy dla nas sposób reakcji to 

zn. odezwa. Siadłem więc i „+ pisałem 

swoją odezwę. Zapowiedziawszy, że 

Rożen wprost stąd pojedzie, by oddać 

odezwę do druku ja zaś się zajmę uło” 

żeniem bardzo skomplikowanej pracy, 

związanej z przygotowaniem aparatu 

odbiorczego w całym kraju, dla odez- 

wy, która ma być wydrukowana. Tą 

odezwą chciałem przygotować chociaż- 

by trochę nastroju . ila przyszłej pra- 

cy, która musiała nadać charakteru 

bardziej realnego i zbliżającego się 

„do otwartego protestu przeciwko udzia 

łowi Polaków w. tej dalekiej i obcej dla 

nas wojnie. 

Jakież więc było moje przerażenie 

i zdziwienie, gdy po wszystkich smut- 

nych pracach nastawienia aparatu, 

przyjechałem do Rygi, do naszej -dru- 

karni i z przerażeniem się dowiedzia- 

łem, że ówczesny redaktor pisma „Ro- 

botnika“ zresztą mój przyjaciel Felek 
Perl, napisał już i puścił na druk inną 

odezwę, w której, jak ja się śmiałem, 

twierdził, że gdy dwie burżuazje się 

biją, to proletarjatowi nic po temu. 

Zbeształem Felka tak, jak może 

rzadko człowieka beształem. Pierwszy 

bowiem mój krok najzupełniej zawiódł. 
Naprawić szkody już nie mogłem, gdyż 

wybrać inną metodę t. zn. zmusić do 

drukowania mojej odezwy nie było 

sposobu. Wszystkie bowiem terminy 

już nastawione pękłyby i trzeba było- 

by puścić w ruch nowe bardza skom- 

plikowane poruszenia, przejaźdy i na- 

stawienia, równie skomplikowane prar 

ce drukarni, związane z papierem, far- 

bą i innemi drobiazgami, coby wszyst 

ko zajęło mnóstwo czasu. Postawiłoby 

to pod wielkim znakiem zapytania mo- 

je osobiste plany rozjazdów, które już 

  

Posiedzenie Rady Ministrów 

WARSZAWA, 8—11. Pat. W pią- 
tek dnia 8 bm. o godz. 5 po połud- 
niu odbyło się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, na którem został załatwiony 
Szereg spraw bieżących Oraz Szereg 
wniosków odznaczeniowych. 

Program uroczystości w dniu 
11 lisfopada 

WARSZAWA 8 XI. PAT. W związ- 
ku ze świętem narodowem odzyska- 
nia niepodlpgłości w dniu 11  listo- 
pada br. odbędą się w godzinach ran- 
nych nabożeństwa w Šwiątyniach 
wszystkich wyznań Oraz uroczysta 
msza święta w katedrze Św. Jana. W 

międzyczasie na placu Marszałka Pił 
sudskiego ustawią się oddziały woj- 
skowe wszvstkich rodzajów broni, 
członkowie Federacji Polskich Związ- 
ków Obrońców Ojczyzny, hufce szkol- 
ne i przysposobienia wojskowego. O 
godz. 10,45 przeglądu oddziałów do- 
kona dowódca O. K.I gen. Wróblew- 
ski, o godz. 11—pierwszy wicemini- 
ster spraw wojskowych. O g. 11,30 
odbędzie się przegląd przez Pierwsze- 
go Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego. Po dokonaniu przeglądu Mar- 
szałek Piłsudski uda się pod pomnik 
ks, Józefa Poniatowskiego, skąd 
przyjmie defiladę oddziałów. Po skoń- 
czonej deflładzie wszystkie oddziały 
przemaszerują ulicami miasta do ko- 
SZAT. 

sobie ułożyłem i mnóstwo ludzi pou- 

przedzałem. A wszystko przecie w 

owe czasy odbywało się tak konspira- 

cyjnie, bez żadnych listów, bez żad- 

nych listów, bez żadnych depesz i te- 

lefonów, że teraźniejsi ludzie wyobra” 

żenia nawet nie mają i dlatego na po: 

czątku odsyłam ich do Australji czy 
Buszmenów. 

Z tego małego faktu pierwszego 

mego zawodu, podczas wojny rosyjsko 

japońskiej wnosić łatwo można „jaki 

olbrzymi przeskok uczynić trzeba było 

do manifestacji zbrojnej na placu Grzy- 

bowskim w listopadzie. Wiedziałem 

dobrze, że wojna zaczyna się od mo* 

bilizacji. Udałem się więc do Petersbur- 

ga, żeby siebie skontrolować, w jakim 

stopniu i gdzie zaczepi mobilizacja 

ki, jakie posiadałeni, zdobyłem wiado- 

mość główną, że wobec stanu kolei sy- 

birskiej, która niedopuszczała do szyb” 

kiego przewozu wojsk o jednoczesnej 

i wielkiej mobilizacji nie ma mowy i 

że w każdym razie mobilizacja w pierw 

szym rzędzie odbywać się będzie na 

Syberji i w niektórych tylko częściach 

moskiewskiego i kazańskiego okręgu 

wojskowego. Zrobiło mi się znacznie 

Ižej. Miałem więc jeszcze dużo czasu.. 

Nie chcę się zatrzymywać na tych dłu- 
gich miesiącach, które leniwie i powoli 

biegły ku listopadowi. Wobec tego, że 
wbrew konspiracji zaangażowałem ot- 

twarcie swoje nazwisko w najrozmait- 

szych rozmowach, które toczyłem z 

ludźmi najzupełniej do konspiracji nie 

przyzwyczajonymi, 'a czyniłem to w 
Polskę. Nawet przez niewielkie stosun= dwuch miejscach w Petersburgu i War 

Mocna pozycja gabinełu Tardieu 
Rozłam w stronnictwie radykalnem z powodu agitacji 

przeciwko rządowi Tardieu 
PARYŻ, 8 XI. PAT. Trzech deputowanych stronnictwa radykalnego, 

w tej liczbie naczelny redaktor dzienrika „„L'Homme Libre" Lautier, wystą: 
piło ze stronnictwa z powodu zarządzenia władz partji, nakazującego gło- 
sowanie przeciwko rządowi Tardieu. 

Wygrana na całej linji 

PARYŻ. 8,XI, Pat. Cała prasa przyjęła w sposób przyjazzy program ko.struktyw- 
ny Tardieu. Dziennik), nie mające wyraźnego zabarwienia politycznego, wyrażają po- 
gląd, że sprawa Tarcieu została wygrana na całej linji. Zdaniem pism, głosowanie w 
sprawie przedłożonych propozycyj, w któryim decyzją zapadła 313 głosami przeciwko 
210, wskazuję na fakt istnienia większości. 

Przemówienie Brianda 
PARYŻ, 8—11. Pat. Po wznowieniu posiedzenia lzby deputowanych 

Briand, powitany oklaskami całej Izby, wygłosił przemówienie, w którem 
zaznaczył, iż polityka zagraniczna Francji, którą zamierza kontynuować, 
jest polityką godności i stanowczości. Polityka ta—zaznaczył Briand—nie 
jest moją polityką osobistą. Znalazła ona aprobatę kolejno następujących 
po sobie gabinetów. Była też aprobowana przez Poinkare'go oraz popiera- 
na przez parlament. Dalej mówca podkreślił, iż między nim a Tardieu 
isiniało pełne porozumienie w poprzednim gabinecie. 

  

Rechherg o swej rozmowie*2 Poincarė 
BERLIN, 8 XI. PAT. Znany przemysłowiec niemiecki Rechberg, autor 

projektu porozumienia niemiecko-francuskiego, ogłasza dziś za pośrednic- 
twem prasy list, zawierający wyjaśnienia w sprawie rozmowy, jaką odbył 
on w dniu 27V br. z ówczesnym premjerem francuskim Poincare'm. W 
liście tym, zaaprobowanym—jak donosi autor—przez Poincare'ego, oświad- 
cza p. Rechberg, że Poincare zastrzegł się wyraźnie przeciwko angażowa- 
niu się rządu francuskiego w rokowania z innemi czynnikami niemieckiemi 
poza rządem Rzeszy. Poincare miał zaznaczyć, że jest on zwolennikiem 
Szczerego porozumienia pomiędzy Franają a Niemcami, że jednakże Franc- 
ja porozumieć się musi co do warunków tego porozumienia z państwami, 
z któremi związana jest traktatami. 

Br. Hermes przeciwko współpracy gospodarczej 
między państwami europejskiemi 

BERLIN, 8—11. Pat. Były przewodniczący delegacji niemieckiej do ro 
kowań handlowych z Polską dr. Hermes, przemawiając na zebraniu rady 
gospodarczej bawarskiej partji ludowej w Monachjum, ostro się wypowie- 
dział przeciwko tezie o konieczności współpracy gospodarczej między pań- 
stwami europejskiemi. P. Hermes — jak donosi „Telegraphen Union“ — 
ošwiadczyl, že uwaža za utopję wiarę w możliwość skutecznej ochrony in- 
teresów gospodarstwa niemieckiego w wielkiej rodzinie europejskiej. Z za- 
dowoleniem podkreślił mówca, iż w społeczeństwie niemieckiem daje się 
zauważyć zdrowy odruch przeciwko usiłowaniom polityków niemieckich, 
idących w kierunku przeszczepienia haseł pacyfistycznych na teren niemiecki. 

Rokowania kolejowe rumuńsko-polske-czecho- 
słowackie 

PRAGA, 8—11. Pat. Rozpoczęte wczoraj rokowania kolejowe rumuń- 
sko-polsko-czechosłowackie mają przebieg pomyślny. Jutro należy oczeki- 
wać podpisania umowy w sprawie uprzywilejowania ruchu tranzytowego 
przez Polskę i Czechosłowację na linji Marmarosz-Sziget Bukowina. 

Ambasador Skrzyński u Ojca Świętego 
RZYM, 8 XI. PAT. Papież przyjął dziś na godzinnej audjencji amba- 

sadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie Skrzyńskiego. 

IPrasa włoska o Marszałku Piłsudskim a 
RZYM. 8,X1. Pat. „Osservatore Romano“ wyraža żywą Ssympatję dla Marszałka 

Piłsudskiego oraz dla jego piestiżu politycznego i cnót wojskowych. Ma on za sobą 
—pisze dziennik—przedewszystkiem wojsko, które wobec opozycji chciało wykazać 
przywiązanie do wielkiego wodza właśnie w sejmie, gdzie prowadzi on walkę poli- 
tyczną. Cała prasa włoska zwraca uwagę na te słowa „Osservatore Romano" podkreś- 
lając, że wskołach watykańskich sytvacja w Polsce śledzona jest ze spokojem bez 
dawania posłuchu alarmom. 

Marja Gurie - Skłodowska w Ameryce 
Zwieddła laboratorjum General Eletric Company 

SHENECTADY, 8-XI, PAT. Tutejsze lzberatorjum General Eletric Company 
zostały na jeden dzień zamknięte i pozostawione do wyłącznej dyspozycji p. Curie- 
w oowekteń która przybyła tutaj samochodem z Nowego Yorku, fjako gość Owena 
ounga. 

kalis uczoną oprowadzał po laboratorjach General Eletric Company 2па- 
ny wynalazca p. Coolidge. Pani Curie-Skłodo ska z wielkim zainteresowaniem: oglą- 
dała urządzenie laboratorjum i zapytywała c dokonywane W nich prace naukowe. 

  

szawie, departament policji ówczesnej 

z Petersburga rozesłał moje fotografje 

na wszystkie granice i do wszystkich 

oddziałów żandarmerji z poleceniem 

aresztowania mnie, przyczem jako mo* 

tyw podano, że przygotowuję powsta- 

nie polskie. Coprawda, że byłem w 

owe czasy wielce pod wrażeniem hisio* 

rji powstania 63 roku, którą z różnych 

źródeł studjowałem i nieraz w tych roz 

mowach, które prowadziłem, wskazy* 

wałem na moment Francji, jako mo- 

ment niebezpieczny dla stanu umysłów 

i wskazywałem na różne jej skutki. 

Zmusito mnie to do większej ostrožno- 

šci, niž zwykle i do pokazania siebie 

w Krakowie, skąd po pewnym  prze- 

ciągu czasu, według moich obliczeń, 

muszą dojść dane do Warszawy tak, 

że agentura wreszcie z powodu mej 

osoby się uspokoi. Tam właśnie, w 
Krakowie doszła mnie wiadomość, że 

i Polska ma być dotknięta mobilizacją. 

Nie było dla mnie mowy a tem, byśmy 

mogli odpowiedzieć na brankę tak, jak 

ojcowie nasi odpowiadali w 1863 roku. 

Byliśmy na to zanadto słabi, zanadta 

nieumiejętni — i zanadto — powiedz- 

my — teoretyczni. O tem zaś, że kto 

inny poza P.P.S. mógł się odważyć 

choć na cień protestu — mowy być 

nie mogło zgóry. Pomimo woli przy- 

puszczałem, że Rosja pójdzie śladami 

dawnej Rosji i Wielopolskiego i zaa- 

wanturuje się w mobiłgację żywego 

materjału ludzkiego, w mobilizację lud- 
ności miejskiej. 

Dla mojej głównej idei protestu by” 
łoby bardzo na rękę. Wezwałem więc 

do Krakowa przedewszystkiem główne- 
go menera warszawskich organizacyj 

Kwiatka, zmarłego już obecnie miłega 

przyjaciela. Nim przyjechał stwierdzi* 

łem, już z pism, że i tym razem spotkał 

mię zawód, Rosja mobilizowała niektó- 

re powiaty w Płockiem, Kaliskiem, i 

Suwalskiem, akurat w tych miejscach, 

w których my, jako organizacja, nie 

posiadaliśmy ani wpływów ani znajo- 

mości, ani możności szerszej nielegal- 

nej pracy nawet odezwowej. Nie pa- 

miętam ile już nocy spędziłem bezsen- 

nie chodząc po pokoju, paląc papiero- 

sa jednego za drugim i pijąc całe mnó- 

stwo herbaty. Myślałem ciągle nad for- 

mą w jaki sposób można wobec tego 

faktu znaleźć wyraz protestu i wyraz 

naszego stanowiska. Naturalnie wie- 

działem, że pomimo wielkiej niechęci 

i nienawiści do myśli, że się będzie 
umierało za Rosję wbrew sobie i 

® 

P. Predzyent Rzeczypospolifej na 
sląsku Gieszyūskim 

CIESZYN, 8—11. Pat. W dniu 
dzisiejszym Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej wziął udział w polowaniu 
reprezentacyjnem, , które rozpoczęło 
się o godz. 9 rano w okolicy Pruch- 
nej. O godz. 4.30 Pan Prezydent po- 
wrócił do Cieszyna, gdzie wieczorem 
wziął udział w przyjęciu, wydanem na 
zamku cieszyńskim. 

Wycieczka z Czechosłowacji 
WARSZAWA. 8,X1, Pat. W dniu 7 bm, 

przybyła ao Warszawy wycieczką z Cze- 
chosłowacji pod przewodnictwem inż. józe 
ta Strnada, szefa departamentu techniczne- 
go czecnosiowackiego miaisterstwa poczt 
i telegrafów. W skład tej wycieczki oprócz 
urzędników ministerstwa poczt i telegra- 
fów wchodzą przedstawiciele „wiata prze- 
mysłowego czechosłowackiego. Celem wy- 
cieczki jest zapoznanie się z metodą prac 
kablowych, prowadzonych przez polskie 
Ministerstwo Poczt i Tel. oraz zwiedzenie 
warszawskiej stacji transatlantyckiej. Dele- 
gacja wycieczki pod przewodnictwem inž. 
strnada została przyjęta dnia 8 bm. na 
audjencji przez p. ministra poczt i telegra- 
fów inż. Ignacego Boernera, 

Baczność oficerowie rezerwy! 
WARSZAWA, 8 XI. PAT. Wszyst- 

kie urzędy i władze państwowe roz- 
poczną wkrótce akcję poszukiwania 
oficerów rezerwy i pospolitego rusze- 
nia o niewiadomem miejscu pobytu 
W związku z powyższem Ministerstwo 
Spraw Wojskowych przypomina, że 
niemeldowanie zmiany miejsca za- 
mieszkania pociąga za sobą sankcje 
karne. 

— @ В 
wbrew swoim uczuciom, rezerwišci 
stawią się tak, jak im państwo naka- 
zuje. Tak, jak jakieś bydło na rzeź 
prowadzone mają być Maćki i Bartki, 
leźć do wagonów i jechać na kraj świa 
ta umierać, chorować, cierpieć i dawać 
z ciała i życia swego oiiarę na rzecz ma 
cy swego wroga i wszystko tak bez 
protestu i wszystko nie mówiąc ani sło” 
wa, i wszystko nie stawiając żadnych 
przeszkód aktowi przemocy. Nie mog- 
łem prawie żyć z rozpaczy. 

Wreszcie przyjechał Kwiatek. Przy 
pierwszej rozmowie z nim stwierdziłem 
odrazu, że przy decyzji zrobienia ja- 
kiejś manifestacji głośniejszej nie znaj- 
dę wielkich przeszkód chyba w samej 
technice wykonania. Kwiatek upierał 
się przy tem, aby Warszawa wzięła 
na siebie pracę manifestacji, gdyż ta 
najwięcej daje rozgłosu i może dać naj- 
więcej efektu realnego na późniejszy 
rozwój wypadków. Moje uwagi: szły w 
kierunku obliczenia możliwych  skut- 
ków dla największej naszej organizacji 
warszawskiej, gdy tak łatwo można by- 
ło rozbić centrum naszej pracy, wydat- 
kując odrazu wszystko co mamy. 
Twierdziłem, że możnaby myśleć o in- 
nej metodzie, gdyby manifestacje roz- 
lać szerzej po kraju, zmniejszając ich 
jaskrawość i ich, że tak powiem 
ostrość. 

Kwiatek zaś sądził, że wtedy zamilk 
nąć może siła impresji i cała praca mo- 
że spalić na panewce, gdy to nie bę- 
dzie dostatecznie powszechne. Specjal: 
nie zaś nas obu zniechęcała myśl, że 
właśnie tam, gdzie maniiestacja się od- 
będzie, nie znajdziemy żadnego od: 
dźwięku. Stanęło więc w ten sposób, 
że wystąpi Warszawa i że może się 
uda dodać w najgorętszych i najlepiej 
zorganizowanych punktach, jakby do- 
datki mniej ostre. Przyjęta też została 
forma manifestacji zbrojnej. 

Co do mnie radziłem  zbrojność 

zmniejszyć pod względem uzbrojenia, 

gdyż wskazywałem, że nie mamy do- 

statecznego obycia z bronią i możemy: 

narazić się może na śmieszność, za któ- 

rą krwawo zapłacimy. : 

Radziłem więc mieć uzbrojony tyl- 
ko ściśle określony oddziałek z ludzi 

zimnej krwi złożony, aby uniknąć tak 
smutnego skutku. Mówiłem, że sam 
bym z ochotą pojechał, by technicznie 
przeprowadzić tę pracę, lecz obawiam 

się, że zadużo będę musiał tracić cza- 

su na poznanie ludzi, którzy tę czy in- 

ną pracę musieli wziąć na siebie. Kwia- 

tek brał wszystko na siebie i prosił 

mnie, abym w ten sposób nie ryzyko- 

wał i nie narażał swojej osoby. Na sie- 

bie więc brałem zakup broni i przemy* 
canie jej do Warszawy. 

Pierwszy raz w owe czasy zetkną- 
łem się z tem zajęciem. Jeżeli byłem 
specjalistą do łamania granic, to znowu 
z bronią palną ani w zakupie ani w spo 
sobie jej przemycania nigdy nie miałem 
do czynienia. Sprawiło mi to dużo kło- 

potu. Większość broni była zakupiona 

w Katowicach i Bytomiu. 

Przebiegu samej manifestacji nie 

opisuję jako, że nie brałem w niej bez- 

pośrednio udziału. Słyszałem tylko 

opisy różnych uczestników tej manife- 
stacji i opowiadania o niej różnych pa* 
nów i pań z Warszawy. Wywód mój, 
który sobie zaraz uczyniłem, był bar- 
dzo przykry i smutny dla mnie. Nie 
mogłem się bowiem powstrzymać od 

technicznej oceny pracy, która o ile 

była dowcipna, o tyle też z trudem mo- 

gła nastraszyć kogokolwiek z tych, któ- 

rych zamierzaliśmy straszyć. Lecz, że 

dała efekt bardzo duży i że wpłynęła | 

na zmniejszenie do minimum zakresu 

mobilizacji w Polsce, więc uczestnicy 

tej manifestacji poszczycić się istotnie 

mogą, że wpłynęli na losy Polski w 
sposób znaczny, znaczniejszy niż przy- 
puszczali. Z powodu tej manifestacji 

skonstruowałem sobie aforyzm, że 
dowcip w historji często więcej zna | 

czy niż siła. Józef Piłsudski. 
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O siedzibę Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

Wypadki polityczne ostatnich dni 
spowodowały naturalną przerwę w na- 
szej ankiecie, poświęconej granicom i 
siedzibie nowogródzkiego Urzędu Wo,. 
jewódzkiego. Tieraz, gdy  nastąpifo 
uspokojenie, drukujemy dalsze odpo- 
wiedzi na postawione przez nas pyta" 
nia, które pozwolimy sobie jeszcze raz 
przypomnieć: 1) Czy wskazane są prze 
nosiny siedziby Urzędu Wojewódzkie- 
go z Nowogródka; 2) jeżeli tak to 
gdzie?; 3) czy wskazane jest przyłą- 
czenie Lidy, Wołożyna, Szczuczyna do 
Wilna; 4) czy wskazane są jeszcze ja- 
kieś inne zmiany w konfiguracji grat 
nic województwa Wileńskiego. 
AA Stanisław Wańkowicz 

* 

— W odpowiedzi na ankietę w spra- 
wie Województwa w Nowogródku ko: 
munikuję, iż uważam, iż Nowogródek 
najmniej może z miast na terenie Wo- 
jewództwa położonych nadaje się na 
siedzibę urzędu wojewódzkiego. Wcho- 
dzi tu w grę fatalna komunikacja kole- 
jowa a właściwie brak jej zupełny, 
gdyż trudno jest brać w rachubę wąsko 
torówkę łączącą Nowogródek z Nowo- 
jelnią. Istniejące linje autobusowe kwe- 
stji nie rozwiązują bynajmniej, szcze- 
gólnie w zimie. Rozwój miasta w o 
stątnich 10 latach nie rokuje nadziei by 
nawet przy utrzymaniu urzędu woje- 
wódzkiego mogło się ono rozwinąć w 
przyszłości, wobec braków komunika- 
cyjnych i dzięki położeniu swemu na 
ustroniu od szlaków handlowych. 

„ Jeżeli chodzi o przeniesienie siedzi- 
by Województwa gdzieindziej — to 
dwie tylko widzę możliwości: Barano- 
wicze i Słonim. Dużoby się dało o każ- 
dem z nich powiedzieć — jednakże 
uważam, że Baranowicze raczej nale- 
żałoby wziąć pod uwagę. Jest to bez- 
warunkowo miasto o największej przy” 
szłości na całym terenie województwa, 
żadzwyczaj ważny węzeł 5-ciu linij ko- 
lejowych — a więc majdogodniejsze 
ze względów komunikacyjnych. 

Rozrasta się już teraz, a przeniesie- 
nie doń województwa nietylkoby to 
tempo wzmogło lecz i nadało miastu 
charakter polskości, którego teraz jest 
pozbawione. 

Co do konfiguracji samego terenu 
województwa sądzę, że powiaty Lidzki 
i Wołożyński winny być włączone do 
Województwa Wileńskiego, z którem 
były zawsze "+ organiczne zwią- 
zane do którego naturalnie ciążą. Zresz 
tą oba te powiaty niejednokrotnie za 
taką zmianą się wypowiadały. Z dru- 
giej strony wyszłoby to na korzyść i 
Wilnu, natomiast do uszczuplonego w 
ten sposób Województwa Nowogródz- 
kiego należałoby włączyć powiat Woł- 
kowyski. 

Senato+ R. P. 

POSEŁ KONSTANTY RDUŁTOWSKI 

Poseł Konstanty Rdułtowski w spo” 
sób następujący formułuje swoją odpo- 
wiedź: 

Zasadniczo uważam likwidację wo* 
jewództwa nowogródzkiego za nie- 
wskazaną ze względów polityczno-ad* 
ministracyjzych. Województwa pogra- 
niczne nie powinny być zbyt wielkie, 
gdyż to wpływa na zmniejszenie sprę* 
żystości administracyjnej. Wojewódz- 
two nowogródzkie leży na głównym 
szlaku łączącym Moskwę z Warszawą 
i to wymaga specjalnej uwagi. 

Podział 'administracyjny państwa 
powinien się opierać nietylko na wzgię- 
dach polityczno administracyjnych lecz 
również na względach gospodarczych i 
należy brać pod uwagę naturalne cią- 
żenie ludności do pewnych ośrodków 
gospodarczych i udogodnienie ścisłego 
kontaktu pomiędzy władzami a społe- 
czeństwem. Uważam więc, że natural- 
ne ciążenie ku Wilnu powiatu Lidzkie- 
go i północnej części pow. Wołożyń- 
skiego może być uwzględnione lecz z 
warunkiem odpowiedniej rekompensa- 

Ankieta „„Slowa““ 
ty np. przyłączenie pow. Wołkowyskie- 
go. W sprawie tej mógłbym definityw- 
nie się wypowiedzieć tylko po szczegó” 
łowem jej zbadaniu na podstawie ści- 
słych danych statystycznych. 

Nowogródek uważam za niewłaści- 
we miejsce na siedzibę urzędu woje- 
wódzkiego jako miasto nie mające ani 
teraźniejszości, ani przyszłości gospo- 
darczej, pod względem komunikacyj- 
nym położone nader niewygodnie. 
Ośrodkiem gospodarczym dla południo 
wej części województwa są Baranowi- 
cze, które liczą około 30 tysięcy miesz- 
kańców i jedynie na terenie wojewódz- 
twa mają wszelkie warunki aby stać 
się dużym ośrodkiem życia gospodar” 
czego i społecznego i dlatego nadają 
się na siedzibę władz wojewódzkich. 
Prócz walorów praktycznych, które 
umożliwiają ulokowanie tam urzędu II 
instancji istnienie tam tych władz wpły 
nęłoby znakomicie na zwiększenie pol- 
skiego charakteru tego miasta, które 
wobec swego położenia geograficznego 
powinno pierwsze na drodze od Wscho 
du nosić piętno kultury europejskiej. 

POSEŁ JAREMICZ, PREZES KLUBU 

BIAŁORUSKIEGO. 

Poseł Jaremicz wyjaśnia nam swój 
stosunek do zagadnienia przez nas poru 
szonego. 

Co do przeniesienia urzędu woje- 
wódzkiego do innego miasta ustosun- 
kowuje się negatywnie. Przemawiają 
za tem względy: 

a) historyczne; 
b) iż województwo nowogródzkie 

istnieje w Nowogródku już 10 lat, lud- 
ność do tego przyzwyczaiła się, znaj- 
duje się w środku województwa, chor 
ciaż coprawda nieszczęśliwie pod 
względem komunikacyjnym. 

Co do komunikacji uważam iż pań- 
stwo winno przyjść z pomocą i wybu- 
dować szerokotorową kolej z Nowojel- 
ni do Nowogródka, a taksamo bezpoś- 
rednie połączenie Wołkowysk — Sło- 
nim — Nowogródek — Szczorsy — 
Woropajewo — Druja. 

Mojem zdaniem w sprawie przyłą- 
czenia Lidy i Wołożyna do Wilna po” 
winien pozostać status quo, lecz o ile 
sprawa Lidy może być dyskutowaną 
o tyle Wołożyn bezwzględnie nie może 
być przyłączony do Wileńszczyzny ze 
względów odległościowych. 

Wobec zajętego przezemnie stano: 
wiska w punkcie pierwszym ankiety, 
czwarty punkt t. j. zmiany granic woje- 
wództwa nowogródzkiego odpada sam 
przez się. 

INŻ. KAZIMIERZ MICHALSKI. 

P. inż. Kazimierz Michalski w ob- 
szernej odpowiedzi, którą wobec braku 
miejsca musimy streścić pisze: 

, Sprawa konieczności przeniesienia 
urzędu wojewódzkiego z Nowogródka 
nie jest sprawą nową. Ma ona całą sw; 
ją historję. Utonęła w swoim czasie w 
aktach sejmowych. Obszerne tereny i 
małe skupienie inteligencji w naszem 
województwie, sprawiają, że życie spo 
łeczne pulsuje dość słabo. Tem się tło- 
maczy, że tak bliska sprawa dla wszyst 
kich, jak konieczność przeniesienia u: 
rzędu wojewódzkiego do dziś dnia po” 
została niezrealizowana. 

Pozostawienie nadal urzędu  woje- 
wódzkiego w Nowogródku uważam za 
nie celowe z różnych względów. W do- 
bie obecnej, wytężonego wysiłku i wal- 
ki o każdą minutę straconą bez korzy* 
ści, siedziba województwa, położona w 
Nowogródku o 'przeszło dwadzieścia 
klm. od stacji normalnotorowej, z se- 
zonową komunikacją autobusową i nie- 
udolną na dzisiejsze wymagania ko- 
munikacją wąskotorową (półtory godzi 
ny jazdy), jest w swoim rodzaju ana- 
chronizmem. Burze jesienne czy zimo- 
we, usuwają całkowicie lub w znacz: 
nej części ruch autobusowy, a mieliś- 

LUTNIA—HERSA 1 GROISSETA „POWRÓT.” UERNEUIL- 
LA „RADOŚĆ KOCHANIA” 

Dwie sztuki francuskie—jakże da- 
lekie od tego wszystkiego co Grzymała 
stworzył, od tej Maman, którą, gdy się 
ją porównuje » francuskiemi, wydaje 
się nieprawdopodobnym aktem jakiejś 
zgryźliwości, jadowitości, bezpłod- 
ności.  Wyśmiany ziemianin, żona 
jego wydana na pastwę złośliwości, 
warszawska młoda newiasta obróco: 
na w zwyrodniałą kokotę, wreszcie ga- 
lerja mężczyzn z szumowin, mętów, 
jakichś Antków z Chmielnej, „kasia- 
rzy” niensal, wreszcie jak rodzynka 
Świeża w okropnem cieście ta jedna 
Wisienka, tylko dla tego nietknięta, że 
aby ją rozszarpać trzeba było mło- 
dych zębów, których sztuce brakuje. 

W sztukach francuskich sytuacje 
są Śmieszne, perwersyjne, okropne, 
ale człowiek jest nietkniety, Odwrot- 
nie przejawia zdumiewające serce, 
zawsze serce czyste, prawe. Kakofo- 
nje i dymy rodzą się & fałszywych 
sytuacji, z tragizmu wejścia na fatal 
ny gościniec. Ale Francja odnajduje 
w swoich komedjach człowieka my 
zaś strzępimy ile tylko nas stać języ- 
ki swoje na bliźnim, obdzierając tych 
bliźnich, z wszelkiego nimbu; 
wylewamy nawet żółć niewiadomo 
dlaczego na Świty różane, zorze któ: 
re są nad nami i czerwienią się za 
powiadając nieprzeżyte latko. : 

Ale nie będziemy w tej chwili ana- 

lizy dalej prowadzić jaka musi być 
zrobiona między naszą do dna „amo 
ralną“ komedją a francuską, do dna 
„moralną“. Sine ira będziemy kie- 
dyś rozważali to przesilenie w naszym 
narodzie zwiątane z jakiemš przeina- 
czaniem przez chore oczy i chore 
Serca rzeczywistości która jest u nas 
zdrowa, a której złośliwą i bezzębną 
karykaturą są te nasze komedje, chy: 
ba dlatego, że się nieudolnie i powin: 
cjonalnie na czemś wzorują czego 
nie ma na Świecie, niby na tym ze- 
psutym Paryżu. 

Co jednak zastanawia, to to, że 
Wilno na „Maman' chodzi, w komple: 
cie, zaś na „Powrocie“ w Lutni są pu- 
stki. 

Myślę, że nieporozumienie da się 
usunąć skoro zważymy, że Wilno 
jest łapczywe, niemal zachłanne na 
aktorów. „Maman* na Pohulance jest 
lepiej Fgrana niż „Powróć w Lutni, 
gdzie moim zdaniem niezupełnie traf- 
nie obsadzono główną rolę owego 
wojąka na zewnątrz może drewniane- 
go i sztywnego ale będącego zaiste, 
orkiestrą najdziwniejszych, _mięk- 
kich, serdecznych, przecudownych, na 
skrzypcach wyśnionych niemal jakichś 
tonów. || 

Niech Warszawa przeto nie my- 
Śli, że moralne frykasy, któremi za: 
Syła nasze odwieczne stołeczne mia- 

my wypadki, gdy usuwały i przerywały 
wszelkie połączenie ze światem, nawet 
telefoniczne. Dojazd do Nowogródka z 
różnych powiatów województwa z licz- 
nemi i skomplikowanemi przesiadania- 
mi, jest dla uboższej i mało uświado* 
mionej ludności kosztownym i dość 
trudnym środkiem załatwiania swoich 
potrzeb. Maleń ki Nowogródek, pozba- 
wiony nowoczesnych wygód, znośnych 
hoteli — jest dla każdego interesanta 
uciążliwem miejscem pobytu. 

MW obecnych granicach wojewódz- 
twa, najlepszym punktem dla siedziby 
województwa, są mojem zdaniem B'a- 
ranowicze. Położone przy węzle kole- 
jowym, mające bezpośrednie połącze- 
nie kolejowe ze wszystkiemi powiata- 
mi województwa (oprócz Szczuczyna i 
Wołożyna rozwijają się jako miasto w 
tempie imponującem. Obszerne tereny 
budowlane państwowe i prywatne, sze* 
rokie ulice stwarzają duże możliwości. 
Pozatem Baranowicze są już dzisiaj 
centrum handlowem na całe wojewódz- 
two, składnice handlowe, przedstawi- 
cielstwa, rosną i rozwijają się wraz z 
miastem. Mam wrażenie, że Baranowi- 
cze jako centrum handlowe w niedłu- 
gim czasie sięgną swojemi wpływami 
poza granice województwa. Bank Pol- 
ski wybudował tam swój gmach oczy” 
wiście nie bez powodu. 

Sprawa odłączenia kilku powiatów 
(Lida i Wałożyn) od obecnego woje* 
wództwa nowogródzkiego, wymaga 
bardzo szczegółowego zbadania i roz- 
ważenia. Mam wrażenie, że często w 
tych sprawach operujemy raczej wra- 
żeniami i to przedwojennemi. Tak zwa- 
ne „ciążenie* wywołuje z jednej stro” 
ny wygodne środki komunkiacyjne, z 
drugiej strony, istnienie na końcu tych 
dróg i arteryj pewnych ośrodków han- 
dlowych. Wilno obecnie jest i pozosta-' 
nie ośrodkiem kulturalnym nietylko dla 
tych dwuch powiatów. Wpływami się- 
ga ono prawie na całe województwo. 
Duchowo tworzy ono całość wraz z 
Nowogródczyzną. 

Rozumiem że Nowogródek nie wy- 
wołał ciążenia w swoim kierunku w 
żadnym z powiatów, prócz oczywiście 
swojego, dlatego, że nie ma ku temu 
danych, Baranowicze już obecnie przed 
stawiają dla Lidy inne walory, ze 
względów komunliacyjnych. Rozwój 
handlu w Baranowiczach zagarnie i te 
dwa powiaty pod swoje wpływy w 
krótkim czasie. 

Tylko te dwa powiaty mogą do- 
starczyć dostatecznie przemyślanych i 
ugruntowanych argumentów do dołą- 
czenia się od Wileńszczyzny. Opinja 
moja musi iść po linji celowych i mą* 
drych zarządzeń zdążających do lep- 
szego zorganizowania życia w Państ: 
wie w najszerszym zakresie. 

Gorąco musiałbym protestować 
przeciwko samodzielności sąsiadów 
woj. wileńskiego, Białostockiego i Po- 
leskiego. Województwo nasze ma swo 
ją odrębną strukturę. W interesie Pań- 
stwa jest strukturę tę zachować. W 
myśl tego, gdyby aktualną stała się 
sprawa odłączenia powiatów Lidzkiego 
i Wołożyńskiego od Nowogródka, na- 
leżałoby rozważyć sprawę przytącze- 
nia do naszego województwa powia- 
tów Wołkowyskiego, Kossowskiego i 
może części Prużańskiego, jako powia- 
tów o strukturze gospodarczej bardziej. 
zbliżonej do nas. 

Przy tak zmienionych granicach wo 
jewództwa, dużo walorów, jako ewen- 
tualna siedziba wojewódzka, posiadać 
będzie Słonim. 

Sprostowanie. W odpowiedzi p. Olgier-=" 
da Jeleńskiego zamieszczonej w dniu 30 ub. 
m. wkradła się przykra omyłka zniekształ- 
cająca sens jednego zdania a mianowicie: 
wydrukowano „lud nasz wyłączając Nieśwież 
i Stołpce jest jednolity”, powinno zaś byc 
„lud nasz nie wyłączając Nieświeża i Stołp- 
ców jest jednolity”. co niniejszem  prostu- 
jemy. 

sto, w jakikolwiek sposób głębiej do- 
clerają wnikając w dusze. 

Myślę, że nawet i ta рогповгайа, 
która leci ze sceny jak obrzydliwy 
zapach z kuchni przez widownię jest 
półświadomie braną, bo przecież ko: 
biety wytworne, dzłewczęta Świeże, 
które z tych trywjalności głośno się 
śmieją (pękając ze śmiechu) więcej 
emocjonują się sprowokowane przez 
kunszt aktora, który te ttrywjalności 
stara się zmiękczyć i wstydliwie za- 
łagodzić niż zesencji cynicznej, która 
mieści się w zblazowanych dowcipach. 
W Wilnie można dużo złego znaleźć 
ale cynizmu szukać jest już choćby 
dlatego rzeczą żmudną, że zamiast 
warszawskiej szarości i mgły mamy 
tu przyrodę uśmiechniętą, , rzekę błę: 
kitną i niebo pełne chmur, które raz 
Ww raz 4 do porządku przypro- 
майха @ 

Kunszt zatem aktorski, choćby 
szarża na temperamencie, fikanie ru- 
baszne, to klucz powodzenia „Maman*, 
w której Zelwerowicz prowadzi pierw- 
Sze skrzypce i to z maestrją. Zatem 
klucz powodzenia sztuki trzeba szu- 
kać u braci aktorskiej, która dała 
inwencję, dużo werwy graniczącej z 
radością życia mimo wszystkie „war: 
szawskie“ pozory. 

Zatem jeszcze raz uspokojcie się 
obywatele, którzy gniewacie się zato, 
że pornograije Grzymały, jego złoś- 
liwości i jego pasja, hyperpasja, to 
zdzieranie niby masek & polskiego 
okłamania rzeczywiście „przedstawia 
widok owego niedźwiedzia, który bi- 

Zadowolenie w Sowiefach z powodu wznówienia 
stosunków dyplomatycznych z Anglią 

MOSKWA, 8—11. Pat. Wiadomość o zaakceptowaniu przez  parla- 
ment angielski rezolucji rządowej w sprawie wznowienia stosunków z So- 
wietami przyjęto w Moskwie z dużem zadowoleniem. Dał temu między in- 
nemi wyraz Kalinin w przemówieniu, wygłoszonem na uroczystem posie- 
dzeniu moskiewskiej rady miejskiej, odczytując w całości nadesłaną w tei 
sprawie depeszę z Londynu. Naturalnie, że wydarzenie to w interpretacji 
Kalinina nabrało specjalnego charakteru. 

Kalinin uważa wynik rokowań z Anglją za sukces 
Sowietów 

Przedewszystkiem Kalinin tłumaczy! je, jako niezwykły sukces Sowie- 
tów i jako objaw strachu ze strony państw kapitalistycznych przed zreor- 
ganizowanym przemysłem fabrycznym i rolnym w Sowietach. Według Ka- 
linina postanowienie rządu i parlamentu angielskiego o wznowieniu sto- 
sunków z ZSSR. nie dowodzi bynajmniej dobrej woli leaderów  partji ro- 
botniczej i jej gabinetu, ale podyktowane zostało koniecznością gospodar- 
czą i wyraźnem żądaniem angielskich sfer handlowych i przemysłowych. 
Kalinin w mowie swej wielokrotnie podkreślił klęski, poniesione w swoim 
czasie przez Sowiety w rczgrywkach dyplomatycznych z Anglją, dowodząc, 
że obecnie wskutek podniesienia stanu gospodarki sowieckiej wzrósł rów- 
nież autorytet ZSSR. na terenie międzynarodowym. Wspominając o Chi- 
sach, Kalinin wyraził nadzieję. że dzięki czerwonej armii 
Sowiety wydają z honorem. 

z tego konfliktu 

  

Zaunius ministrem spraw zagranicznych Litwy 
KOWNO, 8 XI. PAT, Dziś ukazał się dekret prezydenta republiki, mia- 

nujący Zauniusa ministrem spraw zagranicznych. 

Życiorys min. Zauniusa 
KOWNO, 8. XI. PAT. Minister spraw zagranicznych Zaunius urodził się w 1892 

r. w Prusach Wschodnich, Szkołę średnią ukończył w Tylży w 1911 roku, a |uniwer- 
sytet (wydział prawny) —- w Królewcu 1917 roku. : $ 

W 1918 roku wstąpił na służbę do ministerstwa spraw zagranicznych, gdzie ob- 
jął departament polityczny. 

W 192 
słem w Czechosłowacji, a w 1924 — w Rumunij i Szwajcarji. W 

1 roku mianowany został na stanowisko posła w Łotwie, 1923 został po- 
1927 powrócił 'łdo 

Kowna i objął departament ekonomiczny. 1928 mianowany został ;generalnym sekre- 

tarzem miajsterstwa spraw zagranicznych Brał udziął we wszystkich pertraktacjach 
polsko-litewskich oraz niejednokrotnie reprezentował Litwą w Lidze Narodów. 

Przebieg święta hotszewiekiego w Berlinie 
BERLIN, 8—11. Pat. Wczorajsze demonstracje komunistyczne w Ber: 

linie z powodu 12 rocznicy rewolucji bolszewickiej miały przebieg spokoj- 
ny. Policja aresztowała jedynie w Lustgarten demonstrantów, 
cych w mundurach nielegalnego Rotirontu. Z Hamburga 

występują- 
donoszą nato- 

miast, że wczorajsze demonstracje, trwające do późnej nocy, miały cha- 
rakter niezwykle burzliwy. Między policją a demonstrantami doszło w róż- 
nych częściach miasta do krwawych starć, przyczem użyto broni palnej. 
Policja - jak twierdzi „Rote Fahne* - mlała strzelać ostremi 
aut pancernych. 

nabojami z 

Choroha mistrza lgnacego Paderewskiego 
BERN. 8.XI. Pat. W związku z obiegającemi wczoraj w nocy alarmującemi po- 

głoskami o stanie zdrowia Paderewskiego lozański korespondent Szwajcarskiej Agen- 
aji Telegraficznej zasięgnął informacyj w sanatorjum, w którem przebywa chory. 
Wedle relacji korespondenta, stan zdrowia Paderewskiego 
niający. 

jest zupełnie zadawal- 

Ucieczka więźniów z więzienia w Gzerniowcach 
BUKARESZT, 8,XI, Pat. Z więzienia w Czernowcach na Bukowinie zbiegło po sto= 

czeniu walki ze strażą wojskową 22 więźniów. Pościg trwał cały dzień. Wieczorem 
aresztowano na przedmieściu 12 zbiegów. Pozostali są ścigani w dalszym ciągu. Po= 
między zbiegłymi więżaiami jest kilku niebezpiecznych przestępców, skazanych na 
at ciężkich robót. 

Kafasfrofa samolofu pasażerskiego 

. Śmierć siedmiu osób 
LONDYN. 8.X1. Pat. Samolot niemiecki, który odleciał z Croydon dziś rano o 

godzinie 9 min. 44 w kierunku Amsterdamu i Berlina, spadł ogarnięty płomieniami w 
Surrey. Z pośród 8 osób, jadących samolotem, t. j. 4 członków załogi i 4 pasaże- 

rów; 7 zostało zabitych. Jedna, jak się zdaje, ocałała. 

Kafastroia lofnicza 
BYDGOSZCŻ, 8--X1. PAT. Z lotniska » ojskowego w Bydgoszczy wzniósł się 

dnia 6 b. m. po poł. uczeń-pilot Popsiad celem dokonania ' lotu ćwiczebnego. Kilka 
rhwil po starcie Podsiąd spostrzegł defekt $w samolocie, wobec czego „postanowił 

lądować. „ 
W czasie lądowania Podsiad wykonał 

dziły o ziemię. Siła uderzenia była tak wielka że pękły pasy, 
zbyt nagły wiraż tak, że skrzydła zawa- 

któremi przytrzymy” 

wany był do siedzenia pilot, on sam zaś został wyrzucony z siedzenia jak Zz procy i 
padł kilkanaście metrów dalej. Temu tylko zawdzięcza swe cudowne "ocalenie, gdyž 
aparat stanął wskutek pęknięcia zbiornika z benzyną w płomieniach i spłonął do: 
*zczętnie. 

Jak wszędzie tak i w Polsce 
angielska herbata 

staje się niezastąpioną 

Lyons 'a 
DO NABYCIA 

we wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonjalnych 
ы TY EW REY WW WSJ CZY UAI WOW ЧЕ СОБ ССБ Ч ЧЕ 1Е 1Е TS КЕ ЧЕ ЧАНО УАН СЛ ЧБ ЧИН Н 
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Herbafa 

jąc w muchę zabił człowieka. To 
wszystko jednak jest hyperbola, bo 
Grzymała nie jest niedźwiedź, czło- 
wiek nie zabity, a widownia dlatego 
przepełniona, że elektryczność leci ze 
sceny i w formie werwy doskonale 

tańczy. A 

Tu chciałbym powiedzieć słów pa- 
rę o Marji Gorczyńskiej i.jej grze w 
„Radości kochania". Przyznam się, że 
nie widziałem tyle szczerości w żad- 
nej aktorce polskiej jeśli chodzi o to 
bezwzględne, samicze i brutalne prze- 
jawianie swojego „ja”, z którem się 
kryje dziś ka+da u nas kobieta, na- 
wet i ta na Scenie, która jest obowią- 
zana siebie dawać, „nagą duszę" nie: 
mal własnej, zhisteryzowanej swej ist: 
ności. Tyle razy miałem do czynienia 
w pracy teatralnej z aktorkami nasze: 
mi, że mógłbym napisać tom o tem, 
jak po wręczeniu jakiejś roli trzeba 
było znosić fumy, pretensje, jakieś 
osobliwe zakłamanie, tylko z tego 
powodu, że należało na Scęnie to wy: 
jawić, z czem się właśnie Owa aktor- 
ka w sztuce (nie w życiu) najwięcej 
kryła. Rola była typowej kłótnicy, 
zjadliwej sekutnicy, (i choć wróble 
śpiewały na dachu—to jest Świetna 
rola dla niej) osoba wybrana na kre- 
owanie odpowiedniej postaci, trzęsła 
się z oburzenia, że šmią ją posądzać 
o tony, które właśnie w tej samej 
chwili czarująco na scenie życia ujaw- 
niała. 

Tylko silna, bogata, bujna, twór- 

Lyons'a 
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cza aktorka nie lęka się odsłaniać 
siebie na scenie — przyznać trzeba, że 
taką aktorką--niemal w tym kierunku— 
proszę mi darować wyrażenie—bezczel: 
ną jest właśnie Gorczyńska. Widow- 
nia chwilami w jakimś wstydzie nie 
wiedziała jak patrzeć przed się kiedy 
tyle tępoty, brutalności, głupoty sami- 
czej leciało ze sceny. Listek figowy 
opadał i można było się przerazić, żę 
kobieta współczesiia ma tyle w sobie 
łgarstw pół, ćwierć i całkiem šwiado- 
mych, cynicznie niemal używanych, i 
to połączonych z czemś co nazwać 
można zupełną tępotą. A jednak i to 
jest wielki talent Gorczyńskiej, po za 
ruchliwością, inwencjami gestycznemi, 
po za finezją torturowania Swojego 
amanta, po za jakąś z punktu męż- 
czyzny idjotycznie zgęszczoną amoral- 
nością (jeśli stanąć w miejscu Valliera 
—FSzczerbicz-Macherski) bije z protago- 
nistki na scenie kapitalna prawda bez 
osłon, wojennego wprost instynktu, któ. 
ry prowokując i prowokując zmierza do 
oczyszczenia atmosfery. Gorczyńska 
niesie ze sobą nie ruinę, ale jakieś 
katarsis. Bo w gruncie nie Vallier ale 
lorrah stawia ostatnią kropkę nad i. 
Otwierając oczy zdumione, że taki 
Vallier może egzystować, i że ona z 
takim Vallier' sem losy połączyła,rozdzie 
ra Gorczyńska nagie w dyonizyjskim 
szałe prawdziwej już menady życie, 
które zdawało się urągać z wszelkie- 
go rozwiązania. To jest najwyższa 
moralność, otworzyć samemu oczy i 
ratować się z upadku rzucając w świe- 
że powietrze. 

Т 1А KORDONÓW 

Mywiad z Mastejkigem 
KOWNO, 8-11. PAT. Minister spraw 

wewnętrznych Mustejkis udzielił w dniu dzi- 
siejszym wywiadu przedstawicielom prasy 
kowieńskiej. Minister poinformował  zebra- 
nych, że rząd przygotowuje szereg nowych 
ustaw, które uregulują wiele zagadnień we- 
wnętrzno administracyjnych. Między innemi 
przygotowywane są ustawy o policji, straży 
granicznej, ubezpieczeniach społecznych, 
oraz o prawach i obowiązkach naczelników 
prowincyj. W sprawie nielegalnych organi- 
zacyj pleczkajfisowców i komunistycznej 
Mustejkis oś zwczył, że komunizm nie przed- 
stawia żadnego niebezpieczeństwa dla Litwy 
i że zagadnienie to samo przez się odpada. 
Działalność pleczkaitisowców również nie 
jest groźna, organizację tę bowiem należy 
uważać za niemal już zlikwidowaną. Najwy- 
żej spodziewać się można poszczególnych 
wystąpień. Na zapytanie, jak rząd zamierza 
sięustosunk ować do organizacji „Wilk że- 
lazny“, Mustejkis odpowiedział, że organiza- 
cja ta będzie tolerowana, dopóki będzie za- 
chowywać swój charakter sportowy, zgodnie 
z ustawą przez rząd zatwierdzoną. Jeśli jed- 
nak organizacja ta występować będzie prze - 
ciw państwu, rząd zastosuje względem niej 
środki administracyjne. Następnie min. Mu- 
stejkis podał bardzo charakterystyczne dla 
ostatnich wypadków na Litwie szczegóły, 
dotyczące stosunku rządu do Voldemarasa. 
Voldemaras, obawiając się zamachu na swo- 
ją osobę, zażądał dla siebie specjalnej ochro- 
ny. Rząd przychylił się do tej prośby. Jedno - 
cześnie jednak zwolennicyV oldemarasa wy- 
znaczyli z pośród siebie straż przyboczną. 
Ponieważ pomiędzy ochroną urzędową a 
prywatną miały miejsce stałe konflikty, rząd 
zażądał wycofania straży prywatnej. Volde- 
maras jednak odmówił temu, uskarżając się 
iż strąż rządowa jest niedostateczną. Na to 
otrzymał odpowiedź, że jeśli obawia się tak 
o swe życie i uważa, że rząd nie może mu 
zapewnić odpowiedniej ochrony, może sobie 
wybrać inne państwo, w którem czułby się 
lepiej i bezpieczniej.  Propozycji wyjazdu 
zagranicę nikt jednak oficjalnie Voldemara- 
się ustosunkować do organizacji „Wilk że- 
sowi a uczynił. я Wkońcu Mustejkis 
wspomnia że ył rzygotowy- 
Mustejkis wspomniał, że był cat 
wany na niego zmaach i że z tego powodu 
aresztowanych zostało 12 osób. Nie jest mu 
jednak wiadomem, czy zamachowcy byli 
członkami „Wilka żelaznego”. 

Rewizja poselstw sówiechich w Rydze, 
Tallinie i Kownie 

KOWNO, 8 XI. PAT. „Idische 
Stlmme* podaje, że zamieszany w aferę 
Biesiadowskiego  czekista Rojzeman 

przybędzie w niedługim czasie do 
państw bałtyckich dla dokonania re- 
wizji poselstw sowieckich w Rydze, w 
Kownie i Tallinie, 

Podwyższenie tła na zhoję 
Z Kowna donosza: Aby zapobiec wwo- 

zowi zboża, Gąbinet Ministrów podwyż- 
szył taryfę celną na zboże. Cło zostanie 
zwiększone od 10 cnt. za kilo do 20. 

p, 

„Kolce róż i miłości”. 
„Godziny, które nie wracają”. 

Kusząco piękaa rusałka BRYGIDA 
HELM w rapsodji miłości 

„Przedziwne Kłamstwo 
Niny Piefrowny* 

Wzruszający dramat. 
Wielki przeboj sezonu. 
Wkrótce 2 46 
w kinie „Helios * 

Koncert orkestra balatajek. 

Dr. Paulina Załkindson 
(Choroby oczu) POWRÓCIŁA. 

a Zawalna 24, tel. 464, 
Przyjęcie: 8 10 i 3—5. —2 

JL Dr. M, ŚWIDA 
przeniósł się na ul. 3-go MAJA Nr.11 

Godz. przyj. 5—6 i pół. — 

KLINIKA 
Uszno- Gardlana U. S B. 
Dnia 5 listopada rb. otwiera się przy klinice 

Poradnia dla chorych z wadami 
mawy i głosu 

w której jednocześnie odbywać się 
będzie nauczanie czytania mowy 

z ust dla osób ze znacznie upo- 
śledzonym słuchem. 

Godziny przyjęć od | -2 codziennie prócz 
niedziel i świąt 

  

  

  

  

  

Jorrah zalewa jakaś fala otumanie- 
nia, ogłupienia erotycznego. Głowę 
ma wypełnioną jakimś dymem nie z 
Ropsa i nie z Beargleya ale poprostu 
ze zdrowej Kasi, jak ta, którą Wys- 
piański wyczarował owej osobliwej 
nocy w Weselu, a która jest rozrod- 
czością samą i tylko cierpieć pocznie 
jeśli wpadnie w ręce demona, to jest 
mężczyzny bezpłodnego. 

Na początku w I akcie Gorczyń- 
ska jest jeszcze nie wydobytą na 
wierzch —dzieje się to choćby już dla- 
tego, że gra Gorczyńskiej nie może 
być opartą na jakimś przeżywaniu w 
mieniących się gamach psychiki. Nie. 
Gorczyńskiej gra jest taka jak jej 
ruchy, skoki, żywiołowa, buchająca 
w improwizacji lecąca, aż gorąca z 
oddania Muzie, zda się chwilami aż 
pękająca z nadmiaru zdrowej, biolo- 
giczu.j siły, tupetu, który jednak jest 
zawsze wysoce artystyczny, choćby 
tu i owdzie wypadał zgrzyt, bełkot ja- 
kiś, że się chce uszy zatykać. Ale to 
jest wszystko współczesne, niekłama- 
ne, straszliwie Świeże, pełne żywioło- 
wego jakiegoś ozbuchania, zunelnie 
zresztą jak ta muzyka  sonoryczia, 
którą się słyszy dzisiaj, i w której 
jest nagle jakiś pisk, deptanie, jakieś 
gardłowe brutalne rechotanie, przez 
nos puszczone rzężenie, wreszcie nie | 
wiadomo co, na jakichś często zdaje 
się z nieprawdziwego zdarzenia doby- 
tych instrumentach, 

Mieczysław Limanowski.



  

$ 

  

ŁO w © w
 

  

WRJER GOSPODKACZY ZIEM KILAOONICH 
Uwagi o zmiecach, potzzelnych do 
"Szarwark jest jedaym znajuciąžliw- 

szych podatków zarówno ca do jego 
rozmiarów, jak też i co do czasu i spo- 
sobu wykonania. 

Składa się ze świadczeń w naturze 
jako to: dostawienie pewnej ilości ka- 
mienia własnego, dania i dostawy bu- 
dulca własnego wzamian za określoną 
sumę gotówki, zamieniającej podatek 
szarwarkowy, bądź też w czystej opła 
cie gotówkowej (np. handel i prze- 
mysł) oraz dostarczenia pewnej ilości 
robotnika i sprzężaju. Roboty szarwar- 
kowe nie są określone żadną normą ro 
czną, a więc i podatek może wzrastać 
nadmiernie jeżeli energja władz wywo- 
ła chęć zrobienia wszystkiego naraz. 

*-a) Dostawa kamienia. — Często” 
kroć wydają się nakazy dostawy kamie 
nia własnego o 10 — 15 klm. Prawo 
przewiduje taki dystans, a wymierza- 
nie takich dostaw częstokroć jest 
wprost niewykonalnem, np. w majątku 

o 190 ha. użytków rolnych gmina nało” 
żyła jako szarwark wywieść o 14 klm. 
120 i pół metrów kamienia własnego, 
stanowi to 361 podwodę jednokonną, a 
że ów folwarek posiada 10 koni, z któ- 
rych 4 muszą pozostawać do obsługi 

dworu, sześć koni i 6 ludzi będzie mur 

siało 60 dni pracować li tylko na szar- 
wark t.j. nie mniej niż 2,5 miesiąca. 
Wartość kamienia dostarczonego o 14 
klm. równa się nie mniej jak 15 zł., 
czyli że ów podatek szarwarkowy 
przedstawia równowartość 1807 zł. 
Wykonanie zaś jego w naturze nie po 
zwoliłoby na prowadzenie gospodar” 
stwa. 

Włościanie, którzy mają inwentarz 
pracujący w polu nie więcej jak 6 ty” 
godni w roku mogą łatwiej wykony- 
wać. dostawy, lecz oni nie mają skąd 
brać kamieni i bywają zmuszeni do do- 
staw o 15 kim. co jest niezmiernie ucią* 
żliwe Znane są fakty liczne, gdy dosta” 
wione kamienie, pomimo usilnych 

prośb nie są przyjmowane, a.w następ 
nym roku żądają ponownej dostawy, ja 
ko niewypełnionej uprzednio. 

b) Naogół odbywanie szarwarku na 

odległość do 15 klm. jest wysoce ucią- 

żliwe i nieprodukcyjne, zarówno dla 
podwód, jak i dla pieszych robotników 

gdyż spacer 30 klm. (tam i z powro- 

tem) nie pozostawia czasu na robotę, 

a zmęczony robotnik nie może dobrze 
pracować choć i tak pracuje marnie bo 
z musu i bez wynagrodzenia. 

„Do tego też szarwarkowe roboty 

wymagają niepomiernie dużych ilości 

rokotnika, sprzężaju i pieniędzy, a więc 
jest to nieprodukcyjne zużycie sił. 

c) P rzekładanie szarwarku w na- 

turze na opłaty gotówkowe jest też 
zbyt uciążliwe, gdyż bierze się ilość 
potrźebnych podwód i robotników we- 
dług skali robót przymusowych t.j. 2 
——3 razy wyższej i zamienia się na pie 

niądze a tych pieniędzy nikt niema na 
wszystkie inne podatki w czasach i wa- 

runkach obecnych, zaś wniesione pie- 
niądze b. często z braku innych środ 
ków, bywają używane przez gminy na 
cele z drogami nic wspólnego nie ma” 
jące. 

П. jak zrobić podatek szarwarkowy 
ay przy najmniejszym kosz- 

cie 
Wobec wyżej wymienionych uste- 

rek i błędów w konstrukcji szarwarko- 
wej powinności, nasuwa się wprost od 
powiedź: zrobić go produkcyjnym, przy 
bliżając jednocześnie objekt szarwar- 
kowy do ludności. 

Wykonanie takiego postulatu już da 
wno znalazła rozwiązanie zarówno na 
Łotwie jak i Kowieńszczyźnie. Każdy 
właściciel ziemi w gminie ma sobie 
przydzieloną najbliższą możliwie część 
danej drogi gminnej, w ilości metrów 
proporcjonalnej do płaconego podatku 
gruntowego, którą obowiązany jest u- 
trzymywać w (dobrym stanie, zgodnie 
ze wskazówkami władzy nadzorczej, do 
prowadzając ją do porządku w okresie 
czasu odpowiednio długim w zależnoś- 
ci od wielkości zadania. 

Każdy tedy rolnik ma możność w 
odpowiednim dla siebie czasie swój u- 
cząstek pielęgnować w najbliższem dla 

* siebie oddaleniu, nie marnując czasu na 
dalekie przebiegi. ; 

Wielkie roboty np. kilometrowe gro 

ble przez bagna mogą być utrzymy- 
wane przez szarwark, ale przeprowa- 
dzać ich szarwarkiem niepodobna. 

Dla właścicieli większej własności 
byłoby najodpowiedniej wyznaczyć u- 
cząstki przechodzące przez ich terytor- 
ja, a to ze względu na ogólnie potrze- 
bną ekonomję sił produkcyjnych jako i 
ną bodziec własnego najbliższego in- 
teresu sprawności drog, z których głó- 
wnie może korzystać. A 

Program robót szarwarkowych wi 
nien być rozłożony na odpowiednio dłu 
gi okres czasu, by ludność nie przecią* 
žač, co jest ekonomicznie mądrze, w 
Części tyczącej się robót inwestycyj- 

-3ych, zaś utrzymanie drogi w dobrym 
Stanie musi obowiązywać od chwili od 
dania jej poszczególnym rolnikom. 

Przemysł i handel mogą z natury 
szarwark zamienić tylko na spłaty pie- 
miężne, zużywane na roboty takie, jak 
Jbrukowanie lub budowa mostów. 

Drogi w gminie muszą posiadać po- 
dział na kategor je, stosownie do ich 
znaczenia, a więc: drogi 1 kategocji, 
służące do komunikacji pomiędzy więk 

gdzie ruch jest 
znaczny, drogi II kategorji łączące wsie 
i dwory z miasteczkami i między sobą, 
oraz Ill kategorji drogi prywatne, po 

szemi miasteczkami, 

uregulowania podatin gzarwarkowego 
których ruch może mieć miejsce tylko 
ż upoważnienia właściciela drogi, na 
czas przez niego określony i osobę do 
korzystania z drogi dopuszczonej. 

Kategorja pierwsza winna mieć miej 
sce, a to dla określenia typu drogi t.j. 
jej szerokości, nawierzchni i mostów, 
jako też dla określenia przestrzeni, któ 
ra każdemu do utrzymania ma być od 
dana. Kategorja il musi być określona i 
ustanowiona dla usunięcia klęski, jaką 
jest przekładanie nowych dróg i jeż- 
dżenie po dróżkach leśnych każdego ko 
mu się zamarzy, a co utrudnia dozór la- 
su, niszczy go i ułatwia defraudantom 
leśnym tak bardzo dziś rozpowszechnio 
ną kradzież. 

Takie załatwienie kwestji ustalają 
ce obowiązek szarwarkowy i wyklucza- 
jący dowolność jego stosowania, za- 
dowoli ludność, da gwarancję sprawne 
go utrzymania dróg w porządku, usu 
wając słuszne narzekania, co nawet z 
punktu widzenia politycznego jest wy- 
soce pożądanem. 

St. Wańkowicz. 

INFORMACJE 
KRONIKA MIEJSCOWA 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej. Dn. 
28 października rb. odbyło się w obecności 
prezesa Izby p. Romana Rucińskiego i pod 
przewodnictwem radcy p. Mieczysława Bo- 
phzewodnictwem radcy p. Mieczysława Bo- 
hdanowicza, (zaś w drugiej części pod przewo 

  

  

SOBOTA 

ū "Dziś Wschód sł. g. 6 m. 40 

Teodora Zachód sł. g, 15 m. 26 
jutro 

Andrzeja   
  

Spostrzeżenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia ż — XI 1929 r. 

ciśnienie E 205 
šrednie w m. i я 

temperatura | + 5С 
šrednia 12 

opad za do- } 
bę w mm. ! 

wiatr | i 

przeważający | południewy 
Uwagi: pochmurna 

Minimum za dobę -- 2C 

Maximum za dobę +- 370C 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

NABOŻEŃSTWA 
Dziś t.j. 9 listopada rb. rozpoczyna się 

nabożeństwo Opieki M.B. Ostrobramskiej i 
będzie trwało do dnia 17 listopada rb. włącz- 
nie, początek nabożeństwa o godzinie 5 w. 

Podczas trwania nabożeństwa ruch pieszy 
będzie wstrzymany. 

URZĘDOWA 
— (y) 11 listopada urzędy będą nieczyn 

ne. Minister spr. wewn. nadesłał pismo okól- 

ne do Województwa zawierające zarządze- 
nie, aby zbliżająca się rocznica oswobodze- 
nia państwa polskiego, 11 b. m. obchodzona 
była w roku bieżącym przez władze i orga- 
ny administracji ogólnej oraz przez policję 
w ramach praktyki, ustalonej do 1927 r. 
włącznie, gdyż rocznica 10 lecia obchodzona 
11 listopada 1928 roku miała charakter wy- 
jatkowy. 

Zatem w poniedziałek 11 b. m. urzędy 
państwowe nieczynne będą przez cały dzień. 

— (b) Senator Rubinsztejn u p. woje- 
wody. Wczoraj p. wojewoda przyjął naczel- 
nego rabina m. Wilna senatora Rubinsztej- 
na z którym omawiał sprawy gminy. й 

M. in. była poruszona sprawa przyśpie- 
szenia organizacji gmin na prowincji o co 
prosi ludność żydowska. 

WOJSKOWA 
— (b) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś, 9 listopada do zebrań kontrolnych win- 

ni stawić się urodzeni w roku 1889 z nazwi- 
skami na literę W: Z Ž. й ; 

Następne posiedzenie komisji odbędzie 
się 12 b. m. W dniu tym winni zgłosić się 
rezerwiści rocznika 1902 z nazwiskami roz- 
RR 4 się na litery AB CDEFG 

— (у) W dniu 11 b. m. zebrania kon- 
trolne nie odbędą się. Zebranie kontrolne re- 
zerwistów z powodu święta w dniu 11 listo- 
pada b. r. nie odbędzie się. Rezerwiści, któ- 
rzy mieli się zgłosić podług planu w dniu 
11 listopada winni zgłosić się do zebrań kon- 
trolnych bezwzgłędnie w dniu 12 b. m. 

AKADEMICKA. 
— Wileński komitet akademicki podaje 

do ogólnej wiadomości, że Naczelny Komitet 

Akademicki na posiedzeniu w dniu 6 listopa- 
da r. b. ustalił dla środowiska Wileńskiego 
pięć mandatów na zjazd Ogólny Polskiej 
Młodzieży, Akademickiej. 

‚ — Okręgowa komisja wyborcza na 
zjazd polskiej młodzieży akademickiej niniej- 
szem podaje do wiadomości ogółu, iż na po- 
siedzeniu w dniu 8 listopada r. b. ukonstytuo 
wała się w składzie następującym: Przewod- 
niczący kol, Józef Kiyszejko, zastępca prze- 
wodniczącego kol. Stanisław Ochocki, sekre- 
tarz kol. Bolesław Sulewski. Członkowie: kol. 
Bobolewski Czesław, Romer Tadeusz, Romer 
Witold, Wasilewski Czesław. 

Okręgowa komisja wyborcza udziela 
wyjaśnień w sprawie wyborów w sobotę 
dnia 9 b. m. od godz. 19—20, we wtorek 
dn. 12 b. m. od godz. 19—20, we środę dn. 
13 b. m. od godz. 13—22 w lokalu Wileń- 
skigo Komitetu Akademickiego, ul. Wielka 

24. Zarazem Okręgowa Komisja Wyborcza 

podaje do wiadomości, iż ostatni termii skła 
dania list kandydatów na Zjazd Ogólny P. 
M. A. i do miejscowego Komitetu Akade- 
mickiego upływa o godz. 22 dnia 13 listopa- 
da 1929 r. 

RÓŻNE. 
— (y) Sztaieta policyjna wyjechała 

wczoraj do Warszawy. Wczoraj o godz. 10 
rano ustawiła się na dziedzińcu pałacu *, * 
rządowego kompanja honorowa policji pań- 
stwowej z orkiestrą wojskową, celem pożeg- 
nania sztafety P. P. Do uczestników sztafe- 

RON 

dnictwem radey p. Adama Monica posiedze- 
nie Komisji Drzewnej Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie. 

— Komisja obradowała nad zmianą tary- 
fy kolejowej dla materjałów drzewnych i przy 
ięła do wiadomości sprawozdanie z działal- 
ności Izby w dziedzinie zrealizowania postu- 
latów taryfowych przemysłu drzewnego wo- 
jewództw wschodnich. W szczególności ko- 
misja uznała konieczność obniżenia taryfy 
na dowóz drzewa do tartaków w okręgu dy- 
rekcji kolejowej Wileńskiej oraz obniżenia 
taryfy dla eksportu z tegoż okręgu mater- 
jałów drzewnych przez granicę suchą. 

— Główną uwagę ko: skupiły sprawy 
związane z polityką Administracji Lasów Pań 
stwowych w dziedzinie sprzedaży drewna; 
Komisja uchwaliła domagać się, ażeby drze- 
wo z lasów państwowych było sprzedawane 
wyłącznie krajowym zakładom przemysłu 
drzewnego, położonym wpobliżu odpowied- 
nich objektów leśnych, oraz, ażeby ceny zo- 
stały znacznie obniżone do poziomu, odpowia 
dającego obecnej pogorszonej konjunkturze 
oraz usprawiedliwionego poziomu cen ma- 
terjałów obrobionych w eksporcie i na ryn- 
ku krajowym. 

— Wreszcie Komisja zaopinjowała pro- 
jekt ustawy o rejestrowym zastawie drzew- 
nym nadesłany przez Ministerjum Przemysłu 
i Handlu; Komisja wypowiedziała się za jak- 

vchlejszem nadaniem projektowi mocy 
istawy, uznając jednocześnie konieczność 
wprowadzenia do projektu pewnych zmian. 

— (a) Wstrzymańia egzekucyj żądają po- 
datnicy. Sfery handlowo pea soda 5 
madziły odpowiednie materjały w sprawie 
wymiaru podatków dla całego szeregu przed 
siębiorstw. Wobec tego, że zdaniem zainte 
resowanvch wysokość podatków nieodpowia 
da faktycznemu stanowi rzeczy i są one zbyt 
wysokie, wyżej wymienione organizacje 0- 
pierając się na zgromadzonych materjałach 
postanowiły zwrócić się do lzby Skarbowej 
z projektem wstrzymania egzekwowania po- 
datków do czasu rozpatrzenia zebranych tych 
danych które przedstawiają faktyczny stan 
rzeczy i sciśle określają możliwości płatnicze 
podatników kupców. 

ty przemówił w krótkich słowach wojewoda 
wileński wznosząc okrzyk na cześć Pierwsze 
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Or- 
kiestra grała hymn państwowy. Po zamk- 
nięciu i zapieczętowaniu adresu, który przez 
korpus P. P. zostanie złożony w hołdzie 
Marszałkowi Piłsudskiemu p. wojewoda wrę- 
czył adres komendantowi policji wojewódz- 
kiej, od którego otrzymała adres sztateta ko- 
larska złożona z 2 szeregowych policji pań- 
stwowej. Sztafeta wyruszyła następnie z 
pałacu w kierunku Szczuczyna. W požegna- 
niu sztafety wziął również udział p. wicewo- 
jewoda Kirtiklis, komendant placu ppłk. Gi- 
życki, starosta grodzki Iszora, naczelnik wy- 
działu bezpieczeństwa Bruniewski , komen- 
danci P. P. Konopko i Izydorczyk i inni 
przedstawiciele władz. 

— (y) Inowacja w cukierniach. Sta 
rosta grodzki odbył konferencję z przed 
stawicielami Zw. właścicieli cukierni 
w wyniku której wydał ze względów 
zdrowotnych, następujące urządzenie. 

Zabrania się w lokalach cukierni 
palenia fajek i cygar, pieczywo i ciast 
ka podawane gościom nie mogą być 
zwracane do bufetu i podlegają opła- 
cie, w cukierni Sztralla przy ul. Mickie 
wicza 12 (Czerwony) musi być urzą- 
dzona w sali głównej odpowiednia 
wentylacja. Wykonanie tego obowią- 

    

   

  

zuje do 5 grudnia, pod rygorem unieru- 
chomienia zakładu. 

Jednocześnie w związku z dodawar 
niem do cen wpłacanych za spożycie- 
15 proc. za usługę, p. starosta zarzą- 
dził aby właściciele przedłożyli nie- 
zwłocznie szczegółowe kalkula 'cje dla 
komisji rzeczoznawców przy  Staro- 
stwie. Komisja ta obradować będzie 
zaraz po niedzieli. 

Podrożenie artykułów cukierni 
czych usprawiedliwiają właściciele cu- 
kierni podniesieniem się cen na artyku- 
ły zagranicznego pochodzenia, jak ka- 
kao, kawa, herbata. 

— „b( Fryzjerzy i wypoczynek niedziel- 
ny. Miejscowe związki fryzjerskie postanowi- 
ły wszcząć starania o uzyskanie prawa pra- 
cowania w dnie świąteczne. 

Fryzjerzy powołują się na zwyczaje 
przyjęte w Poznaniu, gdzie zakłady golar- 
skie są otwarte w dnie świąteczne do godz. 
11 w po'udnie. 

— (y) Tylko 8 godzin wolno pracować 
szoferom. Swego czasu pisaliśmy O tem, że 
koniecznym warunkiem bezpięczeństwa  ru- 
chu autobusowego jest zabronienie szoferom 
pracowania ponad 8 godz., gdyż przy pracy 
16 godzinnej przemęczony szofer nie daje 
dostatecznej gwarancji sprawności fizycznej. 

Obecnie dowiadujemy się, że starosta 
grodzki nakazał ścisłą kontrolę, aby szofe- 
rzy autobusów i dorożek nie pracowali po- 
nad 8 godzin na dobę. 

Będzie to trudne do sprawdzenia, jed- 
nak przy pewnym wysiłku policji ruchu ko- 
łowego da się wprowadzić. 

— (0) Zakończenie akcji konkursów 
rolaiczych w pow. Wileńsko-Trockim. Na 
terenie pow. Wileńsko-Trockiego odbyły się 
w pierwszych dniach października r. b. zbio- 
ry plonów wśród członków młodzieży wiej- 
skiej, należącej do przysposobienia rolnicze- 
go, z wynikami naogół zadawalniającemi. 

W dn. 4 i 5 listopada odbyło się posie- 
dzenie powiatowej komendy przysposobienia 
rolniczego, w skład której wchodzą przed-- 
stawiciele organizacyj młodzieży wiejskiej, 
sejmiku wileńsko trockiego i województwa. 

Na posiedzeniach tych rozpatrzone zo- 
stały protokuły zbioru plonów wśród kon- 
xursowiczów i ustalone nagrody dla pojedyń- 
czych osób i grup. Narazie zaprojektowano 
nagrody rzeczowe w formie książek i pism 
rolniczych i narzędzi ogrodniczych i rolni- 
czych. 

Pozatem uchwalono zorganizować wy- 
stawy prac konkursowych w 3 ch punktach: 
w Niemeńczynie, Jaszunach i Wornianach. 
3 Pokaz konkursowych buraków, kapusty 
i kartofli odbędzie się w Niemenczynie, w 
świetlicy K.O.P. w dniu 14 listopada, w Ja 
szunach, w budynku spółdzielni, 20 listopa- 
da i w Wornianach, w lokalu udzielonym 
przez gminę, dnia 21 listopada. 

Na pokazach tych odbędzie się prze- 
gląd dostarczonych plonów, rozdanie nagród 
rzeczowych, odczyty rolnicze i t. d. 

Pożądanem jest stawienie się na te dni 
do wyżej wskazanych miejscowości więk- 
szej ilości rolników celem oglądania wyni- 
ków pracy przyszłych rolników pow. Wileń- 
sko Trockiego. 

Zaznaczyć należy, że wydatki w związ- 
ku z akcją w konkursach rolniczych mło- 
dzieży wiejskiej ponoszą Min. Min. Rolnictwa 
i Sejmik wileńsko trocki. - 

2 SĄDÓW 
CZY WARTO BYŁO |JECHAĆ AŻ DO 

WARSZAWY. 

Jankiel Idet stały mieszkaniec Warsza- 
wy znalazł się w Dziewieniszkach. Co spro- 
wadziło go na Kresy nie trudno odgadaąć 
gdy się dowiemy, że dobrawszy sobie do 
pomocy jakiegoś młodzieńca zorganizował 
na rynku akcję, co do charakteru której, nie 
ma najmniejszej wątpliwości. Korzystając z 
większego zgrupowania włościan, Idel zebrał 
grupę słuchaczy i zaczął ich przekonywać o 
tem, że podatków nie należy płacić, opłaty 
rynkowe są absurdem i wogóle władza po: 
winna przejść do włościan. Wtedy dopiero 
byłby raj. 

Co myśleli włościanie uie zostało usta- 
lone, natomiast dyżurny postzn"nkowy pomy- 
ślał sobie, że tego rodzaju prelckcyj nie na* 
leży wygłaszać i Idela aresztował. 

Sąd Okręgowy a nastę>nie Apelacyjny 
zaaprobowały stonowisko nolicjenta i w 1е- 
zultacie niefortunny agitator trafił na sześć 
miesięcy do więzienia. (y) 

JOJNE KRAWIEC OFIARA ROZHUKANYCH 
> ŁOBUZIAKÓW. 

Smutną dolę biednych handlarzy wędro- 
wnych, trapionych przez głód i zmęczenie 
oraz rozdokaz ywaną dziatwę zna my jeśli 
nie z w idzenia to przynajmniej z nowelek i 

Pijany policjant lifewski bronią chciał sieroryzo- 
wać mieszkańców polskiej wsi 

O nowym wypadku zuchwalego 
wystąpienia funkcjonarjusza litewskiej 
policji granicznej nonoszą nam z po- 
granicza. 

Onegdaj w .okolicy Nowych Trok 
przeszedł granicę z Litwy do Polski p. 
o. komendanta posterunku szeregowiec 
policji granicznej w Adolinie niejaki 
Kralitis. będąc pijanym Kralitis przy* 
szedł do wsi Pogiry i tu dopiera spor 

strzegłszy, że jest na terytorjum Polski 
przy pomocy rewolweru próbował ste 
roryzować mieszkańców wsi domaga 
jąc się ażeby wskazano mu drogę i 
odprowadzono do granicy. 

Próba teroru nie udała się, gdyż 
włościanie zawiadomili patrol KOP i 
awanturnik został przytrzymany. ' 

Za wykroczenie to grozi mu teraz 
kara. (y) 

Uciekii z ltwy przed grażącymi im represjami 
Przed kilku dniami żołnierze KOP'u 

zauważyli na naszem terytorjum dwuch 
strażników litewskich, w pełnem umun- 
durowaniu idących drogą. Na widok 
żołnerzy Litwini nie poczęli uciekać, a 
jeden z nich zasygnalizował chustecz- 
ką. . 
Jak się okazało byli to żołnierze straży 
Jan Jakszta i Augustyn Biszas. Zeznali 
oni, że są zamieszani w akcję przeciw 
obecnemu rządowi i uciekli przed gro- 
żącemi im represjami. Otrzymawszy 

poufną wiadomość o przybyciu z Kow 
na komisarza kryminalnego, który dele- 
gowany został dła aresztowania ich, 
uciekli przez granicę tak, jak stali, w 
umundurowaniu i z bronią. 

Obaj należeli do załogi litewskiej 
strażnicy w Kurpliszkach. 

Jednocześnie prawie z nimi zbiegł 
do Polski plutonowy litewskiego pułku 
huzarów Marcinkiewicz. Przekroczył 
on granicę w pobliżu Nowych Trok.(y) 

powieści wielkiej pisarki kresowej Elizy O- GRENKERENGZZONKAKZACOYWZNINNZNASTW i i I OSI 
rzeszkowej. Pozatem kto” z nas nie pamięta 
zabawnego obrazka kostrzewskiego przedsta 
wiającego jakiegoś Jankla czy Lejbusia za- 
pędzonego przez psy na płot i broniącego się 
rozpaczliwie butami. Zaiste smutna dola, a 
co gorsza, że zamiłowania łobuzów  wiej- 
skich nie zmieniły się ani na jotę. Potwier- 
dziło to przebieg procesu sądowego, w któ- 
rem na ławie oskarżonych zasiadł Jojne Kra 
wiec mieszk. Wys.  /itewska. 

W listopadzie r.ub. idąc przez zabłoconą 
uliczkę miasteczka napadnięty został przez 
tłum wyrostków. 

Łobuzy te nie baczne na uwagę przecho 
dzącego staruszka rzucały w Krawca kamie- 
niami i błotem gwiżdżąc przytem przerażli- 
wie. 

Napadnięty początkowo nie zwracał uwa- 
gi na uliczników, kiedy jednak jeden z chłop- 
ców zrzucił mu czapkę na ziemię schwycił 
kamień i rzucił nim z całej siły. Kamień tra 
fił Władysława Przygodzkiego w okolicę ko- 
ści potylicowej co spowodowało śmierć 

Mimowolnego sprawcę zabójstwa areszto 
wano i przekazano władzom sądowym. 

Sąd Okręgowy uznając, że działał on pod 
wpływem silnego wzruszenia psychicznego 
wymierzył karę 2 lat i 6 mies więzienia. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie stanął na sta- 
nowisku, że kara ta jest zbyt wysoką w tych 
warunkach i zmniejszył ją do roku. 

Biedny Jajne Krawiec cierpi za winy ło- 
buzów, którzy umieli wyprowadzić go z ró- 
wnowagi i sprowokowali do czynu tak smut 
nego w swych następstwach. (y) 

— (b) Zbiórka ns odbudowę kościoła. 
Akcja zbiórkowa wśród oficerów KOP'u na 
odbudowie kościoła w Stołpcach przyniosła 
ogółem 3722 zł, 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś 
dwa przedstawienia: o godz. 3 m. 30 p.p. ku 
uczczeniu wielkiej pisarki polskiej E. Orzesz- 
kowej odegrane zostaną inscenizowane frag- 
menty utworów „ABC“ i „Gloria Victis", 
Następnie wystawiony zostanie „W zimowy 
wieczór* w inscenizacji W. Hulewicza. Roz- 
pocznie — przemówienie prof. Kolbuszew- 
skiego. Ceny miejsc zniżone. Wieczorem o 
godz. 8 ukaże się po raz 15 tętniąca humo- 
tem i werwą krotochwila A. Grzymały Sied- 
leckiego „Maman do wzięcia” z Al. Zelwero- 
wiczem, który w roli kresowego ziemianina 
tworzy wspaniałą kreację. 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś, po raz 
drugi wesoła groteska B. Winawera „R. H. 
Inżynier", która zyskała na premjerze ogólny 
poklask i uznanie dzięki doskonałej grze ca- 
łego, zespołu. Główne role spoczywają w rę- 
kach Karczewskiego, Krella, Łubiakowskiego, 
Wyrwicz-Wichrowskiego, Jasińskiej, Kamiń- 
skiej, Malinowskiej i Szurszewskiej. Reży- 
serja |. Waldena. : 

— Przedstawienia popołudniowe. Jutro 
o godz. 3 m. 30 jp. ip. w teatrze na Pohulan- 
ce po cenach zniżonych po raz ostatni w se- 
zonie „Rewizor* Gogola, z Al. Zelwerowi- 
czem w roli Horodniczego. Jutro w teatrze 
Lutnia o godz. 3 m. 30 p. p. po cenach zni- 
żonych rewja wileńska „Złote Wilno”. 

,  — Koncert lvonne Herr-Japy. Znakomita 
pianistka francuska lvonne Herr-Japyv wystą- 
pi na poranku Tow. Filharmonicznego w 
niedzielę nadchodzącą 10 b. m. o godz. 12 w 
poł. w teatrze miejskim Lutnia. W programie 
utwory: Padre Antonio Soler, Faure, Gra- 
nadosa, Villa-Lobosa, Debusy, Łabuńskiego, 
Szymanowskiego i Balakirewa. Bilety w ka- 
sie zamawiań od 11—9 wiecz. 

— „Trio*. W czwartek najbliższy roz- 
poczynają krótkotrwałą gościnę w Teatrze 
Lutnia znakomici artyści M. Malicka, A. Wę- 
ierko i Z. Sawan w sztuce Lenca „Trio“. 
ilety w kasie zamawiań od 11—9 wiecz. 

PRA — 

CO GRAJĄ W KINACH? 
„Hollywood — Zemsta hrabiego Monte 

Christo. 
Kino Słońce — Biała księżna z Moskwy. 

a Z : 
108 — Мосу зха!опе... посу bezsenne 

Lis 5, wież Mikcawa. A 
wiatowid — Pat i Patachon 

cy do rzeczy. PSE. 
Piccadilly Dlaczego kobieta zdradza. 
Wanda — Świat nocy. 
Eden — Biała niewolnica. 
Kino Miejskie — а. 
Ognisko — Dama bez zasłony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Kradzież z przesyłki kolejo- 

wej. W dniu osegdaiszym tutejsze przed- 
stawicielstwo f rmy „Polski przemysł gumo- 
wy” podjęło przesyłkę nadesłaną koleją z 
Grudziądza. W czesie rorpakowywania w 6 
skrzyniach stwierdzono brak 43 par kalosz. 
damskich i meskich ogólnej wartości 950 
złotych. Kradzieży dokonano przez oder- 
wanie desek w dnach skrzyn. 

— (c) Samobójstwo sierżanta. W No- 
wej Myszy postrzelił się ciężko sierfant 75 
tp. Roman Szrehernajder. Desperata ulo- 
kowano natychmiast w szpitalu i poddanp 

@ 

operacji Powodem samobójstwa ma być 
zawód miłosny. 

— (c) Uięcie złodzieja. W piwiarni 
„Ermitaž“, Sa*jcz 15, skradziono płaszcz i 
kapelusz. Srrawcę tej kradzieży zawodo- 
wego złodzieja Edwarda Żylonisa policja 
zatrzymała, * 

— (c) Okradzenie hotelu. Nieujaw- 
nieni sprawcy okradli hotel Palace, przy 
> Wielkiej 3, skąd wynicśli zapas bie- 
zny. 

— (c) Wypadki za dcbę. Za ;czas od 
7 bm. do 8 bm. do godziny 9 rano zanc- 
towano w Wilaie 38 wypadków, z. czego 
było: kradzieży 7, zakłócen Spokoju 3, 
przekroczeń administracyjnych 13 i różnych 
innych 15. 4 

— (c) Strzały w hotelu Niszkow- 
skiego. W ubiegły czwartek około godziny 
10 wiecz. w hotelu „Niszkowski* przy ul. 
Baksztą jeden z gości hotelowych oficer 
wystrzelł w swoim poko'u. Kula przebiła 
Ścianę do sąsiedniego pokoju nie /czyniąc 
nikomu szwanku. 

Na srebrnym ekranie 
„Zemsta Hrabiego Monte 

Christo“ w Hollywood, 
Moja wtorkowa recenzja z pierwszej 

serji przeróbki filmowej powieści Dumasa 
wywołałą pisemny protest Dyrekcji „klolly= 
wood“, 

W bardzo polemiczneį formie powie- 
dziano mi w liście, że: po pierwsze- „Hra- 
bia Monte Christo* wyświetlany dotąd w 
Wilnie nie był i po drugie—istnieją dwie 
edycje tego obrazu, jedna z r. 1923, druga 
z r. bieżącego, o czem „wyraźnie jest na- 
pisane w afiszach (z prawej sirony przy 
wešciu do kina)“. Tw 

Iżby nie było niedomówień, wyjaśniam: 
Po pierwsze—w recenzji swej nie twierdzi- 
łem, że Hrabia Monte Christo był wyświet: 
laay w Wilnie. To, żem już raz obraz pod 
t;m tytułem oglądał, nie daje podstaw do 
twierdzenia, że to musiało b;ć kouiecznie 
w Wilnie—bo akurat miało miejsce gdzie- 
indziej. 

Po drugie — nie twierdziłem także 
ie obraz pokazywany w Hollywood 
jest kopią widzianego przezemnie kilka lat 
temu. Zastrzegalem się nawet, co do 

tego. : : Е 
Przyznaję, że afiszu nie czytałem i 

zreszą czytywać nadal nie będę, a to z tej 
racji, że do kin chodzę niejakc z zawodu, 
jsko recenzent, i, zresztą zbyt  dobreso 
jestem mniemania o repertuarze „kolly- 
wood“, abym miał w afiszach szukać za- 
chęty do wstąpienia do tego ; kinema* 
tografu. czę ` 

Skończmy na tem wyjašnienia niepo+ 
rozumień i powiedzmy sobie: basta! 

Jakże się teraz rzecz ma z „Zemstą“. 
Druga serja filmu „Hrabia Monte 

Christo“ jest realizatorsko s'anowczo lep- 
szą Od pierwszej. + 

Przedewszystkiem zwraca uwagę prze- 
pych wystawy. Jest ona rzeczywiście im- 

pomującą. Si S я 
Pozaiem artyści mają więcej szczęśli- 

wych momentów w grze niż poprzednio. 
Taka np Lil Da ower, której postacią 

kinomani wileńscy napewno są „nasycenii w 
tylu jednocześnie różnych i w różnych ki- 
nach pokszywanych obrazach, występuje — 
jest doprawdy czarującą. я 

Scena jej z Dantesem, gdy przychodzi 
prosić swego ex-narzeczonego O niezabie- 
ranie jej syna į<+stb. mocna w wyrazie i 
naprawdę wzruszającą. 

Znowuż jednak muszę powtórzyć sue 
zdanie o niechrześcijańskich intencjach fil- 
mu. й 

Może właśne w drugiej serji inte1c je 
berdziej jaskrawo występują niż w pierw- 
szej. 

tw pierwszej serji pokazywano па ек- 
ranie krzywdy Dantesa i dano jedynie za- 
powiecź przyszłych zemst. W drugiej serji 
m:my już do czynie ia z zemstami, z fine- 
zsjnie opracowanem i p zygotowanem pom- 
*zczeniem krzywd. : 

, lana rzecz, że zemsty Dantesa biją tyl- 
ko i wyłącznie w osoby jego krzywdzicieli, 
ż+ nie krzywdzą ich otoczenia. Ale zemsta 
zawsze zemstą pozostanie i choćby Zz naj- 

słuszniejszych pobucek wyrastała — uczu= 

ciem chrześcijańskiem nie jest. | ё 
Dlatego uważam, że otwascie podwoi 

„Hollywood* dla młodzieży, wtedy, gdy 
na ekranie wyświetlany jest obraz taki, jak 

„Hrabia Monte Christo" szczęśliwem nie 
jest. ži 
! Cóż mi ponad tych kilka uwag napi- 
sač wypada? : 

Czy mam może treść obrazu Opowia- 
dać? Czy mam „w dwuch słowach" Opo- 
wiedzieć te skomplikowane sytuacje na 
których przedstawienie trzeba było Duma- 
sowi kało tysiąca stron diuku, a wytwór= 
ną filmowej 20 aktów obsazu? М 

Powiem tylko, że serja druga nie 
mniejszem, od pierwszej, ceszy się powo: 
dzeniem u publiczności i dodam jedno sło: 

wo: — zasłużenie. Omega. 

SPORT 
FINAŁOWE ROZGRYWKI O WEJŚCIE DO 

LIGI. 

    

W niedzielę obserwować będziemy w 
Wilnie finałowe spotkanie o wejście do Ligi 
rozegrane przez Ognisko i Lechię. Będzie to 
niewątpliwie jeden z ciekawszych , meczów 
sezonu i Ognisko dołoży starań aby wyjść z 
niego z honorem. Ak: 

Dalszy terminarz walk o wejście do Ligi 
przedstawia się następująco: 

17 b. m.: Lechja — Mistrz I grupy, Og- 
nisko — Naprzód, 24 b. m. mistrz I grupy 
— Lechja, Naprzód — Ognisko. 1 grudnia: 
Ognisko — mistrz I grupy, Naprzód — Lech 
ja. 8 grudnia: Lechja — Ognisko. Termin 
meczu: mistrz I grupy — Ognisko nie został 
jeszcze wyznaczony. (y) 

ADB ORYG EO LII 

— (c) Wypadek na strzelnicy. Wczo- 
rej no południu na strzelnicy przy ulicy 
Wielkiej (obok domu towarowego „Jan- 
kowski) jeden z przygodnych strzelców 
wypalił z karabinka tak nieuwaźnie że tra- 
fił stojącego w pobliżu właściciela strzel- 
nicy Michała Słobockiego (Bazyljańska 6) 
śrótem w ucho powodując poranienie. 

— (c) Obiecujący synalek. Do policji 
wpłynęło zameldowanie Józefa Abucewicza 
(Sierakowskiego 24) o kradzieży pierscion- 
ka złotego. 

Zdaniem meldującego kradzieży doko- 
nał syn jego Józef. 

Trup noworcdka. Przy dworcu 
kolejowym w Wilnie znaleziono zwłoki no- 
worodka chłopca. Odesłano je do kostnicy 
przy szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Zamach $samobójczy. Zatruła 
się esencją octową Janina Klimaszewska 
lat 19 zamieszkała przy ulcy Zarzecze 22, 
pracowniczka fabryki tytuniowej. Desperat- 
kę poudzieleniu pierwszej pomocy uloko- 
wano w Szpitalu św. Jakóba. . 

RADJO. 
Sobota, 9 listopada 1929 r. 

11.55—1205: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.10: Koncert 
muzyki popularnej. Orkiestra pod dyrekcją 
Michała Szabsaja. 13.10 — 13,20: Tr. 
z Warsz. Komunikat meteorologiczny. 15.40 
--16.00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska.  16.00—16.15: :Komuni- 
katy Wileńskiego Tow. Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych. 16.15 — 17.00: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 17.00 — 1800: Tr. 
nabożeństwa z Kaplicy Ostrej Bramy. Na- 
bożeństwo celebruje J. E. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Wileński Romuald Jablzrykow- 
ski, kazanie wygł. ks. prałst Leon Żebrow- 
ski. Chór i ork'estra pod dyr. profesora Ja- 
na Laśniewskiego. 1800—18.20: Czytanka 
aktualna. 18.33 —1845: Przegląd filmowy. 
18.45 - 19.05: „Walna trybuna* aktualne 
cyskusje radjosłuchączy przed mikrofonem. 
19,05—20.05: Muzyka z płyt gramofonowych; 
sygnał czasu z Warszawy i rozmaitości. 
2005 --20,30: „Z tygodnia na tydzień*. 20.30 
—23.00: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert, pogadanki i komunikaty. 23..)—24.00 
Muzyka taneczna z rest. hotolu Bristol w 
Warszawie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 listopada 1929 r, 

Dewizy i waluty: 
Tracz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91, 8,93, 8,89, 
Belgja 124,74, 125,05, 124,43 
Kopenhaga 238,93, 239,53, 238,33 
Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,99 _ 360,89 _ 359,05 
Londya 43,50, 43,61. 43,39 

Nowy-York 8,89 8,92 8,87 
Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 
Paryż 35,12, 35,21 35,03 
Praga 26,41, 26,47, 26,35 

Szwajcarja 172,82, 173,25, 172,39 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,58, 240,18 — 238,98 
Wiedeń 125,38 125,69, 125,07 

Węgry 155,57 155,97 155,17 
Włochy 46,71, 46,83, 46,59, 

Marka uiemiecka 213,35, 

Gdańsk 173,02, 
Akcje. - 

Bank Polski 171,— H72. Powszech. 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78.50. Puis 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 30,— Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 20.75 Norblin 89 Ostrowiec 77.— 
Starachowice 22:75 Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 24. Węgiel 78.80 į Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9 Spiess 152. 
Lilpop 36.50 Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Ill em. 73.50. Siła i Światło 
105 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel - 14, 
Rudzki 31,50 Haberbusch 106. Bank Hiand- 
lowy —118. 

Pupiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118.— I 
jowa dolarowa 63.— 5 proc. PORA RICE 
0,50. 6 proc.dolarowa 80.50 proc. kołe- 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. 

„ Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln, obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,50 
8 proc. warszawskie 67,50.5 proc. warszaw- 
skie 51.75 8 proc. Łodzi 60,50. 5 proc. 
Siedlec 68.25 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjaa 83.50. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc 
ziemskie 40.25 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—50. 4 1 pół proc. warsz. 41. 

НОЫЕ NS AI LI NS 
- "NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo .i od jedne[ 
tonny w zapłombowanych wozach 

dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULĖ roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy wselone: Słowackiego 27, 

el. 14- ч 

Prem- 

I. 14-46 

TAŃCÓW 
Najnowszych salonowych wyucza bez 

względu na zdolności 

FROST 
— 

| Ar a L 

į   



  

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE. G%ZGiiówic oai dovana DAC SOO ATTZCEZ ERA Дло 
TYPÓW MIESZKAŃ W DOMACH O 4-CH 
KONDYGNACJACH PRZY ZABUDOWA- 
NIU NOWYCH DZIELNIC MIASTA OGŁO- 
SZONEGO W MIES. MAJU B. R. PRZEZ 
MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH. 

Dnia 31 października br. Sąd Konkurso- 
wy ukończył prace przy ocenie 72 nadesła- 
nych na konkurs projektów: Sąd uznał, że: 
żaden z projektów nie odpowiedział w ca- 
łości warunkom konkursu, wskutek tego nie 
zaproponował nagród dla żadnej pracy. Jed- 

\ nak ze względu na zalety pewnych szczegó- 
łów, przedstawił wniosek o zakupienie nastę- 
pujących projektów: 

22 (Edm. Piotrowski) i Nr. 72 (je- 
dv = praca nadesłana z zagraricy, ze Szwaj- 
carji). — po 4.500 zł. 

Następnie: 
Nr. 11 (K. Prokólski), 
Nr. 15 (M. Spychalski), 
Nr. 34 (T. Pisiewicz) 
Nr. 41 (Z Konrad) 
Nr. 44 (L. Kario) 
Nr. 48 i Nr. 49 (B. Lachert.J. Szanajca i 

Wł. Winkler) 
Nr. 51 (B. Lachert i J. Szanajca), 
Nr. 59 (J. Neyman i W. Czeczott Danile- 

wicz), 
Nr. 64 (L. Tomaszewski i A. Kowalski), 

po 2500 zł. 
Wreszcie: 
Nr. 2 (St. Tworkowski i Z. Gierszawski), 
Nr. 9 (Cz. Duchnowski, j. Goliński i A. 

Preusówna), 
Nr. 21 (Edm. Piotrowski) 
Nr. 23 .(M. Słońska i J. Łukasik), 
Nr. 37 (A. Odyniec Dobrowolski), 
Nr. 65 (A. Siennicki, J. Stefanowicz i H. 

Wąsowicz) i 
Nr. 69 (J. Klewin) 

po 1.500 zł. 
W ten sposób cała kwota przeznaczona 

na nagrody i zakupy zostanie zużytą wyłą- 
cznie na zakupy. 

Wszystkie prace konkursowe będą wysta 
wione w Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej (Koszykowa 55) od dnia 7 
ŠA A listopada włącznie w godzinach od 9 

Prace niezakupione będą zwracane zgła- 
szającym się w terminie od 17 do 23 listo- 
pada br. włącznie w miejscu i godzinach wy 
mienionych wyżej. 

ŚTT EYE PYCZKA CZEKA 

  

Ustrze nożyka de- 

cyduje o dokładnem 

ogoleniu 

: dlatego nożyki Gillette wykonane 
z najlepszej stali i wyostrzone z ma- 
tematyczną dokładnością, golą wielo- 
krotnie i znakomicie. 

Miej zawsze zapas 

Gillette. 
nożyków 

  

Gillette 

  

  

' m) 
14 

| tt 
Giągnienie 

Główna wygrańa zł. 
Ogólna suma wygranych 

Szanse kolosalne! Połowa 

Ryzyko minimalne! Cena b. 

Już 

` 

W Piątek 
15 

Listopada 
  I klasy 

20 Lboferiji Państwowej 

150.000 
dotychczas niebywała: 

14 52 MILJONY ZŁOTYCH !! 
wygranych i 2 premje!!! 

niska — niezmieniona!!! 
  

№ o dobro swego domu 

L LUCIEN 
Centrala kolektury: Warszawa, 

Zamówienia prowincji 

Konto P. K. O. 81051. 

Szczęście stale sprzyja 

PREMJA ZŁ. 400. 

19 LOTERII PAŃSTWOWEJ 

Lai h 24.0 |—     1, 14.30|--| hr 24.40] 
dba kopoje masz os!!! 

  
  

Nasz szczęśliwy adres: 

ТЕЙ ЗН 
WILNO, Wielka 44. 

Marszałkowska 146. 

załatwiamy odwrotną pocztą, 

Firma egz. od 1835 r. 

naszym P. T. graczom.] 

000 na Nr. "110562 

również padla U NAS. 
  

  

UWAGA! 
Czy wiecie, że ukazał się w sprze” 
daży szósty numer wileńskiego 

humorystycznego czasopisma 

„USTERKA“ : 
w którym zawsze ma głos Wileńska 
Juzefowoczką, cena tylko 30 groszy, 
ao nabycia we wszystkich kioskach. 
E LL RK WDP 

Maszyny do obróbki lnu 
międlarki szwedzkie HELSINGEN, 

inłocarnie, ) własnej produkcji 
3 pg. najlepszych wzorów 

treszczotki ) zagranicznych 
poleca po cenach zniżonych | 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9. 

o ROKOKA 

  

  

Sz. Rudomiński, Wilno, Zawalna 28. 
A. Krauze, Białystok, ul. Sienkiewicza 7. 
G. Gubar i Synowie, Baranowicze, Ułańska 15. 

„| Popierajcie OPR 

  

Od dzia 5 do 10 listopada 1%<Y r. włącznie będzie wyświstlapy filna: 

„AMERYKA” 
Dzieje 33 o wolność i niepodległość Ameryki. Aaktów 10, W rolach głównych: LIONEL 
BARRYMORE. LONIS WOLHEIM, i CAROLINE DEMPSTER. Reżyserował D, W. GRIFFITH. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od ©_d-ej. # 

Kino Miejskie 

SALA MIBJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

DZ1$1 Tryumialny przebėj sezonu! Wiadca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 
piękna LIL DAGOVER + W. MALINOWSKA w swej najnowszeį kreacii, potęžnem arcydzicle , 

SL NEKI 
elekirytzne 

ul. Jagiellońska 9 m. 12, 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
NOCE $ZALONE... NOCE BEZSENNĖSs.. 
Wzruszający dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Oišsiewający ni A Kamertowa 
gra potentatów ekranu! Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserjal Seansy o godz. 4 „ 6, 8 i 1015. 
  

  

KINO-TEATR 

„MóbLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

  

pti 

  

Kino - Teatr 

„Siońee * 
Mi Dąbrowskiego 5 | 

Dramat osnuty na tle 
arcydzieła A. Dumasa. 

Podczas seansów przygrywa 

  

Według rozgłośnej sztuki sceniczaej VICTORA SARUOU 

BIAŁA KSIĘŻNA Z MOSKWY . 
w.r li czołowej naszą genjalna rodaczka POLA NEGRI z jej niezcównasym partnerem NORMAN KERRY 

Dramat 
10 aktach > 

Śnieżne pustynie Rosji Nocne Życie Paryża. Księżni zka śród anarchistów. Dramat miłości i poświęcenia, 
Życie arystokracji rosyjskiej. Początek seansów 4, 6, 8 i 10 15 wiecz. 

KLR AN I WA OA! 

Mebii 
MIĘKKICH garnitur i 
lustro tremo duże 

EL Połocka 9 

Beliny 13—6, jie e 
FOWICZ. * T AE) 

оее й БВКАКЕВ ® 
| ПЕЬП&ЪВШБ Ё —-—-—-- 

sio SŁOWA kaksi. jg 
B, do innych pism, 
Ba także Radjowell podana ani! Ćnoroby 

BS skórne, leczenie w 
B = gs sów, operacje eb 
LAA Biuro Aa yczne i kosmetyka 

BE amowe _ Ste anag p, iekarżka: Wilno, Wi- 

GRABOWSKIEGO leńska 33m: 

BGarbarska I, tei. 920] 9552 33m 1 
DA EA AA EA MA EA DOKTOR 

= M. GILELS 
choroby wewnętrzne 
godz. 9—10 i 4-6, 

Praczka 
szuka prania po do- 
mach. Posiada šwia- 
dectwa i referencje. 

zką 6. 
prądu W. Z. P. 14. 

Ё K 
trójfazowego | stałego p. 

prądnice Bi Kosmetyka BB 
przetworniki olejowe 17 

STOCZNIA GDAŃSKA, i 8 et 
Gdzńsk i składy tejże: na'nej Nosme- 
Stocznia Gd:ńska, Wilno, BA w o. 

Mickiewicza 31 m. 4.5 
tel, 8-84. I i kobiecą  kon- 

m b serwuje dosko- 
nali, odświeża, usuwa 

6909-69] jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
podanie, od g. 10—8 

W. Z. P. 43.      

  

PRZEPROWADZIŁ 8 
się na ul. A 

u KOBIECĄ Potrzebny BUCHAL- 
TOĘkonserwuje, TER do spółdzielni 

odświeża. na wyjazd. Wymagane 
Zgłaszać 

Spol- 

doskonali, 
usuwa braki i skazy. referencje. 
Regulacje i trwałe Się: Centrala 
przyciemnianie brwi, dzielni Rolniczo* 
Gabinet 
850 „CEDIB* Roa p 19. 

Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10—7, 

PO ci 
„Mama KOS! „o 

encyjnego. 

TTT 1. 000 zł i 

_ orąz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 

a A ki upieź, brodawki, ku-. 
— tzajki, wypadanie wło- Ku tani. 

sów. Mickiewicza 46. E 

@ LOKALE & 

птаі Przyjmę jesz 
teligentnych panów i 

bezkonku* 

mm 

polski, francuski, ro- 

Kosmetyki Handlowych w Wilnie, 

  

maa pań do wprowadzenia | 

Zarobek 
więcej 5 А 

Przy zdolności i chę- sprzedania Rae 
ciach awans ka: od 2 
sze stanowisko. Zgło- 

piegi, WĄSY, szenie osobiste z do- 
Wileńska : 

inteligentna 
0503 znająca języki 

syjski i niemiecki, po- 

WAWAWAYW * ydzierżawię 
majątek 220 ha, 27 

KUPKO | SPRZEDAŻ AS: Wilna, 
ołożory i 

dochod 5 - АННАЧА оее нна 
o Fabrykę mydla 2 Rojcewiczowi do 

kprzediai Mogę czę- Ś* li rano.  LlLF-Z 

ściam. Oferty pisem- 
ne do EW ii TT LT] 

ZGUBY 
E LiL] 

która zgu- 

Wiebie 

Oglądzać Osoba biła port“ 
-4 po poł. Adres monetkę z kilkoma 

w adm. „Słowa*: -j złotemi, w cząsie ku- 
powania biletu na lo 

W PIEŃ o ob. jterję na rzecz kościo- 
szarze przesz- |12 garnizonowego, 

ło 400 ha, łąki może zgłosić się po 

wspaniałe, teren odbiór takowej do 
jeziora nadający | *4m. „Słowa* do p. M. 
się na polowanie, Е 
sprzedamy natych- 

  

  

    

  

szukuje posacy, do miast za 1.090 ubion Inde: 
ido wynajecia dzieci lub do pielę D RÓW i o S wydiż 

9 > a, pokoje ZE gnowania chorych. W K. „Zachęta ny przez Uniwer- 
wszelkiemi wygodami, Żgądza się na wyjazd. | Mickiewicz * 1, |sytet Stefana Batore- 
Jagiellońska 6—2._-T W. Pohulanka 9, inż. l tel. 9-05. 6, lgo, na imię Włady- 

GO wynac s НЙ siawa _ Babickiego, 
Lokal ; jęcia pod UIS sudenta | Wydziału 
biuro, lub przedstawi- SZUKAM Prawa i Nauk Spo- 
cielstwo. Dowiedzieć „ący Iesniczego. do MAGUAW ik s r 
się w Kasie Stefczy-PO“2 Posiadam EO ę. 
ka, ul. Mickiewicza 4 pęjatku 
m. 4, telefon 7 63, 

WAY KU WARŁAKKAD MAREA cje W. ONO 9, 
! Рпзпп' jj inż. Horski. 

AI | PISZEMY | 
szem wyksział. | NA. MASZYNACH 

ceniem może przygo- szybko, tanio i 
tować do gimnazjum „ fachowo || 
dzieci za mieszkanie | Wil. Biuro Komi- 
i utrzymanie. Adres w| SOwo - Handlowe, 

adm. „Słowa* u p, Mickiewicza 21, 
Cz. M.” —0. tel. 152, — —Т 

     

kilkuletnią praktykę, 
oraz solidne referen- RÓŻNE 

z MAWWACGE 
Poszukuję 

swego stryja  Alek- 
sandra KTS ejo 
zam. w 1925 r. 
Wilnie. Ktokolwiek 
wiedziałby o jego po- 
bycie, proszony jest 
zawiadomić do adm 
„Stowa“. 

S A anokė 2 ше!‹зіе‚ 
73 50 z. i 100 zł, 

wystawione przez 
Goldańskiego i 
s przez Ch. 

Goldańska -— płatne 
1 go kwietnia 1930 r. 
—w W. Solecznikach, 

W uniewažnia się. Ža- 
skawego znalazcę 
upraszą się 0 Zwnot: 

Szpital Wojskowy, 
Oddział Chirurgiczny, 
Meller por. em. o 

  

JOHN IRONSID, 

9 GRANTONM 53-39 

— A to co? 
Inspektor wskazał papieros, nawpół 

wypalony, leżący na spodeczku. 
— Czy to może któraś z pań pali 

takie mocne papierosy? 
— Pali! Ależ gdzież tam! — krzy- 

knęła pani Cave — Jenny, Jenny, co to 
znaczy? 

Dziewczyna zerwała się z krzesła, 
a policzki jej oblały się szkarłatnym ru- 
mieńc em, oczy pałały: 

— Ja nic nie wiem! — powtarzam, 
że tutaj nikogo nie było! Jak możną 
podejrzewać mnie! Nie będę więcej od 
powiadać na takie pytania! — krzyknę 
ła histerycznie. — Nie widziałam 
tej kobiety, ja nic nie widziałam, aż do 
tej chwili... do tej chwili... 

Siły opuściły ją, Z jękiem upadła na 
krzesło. 

"_ Będzie pani musiała odpowiedzieć 
па wszystkie pytania, a jutro nawet, 
będzie trzeba zeznawać pod przysięgą, 

— oznajmił Evans, chowając starannie 
sedanai 

i Inspektor widział, „że dziewczyna 
<oś ukrywa, ale rozumiał, że nie zdoła 
nic od niej wyciągnąć, dopóki się nie 
uspokoi. Nie mógł przecież tracić tutaj 
dużo czasu, gdyż należało zebrać inne 
jeszcze wiadomości, niezbędne do śle- 
dztwa. Właśnie nadjechała karetka sa 
nitarna, a z przeciwnej strony ukazało 
się auto. Z auta wyskoczył młodzieniec 

0 gładko wygolonej twarzy i przecisną 

wszy się przez tłum, rozpóczął poga” 

wędkę z policjantem. „Evans zauważył 
" go i poznał odrazu. 

— Proszę master Starr. Czekałem 

na pana, chociaż, muszę przyznać, że 

dotąd nie zdołałem przeniknąć pańskiej 

tajemnicy, w jaki sposób dowiaduje się 

pan zawsze odrazu o wszelkich niezwy- 

kłych zdarzeniach! Doprawdy, z panów 

dziennikarzy ta niezwykli ludzie. 

— Zawdzięczam to dzisiaj szczęśli 

wemu „zbiegowi okoliczności. Jechałem 

  

      
  

  

  

  

        

na ślub przyjaciela i zauważyłem tłum, 
zebrany tutaj, — odrzekł wesoło Osten 
Starr. — Ale pan mie odmówi mi infor 
ma 'cyj, i nadal, nieprawdaż? Co się tu 
stało? 

Evans skinął głową twierdząco. 
—Zamordowano jakąś kobietę, ale 

dotąd nie wiem, kim była zmarła. 
Na znak dany przez inspektora, do- 

któr uniósł ostrożnie róg dywanu, od- 
słaniając twarz zmarłej. Starr spojrzał 
i cofnął się zdumiony. 

— Bože! 
— Pan ją zna? 
— Spotykałem ją często. Jest to 1а> 

dy Rowson, żona sir Roberta Rowsona! 
— Lady Rowson! 
— Wiem, że oboje z mężem mieli 

dziś być na ślubie. )- 
— Na czyim ślubie? 
— Na ślubie Rogera Carlinga, se- 

kretarza sir Roberta Rowsona. Jest on 
moim przyjacielem, Całą noc spędził ra- 
zem z innemi przyjaciółmi u mnie, a 
teraz śpieszyłem na jego ślub do kościo 
ła św. Pawła, tutaj bliziutko. Ale to nie 
odnosi się do tej sprawy. Proszę mi o- 
powiedzieć, szczegóły zbrodni. 

W ciągu opowiadania, inspektorowi 
doniesiono, że policja odnalazła taxis. 
Taksis Nr, C — 417 wpadł na togu na 
ciężarowy samochód i rozbił się. Szo- 
fer Karol Sadler żostał ciężko ranny. 
Wewnątrz rozbitego auta znaleziono to 

rebkę lady Rowson, otwartą i pustą. 

Rozdział IV. Zaniepokojony mąż. 

W czasie gdy w biurze pani Cave 
odegrywały się te tragiczne zajścia, 
przed kościołem św. Pawła tłoczyły się 
również liczni gapie (chciwi widowisk 
tak rzadkich na przedmieściach. Tłum 
z ciekawością przyglądał się gościom, 
przyjeżdżającym 'w autach przed koś- 
ciół. Na krużganku stała grupa panie- 
nek w świątecznych strojach, Mgła sta 
wała się coraz gęstsza, przy autach 
pozapalano już latarnie. Mgła nastro- 
jła- ponuro: gości weselnych. Wśród 
młodych dziewcząt, jedynie Vinni Win 

ston, wysoka, niebieskooka piękność, 
nie poddawała się ogólnemu nastrojo” 
wi, który narzucała wszystkim skłębio 
na gęsta mgła. 

— Moje drogie, nie róbcie takich 
pogrzebowych min! — tłomaczyła przy 
jaciółkom. — Brzydko bardzo, že po ta- 
kim ślicznym ranku, pogoda tak się po 
psuła, ale... 

Ktoś dotknął jej reki. Obejrzała się, 
był to brat jej Jerzy, pierwszy drużba. 
Niespokojne jego spojrzenie zaniepoko 
iło Vinni. 

— Rogera dotąd niema? Vinni! Co 
tu robić? 

— jJakto, dotąd go niema? Gdzież 
on mógł się podziać. Przecież byliście 
razem? 

— Nie, gdy przyjechałem do Star- 
ra, nie było go już tam. Zostawił list, 
že sir Robert wezwał go do siebie w 
ważnej sprawie, więc jeśli za godzinę 
nie wróci, będzie to znaczyło, że przyje 
dzie wprost do kościoła. 

— Może ta mgła zatrzymała go?— 
odrzekła, oglądając się po obecnych.— 
Zaraz pewnie przyjedzie! A gdzie jest 
Starr? 

— Nie widziałeńi go również. 
— To znaczy, že przyjadą razem. 

A może Roger przyjedzie dopiero z 
Rowsonami? Przecież ich również nie 
widać jeszcze? Jakie to dziwne, że sir 
Robert wezwał go w taki dzień! Mój 
Boże, oto May... Czy mówiłeś probo” 
szczowi, że pana młodego niema jesz 
cze? Trzeba go uprzedzić. 

Vinni cofnęła się, by zrobić drogę 
pannie młodej, która szła uśmiechnięta 
1 radosna, cała w bieli, pz na ra 
mieniu ojca. 

— (o się stało? — szepnęła jedna 
z przyjaciółek do Vinni, — gdzie jest 
narzeczony? 

— Tss! — szepnęła Vinni. 
W kościele rozległ się śpiew i pan 

na młoda weszła do świątyni. Serce 
Vinni ścisnęło się boleśnie, gdy patrza 
ła za wychodzącym śpiesznie bratem, 
śpieszącym w poszukiwaniu Carlinga. 

Gdzie mógł się podziać narzeczony?   

Czemu nie było dotąd Ostena Starra? 
Co prawda zawód dziennikarza nie po” 
zwala nigdy na niezawodną punktual 
ność, właśnie dlatego Starr nie zgodził 
się być drużbą przyjaciela. 

Chór zamilkł. Panna młoda z oj- 
cem zatrzymała się na środku kościoła. 
Ciszę mąciły zdziwione szepty obec: 
nych. Po chwilr wyszedł proboszcz ur 
spakając panną młodę, pagładził ją po 
głowie z uśmiechem. 

— Nie niepokój się, dziecko, — 
rzekł, — Pewien jestem, że niema po” 
wodów do obaw. Każdy może zabłą 
dzić w takiej mgle, nawet twój narze- 
czony. Wierz mi, że się za chwilę zjawi 
i będziesz się śmiała z jego zawstydzo 
nej miny! 

Dobrotliwe słowa proboszcza uspo- 
koiły stojących wpobliżu, gości, ale 
May podniosła na mówiącego oczy peł 
ne takiej trwogi i rozpaczy, że starur 
szek zmieszał się, znał ją bowiem od 
dzieciństwa i kochał, jak córkę. 

— To nie mgła, ja wiem, — szep* 
nęła bąrdzo cicho, tak, aby tylko pro 
boszcz mógł ją słyszeć. — Jestem pe- 
wna, že cos się stato, 

Vinni Winston usłyszała jednak te 
słowa i zadrżała. Czyżby May wiedzia- 
ła coś, bała się czegoś?... Ale czego? 

— Rozumiem twój niepokój, który 
jest zupełnie usprawiedliwiony, — 
powiedział proboszcz, — ale nie trzeba 
się tak przejmować, zobaczysz... 

— Chwała Bogu, już jest! — krzy* 
knęła z radością Vinni. 

Właśnie do kościoła wpadł Roger, 
w towarzystwie Jerzego. Czerwony i 
zmęczony nie wyglądał na pana młode- 
go tembardziej, że nie zdążył się prze 
brać... miał na sobie szare, codzienne 
ubranie, nie zbyt starannie odprasowa- 
me. 

Nie widział nic i nikogo prócz May. 
— Wybacz mi, ukochana, nie mo- 

głem zdążyć wcześniej, — zawołał — 
Sir Robert zatrzymał mnie dłużej, a po” 
tem nie mogłem znaleźć taxisa i mu- 
siałem iść piechotą od... od stacji. 

May dopiero potem przypomniała 

sobie, że Roger zawahał się przed 0- 
statniem słowem. 

Zbłądziłem we mgle i myślałem że 
już nigdy nie dobrnę do kościoła! 

— A co, czy nie mówiłem! — try- 
umiował proboszcz. A więc nie traćmy 
czasu. 

Rage się 
na. 

— Ach Roger, jakże się bałam, — 
przyznała się May, gdy samochód, 
przedzierając się przez gęstą zasłonę 
mgły, wiózł młodą parę do domu ro” 
dziców May. — Bałam się, że zdarzyło 
ci się jakieś nieszczęście. Ta nieznośna 
mgła napełniała mnie złemi przeczucia- 
mi! 

Drgnęła, a Roger przytulił do sie- 
bie serdecznie młodą żonę. 

— Uspokój się, moja jedyna, wszy 
stko będzie dobrze, zaraz uciekniemy 
od mgły i zaczniemy się grzać na słon 
ku, —-śmiał się wesoło. Zresztą to nie 
mgła winna memu opóźnieniu, gdyby 
nie wezwanie sir Roberta, byłbym na- 
pewno stawił się na czas. Niestety za 
trzymały mnie poważne powody. 

— Czy coś stało się u sir Roberta? 
— Niestety, tak. Zginęły bardzo wa 

żne dokumenty, ja sam złożyłem je 
wczoraj w skrytce. Rowsonowie byli 
na proszonym obiedzie, a ja pracowa 

uroczystoć ślub” 

od łem do późnego wieczoru. Dziś rano 
sir Robert nie znalazł ich w skrytce, 
chociaż niema najmniejszego śladu wła 
mania. Jest to nadzwyczaj tajemnicza 
historja! 

Usiłował mówić spokojnie, nawet 
wesoło. 

Ale May zauważyła w jego oczach - 
niepokój i znów serce jej Ścisnęło się 
pod wpływem złego przeczucia. 

— Ale dokumenty znalazły się, Ro- 
gerze? 

— Nie, narazie, nie... Gdy opuści- 
łem sir Roberta, nie wpadliśmy na ża” 
dne ślady. 

— Ale... ale cóż będzie? Te papie- 
ry są bardzo ważne? 

— Bardzo. — Roger zakioneł usta 
boleśnie. — Ale nie mówmy o tem, u- 

kochana. Gdy papiery się znajdą, mój 
szei da mi znać przez telefon. 

Nie dano im zresztą rozmyślać dłu 
żej nad zaginionemi dokumentami. Do- 

piero po paru godzinach znaleźli się 
znów sami w szybko pędzącem ku 
dworcowi aucie. Mgła rozwiała się już 
i posuwali się szybko po wilgotnych uli 
cach. Mimo to, ledwie że nie spóźnili 
się na pociąg do Dover, gdzie mieli się 
zatrzymać w drodze na Rivierę. + 

— Rowsonów jednak nie było, — 
zauważyła May. Mama bardzo się tem 
zmartwiła, bo opowiedziała wszystkim 
znajomym, że będą napewno! Ja co 
prawda, nie żałuję tego... Lady Raw- 
son. nie podoba mi się, sama niewiem 
dla czego! — dodała z uśmiechem. — 
Przecież jest zawsze taka uprzejma i 
podarowała mi śliczne futro. Ale... ‚ 

— Dziwne jest to, że i ja mam te sa 
me uczucie, co ty, nie rozumiem.. 

Roger zamilkł i zmarszczył brwi, 
jakby jakaś przykra myśl przyszła mu 
nagle do głowy. May wydała okrzyk i 
ipochwycita go za rękę: 

— Rogerze, czyżby przypuszczał, 
że ona jest zamieszana w sprawie zni- 
knięcia papierów?.. 

Spojrzał na nią ze zdumieniem. JA 
— Dlaczego? UK: 
— Nie wiem. Tak mi się nagle w 

dało... Tobie też? о 
Sir Robert telefonował do ciebie? 
— Doprawdy sam nie wiem, co o 

tem myśleć... Ale, niech djabli porwą 
dokumenty, zapomnijmy o tem na dziś, 
Czyż nie powinniśmy się cieszyć dziś, 
przecież nareszcie jesteśmy małżeń 
stwem! 

May roześmiała się serdecznie. Na” 
turalnie, co ich mogły obchodzić doku 
menty, teraz gdy marzenia ich się speł 
niły! Przecież kochali się tak gorąco! 

— Czemu nie palisz? — zapytała. 
—. Założyłabym się, że okropnie, ci 
się chce palić, mój biedaku. Ale pewnie 
jesteś głodny, przecież nie mieliśmy 
czasu zjeść coś, Musimy w pociągu wy* 
pić herbatę! 
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ZEMSTA HRABIEGO MONTE GHAIST 
Romantyczne przygody bobaterskiego żeglarza Edmunaa Dantesa, dopiero w tym filmie osiągają swe kulmina- 

cyjne napięcie dramatyczne. Reżyserja: Heari Fescourt. W roli gł. LIL DAGOVER, JEAN ANGELO i MARY 
(GLORY. Oszałamiające bogactwo Wschodu, Niebywały rozmach scenarjuszal 

orkiestra koncertowa. Transmisja w poczekalni. Seansy: 4, 5.30. 7, 830, 10.20. wiecz. 
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