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« Marszałek Daszyński uznał za sto- 

sowne ogłosić coś nawpół listu, coś 

nawpół manifestu do wszystkich, któ- 

rzy mu złożyli kondolencje z powodu 

cierpienia, które go spotkało. Widać 

2 tego listu, że marsz. Daszyński 

* uważa za stosowne wyrazy „to dureń", 

które usłyszał od Marszałka Piłsud- 

skiego, uznać za rodzaj centrum dla 

sui generis narodowo-politycznej ma- 

nifestacji, Na szpaltach „Robotnika“ 

obserwować możemy od kilku dni 

codziennie jak ta manifestacja rozwija 

się, Uderza nas,—i nietylko nas,—jed* 

na cecha. Oto skwapliwie notuje „Ro: 

botnik* różne depesze, które nadcho- 

dzą od takich Środowisk, jak jakaś 

sodalicja marjańska, jak depesza 

x. Świeykowskiego, natomiast zamilcza, 

konspiruje, nie ogłasza takich depesz 

jak np. oddziałów żydowskiego „Bun: 

du", które przecież chyba w większej 

ilości długoletni działacz socjalistycz- 

ny na krakowskim i wiedeńskim tere- 

nie otrzymywać musi. 
Przyjrzyjmy się tej manifestacji i 

wyciągnijmy z jej charakteru wnioski, 

które się nasuwają. 

Pan marszałek Daszyński poczuł 
się tak obrażony, gdy usłyszał czy też 

gdy czarne na białem przeczytał wy- 
razy „to dureń", że nietylko odmówił 

przybycia do Zwierzchnika Państwa, 

lecz zaapelował do uczuć narodu, aby 

ten naród cześć jego ratował. | tutaj 

ciśnie się to pierwsze pytanie, które- 

jo już same postawienie w przeraźli- 

silny sposób dyskredytuje obecną 

akcję pana marszałka Sejmu. 

Pytanie to brzmi: dlaczego teraz, 

po wyrazach „to dureń*, które usły- 
szał p. marsz. Daszyński, skierowane 
osobiście i wyraźnie do siebie, uważa 
za stosowne rozpoczynać akcję ma- 

nifestacyjną, podczas gdy kilka mie- 

sięcy temu, gdy w artykule „Dno 

oka* p. Marsz. Piłsudski spostpono- 

" wał cały Sejm, cały parlament w spo- 
sób daleko dalej idący, niż te wyra- 
zy „to dureń" — marsz. Daszyński 

nie tylko nie wezwał narodu do żad- 

nej akcji  rewolucyjno-mścicielskiej, 
lecz poprostu pojechał do Belwederu, 
ofiarowując Marszałkowi  Piłsudskie- 
mu sojusz z sobą i z reprezentowaną 
przez siebie lewicą sejmową? 

Dlaczego? 
Chcielibyśmy cały ten tumultęprzy- 

noszonych marszałkowi Daszyńskie- 
mu kondolencyj przekrzyczeć jednem 

małem słówkiem: 
Dlaczego? 
Trzežwa, objektywna ocena wska- 

zuje nam, że artykułu „Dno oka" 

/pod względem określeń tam użytych 

Nawet porównywać nie można ze 

sceną, która miała miejsce 31 paź: 

dziernika w gabinecie p. marsz. Da- 
szyńskiego. Cofnijmy się dalej wstecz 
i zgódźmy się, że scena z 31 paź: 
dziernika pod względem swej żywoś- 
ci ekspresjonistycznej raczej się zbli- 
ża do tego artykułu Marszałka Pił- 

sudskiego 0 „zdechłych muchach* z 

lipca 1928 r. Jeśli więc p. marsz. 
Daszyński teraz Się obraża, to cze- 
mu się nie obraził, czemu nie ogła- 

Szał manifestów, nie demonstrował 

przeciw Prezydentowi Rzeczypospoli- 
„tej jeszcze wtedy—rok i kilka mie- 

sięcy temu? Czemu od tamtego czasu, 

po przez całą sesję sejmową nietylko 
nie był sztandarem opozycji, mani- 
festacji, niezadowolenia, oburzenia na 

ostre słowa, iecz przeciwnie był czyn- 
nikiem ugody, czynnikiem, który aż 

;* nadto wyraźnie starał się, aby drogą 

ustępstw Sejmu ułagodzić zagniewany 
Belweder? 

Czemu dopiero teraz staje oko- 
niem? 

Wiem, že na to pytanie „dlacze- 
go", dlaczego p. marsz. Daszyński 
tak lekko i słabo demonstrował 

„przeciw „fajdanom*, a tak głośno i 
ostro przeciw sądowi „to dureń" 

— nie dostanę żadnej odpowiedzi. O! 
nie tylko ponieważ jestem wileńskim 

dziennikarzem, a pan marszałek Da- 

szyński jest marszałkiem. Jeszcze 

także dlatego, że jest fakiem, iż za- 

sm do don U уеа 

cja e uwz! 

  

Hołówko 6 całokształcie kwestji pal- 
sko-lifewklej 

Z Kowna donoszą: Naczelnik wy- 
działu wschodniego m-'wa Spraw xa- 
granicznych Holówko udzielił w Ry- 
dze wywiadu przedstawicielowi pew- 
nego pisma litewskiego. 

W sprawie propozycyj litewskich 
co do stosunków gospodarczych pol- 
sko-litewskich Hołówko powiedział, że 
uważa je za nierealne. Zdaniem Ho- 
łówki, Polska nie widzi potrzebv  le- 
galizowania obecnego handlu z Litwą, 
jaki się prowadzi za pośrednictwem 
państw trzecich, Możliwe to bvłoby 
tylko z chwilą nawiązania z Litwą 
konsularnych stosunków. 

Polska nadal uważa, że kwestja 
wileńska nie może przeszkadrać po- 
rozumieniu polsko-litewskiemu. po- 
nieważ Polska zgadza się wyelimino- 
wać tę kwestję z kompleksu innych 
Spraw. Na gospodarcze propozycje 
Litwy Polska nie odpowie. 

Na zapytanie o spławie drzewa 
Niemnem Hołówko oświadczył, że 
Polska nie pozwoli spławiać drzewa 
dotychczas, aż nie zostaną ustalone 
normalne stosunki z Litwą. 

Co do emigrantów, jest ich w 
Polsce nie więcej 100 z tego w Wil- 
nie zostało zaledwie 10, reszta w Ło- 
dzi, Katowicach i t. d. Rząd opiekuje 
się nimi tak samo, jak i emigranta- 
mi z ianych państw. O tem, że socja- 
liści polscy udzielają emigrantom  li- 
tewskim jskiej bądź zapomogi, nic 
mu nie jest wiadomem i nie może on 
z bronić polskim socjalistom wspie- 
rać litwinów. Emigranci litewscy oka- 
zali się dobrymi robotnikami i dlate- 
go rząd polski riema powodów nie 
pozwalać im na pobyt w Polsce. Je- 
żeliby sam Woldemaras chciał za- 
mieszkać w Polsce, rząd nie odmó- 
wiłby. 

Na oświadczenie korespondenta, 
że niektórzy emigranci powracają do 
Litwy uzbrojeni w celu dokonywania 
aktów terorystycznych, Hołówko od- 
powiedział, że winne są tu nienor- 
malne stosunki —Litwie, zaś opowie- 
daniom terorystów o tem, że Polska 
zaopatrzyła i h w broń, nie należy 
nadawać żadnego znaczenia. 

Co do planów Polski względem 
Wilna Hołówko oświadczył, że żad- 
nych zmian nie będzie. W całej ziemi 
Wileńskiej niema ani jednego czło: 
wieka, któryby się wypowiedział za 
autonomją Wileńszczyzny. 

Ostre zarządzenie pzeciwko dezerterom 
W związku z ostatnio zanotowanemi 

wypsdkami dezercji żołnierzy i podofice- 

rów litewskich władze wojskowe /litewskie 
podały do wiadomości” wszystkich oddzia- 
łów, że na przyszłość wszyscy ci, którzy 

zostaną przyłapani na usiłowaniu ucieczki 
na terytorium obcego państwa $będą bera- 
pelacyjnie oddawani pod sąd wojenny i ka- 
rani śmiercią. 

tha ncięczki żałatery litewskich 
Do strażnic litewskich w Adolinie i 

Kurpliszkach przybyła * komisja śledcza, 
która zbadała okGliczności ucieczki z 
wymienionych strażnic kilku żołnierzy 
litewskich należących jak okazało się do 
spisku przeciwrządowego. 

W wyniku śledztwa zostali zawiesze- 
ni w czynności obaj komendanci tych 
strażnice zaś załogę w ilości sześdzie- 
siąciu kilku żołnierzy postanowiono 
przetransportować na granicę pruską. 

Na miejsce usuniętych sprowadzono 
żołnierzy co do których nie zachodzą 
żadne wątpliweści, że poddadzą się ja- 
kiejkolwiek agitacji wrogiej obecnemu 
rządowi. 

W końtm hież. miesiąca w Insteobarpo 
odbędzie się proces Plerekajtlsa 
W Kownie otrzymano wiadomości 

iż sąd niemiecki w Instenburgu wkrót- 
ce przystąpi do rozpatrywania sprawy 
znajdującego się w więzieniu Pleczkaj- 
tisa i jego popleczników. Proces ma 
odbyć się w końcu bieżącego miesią- 
ca. Pleczkajtis jest oskarżony o niele- 
galne posiadanie broni i materjałów 
wybuchowych oraz o usiłowanie prze- 
kroczenia granicy w sposób niele- 
galay. 

Na proces udają się przedstawicie- 
le prasy kowieńskiej. Możliwem jest 
też, iż będzie na nim obecny również 
przedstawiciel rządu litewskiego. 

Reńniicja rękopisów Ii 
tia <zatr" 
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OBLICZE WARSZAWY. 

WARSZAWA. 11. 11. (PAT). jedenastą 
rocznicę odzyskania niepodległości _ obcho- 

dziła Warszawa bardzo uroczyście, Na wszy- 

stkich domach powiewały chorągwie o Баг- 

wach narodowych. Wiele gmachów bogato 

udekorowano, Na wystawach MY wize 

runki Pana Prezydenta i Marszałka Piłsuds- 

kiego. Sklepy do godziny 15 były zamknięte. 

Urzędy nieczynne. W mieście nastrój podnio 

sły. O godz. 9 rano odbyło się nabożeństwo 

w kościele garnizonowym przy ul. Długiej, 

dokąd przybyły delegacje wszystkich oddzia- 

łów wojskowych garnizonu stołecznego oraz 

przedstawiciele władz. Równocześnie odby- 
wały się nabożeństwa w kościele ewangieli- 

cko - reformowanym na Lesznie, w cerkwi 
prawosławnej na Pradze oraz w synagodze. 

NABOŻEŃSTWO W KATEDRZE ŚW. JANA 

O godz. 10 ks. biskup polowy Gall odpra 
wił w katedrze św. Jana w asystencji liczne- 
go kleru uroczystą mszę św. na której był 
obecny Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 0- 
toczeniu domu cywilnego i wojskowego. W 
presbiterjum zajęli miejsca ks. kardynał Ka 
kowski, członkowie rządu z premj. Świtalskim 
na czele posłowie i senatorowie, korpus dy- 
piomatyczny, attaches wojskowi państw za- 
granicznych, weterani 1863 roku, wyżsi woj- 
Skowi, przedstawiciele władz municypalnych, 
delegacje społeczne. W staliach zajęli miejsca 
przedstawiciele wyższego duchowieństwa. Po 
nabożeństwie odśpiewano „Boże coś Polskę* 
poczem Pan Prezydent udał się na Zamek. 

Podczas gdy w katedrze św. Jana odby- 
wała się uroczysta Msza św. Plac Marszałka 
Piłsudskiego poczęły zalegać oddziały wojsko 
we wszystkich rodzajów broni. Na Krakow- 
skiem Przedmieściu stanęły oddziały Strzel- 

ca, Mn o kr wojskowego i hufce 
szkolne. Na tle pomnika ks. |ózefa Poniato- 
wskiego urządzono trybuny, ozdobione ziele- 
nią i masztami, na których powiewały chorą 
gwie o barwach narodowych. Na długi czas 
przed rozpoczęciem rewji trybuny zapełniły 
się publicznością, zajmującą również tłum- 
nie chodniki na placu Marszałka Piłsudskie- 
go. Po prawej stronie pomnika ks. Józefa Po- 
niatowskiego zajęli miejsca członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego i attach'es wojskowi 
państw zagranicznych oraz zebrała się ge: 
neralicja i duchowieństwo z ks. biskupem Gal 
łem na czele. Po przeciwnej stronie zasiedli 
posłowie i senatorowie z marszałkiem Senatu 
Szymańskim na czele, szef kancelarji cywil- 
nej Pana Prezydenta Lisiewicz, szef gabinetu 
wojskowego płk. (Głogowski, woj. Jarosze- 
wicz, przedstawiciele władz municypalnych z 
prezydentem miasta Słomińskim na czele, we 
terani 1863 roku oraz liczne delegacje orga- 
nizacyj społecznych. 

O godz. 11.15 a na plac rewji do- 
wódzca OKI gen Wróblewski, który odebra 
wszy raport od komendanta miasta płk. Wie- 
niawy - Długoszewskiego, dokonał przy 
dźwiękach marsza generalskiego przegląd u- 
stawionych oddziałów.  Niezadługo potem 
przybyli członkowie rządu z premjerem Swi- 
talskim na czele, Równocześnie generalicja 
zebrała się u wylotu Wierzbowej, oczekując 
na przybycie Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. 

PRZYBYCIE WODZA — DEFILADA. 

Punktualnie o godzinie 12 fanfarzyści 36 
pułku piechoty podali sygnał: „Baczność*— 
Z wylotu ul. Wierzbowej ukaza . się powóz, 
którym nadjechał Marszałek Piłsudski w to- 
warzystwie szefa gabinetu wojskowego płk. 
Becka. Oddziały sprezentowały broń, wszy- 
stkie zaś orkiestry jednocześnie zagrały hymn 
narodowy. Marszałek Piłsudski ia raport 
od gen. Konarzewskiego poczem w otoczeniu 
gen. Konarzewskiego dowódcy OKI gen. Wró 
blewskiego, komendanta miasta płk. Wienia. 
wy Długoszewskiego i wyższych  wojsko- 
wych dokonał przeglądu. 

W chwili kiedy Pan Marszałek skończył 
przegląd i skierował się ku specjalnej trybu 
nie, wzniesionej dła niego do odebrania defi- 
lady, gen. Konarzewski, zwracając się do 
zgromadzonych oddziałów donośnym gło- 
sem zawołał: „Wielki twórca potężnej armji 
naszej, stojącej na straży granic Naj jaśniej 

i ypospolitej, niech żyje!* I huknął 
z tysięcy piersi wojskowych i publiczności 
jak grzmot potężny okrzyk ku czci Wodza 
Narodu. Pan Marszałek Piłsudski przybliżył 

-Dalegacja władz nzczelnych 
„Strzelca u Marsz. Piłsudskiego 

WARSZAWA. 11.11. (PAT). Pan 
Marszałek Piłsudski przyjął dziś w Bel 
wederze delegację władz Związku 
Strzeleckiego z prezesem Antonim Anu 
szem i komendantem głównym gen br. 
Rożenem na czele. Marszałek Piłsudski 
mówiąc o oddziałach przysposobienia 
wojskowego, podkreślił z zadowole- 
niem, że cechuje naturalność ruchów i 
obznajomienie z karabinem, który znać” 
nie od dziś, ani wczoraj znajduje się w 
rękach członków tych oddziałów. 

Wilałanie odznaczeni orderem 
„Polonia Restifuta“ 

Z wilnian odznaczonych orderem 
„Polonia Restituta" zauważyliśmy: 
krzyżem oficerskim: Helena Romer O- 
chenkowska  literatka i publicystka, 
redaktor Janusz Ostrowski, kierownik 
„Wilbi*, doktór Wirszubski, krzyžem 
kawalerskim zaś p. Karol Wędziagolski 
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się najpierw do trybuny rządowej, gdzie przy 
witał się z dostojnikami państwowemi, po- 
czem w towarzystwie ministra spraw zagra- 
nicznych Zaleskiego, przeszedł do trybuny 
dyplomacji, gdzie z kolei witał się z przed- 
stawicielami państw obcych i attache's woj- 
skowymi. Kiedy Pan Marszałek zajął miejsce 
na trybunie. nastąpiła defilada zgromadzo- 
nych oddziałów Po skończonej defiladzie, któ 
ra trwała blisko 2 godziny, Pan Marszałek 
Piłsudski, żegnany owacyjnie przez zebrane 
tłumy, przeprowadzany okrzykami „Niech ży- 
je!*, udał się do gmachu sztabu głównego, 
skąd następnie przejechał do Belwedery. 

SZTAFETY HOŁDOWNICZE POLICJI W 
BELWEDERZE. 

WARSZAWA. 11. 10. (PAT). Dziś o go- 
dzinie 9 rano przybyły do Belwederu sztafe- 
ty policyjne ze wszystkich województw  ca- 
łej. Polski oraz delegacje szkół policyjnych 
z Wielkich Mostów, Żyrardowa, i Sosnowca. 
Sztefety przywiozły dla Pana Marszałka adre 
sy hołdownicze, które z rąk zawodników o- 
debrał w imieniu Pana Marszałka major Zem- 
brzuski. Uczestnicy zawodów złożyli swe pod 
pisy w księdze pamiątkowej w Belwederze. 

AKT DEKOROWANIA ZASŁUŻONYCH 0 
WOLNOŚĆ. 

WARSZAWA. 11. 11. (PAT). Dziś w go- 
dzińach rannych na Zamku odbyła się uro- 
czystość dekorowania zasłużonych członków 
Federacji Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny. Już o godzinie 10.30 ustawiły się w 
czworobok na dziedzińcu zamkowym, dwie 
kompanje honorowe Związku Podoficeró w i 
Szeregowych Rezerwy z Warszawy, praton 
straży zamkowej oraz 107 pocztów chorą” 
gwianych i delegacyj z całej Polski, reprezen 
tujących 25 związków, należących do Federa 

  

laczego? zza kokDoków (Jzgrajsze Uroczystości w stolicy Polski 
cji. Przed początkiem właściwej uroczystości 
delegacji Towarzystwa Powstańców i woja- 
ków DOK 8 reprezentujący 46 tysięcy zrze- 
szonych czynnych członków, wręczyli panu 
generałowi Góreckiemu, prezesowi Federacji 
adres oraz zakomunikowali uchwałę Towa- 
rzystwa, nadającą mu tytuł członka honoro- 
wego Towarzystwa Powstańców i Woja- 
ków. 

O godzinie 11 Pan Prezydent wyszedł ze 
swych apartamentów na dziedziniec zamko- 
wy w otoczeniu swego domu cywilnego i 
wojskowego. Orkiestra przysposobienia woj 
skowego CZ odegrała hymn narodowy, 
poczem Pan Prezydent przyjął raport od wi- 
ceprezesa Federacji majora rezerwy posła Ko 
šcialkowskiego i przeszedł przed frontem 
kompanij honorowych oraz delegacyj. 

Krótkie przemówienie do Pana Prezyden 
ta i zebranych federantów wygłosił prezes 
gen. Górecki, podkreślając że z całej Pol- 
ski przybyły delegacje ze sztandarami, aby 
złożyć hołd Panu Prezydentowi i zapewnić 
go, że członkowie reprezentowanych zwią- 
zków federalnych gotowi są oddać swą krew 
i życie w obronie niepodległej Polski. Prze- 
mówienie swoje zakończył gen. Górecki o- 
krzykiem na cześć Pana Prezydenta, protek 
tora Federacji. Okrzyk ten podjęlj trzykrotnie 
uczestnicy uroczystości. Następnie Pan Pre- 
zydent własnoręcznie udekorował orderem 
Polonia Restituta (4-ej klasy) zasłużonego 
działacza p. mjr. Wagnera prezesa Związku 
Stowarzyszenia Ociemniałych Żołnierzy. 

Z upoważnienia Pana Prezydenta złotemi 
srebrnemi i bronzowemi krzyżami zasługi u- 
dekorował pozostałych odznaczonych min. 
gen. Sławoj Składkowskiego i p. gen. Górec- 
ki. Po skończonej uroczystości orkiestra ode- 
grała Pierwszą Brygadę a uczestnicy uroczy- 
stości udali się w szyku czwórkowym na plac 
Marszałka Piłsudskiego celem wzięcia udziału 
w defiladzie. 

IMPONUJĄCY HOŁD NA DZIEDZIŃCU W BELWEDERZE. 

WARSZAWA. 11.11. (PAT). Po defila- 
dzie na placu Marszałka Piłsudskiego oddzia 
ły Strzelca oraz delegacje ze sztandarami or 
PA j należących do Federacji Polskich 
wiązków Obrońców Ojczyzny, udały się do 

Belwederu, eh złożyć hołd Panu Marsząłko- 
wi Józefowi Piłsudskiemu. Na dziedzińcu w 
Belwederze zebrali się wszyscy członkowie 
zarządu głównego Federacji oraz wielu wyż- 
szych oficerów. 

O godzinie 14.10 p. Marszałek przybył do 
Belwederu w towarzystwie ppłk. Becka, Or- 
kiestra przysposobienia wojskowego  kole- 
jaidy odegrała hymn narodowy, poczem p. 
Marszałek dokonał przeglądu kompanij hono 
rowych i delegacyj ze sztandarami. Następnie 
krótkie przemówienie do Pana Marszałka 
Piłsudskiego wygłosił prezes Federacji p. gen, 
Górecki. Mówca zaznaczył, że zarząd głów- 
ny Federacji i delegacje wszystkich organi- 
zacyj należących do Federacji przybyły do 
Belwederu by złożyć hołd p. Marszałkowi 

Piłsudskiemu w imieniu 320 tysięcy zrzeszo- 
nych członków z całej Polski. 

Federacja Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny na wniosek b. prezesa Związku po- 
doficerów rezerwy Wincentego  Darm. ieka 
postanowiła drogą składek zebrać fundusz w 
wysokości określonej przez p. Marszałka ce 
lem uzupełnienia skreślonych przez Sejm fun- 
duszów na walkę ze szpiegostwem. W ciągu 
kilku miesięcy zbiórki zebrano już przeszła 
miljon złotych. PO PRZEMÓWIENIU P. GEN 
GÓRECKIEGO WICEPREZES FEDERACJI 
MJR. KOŚCIAŁKOWSKI WRĘCZYŁ P. MAR 
SZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU KSIĄŻECZKĘ 
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ PKO NA 1 MILION 
ZŁOTYCH. Po. gorących owacjach zebra- 
nych p. Marszałek udał się do apartamentów. 
Po kilku minutach na usilne prośby obec- 
nych Pan Marszałek ukazał się jeszcze raz na 
ganku. Wśród entuzjastycznych okrzyków 
na cześć Ukochanego Wodza oraz przy 
dźwiękach Pierwszej Brygady uczestnicy u- 
roczystości oraz oddziały honorowe rozeszły 

się do domów. 

KK RINDI AU EITI 

Lurfuis min. spraw zagranicznych Rzeszy 
Tekę ministra gospodarki objął po nim prof. dr. 

Moldenhauer 
BERLIN, 11—Xl. Pat. Na wniosek kanclerza Miullera prezy- 

dent Hindenburg mianował dziś ministrem spraw zagranicznych 

dr. Curtiusa, zwalniając go jednocześnie z urzędu ministra go- 
spodarki. W miejsce dr. Curtiusa ministrem gospodarki Rzeszy 
mianowany został prof. uniwersytetu w Kolonji poseł ludowy 

dr. Mołdenhauer. Nowomianowaui ministrowie są członkami 
niemieckiej partji ludowej. 

Odroczenie dwudniowe narad w Baden-Baden 
BADEN-BABEN,, 11 XI. Pat, Narady komitetu organizacyjnego 

międzynarodowego barku wypłat reparacyjnych przerwane zostały na prze- 
ciąg dwóch dni. Odroczenie nastąpiło na prośbę delegatów francuskich, 
którzy wyrazili życzenie, aby umożliwiono im opracowanie niezałatwionych 
jeszcze punktów. 

Jak Sowiety zareagowały na mowę Hendersona? 
Brtykuł „Izwiestij* rzucił pewne światło na okolićzności, 
w których następuje wznowienie stosunków dyplomatycz- 

nych brytyjsko-sowieckich. 
. LONDYN. 11.XI Pat. Cała prasa angielska przytacza artykuł „Izwiestji”, odrzu- 

cający wszelką odpowiedzialność rządu sowieckiego za czynności i propagandę Ko- 
minternu. Artykuł ten stanowi oficjalną odpowiećź sowiecką na mowę kiendersona 
w parlamencie, gdy podkreślał on, że Komintern i rząd sowiecki—to pojęcia iden- 
tyczne i że za wszelką działalność antybrytyjsk. Kominternu będzie on czynił odpo- 
wiedzialnym rząd sowiecki. Diametralnie przeciwne stanowisko rządu sowieckie- 
go, ogłoszone w artykule oficjalnego dziennika, rzuca dosyć ponure światło na 
okoliczności, w których następuje wznowienie stosunków dyplomatycznych 
brytyjsko-sowieckich. Wobec przekonania, z jakiem Henderson rozwinął w parla- 
mercie swą teorję o Kominternie i rządzie sowieckim należy się, po artykule 
wiestij“, spodziewać interpelacji w tym względzie w lzbie Gmin i ponownego oświad- 
czenia Hendersona w tej sprawie. 

Wybóry do rad gminnych w Austrji 
WIEDEK, 11 XII. PAT. Wczoraj odbyły się wybory do przeszło 1700 

rad gminnych Austrji Dolnej. Szczegółowe rezultaty nie zostały jęszcze ogło- 

szone. Prasa wiedeńska stwierdza, że wybory te nie przyniosą zbyt wiele 

zmian. 

Projekt konwencji w sprawie t.zw. rozejmu celnego 
GENEWA, 11 X. PAT. Sekretarz generalny Ligi Narodów wystoso- 

wał do rządów wstępny projekt konwencji w sprawie zawarcia t. Zw. ro- 

zejmu celnego wraz z zapytaniem, czy są one skłonne wziąć udział w pro- 
jektowanej konferencji, mającej zająć się tą sprawą. 

ASN SIT T NIL WE NOT ST DT ISI III I II IIS, 

reagował ostro i krzykliwie p. marsz. szałek Daszyński o cały ten czas, mianowicie, że swoją chęcią qugody z nego słówka potępienia dla 

Daszyński dopiero, gdy jego oso- który dzieli lipiec 1928 r. od 31 paź rządem, ustępliwością wobec rządu t. zw. B. B. S. Ponieważ ta ugoda 

biście dotknięto. 
Ści ludzkiej są chwalebne, „ale to tyl: 

ko mają chyba wspólnego z kodek- 

sem Boziewicza, że tracą na jaskra- 
wych kolorach, kiedy terminy są nie- 
dotrzymane. Ze swoim apslem do 

godności ludzkiej spóźnił się p. mar- 

długich miesięcy. 

tezy, którą filirowalem swojemi arty: 
kułami przez cały rok ubiegły, a 

Uczucia $godno- dziernika 1929] a więc o trzynaście marsz. Daszyński chciał ratować par. wyraża myśl polityczną marsz Da- 

lamentaryzm, chciał ratować socja- szyńskiego, więc nie można jej potę- 

To wszystko, co powyżej piszę lizm. Szedł nawet w tej checi ugody piać z punktu oceny personalnej. Lecz 

jest tylko sposobem agitacyjnym, do tak daleko, że gdy powstał rozłam w dlaczego teraz, gdy marsz. Daszyński 

oczu p.t. publiczności powtórzeniem P. P. S., to marsz. Daszyński — on sam osobiście został dotknięty, gdy 

wiekiem i 
nie znalazł 

najstarszy 

socjalistów 
urzędem z sam osobiście został wytrącony z ja- 

ani jed- kiejkolwiek kombinacji współpracy 

A ii 
* 

Rządu z Sejmem, to odrazu zarzucił 

dawną swoją oportunistyczno-salwa- 
cyjną taktykę, a wstąpił na pjedestał 

nieprzejednanego, stał się tak pryncyp- 
jalnym jegomościem? 

Wskazywaliśmy już nieraz, że 

Marsz. Piłsudski swoim artykułem 

„Gasnącemu Światu* i swoją sceną 

z 31 października złamał opór naj- 

gorszy, bo opór „ciał miękkich", bo 

ugodową taktykę marsz. Daszyńskie- 

go. 

Teraz powróćmy do drugiego py- 
tania. Dlaczego „Robotnik“ zamilcza 

depesze kondolencyjne „Bundu* au- 

strjackich i niemieckich socjalistów, 

których dotknięty jahrelang był towa- 

rzyszem i kclegą, a dlaczego tak re- 

klamuje kondolencje jakiegoś poszcze- 

gólaego koła sodalicji? — Odpowiedź 

na to znajdujemy w słabości lewicy. 
—0Od pierwszego Sejmu Rzeczypospo- 

litej nasza lewica ciągle mówi o gnie- 

wie ludu, o niesłychanych reformach 

wywłaszczeniach, socjalizacjach, które 

trzeba zrobić. Uszczęśliwiwszy Polskę 

wszelkiemi reformami, na tem się 

przestawało a ciągle zapowiadało 

się coś _ nowego. Pamiętamy 

tego samego marsz. Daszyńskiego, 
jak z jakiegoś błahego zresztą powo- 

du rzucał takie ludowładcze gromy 
na Bogu ducha winnego ministra 

Sosnkowskiego. „Niewykonanie refor-- 

my rolnej" —ileż gromów i grzmotów 

było tego rodzaju. A przy wyborach? 
Mówiło się o wywłaszczeniach, pod- 

palaniach, o piciu krwi przez panów 

etc.—Teraz przychodzi kryzys. Marsz, 
Daszyński i lewica chcą zaapelować 

do tłumów.— l na co się zdobywa? 

—Na hasło „burżuazyjne”, hasło tej 

samej przez siebie uprzednio ponie- 
wieranej „buržuazji“: „My chcemy 
spokoju“.—Co to znaczy? To zna- 
czy, że ci ludzie wiedzą, że grożenia 
„zemstą tłumów” nikt się nie ulękaie, 
bo tłumy są za Piłsudskim. 

My też chcemy spokoju. Cała Pol: 
ska chce spokoju. Ale cała Polska 

rozumie, że z konstytucją 17 marca 

tego spokoju nie będzie. P. Thugutt 

wydaje pismo „Tydzień”, będące so- 

czewką całej myśli opozycyjnej w 

Polsce. I w tem pismie czytamy wy- 
znanie, które jest słuszne, prawdziwe, 

arcyprawdziwe. Pisze p. Thugutt o 
opozycji sejmowej; „Chwilami wszyst- 
„ko to przypomina scenę z byronow- 
„skiego Don Juana, w której leciwe 
„odaliski haremowe w zdobytym przez 

„Moskali Oczakowie mrą z trwogł, 
„Szykują się do słodkiego męczeństwa” 
„i wreszcie, kiedy nic się nie dzieje, 

„piszczą: „kiedyż, u licha, zacznie się 
„Zwalcenie“.—Tak więc nawet opo- 
zycja czeka na to, aby Piłsudski dał 

Polsce konstytucję, 

Nie mamy pretensji do x. Swiey- 
kowskiego, który nadesłał specjalnie 

opozycyjną depeszę do p. marsz. Da- 
szyńskiego. 
wzniosłości. Adresat x. Swieykow- 
skiego swoją karjerę polityczną zro- 
bił przedewszystkiem na walce z 
ołtarzem. Piłsudski także był socjali: 
stą, ale—jak to wskazuje chociażby 

ostatni jego artykuł o Grzybowie,— 

uważał socjalizm za instrument w | 

instru- walce o niepodległość Polski, 

ment, który zwracał przeciw cesarzo- 

wi rosyjskiemu. W tym samym cza- 
sie marsz. Daszyński swój socjalizm 
zwracał przedewszystkiem przeciw pol- 
skiemu księdzu w Galicji, Ale nie 
mamy pretensji do x. Swieykowskie- 
go, który gotów jest ucałować długo- ) 
letniego wroga klerykalizmu dlatego, 
że Daszyński zrobił gest opozycyjny ` 
pod adresem tego, co jest siłą w pań- 
stwie. Nasza inteligencja była wycho- 
wana w niewoli, była wychowana na p 

walce z paūstwem, | dlatego odrucho- 
wo, w swojej biednej, niewolniczej na- 

iwności, gdy zobaczy akt siły pań- 
Stwowej, to uważa, że trzeba protesto. 

wać i każdy najmniejszy, najbezpiecz- 
niejszy protest wydaje się takiemu 
x. Swieykowskiemu godnym uznania. 
Nie, panowie! pomiędzy Reytanem, a 
Daszyńskim jest ta wielka różnica, że 
Reytan protestował przeciw niemocy 
państwa polskiego. Cać. 

Naiwność jest siostrą | 

      

   



SŁOWO 

przemówienie Ministra Skarbu p. Matuszeoskiego 
NA POSIEDZENIU RADY FINANSOWEJ 

& 
  

0 międzynarodowy sfaiuf dia cudzoziemców 
PRZEMÓWIENIE DELEGATA POLSKI NA KONFERENCJI W PARYŻU. 

PAYŻ. 11. 11. (PAT). W toku dyskusji ogólnej na międzynarodowej konferencji w 
sprawie statutu dla cudzoziemców zabrał ostatnio głos delegat Polski dr. Karol Poznański 
który w dużem przemówieniu przedstawił stanowisko Polski. Mówca podkreślił, że pro- 
jektowana konwencja stanowi ogniwo wielkiego dzieła zbliżenia politycznego i ekonomi. 

   

Na posiedzeniu Rady Finansowej w dniu 
9 bm. p. minister skarbu Matuszewski wygło 
sił następujące przemówienie: 

Szanowni Panowie! Wszelka polityka e- 
konomiczna, czy obejmuje ona zagadnienia 

finansowe, czy budżetowe, czy skarbowe, 

czy złożone, jak podatkowe, gdzie wszystkie 

trzy wyżej wymienione zagadnienia wiążą 

się razem, opierać się musi na dwóch równie 

niezbędnych, choć różnej wagi gatunkowej, 

myślach. Jedną jest myśl przewodnia, koncep 
cja zasaanicza struktury i rozwoju. polskie- 

go życia ekonomicznego, cel, do którego się 

zmierza; ta koncepcja przesądza o kierunku 

pracy. Druga przesłanka, której w działaniu 

i decyzji, pobieranej w określonej chwili, po- 
mijać nie można — to jest ocena sytuacji 

bieżącej, położenia, w którem się w danym 
momencie znajdujemy. Ocena ta, jeśli jest 
właściwa, przesądza o sposobach, jakich u 
żyć należy, aby zbliżyć się możliwie najsku- 
teczniej do postawionego sobie celu. Innemi 
stowy, ocena każdej danej sytuacji jest nie- 
zbędna do realizowania wytycznej zasadni- 
czej w czasie i przestrzeni, inaczej zaś i w 
czasie i w przestrzeni nic się zrealizować nie 
da. 

Nie sądzę, aby dziś po jedenastoletniem 
istnieniu niepodległego organizmu gospodar- 
czego Polski były jeszcze zasadnicze rozbie- 
żności w opinji co do dalekiego i wielkiego 
celu, jaki stoi przed nami. To, że Polska dą 
żyć musi do ukształtowania się, jako .kraj 
olniczo - przemysłowy o wysokiej intensy- 
fikacji wytwórczości w jednej i drugiej ga 
łęzi życia gospodarczego, że winna rozwi- 
nąć możliwie szybko i możliwie szeroko wy- 
mianę wewnętrzną, dążąc równ ocześnie do 
coraz większego udziału w wymianie między- 
narodowej, .opartej jednak na wykorzystaniu 
rynku wewnętrznego, jako rynku podstawo- 
wego, że wreszcie aparat wytwórczości na- 
szej musi utrzymać niezależność gospodar- 
czą i stac się nie może dodatkiem, uzupeł- 
nieniem jakiegoś innego organizmu gospodar 
czego, który mógłby wówczas o naszym ro: 
ACH rozstrzygać wedle własnej woli — to 

szystko są już prawdy powszechnie uznane. 
Wedle programu dzisiejszego posiedze- 

nia mówić będziemy o projektach podatko- 
wych, poddanych przez Ministerstwo Skarbu 
pod ocenę opinii kół gospodarczych oraz o 
stopie dyskontowej naszej instytucji emisyj- 
nej, która zachowując całkowitą swobodę de- 
cyzji, jednak zechciała tę sprawę tak ważną 
uzgodnić z rządem. Oba te zagadnienia mo- 
gą być rozwiązywane rozmaicie, zależnie od 
tego, jaka jest ocena stosunków gospodar- 
czych oraz ich prawdopodobnego rozwoju. 
Pragnę więc, zanim przejdziemy do dyskusji 
szczegółowej, podzielić się z panami retro- 
spektywnym rzutem oka wstecz, ocenić zja- 
wiska, jakie charakteryzują ostatnie miesiące 
i chwilę obecną. 

POLSKA A A si EUROPEJ- 

Jeśli porównamy trudnoś ci gospodarcze, 
obecnie przez Polskę przeżywane, z różne- 
mi ki yzysami, przez jakie w ciągu lat dzie 
sięciu przechodziliśmy, to dostrzec można je- 
dno zjawisko dziś nowe: tempo naszego ży- 
cia gospodarczego przystosowało się w spo- 
sób zmacznie dokładniejszy do falowań kon- 
junktury europejskiej, niż to miało miejsce w 
ciągu lat ubiegłych. Obecnie już nie gorzej i 
nie ciężej, niż inne państwa, znosimy waha- 
nia. kurczenia się i dźwigania okresów po- 
myślności. Dawniej zaś konjunktura szczęśli 
wa często zastaw:ała nas na uboczu, zła — 
docieraia napewno do wszystkich zakątków 
życia gospodarczego. W ciągu tych lat 11 
zrośliśmy się z życiem ekonomicznem zachod 
niem, ponieważ dźwignęliśmy się ku niemu. 
Jesteśmy europejczykami nietylko w słownem 
znaczeniu tego wyrazu, ale jesteśmy europej 
czykami w głęboki m sensie gospodarczym. 
Nasza granica wschodnia jest linją, na któ- 
rej kończy się europejski układ stosunków e- 
konomicznych, poza którą rozpościera się 
świat, próbujący żyć wedle zasad innych. 
Będąc w istotnem, nie zaś w geograficznem 
tylko znaczeniu częścią Europy, musimy prze 
żywać z nią jej dobrą i złą dolę, jej powo- 
dzenia i jej trudności. 

Co charakteryzuje sytuację gospodarczą 
europejską w roku bieżącym? — Są dwa zja 
wiska, tak całkowicie ogólne, że działanie ich 
odczuwa się równocześnie, choć z różnym 
stopniem natężenia we wszystkich państwach 
Europy. Pierwszym z ych czynników jest 
fakt odpływu kapitałów z Europy do Amery- 
ki, drugim — zbliżający się jakoby do za- 
kończenia, ale niezakończony jeszcze osta- 
teczny rozrachunek spraw i długów wojen- 
nych. Prócz tych zjawisk, całkowicie ogól- 
nych dla Europy, istnieje jeszcze w szeregu 
państw kontynentu kt yzys specjalny, wy- 
wołany nadprodukcją zbożową. Polska, że. 
względu na swój. charakter rolno - prze- 
mysłowy z przewagą : 

wytwórczości rolnej ze względu na 
brak znaczniejszej ilości zaoszczędzonych za- 
sobów, ze względu wreszcie na drożyznę kre 
dytu, odczuwa ten ostatni kr yzys bodaj naj- 
boleśniej, mimo tego, iż nosi on oczywiście 
z natury rzeczy charakter przemijający. 

Niech mi panowie wybaczą, że w krótkich 
zarysach postaram się uwypuklić te niewąt- 
pliwie znane panom zjawiska. 

SYTUACJA EKONOMICZNA EUROPY 

Rok 1928 był rokiem przełomowym dla 
układu stosunków w Europie. Od końca woj* 
ny do połowy 1928 roku zniszczona Europa 

>udowywała się przy pomocy oszczędnoś- 

ci amerykańskich, zaciągała długi na odno- 
wienie, unowocześnienie, wzmożenie swej wy 
twórczości. Do roku 1924 kredyty wyrażały 
się w przywozie towarów amerykańskich do 
Europy; od roku 1924 — przywozem złota 
z Ameryki. Strumień złota, nie w przenoś- 
nem, ale w dosłownem znaczeniu płynął Z 
zachodu Atlantyku na wschód, przyśpieszając 
proces odbudowy, ułatwiając wywiązanie się 
z dawnych wojennych zobowiązań. Zapasy 
złota i dewiz w bankach emisyjnych Europy, 
będących najczulszum wskaźnikiem  zacho- 
dzących zmian, stale wzrastały. W roku 1924 
zapas złota i dewiz w 11 najważniejszych 
bankach emisyjnych Europy wynosił 23.108 
miljonów zł., w roku 1927 — 32.369 miljonów 
zł, na 30 czerwca 1928 r. — 46.712 miljonów 
zł. na 31 grudnia 1928 osiąga maximum— 
50.103 miljony zł, na 30 września rb. — 
już tylko 48.024 milj. zł. Ruch kapitałów 
zmienił kierunek. Na 30. 6. 1928 roku zapas 
złota w Stanach Zjednoczonych — wynosił 
22.722 miljony zł., 30. 9. tego roku — 26590 
miljonów złotych. Liczby zapasów złota w 
bankach emisyjnych w Europie spadające 
szybko od połowy 1928 roku tłumaczą jasno 
wiele zjawisk późniejszych. Za odpływem zło 
ta pójść musiało podrożenie pieniądza. Stopa 
dyskontowa iw 6 bankach emisyjnych w Euro 
pie od pierwszego stycznia rb. do 1 paździer 
nika podniesiona została o 1 punkt, w trzech 
zaś, a w tem Bank of England — po 2 pun- 
kty. Wślad za podrożeniem pieniądza iść mu 
siało z kolei pewne ograniczenie inwestycyj 
zmniejszenie inwestycyj i wreszcie zniżenie 
się spożycia. 

  

Prócz zjawiska przerwania dopływu kapi- 
tałów amerykańskiego na kontynent, co wię- 
cej nawet dla rat europejskich w Ameryce, 
bo i to częściowo ma miejsce, nad życiem 
Starego Świata ciąży niepewność, wynikają - 
ca stąd, iż po upływie lat 10 od chwili ukoń- 
czenia wojny, rachunki nietylko nie zostały 
jeszcze zlikwidowane, ale nie zostały nawet 
ostatecznie uporządkowane. Obserwujemy 
wszyscy, przez jakie koleje przechodzi t.zw. 
plan Younga, będący projektem wyjaśnienia 
i podsumowania wzajemnych należności. Kon 
ferencja haska, rozpoczęta w sierpniu, nie 
jest zakończona po dziś dzień i niewiadomo 
wiele czasu upłynie, zanim zostanie ostate 
cznie zamknięta, ani nikt nie potrafi dziś 
powiedzieć, jakie będą ostateczne wyniki jej 
-acy. Co to oznacza? Oznacza to, iż hipo- 

teki wszystkich państw, które brały udział 
w wojnie, obciążone są niewiadomemi zapasa 
mi hipotecznemi, Na. rachunkach „Winien* i 
„Ma“ stoją szeregi liczb, sięgające astrono- 
micznych wielkości i nie sposób dziś jeszcze 
odpowiedzieć, które z nich i jaką będą mia- 
ły wartość rzeczywistą. Olbrzymie, pokole- 
nia obciążające, ciężary są w grze, splecione 
w zawiły węzeł zniszczeń i długów, wzajem 
nych pretensyj i zacjągniętych zobowiązań, 
których się nie chce dotrzymać, takich, któ- 
rych się dotrzymać nie może i takich wresz- 
cie, które mogą być dotrzymane wówczas tyl 
ko, kiedy zrównoważą się w poszczególnych 
państwach cyfry długów i odszkodowań, dłu 
gów i kredytów, kredytów i odszkodowań. 
Cały ten spieciony kląb niewiadomego waży 
martwym ciężarem nieprzewalczonej jeszcze 
przeszłości nad przyszłością, nad teraźniejszo 
ścią. Dla każdego jest rzeczą jasną, iż tam, 
gdzie hipoteki nie są wyraźne, gdzie ważą 
na nich sumy niepewne, tam kalkulacja jest 
wątpliwa, tam o kredyt trudno. A taka jest 
dziś jeszcze sytuacja Europy, miejmy nadzie- 
ję, że przejściowa, miejmy nadzieję że zbliża 
się ku szczęśliwemu końcowi drogą wzajem. 
nych ofiar. 

Oto ip całości obrazu. Europa, która 
w ciągu kilku lat prowadziła odbudowę przy 
pomocy Nowego Świata, pozostawiona jest 
prawie całkowicie własnym swoim siłom. Je- 
dnocześnie żyje się jeszcze w stanie wewnę- 
trznej niepewności, nie wiedząc, kto komu 
wiele jest winien, kto komu ma płacić. Nietył 
ko sama musi budować, ale i sama tworzyć 
musi własne kapitały obrotowe, bo nietylko 
spekulacja, lecz przedewszystkiem  rozpęd 
inwestycyjny Stanów Zjednoczonych ssie z 
jej zbiedzonych kas bieżącą gotówkę na wła- 
sne potrzeby. Mówimy, i słusznie, o drożyź- 
nie pieniądza w Polsce, ale New York płacić 
potrafił za pieniądz dzienny w dniu 26 mar- 
ca 1924 roku 20 proc, w dn. 26 kwietnia 
1926 roku — 16 proc., w dniu 8 maja — 14 
proc, obecnie po krachu giełdowym, spowo- 
dowanym między innemi niewątpliwie restryk 
cyjną polityką kredytową banków federal- 
nych, stoi na 5 — 6 proc. W tych warun- 
kach szczęśliwe stają się te kraje, jak Fran. 
cja, w której ilość kapitałów obrotowych w 
stosunku do kapitałów inwestycyjnych była 
bardzo wielka. Banque de France jest jedyna 
bodaj wielką instyt ucją emisyjną w Europie, 
która nie podniosła stopy procentowej. Na- 
tomiast kraje takie, jak Polska, gdzie zanie- 
dbanie gospodarki państwowej zaborców wo. 
ła z każdego kąta, te kraje boleśnie odczuć 
muszą zwolnienie tempa odbudowy. Polska 
przecież w momentach cięższych i trudniej- 
szych umiała się zdobyć na to, aby odrzu- 
cić ofiarowywaną nawet pomoc wtedy, kiedy 
ślądem tej pomocy iść miała polityczna kura. 

tela i bardziej, niż jakikolwiek inny kraj w 
Europie przywykła wierzyć w konieczność, 
co więcej, wykazać możność dźwigania się 
o własnych siłach i nietylko o własnych si* 
łach, lecz częstokroć wbrew wysiłkom cu- 
dzym. To też zmiana układu stosunków fi- 
nansowych świata, o której mówiłem, zastaje 
nas uzbrojonych w wiarę i doświadczenie. 

DLACZEGO OGRANICZONO TEMPO 
INWESTYCYJ. 

Przegląd gospodarki naszej w okresie o- 

amis zdaje się potwierdzać tę 

wiarę i zaufanie w umiejętność przystosowa- 

nia się do warunków, w odporność w momen 

cie kryzysu, to jest najlepszy sprawdzian 

zdrowia społecznego. Odpowiednia  reak« 

cja na zmianę konjunktury nastąpiła zdaje 

się w całym organizmie gospodarczymł Stano 

wisko rządu było tu zupełnie wyraźne. Wo- 

bec zjawisk, o których mówiłem rozumowa- 

nie miasze bylo o nie a "PUL 

wać poprzedniego tempa inwestycyj w - 

sce, skoro SKECZY e wogóle możliwości 

inwestycyjne w Europie. Stąd wynikły skre- 

ślenia w uchwalonym już na rok 1929 — 30 
budżecie. Nie można w drodze kredytów z 
pieniędzy podatkowych pchać  inwestycyj 

prywatnych czy samorządowych, skoro kur- 

czą się inwestycje państwowe. Stąd ograni- 

czenie akcji kredytowej banków  państwo- 

wych do tych rozmiarów, na jakie pozwala 

im normalny proces kapitalizacji. Nie można 
było prowadzić polityki sztucznie taniego pie 
niądza, skoro pieniądz rozpoczął drożeć 

wszędzie. Stąd wynikło, uzgodnione z Mini- 
sterstwem Skarbu, podniesienie przez Bank 
Polski stopy dyskontowej w połowie kwiet- 
nia. Należało w okresie specjalnego głodu 
na kapitały obrotowe poczynić te zarządze- WY! 
nia, leżące w możliwościach rządu, które 
sprzeciwiłyby się wzrostowi kapitałów, prze- 
znaczonych dla operacyj kredytowych. Stąd 
zarządzenia znoszące 10 proc. dodatek do po- 
datku od kapitałów i rent i obiecane poważne 
zmniejszenie tego podatku. Wreszcie dla zła 
godzenia kryzysu rolnego został przedsię - 
wzięty szereg zarządzeń, natury bądź czaso- 
wej bądź zasadniczej. Do zarządzeń o charak 
terze stałym należy ochrona celna produkcji 
rolnej oraz wolny wywóz zboża. Do zarzą- 
dzeń o charakterze stałym należy ochrona 
celna produkcji rolnej oraz wolny wywóz 
zboża. Do zarządzeń o charakterze czaso- 
wym — zwrot ceł przy wywozie zbóż, pe- 
wne ulgi podatkowe, które zarządzono oraz 
bardzo poważne powiększenie kredytów fol- 
nych przez Bank Polski kosztem uszczuple- 
nia kredytów przemysłowych, gdyż cało- 
kształt sytuacji gospodarczej nie pozwolił na 
ogólne podnoszenie portfelu. Zarządzenia te 
dotychczas nie wyrównały rozpiętości między 
cenami zboża i produktów przemysłowych, 
jednak poprawa ta niewątpliwie powoli, lecz 
stale zarysowywać się będzie. 

Wszystkie zarządzenia nie dałyby skutku, 
gdyby tylko rząd przystosowywał się do zmie 
nionego układu stosunków gospodarczych. 
Żaden rząd na świecie nie może stworzyć nic 

Pracy, Tę ramy ogólno Rausl wypełnić wysliek pracy. Te ramy ogólne musi wypełnić wysiłek 
Społeczeństwa i tu stwierdzić należy z głę- 
boką radością, że społeczeństwo umie bory- 
kać się z przeciwnościami nie ulega ono już 
dzisiaj chorobie powszechnej niewiary we 
własne siły, a ta właśnie Sporo wa 
już w czasie niepodległego życia największe ON ораЕНо lego ży! jwiel 

PRĘŻNOŚĆ ORGANIZMU GOSPO“ 
DARCZEGO POLSKI. 

Jakie są tedy rezultaty przystosowania 
się do innych i trudniejszych warunków pra- 
cy? Popatrzmy na stań Banku Polskiego, 
jest on bowiem niewątpliwie na jmiarodajniej 
szym wyrazem sytuacji finansowej kraju. — 
Cóż widzimy? Zapas walut i złota, który na 
dzień 1. 1. 1929 roku wynosił 1.148.702 tys. 
zł, na dzień 1. 5. 1929 r. — 1.106.781 tys. 
zł, obecnie, na dzień 1. 10. wynosi 1.096650 
tys. zł, Jeśli porównamy obecny stan zapa- 
sów złota i dewiz w Banku Polskim ze sta- 
nem najwyższym, który istniał w dniu 10 sty 
cznia 1929 roku, to widzimy, iż ogólny uby- 
tek złota i dewiz od maksimum po dzień 1. 
10. 1929 roku wynosi 123.909 tys. złotych. 
Jeśli zważyć, że w okresie od 1. I. 1929 r. 
do dnia 1. 10 1929 roku Bank Angielski stra 
cił 23 miljony f. st. zł, Reichsbank 337 milį. 
marek złotych pokrycia dewizowo - złotowe- 
go, a Bank Polski w tym okresie czasu tylko 
60 miljonów złotych to uznać trzeba, że od” 
porność RE organizmu gospodarczego 
jest znaczna. miarę jak wzrosło nasze wła 
sne zaufanie w swe siły wzrosło i zaufanie ob 
cych. Mimo odpływu kapitałów ze starego 
lądu do Ameryki kapitały z Polski nie uby- 
wały. 

Drugim objawem, wskazującym na pręż- 
ność organizmu gospodarczego Polski jest 
układ wzajemny wywozu i przywozu. Od li- 
pca mamy bilans handlowy aktywny. Czyn- 
ność bilansu handlowego jest czynnikiem 
pierwszorzędnego znaczenia dla odbudowy 
naszych stosunków pieniężnych, ale zjawi. 
skiem bardziej istotnem niż dodatnie saldo 
iest sposób, w jaki zostało ono osiągnięte. 
Wzrost wywozu — to jest cecha charaktery- 
styczna pracy i odporności naszego aparatu 
produkcji. Drugiem zjawiskiem znamiennem 

jest powszechność tego wzrostu, który objął 
zarówno wyroby gotowe, jak i surowce za- 
równo płody rolne, jak wytwórczość przemy- 
słową. Przeciętna wywozu w kwartale lipiec= 
wrzesień wynosiła w roku zeszłym 200.733 
tys. zł. miesięcznie, w roku bieżącym  - 
273.063 tys. zł. miesięcznie. W tem wywóz 
surowców i półfabrykatów wynosił przecięt 

nie w roku zeszłym 113.377 tys. zł, w roku 

bież. 124.263 tys. zł., wyrobów gotowych — 

w roku zeszłym 33.014 tys. zł., w. roku bieżą- 

cym — 51.852 tys. zł. Artykułów spożyw- 

czych w porównywanym kwartale wywiezio - 

no przeciętnie miesięcznie za 34.538 tys. zł 

w roku bieżącym — za 71.741 tys. zł., zwie 

rząt żywych przeciętnie w roku ub. za 19797 

tys. zł, w roku bież. — za 25.182 tys. zł. 

Przeciętny import za te same miesiące wyno- 

sił w roku ubiegłym 273.251 tys. zł. miesię- 

cznie, obecnie 243.810 tys. zł. miesięcznie. 

Nie należy ulegać złudzeniu, że czynne saldo 

bilansu handlowego da się utrzymać stale w 

ciągu długiego szeregu miesięcy, ale jeśli bez 

spadku wywozu sałdo  oscylować. będzie 

przez dłuższy czas około punkta „O“, co 2 

dość prawdopodobne, to wystarczy. Wię- 

cej jest bowiem warta równowaga bez kur- 

czenia operacyj. niż saldo czynne przy zaha- 

mowaniu twórczości i spożycia. Zjawisko to 

jest szczególnie jaskrawe zwłaszcza jeśli po- 

równamy obecną poprawę bilansu handlowe- 

go z tą poprawą, jaka miała miejsce w końcu 

roku 1925 i 1926. Wówczas przedewszyst- 
kiem zmniejszył się przywóz, społeczeństwo 

przed trudnościami broniło się o = 

nięta wartość przywozu w miesięcach czyn- 

E bilansu haidlowego z 1925 i 1926 roku 
i za trzy miesiące 1927 roku wynosiła miesię- 

cznie złotych RCA (Salsa St 

ozu — 1 s. zł. Dzi У 

zad powiednio 246810 tys. zł. i 273063 
tys. zł. Wzrost w przywozie równa się 81,1 

oc, w wywozie — 42,0 proc. w obrocie— 
55 proc. Dziś społeczeństwo walczy z tru- 

dnościami czynnie, umie wyt warzać i to wy 

twarzać tak, że zdolne jest sprzedać produkt 
swej pracy po cenach konkurencyjnych bez 

premii, jaką w roku 1925 i w pierwszej poło- 

wie 1926 r. dawał wywozowi spadek waluty. 
Bez zastrzyku tego trującego lekarstwa Ро!- 

ska rozszerzyła pojemność swoich rynków ze 

wnętrznych. Wartość tego rynku jest tem wię 
ksza, że ciasnota pieniężna w całej Europie 

wywołać musiała zmniejszenie spożycia i u- 
trudnić przez to walkę o rynek. Wydajność 
pracy naszej i jej organizacja uczynić musiała 

przez trzy ostatnie lata istotne postępy, aby 

dać ten wynik. 2 Z 
Trzecim wreszcie dowodem umiejętności 

przezwyciężania trudności jest wzmożenie 
procesui kapitalizacji, ściślej może powiedzia- 
wszy wzmożenie, narastanie kapitałów obro- 
towych tego co popularnie nazywamy oszczę 
dnościami. rrzyrost naprz. w kasach oszczę- 
dnościowych w PKO., który w ciągu 8 mie- 
sięcy 1928 roku stanowił 17,8 miljona zło- 
tych, wynosił w tym samym okresie roku 
1929 25,2 milj. zł. (Suma wkładów tych 
wynosi obecnie 129 miljonów złotych). Prze- 
ciętnie miesięcznie przyrastały wkłady oszczę 
dnościowe w PKO w roku 1928 o 2,2 miljo- 
ny zł., w roku bieżącym o 3,2 miljony zł. Po- 
dobny objaw widzi my w komunalnych ka- 
sach oszczędności. 

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ. 

Oto najogólniejszy zarys okresu, które 
przeżyliśmy i przeżywamy oraz przystosowa- 
nia się Polski do warunków ogólnego kry- 
zysu. Dni ostatnie przynoszą pewne perspe- 
ktywy zmiany w dotychczasowym — biegu 
rzeczy. Horyzont jakgdyby zaczyna się wy- 
podzać na niektórych odcinkach. „Rynek 
pieniężny na całym świecie, w Europie zaś 
szczególniej, doznał pewnego odprężenia. Li 
kwidacja rozrachunków wojennych, wynik- 
łych z wielkiej wojny, powoli, ale jednak po- 
stępuje naprzód. Nic nie wyjaśniło się jeszcze 
zupełnie, ZE aj cnan ewien powiew 
PRON przepłynął ostatnio nad Europą. 

žystigijas w takim momencie do roz- 
wiązania pewnych sposobów rozwoju życia 
gospodarczego, sądzę, iż rządzić się musimy 
największą ostrożnością. Zdaje się, że naj- 
ważniejsze zaklęśnięcie linji krzyzysowej bo- 
daj już jest poza nami, ale niewiadomo, jak 
szybko iść będzie poprawa. Niemożna być 
całkowicie pewnym, że nastąpiła ona wogóle. 
Niewolno więc tem bardziej liczyć, że bę. 
dzie szybka, dyskantować ją zgóry. To też 
rząd zasadniczo nie zmienia swojej taktyki 
finansowej, zakreślonej panom uprzednio. 
Restrykcje budżetowe w dziedzinie inwesty- 
cyj pozostają nadal w mocy. Sądzę, że i życie 
gospodarcze wykaże w tej dziedzinie niezbę- 
dną wstrzemięźliwość. Odbudowa i zwięk- 
szenie kapitałów obrotowych wciąż jeszcze 
stanowi zagadnienie pilniejsze, miż rozbudo - 
wa kapitałów zakładowych, czy' zwłaszcza 
forsowanie spożycia. 

Zasada zaciskania pasa nie przestała je- 
szcze być aktualną. Z ciężkiejgo okresu po- 
wszechnego kryzysu wychodzimy ręką obron 
ną. Ani waluta, ani równowaga budżetowa, 
ani stan zatrudnienia — te trzy najważniej- 
sze bodaj wskaźniki położenia gospodarcze- 
go — nie wykazują najmniejszego wstrzą- 
su. Przeciwnńie raczej, twierdzić można, że 
dzięki umiejętnemu przeciwstawieniu się wa- 
runkom trydności przeżyte i przeżywane dały 
pewne rezultaty dodatnie. Stosunek kapita- 
łów obrotowych do zakładowych niewątpli- 

cznego międ zy narodami, do EO usilnie dąży Liga Narodów i nad którem rząd polski 
olak mówca podkreśla specjalne znaczenie humanitar 

ne konwencji i przypomina, że w ciągu ostatniego stulecia liczni Polacy zmuszeni byli 
wskutek rozbiorów opuścić swe domowe ogniska i szukać przytułku w różnych krajach. 
Wszędzie przytem potrafili być użyteczni, przyjmując czynny udział w życiu kraju, w któ 
rym zamieszkali. Szczególnie dotyczy to pobytu we Francji, której gościnności mówca 

współpracuje z całą energją. Jako 

przy tej sposobności oddaje hołd. 

Obecnie, po odbudowaniu państwa polskiego, liczni Polacy w dalszym ciągu opu- 
szczają ziemię ojczystą, udając się do innych krajów, gdzie przyczyniają 51е _ 
niem do ich rozkwitu gospodarczego. Dlatego też — mówił dalej delegat Polski — Polacy 
oceniają całą doniosłość sprawy traktowania cudzoziemców, pojętej z inicjatywy komitetu 
ekonomicznego Ligi Narodów. Pożądane jest, aby przyszła konwencja została przyjęta 
przez największą liczbę państw, gdyż wówczas tylko odpowie celom uniwersalnym Ligi 
Narodów. Dlatego też konwencja powinna być jak najbardziej giętka, odpowiadając rze- 
czywiście wymaganiom sprawiedliwości i należytego zrozumienia doniosłości wchodzą- 
cych w grę interesów. 

Podkreśliwszy konieczność przyjęcia pod uwagę sytuacji gospodarczej poszczegól 
nych krajów, p: Poznański oświadczył iż delegacja polska, w myśl otrzymanych instruk- 
cyj, przejęta jest staaowczą wolą czynnej współpracy i ma nadzieję, że prace konierencji 
doprowadzą do opracowania konwencji, która stanie się międzynarod: 
cudzoziemców w możliwie największej liczbie krajów świata. 
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Listopada 
"zm! Diagnienie 1 klasy 

‚ $0 boferii 

Główna wygrana z. 750.000 
Ogólna suma wygranych dotychczas niebywała: 

1: 52 MILJONY ZŁOTYCHH 7 
Szanse kolosalne! Połowa wygranych i 2 premie!!! 

Cena b. niska — niezmieniona!!! Ryzyko minimalne! 

a 66 

Dąbrowskiego 5 Teatr „Słoń Ge Dąbrowskiego 5 

Premjera! Wkrótce premjera! Obraz, który każdy widzieć powi- 
nien od najm ódszego do najstarszego 

Poległych 
Jedyny obraz, który uzyskał protektorat Ligi Narodów. Epo- 

Realizowane na tle bohaterskich zmagań z wojny 
Światowej. Dokładna rekonstrukcja historyczna. Śmierć znanego 
pułkownika Oriant'a. Film poświęcony męczennikom najokrop- 
niejszej udręki ludzkości. Wojnie! W rolach głównych: ZUZANNA 

ANDRE NOX i HANS BRANSEWETTER. 
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№о 0 dobro sWego domu dha, kupuje masz  lośll 
Nasz szczęśliwy adres: 

E. LICATENSTEIIE I 0-la 
WILNO, Wielka 44. 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszalkowska 146. 
Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotaą pocztą. 

Konto P. K. O. 81051. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. graczom.! 

Firma egz. od 1835 r. 

PREMJA ZŁ. 409.000 na Nr. -110562 

19 LOTERJI PAŃSTWOWEJ również padła U NAS. 
CHE INIT T OTO PORZE OWY SEK WOK OE LOGARO AO RWARAIT _ 

wie się poprawił w ciągu 1929 roku. Rynek 
pieniężny w znacznej mierze został upłyn- 

niony Waluta okrzepła. Równowaga budże- 

towa, mimo podniesienia uposażenia urzędni- 

ków w roku 1929 o 100 miljonów w stosunku 
do roku 1928, jest nadal zupełna i zachowy 
wana bez wysiłku. Jeśli zatem potrafimy na- 
dal zachować pewien umiar w posunięciach 
gospodarczych, są wszelkie szanse po te- 
mu, że gdy okres złej konjunktury pozosta= 
nie poza nami, przystąpimy do dalszej rozbu 
dowy naszej wytwórczości i wymiany, wzmo 
cnieni, nie zaś osłabieni przez dni próby. Dą- 
żeniem do tego niezbędnego umiaru nacecho- 
wane są właśnie wszystkie projekty skarbo- 
we i finansowe, jakie mam zaszczyt przedło- 

żyć Panom celem zasięgnięcia światłego ich 

zdania. 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Ubejrzyj iewar krajowy 

Dr. Paulina Załkindson 
(Choroby oczu) POWRÓCIŁA. 

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

Dr. me. 3. Bobrzański 
Gienekolog przeniósł się na ul Za- 

walną Nr. 8 m. 3. 
Przyjmuje codziennie od 4—5 p, p. 
A х 
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Teatr na Pehulance — Wieczór Orzeszkowej 
Powiem odrazu jak sobie wyobraża- 

łem wieczór na cześć Elizy Orzeszko- 
wej, nie gdzieindziej a w stotecznem 
W lnie, po, uroczystościach grodzień- 
skich, w których wszystkie skladowe 
części w Bohatyrowiczach, przy odsło- 
nięciu pomnika, na akademji w teatrze 
i na zamku stały na wysokim poziomie 
tak ideowo, tak artystycznie, już nie 
mowiąc gospodarczo i organizacyjnie. 

„ Konsekwencją uroczystości w Grod- 
nie mogła być jedna uroczystość w Wil 
tie ale na wysokim, najwyższym dy pa 
zenie. 

Zatem wyobrażałem sobie, że i:atr 
będzie pełny, nabity od galerji do krze- 
seł. Kozumiałem, że tego dnia nie może 
brakować ani Żydów ani Białorusinów:i 
że Polacy też zapomną, że Są  roż- 
dżwięki w codziennem życiu i zrozumie 
ją że na tych rozdźwiękach można po- 
stawić nogę przynajmniej od czasu do 
czasu, gdy jest chwila osobliwa. 

Wszyscy będą obecni, którzy coś 
niecoś słyszeli o Orzeszkowej i prze- 
cież nie pozwolą aby hołd złożony jej 
cieniom zakrawał na parodję 
lub byt karykaturą, conaj- 
mniej niedociągnięciem, który 
ze swoim plusem lub minusem zapi- 
sze się raz na zawsze wiekuiście w 
Wiinie, jako wyraz pokolenia, z którem 
związane jest wzniesienie pomnika w 

\ 

Grodnie. Bo jeśli sens jest czcić Orzesz 
kową, to tak aby sprawić radość jej 
nieśmiertelnym cieniom. Ułatwić wszy- 
stkim zejść się serdecznie, właśnie tym 
wszystkim, którychby ona pragnęła 
mieć na tym wieczorze nie mogących 
znieść ani różnicy wiary, ani różnicy 
z dyfeiencji klas, która jest też jedną 
2 tych różnic, która często przeobraża 
człowieka w hyenę lub wilka. Zatem 
teatr niecodzienny, gwarny, szumny jak 
ną przedstawieniach Reduty kiedy da" 
wano Fircyka lub Wyzwolenie. 

Nietylko teatr pełny, ale rozpromie- 
niony, żywy, po kraj rozlewny, że w 
Polsce są duchy wysokie, że te duchy 
wolno czcić za to że kazały nam wzlaty 
wać nad pospolitość, „która w uszy 
wlazi“ i dobywač ze serca przynaj- 
mniej od czasu da czasu to co jest do* 
stojne, na świecie najwyższe, Bogu mi- 
łe: miłość dla wszystkich. 

Że ze sceny polecą jasne tony, że 
radości jakieś jak gołębie wypadną, że 
z pism wielkiej artystki pójdzie ciepło 
i rozleje się po sercach jakby to były 
kwiaty i słońce, że widownię właśnie 
zaleje wysoki ton i że skora się serca 
wznoszą, będzie to najwyższa objata, 
którą dać możemy Orzeszkowej, w jed- 
nej osobie Antygonie i Ismenie, że nie- 
tylko Polacy będą wzruszeni ale i Ży- 
dzi, których Ona kochała, że ją Biało- 

rusini odnajdą, Litwini, chłopi, ta wszy 
stko zdawało się takie proste, takie jas- 
ne, konieczne, że bez tego nie należało 
zabierać się da uroczystości, bo uroczy 
stość bez tego jest szarganiem świę-- 
tości. 

Wszystko było inaczej. Banalny 
wieczór, pełen cierpiętnictwa. Nietope- 
rze jak wyleciały tak fruwały od po- 
czątku do końca. Ze sceny leciał patos 
prowincjonalny, potem nowela A. B. C. 
na berlińskich trakach imitowała demo- 
nizmy wynalezione przez jakiegoś 
Niemca, potem był fragment z „Gloria 
victis“ Zz pozami wśród Kuofirstowych 

oświetleń wreszcie „W zimowy  wie- 
сабг“. 

Okropna karykatura naszej ziemi 
z kakofonją pozbieranych głosów i ge- 
stów wszystko utopione w \Музр!ай- 
szczyźnie jeśli chodzi o sceniczny wy- 
raz. 

, Panowie i panie, którzy zabieracie 
się organizować wieczory poświęcone 
duchom najwyższym Polski — czy na- 
prawdę, ale tak, z ręką na sercu, znacie 
tę osobę, którą pragniecie uczcić, jej 
pisma, drgnienia, puls żywy, który jest 
pomimo że ciało wróciło do ziemi, 
Przez cały czas przedstawienia wśród 
chłodu i straszliwie pustego teatru py* 
tałem się, po co ta maskarada uczuć, 
po co to kłamstwo, po ca to cierpięt- 
nictwo i te nietoperze wywleczone, 
skoro już mamy państwo, życie, słońce 

Na chwilę mi przecież nie przychodzi 
pomyśleć, że ten wieczór miał za cel 
dochody, pieniądze, jednem słowem in- 
teres a jednak nie mogłem się obronić 
od tego, że brakuje temu wieczorowi 
właśnie tego wszystkiego co dopiero ja , 
sno i niedwuznacznie krzyczy: robimy 
to -dla serca mus, wielki mus, bezinte- 
resowny mus! 

Męką jest patrzeć na sztukę „tutej- 
szą* wyprutą z tutejszości. Przecież 
Białorusini to nie są górale z pod No* 
wego Sącza lub Obidowej, zatem nie 
mogą ani tak gadać jak na Podhalu ani 
tak poruszać się. Werwa Małopolska 
przecież to jest dyametralnie coś odleg- 
łego od białoruskiego rozciągania. 

Kochani, serdeczni aktorzy, którzyś 
cie trzepali tekst Orzeszkowej jak w 
Wolbromie lub Czeladzi pozwólcie so- 
bie powiedzieć, że czasami są takie sy* 
tuacje lub były niedawno, że zamiast 
ratować palącą się chałupę, chłop tu- 
tejszy spoglądał na pożar i drapał się 
w głowę. To jeszcze dobrze, że drapał 
się w głowę, bo mówią, że dawniej że- 
gnał się. 

Profesor Kolbuszewski w swej pre- 
lekcji oświetlił postać Orzeszkowej ak- 
centując stronę społeczną. Rozumiem, 
że to robił, aby nastawić teatr na sztu- 
kę Orzeszkowej, którą był Hulewicz. 
przygotował scenicznie. 

Można się pogodzić z tą sztuką te- 
go wieczoru, ale z warunkiem, że uzy”. 

mosferę, 37 koloryt, który tak ko- 
chała Orzeszkowa. 

Fatalne nieporozumienie zaszło na 
Pohułance, —cierpiętnictwa sprowoko- 
"wano do wylecenia z butelki, jak 
owego ifryta z arabskiej tysiąc i jednej 
nocy 'a ziemię samą skopano, poniewie- 
rając folklorem, duchem białoruskim, 
raczej czarnoruskim, skoro się weź- 
mie w uwagę, że przecież Orzeszkowa 
to tworzyła nad Niemnem i że śpiewy, 
mają w sobie niesamowite akcenty wy- 
sokiej, datującej aż z czasów naszego 
Chrobrego, lub Śmiałego, kultury ida- 
cej z Kijowa i Turowa. Zamiast ifryta 
trzymać, pozwolono mu zalać scenę 
dymami źle pojętej chłopszczyzny. W 
sztuce tej teatr zlekceważył pomoc z 
zewnątrz, którą łatwo było osiągnąć. 

Myślę tu o p. Helenie Romer Ochen 
kowskiej, która mogła była oddać nie- 
ocenione usługi, bo że potrafi ona ak: 
centy prawdziwe, „tutejsze* wydobyć 
i tempo należyte „wiadomo* tempera- 
mentu, «e potrafi plastykę ustalić, na- 
wet i muzykę samego dyalektu nad ca- 
łością rozwłóczyć i dać nam prawdę 
ziemi. to wszystko jest jasne. Artystycz 
nie skupić odpowiednie kolory i świat 
ła i nawet poprawić to, co dała Pohu- 
lanka jest dla każdego Wilnianina łat- 
wością, a cóż dopiero dla talentu takie- 
go jak Romer-Ochenkowska, która sa- 
ma pisze, sama wystawia, która ma 

nad nami, i szum twórczy w sercach. ska najwyższą oprawę regjonalną, at-reżyserskie zdolności i inscenizacyjne, 

którym trzeba wreszcie dopomódz, aby 
się ujawniły. 

: Ciemną stroną wieczoru jest to, že 
się o samej ziemi mało mówiło, i że 
tę ziemię podano przez krzywe i defor- 
mujące szkiełka. O Świętej Ziemi, któ- 
rą Orzeszkowa nad wszystko kochała, 
nie słyszeliśmy wcale. Zamiast wieczór 
oprzeć na ziemi, na nieśmiertelności 
tej ziemi, na rodzeniu tej ziemi, słońcu 
które ją przygrzewa i księżycu, który 
18 po nocach straszy, zbudzońo w nas 
nietoperzy, ta jest to wszystko, co 
zn*knęło było wtedy, kiedy była niewo- 
la, kiedy Murawjew szalał, potem inni 
gubernatorowie i wszelka kanalja przy* 
słana z Petersburga. 

Trzeba wreszcie na miłosierdzie 
boskie zbudzić się i otworzyć oczy i 
powiedzieć: Polska jest cudowną rze- 
czą, bo ją Bóg stworzył na to, abyśmy 
skrzydłami ruszyli i serca szeroko roz- 
wieral:. Każde pokolenie ma swój ton i 
swoje wartości. Powinniśmy mówić o 
tem co nas grzeje i jest przed nami a 
co garściami znajdziemy u Orzeszko- 
wej. Wieczory na cześć Orzeszkowej 
muszą się zmienić i przeobrazić a nie 
możemy powtarzać i imitować tego, co 
w ciężkim i nieistniejącym dziś nastro- 
ju rodziło pokolenie przedwojenne. 

Więc precz z łezką, z cierpiętni- 
ctwem, z nietoperzami, ranami zadane” 
mi w dniach niewoli | bo tego już 
niema, precz, precz, a kysz, a kysz. 

Mieczysław Limanowskil. 

powodze- 

Jowym statutem dla 

—
 

 



rządku 

      

Uroczystość 1-lecin wyzwolenia Polski 
Wczorajsze uroczystości obchodu święta niepodległości Polski rozpo- 

« częte zostały solennem nabożeństwem celebrowanem w Bazylice przez JE ks. 
biskupa Michalkiewicza w asystencji duchowieństwa. 

Przybyli nań przedstawiciele władz duchownych i świeckich z JE ks. ar- 
cybiskupem, wojewodą Raczkiewiczem 
oraz liczne rzesze wiernych. Wnawie 
sztandarowe. 

i gen. Krok - Paszkowskim na czele 
środkowej ustawiły się liczne poczty 

Podniosłe kazanie okolicznościowe wygłosił ks. prof. Walerjan Mey- 
sztawicz. jak zwykle, na placu Katedralnym ustawiły się oddziały wojskowe 
garnizonu wileńskiego. 

Po nabożeństwie odbył się na placu przed katedrą uroczysty akt dekoro 
wania wyższych i niższych tunkcjonarj 
mi orderu „Odrodzenia Polski. 

Do odznaczonych oficerów P.P. 

uszy policji państwowej odznaczenia- 

i policjantów przemówił p. wojewoda 
Raczkiewicz podkreślając w krótkich słowach, że sprawność policji wzrasta 
coraz bardziej i że zwłaszcza na naszych Kresach, policja zasługuje na specjal 
ne wyróżnienie. 

Przemówienie swe zakończył p. wojewoda okrzykiem na cześć Najjaśniej 
szej Rzeczypospolitej, Pana Prezyd. Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego 

Kompanja policji i oddziały wojskowe sprezentowały broń, orkiestry 
odegrały hymn narodowy. Po wysłuchaniu dzwięków hymnu p. wojewoda wrę 
czył odznaczenia następujące: Nadane w dniu 13. 12. 28 za zasługi na polu 
bezpieczeństwa publicznego Srebrne Krzyże Zasługi: komendantowi wojewó- 
dzkiemu P.P. podinsp. Eugenjuszowi Konopko, naczelnikowi urzędu śledczego 
nadkom. Korneljuszowi Disterhoffowi, komend. powiatowemu ze Święcian ko- 
mis. Czesławowi Kubarskiemu, podkom. Janowi Glińskiemu oraz nacz. wy- 
działu śledczego podk. Stanisławowi Wasilewskiemu. Bronzowe Krzyże Zasłu- 
gi nadane w lutym 1929 za zasługi w służbie bezpieczeństwa publicznego otrzy 
mali z rąk p. wojewody starsi przodownicy Józef Bodnarowski, Stanisław Cy- 
pko, Bolesław Dzierżecki, Edward Heppel, Stanisław Moczulski i Piotr Stem- 
pel. przodownicy Stanisław Derwiński, Paweł Komorowski, Wincen. Liszewski, 
Józet Maslenko, Bolesław Majchorowicz i Leon Zienkiewicz, starsi posterunko 
wi Michał Kalinka i Stanisław Snoląg, posterunkowi Jan Hellman, Juljan Igna- 
towicz i Witold Łoś. Podczas aktu tego obecni byli i składali życzenia odzna 
czonym prezes Sądu Apelacyjnego Bo chwic, prokurator Dębicki, gen. Krok 
Paszkowski, nacz. Bruniewski, kom. placu ppułk. Giżycki i inni. 

Defiladą oddziałów wojskowych, przysposobienia wojskowego oraz or- 
ganizacji i szkół zakończone zostały uroczystości. 

Defiladę | na specjaln 
niu przy placyku Orzeszkowej przyjm 

ie w tym celu zbudowanym podniesie- 
ował p. wojewoda Raczkiewicz w to- 

warzystwie gen. Krok Paszkowskiego oraz przedstawicieli władz cywilnych i 
wojskowych. (y) 

Uraczysty akt wręczenia odznagzeń zasłużonym 
obywatelom kraju 

W. dniu wczorajszym w udekorowanej odświętnie wielkiej sali konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbył się akt udekorowania szeregu osobi- 
stości orderami „Odrodzenia Polski'*, dokonany przez wojewodę wileńskiego 
w obecności wicewojewody Kirtiklisa, 
dyrektora kolei Falkowskiego, wicedyr. 

prezesa Izby Skarbowej Ratyńskiego, 
Łaguny i szeregu gości. 

Wojewoda Raczkiewicz wręczył złoty krzyż zasługi prezesowi: Hipolito- 
wi Gieczewiczowi, który otrzymał odzn! laczenie to za zasługi około organizacji 
rolniczych, następnie złoty krzyż zasług* Mieczysławowi Bohdanowiczowi na” 
dany mu za zasługi na polu zespolenia 
województwa wileńskiego. 

organizacyj b. wojskowych na terenie 

Krzyż kawalerski „Odrodzenia Polski* nadany w dniu 10. 11. 1928 za 
zasługi przy umiejętnej ewakuacji mienia państwowego w okręgu białostockim 
w czasie wojny 1919 roku otrzymał Piotr Abramowicz st. asesor dyrekcji ko- 
lei państwowej. Z kolei wręczył p. wojewoda złote krzyże zasługi Helenie 
Wilczewskiej i Elżbiecie Dawidowskiej , za zasługi na polu pracy społeczno - 
larodowej, Józefowi Sasinowiczowi nacz. okręgu legalizacji narzędzi mierni- 

czych za zasługi położone przy organizacji służby legalizacji narzędzi mierni- 
ych, w końcu Srebrny Krzyż Zasługi Henrykowi Segiertowi, komisarzowi 

ontroli skarbowej za zasługi na polu zwalczania przekroczeń akcyzowych. 
Do osób odznaczonych przemówił w krótkich słowach wojewoda Ra- 

czkiewicz składając im gratulacje. (y). = 

  

KRONIKA 
WTOREK 

+Dziš 

Marcina P.M 
jutro 

StanisławakK. 

żenia  meteorologicznie Zakładu 
Meteorologii U. 5. B. 

Wschód sł. g. 6 m. <1 

Zachód sł. g, 15 m. 24 

z dnia 11 — Х1 1929 г. 

cišnienie Ё - 68 

średnie w m. 

temperatura 
średnia i 5С 

opad za do- | 
bę w mm. | 

wiatr | i 

przeważający południowy 
Uwagi: pochmurno 
Minimum za dobę + 1 C 

Maximum za dobę +-  70C 

Ttndencja barometryczna: spadek, następ» 
nie stan stały. 

MIEJSKA 
— (y) Z posiedzenia woj. komisji odbu. 

dowy. Na ostatniem posiedzeniu wojewódz- 
kiej komisji odbudowy rozpatrzono 189 po- 
dań małorolnych iz pow. postawskiego w 
sprawie umorzenia pożyczek udzielonych im 
na odbudowę budynków zniszczonych wsku- 
tek działań wojennych. 

Z ogólnej kwoty pożyczek 74.179 zł. 
umorzono kwotę 56.662 zł. zaś resztującą 
kwotę 17.517 zł. pozostawiono jako dług na 
hipotece wzmiankowanych budynków. 

— (0) Posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. We czwartek, dnia 14 listopada, 
odbędzie się posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. Na porządku dziennym: 1) omó- 
wienie stanu kredytów na rozbudowę; 2) 
wysłuchanie osób, budujących za pomocą 
kredytów na rozbudowę, 3) wolne wnioski. 

*— (0) Remont domów  zrujnowanych. 
Jak się dowiadujemy w bieżącym okresie 

Pa doprowadzone zostały do po- 
ądku 303 domy zrujnowane na przed- 

mieściach, przyczem na ten cel Komitet roz- 
budowy m. Wilna udzielił właścicielom po- 
wa domów pożyczek na sumę 200.450 

| złotych. ы 
` — — (b) Biura meldunkowe, Akcja należy- 

-iego zorganizowania biur meldunkowych 
SA poszczególnych komisarjatach PP. po- 
stępuje szybko naprzód. 

Ww najbliższym czasie spodziewane jest 
* przydzielenie fachowców b. wojskowych о- 
beznanych ze służbą ewindencyjną, którzy 

| obezimą kierownictwo nad temi biurami. 
} Dotychczasowa praktyka wykazała że 
. kobiety są nieodpowiednie do kierowania tak 
ważnemi sprawami, jak np. prowadzenie ewi 
dencyj wojskowych i t.d. więc zmiany te na- 
leży uważać za bardzo wskazane. 

<—_(a) Bezrobocie. Z powodu ukończenia 
iektórych robót budowlanych prowadzonych 

zwykle w sezonie letnim bezrobocie na tere- 
nie Wilna ostatnio nieznacznie się zwiększy - 
ło. 

‚ — (a) Z Pogotowia Ratunkowego. W u- 
( biegłym miesiącu Pogotowie Ratunkowe by: 
j ło czynne w 
styki najwięcej 

655 wypadkach. Według staty- | zanotowano wypadków pobić ni następnie samobójstw, przejechań, postrzeleń du 

WOJSKOWA. 
— (a) Kto staje do zebrań kontrolnych. 

Dziś 12 listopada do zebrań kontrolnych dla 
szeregowych stają rezerwiści rocznika 1902 
z nazwiskiem rozpoczynającem się na litery 
ABCDEFG. 

Jutro zaś stają z tego samego rocznika 
HTJ KO których rozpoczynają się na litery 

i nieszczęśliwych wypadków w różnych o- 
kolicznościach, 

— (y) Mieszkańcy ul. Śto Jańskiej, Do- 
minikańskiej i Gaona zostaną czasowo bez 
wody. Jak się dowiadujemy z powodu robót 
wodociągowych na ul. S-fo [ańskiej, Domi- 
nikańskiej dnia 12 b. m. od godz. 7 m. 15 
dopływ wody do wszystkich posesyj przy 
tych ulicach, jak również i przy ul. Gaona 
położonych będzie wstrzymany. 

— (a) Sytuacja na Wilji. Mimo podnie- 
sienia się stanu wody na Wilji obawa zbyt- 
niego przyboru wód minęła i Wilja powoli 
wraca do normalnego poziomu. 

— (0) Wcielenie szeregowych rocznika 
1908 do piechoty. Dowiadujemy się, że sze- 
regowi rocznika 1908 przyjęci podczas osta- 
tniego poboru wojskowego, nie zostali do- 
tychczas wcieleni do szeregów pomimo, że 
w latach ubiegłych zawsze wcielano do sze- 
regów w okresie jesiennym pierwszy turnus 
przyjętych na wiosnę do służby. W roku bie- 
żącym wcielenie nastąpi dopiero na wiosnę, 
mianowicie w marcu, w okresie, kiedy zwy- 
kle wcielano już drugi turnus. 

y) Nie będzie dodatkowych rapor- 
tów kontrolnych dla oficerów rezerwy. Sta- 
rostwo Grodzkie podaje do wiadomości, iż 
w roku bieżącym dodatkowe raporty kon- 
trolne dla oficerów rezerwy nie odbędą się. 
Wszyscy oficerowie rezerwy, którzy obowią- 
zani byli stawić się do zasadniczych rapor- 
tów kontrolnych w dniu 4 b. m., a którzy 
obowiązku tego dotychczas z jakichkolwiek 
bądź powodów nie uczynili, mają zgłosić się 
bez zwłoki najdalej do 1 grudnia r. b. co- 
dziennie w godzinach od I1—12 do P.K.U. 
Wilno miasto, ul. Jakóba Jasińskiego 18. 

By uniknąć ewentualnie nieporozumień 
nieodbycia raportu kontrolnego w dniu usta- 
wowym, t. j. w dniu 4 b. m. obowiązani win- 
ni przedstawić komendantowi P.K.U. urzędo- 
wo przez władze administracyjne pierwszej 
instancji poświadczone dowody niemożności 
stawiennictwa: 

KOLEJOWA. 
— (y) Ulgi kolejowe dla kuracjuszy w 

sezonie zimowym, Ministerstwo komunikacji 
przyznało zniżki kolejowe na sezon zimowy 
następującym uzdrowiskom: Ciechocinek, 
Bystra — Śląska, Jastrzębie — Zdrój i Trus- 
kawiec. KR: й 

Oprócz wymienionych z ulg kolejowych 
korzystają w ciągu całego roku uzdrowiska: 
Inowrocław, Jaremcze, Jaszczurówka, Kryni- 
ca, Miłowody, Nałęczów, Oborniki, Otwock 
Poronin, Rabka, Rudka, Smukała, Szczawni. 
ca, Tatarów, Worochta, Zakopane, Zaleszczy 
ki i Żegiestrów. 

POCZTOWA 
y) Słupy telefoniczne zostaną usunię- 

te Z ulic Wilna, W numerze poprzednim s 
liśmy o pracach dyrekcji Poczt i Telegrafów 
nad rozszerzeniem sieci telefonicznej w Wil- 
nie. Do wzmianki tej przez nieuwagę wkradł 
się błąd polegający na tem, że zamiast „ро- 
czem nastąpi usuwanie słupów telefonicznych 
na głównych ulicach miasta”, podane było 
„ustawianie słupów*, 

Usunięcie słupów telefoniczn 
się do podniesienia 
ulic i to właśnie miał 

ych przyczy 
estetycznego wyglą- 
o być podkreślone. 

SŁOW © 

Nabožensiwo za dusze poległych pollcjantów 
W niedzielę, jako w dniu doroczne- 

go święta policji państwowej odprawio 
na została przez JE ks. biskupa Bandur- 
skiego w kościele św. Kazimierza Msza 
żałobna za dusze policjantów poleg- 
łych na posterunkach w obronie życia i 
mienia współobywateli oraz bezpieczeń 
stwa publicznego. 

W trakcie nabożeństwa na które 
przybyli licznie przedstawiciele władz 
administracyjnych, sądowych i wojsko- 
wych z pp. wojewodą Raczkiewiczem, 
prezesem Bochwicem i gen. Krok - Pa- 
szkowskim na czele, JE ks. biskup Ban 
durski wygłosił podniosłe kazanie pod- 
nosząc w nim zasługi policjantów — 
żołnierzy armji wewnętrznej,  pelnią- 

cych swoją ciężką służbę z narażeniem 
życia. 
W okresie 10 lecia istnienia wskrzeszo 

nej Polski, mówił złotousty kaznodzieja 
pochowała Polska pięciuset cichych bo 
haterów zmarłych od kul przestępców. 
Na terenie woj. wileńskiego w okresie 
tem oddało życie 46 policjantów. 

Po nabożeństwie odbyło się na Ros 
sie uroczyste złożenie wieńców na gro- 
bach poległych policjantów przez p.p. 
wojewodę Raczkiewicza, wiceprezyden 
ta Czyża i komendanta wojewódzkiej 
policji podinsp. Konopko. 

Ponadto podinsp. Konopko złożył 
wieniec na grobach obrońców Wilna.(y 

KOMUNIKATY. 

— 80-ta Środa Literacka odbędzie się 

jutro 13 b. m. o godz. 20 w siedzibie związ- 

ku literatów (Ostrobramska 9), pod tytułem 

„Pieśń miłosna na przestrzeni wieków”. Zna- 

na Śpiewaczka, p. Marja Modrakowska z 

Warszawy, odśpiewa liczne pieśni miłosne 

różnych krajów i epok, od trubadurów, do 

kompozytorów współczesnych. Śpiew prze- 

platany będzie recytacją wierszy lirycznych. 

w. wykonaniu artysty teatrów miejskich p. 

Wyrzykowskiego. Słowo wstępne wygłosi p. 

St. Węsławski. : 5 3 
Wstęp dla członków i sympatyków 

Związku Literatów, oraz dla gości wprowa- 

dzonych przez członków zwyczajnych. — 

—— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia 13 listopada r. b. o godz. 8 

30 wiecz w lokalu własnym (Zamkowa 24) 

odbędzie się posiedzenie naukowe Wileńskie- 

go Towarzystwa Lekarskiego z następują- 

cym porządkiem dziennym: 
1) odczytanie protokułu, 2) dr. Łukasze- 

wicz: Pokaz chorego z oddziału wewnętrz- 

nego szpitala wojskowego, 3) prof dr. J 
Szmurło: Z kazuistyki błędów  rozpoznaw- 

czych w dziedzinie cierpień mózgu. 
—)(y Może to pomoże. Na skutek lu-. 

stracji klatek schodowych, dokonanej przez 

Starostwo Grodzkie, szereg właścicieli do- 

mów oraz dozorców zostało pociągniętych 
do odpowiedzialności administracyjno - kar- 
nej i ukaranych od 50 — 15 zł. 

Starostwo zamierza nadal przeprowa- 
dzać takie lustracje pociągając do surowej 

odpowiedzialności jak dozorcow, tak i wla- 

šcicieli domėw za nieošwietlanie lub niedo- 
stateczne ošwietlanie klatek schodowych, 

frontowych i kuchennych. : 
— (y) Nowe linje autobusowe. Komuni- 

kacja autobusowa w Wilnie. rozwija się stale. 
Obecnie prócz istniejących już trzech linij i 
dotychczasowych odnóg uruchomiona została 
nowa odnoga na trasie: ul. Królewska, Św. 
Anny, Zarzecze. Niezależnie od tego wkrótce 
uruchomiona zostanie linja Nr. 4 na trasie: ul. 
Wiłkomierska, Wileńska Hale miejskie, Po- 
narska, Wilcza Łapa. и 

Ilošė autobusów kursujących po Wilnie 
wzrosła już do 120 i wkrótce zostanie je- 
szcze zwiększona, 

— Nowy kinematograi w Wilnie. W so- 
botę, dnia 16 b. m. zostanie otwarte i odda- 
ne dla publiczności kino kulturalno-oświa- 
towe p. t. „Kino Sport* przy ul. Ludwisar- 
skiej 4. 

Impreza ta ma na celu szerzenie kultury 
fizycznej i sportu wśród młodzieży i najszer- 
szych warstw społeczeństwa. 

— (y) Odra panoszy się w  Braslaw- 
szczyźnie. Naogół ilość wypadków chorób 
zakaźnych na terenie woj. Wileńszczyzny nie 
uległa większym zmianom z wyjątkiem za- 
chorowań na odrę. Na terenie tylko jedne- 
go powiatu brasławskiego zanotowano w 
przeciągu ubiegłej dekady aż 148 wypadków 
a w całem województwie 194. Duru brzusz- 
nego zanotowano 15 wypadków (10 w Wil- 
nie) plamistego — 19 w postawskim  po- 
wiecie. Na ospę zachorowało 7 osób, płonicę 
— 14, krztusiec 19. 

Jak widać z tego najpoważniejsze nie- 
bezpieczeństwo grozi ze strony odry i duru. 

NADESŁANE 

Dobra rada. — Jeżeli kilka przeróżnych 
środków rozwalniających, głośno reklamowa 
nych nie dało pożądanego wyniku, należy 
bezzwłoczn'e zastosować Cascarine Lepriace, 
najlepszy środek rozwalniający w ilości 1 lub 
2 pigułek wieczorem podczas jedzenia. Sprze 
daż we wszystkich aptekach. 
4158—0 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Przedsta- 
wienie dia inteligencji pracującej. Pragnąc u- 
przystępnić najszerszym warstwom  spole- 
czeństwa oglądania swietnej krotochwili pol 
skiej A. Grzymały Siedleckiego „Maman do 
wzięcia” dyrekcja teatru od dnia dzisiejszego 
specjalnie zniżyła ceny wszystkich biletów na 
tę sztukę „Maman do wzięcia" ukaże się w 
premjerowej obsadzie z A. Zelwerowiczem w 
roli głównej. W próbach „Sen nocy letniej* 
W. Szekspira z muzyką Mendelsohna. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś grana bę- 
dzie w dalszym ciągu świetna groteska Wina 
wera „R.H. Inžynier“, która odniosła wielki 
sukces artystyczny i cieszy się niesłabnącem 
powodzeniem. Role główne spoczywają w rę- 
kach Karczewskiego, Krella, Łubia kowskie- 
go, Wyrwicz Wichrowskiego oraz Szurszew:- 
skiej, Jasińskiej i Malinowskiej. Reżyserja J. 
Waldęna. Najbliższą premjerą będzie „Ober- 
żystka* Goldoniego w opracowaniu reżyser 
skim p. Zelwerowiczówny. 

— Poranek baletowy. Pierwszy w sezo- 
nie bieżącym poranek baletowy odbędzie się 
w nadchodzącą niedzielę 17 bm. w teatrze 
Lutnia. Udział biorą: znana wybitna tancerka 
Z. Sawina - Dolska, oraz wielce utalentowa- 
na 7letnia Donia Minkowicz. W programie 
produkcje taneczne do muzyki: Delibesa, Szo 
pena, Griega, Głazunowa, Czajkowskiego i 
innych. Poranek wywołał wielkie zaintereso- 
wanie. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Występy Malickiej, Węgierko i Sawa- 
na. Znakomici artyści M. Malicka, A. Węgier- 
ko, Z. Sawan wystąpią w czwartek najbliż- 
szy w ostatniej nowości sezonu, doskonałej 
sztuce Lencą „Trio*, Bilety do nabycia w 
kasie zamawiań 1 W. 3 

„ — Wieczór pieśni Marji Modrakowskiej. 
W czwartek 14 bm. w sali teatru miejskiego 
na Pohulance odbędzie się jedyny w swoim 
rodzaju wieczór pieśni wykwintnej pieśniarki 
Marji Modrakowskiej, która wywarła olbrzy- 
mie wrażenie na występie zeszłorocznym. Pro 
gram obejmuje pieśni różnych narodów od 
13-g0 wieku “do naszych czasów. Początek 
o godz. 8. Bilety zawczasu nabywać można 
w kasie zamawiań w teatrze Lutnia od 11 — 
9 w., zaś w dniu koncertu od godz. 5 w 
kasie teatru na Pohulance. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Piccadilly — Cyrk Rojal. 
Lux — Tancerka z Moskwy. 
Heljos — Przedziwne kłamstwo Niny Pio 

trowny. 

Miej — Dzieje Tarzana. 
ch Hollywood — Zemsta hrabiego Monte 

Kino Słońce — Biała księżna z Moskwy. 

<=BatiP. с : atachon jako chłop- 

Wanda — Świat nocy. 
Eden — Biała niewolnica. 
Ognisko — Dama bez zasłony. 

1 

Byli paowiacy zjednoczyli 
się w związek 

W niedzielę ubiegłą odbyło się w 
lokalu Kasyna Garnizonowego organi- 
zacyjne zebranie okręgowego związku 
b. członków POW. 

Zagaił zebranie zasłużony peowiak 
współtowarzysz pracy Marszałka Pit- 
sudskiego dr. Dobaczewski zaprasza- 
jąc na przewodniczącego obradom 
wicewojewodę Kirtiklisa. 

Zebrani wysłuchali przemówień 
posłów Kościałkowskiego i dr. Вго- 
kowskiego poczem dokonano wyboru 
władz nowopowstałego Związku. 

Prezesem Związku b. peowiaków 
został poseł J. Piłsudski, do zarządu 
zaś weszli pp. wicewojewoda S. Kir- 
tiklis, mjr. E. Dobaczewski, Budrewicz, 
Truskowski, Łowmiański, T. Zanowa, 
Nagrodzki i Zabielski. 

Po dokonaniu wyboru komisji re- 
wizyjnej i sądu honorowego uchwalo- 
no teksty depesz do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Pilsud- 
skiego, gen. gen. Rydza Śmigłego i Gó- 
reckiego. 

Teksty depesz do Pana Prezyden- 
ta i Marszałka Piłsudskiego brzmią 
jak następuje: 

Prezydent Rzeczypospolitej— Zamek— 
Warszawa. Zebrani dla powołania Organi- 
zacji Okręgu Wileńskiego —dawni Peowiacy 
ze wszystkich ziem północno wschodnich 
Rzeczypospolitej ślą Ci, Dostojny Panie 
Prezydencie, wyrazy hołdu i najgłębszej 
czci. Szczęśliwi jesteśmy, że w dniu odno- 
wienia naszej organizacjj możemy złożyć 
zanewnienia całkowitego oddania idei pań- 
stwowej pod Twoim, Czcigodny Panie Pre: 
zydencie, przewodem i w myśl wskazań 
Wielkiego Budowniczego Państwa Marszał- 
ka józefa Piłsudskiego. Prezydjum — Prze- 
wodniczący—Stefan Kirtiklis, gen. Krok» 
Paszkowski, Marjan Kościałkowski, Tere- 
sa Zanowa, Eugenjusz Dobaczewski. 

Marszałek Józef Piłsudski— Belweder 
— Warszawa. Zgromaczeni dła wzmocnie= 
nia związków ideowych, łączących daw- 
nych Peowiaków.wszystkich ziem Rzeczy- 
pospolitej przez powołanie wspólnej orga- 
nizacji Okręgu Wileńskiego, ślemy Ci, Zwy- 
cięski Woczu, wyrazy miłości i oddania. 
Ufni, że dzieło naprawy Państwa dopro- 
wadzisz do końca zapewniamy Cię, Panie 
Marszałku, o całkowitej gotowości stawie- 
nia się pod Twe rozkazy. Prezydjum. (y). 

(AL sia BARREAEE DRZEWKO OCENA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Ucieczka urzędnika magi- 
stratu nowo - wilejskiego. Onegdaj zgi 
niął nagle urzędnik magistratu w N. Wi 
łejce Aleksander Giedrojć. 

Przed uc ieczką przywłaszczył $0- 
bie pieniądze będące własnością mia- 
sta. 

Zdefraudowana suma nie jest bliżej 
znana. Giedrojć pozostawił list w któ- 
rym powiadamia że chce popełnić sa- 
mobójstwo. 

Zachodzi przypuszczenie, że Gie: 
drojć samobójstwo mistyfikuje. 

— (c) W sklepie Złatkowicza zakwestjo - 
nowano iutra. Lotna inspekcja władz skarbo- 
wych dokonała rewizję w sklepie futer Złat- 
kowicza przy ulicy Niemieckiej i zasekwestro 
wała znaczną ilość towaru który zdaniem in- 
spekcji jest pochodzenia zagranicznego. Za- 
kwestjonowane futra zabrane zostały do skła 
dów urzędu celnego. Wartość ich wynosi kil- 
kadziesiąt tysięcy złotych. 

(c) Brat poranił brata. Wczoraj w 
dzień na ulicy Szkaplernej 67 Jan Szerszniow 
poranił nożem swego starszego brata 38 let- 
niego Aleksandra. Rannego w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala żydowskiego. Spraw- 
ca poranienia narazie ukrył się. 

— (c) Zasłabły na ulicy. Wpobliżu Ostrej 
Bramy zasłabła nagle przybyła z Porzecza 
pow. grodzieńskiego Helena Bombas. Ulo- 
kowano ją w szpitalu zakaźnym. 

Taksamo zasłabła nagle na ulicy W. Po- 
hulanka Helena Statkiewicz. 

— (c) Najście na mieszkanie. W nocy z 
soboty na niedzielę na mieszkanie Stanisława 
Tarasiewicza zam. przy ulicy Cedrowej 45 
trzej osobnicy dokonali najścia. W chwili gdy 
napastnicy wdarłszy się do mieszkania. po- 
częli niszczyć urządzenie i znajdujące się tam 
rzeczy Tarasiewicz pochwycił siekierę i za- 
dał jednemu z nich Oak i silny cios 
w glowę. 

Po dokonaniu tego Tarasiewicz wybiegł 
na ulicę i skrył się. Gdy po pewnym czasie 
na miejsce zajścia przybyła policja znalazła 
tam leżącego w kałuży krwi Gromowskiego 
Pozostali napastnicy zdołali ulotnić się. Ran- 
nego odwieziono do szpitala w stanie cięż- 
kim. й 

— (c) Niepokoje na ulicy Pokój. Są u 
nas dzielnice dalekie od środmieścia które 
stale są terenem różnych rozpraw nożowych: 

Żadne względy, nie wchodzą w grę jeśli 
ktoś ma do sąsiada urazę. 

Szczególnie pod tym względem celuje 
dzielnica położona w rejonie ulic Kijowskiej, 
Nowogródzkiej i sąsiednich, czyli t.zw. „No- 
wy Gorod*. Władcą tam jest ten kto ma sil- 
niejsze pięści lub włada lepiej nożem. 

Powiadają że nawet policjanci prócz je- 
dnego posterunkowego Łosia, obawiają się 
w pojedynkę zajrzeć do rozsianych tam ze: 
sto spelunek. Każda niedziela przynosi wia - 
domości o krwawych bataljach staczanych 
przez tamtejszych rycerzy noża. Sprawców 
najczęściej niema bo zgodnie z przyjętemi 
zwyczajami biada temu kto wyda winnego 

porźnięcia. Ubiegłej niedzieli również zano- 
towano podobne zajście. 

_ Na ulicy Pokój znany okolicznie awantur- 
nik przezwiskiem „Zabołduja”* spotkał ułana 
13 pu łku Makowskiego do którego miał ja- 
kąś urazę. „Zabołduja” bez namysłu wycią- 
gnął długi nóż i rzucił się na przeciwnika. 
Spotkał się jednak z oporem ponieważ Mako 
wski zdołał wydobyć szablę i jak mógł od- 
pierał ataki napastnika. 
Trwało to tak około godzin     

, Nie wiedząc co o tem sądzić i widzą 

PEZET 

   Bolesław 

O powyższem zawiadamia 

b. pracownik Państwowego Banku Rolnego Oddziału 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 10 listopada r. b. 
„Eksportacja zwtok do kościoła Wszystkich Świętych odbyłą się 

w dniu 11 listopada. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 12 
listopada © godz. 8 i pół rano, po czem nastąpi pogrzeb. 

Dyrekcja Państwowego Banku Rolnego 
Oddziału w Wilnie. 

p. 

Borkowski 
w Wilnie, 

   
O tej niepowetowanej stracie zawiadainią 

Dyrekcja Wileńskiego Oddziału 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 

el. 
Ś. 

iażynier Wikfor NIEWODNICZAŃSKI 
DORADCA TECHNICZNY Banku Gospo:arstwa Krajowego 

zmarł dnia 9 listopada 1929 r. 

IP 

Komusitai Towarzystwa — Mooczestego 
Wychowania 

Towarzystwo Nowoczesnego Wychowa - 

nia rozpoczynając czwarty rok pracy, zamie- 

rza uruchomić sekcje, w których poszczegól- 
ne zagadnienia będą systematycznie opraco - 

wywane. : 
Zaprojektowane są 4 sekcje: psycholo- 

giczna (przewodniczący p. wizytator M. Ma- 

tuszkiewicz), pedagogiczno społeczna (prez. 

p. A. Jasiński) sekcja planu  Daltońskiego 
(przew. p. A. Świdzińska, naucz. eksper. 0d- 

działu) i sekcja metody ośrodków zaintere 

sowania (przew. p. W. Szteynowa, kier. szk. 
powsz. Nr. 7). й 

Zamierzenia poszczególnych 
następujące: 

Sekcja psychologiczna dąży do: 1. po- 
głębienia własnej wiedzy z dziedziny psycho- 
logii, 2. zbadanie swoistej psychiki dziecka 
ziem półn.wschodnich, 3. rozbudzenia wyż: 
szych zainteresowań dla zagadnień psych. 
wśród szerokich mas nauczycielskich. 

Sekcja pedagogiki społecznej ma na celu 
opracować podstawy socjologiczne pracy 
wychowawczej i zainteresować szerszy ogół 
zagadnieniami opieki społecznej nad  dziec- 
kiem, w szczególności dąży do wciągnięcia 
rodziców w krąg zainteresowań zagadnienia - 
mi nowoczesnej pedagogiki. 

Sekcja Daltońska przez współpracę z 
szerszem gronem projektuje: 1. opracowanie 
szczególnej metodyki nauczania systemem 
Daltońskim (bibljografja, podręczniki, tema- 
ty do samodzielnych prac dzieci, 2. badanie 
wyników pracy w szkole syst. Daltońskim, 
3. zorganizowanie nauczania podług systemu 
Daltońskiego w szkołach średnich, zawodo- 
wych i powszechnych różnego stopnia orga- 
nizacyjnego. 

Sekcja nauczania metodą ośrodków za- 
interesowania dąży do opracowania _całok- 
ształtu zagadnień związanych z nauczaniem 
tą metodą w szkole powszechnej. 

Zagadnienie wychowania młodego poko- 
lenia zbyt mało dotąd absorbuje umysły 
szerokich warstw społeczeństwa, pomimo, 
że w nowobudującej się Polsce demokratycz- 
nej, zagadnienie to-staje się sprawą niezmier 
nej doniosłości społecznej. Od tego bowiem 
jak wychowamy naszą młodzież, zależy 
przysżłość naszego narodu. 

sekcyj są 

Po wojnie, warunki życia uległy tak za* 
sadniczej zmianie, że pedagodzy całego świa- 
ta stanęli wobec trudnego zadania, jak 
przygotować przyszłego obywatela do zmie: 
nionych form życia. Dla wszystkich jasnem 
się stało, że szkoły dotychczasowe nie od- 
powiadają nowym warunkom, i nie są w sta- 
nie sprostać wymogom życia, — jednakże 
formy tej przyszłej szkoły nie są jeszcze u- 
stalone, że wymagają wielkiej pracy i wysił- 
ku ze strony osób zainteresowanych. No- 
woczesna szkoła musi być ściśle dostosowa- 
ną do warunków miejścówych, nie może śle- 
po przyjmować form wypracowanych gdzie 
indziej. 

Pracę nad przystosowaniem szkół nowe- 
go typu do naszych warunków miejscowych 
prowadzi „Towarzystwo Nowoczesnego wy: 
chowanią* w Wilnie. Osoby -interesujące się 
tem zagadnieniem są. proszone przez Zarząd 
Towarzystwa o przybycie w dniu 12 b. m. 

t.j. we wtorek _ o godz. 18 do lokalu szko- 
H „Świt (M. Pohulanka 8) na zebranie. 
orządek dzienny zebrania jest następujący: 

1) zagajenie, 2) organizacja sekcyj: psycho- 
logicznej, daltońskiej, pedagogiczno społecz- 
nej i ośrodków zainteresowania (referują 
przewodniczący sekcyj), 3) referat p. S. Go- 
deckiego, dyr. Seminarjum Nauczycielskiego 
p. t.: „Aktualne zagadnienia pedagogiczne", 
4) dyskusja, 5) wolne wnioski. 

W. pracy sekcyj mogą wziąć / udział 
członkowie Towarzystwa. Zapisy na człon- 
ków przyjmowane są przez sekretarkę Towa- 
rzystwa H. Kaczyńską (szkoła spec. Nr. 2 
Mickiewicza 60). 

N» zebranie wstęp wolny. 
Zarząd. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

RA ULICY KRAKOWSKIEJ i 
W AUTOBUSIE 

P. Inž. L. nadsyła mi do poruszenia w 
„przechaczkach“ takie spostrzeżenia ; z 
awóch różnych dziedzin. 

Chętnie je wykorzystuję. 
Egzystuje w Wilnie, zaczyna p L. ulica 

Krakowska. Znajduje się ona w dzielnicy 
за Zielonym Mostem. Przecina w któremś 
tam miejscu Kalwaryjską. Wylot jej z lewej 
(od mosta idąc) strony jest 4ą: ki, jest 
bardzo wąski ną przestrzeni kilkuset me- 
trow (do ul. Chocimskiej), 

Wych:dząc z założenia, że uliczka jest 
wąska, Magistrą , czy też ktoś inny, zam- 
knął ją dla ruchu kołowego i to nie tylko 
dla ruchu dwustronnego, ale nawet dla ru- 
<hu w jedną stronę, co wydaje się dość 
pz 

Wyłączywszy zabrukowany dost do 
ul. Krakowskiej; w miejscu gdzie ie ona 
szerszą i gdzie ruch kołowy po niej jest 
dozwolony, sprawę komunikacji z tym od- 

ciakiem załatwiono w ten sposób, że ruch 
kołowycdo niego skierowany został przez 
ulicę Lwowską, do Bołtupskiej i następnie 
znów Lwowską do Chocimskiej. 

Ulica Chocimska (od Lwowskiej do 
Krakowskiej) tworzy jedno wielkie morze 
błota, przez które, żaden ekwipaž Spasażer- 
ski (taksówka lub szanująca się dorożka) 
przejazdu nie ryzykuje: Stąd o dojeździe do 
domów, mieszkańcy tej dzielnicy marzyć 
nie mogą. 

Ta bezceremonjalność z jaką miasto 
po!rakiowało potrzeby ,komunikacyjne ul. 
Krakowskiej wymaga omówienia. 

: Ulica ta jest jedną z ruchliwszych w 
dzielnicy za-wilejskiej. Mieszczą się przy 
niej liczne zakłady przemysłowe, jak: Huta 
szklana, fabryką kafel, betoniarnia, Gobok 
dużych domów mieszkalnych. 

Trzeba widzieć gehennę wozów _ €ża- 
rowy-h, którym wypada dostać się ец poćróży, leżąc go przy ulic 
po jezdniach Re Wilma. om 

„, Magistrat nie zdradza narazie te, cji wybrukowania ulicy Chocimskiej, 
bec tego jednak, że dzisiej 
tewać nadal nie może, 
miąsta otwarcie dla ruchu kołowego w: 
ul. Krakowskiej na Kalwaryjską. OM 

, Jedno z dwojga: albo Magistrat bru- kuje Chocimską, albo otwiera Krakowską. 
To musi być jaknajbardziej stanowczo po- 
wiedziane 

+ 97. siejszy stan rzeczy 
należy zażądać od 

т + э 

Sprawa druga jest taka: utarł si 
PC R OTYM zwyczaj de 
mizszczaniagw ic wnętrza obslugi, a ętrzach garderoby 

anowie szoferzy wieszają swe płasz- 
cze obok miejsc przy Elonas jednak 
w ten sposób, że połowa okryć zwisa na 
stronę, po której lokują się pasażerowie. 
Stwarza to nieuniknioną dla pasażera 
przykrość dotykania się do ubrań „mecha- 
ników*, które niezawsze, ale jednak prze- 
ważnie czystemi nie są. 

Panowie |konduktorzy mają zwyczaj 
chowania swych cząpek Za trzymadłami u 
sufitu w autobusach się 'znajdującemi, a 
nad głowami pasażerów, którym I рггу- 
dzielił miejsca siedzące. 

Pozostaje pytanie czy taka dowolność 
w wyborze miejsca dla ubrań personelu 
autobusowego, wewnątrz samochoców, jest 
WWR ze wzglęiów chocby hygjenicz- 
nych. 

„Zdarzyło mi się, pisze p. inż. L., 
zwrócić się k'edyś w oglęanej formie do 
p. szofera z prosbą o usunięcie 'mi Zz nad 

pleców jego płaszcza, otrzymałem tak „kul- 
turalną odpowiedź, że po raz drugi ryzy- 
kować podobnej rozmowy nie mam za- 
miaru. 

‚ Wolę swe uwagi, na ten temat wypo- 
wiečzieč publicznie. ik. 

Sa zad ZE AES DAS a A I III 

działo się to na oczach licznych mieszkańców 
nikt nie śmiał stanąć przeciwko „Zabołduji* i 
przerwać walkę. Wreszcie ułan mając dość 
walki zadał awanturnikowi lekki cios w bok 
i korzystając z chwilowej jego nieuwagi wyr 
cofał się do pobliskiego mieszkania swych 
znajomych. 

. „Zabołduja* jeszcze kilka godzin kręcił 
się wpobliżu chcąc spotkać Makowskiego i 
dopiero wieczorem gdzieś znikł. 

Policjanta przez cały ten czas nie było, 
co jest tem dziwniejsze, że tamtejszy komi- 
sarjat doskonale wie co za ludzie mieszkają 
na jego terenie a więc winien przyjąć odpo- 
wiednie miary by do wypadków jak powyż- 
szy nie dopuszczać. 

— (c) Nagły zgon. Z niewyjaśnionych 
przyczyn zmarł nagle 50 letni Mowsza Ep- 
sztejn (W. Stefańska 14) 

Na ulicy Zawalnej upadł i po przewiezie- 
niu do szpitala natychmiast zmarł Jan Drutel 
(bezdomny). Smierć nastąpiła z powodu ata- 
ku epilepsji. 

— Podrzutek. Na stacji kolejowej w N. 
Wilejce znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku 10 dni. 

„ — (c) Zamach samobójczy. Wypił esen- 
cji w celu pozbawienia się życia Maksymil. 
jan Kac, zamieszkały przy ulicy Szopena 1. 

Desperata po udzieleniu pierwszej pomo 
cy odwieziono do szpitala żydowskiego. 

„ — (c) Pies pokąsał dziecko. Nieznany 
pies pokąsał dotkliwie 4 letnię Reginę Kalma 
AE, (Kalwaryjska 126) córkę sierżanta 5 
pp. leg. 

— (m) Pasažerowie „na gapę“ 
ną zatrzymania pociągu. Wpobliżu Poruban- 
ku konduktor jadącego do Wilna pociągu 
mieszanego zauważył 3 osobników, którzy do 
A się do pociągu i usadowili się na bufo- 

Brzyczy- 

      

gonu towarowego jakgdyby zamierzając spra 
wdzić zawartość wagonu, kolejarz pociąg 
zatrzymał i wszczął alarm. 

Nieznajomi widząc niebezpieczeństwo u- 
lotnili się. 

Okazało się, że nie mieli oni żadnych 
złych zamiarów, a jedynie chcieli przejechać 
się do Wina „na gapę". 

— (c) Ujęcie podpalacza. We wsi Po- rzeczany gminy Białohrudzie na gorącym u- 
czynku podpalenia domu Antoniny Emiljan- czyk został ujęty nieznanego nazwiska osob- nik. Pożar został w czas stłumiony. 

= (b) Ulotki komunistyczne. Na terenie powiatu wilejskiego ujawniono ulotki komu- nistyczne rozrzucone w niektórych miejsco- 
ZI NSA przewrotu bolszewickiego. 

RE Weszcze popsuły drogi. Ostatnie 
deszcze „które były bardzo obfite szczególnie 
na terenie powiatu postawskiego spowodo- 
wały znaczne uszkodzenia dróg z wyjątkiem 
żwirowych. 

Niektóre drogi z powodu uszkodzenia są 
wprost niedostępne dla ruchu kołowego. 
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Dzieciobójczyni skazana za sw. 
potworną zbrodnię. 

  

Dla każdego człowieka słowo— 
matka— wiąże się z najlepszemi wspom 
nieniami. Ona to zawsze, w wieku 
dziecięcym i później była najwierniej. 
szym towarzyszem, najlepszą i naj- 
czulszą opiekunką, powiernicą i do- 
radcą. 

Matka to synonim czegoś dobrego. 
Ale nie zawsze tak jest niestety. 

Są dzeci, które nie mają dość powo: 
dów aby czule wspominać matkę. Bite 
i głodzore drżą na same wspomnaie- 
nie o niej. Takich matek jest mało, 
als jeszcze mniej jest podobnych 
Emilji Basaj ze wsi Załawy. 

Ta okrutna kobieta uprzykrzywszy 
sobie trud jaki spadł na nią z chwiią 
przyjścia na Świat córeczki postano- 
wiła ją zgładzić. Czyz dużo potrzeba 
takiej okruszynie aby stracić tylko co 
"trzymane życie? Wiedziała o tem wy 
rodna matka i niepomna na nic wlała 
małeństwu do ust esencji octowej. 
Snierć nastąpiła natychmiast. 

Wielkie było oburzenie całej wsi 
kiedy zbrodnia wyszła na jaw. Chcia- 
no zlinczować zbrodniarkę i zapewne 
mie ominęłaby ją straszna Śmierć, 
gdyby nie interwencja policji. 

Oddano ją do dyspozycji władz 
sądowych. 

Sąd Okręgowy skarał ją na 4 la- 
ta ciężkiego więzienia. Zamiast przy- 
jąć z pokorą tę niewielką stosunko- 
wo karę za tak potworną zbrodnię 
zasądzona apelowała. 

Sąd Apelacyjny wyrok zatwierdził, 

(y) 

silnego wzrusze- 
nia... 

Pod wpływem 

_, Zabójstw popełnionych pod wpływem 
silaego wzruszenia psychicznego mamy tyle 
niemal ile było we wsiach uczt weselnych 
lub zabaw tanecznych. 

„Silne wzruszenie psychiczne" będące 
następstwem spożycia w nadmiarze alkoholu 
jest plagą zakorzenioną tak mocno, że na- 
wet b. wysokie kary, nakładane przez Są- 
y nie są w stanie zapobiec jej. 
Każda uczta kończy się bójką, każda 

niemal bójka pociąga zą sobą sprawę o 
POSCWOC die poi 

2 wsi Obrub-Lastowicki gm. głęboc- 
kiej bawiono się ochoczo. Po którejś tam 
kolejce, kiedy fabrykaty Państwowego Mo- 
nopolu Spirytusowego fzaczęły parować z 
czubów biesiadników powstała bójka. || 

Wzięli w niej udział wszyscy, trzeźwi i 
pijani. Walono na pięści i butelki, | 

W trakcie walki jeden z mocniej „za- 
wianych*, Teodor Paszkowicz Bwyjął re- 
wo wer i strzelił do najgroźniejszego swego 
przeciwnika — J. Nowika kładąc go tru- 
pem ną miejscu. 

Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę stan 
psychiczny oskarżonego skazał go na 2 la- 
ta i 6 miesięcy więzienia. Sąd žApelacyjny 
sastosował amnestję co pozwoliło zredu- 
kować karę do roku i 8 miesięcy. (y). 

f 

SPORT 

LECHIA ROC. DAY (WILNO) 

  

  

{ 
W ub niedzielę mielišmy možnošė obser- 

wować grę zespołu piłkarskiego lwowskiej 
Lechji, najwoważniejszego obok ŁTSG preten 
denta do Ligi piłkarskiej. 

Kandydat do extra - klasy okazał się ze- 
społem znacznie silniejszym od naszego mi- 
trza okręgu Ogniska. 

Mimo ambitnej gry Ogniska nie zdołało 
-ię ono uchronić przed utratą cennych pun= 
któw i zeszło z boiska pokonane w stosunku 
1:0. Lwowiacy zaprezentowali się dobrze. 
/nać na nich szkołę stolicy piłkarskiej. (y) 

JOHN IRONSID. 

» GRANTON 55-39 

— Doskonale, najmilsza, zaraz za- 
siądziemy do herbaty! — odrzekł Ro- 
ger, szukając czegoś w kieszeni. — Ale 
gdzie ja podziałem moją papierośnicę? 

— Może zostawiłeś ją w domu? 
— Nie gdzieżtam. Podarowałaś mi 

ją na Boże Narodzenie i od tego czasu 
nie rozstaję się z nią. i 

— Może więc masz ją w kieszeni 
innej marynarki? 

— Nie, pamiętam doskonale, 
że paliłem rano... a teraz jej niema! 

Zniknięcie papierośnicy zaniepokoi- 
lo bardzo Carlinga, May była zdziwio- 
na, że tak się tem przejął. 

— To głupstwo, napewno ją znaj- 
dziesz, 'a papierosy możesz kupić na 
dworcu, Rogerze, co ci jest? 

Taxis zatrzymał się właśnie przed 
dworcem. Roger wciąż jeszcze rewido- 
wał swe kieszenie, gdy nagle z okrzy- 
kiem przerażenia otworzył drzwiczki 
auta. 

W tłumie przemykali się zręcznie 
chłopcy z gazetami, krzycząc cienkiemi 
głosami: „Okropne morderstwo damy 
z arystokracji. Dodatek nadzwyczaj- 
ny“! 

— Co ci jest, Rogerze? Co to — 
niepokoiła się May. 

Nie dostrzegła tytułu artykułu; wy 
drukowanego dużemi literami, który rzu 
cił się odrazu w oczy jej mężowi: 

„Zamordowanie Lady Rowson'. 

Młody człowiek zachwiał się, jak 
uderzony pięścią w pierś. May zroz- 
paczona, ściskała jego dłoń. 

— (Co się dzieje? Co ci jest? 
— Co mi jest? ..Nic, kochanie, ta 

drobiazg... 
Carling zapanował już nad sobą. — 

Zdawało mi się, że zobaczyłem kogoś 
znajomego. 

Ale twarz miał bladą, czoło zroszo* 
ile potem. 
DOE BE da. GH 

     

PIERWSZE TRENINGI HOCKEYTSTÓW 

Daleko jeszcze do mrozu tak silnego 
aby można było uprawiać sporty  łyżwiar- 
skie, a już wileński AZS. hockey'owy roz-- 

Ą począł treningi — „na tafli szklanej”. 
Od kilku dni bohaterzy „zagiętego kija“ 

trenują strzały. 
Inne kluby też rozpoczęły już treningi, 

aby przeciwstawiać się godnie mistrzowskie- 
mu zespołowi A.Z.S'u. Czy uda się im do- 
równać mistrzowi niewiadomo. 

Mówiąc o sprawach hockey'owych nad- 
mienić należy, że z racji dyskwalifikacji dru- 
żyny AZS'u Warszawskiego, będącej jedno- 
cześnie reprezentacyjną drużyną Polski przy 
omawianiu składu przyszłej reprezentacji pol 
skiej na lodzie, brane są poważnie w rachu- 
bę osoby trzech graczy wileńskich Wiro-Ki- 
ro oraz braci Godlewskich. (y) 

NOWOŚSI WYDAWNICZE 
Marjusz Zaruski „Na pokładzie Iskry". 

Warszawa 1929 r. Wojskowy Instytut Nau- 
kowo Wydawniczy. Cena 1.50 zł. 

Przy szkoleniu młodych oficerów i ma- 
rynarzy ogromną rolę odgrywają podróże 
morskie i praktyka na okręcie żagłowym. 
Dzięki tym podróżom zżywają się oni z mo- 
rzem i zapoznawają się dokładniej ze swą 
służbą i obowiązkami. U nas, jak wiadomo, 
takim żagiowym okrętem szkolnym marynar- 
ki wojennej jest „lskra”, niedawno wykona- 
ny w stoczmi gdańskiej, cały ze stali. Okręt 
ten odbył w ubiegłym roku pierwszą swą 
podróż okrężną po Bałtyku. Opis tej cieka- 
wej podróży zawiera praca gen Zaruskiego 
Marjusza p. t. „Na pokładzie Iskry", która 
ukazała się przed kilku dniami na półkach 
księgarskich. Autor jej, uczestnik tej podróży 
i doświadczony marynarz — daje w swej 
pracy opis życia i służby na okręcie szkol- 
nym i przedstawia poszczególne etapy tej 
podróży (Lipawa, Taggalahti, Hanko, Hel- 
sinki, Wisby). 

Wspomnienia te ujęte są w lekką i ład. 

  

  

ną formę fiteracką z dużą swadą i humorem. 
Zdobią ją ciekawe, pełne charakterystyki 
rysunki, wykonane przez autora, Praca ta 
jest cennym przyczynkiem do naszej litera- 
tury Żeglarskiej i zainteresuje z pewnością 
zarówno naszych jachtsmenów jak i szerokie 
koła sportowe. 

  

RADJO. 

Wtorek, 12 listopada 1929 r. 

1155—12,05: Transmisja z* .Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.10: Koncert 
muzyki popularnej. Ork. pod dyr. Michała 
Szabsaja. 13.10 — 13,20: Tr. z Warszawy 
Komunikat meteorologiczny. 15,40 — 16.00: 
Program dzienny, repertuar i chwilką 
litewska. 16.00—16.15: Komunikat Orga- 

nizacyj społecznych. 16.15—16.40: Audycja 
dla dzieci: „Kronika życia młodzieży” wy- 
głosi Wróżka Dzieciolubka, 516.40 — 17.25: 
Muzyka zipłyt gramcfonowych. 17,25—17,40: 
„O pani dla pani*. — opowie' Zula Minkie- 
wiczówna. 17.45—18,45: Audycja muzyczna 
dla dzieci (piosenki, cytra i śpiew oraz 
recytacje w wykonaniu Zofji Wyleżyńskiej 
śpiew, Witolda Jodki (cytra) i Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. recytacje. 18.45—19.10: „Z 
moich wspomnień muzycznych* VII odczyt 
wygł. prof. M. józ fowicz. 19.10 — 1930: 
Krótki zarys literatury _polskiej — „Rej” 
pog. Il wygł: józef Wierzyński. 19.30 
19.45: Kurs języka niemieckiego lekcja 4 
prowadzi dr Włodzimierz Jacobi. 19.45— 
20.10: „Dlaczego powinniśmy się żywić po- 
karmami roślinnemi?" odczyt wygł. prof. 
Jan Muszyński. 20.10-20.15: Program na 
dzień następny sygnał czasu z Warszawy 
i rozmaitości. 20.15 — 23.00: Transm. z 
Warszawy. Koncert Jana iepury, poczem 
feljetony i komunikaty. 

  

Ostateczny czag! Decydująca chwila 
Obywatele! Pojutrze 14 listopada 

rozpoczyna Się już ciągnienie 1-szej klasy Za-fej 

POLSKIEJ PAŃSTWOWE) LOTERII KLASOWEJ 
GŁÓWNA 

Któlj WYGRANA wyni 1ł. 150.000 
A co drugi los stanowczo wygrywa! 

Najszczęśliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej 

H. Minkowski 
13-17 Wilno, Niemiecka 55 p "o 348 

Centrala w Warszawie. Nalewki 
Oddział w Lidzie, 

40. Telefon 296.35 P. K. O. 3553 
Suwalska 28 

usztzęśliwiła już tysiące graczy, bowiem posiada 

Zawsze szczęśliwe losy!!! 

Nie zwiekaj] Gzas jest drogi! Ciągnienie pojutrze! 
  

  

      

2 1]4 losu 12 1 11 1 
Короас U nas LŽ 10—zt. | W. — 408 

można się łatwo wzbogacić, żyć w dostatku i dobrobycie — bez 
trosk codziennycb.!l 

A więc poc6ž zwlekač? Špieszcie zatem czemprędzeį do naj- 
szczęšliwszej kolektury H. MINKOWSKIEGO 

WILNO, Niemiecka 35. 

Gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po wpłaceniu 
należności na nasze konto P. K. O. 80928. 

Kia La тча S i A i I T ITT ITT IO O T III T ITT TIT TK IST TIT TT YET KRETA DNO ITT 

— A oto i Jerzy! — zawolal, wy- 
skakując z auta. 

Winston dopomógł May przy wysia 
daniu. On również wydał się jej bardzo 
bladym, ale tłomaczyła to sobie nie- 
przespaną nocą, którą spędzili na za- 
bawie u Starra. 

— Nareszcie! — zawołał. — Ba- 
łem się, że się spóźnicie. Została tylko 
minuta do odejścia pociągu. Bagaż już 
oddany, a dla was miejsca zajęte. Cha 
dźmy prędzej! 1 

Biegli po peronie. May wskoczyła 
do pociągu, ale Jerzy zatrzymał Roge- 
ra, niby chcąc mu oddać bilety i kwi- 
ty: 
о — Słyszałeś o lady Rowson? 

— Przed chwilą widziałem wiado- 
mość w gazecie. 

(_ Wprost niechce mi się wierzyć! 
— A jednak, to prawda. Najstra- 

Szniejsze jest ta, że zamordowano ją 
wpobliżu kościoła, w którym odbył się 
wasz ślub... to okropne! Oto gazeta, 
ale nie pokazuj jej May, bo to ją zde- 
nerwuje!.. 

Rozłegł się gwizd i pociąg ruszył 
zwolna. Roger wskoczył do przedziału 
i zatrzasnął drzwiczki za sobą. 

Jerzy miał rację. Nie należało mó- 
wić May o strasznem morderstwie, któ- 
re mogło zaważyć na ich losie. Było w 
tem coś przerażającego, że morderstwa 
dokonano w dniu ich ślubu, tak blisko 
kościoła, w którym się odbył i na oso- 
bie zaproszonej małżonki szefa Carlin- 
ga. Z trudnością przełamał w sobie 
gwałtowną chęć przeczytania gazet. 

Rozdział V. Dokumenty zostały odna- 
lezione. 7 

— Czy pan jest pewien, sir Rober- 
cie, że nikt prócz pana i mister Carlin- 
ga nieznał tej skrytki i nie posiadał klu 
cza? 

— Najzupełniej jestem tego pewien 
— I pan uważa to za niemożliwe, 

aby ktoś dorobił sobie klucz? 
— Absolutnie wykluczone! .Zamek 

został zrobiony na specjalne zamówie- 
nie, dziś jeszcze pytałem go a to przez 
telefon, zapewnił mnie, że po zrobie- 
niu dwuch kluczy zniszczył pieczątki i 
rysunki. 

Detektyw Snell zamknął skrytkę i 
pytał dalej: 

— Czy pan jest pewien, że nikt nie 
mógł wykraść panu klucze w nocy? 

— To wykluczone. Poza tem Car- 
ling oświadczył mi, że nie rozstawał się 
ze swoim,kluczem aż do chwili, gdy mi 
go dziś wręczył. Oto są oba klucze. 

Sir Robert Rowson wyjął staławą o- 
brączkę na której wisiały dwa klucze 
i podał je detektywowi. 

— Chciałbym rozmówić się z p. 
Carlingiem, ale rozumiem że trudno by 
ło go zatrzymać. Ślub nie codzień by- 
wa! Gdzie pan ukrywa klucz w nocy? 

Mam go pod poduszką. Śpię 
bardzo czujnie. Gdyby kto usiłował wy 
kraść mi go, abudziłbym się natych- 
miast. t 

— A jednak papiery znikły! — za- 
uważył sucho Snell. — Czy pan nie 
mógłby mi wyjaśnić jakie to były do- 
kumenty? Czy treści politycznej? Szy- 
frowane depesze? 

— jedna z nich była szyfrowana, 
w języku francuskim i absolutnie niezro 
zumiała dla niewtajemniczonego. Szcze 
gółowy odpis został wczoraj sporzą- 
dzony przez Carlinga, również znanym 
nam tylko szyfrem. 
‚ — Сту Бу! dołączona kartka, wy- 
jaśniająca szyfr? 

— Nie. Carling sam ułożył szyfr i 
nauczyliśmy się go na pamięć. 

— A tamten, francuski, czy też zna- 
li panowie na pamięć? 

— Tak korzystamy już zeń od da- 
wna. Ale mamy klucz do tego szyfru w 
skrytce. 

— Czy zginął również? 
— Nie. Wogóle zaginięcie tych do 

kumentów nie jest tak wielką klęską, o 
wiele gorzej jest z drugą depeszą, któ- 
ra nie była szyfrowana, a stanowiła do- 
kument pierwszorzędnej wagi. 

  

©d świa 11 do 19 listopada 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Dalsze dzieje Tarzana Kino Miejskie 

SALA KMIBJSKA 
Wielki dramat najsilniejszego człowieka świata w dzikiej dżungli w 2 serjach, 24 aktach. W ro- 

ul. Ostrobrzmska 5. lach głównych: FRANK MERRILL, NATALJA KINGSTON i AL  FERGUSEN. Tysiące dzikich 
zwierząt, setki najstraszniejszych drapieżców dżungli. Serja 1-sza aktów 12 — od 1i do 15 XI. 
Serja 2-ga aktów 12—od 16 do 19 XI włącznie. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. sean, od g. 4. 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Wilenska 38. 

HELM w swej najnowszej i najwspa- 
nialszej kreacji Rapsodji Miłości 
Wzruszający dramat erotyczny. Partnerzy: zaakomici artyści WARWICK WARD i FRANK LEDERER. 
przebój sezonu. Podczas seansów od godz. 6-tej KONCERT BAŁAŁAEK. Nad program: 
udz. znan. artystów BODO i WALTERA. Seansy o godz. 4, 6, 8, 10.15 

Dzis! Największy sukces światowy! Najbardziej lubiana gwiazda, Oryginalna, kusząco-piękna rusałka BRYGIDA 

„Przedziwne kłamstwa Niny Pietrowny“ 
Wielki 

wesoła komedja z 

  

KINO-TEATR 

„HObLYWAOD” 
Mickiewicza 22. 

żga i ostatnia 
p. t. 

DZIŚ OSTATNI 

ZEMSTA HRABIEGO MONTE GHAISTO 
Jutro uroczysta premiera. „Z DNIA NA DZIEŃ* Film z Złotej Serji produkcji polskiej, 

)STATNI DZIEŃ 
„Arabia Monte Christo“ 

Początek p godz. 4, 5.30, 
7, 8.30, 10.20, wiecz. 

ВГ @ ZAKOŃCZENIE 

  

DZIS PREMJERA! 

BIAŁA K$IĘ 
Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

Według rozgłośnej sztuki scenicznej VICTORA SARDOU › 
Dramat 

NA Z ROŚE w 10 aktach 
w r li czołowej nasza genjalna rodaczka POLA NEGRI z jej niezrównanym oartnerem NORMAN KsERRY 
nieżae pustynie Rosji Nocne życie Pzryża. Księżni zka śród anarchistów. Dramat miłości i poświ cenia, 

Życie arystokracii rosyjskiej. Poczatek seansów 4, 6, 8 i 10.15 wiecz. 

  

Kursy Kierowcėw Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 

Przyjmują zapisy do grup: XLII amatorskiej dla Pań i 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLIII Zawodowej z nauką 

2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 5 grudnia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indy widualne szkolenie praktyczne na regulowaniu silaików, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO* i„DELCO* 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenią ilości godzin jazdy. Gwarantuje się ukcńczenie 
kursów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia się otrzymanie posady za pośrednictwem kursów. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12-ej do 18- j 
przy ul. Ponarska 55. Tel. 13-30. 

Przy Kursach czynne są warsztąty remontowe dla samo* 
chodów i ciągówek rolniczych 

BE RZDKRUBECENARANUEMANNOM KAWARCNSABEZASEKOCZ 

£ OTRZYMANO NAJNOWSZE MODELE g 
B 

PIANIK 
Fabryk: „Pleyel — Paris“, „Arnold 

Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerfeld“ 

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

SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 
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Maszyny do obróbki Ina 
międlarki szwedzkie HELSINGEN, 
młoca: nie własnej produkcji 

› Į pg. najlepszych wzorów 
treszczotki ) zagranicznych 

poleca po cenach zniżonych 

Wileński Spółdzielczy 

DOKTOR 

Hadryłkiewiczowa 

A rzajki, wypadanie wło- 
SES GG mocna SÓW. Mickiewicza 46. Fabrykę mydła 

przyjmuje od g. 11—12 

    

DRZE a wa), Meble UASALONOWE do 
BR kosmetyka Basie samotnego. Osia- sprzedania. Ogląd:ć 

ЧСА СЕЧО Góra Bufatow = 19,m.7. ORG enia > 

Gabinet "Rsummunn= P AIA TERzie maki 
pod Wilnem 

S z i ? D 8 A D y č as okało we 

in й S | ha, ziemia dobra, 
Mickiewicza SF Ea S A mieszkalny o | 

Н кеа таслка, | лааа | 
Uų serwuje, dosko- szuka prania po do-| cze kompletae. | 

nali, odświeża, USuw3 mąch. Posiada Świa-| Wpobliżu rzeka, | 
jej skazy i brakidectwa i referencje. kalek Зва 
Sztuczne opalenie ce- Bejiny 13—6, Hreho- niEdzóż 
ry. Wypadanie wło- rowicz. 
sów i łupież. Ik ii 
nowsze zdobycze ko” 
smetyki racjonalnej. Osoba intet. zaa” 
Codziennie od g. 10—8 jąca języki franc. 

W Z. P. 43.niem., polsk i  ros., 
KO MA oraz muzykę, może 

zarządzać domem, 
Urod KOBIECĄ wychow. dzieci i pie- 

Bkonserwuje, lęgnować chorych, 
doskonali, odświeża. szuka odpow. posady 
usuwa braki i skazy. w poż. domu. W. Ро- 
Regulacje i trwałe hulanka 9. pok. 10 
przyciemoianie brwi. Inż. FHiorski Wilno. 

inteligent-i przeróbek po ce- 

Gabinet / Kosmetyki 
Leczniczej iezowej, ) b 

80 A na szuką Nach dostępnych. 
zajęcia do dzieci z Przyjmuje także do 

— 01 Dom H. K. „Zache- 
ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 
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Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9. —& 

акБ ОЕ EURAS IKE DEJA ЦЕ 

Sprostowanie 

Z powodu świętą licytacja ruchomości 
Liby Tiktin dnią 11 b.m. nie odbędzie się i 
wyznączą się p wtórnie na 18 listopa- 
da r. b. 

Aukcjonista lzby Skarbowej w Wilnie 
Ch. Smajkiewicz. 

  

K Užywajcie znakomity 
srlsbadzki “ CHLEB „ARÓW KORNAI 
Najlepszy środek przeciw zaparcia 

i otyłości. Żądać wszędzie. 4729-g     

— W jakim języku była pisana? 
— Po rosyjsku. 
Snell podniósł gwałtownie głowę; 

przypomniał sobie w tej chwili, że lady 
Rowson była jakoby Rosjanką. Ale sir 
Robert nie patrzał na niego. Bawił się 
kościanym nożem do papierów. Twarz 
jego wyciągnęła się i postarzała, ale 
nie tracił panowania nad sobą. 

— Czy pan nikogo nie podejrze- 
wa? 

To nagłe pytanie i ostry badawczy 
wzrok musiałyby wywołać zmieszanie 
na twarzy człowieka, któryby chciał 
coś ukrywać. Ale rysy twarzy sir Róber 
ta nie drgnęły, nie przestawał się Ба- 
wić nożem. 

'— Gdybym miał podstawy do po- 
dejrzenia kogoś, powiedziałbym to о- 
drazu. Zaginięcie dakumentów jest dla 
mnie zagadką. 

— Wczoraj wieczorem papiery z0- 
stały złożone w tej szafie? 

— Napewno twierdzić tego nie mo- 
gę, chciałem przeczytać je jeszcze nocą 
ale gdyśmy wrócili z obiadu proszone- 
go, na którym byliśmy z lady Rowson, 
czułem się bardzo zmęczony i natych- 
miast położyłem się śpać. Rano, gdy 
nie mogłem znaleźć papierów, nie za- 
niepokoiłem się tem bardzo. Byłem pe- 
wny, że nie zawierały tak ważnych wia 
domości i że Carling zabrał je do sie- 
bie. Dopiero, gdy zaprzeczył temu 
przez telefon, a potem opowiedział mi 
ich treść i znaczenie, zrozumiałem, jak 
poważną jest ta sprawa. 

— Czy oprócz pana i p. Carlinga 
wiedział ktoś o nadejściu tych depesz? 

— Nikt! — oznajmił uroczyście sir 
Robert. 

— Tak pan sądzi, — poprawił go 
detektyw, — w istocie zaś ktoś musiał 
wiedzieć! Czy nikt nie wchodził do ga- 
binetu, podczas gdy mister Carling pra- 
cował. 

— Po mojem wyjściu, nie było ni- 
kogo. 
— Czy pan wie o tem od p. Carlin- 

ga? 

i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska, Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1, 

umeblowany do wy-7 letnich, i doskona- 
najęcia. Aleja Róż 4ły wierzchowiec im- 
m. 6. —portowany dużej mia- SMEG WEZ WAS 

  

DOKTOR ba raz 
M. GILELS nie 2 pokoje i kuch 

choroby wewnętrzne nis z wszelkiemi wy- 
odz. 0—10 i AG o akiai сВар 

SPRZEPROWADZIŁ, Śodókoj Za, sca BO beczek 
się na ul. Nowogrod- 

ta w.z.p.ięPokój do wy- 
najęcia 

WERE Biskupia 12 m. 8. 

  

— Tak, ale i Thomson służący, któ 
remu ufam całkowicie, twierdzi to sa- 
mo. 

° — — Czy Thomson.wie o tej kradzie- 
ży? 

— Tak, jemu tylko jednemu po- 
wiedziałem o tem. Carling twierdzi sta- 
mowczo, že zamknął papiery w skryt 
ce, ale przypuszczam, że mógł zapo- 
mnieć i zostawić je na stole. 

— Czy zdarzało mu się podobne 
niedbalstwo pierwiej? " 

Po zmarszczonej twarzy sir Roberta 
przemknął uśmiech. ; 

— Nie, ale wczorajszy dzień był zu- 
pełnie wyjątkowy. Tego rodzaju nieu- 
waga byłaby wytłomaczona wilją ślubu 
Ale on twierdzi, że włożył depesze do 
tej samej błękitnej koperty, w której 
przyszły zaadresowanej na imoje imię; 
pamięta nawet, że zakleit starannie ko- 
pertę. e 

— Czy pomiędzy służbą pana nie- 
ma cudzoziemców? 

— Owszem, kucharz i 
lady Rowson. 

— Chciałbym wybadać ich, po ro- 
zmowie z Thomsonem. Pozwoli mi pan 
za dzwonić? 

Natychmiast ukazał się we drzwiach 
lokaj. Zanim Snell posłał go po Thom- 
sona, zadał mu kilka pytań. 

— Kto wczoraj wieczorem dyżuro- 
wał w przedpokoju? 

— Ja sir, do dziesiątej. 
— Czy ktoś przychodził? 
— Nie sir. \ 
— Czy mister Carling cały wieczór 

nie wychodził z gabinetu w którym pra 
cował? 

— Zapewne, sir, w każdym razie 
nie widziałem by wychodził. 

— Czy ktokolwiek wchodził do po- 
koju, podczas gdy p. Carling był tam? 

— Tylko sir Rowson i lady Ro- 
wson. 

—Kto zajął wasze miejsce, gdy wy 
chodziliście z przedpokoju? 

— Thomson, sir. Miał on czekać 
powrotu sir Roberta. Reszta służby mia 

pokojówka 

do współk', mieszka: 
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ry do sprzedania: 
poczta i majątek ko: ZGUBY 
hotna, woj. NOWO- przymusowy 

0 gródzkie. 

, Zgubiona 
książeczka wojskowa, 
wydana przez P.K.U. 

w dobrym stanie z Wilno, na imię Józefa 
pod jasnych olejów  Giełwanówskiego 
mineralnych Kupi fir-roczn. 1898 unieważ- 
ma  Standard-Nobel, nia się —@ 
Sadowa 21. ы 

  

ła urlop, ponieważ państwo nie mieli 
być w domu na obiedzie. 

Dziękuję, proszę przysłać 
Thomsona. 

Snell zwrócił się do sir Roberta, któ 
ry nie słuchał ich rozmowy, gdyż sam 
Już rano badał lokaja. 

— Zapewne lady Rowson wie już 
0 zniknięciu dokumentów? 

Pytanie było zadane tonem niedba- 
łym, obojętnym, ale oczy detektywa 
wpiły się badawczo w twarz baroneta. 
Sir Robert odwrócił nieco głowę w prze 
ciwną stronę, ale sp okojnie położył 
móż na książce i odrzekł równym gło- 
sem. . 

— Nie, powiedziałbym jej o tem, 
ale wyszła zanim spostrzegłem  kra- 
dzież. Umówiliśmy się, że się spotkamy 
po śniadaniu, by razem pójść na ślub 
mister Carlinga. Zapewne już poszła 
tam bezemnie, — dodał, spoglądając 
na zegarek. 

Oczy Snella błysnęły. „Lady Row- 
son musi odegrywać niemałą rolę w 
tej sprawie, a mąż domyśla się tego,i 
posłał po mnie tylko dlatego, by zacho= 
wać pozory* — pomyślał. 

W tej chwili do pokoju wszedł 
Thomson i zbliżył się do baroneta, u- - 
dając że nie spostrzega gościa. Nagle 
rozległ się dzwonek telefonu. Kamerdy- 
ner zamarł w pozycji pełnej szacunku. 
Sir Robert wziął słuchaawkę. я 

— Tak... tak... to ja. sir Robert 
Rowson. Kto mówi? Ach(... Co?... Co?. 

Detektyw i kamerdyner z przestra* 
chem patrzyli na baroneta. Słuchawka 
wypadła z jego rąk, wstał z fotelu i 
błędnym wzrokiem powiódł po obec- 
nych. Krew uderzyła mu do głowy, a 
twarz wykrzywił skurcz bólu. Thomson | 
rzucił się ku niemu i podtrzymał upa- 
dającego pana. Snell pochwycił słucka* 
wkę. 

— Kto mówi? Tak to był Robert 
Rowson, ale rozchorował się nagle! . 

tutaj 
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