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Zamknięcie Sesji Sejmowej. 
W dniu 20 września br. nadzwy- 

czajna sesja Sejmu został odroczona, 
obecnie jest ona zamknięta. 

Według komeniarza prof. Wł. L. 
- Jawerskiego do kenstytucji 17 Marca 

różnica pomiędzy odroczeniem seeji, 
a zamknięciem sesji polega na: 

1) W razie odroczenia Sejm po 
zebraniu się podejmuje pracę w tym 
pankcie, w którym ją w chwili odro- 
czenia zostawił i prowadzi ją nadal 
W razie zamknięcia Sejm, ponownie 
zebrany, pudejmuje pracę nanowo, 
nie zastaie nic na swym stole 

2) W razie odroczenia wnioski, 
przedłożenia i td. już wniesione są 
dalej przedmiotem obrad W razie 
zamknięcia wszystkie niezałatwione 
wnioski, przedłożenia spadają i trze- 
ba je nanowo wnieść, 

3) W razie odroczenia komisje 
inż wybrane fungują po zebraniu 
się Sejmu dalej w razje zaś zamknię- 
ia trzeba je nanowo wybrać. 

To są prawne różnice pomiędzy 
odroczeniem a zamknięciem. Jakie są 
jednak polityczae powody, dla których 
niefunkcjonujący Sejm został zam- 
knięty? 

Art. 25 kenstyfucji w ust. 5-ym 
powiada: Odroczenie wymaga zgody 

* Sejmu, jeżeli ma być w ciągu tej sa- 
mej sesji powtórzone, lub jeżeli prze- 
rwa ma trwać dłużej niż 30 dni 

Jak widzimy, atcydzicio p. Duba- 
nowicza tj. konstytucja 17 Marca wy- 
maga zgody Sejmu tylko dla przedłu- 
żającego się ponad 30 dni odroczenia, 
natorniast ta zgoda nie jest potrzebna 
dla zamknięcią 

Po miesięcznem więc sejmowaniu 
w stanie <odroczenia», następuje pra- 
cowite sejmowanie w stanie «zam- 
knięcia», 

Obywatelowi Polski wszystko: jest 
zresztą jedno, czy Szjm jest edro- 
czony, czy zamknięty, grunt by nie 
obradował i nie zarażał państwa 
własną niemocą i anarchią. 

Proces Szwarcbarda, 
PARYŹ, 19,X, PAT. O pierw» 

szym aniu procesu przeciwko 
Schwarzbardowi o zabójstwo hetma- 
na Petlury podają dodatkowe nastę- 
pujące szczegóły: Rozprawa toczy 
się przed paryskim sądem  przysięg- 
łych. Sala wypełniona była do ostai* 
niego miejsca zwłaszcza przez dzien- 
nikarzy, którzy przybyli z całege 
świata. Między innemi obecni są ko- 
respondenci pism charbińskich; chiń- 
skich, amerykańskich i australijskich. 
Rozprawa rozpoczęła się o godz, 12 
min. 30 w południe. Rozprawie prze- 
wodniczy prezydent Sądu — Рюгу, 
oskarża prokurator Reynaut. Powódz: 
two cywilne wnosi między innemi 
mecenas Poznański z Warszawy. Po 
złożeniu przysięgi przez sędziów 
przysięgłych nastąpiło odczytanie 
aktu oskarżenia. 

Według aktu oskarżenia okolicz- 
ności morderstwa nacechowane są 
wyjątkowem okrucieństwem, morder- 
ca strzelał bowiem jeszcze pięć razy 
do leżącego ałamana. Oskarżenie nie 
wierzy oświadczeniem zabójcy, że 
działał sam w celu wywarcia na oso» 
bie Peilury zemsty za pogromy i 
okrucieństwa popelnione na ludnoś:i 
żydowskiej w Ukrainie. Istnieją po- 
szlaki, że Schwarzbard miał wspólnie 
ków. List do żony ze wzmianką o 
zamiarze zamordęwania Petlury wrzu- 
cony zestał do skrzynki na 20 minut 
po zabójstwie, o owad był 
już aresztowany. kwestji pegro- 
mów śledztwo nia potwierdziło eskar- 
żenia Schwarzbarda skierowanego 
przeciw Petlurze, przeciwnie stwier- 
dziło, że Petlura był zasadniczym 
przeciwnikiem romów i czynł 
wszystko, ażeby jm zapobiec. Jeżeli 
czynów karygodnych dopuszczali się 
petlurowcy, to hetman nie może za 
nich odpowiadać. Akt oskarżenia 
odrzuca stanowczo możliwość na: 
wet _teeretycznej  odpowiedzialnoś- 
ci Petlury,  przyczem _ podkreśla 
tnergję, z jaką walczył on prze. 
ciw pogremom.  Petlura  udzie- 
lił żydowskiej ludności szerokiej au. 

sianu dla spraw żydowskich. Wobec 
tego — głosi akt oskarżenia — za« 
mordewanie Petlury, które w innych 
ekolicznościach mogło się wydawać 
dziwnem, dziś wywołuje głęboki 
wstręt. Morderca powinien był mieć 
auzgląd na Francję, która dała mu 
schronienie, a nie przelewać z wąt- 
pliwych powodów krwi człowieka, 
żyjącego w edosobnieniu. 

Po odczytaniu akiu oskarżenia na- 
stąpiło badanie oskarżonego przez 
Prezydenta Flory, który szczegółowo 
rozpatrywał zeznanię Schwarzbarda, 
wykazując niejednokrotriie sprzecznoś: 
ci w danych przez oskarżenego wy- 

tenomji włącznie z podsekretarzem b 

WARSZAWA, 19—X PAT. W Nr. 240 „Monitora Polskiego" z 
dnia 19 października r. b. ogłoszone zostały następujące zarzą- 
d.enia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknię- 
cla sesj. nadzwyczajnej Sejmu: 

Na podstawie art 25 Konstytucji zamykam z dniem 19 
października 1927 roku sesję nadzwyczajną Sejmu. Warszawa, 
19 paźd'iernika 1927 r. Prezydent Rzeczypospolitej (—) /gzacy 
Mościcki, Prezes Rady Ministrów (—) Józef Piłsudski 

Zarządzenie Prezydenta R”eczypospolitej w sprawie zamknię- 
cia nadzwyczajnej sesji Senatu: 

Na podstaw e art. 37 Konstytucji zamykam z dn'em 19 paź- 
dz'ern ka 1927 roku sesję nadzwyczajną Senatu. Warszawa, 19 
i ern ka 1927 r Prezydent R ec'ypospolitej (—) /gzacy Mościcki, 
rezes Rady M nistrów (—) Józef Piłsudski. я 

WARSZAWA, 19 X (tel wł Słowa) Odroczenie sesji nadzwyczajnej 
S*jmu sto: najwidoczniej w związku z wygasnięciem mandatów poselskich, 
które przypada na dzień 28 listopada. Jeżeli chodzi © dodatkowe przedło- 
żenia budżetowe, będą prawdopodobnie załatwione przez rząd na podsta- 
wie pełnomocnictw. 

Proces posła estońskiego Birka 
TALLIN, 19—X PAT. Proces b. posła estońskiego w Moskwie 

Brka rozpoc ne sę tutaj 27 b. m. Powołanych zostanie 23 
świadków, w tej lic:be prezydent ministrów estońskch Teene- 
nam m nister spraw zagran'cznych dr. Ackel. b. mnister spraw 
zagran cznych Pp, obecny poseł estońsk: w Moskwie Łaretej i 
ipn: Oskarżonemu grozi kara sześcu lat ciętk ch robót. Możliwem 
jest, że proces będzie, rozpatrywany przy drzwach zamkniętych 

Nowy ambasador sowiecki w Paryżu. 
PARYŻ, 19.X PAT: Dzienniki donoszą, że rada ministrów 

postanowiła udzielić agrement na nominację Dowgialewskiego 
na stanowisko ambasadora Sowietów w Paryżu. O  postano- 
wieniu tem Briand zawiadomi niezwłocznie ambasadora francu- 
skiego w Moskwie Herbette, 

Skarga p. Waldemarasa w Lidze Narodów. 
GENEWA. 19 X. — Szkreiarz Gznerslny Ligi Narodów otrzymał 

wczoraj skargę litewską, w krórej premjer Waldemaras zwraca się do Ligi 
Nsrodow z powołaniem się na artykuł 11 paktu. Skarga ta będzie zako* 
munikowana członkom Ligi dla informacji oraz członkom Rady Ligi do 
rozpatrzenia, przyczem zostanie umieszczona na "prowizorycznym porządku 
dziennym grudniowej sesji Rady Ligi, Skarga, poza przytoczeniem poda- 
nych [uż przez prasę litewską wiadomości o rzekomych prześladowaniach 
mniejszości litewskiej w Wileńszczyźnie, mie zawiera żadnych istotnych 
argumentów, 

Oskarżyciel czy- -oskarżony? 
BERLIN 19 X PAT. <Vorwaerts> wyraża zadowolenie z powodu, że rząd litewski zdecydował się przedstawić swą skargę Lidze Narodów, gdyż tam sze- 

reg spraw ochrony mniejszości będzie rozważany wobec opinji publicznej, — tembardziej będą musiały uniknąć podstaw do skarg te rządy, które są odpo- wiedzialne za <napsstowanie» mniejszości. Bardzo być może, że na grudniowej 
resj. Rudy Ligi Narodów Litwa stanie jeduocześnie jako oskeržy- 
«ciel i jako oskarżony, gdyż traktowanie żywiołu niemieckiego w Kłsjpedzie wy- 
maga conajmniej takiego samego wyjaśnienia, j:k traktowanie Litwinów na te» renie Wileńszczyzny jest bardzo pożądanem, ażeby sprawy mniejszościowe, poruszane były w Genewie jaknajczęściej. Koniecznem będzie wyjaśnienie e udzielenia opieki tym mniejszościom, które nie są bronione przex żadne 3 

Szpiedzy wśród straży granicznej Łotwy: 
RYGA, 19 X. PAT. Liczba aresztowanych z powodu podejrzenia o 

szpiegostwo na rzecz Sowietów funkcjonarjuszy łotewskiej siraży granicz- 
nej i kolejarzy wzrosła do 35 osób. 

Litwa ratyfikowała traktat z Włochami. 
KOWNO, 19 X. PAT. Rząd litewski ratyfikował zawarty niedawno 

układ handlowy i konwencję arbiirażową z Włochami. 

Strajk węglowy w Niemczech zaostrza się 
BERLIN, 19. X. PAT. Jak donosi biuro Wolfa właściciele kopalń 

węgła brunatego w Niemczech środkowych oświadczają, że o podwyższe: 
niu płac robotników nie może być mowy, dopóki minister gośpodarki 
Rzeszy nie zgodzi się na podwyższenie cen węgla. 

BERLIN 19 X PAT. Sytnacja strejkowa w Środkowo-niemieckiem zagłę- biu górniczem ostatnio nieco się zaostrzyła. Dwie wielkie fabryki papieru w pobliżu Halle, jako też wielka rafinerja cukru w Halle musiały wstrzymać pracę z powodu braku węgls. Zamknięte zostały również zakłady chemicznne <Konsolidierte Alkalikwerke». Zarówno pracodawcy, jak rcbotnicy oczekują na zwołaną na jutro przez sędziego ro-jemczego konferencję, na której podjęte 
być mają na nowo próby zlikwidowania (strejku. 

Fiota angielska opuszcza Chiny. 
LONDYN 19 X PAT. Z Hong-Kongu donoszą, że w dniu 3 listopada br. 

opuści port tamtejszy i uda się do miejsca stałezo swego postoju na morzu 
Śródziemnem pierwsza eskadra krążowników angielskich. Dowódca krążowników 
angielskich na wod:ch chińskich uważa, że położenie w Chinach nie wymaga 
obecnie utrzymywania tam znaczniejszych sił morskich: : 

== : 

Głos niemiecki o polityce marsz. Piłsudskiego 
BERLIN, 19. X. PAT. „Germanja* w korespondencji z Warszawy 

chwali taktykę Marszałka Piłsudskiego, który w chwili dojścia do punktu 
kulminacyjnego konfliktu polsko-litewskiego potrafił zręcznemi posunięcja- mi doprowadzić do złagodzenia naprężonej sytuacji i ponadto uzyskać 
podwójną korzyść, Po pierwsze udałe się marszałkowi Piłsudskiemu przez 
nadanie manifestacjom wileńskim charakteru godnego i spokojnego Uzy- 
skać dla Polski nie byle jaki sukces propagandowy i przeciwstawić agitacji 
litewskiej spokojną, obronną rezerwę ze strony polskiej. Druga korzyść 
dotyczy stosunków wewnętrzno-politycznych Polski. Marszałek Piłsudski i 
rząd stanowczo zmienił stanowisko swoje wewnątrz kraju dzięki jedno- myślaemu wystąpieniu. Marszałek Piłsudski potrafil w odpowiedniem miej- 
scu przeciąć powikłany węzeł umożliwiając rządowi polskiemu w odpo- 
więdnie] chwili wysunięcie za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych, awiącego w Paryżu, potrzebnych atutów w polityce zagranicznej. Kore- spondencja kończy się stwizrdzeniem, że sirona: litewska wyhodzi z kon. fliktów dzięki swemu nierzeczowemu stanowisku bardziej obciążena. 

jaśnieniach. Niektóre odpowiedzi przez powodów Schwarzbard (гас! 

jedyńeszgo n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów uiezamówionych nje zwraca. 

Schwarzbarda wywołują ożywioną po- 
lemikę między obroną, a przedstawi- 
cielami powództwa cywilnego. Walka 
dochodzi do najwyższego napięcia w 
chwlii, gdy adwokat Campinchy, 
stwierdził, że  Schwarzbard został 
dwukrotnie esądzony w Austrii i na 
Węgrzech za kradzież z włamariem. 
Oskarżony daje odpowiedzi wymija- 
jące, które wywołułą śmiech wśród 
publiczności. Przyparty do muru 

Pewność siebie. Obrońca jego stara 
Się poprawić wrażenie, lecz nie udaje mu się te, Przewodniczący, po stwier- dzeniu nówego kłamstwa Schwa:z. barda w danych przez niego wyłaśr 

nienlach.o podróży do Rosji w roku 1917, gd-ie jak sią oka uje szerzył na  siatku francuskim propagandę 
bolszewicką, ogłosił odroczenie  roz- prawy do dnia dzisiejszego. 
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Wznowienie kwestji rzymskiej. 
Niema dymu bsz ognia. Nie by- 

łyby się domniemanie pojawiły dwa 
kelejno artykuły redakcyjne w Osser= 

watora Romano poruszające t. zw. 
kwestję rzymską, czyli kwestję świec- 
kiej władzy suwerenne] papieża, jeśli 
by jakieś układy między Stolicą Apo- 
stołską a rządem Mussoliniego nie 

były zadziergnięte, Artykuły urzędo- 
wego erganu Watykanu, na które 
Odpowiadał w prasie włoskiej rodzo- 

ny brat dyktatora Włoch, Arnolde 

Mussolini, poruszyły opinję poblicz- 

ną ma całym cywilizowanym świecie. 
Zwłaszcza wielkie dzienniki angiel- 
skie, jak Daily Telegraph, jak Mor- 
ning Post, niezwykle żywo  zaintere- 
sowały się incydentem prasowym, z 

którego, jak mówią już dziś bez 0- 

gródek w Londynie, urosnąć może 
fakt historyczny bardze doniesłego 
znaczenia dla stosunków  międzyna- 

rodowych. 
Chwila tymczasem jawi się naj- 

stesowniejsza dla odświeżenia w pa- 

mięci ludzkiej tych wydarzeń, które 

przed przeszło pół wiekiem: stwo- 

rzyły t. zw. kwestję rzymską, ce, jak 

widać, nie dała siebie.. umorzyć do 
dziś dnia, 

Tysiącletnie *) Paźrimoninm Sancti 
Petri próbował unicestwić i znieść— 
Napoleon. Próbował w historycznym 
swoim dekrecie z maja 1809-g0 roku 
narzucić światu przekonanie, że Karol 

Wielki nadał papieżom t. zw. Pań: 
stwo Kościelne jako posiadłość lenną, 
d Hire de fiej, przez co Rzym nie 
przestał należeć do jego imperium, 

Nie udało się, Pomimo przymusowej 

„aprobaty udzielonej „kasacie* święc- 
kiej władzy papieża przez więzionego 
w Fontainebleau Piusu VII-go, wskrze- 
szone zostalo Panstwo Košcielne nis- 
zwłocznie po ostatecznym upadku 

Napołecna. Po raz drugi ogłoszone 
za nieistniejące przez rewolucjonistów 
1848-go roku, w rok już potem zno- 
wu jako peństwo suwerenne f guro- 

wało na mapie Europy. 

Napoleon lil-ci, któremu ię resty- 
tucję z roku 1849-ge zawdzięczało 

papiestwo, . utrzymywał w Rzymie 
spory oddział wojsk francuskich 

broniących Stolicę Apostolską od 

wszęlkiego na nią zamachu. Wojska 

fraacuskie opuściły Wieczne Miasto 
po złożeniu przez Włochy w Коп- 
weneji z Francją zawartej 16 września 
1864 r. solennego przyrzeczenia, że 

terytorjum Państwa Kościelnego nigdy 
„nie biędzie naruszone, że same Wło- 
chy trzymać będą u granic państwa 
papieskiego specjalną. straż zbrojną 
broniącą je od ewentualnej inwazji. 

Zaledwie jednak francuska załoga 
opuściła Rzym w grudniu 1866 r. 
zjawił się u granic Państwa Kościel- 
nego ze swemi „czerwonemi koszu- 
lami* — Garibaldi. Rząd włeski, do« 
trzymując konwencyjnej utmowy, are- 
sztuje go i esadza w «więzieniu» na 

Caprerze, z którego en się niezwłocz- 
nie ulatnia, pędzi do Florencji (gdzie 
miał swoją stolicę rząd W;ktora Ema: 
nuela) i wywołuje tam frenetyczne 
manifestacje na rzecz opanowania 

Rzymu przez jednoczące się Włochy. 
Napoleon Ill-ci śle do Florencji groź- 
ne noty; gabinet Ratazzi'ego podaje 
sią do dymisji i sześć tysięcy gary- 

baldczyków rusza na Rzym. 
Przeciwko nim wyciąga w pole 

dowódca papieskich sił zbrojnych 
generał Kanzer. Podczas gdy wysła- 
ne pośpiesznie z Francji regimenty 
śpieszą mu na pomoc wylądowawszy 
w Ciwita .Vecchia, Garibaldi pobity 
na głowę pod Monteną w pierwszych 
dniach listopada 1867 r. wraca do 
Florencji. 

Paryski Corps Lćgisiatif przyznaje 
cesarzowi Francuzów pełną i bez- 

względną rację. Thiers wymawia z 
ławy peselskiej cesarzowi, że dał 

zjednoczyć się Włochom, dał powstać 

pod bokiim Francji niebezpiecznej 
potędze, państwu o 27 miljonach lud 

"773 Potwierdzona przez Karola Wielkiego 
donacja Pepina, króla Francji, nosi, jak 
wiadomo, datę 754-go, roku. 

ności, a minister Rouher oświadcza 
w imieniu rządu francuskiego, że 

Francja nigdy nie dopuści do zajęcia 
Rzymu przez Włochy. 

W kilka dni po Sedanie nie było 
już w Rzymie ani jednego francu- 

skiego żołnierza. Pius IX-ty miał o- 
puścić Rzym przenosząc się na Maltę. 
Odstąpił od tego zamiaru aby,. oświad: 
czyć rząduwi włoskiemu, że w żadne 
z nim nie myśli wchodzić, propo- 
nowane, układy, Natenczas rząd włoski 
rozkazał generałowi Caderna zdobyć 
i zająć Rzym. Wywiązała się u bram 

Wiecznego Miasta utarczka wojsk 

Wiktora Emanuela z papieskimi żua- 
wami poi komendą generałów Kanz- 

lera i Zappi'ege. Po trzech godzinach 
nierównej walki Pius )X kazał ją za- 
przestać i wywiesić białą chorągiew. 

Tegoż dnia, 20 września 1870 r. we- 

szły wojska włoskie de Rzymu i wła: 

dza świecka papieża istnieć przestała 

Dn. 8 psździernika nastąpiła in- 
corporacja wszystkich pięciu prowin- 

cyj Państwa Kościelnego do Włoch. 
Generał Marmora mianowany został 
militarnym  wielkorządcą Rzymu a 

rząd włoski zalekewał się w Kwiry- 

nale, w łetniej rezydencji papieży. 

Parlament włoski rezydujący we Flo 

rencji uchwalił przeniesienie z niej 

stolicy zjednoczonych Włoch do 

Rzymu. Ostatniego dnia 1870-go roku 
przybył do Rzymu we własnej o0so- 

bie król Wiktor Emanuel i w liście 
własnoręcznym złożył Papieżowi — 
gratulacje noworoczne. Pius |X-iy nie 
odpowiedział ani słowa, 

Oficjalna i uroczysta inauguracja 
Rzymu jako stolicy państwa, tudzież 
zainstalowanie solenne w Rzymie 
rządu i parlamentu włoskiego nastą- 
piło dopiero 1-go lipca 1871 go r. — 

a papież Pius IX-ty odrzucał uchw а- 
loną przez parlament donację czy 
listę cywilną roczną wynoszącą 
3.200 000 franków jako rekompensatę 
za wywłaszczenie Papiestwa z suwe- 

rennej posiadłości terytorjalnej mają- 

cej obszaru przeszło 4 miłjony hek- 
tarów, a przestrzeni z północy na 

poludnis 388 kilometrów zaś od 
wschodniej do zachodniej granicy 188, 

Oio na jakim zakręcie dziejowym 
stanęła kwestja rzymska pięćdziesiąt 

pięć lat temu — jak na martwym 

punkcie pod znakiem Non possumųs 
Piusa IX-go. Gdy jeszcze Napoleon 
Ili-ci zaproponował w 1864:tym pa- 
pieżowi uczynienie rządowi włoskie- 

tu pewnych koncesyj, w zamian któ- 
rych otrzymałaby Stolica Agestałska 
gwarancje państw katolickich, że bęe 
dzie po wieczne czasy posiadała Rzym 

wraz z „pozostałem* terytorjum — 

otrzymał odpowiedź, że nie jest do 

pomyślenia aby mógł uczynić jakie- 
kolwiek koncesje nietyiko papież Pius 

IX-ty lecz i którykolwiek z jego na- ; 
stępców „zi par aucun de ses suc- $ 

cesseurs de siėcle en siėcle“. 
Opoki Pioirowej nawet sily pie- 

kielne nie przemogą; lecz temu pra- 

wu sięgającemu aż w karty Ewange- | 
Ii nie podlegają ustrój i organizacja ; 
widomego Kościcła Bsżego, Enuncja: 
cje watykańskiego organu Osservato- 
re Romano przyniesły wcale nawet 
daleko idące sformułowania żądzń 
Piusa Xi-go na których podstawie— 
o ile wnosić wolno — byłaby Stolica 
Apostolska skłonną wszcząć pertrak- 
tacje z rządem włoskim. Zaś paryski 
„Matn* utrzymuje, że podstawą o- 
wych pertraktacyj byłby plan sformu- 
łowany jeszcze przez Erzbergera, 

Po pierwsze przeto—co /już widać 
jasne z dyplomatycznych oświadczeń 
watykańskiego organu—Stolica Apo- 
stolska w razie wznowienia jej świec- 
kiej suwerenneści na terytorjum bądź 
jakiego obszaru, żądałaby gwarancyj 
międzynarodowych, któreby jej tę su- 
werenność na zawszę zabczpieczyły: 
Rząd zaś Mussoliniego—]ak widać z 
replik brata dyktatora — uważa, że 
gwarancje dane przez sam tylko rząd 

włeski powinnę Stolicy Apestoiskiej 
wystarczać, 

t na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. 3 
Nas oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 
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NIBŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — uli. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 18 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 0 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW5—u! Mickiewicza 24 

„ Za tekstem 10 groszy 

Sejm i Rząd. 

Rada Finansowa. 

WARSZAWA, 19 X. (£el. wł, Słowa) 
Wczoraj i dziś pod przewodnictwem 
ministra Czechowicza odbyły się po- 
siedzenia Rady Finansowej, na któ- 
rych omawiano plan stabilizacyjn 
oraz sprawę kredytów terminowyc 
na podstawie nowych przepisów wa- 
luiewych. 

Sprawa b. radcy Banku Go- 
spodarstwa Krajowego. 

WARSZAWA, 19 X. (żel wł Słowa) 
Dziś Sąd Ošregowy rozpatrywał 
skargę incydentalny b. radcy prawne= 
go Banku Guspadarstwa Krajowego 
adwokata Mażewskiego na decyzję 
sędziego śledczego, mocą którego 
względem adwokata Mażewskiego za- 
stosowano areszt bezwzględny jako 
środek zapobiegawczy. Sąd Okręgo- 
wy po wysłuchaniu wniosku prokura- 
tora postanowił środek zapobiegaw= 
czy w stosunku do Mażewskiego u: 
trzymać nadal. 

Bilans handlowy za wrzesień 
WARSZAWA 19 X PAT. Według tym- 

czasowych obliczeń bilans handlowy za 
wrzesień 1927 roku przedstawia się jak na- 
stępuje: przywieziono ogółem 346.1 tonn 
wartości 218.598.000 złotych. Wywieziono 
zaś 1.661.260 tonn wartości 205.195,000 
złotych. W przeliczeniu na franki złote war» 
tość przywozu wynosi 126.865 000 franków 
złot,, a waitość wywozu 119.087.000 fr. zł! 
Bierne saldo bilansu handlowego wynosi 
więc 13 403.000 złotych, czyli 7.718.000 fr. zł, 

W porównaniu z danemi za sierpień 
wartość przywozu wykazuje spadek O 
2997.000 złotych, zmniejszył się przywóz 
zbóż, rudy cynkowej, nawozów szt., starego 
żelastwa craz juty i przędzy, zwiększył 
się natomiast przywóz olejów i its 
żadalnych i technicznych, ryżu, skór wypra* 
wionych, maszyn, bawełny 1 tkanin. 

Wartość wywozu zmniejszyła się o 
1.513.000 fr. zł. Poważniejsze zmniejszenie 
wykazuje drzewo, nawozy sztuczne, metale, 
wyroby metalowe (głównie cynk), paliwa 
oraz materjały i wyroby włókiennicze, nato- 
miast zwiększył się wywóz artykułów вро- 
żywczych, przedewszystkiem chmielu, jęcz- 
mienie, grochu, zwierząt żywych i martwych 

Ž BRZEG 

Prezydent Massaryk zdrów. 

WARSZAWA, 19X PAT. Posel- 
stwo republiki czesko-slowackiej w 
Warszawie upoważnione jest do ka- 
tegorycztiego zaprzeczenia wszelkim 
wiadomościom podanym przez wczo- 
rajszą prasg © chorobie Prezydenta 
Massaryka, który jest zupełnie zdrów. 

Zbyt szybkie zahamowanie 
pociągu. 

POZNAN, 19.X, PAT. Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Poznaniu ko- 
munikuje: Peciąg osobowy Nr. 1221 
zdążający z Jarecina do Gniezna, 
wieżdżałąc dzisiaj 19 b. m. © o: 4 
min. 42 na stację w Gnieźnie, naje- 
chał na tor zastawiony przez puste 
wagony, Skutek poprzedniego gwał- 
townege zahamowania pociągu od- 
niosło 11 osób zupełna lekkie koniu. 
zje od bagażu ręcznego, spadającego 
z półek. Poważniejszych skaleczeń 
nie było. Słedztwo w toku. 

czysto pszczelny w bia- 
Miód szanych  koneweczkach 
brutto 5 kg.—15 zł, 10 kg. brutto— 

  

  
28 wTaz z opakowaniem i opłatą 

Cztową wysyła za zaliczką | 
D. HOCH, Tarnopol, ul. Rynek 11 
  

Wytrawne gospodynie % 
jednogłośnie orzekly, że herbata | 
angielska 
marki F. p e 

(X pod każdym względem stoi na wyso- 
4 kości zadania. Ekonomiczna w zapa” 

rzaniu. Aromatyczna i tania. 
Wszędzie do nabycia, 
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Poruszona też została w prasie 
francuskiej, angielskiej, niemieckiej i 
włoskiej, z pośpiechem właściwym 
prasie па całej kuli ziemskiej, kwe- 
sija: jakby mogło wyglądzć suweren- 
ne ierytorjum wrócone papieżowi? 
Boć przecie nie: cały Rzym? Tego by 
naród włoski dziś już nie zniósł, Jest 
tedy— podobno—mowa tylko o całej 
dzielnicy Rzymu na lewym brzegu 
Tybru tudzież o długim pasie ziemi 
sięgającym aż do morza, na którego 
brzegu odstąpiony by został wskrze- 
szenemu Państwu Kościelnemu jeden 
z włoskich portów. 

Oto jakie konjunktury i... wspom: 
nienia przyniosło nagłe i niespodzie- 
wane, a tak wysoce znamienne, poru- 
szenie kwestji rzymakiej tam gdzie 
najmniej by się tego spodziewać było 
wolno. 

    
   

Jacz.
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CO SŁYCHAĆ NA GRANICY? 
Wobec tego, że uwaga wszystkich 

od szeregu dni koncentrujz się na 
pograniczu litewskiem, co wywołane 
zostało zatargiem granicznym na tle 
wysiedlenia szeregu działaczy  litew- 
skich, udaliśmy się do Szefa Sztabu 
6 brygady KOP. p. kpt. Słabickiego 
prosząc go o garść informacyj z życia 
KOPu i stosunków granicznych, 

— Jakie są stosunki KOP z litew- 
skiemi władzami granicznemi? — za- 
pytujemy. ||| 

—Właściwie żadne,Pełnimy służbę 
naprzeciw siebie i zupełnie nie kom = 
nikujemy się. Litwini w teorji nie mo- 
gą mieć zamiarów agresywnych, bs 
wywołałoby tę degresję z naszej stro- 
ny. W praktyce było kilka Incyden- 
tów mniej lub więcej ostrych, a ostat- 
nio nawet był wypadek, że żołnierz 
nasz zastrzelił strażnika litewskiego, 
panieważ ten spotkany na naszem 
terylorjum nis chciał zatrzymać się, a 
nawęt zarepetował broń. Na egół da 
się zauważyć takie zjawisko: Funkcio- 
narjusze straży są usposobieni wzg!ę- 
dem nas pokojowo, pomimo tego, że 

- Kewno jest wrogo usposobione do 
Polski i taki stosunek chciałoby mieć 
na granicy, 

— A stosunek żołnierzy z ludno- 
ścią litewską? : 

—Ludnošė litewska daleka od poli- 
tyki sieje, zbiera. Z naszej strony 
szykan rolnych niema i to pomaga 
układać się przyjaznym stosunkom, 
Nierzadko zdarza się, że kupujemy u 
ludności litewskiej siano i zawieramy 
z nimi umowy. jJsdyna władza, ©2 
którą czasami mamy do czynienia są 
„iejtenanci*, dowódcy odcinków. 

Litwini nie przepuszczają żadnej 
okazji aby wywołać konflikt. Wystar- 
czy im przytrzymać naszego żołnie- 
rza, który przez nieznajomość terenu 
przekroczył granicę, aby był оп о- 
desłany do Kowna. Wydanie ge po- 
przedzone być musi całą akcją dy- 

a podczas gdy my przy- 
zymanego strażnika natychmiast po 

zbadaniu go w szt-bie brygady zwal- 
niamy, nie przytrzymując broni. 

Żołnierzom zabronione są rezmo- 
wy z funakcjonarjuszami straży litew- 
skiej. Stosunek żołnierzy KOP do 
ludności litewskiej jest tak samo po- 
prawny jak i do ludności polskiej. 

— A jak przedstawia się ruch 
graniczny t. zw. przepustkowy, a i 
PM 

— Tu mogę dać odpowiedź opartą 
na cyfrowych danych. W okresie u- 
biegłego kwartału przekroczyło gra- 
nic przy pomocy przepustek rol- 
nych z Polski do Litwy 23 956 osób, 
z Litwy 12.109 osób, Żywego inwen- 
tarza przeprowadzono z Polski (i z 
powrotem) 54 155 sztuk z Litwy — 
44260 sziuk. Ruch przemylniczy, 
trudny došė do calkowitego zlikwido- 
wania z racji sprzyjających warunków 
terenowych,  przępstawia sięjnastępu” 
jąco: Przytrzymaro w tym okresiz za 
nielegalne przekroczenie granicy z 
Litwy 234 osoby, z Polski 86 osób. 
Wysiediono w tym czasie z Litwy 
, _ 3 
YOC+*+*+* 
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260 osób, z Polski 191. Przytrzyma- 
no trzech strażników litewskich, za- 
błąkanych ma nasze terytorjum i 25 
przemytników z towarem. 

W okresie tym żołnierze poszcze- 
gólni otrzymałi nagrody pieniężne za 
przytrzymanie przemytu na łączną 
sumę 297 zł 

— A czy wiadomo p. Kapitanowi 
jakie są nastroje po tamtej stronie 
wśród ludności? 

— Robotnicy i socjal-demokraci to 
element na ogół wrogi w stosunku 
do dyktatorskich rządów Woldemara- 
sa. Relnik chłop dałeki jest od po- 
lityki i gdyby nie zawodowi politycy, 
przeważnie księża, robiący przy po- 
mocy pism nastroje, zupełnie nie 
interesowałby się polityką. 

Niepewny nastrój rządu najlepiej 
podkreśla odraczanie referendum. 
Chłop zamieszkały na pograniczu, 
powtarzam, całkowicie pochłonięty jest 
pracą i nie p>litykuje. 

— A jakie są echa retorsji, zasto- 
sowanej przez Rząd Marszałka Pił- 
sudskiego? 

— Prasa naogół jest zakneblowa- 
na, a prasa rządowa pisze co im ka- 
żą, a więc wszelkie insynuacyjne wia- 
domości, rzadko prawdziwe. Jak już 
zaznaczyłem, pogranicze zajęte jest 
oraniem i sianiem, a polijyką zaįmu- 
ją się w Kownie, Taurogach, Olicie, 
Marjampolu, Kalwarji ł innych więk» 
szych ośrodkach, nas — KOP mniej 
interesujących. 

Zadajemy ostatnie pytanie doty- 
czące stanu strażnić i ich ilości. 

— Strażnie mamy obecnie zamało i 
przewiduje się budowa ich. Na dzie- 
więćdziesiąt posterunków, strażnice 
mamy właściwie tylko dwadzieścia, w 
pozostałych punktach żełnierze miesz- 
kają w wynajętych u ludności Ioka- 
lach. Jest to niewygodne i dowództwa 
usilnie zabiega © potrzebne na bu- 
dowę strażnic kredyty. W.7. 

Piękny przykład. 
Ciężkie położenie wychodztwa na- 

szego, które mimo fatalnych warun- 
ków materjalnych, zawsze wierna jest 
swej Ojczyźnie i szanuje fradycja 
swych przodków, zmusza nas do te. 
go, aby czujność społeczeństwa pol- 
skiego obudzić. Musimy stale mieć na 
oku i pamiętać o naszych rodakach 
rozsianych po wszystkich niemal zie- 
miach świata, a tak godnie i wytrwa- 
le reprezentujących imię Polski. 

Dlatego też należy zawsze pod- 
kreślać każdy przejaw zainteresowania 
= naszego społeczeństwa wychodz- 
wem. 

W ostatnich paru tygodniach ks. 
Pelagja i Janusz Radziwiłłowie idąc 
śladem swego ojca ś. p. Ferdynanda, 
nazywanego „opiekunem  wychodz- 
twa”, ofiarowali hojny dar na rzecz 
Jednego z Towarzystw Polskich w 
grlinie, które przyczynia słę do ulże- 

nia cężkiej doli starców-Folaków i 
wdów.Polek, pszbawionych środków 
do życia. Dar ten przyjęty został z 

wdzięcznością. : 
Ofiarodawca zapisał się złotemi 

zgłoskami w sercu polskiego wychodz- 
twa. 

Ne zapominajmy o tem, że Pola: 
ków skazanych na pracę poza grani 
cami kraiu jest około 7 miljonów. 
Praca  wychodźców polskich — м 
Niemczech jest najcięższa, położenie 
ich jest najgorsze. W jaknajszybszym 
czasie musimy przyjść z pomocą na: 
szym braciom na obczyźnie, Powin- 
niśmy pamiętać o tem z drugiej stro- 
ny, że propaganda wynarodowienia 
polskiego elementu działa bardzo 
czynnie — szczególnie w Niemczech 
i, že Polakom niemieckim grozi po- 
ważne niebezpieczeństwo renegacji, o 
ile nie przyjdzie się im z niezwłoczną 

'O pomocą. 
GOOO0O000G0000000500 0 Eug. Sch. 
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Subskrypcja pożyczki w Polsce, 
. WASZAWA, 19.X PAT. Według informacyj otrzymanych$z 

sekretarjatu 12 zsyndykalizowanych banków polskich, za „kto: 
tyči pošrednictwem odbywa się sprzedaž w Polsce obligacyj 
7 proc. pożyczki stabilizacyjnej 1927 roku, — zainteresowanie 
pożyczką jest bardzo duże i sprzedaż ożywiona trwa w dalszym 
ciągu na całym terenie Polski Zgodnie z warunkiem, że sub- 
skrypcja zamknięta może być dnia 22 b. m., przed tym  termi- 
nem Ścisłych cyfrowych danych o wynikach subskrypcji otrzy- 
mać jeszcze nie można. Jednak już dziś stwierdzić należy, że 
według dotychczasowych obliczeń pokrycie pożyczki w Polsce 
nastąpi z bardzo dużą nadwyżką. 

Ekspert amerykański w Banku Anglelskim. 
Wobec roli advisera, jaką na mocy układu pożyczkowego odegrać 

ma w Bauku Polskim specjalista amerykański, zainteresować winne wia: 
domość, że bank angielski poweluje [doradcę:eksperta amerykańskiego w 
osobie Mr. Waltera Stewarta z domu bankowego Case, Pomeroy апа C-ie 
w New:Voarku. Mowa jest również o powołaniu eksperta niemieckiego, 
a także francuskiego. Nadto pisma ekonomiczne angielskie donoszą, że 
Federal Restrve Bank w New:Yorku, Banque de France i berliński Reichs- 
bank mają pójść za przykładem Bank of Eagłand. 

Wybór Mr. Stewarta został dokenany na specjalne polecenie Fade- 
ral Reserv: Bank w New-Vorku oraz J. P, Morgana. Daia 1 stycznia za- 
jąć on ma to odpowiedzialne stanowisko w „Ceniral Banking  Dzparta* 
ment Bank of England". Dodać należy, że Mr. Stewart uważany jest w 
New-Yorku za jednego z najlepszych znawców „Federal Reservi System“, 
czyli amerykańskiej organizacji bankowej, 

Nominacja Waltera Stewarta jjest zapoczątkowaniem realizacji planu, 
mającego na celu międzynarodowe współdziałanie banków emisyjnych, 
= przedstawiciele edbyli wspólną konferencję w Naw-Yorku w 

ipcu b. r; 

Minister skazany na więzienie. 
BUKARESZT, 18—10. Pat. Sąd w Kiszyniowie skazał ministra pracy 

d-ra Lupu na 40 dni aresztu za czynne znieważenie żaniarma podczas 
pełnienia powinności. Wyrok ten wywołał wielkie poruszenie w kołach po- 
litycznych Bukaresztu, ponieważ dotyczy ministra, pełniącego ©bscnie о- 
bowiązki. Premjer Bratianu, dowiedziawszy się o wyniku procesu ministra 
Lupu, miał zawołać: „posiedzenie rady ministrów odbędzie się wobec tege w 
więzieniu". 

Organizator strajku angielskiego w Polsce 
LONDYN, 19. X. PAT. Cook otrzymał od wydzialu wykonawczego 

międzynarodowej konferencji górniczej w Warszawie kablogram z donie- 
sieniem, że polskie ministerstwo spraw zagranicznych poleciło konsulowi 
polskiemu w Londynie wydać Covkowi wizę na wyjazd do Polski. Rozpo- 
częte ebrady odłożono do piątku. Cook udaje się do Warszawy drogą 
powietrzną. 

Strajki demonstracyjne na G. Sląsku. 
RYBNIK, 19:X. PAT. Na kopalni <Charlotta» w Rydułtowych i na kopalni <An- 

na» w Przowie wybuchł wczoraj 24-godzinny strajk protestacyjny na tle zatargu robo- 
tników zatrudnionych w gwarectwie rybnickiem i w gwarectwie Charlotta z szoedsai 
tych zakładów. Na kopalni «Charlotta» nie stawił się do pracy ani jeden robotnik, z 
wyjątkiem obsługi pieców i obserwatcrów. Na kopalni <Anna» strajk był tylko częściowy. 

Strajk pracowników bankowych w Warszawie. 
WARSZAWA, 19-X. (fel.wł. Słowa). Dzik rano w większości banków war- 

szawskich wybuchł strajk demonstracyjny pracowników bankowych celem po- 
parcia trwającego od miesiąca strajku w banku Dyskontowym. Przez ulice mia- 
sta przeciągnął AD pracowników bankowych, którzy nieśli transpa: 
renty z nadpisami «Niech żyje jedność inteligencji PASTE z robotnikami. 
Strajk aż do zwycięstwa». prezydjum Rady Ministrów delegacja pochodu 

a. vice premjerowi Bartlowi rezolucję wiecu protestacyjnego, który odbył 
ę dziś rano. 

Wielki proces szpiegowski na ukończeniu. 
KRAKÓW, 19X PAT. W toczącym się od szeregu tygodni w tutej. 

szym Okręgowym Sądzie Karnym wielkim procesie szpiegowskim prze- 
ciwko 26 Ukraińcom, przewodniczący zamkną! wczoraj postępowanie do- 
wodowe, poczem zabierał głos prokurator i obrońcy. Dziś nastąpią koń- 
cowe wywody poszczególnych obrońców, jutro spodziewane jest wydanie 
wyroku. : 

10 milj. dolarów dla Poznania. 
POZNAŃ, 18,X: (A. W.). Pertraktacje pomiędzy władzami miejskietni 

Pozmania a umerykańskiemi sferami finansowemi, zamierzające do za- 
warcia przez Poznań miejskiej pożyczki inwestycyjnej w wysokości 10 
miljonów dolarów, już się rozpoczęły. Pożyczka ta ma umożliwić przepro- 
wadzenie daleko idących projektów inwestycyjaych w Poznaniu, w szcze- 
gólności w zakresie budowy elektrowni. 

17 partja meczu Capablanca—Alechin. 
BUENOS AIRES, 19 X. PAT, 16 partja w meczu szachowym o mi- 

strzowstwo świata między Alechinem a Capablanką zakończyła się na 
remis. 17 рагЦа została przerwana w pozycji lepszej dla Capabianki. Stan 
obecny jest następujący: Alechin 3 punkty, Capablanka—2 punkty, 11 
partyj nierozegranych, jedna niedokończona. 

Manewr giełdowy. 
BERLIN, 19-:X. PAT: Na giełdzie berlińskiej krążyły dziś sensacyjae pogłoski o 

ustąpieniu dyrektora Banku Rzeszy Schachta i nominacji na Jego miejsce sekretarza 
stanu Bergmana: Oflojainie pogłoskom tym zaprzeczono. Możliwe, iż ył to manewr 
giełdowy: 

Pułapka na gen. Wrangla. 
W. Szulgin o swoim wojażu 

do Bolszewji. 
W. Szulgin ogłosił w wychodzą- 

cym w Paryżu dzennisu „Rosja“ 
obszerny artykuł, +tóry można uwa 
żać za epilog jego książki „Trzy sto- 
lice", którą napisał jak władome po 
pojażdce do Rosji, zorganizowanej 
przez „trust* Fiodorowa-Jikuszewa, 
Organizacja Fiodorowa - Jakuszewa 
ckazała się ekspozyturą GP.U., no- 
wą niesłyczanie sprytnie zaaraażowa- 
ną komzdją w celu zwabienia do Ro- 
sji wybitniejszych przywódców emi. 
gracji rosyjskiej. W artykule swym 
Szulgin opowiada, w jaki sposób 
spotkał się z Fiodorowem i jak póź- 
piej po powrocie i napisaniu książki 
dowiedział się, że p: dł ofiarą prowa- 
kecji. Z artykułu Szulgina wynika wy» 
raźnie, że głównym celem „trustu” 
Fiodorowa było zwabieaie do Rosji 
gen. Wiangla, dla tego celu — mož- 
na się domyślać — pozwolono z 
Bolszewji wyjechać Szulginowi. 

Pierwsze spotkanie. 
Z głównym kierownikiem „Tiusiu* 

Fiodorowem Szulgin spotkał się po 
raz pierwszy w Berlinie w roku 1923 
Fiodorow przedstawił się wówczas 
jako delegat organizacji rosyjskiej. 
której celem było obalenie ustroju 
sowieckiego. Pedczas jednej z roz- 
mów Fiodorow oświadczył!:,Jeżeli kta- 
kolwiek z was pragnąłby osobiście 
pojechać do Rosji aby zobaczyć co 
się tam teraz dzieja — bardzo prosi- 
my”, Rozmowa ta odbyła się przy 
świadkach. Trzej z nich wyrażali się 
z zachwytem о Fiodorowie, który o- 
puścił był zebranie, czwarty natomiast 
uczestnik rozmowy oświadczył krótko: 
prowokator. 

W Moskwie. 
Minęły dwa lata od owej rozmo. 

wy, kiedy Szułgin zdecydował się na 
podróż co Rosji w celu odnalezienia 
swego syna, G którym otrzymał wia- 
domości że žyje. Po przybyciu do 
Moskwy Szulgia trzykrotnie rozma- 
wiał z Fiedorowem. W rozmowach 
tych Fiodorow złośliwie wyśmiewał 
socjalizm, twierdził, ż: antysemityzm 
zalewa Rosję; pesymistyczne wyrażał 
się o możliwości interwencji mocarstw, 
oburzał się na niesnaski i kłótnie 
wśród emigrantów i z wielkiem uzna- 
niem wyrażał się o gen. Wranglu, 
Fiedorow mówił, że gen. Wrangiel 
uchyla się od jakichkolwiek stosun- 
ków z jege organizacją. Szulgina 
proszono aby postarał się wpłynąć na 
generała w kierunku zmiany jego 
poglądu ma organizację Fiodorowa. 
Wszystkie wątpliwości co do organi- 
zacji Fiedorowa po tych rozmowach 
rozwiały się. W czasie trzeciej rozmo- 
wy Fiodorow zakemunikował Szulgi- 
nowi, że jego organizacja posiada 
dość siły aby s wać obalić Sa- 
wiety, Z człenków organizacji 
«Trust» Szulgia poznał 19 osób, 
szczególnie zapamiętał sobie niejakie* 
go M. W. Zacharczenko i Opperpu- 
ta. W organizacji panowała wielka 
rozbieżność zdań, jedni, jako koniecz- 
ny środek działania, uważali teror, 
który należy niezwłocznie rozpocząć, 
inni natomiast byli zdania, że jeszcze 
nie nadszedł czas, kiedy do akcji te- 
rorystycznej można przystąpić. Szcze- 
gólnie ostre i namiętne były starcia 
pomiędzy Fiedorowem i Opperputem. 

Po powrecie de Paryża Šzulgin 
nie chciał pisać o organizacji wew- 
nątrz Rosji, jedynie pod wpływem 
Fiodorowa, który twierdził, że jest 
rzeczą konieczną aby emigracja się 
dowiedziała, że Rosja mimo bolsze- 
wików żyje, Szulgin zgodził się pod 
warunkiem, aby kierewnicy „Trustu* 
przejrzeli rękopis, mająć na względzie 
bezpieczeństwo ich organizacji, Umo- 
wa ta została wykonana, rękopis po- 
szedł do Moskwy, Z książki wykre- 

HEL. ROMER. 

MOCE NOCY. 
Justynka wyciągnęła ramiona do 

cichej nocy, która westchnęła z nią 
razem wonnie i głęboko, mrugnęła 
zmów małanka, jakby cichutko dawa= 
ła znać, że w jej głębiach, daleko,jcoś 
się dzieje, coś ona w swej czarnej 
przestrzeni tworzy, że fermentują soki 
w łonie ziemi i w ciszy, nie zmąco- 
nej obecnością człowieka, nie deptana 
jege niespokojną, ciekawą, brutalną 
stopą, może obmyślać sobie prawiecz- 
nym, a wciąż nowym sposobem wy- 
danie ma świat słoneczny wciąż na- 
wych form życia, wypędzania z ciąż- 
kiej, ciasnej ciemnicy gleby, strzelis- 
tych kształtów trawy, kwiatu, drzewa 
i celu najwyższego stworzenia wszele 
klego: owocu, który jest życia każdej 
istoty jedynem usprawiedliwieniem. 

Nieśwładomie odczuwała to smuk- 
ła justynka, patrząc swemi siwemi o- 
czami w dalekie cienie i larwy, kształ- 
tów, rozłażących się w nocnej fpo- 
moce, jakby przedmiety również po- 

- trzebowaly odpoczynku i rozsnuwały 
swe wiązadła w omdleniu i pewnym 
bezwładzie. Chaty, drzewa, płoty, ka- 
mienie, pokładła nocka letnia, ciężka, 
parna, ku ziemi Spać, roztopił się cały 
świat w miękkiej, granatowej ciszy i 
edpoczywał zmęczony upałem dzien- 
mytn i pracą. Ale mie, w głębinach, w 
przepaścistych  zamarkach _ świata, 
wciąż się tworzyło ceś, co było to 
samo i inae. Pierwiastki życia w lu- 
dziach, w roślinach i zwierzętach, rzu- 

cone w każdy żyjący twór nakazem, 
niepojętym ani w swym początku, ani 
końcu, tworzyły się w łonie kobiety, 
czy samicy zwierzęce, w ziemi i w 
wednej toni, nowe istnienia, dalszy c'ąg 
złączenia 1 rozwoju  polęg, na 
których: sią wspiera wielka budo- 
wa wszechświata, początek, wzrost i 
rozwój niezliczonych dzieci ziemi, 
dzieci ludzkich czy zwierzęcych, po- 
tomstwa roślin ptaków, Czy ryb... 
wszystka ta cudowna i niepojęta, 
elbrzymia i drobnostkowa, pełna 
rozkoszy i cierpień robota, właśnie 
teraz, w mocnej tiszy i samotności, 
stawała się trochę zrozumiałą i niby 
widoczną. Wszystkie inne sprawy 
powierzchowne i przelotne, zziajane 
niesowstrzymanym swym biegiem, 
tak częs'o  bezcelowym, głupim i 
okrutnym, przyczaiły się niby zdysza: 
ne psy gcfcze i na tej półkuli odpo- 
czywały z makazu słońca. Tamta 
jednak nie mogła ustać, odpocząć, 
ni przerwać choćby na chwilę swej 
pracy twórczej, popychającej gleb 
ziemski, po drodze jego istnienia, 
Zachwiać się niemogła jego równo: 
waga mi prawidła. Mogli ludzie nisz- 
czyć wszystko co w koło siebie 
rozrzucili, jako objaw siły ducha i 
ciała, mogli unicestwiać siebie wzajem, 
mogli dla fikcyjnych swych celów, 
dla wytworzonej przez siebie fanta- 
zji, rzucać śię przeciw tym celom 
globalnym by je zahamować czy 
spaczyć, Czyniło to w całym ukła- 
dzie sił przyrody akurat tyle, co 
przejście myszy przez mrowisko, co 
much , dokuczająca słoniowi. Działy 
się rozmaitości po wierzchu, tamtym 

siłom było to obojętne. Nawet gdy zaraz ty | za jego wychodź, i jego 
drżała ziemia, gdy chwilewy wstrząs 
targnął jej łonem, koawulsją wszystko 
niszczącą, i to nic nie znaczyło i nic 
nie przeszkadzało, i to przechodzi: 
ło po wierzchu, a w głębinach wszel- 
kiego jestestwa rzecz najważniejsza 
powstawał: jednako silna, trwała i 
niezmienna, 

Olbrzymia ta potęga niezachwiana 
i przemożna, w takie ciche, letnie no- 
ce, ;wysyłała z  przestworów . jakieś 
niedające się określić fale, odczuwa 
nę przez istety, nie mogące ani w 
przybliżeniu zrozumieć 6 co chodzi 
Czują tylko. Psy cicho skomlą przez 
sen, ptak czasami trwożnie zapiszczy 
zwierz leśny i polny przypadnie pier: 
sią do ziemi, ryba płuśnie nagle 
skrzelami o trawy wodne, [drzewa 
zachwieją się, zaszumią, i kwiaty za: 
pachną, jakby ich kieichami ktoś 
zakołysał. 

W takie noce żonki słodziej tulą 
się do swoich mężów, a dziewczęta 
stękają smutne w zimnej pościeli albo 
bisgrną w objęcia ciemności, i szuka: 

ja, wołają. nie głosem, duszą wołają, 
tego, kogo im noe gorąca i mec no- 
cy wołać każe. 

Kogoż ona, ta justynka powoła 
do siebie, kiedy nikogo takiego nie 
wspomina, żeby jej był do serca, do 
duszy?  „Chłopcy.. cóż chłopcy? 
Zwyczajnie... menszczyzny... wiadomo 
co, Sunie się, kochanńe rozmowy za” 
prowadza, tancuje na wieczorynkach, 
kiedy, to i cukierków, ci obarzanków, 
a kiedy piernika, ci wstonszki kupi, 
ci chusteczka na głowa sprezentuje, 
i już on myśli że taki ważny, że 

słuchaj, jemu dzieci ródź, i wszystko. 
Lepiej mnie tymczasowie przy Mamu- 
ni ostać, swojo wolo pożyć na šwie- 
cie, na Bożym; swoja, nie mężowska 
dola - niedola przeżywać. Nu, tak 
czegeż mnie tak nudno, tak nudno, 
na sercu," przemyśliwała Justynka. 

Powoli, wzdychając i chcąc-nie- 
chcąc, wyłazła z za płotków ojcow- 
skich i zaczęła iść przed siebie. Bała 
się trochę, niebardzo. Ba i czego? 
Strachy nie chodziły po tej wiosce, 
cmentarz był daleko, nistoperze tylko 
blisko domu latały, a psy znajome, 
to i czegoż? A jakoś cięgnęło, tam, 
dałe]. Kiedy stanęła u wrót wiosko- 
wych, doleciał jej uszu daleki jedno- 
stajny, mrukliwy szept boru i zapach 
łeśiy po przez zimne mgły łąki o- 
toczył, jakby się tam całyświat odsłonił, 
jakby tu dopiero był początek egrom- 
nego świata. Mrugnęło kilka wigk- 
szych gwiazd na ciemnem niebie, 
szczeknął tu i tam pies senny, zare- 
chotała żaba w sadzawce, jedna dru- 
giej coś sobie powiedziały i zmilkły; 
gr dojrzewających jabłek szedł 
od sadu, smaczny, jędrny, aż zdawa- 
ło się sók winny czuć w usiach, Że- 
by to poszukać, wyinacać ręką krągly, 
chłodny kształł owocu i  zaiopić 
zcierpłe zęby w twardym krasnym 
miąższu, piszczącym soczyście pod- 
ukąszeniami całej szczęki. Leniła się. 
Wszystko się w niej roztapiało w 
ciemną, miękką ciszę... 

Daleko, daleko doleciał leciutki 
tupot po twardej drodze. Nie prędki, 
nie grožay. Tupu-iupu, fupu-tupu 
odbijała drega idąca z dali i mijają- 

ca wioskę, głos tęgiego kroku nieśpie- 
sznego rumaka; coraz był bliżej, dosły” 
Szała Justynka miły, dźwięczny s:częk 
wędzidła, poparskiwanie i cichy, me- 
lodyjny gwizd. Zastygła w oczekiwa- 
niu. Z gęstwy cieniu poruszyła się 
wielka bryła, jak oderwana od masy 
chmura i naparła się na wrota, za: 
kiął ktoś od djabłów i posypały się 
skry krzessnego ognia, bujny płomyk 
bučhną! od zapalniczki, na mgnienie 
oka ujrzała Justynka zawieszoną w 
powietrzu twarz młodą, bez zarostu, 
oczy, których spojrzenie zdawało się 
ją wynajdywać i kłuć ostrym błyskiem, 
Bszwiednie cofaęła się w gąszcze 
zdziczałych malin, szeleszcząc niemi 
głośno. : 

— Czy tam kto szamocze się w 
krzakach, hel? No, gadaj kto ty tam, 
bo strzelać będę,—ozwał się głos 
bardziej żartobliwy niż groźny. Justyn: 
ka odparła też bez wielkiej trwogi, 
głosem podszytym śmiechem. 

Aj, mie strzelaj panićz, a to 
człowieka skrzywdzić możesz. 

— Człowieka? A to słyszę baba 
odzywa się... i zdaje się po głosie, 
młoda. Co ty? Krzywdy swojej szu- 
kasz? Jeżeli stara, to czarownića na- 
pewno, © półaocku po ziólki wyszła, 
a jeśli młoda, no, to do chłopca leci, 
śpieszaj że, śpieszaj, tylko drogę po- 
wiedz,—mówił z ciemności głos mło- 
dy i niedbały, 

— A ot żesz, i nie stara i nie do 
chłopca, zaśmiała się Justa. 

E, to może młoda czarownica, 
bo czegoż po nocy łazi, ludzi pocza- 
rijesz, podróżnych, spokojnych, chodź 
przeprowadź konia, bo ot iść nie 

ślono tylko kilka niewielkich ustępów, 
opisujących techniczne szczegóły. Po- 
zatem całość pozostała bez  po- 
prawek. 

„Trast*—ekspozyturą GPU. 
W końcu kwietnia — pisze Szul- 

gin—niespodzianie spotkałem w Pa- 
ryżu jednego z zagranicznych człóne 
ków «Trustu», który oświadczył, że 
Opperput uciekł z Moskwy i że sy- 
tuacja „Trustu“ jest bardzo niepo. 
myšina, Nic więcej nie chciał mi po- 
wiedzitć, obiecując, że nadeszie póź: 
niej wyczerpującą wiadomość. Wiado- 
mość tę otrzymałem w końcu maja, 
ale nie mogę zaręczyć, że jest ena 
wyczerpująca. O ile mogę zrozumieć, 
rzecz miała się następująco. Podczas 
jednej pamiętnej dyskusyj pomiędzy 
Fiedorowem a Oskarem Oitowiczem 
Opperputem Zacharczenko nieoczeki- 
wanie oświadczył, że Oaperput jest 
członkiem Czeka od roku 1921, a o- 
becnie służy w GPU. Ale mało tego. © 
Ficdorow i inni też należą do GPU. 
w ten sposób „Trust* stanowi ekspę* 
zyturę GPU. Opperput zawsze nie- 
nawidzil służby i dlatego postane- 
wił przerwać swoją działalność i z 
honorem przejść na drugi brzeg. 
Wiedział on, że za zdradę zostanie 
zabity i aby uniknąć tego losu za: 
proponował Zacharczence ucieczkę. 
Obaj uciekają, przechodzą pomyślnie 
granicę, przedtem jednakże Opperput 
składa dowody, że działa w tej chwili 
szczerze. W tym czasie w Rosji 
pod opicką Trusiu znajdowało się 
kilkadz'esiąt osób z emigracji, ludzi 
bezwarunkowo uczciwych. Opgperput 
wtajemnieza ich i doradza ucieczkę z 
Rosji baz pomocy „specjalistów* a 
własnemi siłami. Ludzie ci idąc za 
jego radą, pomyślnie przechodzą gra- 
nicą w dniu 10 go kwietnia. W dru- 
giej połowie kwietnia zagraniczni 
członkowie Trusiu zerwali wszystkie 
nici, łączące ich z Fiedorowem, któ- 
ry usiłował oskarżyć Opperputa © 
prowekację i proponował nawiązać 4 
ponownie stosunki. 

Skrucha Upperputa. 
Na emigracji Opperput zajął się 

pracą literacką. Dwie jego notatki 
były u Szulgina. Z tych materjałów 
korzystał, prawdopodobnie, Burcew. 
W zapiskach swych O„perput opo- 
wiadał, jak Czekiści zmusili go do 
wysługiwania się F edorowowi, jak ten 
ostatni zaprosił kapitana Sydneya 
Railly, którego później drogą najbar- 
dziej wyrof nowanych tortur zmuszo- 
no do zeznań, a następnie w czasie 
spaceru zabito. 

Czy można wierzyć Opper- 
putowi? 

Z Trustem już wszystko skończo- 
ne — pisze Szulgia, — być może 
więc, że Opperput mówił prawdę, ale 
również jest rzeczą prawdopodobną, 
że nie powiedział całej prawdy. Żad- 
nych innych źródeł oprócz opowia- 
daniapatentowanego czekisty Opperpu' 
ta niema. Dalsze losy Oaperputa tyl- 
ko utrudniają rozwiązanie zagadki. 
Być może został on zabity, lub może 
znowuż powrócił na łono @. Р. Ц; 

Rezultaty dzjałalności G. P.U. 
Trzeba stwierdzić, pisze dalej 

Szulgin, že Fiodorow-Jakuszew I kom- 
panja, jeżeli wierzyć Opperputowi, 
istotnie sprytnie wielu z nas otuma- 
nili. Działalność Ich jednak nie była 
krwiożerczą. Na sumieniu mają śmierć 
Sidneya Railly, natomiast nikt o ile 
wiem z emigracji rosyjskiej nie zagi- 
nął, Trust starannie ułatwiał powrót 
znanym i nieznanym emigrantom, 
znajdując widocznie specjalne zado- 
wolenie w znęcaniu się nad naiwncš- 
cią biednych ludzi, którzy jak ćmy 
lecą na ogień — niegasnące światło 
Rosji. Ostamie sądy i kaźnie, 0 ile 
wiem, odbyły się bez udziału Trustu. 

—< 

chce, — wciąż wesoła-drwiąco mówił 
głos męski. Justynka przycisnęła ko- 
szulę rękami na piersiach i aż się 
zaniosła z cichego śmiechu. 

— Lękam się ja po nocy, panicz 
żesz swojego konia lepiej znasz, on 
mnie nie posłucha. 

— Ot sprebój, tylko podejdź, 
posłucha on, posłucham i ja, jeżeli 
co ładnege powiesz, chadzi, durna, — 
tym samym rozwleklym sennošcią, 
niedbałym o nią głosem wabił, 

Justynka starannie wkręciła się 
plecami w gąszcze małin głębiej, czu- 
jąc że coś ją w dołku piecze i za 

piersi 2 jakby już tam Boże 
strzeż, (a Bożyńka daj) była tuż kolo 
tego konia i tego Pana, „O! czego 
ja wyszła po nocy, ot czego mnie z 
chaty wyparło, doli szukała, znaczy 
się”. Mitczała, milczał chwilę i jeź- 
dziec,izajęty zapaleniem papierosa, koń 
pobrzękiwał sobie wędzidłem, potaku- 
jąc wszystkiemu debrotliwie. 

— Ne jakże będzie, sam polazę 
wrota otwierać?  Czegoż ty się 
lękasz? Zjem czy co? Ech, ty, czekasz 
až on przyjdziel?... 

— Jaki on? zatrzęsła się Justyn- 
ka,—„f0 panicz gadasz, nikogo ja nie» 
czekam, tak sobie wyszła gorąco w 
chacie stało, tłumaczyła się gorliwie, 
ogarnięta straszrą myślą co też to 
słowo on znaczyć może? A nuż nie- 
pizyjačiela rodu ludzkiego, Pana ciem- 
ności, którego imienia lepiej nie wy- 
mawiać o północku. 

— QGerąco (tobie było, ajaj, nia 
bój się, jak jego spotkasz będzie to: 
bie jeszcze cieplej.. ogaiem spali,



B>podiegiość. 

! 

RAZEM. 
Poniżej zamieszczamy „znak wi- 

domy* szczęśliwego połączenia się 

organizacyj b. Wejskowych w Wilnie. 

Fakt ten jest nader radośny. Tak jak 

jedynem jest wojsko polskie, tak jed- 

ną powinna być organizecja byłych 
wojskowych, wewnątrz której powin- 

my panować szacunek wzajemny i 

szacunek do różnych tradycyj wojsko: 

wych. Czy na Murmaniu, czy pod 

Kościuchnówką. ci którzy się bili, 

równie kechali Polskę. Wódz armji 
polskiej marsz. Piłsudski nie taił swe- 
go ukonientowania na wiadomość © 

połączeniu się organizacyj  wileń- 

skich. 
Cieszy nas to specjalnie, że Wil- 

no tu daje przykład, za którym mamy 

nadzieję wkrótce pójdą i inne woje- 
wództwa wschodnie, a potem może, 

że i w reszcie Polski zaciekłość par- 
tyjna przestanie tak ludzi swędzić i 

piękna idea solidarności i jedności 

polskiego żołnierza i tam zwycięży. 

STATUT 

Związku Organizacji b. Wejskowych 

Polskich Województwa Wileńskiego. 
i 

Wstęp. 

Wobec doświadczenia, osiągnięte- 

go w kilkuletniej działalności rozdre- 

bionych erganizacyj b. wojskowych, 

przedstawiciele organizacyj, działają- 
cych na terenie Województwa Wilen- 
skiego, jak to: Kresnwege Związku 
Weteranów z r. 1863, Związku Ofi- 
cerów Emerytów, Związku Oflcerów 
Rezerwy, Związku Podof.cerów Rezer- 
wy, Związku Legjonistów Polskich, 

Stowarzyszenia Dowborczyków, Zwią: P 
zku  Hallerczyków, Stowarzyszenia 

Rezerwistów i b. Wojskowych w. P. 
eraz Legji Inwalidów Wojsk Pol- 
skich 

w rozumieniu ciążących na by- 
łych wejskowych obowiązków spo- 
łeczno-państwowych, pomni ofiar i 
trudów wspólni: na ołtarzu Ojczyzny 

„złożonych, mając na wzgiądzie prze: 
dewszystkiem dobro Narodu i Pań. 

stwa, a przyiem skuteczność wapol- 
nej obrony praw i interesów b. woj- 

skowych, wynikających z tytułu od- 
bytej czynnej służby wojskowej i 
przynależności do wojska polskiego, 

uznali za konieczne i celowe sta- 

nąć ramię przy ramieniu, w szeregach 
jednolitej organizacji, współpracując 
madal z samozaparciem i wytrwale w 

imię ideałów, które przyś wiecały bo- 

įownikom Polski o Jej Wolność i Nie- 

tym też celu i przeświadczeniu 
© deniosłości dokonania dzieła kon- 
solidacyj ogółu b. wojskowych na te- 
renie Rzeczypospolitej Polskiej zasta- 
je założony w Wilnie Związek Orga* 
nizacji Byłych Wojskowych Polskich 
Województwa Wileńskiego o statucie 
następującym: 

i. Nazwa, teren i zakres działalności. 

$ 1. Zrzeszenie nosi nazwę Zwią- 
zek Organizacyj b. Wojskowych Pol: 
skich Wołewództwa Wileńskiego (w 
skróceniu ZOW) i jest organizacją 
beznartyjną. 

$ 2. ZO.W. działa na terenie Wo- 
jewództwa Wileńskiego i ma siedzi- 
bę zarządu w Wilnie. 

8 3. Z.O. W. jest osobą prawną, 
może nabywać i zbywać majątek nie- 
ruchomy; zawierać umowy, wydawać 
i przyjmować wszelkie zobowiązania 
it. p, oraz ma prawo przy zacho- 
waniu  ebowiązujących przepisów 
przedsiębrać wszystko, co zmierzać 
będzie do zapewnienia b. wojsko- 
wym polskim - rozwoju w dziedzinie 
duchowej i materjalnej, tudzież spraw= 
ności fizycznej i wojskowej. 

$ 4.Z. O. W. posiada własną pie- 
częć, godła i sztandar. 

Ii, Zadania. 

$5 Z. O. W. zrzesza pod jed- 

nem wspólnem kierownictwem Orga- 
mizacje weteranów, emerytów i inwa- 
lidów wojskowych, rezerwistów i b. 
wojskowych W. P., działające praw» 
nie na terenie Województwa Wileń 
skiega (samodzielne i fijalne) w celu 
organizowania ich dla potrzeb Pań 
stwa, pracy  społeczno-państwowej 
i kujluralno-oświatowej oraz dla 
wspólnej obrony ich praw i intere- 
sów. 

Uwaga: Zrzeszońe organizacje 
zachowują swa staiuty, wynikające z 
nich prawa i obowiązki oraz zależ. 
ność od swych zarządów. Wspólne 
kierownictwo, sprawowane przez ОГ- 
gana Z. O. W. dotyczy spraw wystą- 
pień wspólnych i realizacji zadań 
wyszczególnionych w $ 6 statutu.. 

$ 6 Z, O. W. ma na celu: 
1) współdziałanie z władzami rzą- 

dowemi w pracach mad utrwaleniem 
bytu Peństwa Pelskiego, Jego Nie- 
podległości, całości, potęgi i bezpie- 
czeństwa; 

2) współdziałanie z władzami rzą- 
dowemi w akcji grzysposobienia wej- 
skowego i wychowania fizycznego; 

Uwaga: Nadzór nad dziclalno- 
ścią w tej dziedzinie należy do orga 
nów państwowych, kierujących akcją 
P. W.i W.F. 

3) ułatwienie zrzeszenym organi- 

SŁOWO 

PORTA WADCZNTENY OPERA DR ORTRCTERACNE 
Za spokój duszy 

  

Fil. Ignacego MANTEUFFLA 
odprawione będzie w Koścele w Dobroczynności przy ui. Wijeńskiej 

Nr 23, w piątek dnia 21 października o godz. pół do dziewiątej rano 

nabożeństwo żałobne, na które krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

zaprasza 

Koło Filistrów i Konwent Polonia w Wilnie. 

ERTREBUEDZEZZ NE RIEDCNOGEŻ MEU] obecnym poruszanej w nim sprawy. 

W/ Piątek 21 Października w 7-mą rocznicą śmierci 
w Kościele Św. Jana o godzinie 9 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne 

2 fza spokój duszy 

Ś. P. Marji—Adeli z Bejnarów Przeborowskiej 

    

  

о czem zawiadamiają MĄŻ i CÓRKI. 

zacjom wykonywania ich zadań statu- nymi sposobami szkodliwym dla Pań- W., którzy wchodzą z wyborów są 
towych; 

4) występowanie z wnioskami do- 
tyczącemi praw i interesów członków 
zrzeszonych organizacyj, wyrikających 
z tytułu odbytej czynnej służby woj- 
skowej i przynależności do wojska 
olskiego; 

5) działalność społeczno-państwo- 
wą i kuliuralno-oświatową; 

6) kształcenie wojskowe członków 
zrzeszonych organizacyj oraz potęgo- 
wanie między nimi ducha narodowe« 
go i wojskowego; 

7) opiekę koleżeńską nad weiera- 
nami, emerytami i inwalidami wojske- 
wymi i ich rodzinami, oraz mad 00 
trzebującymi pomocy materjalnej 1 
moralnej b. wojskowymi, tudzież u- 
łatwienie korzystania z pomocy lekar- 
skiej, kuracyjnej, jako też prawnej; 

8) pośrednictwo pracy. 

Ill, Członkowie. 

$T. Członkiem Z. O. W., poza 
organizacjami, wymienionemi na wstę: 

pie, może być każda inna pokrewna, 
działająca prawnie na terenie „Woje- 
wództwa Wi'eńskiego. 

$ 8. Przyjęcie organizacji uchwala 
Walne Zebranie Delegatów na wnio- 
sek zarządu przyjęty większością 3/4 
głosów. 

$ 9. Zrzeszóna organizacja może 
wysiąpiė z ZO-W. na skutek umo- 
tywowanego powiadomienia o tem 
zarządu Z. O. W., po uregulowaniu 
wszelkich rachunków. 

Powiademienie takie winne być 
oparte na prawomocnej uchwałe о- 
gólnego zebrania członków tej orga* 
nizacji. 

$ 10 Zrzeszona organizacja może 

być wykluczona z Z.Q.W. o ile nie 

stosuje się do |statutu, lub postępuje 

wbrew uchwałom walnego zebrania 
delegatów. 

11. Wykluczenie organizacji 
uchwala Walne Zebranie Dzlegatów 
ra wniosek zarządu, 
szością 3/4 głosów. 

IV. Obowiązki i prawa członków. 

$ 12. Zrzeszone organizacje ebo- 
wiązane są: 

1) przestrzegać ściśle przepisy sta- 
tutu i regulaminów Z. O. W. oraz 
zarządzeń władz jego. 

2) brać, wedle możności, czyniiy 
udział w pracach Z, O. W, 

3) płacić wpisowe składki i po- 
nosić inne ciężary przez władze Z.O. 
W. ustanowione, 

4) przeciwdziałać wszelkimi legal- 

powzięty więk- 

stwa i Armji Polskiej działaniom, 
oraz wspierać wszelką czynność ku 
takiej ochronie skierowaną. 

$ 13. Zrzeszone organizacje mają 
prawo korzystania ze wszystkich u: 
rządzeń Z. O. W. oraz z przwa wy- 
borczego czynnego i biernego. 

V. Organizacja władz. 
$ 14. Organami Z O. W. są: 1) 

Waine zebrania Dalegatów. 2) Zjaz- 
dy Powiatowe. 3) Zarząd Z. O. W. 
4, Zarządy Powiatowe. 5) Komisja 
Rewizyjna. 6) Sądy Hanorowe, oraz 
7) Sąd Rozjemczy. 

VI. Walne ZebranieżDelegatów. 
$ 15. Walne zebranie delegatów 

składa się z delegatów w liczbie 3 od 
każdej zrzeszonej organizacji i zu oły: 
wane jest najdalej w marcu każdego 
roku kalendarzowego, celem rozpa- 

trzeria i zatwierdzenia regulaminu, 
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewi- 
zyjnej, bilansu za rek ubiegły I bud- 
żetu oraz planu działalności na rok 
następny, rozpatrywania uchwał zjaz= 
dów powiatowych, wniosków delega- 
tów, skarg na decyzje zarządu i t. p. 
jak również celem wyborów. człon- 
ków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Honorowego Il instancji. 

$ 16. Dla prawomocności uchwał 
walnego zebrania delegatów keniecz- 
na jest ebecność najmniej połowy 
liczby delegatów zrzeszenych organi- 
zacyj. O terminie walnego zebrania 
delegatów zrzeszone organizacje win: 
ny być powiadomiore przez zarząd о 

Z. O. W. przynajmniej w terminie 
dwutygodniowym. 

$ 17. Wszelkie sprawy Są rozstrzy- 
gane na walnem zebraniu delegatów 
zwykłą większeścią głosów z wyjąt- 
kiem wypadków przewidzianych w 
statucie, 

VII. Zarząd Z, O. W. 

$ 18 Członkowie Zarządu Z. O' 

wybierani ua jeden rok przez Walne 
Zebranie Delegatów. 

$ 19 Zarząd składa się z 8 wy- 
bieralnych członków i 5 zastępców. 
oraz z prezesów, względnie ich za- 
stępców zrzeszonych erganizacji. 

$ 20. Prezesa Z. O. W. wybiera 
walne zebranie delegatów bszpośred- 
nio zwykłą większością głosów. 

$ 21. C:łonkowie Zarządu, wspól: 
nie z prezesem wybierają z pośród 
siebie Komendanta, 4 vwice-prezesów, 
2 sekretaczy, skarbnika, 2 zastępców 
Komendanta, księgowego, gospoda- 
rza, bibljo'ekarza, adjutanta i strzelni- 
czego, oraz ich zastępców. 

$ 22, Do Prezydjum Z. O W. 
wchodzą: prezes, l szy wice-prezes, 
komendant, sekretarz i skarbnik. 

$ 23. Dia prawomocności uchwał 
zarządu potrzebna jest obecność przy- 
najmniej połowy członków zarządu, 
w tem prezesa lub 1-go vice prezesa. 

$ 24. Wszelkie prace w Zarządzie 
prowadzone są sekcjami. Na czele 
sekcji stać musi członek zarządu. 

$ 25 Do kompetencji zarządu. Z. 
O. W. należy: 

1) zwoływanie walnych zebrań de- 
legatów w przepisanym terminie oraz 
nadzwyczajnych w miarę potrzeby lub 
na żądanie 1 | 3 członków, a to naje 
później do miesiąca od daty zgłosze- 
mia żądania; | 

2) wykonywanie uchwał 
zebrań delegatów; 

3) prowadzenie rachuakowości; 
+ rozporządzanie majątkiem Z. 

walnych 

5) wydawanie wszelkich innych 
legalnych zarządzeń - 

Uwaga: Stosownie do $ 6 punkt 
1i2 zarząd Z.O. W. do 
następnego miesiąca składa szczegó" 
łowy memorjał o swej działalneści 0- 
raz potrzebach P. Wojewodzie Wi- 
leńskiemu i P. D-cy O. K. U. 

(D. NJ) 

Sprawa budowy mostu przez Wilję, 
Wobec nieścisłych informatyj ja- 

kie się ukazały w prasie o projekto- 
wanej przez miasto budowie mostu 
przez Wilję, Magistrat komunikuje, 
że onegdaj przybył z ramienia Mini- 
sterstwa Robót Publicznych de Wil- 
na p. inż. Kalinowski z powiadormie- 
niem, że Ministerstwo skłonne jest 
wybudować most przez rzekę Wilję 
dla potrzeb mlasta i wojskowości z 
tem, że udział miasta wyraziłby się 
w. częściowem pokryciu kosztów, przy- 

cztm konstrukcję mostową Min. Rob. 
Pubi. ofiaruje miastu. 

Wobec istnienia dwóch mostów 
Zwierzynieckiego i Kalwaryjskiego, 
miejsce ustawienia 3 go mostu winno 
znaleźć się na pewnej odległości 
od istniejących i winno być uzgod- 
nione z wymaganiami wojskowości. 

Sprawa ta będzie omawianą w 
Magóstracie I wejdzie drogą przyjętą 
> oe posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

O z 5 ————— _ 

warem obleje, będziesz piszczeć dziew- 
czyneczko, będziesz modlić się łaski, 

—płynął ku niej głos z ped iskry dy- 
miącej, zawieszonej wysoko i ukazu- 

jącej šekundowy obrazek gładkiej 
twarzy z ciemnemi dołami oczu i bia- 
łe rzędy zębów. 

— A Jezus, a Jezus, proszę tak 
mie mówić, nadto straszno po mocy 
takich słówek słuchać,—modliła się 
Justynka dygocząc. ; 

No to podejdź wrota otwo- 
rzyć, bo dalibóg będę stać do rana, 
a nie zejdę. 

—  Skolejesz panicz nie ruchając 
się i zleziesz,—znów odzyskała rezon 
dziewczyna. | 

O, wiem ja czemu nie chcesz 
podejść, rzekł znów z politowaniem 
głos z ciemności— biedulka, szpetna 
ty musisz być jak małpa ostatnia i 
gęby swojej paakudnej nie śmiesz 
pokazać... Oi dlaczego, już ja rozu- 
miem, już ja widzę nawet w ciemno- 
ści... aach, biednaż ty dziewczyna, 
dlatego i bez kawalera, i sama po 
krzakach łazisz, czekasz musi być 
że może djabeł zlituje się, weźmie, 
bo ludzie nis chcą. 

— W imie Ojca i Syna i Du- 
cha, przeżegnała się Justynka na 

głos, dodając jednocześnie w myślł 
pobożne życzenie «kap ty skis», —«już 
to i z grzechem takie głupstwy ga 
dać,» mówiła szczękając zębami i 
trzęsącemi rękami rozgarniając krzaki, 
by prędzej stanąć Go oszu temu 6: 
skarżycielowi i przekonać go jak da- 
lece był w błędzie, 

Jasna jej twarz, otoczona roz- 
targanemi, jak len jasnemi włosami, 
znałazła się tak nagle na wysokości 

kolana j:źdzca, że aż się zaśmiał i 
dmuchnąwszy silniej w papierosa, po- 
chylił się szybko i chwycił |4 za ra- 
miona, Stała bez ruchu. Oa chwilę 
trzymał ją tak przyciśniętą de twar- 
dego sztylpa twardemi piersiami, któ- 
rych krągłość zapiekła go i pizeszła 
dreszczem przez kolano, potem zwal- 
niając uścisk trzymał chwilę rękę na 
chudem ramieniu, którego kruche ko- 
ści gniótł bezwiednie, 

— No, no, widzę, że owszem, 
niczegowata jesteś dziewczynka, na- 
wet można powiedzieć ładna— dobrze 
że podeszłaś, a tak nigdybym nie 
uwierzył, Oiwóż że wrota. 

Zaskrzypialy stare deski nie 

chętnie, ze złością, jak stara  ciocisz- 

cza «o przez prog chaty kawalerow 
nie puszczają do młodych, ostrzeg- 
ły, swoje zrobiły, szparkę tylko rozsu: 
nęły dla tego. mocnego wędrownika. 

Stanął zaraz gdy przejechał, 
koń zmęczony wyciągnął pysk w 
stronę studni stojącej opodal i natra- 
fiwszy na tyczkę grochu, przygarnął 
ją łakomą gębulą i zaczął zębiskami 
wciągać do pyska chrupiąc ile chwy- 
cić zdołał soczyste i słodkie pnącza. 

— No to i dziękuję, rzekł prze- 
jezny, —masz tu na obarzanki, zaczął 
szukać po kieszeniach. 

— A nie trzeba mnie... nie faty- 
guj się Panicz, bo nią wezma. 

— No to tak dziękują, — pochylił 
się niespodzianie, chwycił w pół pier- 
si, podniósł jak nić, (ot kiedy niocny 
stwierdziła pierwszym odruchem my: 
śli Justynka) i pocałował w same u- 
sta raz, drugi, trzeci i jeszcze kilka 
razy. Szarpnęła się trochę, nie bardzo, 
a potem to już wcale nie; jeszcze 

keń skaleczy tłumaczyła sobie, cho- 
ciaż stał poczciwiec spokojnie, chru- 
piąc swój przysmak pośpiesznie, by 
skończyć, nim się tam ludzie ze swe- 
mi sprawami załatwią. 

Opadła Justynka na bose piętki i 
zgarnęła nad tłlukącem sią mocno i 
bezładnie sercem, sztywną swą i zim- 
mą koszulę Inianą, obie pięści zac:- 
śnizte trzymała skrzyżowane pod bro- 
dą, zgięta mocno, broniąc szkaplerza, 
medalików, serca, piersi... wszystkie- 

go. Kto wis co tu dalej być mogło? 
to wie? Ona najmniej. Oz wie. Mił- 

czeli truchę dysząc. Papieros zgasł. 
Głos z ciemności szedł i był bliski, 
był łaskoczący teraz, bisgł jakby pa 
skórze, głaskał po gardle, ciągnął jak 
miód lepki, słodki, smołą czepiał się 
i pokrzywą parzył, co tam słowa... 
choć i słowa nie byle co... oj słowa! 
Tak mówił cień bez kształtu i twarzy: 

— No, cóż teraz* Przyswoiłaś 
się, a? Z chłopcem pocałować się 
mie grzech, to już tak Pan Bóg dał 
te przyjemności... wiesz co, zmęczo- 
ny jestem, koń też, a jakże: Chodź, 
zaprowadž do jakiej odrynki... па 
sianie dobrze spać, jeśli nie sa- 
memu... ale to już koniecznie i ty, 
bo sam lękać się będę w obcem 
miejscu.—Ś miech wesoły, rżący, обву» 
pał ją jak warem, końce palców mus- 
nęły policzek, zsunęły Się na ramię. 
Otóż tak, no rozumie się... 

Mdlejącemi rękami  mamacala 
żerdki płotu, i leniwie, płacząc 
z cicha, przewinęła się w ogród 
warzywny piekąc mogi w pokrzy- 
wach, ale w sercu gorzej piekło. 
„Odrynkal Oi tam i jest odrynka, 

ko pójść i niechaj sobie.. iane figlu- 
„ miech sobie i ja... + 2 . nych jo, ka let. Na posiedzeniu poszczególnych tych Bortkiewicza. Po wyborach omówio- 

komisji 
uzgednien'a wysuniętego przez miasto wyjaśniło się, że Towarzystwo otrzy= 

projektu, co ds wprowadzenia w ży- 

cie pomienionej ustawy miejskiej. 

rynka“ zamruczała półwyraźnie, do 
siebie i w przestrzeń, ale na pytanie 
gdzie, i słysząc ruch zsładania z ko- 
na, rzuciła się bez myśli, głową na 
przód przed siebie i skacząc, potyka- 
kając się, łamiąc cudze kapusty i 
botwinę, budząc psy, które rezszcze- 
kały się teraz wokoło, uciekała ser- 
deczni: chlipiąc i mos rękawem ko- 
szuli wycierają, Cuś ją adegnało, 
jakby ręką pchnął, jakby kto stanął 
między nimi, „Aniół stróż biały, czy... 
Boże bądź miłościw mnie grzesznej, 
co z8 mho wyrabia się tej nocy, musi 
na burza”... szepiala bijąc się w 
piersi i pochlipując z serdcez ym 
żalem „wolej by już była pokazała 
gdzie ta odrynka.. temu pańiczu... ot 
i prawda.. nie dobrze po aocy dziew- 
czętom chodzić. i nie obejrzysz się 
a złydni najdzi*... Nasłuchiwała jak 
z dala miarowy tupoi konia zadźwię - 
czał zgrzyiliwie (u i t"m po kamie- 
niach wioskowych, pieski zawrzasły 
i odprowadzały ed chaty do chaty, 
sygnał sobie dając wzajem, potem 
ucichły i tylko hen, hea, ledwie do- 
słyszalny przyleciał znów ten sam 
gwizd mełodyjny i jak nadszedł iak 
poszedł, niewiadomo skąd, poco i 
dokąd. 

Justynka wparła się w węgieł cha- 
ty i zaniosła się rzęsistym płaczem. 
Cóż? Zdaje się nic. A już ona nie 
swoja, ni mamuli, ni tatuni, a pre- 
chodiaszczaho młodzieńcał 

i siano miętkie, pachnące, ot tam tył- 

dnia 25 

wystawy Targów _ Półn.-Wsch. 

W dniu 24 b. m. o godz.8-ej wiecz. przygotowawczej do ogólnej wystawy 

odbędzie się w gabinecie prezydenta kresowej w Wilnie w roku 1928 
m. Wilna posiedzenie komitetu wy- 
stawy Targów Półaceno-Wschodnich 
p się odbyč w Wilnii w r. 
1928. 

tekton' cznej w Wilnie. Stowarzy- 
szenie 
nęło ostatnio projskt zorganizowania 
w Wilnie wystawy  architektonicznej 
Ziem Wschodnich. W związku z po- 
wyższem odbędzie się w dniu dzi: 
siejszym w lokalu Stowarzyszenia ze* 
branie, celem omówienia bliższego 
szczegółów 
tem weźmie również udział przedsta- 
wiciel m. Wilna. 

Wyjaśnienie. 
Artykuł «Narada w Magistracie»» 

który się ukazał w „Słowie* z dnia 
19 go b. m., był napisany bezpośred: 
nio po odbytej 6 go b. m. naradzie i 
nie został w czasie właściwym ogło: 
szony, skutkiem wielkiej ilości mate- a « 

rjału * dziennikarskiego, bardziej pil- „Enrilo 
nego. 

Oibyte następnie posiedzenie ma smak i zapach czystej 
wspólne Kapituły „Reduty* i przed- 
atawicieli Wil, Tow. Filbarmoniczne 
go, zawdzięczając bardzo życzliwemu 
stanowisku wzajemnemu, deprowadzi- 
łe do pożądanego uzgodnienia ży: 
czeń obu stren. Przez to stał się ar- 
tykuł całkiem nieaktualny i--na wy- 
raźną prośbę meją—nie miał być dru- 
kowany. 

Skutkiem fatalnego niedopatrzenia 
drukarni, ukazał się tak spóźniony na 

szpaltach «Słowa», wywsłując zdźi- 
wienie osób zainteresowanych i nie 
będąc zgodnym z faktycznym stanem 

kawy ziarnistej,— —nato- 

miast jest pożywniejszem, 
zdrowszem i znacznie tań- 

szem | 

Proszę się przekonać, 
„Enriloć można nabyć w 

każdym składzie 
kolonjalnym: 

Zważać na znak fabrycz- 
ny „młynek do k ^ 

Michał Józefowicz. ю > "> 

oraz wszelkie inne zbo» 
czenia mowy radykalnie 
usuwa Zakł, Lecz. dla Jąkanie 

цн S. Žylkiewioza, dit z2: 
rospekty bezpłatnie w kanc. @. 45 pp.             
  

"KRONIKA 
  

  

CZWARTEK z. ZZ powołanych do słaż 
: * : y wojskowej rekrutów do poszcze- 
O Das Wsch, sł. 6 gi 6 m. 08 oginych oddziałów. Wewnątrz oddzia» 

Jana K. Zach. sł. o g.16 m. 35 łów poczynione zostały odpowiednie 
jako ь przygotowania tak pod względem gos- 

Urszuli P« podarczym jak i administracyjnym. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Specjalnie wyznaczeni dyżurni podofi- 
Meteorologji U. S. B. cerowie mają nadzór nad przybywają: 

z dnia 19—X. 1927 r. cymi rekrutami, prowadzą ich do ką- 
) 751 piel, poczęm po ostrzyżeniu i umune 

durowaniu ostateczn e przydzielają do 
pododdziałów. Nowoprzybyli rekruci 
umieszczani są w osobnych izbach i 
w ciągu 24 godzin poddawani oglę: 

Gišnienis 
średnie 

Temperatura 
średnia, ) z 

Z Е ) Z dzinom lekarskim. Władze wojskowe 
poleciły otoczyć rekrutów przydzielo< 

Wiatr | ) PotudZachodsi nych do poszczególnych pedoddzia- 
przeważający łów specjalną troskliwą opieką, wy- 
Uwagi: Półpochmarno, 

Minimum za dobę -I- 2 
Maximum ха dobę +-9 Ё 
Tendencja| barometryczna stały wzrest ci- 
śnienia 

zńaczając do nich poważnych i tak- 
townych inktruktorów, którzyby się 
odnosili do rekrutów w myśl przepi- 
sów i regulaminów. Wszelkie madu* - 

KOŚCIELNA życia karane będą jaknajsurowiej. 
—(с) Wizytacje. kanoniczne. Wczo* : ' AKADEMICKAi 

raj dn. 13 b. m. dokonał |. E ks. — (o) Koła Prowincjona ne 
Arcybiskup R. Jałtrzykowski w to: pracują = W niedzielę dn. 23 b. m. 
warzystwie ks. kapelana W. Meyszte- odbędzie się zebranie Rady Delega- 
wicza wizytacji parafji w Ławarzysz- tów Zrzeszenia Akademickich Kół 

kasi, OWĖ konsekracji kości.ła ta: Prowincjonalnych o g. Il-ej rano w 
nego lokalu Ogniska Akademickiego (Wiel- 

; URZĘDOWA. ; — (e) Lustracja gmin w pów. ka 24), Na porządku dzieinym są 
aktualne s „ Między innemi: spra: 

Wil. Trockim. lnspektor pow. Wil.- wozdanie porn sobór władz Zrze” 
Trockiego p. Orlieki w towarzystwie: szenia oraz Komisji Rewizyjnej, usto 
swego zastępcy wyjechał w dniu sunkowanie się do Bratniej Pomocy, 
wczorajszym ma powiat w celu do- oraz sprawa nadchodzącego „Tygod: 
konania lustracji _ poszczególnych nią Akademika“, 
gain. UNIWERSYTECKA. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. We czwartek da. 20-go 
października r. b. o godz. 7-е] wiecz. 
w Sali Śaiadeakich Uaiwersytetu Prof, 
d-r Jan Szmurło wygłosi odczyt p. tu 
Gdzie i jak powstaje głos i mowa?" 

Wstęp 50 gr; dlą młodzieży 
gr. 

BAIEJSKA. 
— (x) Nowe przyrządy dla 

wileńskiej straży ogniowej. Ma- 
gistrat m, Wilna na ostatniem swem 
posiedzeniu postanowił zakupić w 
firmie  „Strażak” w Warszawie 400 
metrów gumowanego węża i 2 kom- » 

z 3 pzesowe ać dra- 20 
iny dla potrzeb miejskiej straży 

ogniowej. Koszta powyższego zaku- ZEBRANIA | ODCZYTY. 
pu wyniosą okeło 5.000 zł. Do na- — Z posiedzenia wydziału 
bycia tych rzeczy upoważniony zo- Hodowianego Wil. T-wa Rolni- 
stał komendaut straży ogniowej p. czego. W ubiegły wtorek odbyło się 
Waligóra, który w dn'u wczorajszym zebranie wydziału Hodowlanego Wil. 
wyjechał do Warszawy. е - Twa Rolniczego pod przewodnic- 

— (x) Uzgodnienie projektu twem przezesa wydziału p. R. ]. ŚlŹ- 
o przymusie kanaizacyjnym. W nia. Po wysłuchaniu sprawozdania p. 
zwłążkii z projektem wprowadzenia Wł. Opackiege z 10-dniowej wyciecze 

w Wilnie przymusu kanalizacyjaego, ki hodowlanel do F.nlaadji jaka od- 

we wtorek dnia 25 b. m. odbędzie była się w czerwcu rb. i referatu p, 

się w Magistracie posiedzenie ko- Chrapowickiego n. t. „Intratność ho- 
misji prawnej, we środę zaś 26 b. m. dowli i opasania trzody chlewnej na 
—komisji finansowej, we czwartek przykładach wziętych z majs, Wielkie- 
27 b. m.— komisji technicznej i w Soleczniki" przystąpiono de wyboru 
piątek 28 b. m. posiedzenie połączo- zarządu zw. kółek kontroli obór. Wye 

wyżej wspomnianych komisyj. bór padł na p.p. Śliź1ia, Strumiłło i 

omawianą będzie Sprawa no szereg spraw bieżących, przyczem 

mało tysiąc złotych na erganizację 
konkursów mleczności i pokazów ho- 

— (x) Posiedzenie komitetu dowłanych. 
Dabatowano też nad sprawą akcji 

ROZNE. 
(c) Wydawnictwa leśne. 

Odział wileński związku zawodowego 
leśników w Rzeczpospolitej Polskiej 
przystępuje wzorem lat ubiegłych do 
wydania kalendarza informacyjnego na 
rok 1928. Kalendarz zawierać będzie 
między innemi następujące działy: fa- 
chawc=eśny, informacyjay, Służbowy 
oraz literacki. 

Zaznaczyć należy, iż wydawnictwo 
wileńskie rozchodzi się w tysiącach 
egzemplarzy na całą Polskę, i jest 
przodujące w swoim zakresie we 
wszystkich nadleśnictwach. 

— (x) Album pam'gtkowy m. TEATR i MUZYKA, 
Wilna dla Poznania. Z okazji  Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
iX-g0 zjazdu Związku Miast Pol- po raz ostatni na przedstawieniu wieczornem 
skich, k'óry się odbędzie w Pozna- ukaże się «Komisarz sowiećki», cieszący się 
niu, Magistrat m. Wilna ufundował "2 pa, scenie niebywałem powodzeniem. 

dla Poznania pamiątkowe album z piwwasy 5 tuo Beri e Ai 
52 planszami architektury m. Wilna. sztukę Pollocka <Znak na drzwiach», graną 
Aibum ten wręczy na zjezdzie przed- z olbrzymiem powodzeniem na scenach eu- 

stawicielom m. Poznania v.-prezydent ropejskich. W roku bieżącym wystawił tę 
: nowość po raz pierwszy Teatr im. Słowac- 

m. inż. Czyż, który w dniu wczeraj- kiego w Krakowie, PE grana była rów- 
szym wraz z delegacją Rady Miej- nież z wielkiem powodzeniem. Niezwykle 
skiej udał sę do Poznania. 2 fear wizę Świetna obsada 

WOJSKOWA. ró! wr zh od wiciki SUKCOS. ‚ у 

— (c) Weielanie rocznika 1906 +* ówia Ada ze M. Dąb: 
W dniu 17, 18, 19 : 20 b. m. odby- rowski, St. Kawczyński, L. Detkowski, Z. 

— (x) Projekt wystawy archi- 

architektów w Wilnie wysu- 

projektu. W zebraniu



SŁOW O 

Opolski, N. Wyrwicz- Wichrowski, który sztu. Ok Urząd Zi i zę wyreżyserował. Wystawa nowa. ad szc emi w Wilna Pos. KARTOFLE : Dziś będzie wyświetlany dramat ję fi i 
sam valas Damas pAekiis Ua Es Žan TA E OK dle," rzdorove DI. Kenlgsterg | , „elekt Kinematograt | O Benz: ct". „Światło. Azji" ius ge. Wisla ei ais ES = No - AE a 2 Aa Enos ais niu w dniu 5 kwietnia 1927 roku postanowi: po: (różowe) i choroby skórne I Kuituralno-Oświatowy | 5 Przy udziale hinduskich aktorów pok scenarjusza wieszcza hinduskiego Niranjana Pala 
nieśmiertelrą Komiedją Józefa Biłzińskiegą łą zatwierdzić projekt scalenia gruntów wsi Deodary (biało) z do. Wo: Sala Miejska R cda AWA LALA 

  

    
  

  

  

            
   

     
             

     

  

  

Bierżynki 6 stawą do domu od M oraz całkowity zespół hinduski, Orkiestra Bd dynią Kaoda Rae W. Szczepa аао ОЫ ieržynka oraz gruniów pafis h 2 ickiewicza 4, nl, Ostr rt , Orkiesi jyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni 

„Pan Damazys. a to ze wzglętu ma ЖеМА ссуека Bjerżynka gminy Michałowskiej, po. 400 kg. wzwyż ma g. 912 p. 5-8 w. (ei. Oatrobramaka 5) | seans o godz. 10. W poczekalni koncerty radjo. Cena biletów: parter 60 gt. balkon 30 "gr za se s, znakomitego autora. Uro- wjatu święciańskiego. A na sprzedaż majątek W._Z. P. 39, Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5 i pół. 

prot. Wierzyńskiego. poprzedzi prelekcja Orzeczenie niniejsze uprawomocniło się Wielka rr i. sias Sr med. BSK х » w dniu 20 czerwcą 1927 roku. macje | zamówienia: Doktór med: 05 Kino- inę“ Ostatni cud sztuki kinematogr. w Moskwiel 6 

Нерм:е'а:]я:'!‹_›'_г::а_іа: Podalin Reka .,,_ Wobec powyższego Okręgowy Urzgd Wilno Wiloldowa 5-4* A, CYMBLER teatr „Helios Największe arcydieło filmowe doby obecne! „CAF Iwan Groźny Ё B Bigo Gia ias A Pa m. ję A Ziemskie ogłasza o zamknięci postępows- Tel. 11—72, тБ я ul, Wilefiska 38, w roli gł. najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, Leonidow i Askwa- aj maski DS A Ba io, nia scaleniowego w powyższej sprawie: е = S > wa LSA rowa. Sadystyczne rządy Z:  Bestjalstwa siepaczy carskich. Podczas seansów od g. 6-ej = Key para waty ka maty „ainętna Nr. 1710 VI. Wykwalifi kowanej ozopłciewe. Eicktotes orkestra bałałajek i mandolin. Seansy o g. 4, 6. 8 i 10 wiecz, R 

polską. W interpretacji J. Familier- Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po-kucharki i ap'eczkowejT3pia. słofice górskie. 1 та 66 i j į mes ai is ze daje do wiadomości publicznej, że Okr am poszukuję zaraz fa A 12, _ róg Teaie „Polonja E ais ia ok a Deo iii 2 Nė Monia mi p елаО Н best eoctica mecza") Koma Zemsta w nie Ba posedenja mj, adr w re Taak 22 5-4, fa mik, enemies 2, deox sianie p „Biała Niewolnica“ ол ЧЕ ааы ка Mia: Je duą a осВ hko Roch iu czerwca roku postanowiła akcji <Słowa». Z głównych: Włodzimierz Gajdarow, Liana Haid, Karola Vanela, Renee Harvibel. Ilustrax 
świetnego talentu J, Familier Wera rodai> saa o płowa A Go 

o 
® т ZN, wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickie, ję muzyczną gp 

jest wybiina indywidualność artystyczna i rze około 101 ha gruntów nadziałowych w MI ŁO DA inteli- j go, 

i 
Początek seansów o g. 4, 6, 815 i 1025, w 8 - 

- leżących do gospodarzy wsi Bukowo gminy gertną panna Doktór Medycyny .. 
gra subtelna, uwydatnizjąca i Е i 
kszta łtowani», dE a i wie leonpolskiej powiatu brasławskiego. Orzecze- p'szukuje posa- ŁUKIEWICZ 

i nie fo uprawomocniło się w dniu 9 września dy do dzieci, Chętnie choroby weneryczne, p i irklų ę 7 ę eryczne, 7029 I A. <Mszo Gd 3 WYs'ęp ], Familier-Hepnerowej od. 1927 roku. sak ATV BA? dzi Mapai sklep spożywczy, A dniecyięt 1 pad Ś. kalaszyw niai 
będzie się w niedzielę najbliższą 23 bm. o Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- na wyjszd, Ma świa: wejście z ul Ś ы bandet LE 

2 
Gdale, zam. tamže, 1698—VI 

12 m. 30 pp. Bilety od 50 gr. w asie daje do wiadcmości publicznej, że Okręgowa deci " 

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

      

  

  
  

  

  

  

& o wiz [icz { ; : deckich 1, przyj. 4—7. i Wiinie wcląg- 7030 i catu Polskiego odg. Il do 9 w. bez Komisja Ziemska w Wikia ga pozledzenia gaci © _ ргасу AE dec! przyj Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wiinie wcląg 030 I A. <Oszman Morduch»w Nalibokach, pow. Wo- przerwy, s Fer 6 maja 1927 roku aoi ce sł Pohulanka 14—2 V następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: KR: sklep spożywczy, galanteryjny i skór. Kul istniejo 

š len D o szalę A= e tów nądzi Šia asis DOZORCA DOKTÓR Dzłał A w dniu 24 września 1927 r. r właściciel Oszman Morduch, zam. tamże. 1699—VI 
ewnego. Dowiadujemy si „ około 416 ka gruntów nadzłałowych, należą+ — i ° 3 5 i dyrekcji Su R a y się, > de ck lo basis Rade asara OGRODNIK B Ginsberą 7012 1 A? <Żytyńska Malwina» w Wołożynie, ul, Wileń: E R IA. <Oszmnun Mowsza» w Nalibokach, pow. Wo: 

„Reduta“ wpłynęła owijny słobódzkiej powiatu brasławskiego, choroby weneryczne, SKA 5, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel ožyfiskim, sklep spożywczy, manufaktury I czapek, Firme ist. 
pismo b. dyrektora teatrów w Wilnie 2) około 100 ka runtów z majątku Zawierzj potrzebny Wymagane syfilis i skó "  Żytyńska Malwina, zam. przy ul. Krzywej w Wołożynie, niejeod i920 r, Właściciel Oszman Mowsza, zam. tamże. 
i Mńsku p. Markiewicza z propoz”- należącego do S raūrolie com Edmunda pg Amo 1 Wilno, ul. wiłeńska 3, В AA 1700—V] | 

ż i аы ska 62 godz. 4— . ое = 

PA h "a Pe = ona wolę ST hy A PARA to Pra; Pa a 6 jo 1 7013 1. A. <Akselrod Mota» w : ołhinowie, pow. 7032 |. A. «Palant Elja" w Dołhinowie pow, Wilejskim <hulance ra 8—10 dni w miesiącu. Orzeczenie Jost wośiocniia się W dhki y ód 4 agg, Wilejskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 r. Właściciel sklep skór. Firma istnieje od 1925 r Właściciel Palant Elja, 

ce R > pig” 27 sierpnia 1927 roku. Nr. 1712-VI. Zo, towóć *  Akselrod Mota, zam. tamże. 1682—VI zam. tamże. 1701—VI 
102, Ze organizować w te ni ее —— | arai ii i i i Okręgowy Urząd Złemski w Wilnie po» przez Starostwo a 7014 1 A. «Altman Izaak» w Wołożynie, Piac Rynkowy 2, 7033 1. A. «Podberezki Chaim» w  Wiszniewi у 

ri jak opery, WE daje do oiaanieści publicznej, że Okręgo- pow. Św ęciańskiego, Lekarze-Dentyści. sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 1924 r. Wła: _ Wołożyńskim, sklep mięsa. Firmą istnieje od 1024 r. Właśziciei 
Once! y, teatr minjaiur i t. p. Wido wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- i obywatejsiwo polskie — mm Śtiełel Altman Izaak, zam. tamże. 1683—VI Podberezki Chaim, zam. tamże, 1702—V; 

wiskazte organizowane by były wed- niu w dniu 6 maja 1927 roku postanowiła wyd. przez Starostwo Nali B Wołożyń 
Jug wskazówek dyrekcji „Reduty”. wdrcżyć postępowanie scaleniowe na ob- Wilejskie, na imię Lekarz Dentvsta „ 7015 1 A. «Baran Styra» w Nalibokach, pow. Wołożyń. 7034 1. A. <Podbereski Psjwa> w Wiszniewie, pow. Pr ja kb k s do 1 Sszsrze okcło 89 ba gruntów nadziałowych Stanisławy _ Marji R. MOZES skim, sklep spożywczy, galante ji i skór. F:rma istnieje od Wołożyńskim, jatka mięsna, Firma istnieje od 1926r. Właściciel EE + Eįmuję okres do należących do gorpodarzy wsi Ambrosienki __ Janowskiej. Wielka 5 m. 2 1910 roku. Właściciel Baran Styra, zam. tamże. 1684—VI Podbereski Fajwa zam. tamże. 1703—V1 

* miny leonpolskiej, powiatu brasławskiego. Ay z, 
PE" Orzerzenie to płakali się w dniu cy Tąć Trzyjawjond 030 do 2 1016 | A. «Baszuro Konstanty» w Nalibokach, pow. 7085 1 A. «Rabinowicz Morduch> w Wiszniewie, pow. 

BZBEBZZBMK ZEW: 6 września 1927 r.' Nr. 1719 VI Sk.ep „Okazja ZEE 07 Wołcżyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny oraz tytuniowy. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje ` = ' i od 4 do 7. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Baszuro Konstanty zam, od 1922 r. Właściciel Rabinowicz Morduch, tamż о Ural Zi Tw Wilni Wilno, ul. św. Jańska 8 Wydz. Zdr. 371. 1685—VI Ё uch, zam, tamże. 

Obwieszezenie. | (ae saaa an Te kane AE MA tamie. 2 irti 
: MP 2 я , ANY, -Dentyst: Dathinowi - i Komisja Złemską w Wilnie na posiedzen Lekerz. Dentysta 7017 |. A. <Ejdelman Lejzer> w Dołhinowie pow. Wi 

Aukcjonista Wileńskiej izby Skarbowej W dolu 5 kwietnia 1027 roku postanowiła AN Ty: Lombardo- , FRYDMAN lejskim, sklep towarów żelaznych. Firma istnieje od. 1918 r. PRO ECEKOWI CY. ukcjonista Wileńskiej zby Skarbowe : we kwity i rozmaite " L= tamži 1686 —V| 304 V B. «Bank Gospod. jeń Śmajklewicz, na zasadzie art. 1027 wdrożyć postępowanie ecaleniowe na obsza- s Zawalna 24 m, 8 Właściciel Ejdelman Lejzer, zam. tamże. ! . «Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział 

1030 UPC tudzież $ 33 Instr. o przymu- rze Około 231 ha gruntów należących do go- zy bp aaa Dla Przy gabinecie ' spe- ER w Wilnie» Dotychczasowy Prezesa Banku Gospodarstwa Kra- 
: ścąganiu państwowych 2 aliów spodarzy wsi Łotowszczyzna gminy teonpol kuna Rymieni h cjalne laboratorjnm 7018 |. A. <Ejngorin Josiel» w Ignalinie, pow, Świę. _ jowego dr. Jan Kanty SieCzkowski ustąpił z zajmowanego sta” 
RE “28 17 V 1926 © (Dz ia MG skiej, powiatu brasławekiego: kupna R ACYO zębów. sztucznych cłańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel nowiska,na jego miejsce mianowany został dr. Roman Górecki. 

Starbu Nr. 15) podzje do wiadomeści ogól: Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 7 W wzi " nA przyjmuje od O do 2  Ejngoria Josicl, zam, tamże, 168TVI Zastępcą dyrektora mianowany został dr. Leon Borysz. Udzie- moj, 18 w dniu 25 X 1927 r. o godz. Pitej 18 lipca 1927 rcku. Nr. 1721-V]. s. ROWE ni fd zoo й; lono prokury dla Centrali: Franciszkewi Dzięgała, Witoidowi 
  ł w sali licytacyjnej przy ul. Wielkie 7 в spe 

X. K6, odbędzie się sprzedaż z licytacji utżej Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- й > Lelarz-Denty sta 

wymienionych towarów należących do fir- Kekaidją Ziemioke КОа a pomedgono| LEKARZE. |, ANNA KSIEL- 
  

7019 I A. <Gerszater Kasryel» we wsi Pocii Woronji, _ Mieszkowskiemu, Janowi Koniecznemu, Czestawowi Howorka 
„ Wiszniewkicį pow. Wołożyńskim, eksploatacja lasu. 1 Józefowi Bialikiewiczowi, dotychczasowemu  prokurentowi 

Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Gerszater Kasryel, zam. _ oddziału we Lwowie. Prokura Władysława Murczyńskiego 

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      

  
  

  

    
  

  

  

  

  

m ilnie ma pos'edzeniu ° Wilnie, ul. Szopena 8—1. 1688— VI ustała. VI 
my «L. Tiktin 1 D Lewitas, sklep przy ul. w gniu 5 kwietnia 1927 roku odao WE CAM Hndrzejkowiczowa w p Ru 
Wielkiej 36, a mianowicie: 13 drmskich pait 

= : - 

i peł wdroż;ć postępowanie scaleniowe na ob: Giliński Izrael» w Ignalini $ sukiennych i gabardinowych, 20 garniturów 70“ 1, DU DA auto Elo AE RS o M. £ Kolfson choroby zębów, plom- | 1020 ТА, « ski Izrael» w Ignalinie pow. Święciań- Dział A w dniu 28-1X 1927 r. 
męskich | 220 metrów sukna i gabardiny, 179. ka untów nadziełowych Л. Ue bowanie i usuwanie  Skim, zawodowy skup drzewa w celu odsprzedaży. Firma 1014 1 A: <Minc.Rywka> w Tatach Wołożyń 

oszacowanych na ogólną sumę 2359 zł. 48 gy Fach o gospodarzy wsi Janczelewo weneryczne, — moCzo fch bez bólu. Porcelą: istnieje od 1926 r. Właściciel Giliński Izrael, zam, tamże. SKR dKien wbożówik S antis SNS LNR 6 Pina I 

gr sle pokrycia leko bodalkogich. ZPaay Ka ori Pama ego Remas noze łe imi Jom | aa ąz Mme ia W ааа оЕН 
i + г 1 efski , - i ‚ . > > Aukcjonista inn lzby Skarb. tejże gminy i powiatu własność Henryka, a RAE wkłsdki. : Sztuczne” IA <Kae Lej ienalinie_ pów. Swiędsóskii 

s” Chesień Smajkiewicz.  pozlewskiego, nabywanych przez gospodzrzy DOKTÓR jzęby, _złole A 4 sklep bakalejny, galanteryjny i naczyń, Firma istnieje od | 1076 1 A. «Rudnik Calel» w Trabach, pow. Wołożyń- 
т 1651- wsi Janczelewo, 3) okcło 11 ba gruntów z gej m BÓR * 1925 r. Właściciej Kac Leja, zam. tamże, 1690—V1 R sklep cy i galanteryjny. Firma istnieje od 1917 r. 

a as WDOWA państwo» ego majątku Kowentów tejże gmi- D ZELDOWIEZ od 10—12 i pół. i — - - łaściciel Rudnik Calel, zam. tamże. 1735—VI 

i M.Wilenkin т ny i powiatu przeznaczonych decyzją Preze.| | * - Gd 2 WOLY *. 7022 I A. «Kac Szejna» w Ignalinie pow. Swięciańskim, 
i srednich lat doskonaie sa Okregowego WA Ziemskiego w Wil. |] chor. WENERYCZ- U ję zniżka sklepspożywczy, baksiejny i galanterji. Firma istnieje od 1922 r. 1076 I A. <Samokar Bolesław» w Łazdunach, gm. Łu- 

i S-ka obeznana z gospodar: nie z dnia 14 stycznia 1927 roku na upełno- | NE, MOCZOPŁC, CY Z Ne go, ” Właściciel Kac Szejne, zam. tamże, 1691— VI gomowickiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i tytunio- 

Spółka z ogr. odp. stwem  domowem z rolnienie gospodarzy wsi Janczelewo oraz 4) SKÓRNE "VI 1927 wy. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Samokar Bolesław, 

ilno,ul.Tatarska | poważnemi referencja: okcło 3 ba gruntów z mejąku Koweniów | 03 10-1, od 5-5 w, e p 1023 | A. <Kagan Ela>.w Nalibokach pow. Wołożyń. zam, tamże, 1736—VI 
420, im Šiai mi gig ohow ą- tejże gminy i powiatu włacność Henryka S au ADA DURA ARE: Firma istvieje od i ad 

i „Įzek gospodyni, kn- Poklewskiego włączonych do obszaru scsle- DOKTÓR agau Kia, zem. tamże, > ‚ Ti k . ; йвКй 
+ kio i charki lub do wszyst- nia celem salestecia zaachowiicy że wniętre= AKUSZERKI е skle! ės = £ zę Sa zde 

TY aeblie kiego pray robie 8a- nej łącznie na obszarze około 114 ka. Orze- $.Zel OWIGZOWA Wozy kati L a e Al Ada a KA o, 1018 r. Włań Mach BREKMCJA rami ióżeć а 
i motnej w mieścię lub czenie to uprawomocniło si dniu 29 lips | KOBIECE, WENE. (Hee й т 2 2 

i jadalne, sypialne. Lia wsi, "adres W re- ca 1027 roku. SNr. 1722VI. * | RYCZNE 1. suor. Akuszerka wych. Firma istaieje od 1920 r. Właściciel Kaufnian Chaja-Mera - =Fólżnk Z 
| salong, gabimaty, У аак sSłowa>. w ea” | paóQ MOCZ, |W. Smiałowska sam. tamże. 1603—V1 WĘGIEL GÓRNOŚLĄSKI | | gora 43 На 
! „ Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po-| „ 19. 6 solad J оа S 
1 anpielskie, kreden- daje do wiadomości publicznej, że 2 GŁ FAB ias Mickiewicza 7025 1 A. <Koszlański Wólf» w D.łhinowie pow. Wi: RZA 2 Aolaną Ia wszystko 
t sy, steły, szaty, Mieszkanie Komisja Ziemsta w Wiłnie ra posiedzeniu tej 977 ; 46 т. 6. lejskim, sklep spożywczy, galanteryjny i tytuniowy. Firma lombowanycb, T oataiez8 firma ši 12.500 dolarów. uiarka, krzesła w dniu 5 kwietnia 1927 roku postanowiła ле W: Z. P. Nr 63. istnieje od 1925 r. Właściciel Koszlański Wólf, zam. tamże, punbos as ATE A dolarów. 

PRON runki i |9 Pokoł „do odnajęcia s. io at ta wamtów SD — ini ICM i firma <TADEUSZ KOWALSKI i Rasowe Haadie godn rże: 1) około a sło i я „Fian 
"a raty, s a: należących do Gdesódanzt, mah Kanętniechi Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po* 7026 1 А. <Liwszyc Etel> w D:łhinowie, pow. Wilej. |._TRZLSKI» Micsiewicza 32 Hurti detal „| we. Ad. Miokiewi- 

gminy mejszagolskiej powiatu wileńsko- daje do publicznej wiadomości, że Ożręgowa skim sklep żelaza. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Liwszyc = : cza 21, tel. 152, 1! 
Lekcyj języka trockiego, 2) około 26 ha giuntów z pań- aoi a Ww Sz RE ponowna Ktef, zam. tamże. 1695—\\ в Ёз:’д:’":{' A 

® R stwowego uroczystą Sanguniszki tejże gmin. w dniu - stycznia roku postanowi/a — 

Sta tszy francuskiego 1; Powie abi h dc ai wdrożyć postępowanie scą eniowe na obsza» 7027 I A. <Markman Mendel» w Dełhinowie, pow. 16 dostawą Potrzebna 

pan ze wsi poszukuje grr gjelskiego Tsgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie z rze około 127 ha, gruńtów należących do  Wilejskim, sklep bakalejny i galanteryjny, Firma istnieje od ed 1 tony posługaczka do biura. 
stałego pied A terre w g g dnia 81.1927 roku na upełaorolnienie go- gospofarzy wsi Ż-rdele gminy komajskiej, 1925 r. Właściciel Markman Mende|, zam. tamże. 1696—V] w zamkniętych plombowanych wozach Zdrowa, pracowita, z 

  

  

  

centrum przy rodzinie, udziela doświadczona szodarzy wsi Sanguni:zki—łącznie na obszą: powiatu Święcieńskiego. s: я Ceny najniższe dobremi _ poleceniami, 
sdież py redakcji „nauczycielka, rze około 167 ha. 3 Orzec enie to uprawomocnił» się w dniu 1028 1 A. <Matlin Jankiel» w Wilnie, ul. Zawalna 38, я !!адіеіош]п Зт. 6; Wiadomość w adm. 

+Stowas, Mickiewicza 37 m. 17. _ Orzeczenie to uprawomocniło*się dnia 28 lipca 1927 roku. sklep nafty i smarów. Fiima istnieje od 1920 r. Właściciel M t 0 Il | | tet. 811 Se 
(Wejście od Ciasnej). 15 lipca 1927 roku. Nr. 1729 VI, Nr. 1728 VI. Matlin Jankiel, zam. przy zauł. Lidzkim ©. 1697—VI s, ik KE 

  

    

  

$ ! dł i I wo ojcostwa. | żebygodebraćdziecko, Uspokoiłem ją jak mogłem, pesa- dokument? Papierowa prawda! | po- czasem kobiety wiejskie zebrawszy to, co «musiało być». Światem  rzą- 

ZY pó i l e ta kobieta poszła na kompromis sa- dziłem na kanapę i dałerm napić się co panu to dziecka? Oddaj go matce się kupą, urządziły jego Exzellencji dzi nieubłagane prawo, które my mae 

* (Dokończenie): mia z sobą; przezwyciężyła te uczucie kropel walerjanowych... a ona mi o- i nie kalaj munduru, który nosisz! wrogą demonstrację. Patrzyłem i nie zywamy konsekwencją przyczyn i 
! wstrętu do znienawidzonego człowie- powiedziała całą historją od początku — A to już za wiele! Jakieś mo- mogłem poznać naszych cichych SY- skutków. Cóż? Bied'a kobieta, po- 

Otóż w tej ostateczności, gdy ka, które nie da się przekenać żadne- do końca. rały i kazania. A panu co dotego? — biriaczek. Te istoty, zazwyczaj tak rzucona przez wszystkich, pojechała 
człowiekowi zagraża już śmierć gło- mi argumentami, —i...przeniosła.się do _ — A masz pani jaki dokument Oi, mam dekument i bastal ficgmatyczne, tak obojętne na wszy- do Irkucka starać się o przywrócenie 
dowa, a w kieszeni pusto, mie- mieszkania swego wrega. A ten try- na dowód że jesteś matką tego dziec- Krew mi zawrzała, bom szparki, stka w świecie, — nagle się paczuły prawo macierzyński ch, —i długo obi- 

szczęsna matka nareszcie zrezy- umfował i śmiał się cynicznie: che, ka? zapytałem. pomimo podeszłych lat, I nagle prze- do solidarneści z biedną kobietą i jała progi i konsystorza, i policji i 

guowala па krok  osłaięczny; w che, chel jednym wystrzałem ubiłem  — Żadnego, panie naczelniku. _ leciała mi w głowie myśl jak błyska- wystąpiły w obronie praw matki. zarządu Gentr.ła - gubernatora. | 

ciemny wieczór, okryta  chustką dwie kuropatwy; na jeden kruczek Pokręciłem tylk głową; ale przy- wica: edebrzć mu ten dokument, por= — Ach ty łotrze, — wolała jedna wszędzie ją pytane: <a masz pani do- 

udała sią do domu podrzutków i złapałem dwie rybki. szło mi na myśl rozmówić się sam wać go na kawałki izerwać te wstręt. z nich: psie ty plugawy! Po co ci kument?» i ruszeno ramionami po- 

złożyła do żłobku swe dziecię.— Ja Dwa razy matka próbowała wy- na sam z tym frantem. Anuż go su- ne więzy, które przykuły nieszczesną dziecko, kiedy ci potrzebna matkal dziwiając naiwność człowieka, który 

cię nie porzucę,—szeptały jej usta, kraść swe dziecko, — dwa raz była mienie ruszy; anuż go przekonam! matkę do tego łajdaka. Ё Žebyš ty przepadł, łysy djable, żeby jdzie szukać prawdy i zmiłowania bez 

gdy zanosząc się od płaczu, żegna- przyłapaną przez policję, a dziecko I posłałem mu wezwanie, aby przy: Więc powstałem i, zacisnąwszy się ziemia pod tobą rozwarłal „ dokumentu w kieszeni. No i skeń- 

ła je znakiem krzyża świętego, — wezmę zwrócone J:go Excellencji; trzeba by- szedł natychmiast. pięście, posurąłem się ku niemu, usi« — Oddaj dziecko matce, bo cię czyła się na tem, że zwarjow:la, i 

cię z powrotem, gdy uzbieram tro- ło sprobować po raz trzeci i ostatni. Za chwilę drzwi się otworzyły i łując go chwycić za gardło. zabijemy! groźnie wełała druga, pod- zwarjowała właśnie «na punkcie da- 

chę pieniędzy ma Życie,—i wówczas I żeby uśpić podejrzliwość starego wszedł jegomeść o twarzy dziwnie Musiałem być strasznym w tej nosząc z ziemi duży kamień kumeniu>. 

nie rozstaniemy się już nigdy, nigdy! satyra, biedna kobieta zaczęła okazy- odrażającej. Małe chytre oczka patrzy- chwili, bo mój przeciwnik nie próbo- Urzędnik próbował slę stawiać i, Ot, nisdawno jesz cze chodziła po 

—Biedna, niedoświadczona kobietal wać mu względy udając, że się pogodzi- ły bezczelnie, dolna warga trzęsła wał się nawet brenić, — tylko sze- zawolawszy policjanta, groził proto* ulicach Irkucka wysoka dama blan- 

Nie wiedziała, że z domu podrzut- ła ze swym losem; sama zaś posta- s'ę mu jak galareta, gdy mówił.Praw- roko otworzywszy przerażone Oczy kułem; ale w tejże chwili garść gli dynka i sytała każdego _ przechodnia: 

ków może je zabrać każdy, ktoby nowiła dokonać ostatniej próby w dziwy produkt lisa i świni. cofał się przedemną krok za krokiemų. ny, zręcznie rzucona przez jakąś «a masz pan dekumeni?ą To właśnie 

tylko chciał się niem zaopiekować... drodze do Syberji, dokąd wybierał — Czego pan sob'e życzył—za- już go zapędziłem do kąta, już go dziewczynę, zalepiło mu usta. Rez- była onał Policja jej nie  prześlado- 

ona nie zanotowala, że każdy jejkrok się jej kochanek i wróg po skończo- pytał, zerkając oczyma naprawo i na- przyparłem do ściany, gdy nagłe—o wścieczone baby porwaly za widły i wała, bo zachowywała u cicho i 

jest śledzony przez detektywa, specjal- nym urlopie. : lewo. przekleństwo! drzwi się otwierają, i grabie, a urzędnik widząc, że te nie spokojnie. Mówią, że jakiś doktor 

mie wynajętego przez Jego Excellen- Tu silny powiew wichru wstrzą- — Ot —siadaj pan i pogadamy staje na progu kucharka : Agata i żarty; rejterował się na stację poczto- litościwy—psychjaira, wziął się ją le- 

cję... A rzeczywisty radca stanu za- snął całam domem. Zadriały okna, sobie, nie jako urzędnik z osobą anonsuje: goście przyjechali, Aleksan- wą śród gradu kamieni, Za chwi- czyć. Ale cóż wyszła? Oto, gdy ko- 

cierał teraz ręce. No, wiele ludzi zamarznie tej prywatną, ale jako człowiek z czło- der Mchajłowicz z żoną! Czy pan lą konie pocztowe unosiły go wraz bieta odzyskała rozsądek, — groza 

—Che, che, chc! śmiał się stary sa- nocy, rzekł Barnaulski kupiec: pokój wiekiem; bośmy ebydwa urzędnicy, przyjmujesz? z dzieckiem z wioski. Ale jechał już pełożenia wstała przed jej oczyma w 

tyr:—jak wezmę dzizcko, to i matka ich duszem. więc po cóż mamy grać ze sobą ko. Ledwie nie posłałem ją do slu sam, bez damy. całej swej potędze, a belešė po stra- 

za niem pójdzie i będzie moją. To I całe towarzystwo nabożnie się medje? Wsząk jednemu Bogu się djabłów razem i z gościem. Świadek, Tu umilkł stary ziemski zasieda- cie dziecka dobiła ją. No, — i nie 

asne, jak dwa razy dwa to cztery. p:zeżegnało. A ozowiadający ciągnął modlimy, jednemu monarsze służy- niepotrzebny świadek, — i to w ta- tiel, — i spojrzał na okno, za którem wytrzymało serce biednej niatki tego 

A jakby jednym wystrzałem zabić! dalej. . My... kiej chwilil. No, a mój przeciwnik, szalała zawierucha. «szczytu podłości», którego ona do* 

dwie kuropatwy. I na drugi dzień, — Oióż, panowie, estatnia scena — Oryginalna przedmowa. No, rozumie się, skorzystał z tej chwili, — — No, nieprędko my a wyje- znała. Pewnego dnia powiesiła się 

nagrodziwszy hojnis zrečznego detek- tej tragedji, odbyła się nad Bajkałem słucham. dalej. bo czmychnął przez otwarte drzwi, dziemy, — dodał, a: elkę ty- na CA 2 = 

tywa, stary urzędnik udał się do do- we wsi Mysowaja. Pamiętam ją jak _ — Wasza Excellencjol..—Wszak- Jeszcze się zatrzymał na progu i toniem: zawierucha rozhulała się na r umilkł pam «ziemski zasieda- 

mu podrzutków i zabrał dziecko, któ. dzisiaj, i chciałbym zapomnieć, a nie że nie jesteście ojcem tego dziecka, a krzyknął: dobre; możemy i dwa i trzy dni po- tiel> i zaczął przechadzać e po- 

re mu administracja domu oddała z mogę. Byłem wówczas ziemskim za- więc oddajcie je matce. — Protestuje! To gwałt przewidziany siedzieć w tej dziurze. Patrzcie, pano- koju wielkiemi krokami, py ając z 

podziękowaniem, Czy możecie sobie stedatielem i pełniłem jednocześnie — Matce? jakiej matce? ja nie artykułem 2643-m rawodawstwa cy- wie, co się dzieje na świecie, fajeczki. Smutne wspomnienie widocz- 

panowie wyobrazić, co odczuła ta obowiązki i isprawnika, i stanowego, znam żadnej matki, Niech pokaże wilnego. Ja zaniosę skargę! Rzeczywiście — za oknem = nie przygniatało go. a © 

nieszczęsna matka, gdy się dowie- Pewnego razu siedziałem sobie naj- dokument na dowód, że to jej dzie. — |, porwawszy dziecko na ręce, wy- ło jak w piekle. Coś Z co A w pokoju nastała c im, a rej 

działa, że jej dziecię jest w ręku spokojniej w gabinecie i paliłem faj- cię. л biegł na ulicę; a gdy się spotkał z kotłowało się śród tumanów śniegu. nikt nie śmiał przerywać, bo mie z 

znienawidzonego człowieka. Niel że- kę, gdy nagle słyszę okrzyk: ludzie — А pan masz jaki dokument? matką, zaczął szczypać dziecko pa: Białe śnieżne słupy, kręcone wichrem. wrażenie. że środ nas niewidzia = 

by to zrozumieć—trzeba być kobietą, ratujcie mnie od tego człowiecal Nie — Mam poświadczenie przytułku trząc jakie to na nią zrobi wrażenie. jak potworne widma, pędziły je ste: przebywa duch nieszczęsnej matki, 

bo kobieta jest wielką w Swej ma- dajcie mnie, schowajcie mnie i moje dla porzuconych dzieci miasta Mo- Biedna kobieta jakiś czas patrzyła pie śród huku, swistu i jakiegoś zło- ofiary ludzkiej podłości. pea pan 

cierzyńskiej miłości... wielką, bo ta dziecke I w tejże chwili jakaś młoda skwy. dzikiemi: oczyma na te tortury, a po- wieszczego skowyiu rozszalałych ży- zasiedatiel zakończył swoją i ajeczkę, 

tylko miłość jest bezinieresowną jak kobieta wpada do mego sąsiada, а — A z jakiej że to przyczyny ona tem z okrzykiem rozpaczy rzuciia się wiołów. cial machnął ręką, i p z czenie: 

słońce, które świeci i grzeje nie dla za nią jakiś rozłoszczony jegomrść z za panem jeździ po całej Syberji... na brzeg jeziera... Ktoś chciał zagro- — No, nie i Sa ym teraz być с — Ech, co tu mówić: wa 

kogoś i nie dla czegoś, ale dla tego, harapnikiem w ręku. Krzyk, hałas, chodzi jak cień za człowiekiem? dzić jej drogę — odtrąciła go z nie- na stepie, me yby mi za to da- «tam» będziemy, jeden pot Fi 

że jest slofūcem,—i taką jest jege płaczgkobiety..—i przez chwilę widzę — Che, che, chel zaśmiał się je ludzką siłą, i skoczyła do wady. — wano tysiąc rubli, — odezwał się je- gi później. A kto io je » na 

właściwość. Po wielu zabiegach, po tegoż jegemościa z dzieckiem na rę- gomość cynicznie: z jakiej, z jakiej? Człowiek w wodziel Już tonie—łapać, den. т : = iš ziemi, tem śmierci się nie ulęknie 

wielu staraniach biedna kobieta zro- ku. A kobieta z rozpacliwym krzy- Płacę jej, — ot i jeździ za mną... łapać — dały się słyszeć głosy ro- — To Suna śmierć, powiedz a Konstanty Siemiradzki. 

zumiała, że nikt jej nie dopomoże kiem wpada do mego gabinetu i.. _ — Wasza Exceliencjo, — przerwa” botników, pracujących w porcie; w z przekonaniem barnaulski kupiec; i, 

odebrać swe dziecię, bo prawo jest bęc, rzuca się mi do nóg. łem mu, starając się ukryć obrzydze- jednej chwili kilka ludzi rzuciło się pomilczawszy chwilkę, zapytał: : 

po stronie jej wroga; u niego jest | — Panie naczelniku! woła,—raluj nie i wstręt, jakie we mnie wzbudzał de wady — na ratunek, Kilka tęgich _ — No, a co się stało z tą nie- FIZ 

dokument, wydany z przytułku,—i ten mnie i moje dziecko,bo on je zabije... ten człowiek: — wszak nie jesteś pan „lap“ porwalo tonącą i w jednej szczęsną matką? Kończ pan.  Tylk 

marny swistek papieru daje mu pra- a ja już więcej wytrzymać nie mogę.» ojciem tego niemowlęcia. Co pański chwili wycłągnęło na brzeg. A tym- — A cóż się «miało stać»? Tylko 
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