
SŁOWO 

-że Rosja 

ROK VI. Nr 251 (1564) 

Wilno, Czwartek 3 listopada 1927r. 
Redakcja i Administracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telafony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 252 

ODDZIAŁY: 
SARANOWICZE — ul, Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO | — Plae Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zientian 
BIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 

ui. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ш!, Wileńska 28 
Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — ul -go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

  

. PRENUMERATA miesięczna z ośniesieniem do domn iub pe. przesyłkę pocztową 4 zł. | 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. 

W sprzedaży detalicznej cena 

Redakcja rękopisów niesnmówtonych nie 

Teraz dopiero: Sazonow. 
We wrześniu przewinęły się przez 

prasę polską i zagraniczną artykuły 
e książce Szzonowa, byłego ministra 
spr. zagr. Ces. Ros. Artykuły te były 
przedwczesne, pisane były na pod. 
stawie wyjątków z pamiętn ków Sa- 
zonc wa, wyjątków cbejmujących je- 

dynie epis dni poprzedzających wy: 

buch wojny i w celach reklamowych 
ogłoszonych w kilku czasopismach. 
Właściwe wspomnienia pojawiły sę 
dopiero dwa tygodnie temu W po 
wodzi pamiętników powojennych mu- 

szą zwrócić na siebie uwagę. Rzuci- 
łem się na tę książkę z zapartym 

tchem. Szukałem w niej odpowiedzi 
Sazonowa, obrony Sazonowa na py" 
tanie „jak mógł dopuścić do wojny 

rosyjsko-niem eckiej* do tej stzpide 
aventure jak ją najsłuszniej w świecie 

określł hr. Witte, Dia nas Polaków 
wojna ros.-niem. była błogosławiona, 
dyż zwróciła nam państwo. Lecz 

Śoców nie wychodził z racji stanu 
* polskiej, lecz rosyjskiej, jak więc mógł 
dojuścć do podobnego nonstnsu? 

Sazonow napisał zupełnie inną 

książkę niż ta, której się po nim 

spodziewałem. Dła niego problem 

miny wojny rosyj. niem, wególe nie 
istnieje, dla niego isinieje problem 

złocis ym fronie ze lwami i lampar- 
tami, a śmieje się w kułak z Mikoła- 
ja li, bo tego papiol spoczywa na 
dnie błotnistege szybu kopalnianego. 
Tak samo o lzwolskim i innych Ro- 
sjanach p. Poincare pisze bardzo 
szczerze, lecz jakiejkolwiek powściąg" 
i wości. 

Tego by uigdy nie uczynił Sizo- 
now. Uskarża się tylko raz na zbyt- 
nią gadatliwość Poincare, pozatem 
Sazonow należy do tych słowian, 
którzy wrastając w kulturę europ:į- 
ską, adaptowali całą jej świetność, 
połysk i majesiatyczność, którzy wła- 
dali językami francuskim, włoskim, 
angielskim lepiej, ładniej, składniej, 
kulturalniej niż Francuzi, Włosi, An- 
glicy. Takimi Europejczykami więk- 
szymi niż sami Europejczycy było 
wielu Polaków, takim musiał być kie- 
dyś stolnik litewski Stanisław August 
Poniatowski, gdy służył jako dyplo- 
mata w korpusie dyplomatycznym an- 
gielskim. Sazorow dla swej €uropej- 
skości nie stracił swojej szlachetczyze 
ny, którą wyniósł z redzinnego do- 
mu, dlatego może nawet w welu 
miejscach swej książki osłabia swą 
argumentację powtarzając takie szcze- 
góły, które doskonale mógłby zo- 

winy wojny, z którego chce się vstawić w cieniu. «Bzzstronność naka- 
oczyścić. innemi słowy, P. Sazonow 

nie uważa faktu, że Rosja walczyła z 

Niemcami za fakt wymagający uspra- 
wiedłiwienia, niema świadomości, że 

pokojowy stosunek do Niemiec był 

podstawą Egzystencji Monarchji w 

Rosji, (a dla Sazonowa taksamo jak 
dla mas zresztą istnienie Rosji jest 

równoznaczne z istnieniem monarchjj 
w Rosji „Rządy rewolucji proletarskiej 
przekonały mnie o tem najlepiej *—pi- 

SZE Sazonow). ; 
Ksiąžka Sazonowa jest pomnikiem 

pierwszorzędnym literatury wojennoj 
pamiętnikarskim. My takiej literatury 
nie mamy. Książka Bilińskiego była 
pisana przez niego już przy zaniku 
władz umysłowych tego, kogo nazy« 
wano kiedyś der Weisse Fuchs, książ- 
ka Dmowskiego nie jest ma 
wysokości przeciętnego pamiętnika 
przeciętnego ministra stron  wo- 
jujących, gdyż p. Dmowski рой- 
czas wojny wiedział  nadzwycza|- 
nie mało, wreszcie książka Aszkena- 
zego tak rozreklamewana przez prasę 
polską to nadęta, śmieszna, zhisto- 
ryczna tandeta, pełaa błądów w 
szczegółach *) kompletnie śmieszna i 
niepoważna w swej talmudyczno-re- 
welacyjnej tezie z po cienanej gwiazdy, 

biła się z Niemcami tylko 
dla pozoru i dla gazet, a że właści- 
wie pomiędzy Rosją a Niemcami 
panowało cały czas  ptrozumienie. 
Nałeży nbolewać nad staaem rzeczy 
w Polsce, której publicystyka mogła 
się serjo zajmować tego rodzaju 
przedstewieniem rzeczywistości, 

Ogłoszeniem swej książki Sazonow 
wyświadcza ogromną usługę Poinca- 

re. Potwierdza wiele rzeczy, które 
Poincare wypowiada w swej książce 
broniąc się od stawianych mu zarzu- 

tów. Potwierdza np., że edwołania 
p. Louisa żądał rząd rosyjski, on 
Sazonew, = czemu zaprzęczał p. 
Judet, co było przedmiotem wielkiej 
dyskusji, w której naprzekór Poinca- 
remu twierdzono, że edwołanie p. 
Louisa z Petersburgu przypisać nale- 
ży intrydze Poincare—lzwolski. Po- 
twierdza bardzo wiele rzeczy z tego 
co pisał Poincare i co było sporne 
przed ukazaniem się książki Sazonowa. 
Poincare zresztą w swych rozwlekłych 
wspomnieniach, pisanych wodnisto, 
co nawet dziwi, ze względu na to, 
że obecny premjer francuski jest kra- 
somówcą klasy pierwszej — popeł- 
nia duży nietakt pisząc o wszystkich 
kurtuazyjnie, za wyjątkiem dyploma- 
tów starej Rosji, o których pisze po- 
prostu ordynarnie. Robi nieprzyjem- 
ns wrażenie, gdy ma jednej stronicy 
spotykamy zachwyty dla Jerzego V-go, 

a pogardę dla Mikołaja Il — wiado- 
mo przecież, że ci monarchowie byli 

ciotecznymi braćmi, a Poincare, który 
zuał Mikołaja Il musiał wiedzieć, 
że poza wszystkiemi zagadkowemi 

i ujemnemi cechami tego człowieka 
jak mściwość, zawziętość, Słabość 
woli, połączona z paroksyzmami upo" 
ru, zabobonny mistycyzm osiągający 
form patologicznych i t. d. — mieś- 

ciła się jeszcze Inteligencja jasna i 
możno rozumowania logicznego 

zupełnie obszerna, że wreszcie W 

dzigdzinie inteligencji obecny król an* 
gielski ustępował swemu bratu cio- 

. teczuemu, jak na to wskazują świa- 
dectwa wielu ludzi, znających obu 
monarchów. Wobec tego nasuwa się 
wprost wrażenie, że p.Poincare chwali 
króla Angiji bo ten żyje i zasiada na 

  

*) Jak to twierdzenie, że ministrem ros. 
za Ccząsów zjazdu w Bjorke był lzwolski. 

zuje mi przyznąć» pisze w takich 
wypadkach Sazenow i następuje cy- 
tat, który nagewno mniej sumienny i 
szlacheiny pamiętnikarz pozostawiłby 
w nieg amięci. 

Nas Polaków Sazenow nienawidzi. 
Ale i tutaj myli się kompletnie Aszke- 
mazy, gdy goprzedstawia że w latach 
1915 i 1916 działał jako wróg Polski. 
Sazonow był jednym z bardzo nie- 
wielu Rosjan, który w duchu był za 
niepodległością Polskil jest to sąd 
poprosiu nadzwyczajny w um, śle mi- 
nis'ra rosyjskiega. LeczSazonow Biało- 
ruś i Ukrainę uważa za ziemię rosyj- 
ską, a uczucia nacjonalistyczno-sepa* 
ratystyczne rozbudzone we  wszyst- 
kich ukraianych narodach Rosji uważa 
za płód polskiej propagandy X X w. 
W tem ostatniem zgadzamy się z :p. 
ministrem najzupełniej, że walka ne- 
rodu polskiego ©0 niepodległość roz- 
propagandowałauczucianacjonalistycz= 
ne Wychodząc z założenia, że Bisłoruś 
Ukrałaa,  Chełmszczyzna, Galicja 
Wschadnia, Wilno, Grodno to 
ziemia rosyjska, odtrącając pretensje 
ukraińskie do samodzieinešci argu- 
mentem historycznym, że carstwo mo: 
skiewskie to spadkobierca Księstwa 
Kijowskiego, — Sazonow występuje 
przeciw zaborczości polskiej, piętnuje 
Stosunek masz do cerkwi prawosław- 
nej, nazywając go prześladowaniem. 

Mówiąc 6 naszej „zaborczości* 
Sazonow nie poniża się do tego sto- 
pnia, aby wyrzekać się i zapierać 
imperjalizmu. Przeciwnie, z godnością 
pisze, że Niemcy wstąpiły zapčžao 
do rzędu państw imperjalistycznych i 
na tem polega tragedja niemiecka. 

Najwięcej zajmujący  Sazenowa 
problem winy za wywołanie wojny 
daje mało nowego w jego zestawie- 
niu. Po - staremu przekonani jesteśmy, 
że nie można mówić o winie umyśl- 
mej, gdyż żadne państwo niechcialo 
wojny europejskiej. Pewne podejrze- 
nia w tym względzie można mieć chy- 
ba tylko co do Anglji. Natomiast wi- 
na nieumyś'na pada na: 1) Austrję że 
chcąc upokorzenia Serbji i wierząc w 
możliwość lokalizacji swego konfliktu 
z Serbją chciała to upokorzenie stor- 
sować, licząc na to, że dla Serbii nie 
zagorzeje wojna europejska; 2) Arglję 
gdyż ta w każdej chwili mogła oprzy- 
tomniająco wpłynąć na państwa 
central. e, gdyby oświadczyła że sta- 
nie po stronie Franeji i Rosji i wstą- 
pi do wojny. Anglija tego nie uczyni 
ła mimo prośb Sazonowa i zakięć 
Poincarego, mimo, że podebne jej 
oświadczenie w czasie kryzysu Aga- 
dirskiego istotnie zagasiło możliwość 
wojny; 3) Niemcy, że sądząc iż Frau- 
cja i Rosja bez Anglji nis zdecydują 
się na wojnę, nie powstrzymały Austrji 
od wojny z Serbją, myśląc również, 
że da sią stanowisko Austrji przefor- 
sować i sprawę przez samą stanow- 
czość i nieustępliwość ztokalizować; 4) 
system sojuszów europejskich, który 
balansując siły polityczne wytworzył 

ś. stan, że ręka jednego młodego czło- 
wleka, Principa, mogła te siły wpra- 
wadzić w stan ruchu. Wspomnien'a 
Sazonowa potwierdzają tylko zdaniem 
naszem, że taki właśnie sąd o winie 
wywołania wojny jest słuszny. 

Zaczęliśmy od tego, że spodzie- 
waliśmy się od Sazonowa, że obroni 
siebie, że wytłómaczy dlaczego zgo*- 
dził się nie na dopuszczenie do woj: 
ny, lecz na dopuszczenie do wojny 
specjalnie z Niemcami. L*cz tu umy- 
słowość Sazonowa jest dla nas nie- helma Il-ege, nad którym tak ironizu- jak to dokładnie opowiada w swych Ossolińskiego, 

zrozumiałą taksamo, jak umysłowość je Sazonow, to oni uzbrajają Chiny pamiętnikach, S; linje 

całego liberalnego obozu Rosjau, 
który doprowadził Rssję do zguby i 
zatraty imienia Resja. Sazenow nie 
jest człowizkiem ekspansji na zachód, 
skoro uważa iraktat Wiedeński wcie- 
lsjący Kengresówkę do Rosji za nie- 
szczęście, skoro jest platonicznym 
zwolennikiem niepodległości Polski 
w jej etnograficzny: h granicach. Lecz 
Sazcnow marzy © cieśninach i cie- 
śniny są przedmiotem jego ekspansji. 
Dążył świadomie do stwerzenia z 
państw bałkańskich klijentów Rosji. 
Tutaj spotyka się z Milukowem, któ: 
ry był tym ministrem rewolucji, któ: 
ry chciał cieśnin, za co otrzymał od 
oswobodzonego narodu rosyjskiego 
wdzięczne przezwisko Milukowa-Dar- 
danelskiego. 

Ta ekspansja na Dardanele wyni- 
kała zdaniem naszem jedynie z braku 
szeroklego rozmachu, nieudolności 
do wzięcia wiełkiego rozpędu do 
śrebrnego iotu nad wybrzeża Pacyfiku 
Nie kozak Chmielnicki, lecz kozak 
Jermak wytknął właściwą drogę Ro- 
sji. Wielkie bogactwa Syberji, usado- 
wienie się nie jak Niemcy w Miśtel- 
europa lecz jako mocarstwo które 
panuje nad środkiem globu, nad olbe 
rzymią połacią turoazjatyckiego ludu. 
To jest myśl wielka. Lecz mózg Sa- 
zonowa nie był w stanie jej opano- 
wać. Hr. Witte ten to co innego. Zła- 
mał on ugodę w Bjorke, bo było 
zawarta mie przez niego, wyšmiewa! 
się z wojny japońskiej, bo byla rez 
poczęta bez niego. Fir. Witte miał 
drażiiwość ambicji chorobliiwą. Lecz 
Witte rozumiał, że .przyszłość Rosji 
to pokój od granicy Niemiec i po- 
chód w Azję, Dlatego ten Witte, wiel- 
ki Witte szukał zbliżenia z Rasputi- 
nem, 

Wiemy że skandalizujemy naszych 
czytelników tem co powiemy poniżej, 
że jest to szoking, lecz w tym sporze 
o orjentację rosyjską ludzie majbar- 
dziej pogardzani najwięcej mieli racji. 
Ludzie tacy jak  lzwolski, Sa- 
zonow, kulturalni,  Światli, sub- 
telni dyplomaci nie mieli racji. 
Doprowadzili do wojay o Serbię i 
Dardanele, rzucili masy swego chłop- 
stwa na niemieckie karabiny maszy- 
nowe, a gdy przyszła rewolucja to 
jeszcze zupełnie niemądrze wierzyli, 
że Milukow czy Kiereński przekenają 
chłona, że trzeba umierać dla zdoby- 
cia Dardaneli. Od początku nie mieli 
racji. Miał rację natomiast 1) Raspu- 
tin. Do tej ft gury odnosimy się z ca- 
łym zabobonem naszej racjoralistycz- 
nej kultury, która każe nam wzruszać 
ramionami na to czego nie rozumie- 
my. Rasgu'in był człowiekiem uposa* 
żonym w nadzwyczajne właściwości i 
wielkie zdolności—ośmielamy się to 
powiedzieć. Rasputin był czemś w 
rodzaju Wincentego Witosa, tylko 
że stokroć dzikszy, stokroć bardziej 
daleki nawet od tych pierwocin kultu: 
ry umysłowej, z którą zetknął się 
Witos. Rasputin wiedział, że lud ro- 
syjski nie wytrzyma wojny i Odra 
Gzał ją carowi ed pierwszego dnia. 
Ta rada nie wojowania z Niemcami 
miała swą merytoryczną wartość 
dla  monarchji i Rosjj e  wiele 
większą, aniżeli wszystkie referaty 
Sazonowa. Rasputin przewidział re- 
wolucję, tak jak przewidział ją jeden 
z najgenjalniejszych pol tyków, miano- 
wicie Piotr Arkadjewicz Stolłypin, który 
mówił: powodzenie rewolucii rosyjskiej 
może zabezpieczyć tylko wojna, lub 
Lenin, który w pierwszych dniach 
wojny przepowiadał bezwzględnie, iż 
doprowadzi ena do rewolucji i że 
starać się teraz trzeba tylko © to, by 
wojsko rosyjskie poniosło jaknajwię- 
cej klęsk. 2 Wilhelm II gdy podno- 

sił sygnał „Admirał Atlantyku Admi- 

rał Pacyfiku», gdy wskazywał Rosji 
drogę na wschód, a to nietylko dla 
usunięcia tarė rosyjsko-niemieckich, 
jak to sądził Sazonów, ktry z roz- 
mowy z Wilhelmem Il notuje całą jej 
treść karyk_turalną,nie zwraca uwagi na 
główną jej prawdę historjozoflcz+ 
ną. 3) Mikołaj il. Coś w tej głowie 
uderzonej szablą japońskiego policjan= 
ta tliło z tęsknoty do posuwania się 
na wschód, gdy imię pierwiej następ- 
cy tronu wiąże się z koleją na Dale- 
ki Wschód, gdy ojcu na pomniku 
ryć każe: Budowniczemu wielkiej drogi 
syberyjskiej 4) Dzisiejsi euro-azjaci— 
wyklinani od monarchistów poprzez 
Mereżkowskiego do Milukowa, gdy 
twierdzą, że Rosja odwrócić się po» 
winna od Europy a twarz zwrócić ku 
skarbom azjatyckim 5) Dzisiejsi bol- 
szewicy, dziś realizujący cały program 
wyrażany niegdyś w listach Ces. Wil- 
helma li do Mikołaja ll. Przecież to aby mieć przeciwwagę przeciw Japo- 
bolszewicy dziś realizują ten właśnie nji. Gdy to radził Wilhelm Il Sa: 010- 
program doradzany Rosji przez Wil- 

jedyńwego n—ru 20 groszy. ; 
Opiata pocztowa aoc opek. # х | Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz 

zwraca. 

Przed otwnrciem Sejmu. 
Obrady konwentu senjorów. 

WARSZAWA, 2 X. Pat. Dziś w południe pod przewodnictwem 
marszałka Sejmu Rataja, konwent senjorów zastanawiał się nad stanowi- 

skiem, jakie ma zająć Sejm wobec zwołania zwyczajnej Szsji i przedłożenia 
Sejmowi przez rząd projektu preliminarza budżetowego na rok 1928/29. 
Na ten temat rozwinęła śię obszerna dyskusja, którą marsz. Rataj przy 

końcu obrad streścił w ten sposób, że zaznaczyły się zasadniczo 3 kie- 

runki, Pierwszy z tych kierunków wypowiada się zatem, że Sejm nie powi- 

nien zajmować się budżetem z uwagi na to, że budżet nie został przed- 

stawiony wraz z załącznikami. Brak zresztą czasu, potrzebnego dla zala. 

twienia budżetu uniemożliwia Sejmowi jego załatwienie. Drugi kierunek 

wyraził zdanie, że budżet należy odesłać do komisji budżetowej, tam zaś 

praca nad budżetem winna toczyć się w ten sposób, jak gdyby przedło- 

żenie rządowe należało załatwić w czasie, pezostającym do usływu kaden- 

cji sejmowej, t. j. do 28 listopada r. b. Wreszcie z trzeciej strony wyra- 

żono zapatrywanie, ażeby wobec niemożności załatwienia budżelu ze 

względu na krótki przeciąg czasu, oświadczyć jedynie gotowość zalatwie- 
nia kredytów dodatkowych do budżetu na rok bieżący oraz uchwalić 
prowizorjum budżetowe na | kwartał następnego okresu budżetowego, 

t. |. na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1928 roku. Kwestję powyższą 

postanowiono uczyn ć przedmiotem rozważań klubów sejmowych poszcze- 

gólnych stronnictw, w tym też celu odroczono powzięcie ostatecznej 

detyzji do dnia nes'ępnego do godz. 2 min. 30 po południu. Konwent 

senjorów zadecydował załatwienie w bieżącej sesji noweli do ustawy o 

dzienniku ustaw Rzeczypospolitej. 

Posiedzenie Senatu 4.go listopada. 
WARSZAWA, 2 XI, (żel. wł. Słowa). Marszałek Trąmpczyński wy- 

znaczył posiedzenie Senatu na dzień 4 b. m., a jednocześnie senator Żda- 
nowicz (Z.L.N.), przewodniczący komisji konstytucyjaej Sznatu wyznaczył 
posiedzenie komisji na tenże dzień celem rozpatrzenia wnissku o zmianę 
art. 26 Konstylucji w kierunku nadania Sejmowi prawa do rozwiązywania 
się własną uchwałą. % ; 

W kolach politycznych wyznaczenie posi:dzenia Senatu i komisji 
w jednym terminie traktowane jest jako demonstracja przeciw Rządowi, 
ponieważ niecelowe jest rozpatrywanie tej sprawy na kilka dni przed upły- 

wem kadencji. 

Czy porozumienie sowieckoniem eckie? 
PARYŻ,2 XI. PAT. Prasa zapatruje się naogół sceptycznie na 

motywy I znaczenie zgody Sowietów na wzięcie udziału w obra- 

dach przygotowawczej komisji rozbrojeniowej. Niektóre dz en- 
n ki zas'anawiają sę, czy ne jest to wynikem porozumen'a się 
między Berlinem a Moskwą. Ere Nouveile psze, że jeżeli Sow e- 
ty rozpoczną debaty ożywione duchem Rappallo, to wynikiem 
tego będze wzmocnienie sę porozum en a n em ecko-sowieckego 
Jeżeli zaś przystąpą do narad w duchu paktu Lg: Narodów, to 

będzie to mało powatne znaczen e dla utrzymana pokoju świa 
towego. 

Widoki na porozumienie polsko niemieckie. 
PARYŻ 2 XI. Pat. Temps w artykule „Połska a Nemcy*, omawia- 

jąc możliwości zawarcia traktatu handlowego polsko-n'emieckiego pisze, 

między innemi, że pomime braku konkretnych wyników atmosiera od 

trzech miesięcy znacznie się wyjaśniła i obecnie istnieją poważne widoki, 

że Sprawa ta zostanie nares.cie załatwiona. Niemcy przekonały się o nie- 

skutęczności próby wywierania na Polskę presji i widzą, ż: cierpią sku. 

tkiem wojny celnej więcej, aniż:li Polska, która uzyskała nowe rynki „zbytu 

dła swego węgła. Należy cieszyć się z tego obrotu rzeczy, Dopóki bo- 

wiem trwać będzie naprężenie stosunków między Polską a Niemcami, 

dopóty mie będzie można mówić o ostatecznem skonsolidowaniu stosun- 

ków w Europie. 

Ustalanie instrokcji dla delegatów niemieckich. 

BERLIN, 2 XI, PAT. Vossische Zeitung donosi, że na jutrzejszem 

posiedzeniu gabineiu mają być zakeńczone narady nad Sprawą podjęcia 

na nowo polsko-niemieckich rokowań handlowych. Dziennik stwierdza, że 

na jutrzejszych naradach ustalone będą instrukcje dla delegatów niemiec- 

kich. Sprawa tych instrukcyj jest nadzwyczaj doniosłą, gdyż od wskazówek, 

jakie otrzymają dyplomaci, prowadzący rokowania po obu stronach, załeż 

ne jest, czy nawiązanie na nowo rokowań będzie mogło słę posuwać 

naprzód 1-czy będzie można doprowadzić je do pomyślnego kcńca. 

Budżety polski i niemiecki. 
BERLIN, 2 XI. PAT. Bórsen Kurjer w wydaniu - popołudniowem 

omawia budżet polski i porównywa go z budżetem Rzeszy Niemieckiej. 

Dziennik dochodzi do wniosku, że po potrąceniu wydatków na spłaty 

odszkodowawcze, administracja niemiecka kosztuje 4 razy więcej w mar- 

kach, niż administracja polska w złotych. Również wydatki zbrojeniowe, 

stanowiące około 30 proc. budżetu, są zbyt wysokie. Rząd Rzeszy zro- 

biłby dobrze, jeśliby zamiast patrzeć z góry na sąsiednie pzństwo polskie 

pomyślał nad tem, jak to jest możliwe, że Niemcy wydają na 100 tys. 

swego wojska 2 razy więcej, niż Polska na 300 tys, wojska, i dlaczego w 

Niemczech rozważany jest dzisiaj 10-miljardowy budżet w markach, gdy 

w sąsłedniem państwie z przysłowiową nieudolnością. gospodarczą umieją 

gospodarować i utrzymywać administrację, wydatkując sumę, która nie 

wynosi nawet 1/3 części kosztów niemieckieh, 

“ Min. Bratianu szuka oparcia, 

WIEDEN, 2 XI. PAT. Neue Freie Presse donoszą z Bukaresztu, że 
prezes Rady Ministrów Bratianu zaproponował narodowej partji chłop- posł 

tapienie do rządu. Parija chłopska propozycji tej nie przyjęła. 

kane pogłoskom, jakoby w łonie narodowej partji chłopskiej 

nie było jednomyślności w sprawie powrotu do kraju księcia Karola, kię- 

rownictwe partji wydeło komunikat, stwierdzający, że znane oświadczenie 

jakie poseł Panju złeżył w Izbie stanowi jedyne wiarogodne wyjaśnienie 

stanowiska partji chłopskiej w tej sprawie. Partja uważa, że sprawa pe- 

wrotu księcia Karola do kraju mogłaby być dyskutowana tylko w tym wy: 

padku, gdyby lud tego żądał. 

A... ОННЕ ЕН 

tyce państw i dlatego rigdy nie jest 
śmieszne mówiąc o obecaej Polsce 

wowi ten tylko wzruszał ramionami, powołać sią na Lwa Sapiehę, Jerzego 
Stanisława Żółkiew» 

stałe w poli. skiego. Cat 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr. t na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 grosz 
į S E Z z maj 0 25 proc' drożej, Zagraniczne : 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 

. Konserwatyści Iwowscy. 
Po wygłoszonych przez ks, Eusta- 

chego Sapiehę i p. J. Targowskiego 
rtferatach zebrani w ilości 250 osób 
ziemianie _wsc hodnio - meiopolscy 
człankowie kiubu zachowawczej pra-. 
cy państwowej, uchwalili następującą 
rezolucję: 

Nawiązując do wysłuchanych referatów 
witają zebrani z radością zjednoczenie obozu 
zachowawczego. 

Obawiają się jednak, że w razie współ- 
działania w organizacjach zachowawczych 
elementów obcych ideologią i metodami dzia- 
łania ząsadom konserwatyzmu, a znanych z 
wrogiego stosunku do osoby marszałka Pił- 
sudskiego, utrudniona będzie istotna konsoli" 
dacja i udaremnionem osiągn'ęcie jej celów. 

Zebrani stwierdzają, że od chwili objęcia - 
steru rządów przez marszałka Piłsudskiego 
wzięła początek rzeczowa praca konstruktyw= 
no twórcza nad organizacją państwa, której 
skutki dają s'ę wyraźnie odczuwać tak na 
polu ekonomicznem jak również na terenie 
polityki międzynarodowej. Zebrani wyrażają 
zaufanie do poczynań i zamierzeń marszałką 

Piłsudskiego. 
Klub Zach. Pr. Państw. we Lwó- 

wie, jako że nie jest stronnictwem po- 
litycznem, posiada licznych członków 
z Chrześcj.-Narodowego strenniciwa 
Następnego dnia miały miejsce obra- 
dy lwowskiego oddziału  Chrześcj. 
Nar. stronnictwa. Przemawiali sen. 
ks. Czartoryski, pos. Marjan Jaro- 
szyński i były minister Raczyński w 
dachu opozycyjnym do referatu pos; 
Jaroszyńskiego. Zebranie rozeszło s'ę 
bez powzięcia żadnych uchwał. 

„L'etuva* o monarchji w Polsce. 

Urzędowy organ p. Voldemarasa Lietuya 
zamieszcza omówicnia broszury p, Macžis- 
wicza «Kropki nad i» w artykule zatytuło- 
wanym «Polityka zagraniczna przyszłej mo. 
narchji Piłsudskiego». 

Stap ński zgłasza akces do Bojki. 
Jan Stapiński' oświadcza na łamach 

«Przyjaciela Ludu», że gotów jest w zupeł: 
neści podporządkować się pod rozkazy sen. 
Bojki, skoro celem jego j:st zjednoczenie 
rzeszy chłopskiej dla poparcia rządu marsz. 
Piłsudskiego i dla zwalczania jego przeciw- 
ników, którzy są jednocześnie przeciwnikami 
mas chłopskich. Zjednoczenie chłopów musi 
być uznane za naczelny rozstrzygający punkt 
programu polityki chłopskiej. Rozbicie na 
kilka stronnictw jest przyczyną bezsły 1 
upadžu włościan w Poisce. Wszystkie trzy 
kluby włościsńskie—oświadcza Stapiński— 
t. j. stronnictwo chłopskie, Wyzwolenie 1 
Piast, powinny się skupić razem pod prze- 
wodnictwem sen. Jakoba Bojki i zadeklaro- 
wać zgocę na wspólny kongres w Krakowie 
na Wawelu dla ułożenia jednego wspólnego 
programu jednolitego działania, 

Pos. Witos odpowiada sen Bojce. 

Poseł Witos w odpowiedzi na odezwę 
senatora Bojki do Ludu napisał sam do nie- 
go list otwarty, który zamieszcza Gaz: Warsz; 
Poranna. | 

W liście tym pos. Witos stawia sen: 
Bojce szereg zarzutów: 1) że w r. 1918 był 
przeciwny rozbrajaniu Austryjaków, 2) że w 
r. 1923 był za zgodą z Endesami i sam do 
tego p. Witosa namawiał, 3) że w dniu 27 
maja 1926 r. był przeciwny rezygnacji posła 
Witosa ze stanowiska prezesa klubu. Poseł 
Witos kończy swą odezwę następującemi 
słowami: 

<Od odpowiedziainości za swoją polity- 
kę się nie usuwam i owszem, biorę ją w Ca- 
łości.. jeśli zaś, jak twierdzisz—wlazłem w 
błoto i wprowadziłem innych—to gdzież by« 
łeś Ty, którego głos był słuchany, a często 
decydujący, gdzie klub i inne władze stron- 
nictwa, które miały zawsze sposobność si 
możność oceny mojego postępowania i zaję- 
cia odpowiedniego stanowiska». 

Kongres radykałów w Paryżu. 

Gazety paryskie przynoszą obszerne 
sprawozdania z kongresu radykałów. Na 
kongresie tym zwyciężyło iewe skrajne skrzy« 
dło radykałów. Wybrany był na przewode 
niczącego aczkolwiek niedużą większością p. 
Da udicr, kandydat Caillaux, który to przy« 
jaciel Niemiec, nazywany doniedawna <zdraj- 
Cą» odegrał na kongresie rolę pierwszorzę- 
dną. Wogóle kongres radykałów da się 
scharakteryzować 1) basłem, które rozbrzmie* 
wało bardzo silnie: «Nie chcemy mieć wro- 
gów na lewicy», Hasło to oznacza chęć zje- 
dnoczenia ruchu radykalnego z prawowier- 
nymi socjalistami p. Bluma, przytem jako 
wroga do zwalczania w suwano znów kle- 
rykalizm, 2) daleko posunię'ą tendencją 
ugody z Niemcami. 

Jak widać nastroje kongresu nie szły po 
linji sympatycznej dla Polaków. Temniemniej 

owie Kościałkowski i Dąbski, którzy 
uczestniczyli w Songieatė wypowiedzieli swe 
mowy. O wystąpieniach posłów polskich ga- 
zety paryskie milczą kompletnie, zaznaczając 
tylko ogólnikowo, że wszelkie zalnteresowa- 
nia skupiały kuluary kongresu, gdzie ttoczo 
no się koło znakomitości jak Calliaux, Al- 
bert Sarraut, Maurycy Sarraut, Chautemps, 
Franklin-Bonillon i t. d: podczas gdy na sali 
obrad różne figury z prowincji daremnie 
starały się na siebie zwrócić uwagę. 

Mei, B. Sehermann 
wnowił przyjęcia chorych. 

UI. Niemiecka 22, Žr 1069, od 5—7 w 

  

     



ECHA KRAIOWE 
Towarzysze zP. P. S. 

— Korespondencja Słowa — 

Nowogródek, 30 go października. 

Od jakiegoś czasu zapanowała w 
obozie  nieświeskich pepeesowców 
dziwna konsternacja. Wzmożozy nie- 
dawno, trochę przedwyborczy ruch, 

zamarł zupełaie i wszelka praca orga- 
mizacyjna i zebraniewa ustała. Pocie: 

szający ten objaw ma jednak bardzo 
mało pocieszającz powody. Szeroko 

-rozsiana sieć różnych działaczy P.P.S. 

występujących w rołach kierowników 

kas chorych i kier. Rejon. komitetów 

P. P. S. rekrutuje się przeważnie z 

byłych bezrobolnych, ludzi o żadnej 
etyce, wykolejeńców, — ludzi, którzy 
w naszych warunkach przedstawiają, 
tu na Kresach specjalnie, bardzo nie- 
pożądany i niebezpieczny element. — 
Wielu z nich to komuniści z prze” 

_ konań, pzpeesowcy dla zysku lub ze 
strachu przed władzami. |Jak dalece 

"szkodliwą może być ich działalność 
(dla Państwa, a przedewszystkiem dla 

' bronionej niby przez nich „kłasy pra- 
cującej* miech posłużą następujące 
fakty. W niešwieskizm władze zlikwi- 
dowały w ciągu kiiku dni całą orga- 
nizacje P. P.S., aresztowując jej przy- 
wódców, bądź za szpiegostwo bądź 
za kradzieże łub malwersacje. Kie- 
rownik Rejon. Komitetu P. P. S. w 
Kiecku Józef Korf został aresztowany 
na granicy, przy usiłowaniu przejścia 

» 90 Z.S.S.R. wraz z drugim towarzy- 
szem. — Dowiedzioao mu szpiego- 
stwo i stwierdzono, że jest on zamie: 
szany w szereg małwersacji w Pow. 
kasie chorych w Nieświeżu. 

W. kilka dni później aresztowane i 
osadzono w więzieniu członka Pow. - 
kom. P.P.S. w Nieświeżu Leona Fi- 
jałkowskiego za nadużycia w kasie 
chorych, — prezes zaś P.P.S. z Nie- 
świeża Karol Walewski zdążył znik- 
nąć, i jest poszukiwany przez władze 
sądowo-śledcze. 

Korf, najważniejszy działacz między 
nimi, komunista z przekonań wystę: 
pował jak twierdzi pod płaszczykiem 
P.P.S. dla ułatwienia sobie pracy wła* 
ściwej. Znamienaym jest fakt, że po- 
se! Dziegielewski, występując gwałe 
4ownie przeciwko naszemu pismu, na 
wiecu w Nieświeżu wystąpił rowno- 
„częśnie w obronie aresztowanego 
"Korfa. Nie pomogły nawoływania pa: 
na posła do pracy. — Praca, ustała 

„odwrócił się od P. P, S. Związek ro- 
*botników rolnych i inni. 

Tak panewie z P.P,S, musicie pa: 

- amiętać o tem, że na Kresach niema 
mizįsca dla niesumienuych kosmopo- 
lityczao — międzynarodówkowo m;- 
ślących działaczy i szkodników insty- 
tucji społecznych. Musicie wiedzieć © 
tem, że Kresy polskie nie pozwolą na 

obniżenie swojej kuliury do poziomu 
kultury bolszewickiej i że środowisko 
w którem Są działaczami różn, — 

kKoify, Fijałkowscy i towarzysze, — 

będzie tylko podatnym gruntem dla 
elementów wrogich dla Państwa, a co 

za tem idzie wcześniej czy _eóŹ1iej 

skazane na zagładę. Robur. 

NO OGRÓDEK. 

— Ustąp enie wicewojewody 
Nowogródzkiego. Dnia 29—X. br. 
odbyło się w lokalu «Ogaiska» w 
Nowogródku, pożegnanie ustępujące= 
go wicewojewody p. Parfjanowicza. 
Pożegnanie to było manifestacją u: 
czuć wszystkich bez wyjątku współ- 
pracowników p. Parfjanowicza, Graz 
wszystkich tych, *którzy w  jakikol- 
wiek sposób mieli sposobaość zet- 
knąć się z nim w pracy ma terenie 
województwa. Żegnano kolegę, © nie- 
pospolitych zaletach, który przez sze- 
reg lat potrafł zaskarbć sobie tę 
niepowszednią miłość, człowieka któ- 
ry był zawsze ostoją wszystkich 
przejawów życia wewnętrznego w 
wojswództwie.  Wyczuwało się w 
tem pożegnaniu jaxoby lęk przed 
przyszłością, obawa przed pustką ja- 
ką wytworzy brak tego tak szcze- 
rze oddanege pracy i kolegom czło- 
wieka. Ustępujący wicewojewada, to 
człowiek o wielu zaletach osobistych, 
wychowany i wykształcony w  cięż- 
ki j szkole życia— M ńszczania z po- 
chodzenia, pracował na długo przed 
wojną światową nad odbudową tak 
przez niego umiłowanej Ojczyzny. 

Czy to jako radny miasta Miń- 
ska, czy też późciej w 1918 roku, 
jako oficer de specjalnych poruczeń 
przy sztabie I korpusu, czy też jako 
intendent samoobrony ziemi mińskiej, 
albo później jako oficer sztabu gin. 
Szeptyckiego i jeden z organizatorów 
dywizji litewsko białoruskiej w końcu 
organizator ochotniczych oddziałów 
kresowych i szef depzarłamentu admi- 
nistracyjnego zarządu terenów przy” 
frontowych, p. Parfjanowicz położył 
niesłychane zasługi nad odrodzeniem 
tej części kraju, dając zawsze wyraz 
swej tężyzny mądrości i miłości Oj: 
czyzny. 

W pożegnaniu wzięli udział wszys- 
cy starzy i nowi koledzy, z p. woje- 
wodą Beczkowiczem, naczelnikami wy- 
działów: Hruszwickim, Jareckim, Bo: 
gatkowskim, Hryniewskim, Bokunem 
i starostami na czele. P. Parfjanowicz 
przechodzi do sądownictwa, które 
zyskuje w nim nispospolitego pra- 
cownika. 

Ze swej strony życzymy mu  dal- 
szej awocnej znaczącej się tak chlub- 
nie na każdem połu,—pracy. 

BARANOWICZE 

— Napad na sędziego pokoju 
W dniu 29—10. r. b, został ciężko 
ranny w głowę sędzia pokoju w La- 
chowiczach pow. Baranowicze, Zana: 
rewski Mikołaj w drodze z sądu po- 
keju do mieszkania prywatnego, 
przez nieznanego sprawcę, który od- 
dał do niego strzał z zasadzki. 

Na miejsce wypadku wyjechał 
naczelnik urzędu ślesdczego w Nowo- 
gródku, nadkom. Radziejawski wraz 
z funkcjonarjuszami służby śledczej. 
Dochedzenie w teku. 

Robur. 
v 
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Ф 
* PRZEPROWADZIŁ SIĘ z ul. Ostrobramskiej 8 

związków Kupców i Prze- 2 
mysłowców żydowskich 

w Wilnie, 

Ф 
Ф m m ; 

na ul. Niemiecką 22.|4 
a 

36% 

Ё 

3 

na pań z towarzystwa 
Micklewic a, 

Wstęp а 

2 zł. wcześniej można zamawiać 

Początek e godzinie 11-ej 

Cały dochód z , czarnej 

łecznych—organizatorzy 
niska serot po wojskowych 

R ZZ Z EE OE OCE RER 

2ę wspómnień syberyjskich: 
Hassan -Bej. 

Za parę godzin*) kompanja piechoty 
przy dźwiękach bębna przechodziła 

granicę chińską. Kozacy stanowili 

wili straż przednią i jechali we- 

soło, kołysząc się na siodłach i ro:* 

mawiając o tem, co można znaleść 

dobrego w fanzach chińskich. 
— Kraj to ubogi, — odezwał się 

setnik: złota u nich nie znajdziesz, 

tylke srebro! : 

— | od srebra głowa. cią nie za- 

boli,—odparl chorąży; za to mają oni 

piękne jedwabie i sobole w kufrach. 

"A Bóg dał ręce żeby brać! 
— Co racja, to racjal No, a wej- 

sko u nich jakie? . 

— Įakie tam wejske! Sirzelač nie 

umieją, a uciekają jak zające. Mają i 

oni wojsko regularne, wyćwiczone na 

sposób europejski, ale niewiele tego, 

i wojsko to daleko, nie zdąży. 

"- — A więc робшату, 

— Pohulamy, bratku, pohulamy. 

Dalszy epis tej awanturniczej wy- 

*) Patrz Nr. 249. 

się w krótkim czasie na ekrana 
przezaaczaj 
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ŚWIAT WILEŃSKI NA FILMIE!!! 
iš L į. we czwartek 3 listopada odbędzie się, staraniem gro- 

= . twa w cukierni Bolesława Sztrala (ul. 
róg Tztarskiej) 

„CZARNA KAWA Z DANCINGIEM:, 

w czasie której T-wo „Światfilm” 
go scenarjusza. $ 

а ię niezwykłą imprezę bez zaproszeń. 

Bilety wejściowe na miejscu w cenie 1 zł., stoliki za opłatą 

nakręci film według specjalne” 

w kasie cukietni. 
wieczór. 
kawy” i fllmu, który ukaże 

ch kin Wiieńskich i sto- 
@ па rzecz schro: 

im. Marszałka Piłsudskiego. 
— 

prawy należy do historji, a dokumenu- 
ty przechowują się w odpowiednich 
archiwach; ponieważ jednak nie mia- 
łem do nich dostępu, więc opowiem, 

co słyszałem od ludzi wiarogodnych, 
starych sybiriaków. 

Maleńka „armja* Hassan - Beja 
spadła chińczykom jak piorun. Da: 
remuie władze chińskie starały się po* 
wstrzymać ten „awanturniczy pochód 
w sposób pokojowy; daremnie wyży* 
łano deputacją za deputacją i powo- 

ływano się na międzynarodowe prawo: 
awanturniczy Turek parł naprzód jak 
burza, nigdzie nie napotykając eporu 

i ogłaszał ludowi, że go przyjmuje w 
poddaństwo rosyjskie, A sotniki cho- 
rąży zarządzali rekwizycje i pobierali 
podatki w imieniu nowej władzy, W 
jednen miejscu zaszła im drogę de- 
putacja od władz miejscowych z man: 
darynem na czele. W długiej, kwieci- 
stej mowie orator chiński próbował 
ułagodzić <brodatych barbarzyńców 
północy» i sypał im komplement za 

*kompiementem, a w koficu rzucił pode 
słodzoną pigułkę: «panowie, wynoście 
się, bo to kraj nie wasz». Kozacy 
mało zrozutnieli jego piękną mowę, 

ŁO wo 

Wybory municypalne w Anglji i Walji. 
LONDYN, 2 XI. PAT. Ostatnie doniesienia detyczące wyniku wyba- 

rów municypalnych w Aogiji i Waji z wyjątkiem Londynu, przedstawialą 
w następujących cyfrach zyski poszczególnych partyj: partja pracy 110 
mandatów, konserwatyści T, libarali 8, miezaleźni 15, Straty mandatów 
przez poszczególne partje wyrażają się w następujących cyfrach: Partja 
pracy 11, konserwatyści 69, liberali 31, niezależni 27. Partja pracy zyskała 
mandaty głównie w okręgach przemyśłowych. 

Dookoła pożyczki niemieckiej, 
BERLIN, 2—XI. PAT. Prezes Banku Rzeszy Schacht, który z różny- 

mi członkami R7ądu Rzeszy miał już kilka konfliktów, ma obecnie zatarg 
z b. ministrem fnansów dr. Reinholdem, który swego czasu przeprowa- 
dził sprawę półmiljardowej pożyczki wewnętrznej. S hacht na posiedzeniu 
komisji oświadczył, że ta pożyczka zaskoczyła go niespodziewanie. Pa 
wc:orajszej kenferencji między Schachtem a Reinholdem ma być wydany 
komunikat, w którym Schacht ma przyznać, że Rząd Rzeszy zawiadomił 
Bank niemiecki © zamierzonej požyczes. 

Jakie dolarówki wygrały? 
WARSZAWA, 2. Xi. PAT. W dn. 2 b. m odbyło sę losowa: 

nie 5 proc. pożyczki dolarowej. serja 2-ga. Wylosowane zostały 
nastęcujące numery. V/ygrezna 8 tys. do: padła na numer 068599, 
3 tys doarów na numer 024613 Po 1000 dol. wygrały numery 
374302 537012. 860038, 394168, 021731. Nadto wylosowano 10 
wygranych po 500 do arów, oraz 40 premji po 100 dol. 

Katastrofa holownika „„Górnik* 
4 oficerów i 6 marynarzy utonęło, 

GDAŃSK, 2X, PAT. Wczoraj a godz. 4 popołudniu w czasie silnej 
burzy zatonął na morzu w pobliżu Rssewil holownik «G3rnik», należący 
do T-wa Żeglugi Morskiej Wisła— Bałtyk, a będący w drodze z Kopentia- 
gi do Tczewa. «Górnik» prowadził dwa lichtungi, które w czasie burzy 
oderwaly się od helownika, Z załogi «Górnika» utonęło 10 ludzi, a mia- 
mowicie 4 «ficerów i 6 marynarzy. Z nich kapitan i sternik byli Niemca- 
mi, I-szy mechanik—Polakiem, drugi О ańszczaninem. 

GDANSK, 2 Х, PAT. Katasirofa której uległ hojownik «Górnik» jest 
według doniesień pism największą ze zaanych na wybrzeżu bałtyckiem pod 
Gdańskiem katastrof. 

Oflary i straty. 
GDANSK, 2XI, PAT. W uzupełnieniu depeszy o katastrofie holow. 

nika «Górnik» donoszą, że statsk angielski Haarlen uratował 4 lichtungi, 
które przygrowadził do Glańska. Z załogi hslawnika «G$5rnik» 7 ludzi 
zginęło, a 3 nie zdołano jeszcze. odszukać. Górnik zatonął całkowicie. 

Sensacyjne procesy. 
Sprawa bandy polskiej we Francji. 

PARYŻ, 2—XI. PAT. Rozpoczął się tu proces bandy, złożonej z 22 osób, 
pochodzących z Polski, oskarżonych o popełnienie w różnych końcach Francji 
ei nt połączonych z morderstwami. Ma być przesłuchanych kilku- 
set świa : 

Radca oskarżony © zabójstwo żony 
WROCŁAW, 2—XI. PAT. Przed sądem przysięgłych rozpoczął się sensa-" 

cyjny proces przeciwko radcy rządowemu Heldebrandowi, oskarżonemu o za- 
mordowanie własnej żony. Zeznaje on z wolnej stopy. W toku dzisiejszej roz- 
prawy oświadczył, że żona popełniła samobójstwo. Zawezwano 50 świadków. 

Proces o zamach na prezydenta Grecji. 
ATENY, 2—X!. PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczął się tu proces 

wanie zabójstwa prezydenta Republiki © onduriotisa, GRZE Šiai ka 
gacz hotelu z Laryssy: oświadczył, że nie miał zamiaru zamordowania Condu- 
Bee ‹а postępek swój tłumaczy zdenerwowaniem skutkiem złego stanu 
zdrowia. 

Warszawa w hołdzie Nieznanemu Żołnierzowi 
We wtorek Warszawa złożyła u- 

roczysty hołd prochom  nisznanego 
Bohatera. Już o godz. 10-tej rano 
Piac Saski wypełniła 30:te tysięczna 
rzesza uczniów szkół powszechnych, 
zawodowych, średnich i seminarjów 
sprawnie ustawiła się na wyznacze- 
nych miejscach i wydzieliła delegacje, 
które z wieńcami zajęły miejsce w 
pobliżu grobowca, 

O godz: 1130 orkiestra 36 pn. 
wykonała hymnu narodowy, przyczem 
warta honorowa, którą pełniły wczoraj 
związki b. wojskowych 1 organizacje 
przysposobienia wejsk.. spręzentowa- 
ła broń. 

Okolicznościowe przemówienie 
imieniem całej młodzieży szkolnej 
wygłosił jeden z uczniów, kcńcząc 
temi słowami: 

«Żołnjerzu Nieznany! Gdy na nas 
przyjdzie kelej poniesiemy swe życie 
dla dobra Polski w największy nawet 
wir walki, jakeś Ty je poniósł. Bą- 
dziesz mis! w nas godnych następ: 

ców. Duch Twój towarzyszyć nam 
będzie zawsze w pracy dia Ojczyżny 
i rodaków, a jakeś Ty mas—dzieci 
jeszcze—własną piers'ą osłaniał, tak 
toy prochy Twoje czcią wieczną bę” 
dziemy osłaniać. 

Cześć Ci Bohaterzel 
my mącić ciszy Twego Świętego dla 
nas Grobu. Dwie minuty milczenia, 
rozdzwonionego tylko biciem Serc 
naszych, niech będą wyrazem czci i 
wdzięczności dla Ciebie», 

Poe 2 minutowej ciszy, orkiesira G* 

ale się im nie podobało, że ktoś ich 
chce zatrzymać w drodze wówczas, 
gdy oni się jeszcze nie obłowili, to 
też zlazłszy z keni, rozciągnęli tnan* 
daryna 4] klasy na drodze i sypnęli 
mu parę tuzinów nahajow; a gdy 
opozycja fmilkła, pojechali sobie da- 
łej.« pa srebro chińskie, po jedwabie 
i sobole. Jakiś oddział ch ński zastą- 
pił im drogę, ale po krótkiej utarczce 
poszedł w rozsypkę, pobity na głową. 
W/ówczas odszwała się dyplomacja i 
posypały się depesze z Pekinu do 
Petersburga i naedwrót. Ale formali- 
styka chińska i ctremonje przeszka- 
dzały szybkiemu działaniu broni dy- 
plomatycznej, —bv cguań» *) musiał 
pisać relację do <ambania», ambań 
do «fudutuna», fudutun do «dzian- 
dziunia, — a juž ten ostatni zdawał 
relację cesarzowi Chin,—Synowi Nie- 
bios. A tymczasem Hassan-B:j szedł 
naprzód, nie zbaczając z drogi, koza-. 
cy rabowali gdzie się dało. Nareszcie 
chińczycy sprowadzili z dalekich pro* 
wincyj swe wojska, wyćwiczońe na 

*) Gusń, fudutun, ambań, dźiań-dziun— 
to urzędy chińskie; 

Ni: będzie-, 

degrała marsza żałobnego i delegacje 
złożyły wieńce. 

Wkońcu cała młodzież w szyku 
czwórkowym przedefilowała przed 
grebzm, chyląc kornie głowy. Defila- 
da płynęła dwoma falami: po prawej 
szkoły żeńskie, po lewej męskie. 

O godz, 4 pp. na Plac Saski za 
częły „napływać delegacje stowarzy- 
szeń i organizacyj społecznych, przy: 
z wojsk., związków korporacyj 

. B. 
O godz. 5 przybyła z Radzymina 

sztafeta młodych pionierów, niosiąc 
pochodnię, zapałoną w kaplicy, pa- 
święconej paległym w Radzyminie Od 
pochodni tej zapałlono 4 wielkie zni- 
cze, ustawioa£ przy grobowcu, Or- 
kiestra 36 pp. wykonała w tym mo- 
mencie hyma narodowy, soczem chór 
p edśpiewał pieśń: «Cisza Gro- 

», 

, Dłuższe przemówienie, kończące 
się apelem do społeczeństwa, wygło: 
sił. Wacław S eroszewski: 

„W imię tych Nieznanych  Poleg- 
łych zwracam się do Was Redacy: 
Bądźcie szlachetni, bądźcie godni, 
bądźcie dobrzy i wspaniałomyślni dla 
bliźnich, albowiem to jest jedyny о- 
kup za zbrodnie wojny*. 

Po przemówieniu Sieroszewskiego 
zapanowało dwuminutowe milczenie, 
poczem przy dźwiękach marsza ża. 
łobnego przysunęły się przed Gro- 
bem, składając wieńce delegacje 
towarzystw i erganizacyj społecznych, 

sposób europejski; i tu mastał kres 
sukcesom odważnego awanturnika, bo 
został otoczony ze wszystkich stron 
przez wojsko, conajmniej dwadzieścia 
razy liczniejsze. O walce nie można 
było i myśleć, bo armaty Kruppa już 
były skierowane na mały oddział ro- 
syjski, a piechota chińska otoczyła go 
żelaznym pierścieniem, a do tego ko- 
zacy zaczeli się buntować i grozić, że 
wydadzą Hssan-Beja nieprzyjaciołem, 
jeżeli ich mie wywiedzie z tej «su- 
łapki». 

— Podnieście białę flagęl rozka+ 
zał awanturnik, i powiedźcie genera 
łowi chińskiemu, że chcę z nim trak- 
tować o warunkach kapitulacji. 

Wkrótce obaj wodzowie w eto- 
czeniu świty zjechali się na środku; 
ale pertraktacje do niczego nie do- 
prowadziły, bo chińczyk, czując się 
panem położenia, żądał bezwzględne: 
go poddania się na łaskę i niełaskę 
zwycięzcy, a Hassan-Bzj na to się nie 
chciał zgodzić, 

— Jesteście otoczeni, rzekł gene- 
rał Ma: niech tylko dam znak, a wy- 
strzelają was jak zajęcy, żywa noga 
nis ujdzie z tego pierścienia, którym 

PERSKI BONAPARTE. 
Pod tym efektownym tytułem na- 

desłał z Teheranu gazecie wiedeńskiej 
„Neue Freie Presse" jej stały kores- 
pondent z Moskwy p. Mikołaj Bas- 
seches wizerunek piórkiem — ein po: 
litisckes Charakterbild — wcale pi- 
kantny, a niewątpliwie wierny i praw- 
dziwy, gdyż p. Basseches, jak z jego 
licznych kerespondeucyj widać, zna 
Wschód wybornie, Inżynierem jest z 
zawodu i wielokrotnie prowadził ro- 
boty techniczne na bliższym i dalszym 
Wschodzie. 

Przed wojną—pisze p. Basseches— 
u podwoi pałacu ambasady rosyjskiej 
w Teheranie, stał na straży wysoki 
perski kozak e potężnych barach i 
iuądrem wejrzeiu dwóch czarnych, 
jak węgiel oczu. Wieczorami cała 
czeladź pałacu zbierała się koło wrót 
aby odpocząć i pehulać. Lecz spoj: 
rzenie tych czarnych oczu kozaka 
szeregowca odejmowało ochotę do 
żartów. Już wtedy mówiono o owym 
kozaku: „Ten zajdzie dalekol* Prze- 
powiadano mu, že zostanis podefice- 
rem, a może nawet wachmistrzem, 
Losy wyniosły jednak barczystego 
kozaka o wiele, wiele wyżej. Koza: 
kiem tym był Riza Pahiavi, obecny,.. 
„król nad krółe*, jaknajbardziej pra- 
wowity — szach perski. 

Perska brygada kozacka była zor- 
ganizowana przez oficerów rosyjskich 
i stała pod rosyjską komendą. Była 
ona pierwszą szkełą polityczną dla 
kozaka Rizy Pahlavi Zlecano jej bo. 
wiem takżs i polityczne zadania, a 
często wysyłano w głąb kraju na wal- 
kę z przeciwnikami tronu. Służąc w 
brygadzie kozaczej Riza Pahlavi po- 
ją, że panem kraju jest ten, kto po- 
siada siłę zbrojną, więc pilnie przy- 
giądał się, jak cudzoziemcy wyzysku- 
ią słabość jego ojczyzny. 

Olbrzymia, wolno wyrazić się пай- 
ludzka siła woli i genjałna intuicja 
nis ustępują u Rizy Pahlavi przed 
trzecią najwybitniejszą cechą jego 
charakteru, którą jest niepohamowa- 
ma ambieja. Po rewolucji rosyjskiej 
w roku 1020 komendanci rosyjscy 
opušcili brygadę. Wachmisirz Pahiavi 
zrozutmiał, że polityka perska jest te- 
raz swobodniejsza. Szarżę już ma 
wachmistrza, lecz jest człowiekiem 
zupełnie niewykształconym. Oddany 
mu szwadręn wybiera go na wodza. 
Pahlavi nie ma jeszcze żadnego pla- 
nu, ale oto niezadługo widzimy juź 
rotmistrza Riza Pahlavi na czele wię- 
kszego kozackiego oddziału, ludzie 
którego od kilku miesięcy daremnie 
czękają na zapłatę żełdu. Riza Pahlavi 
prowadzi ich do Teheranu. Opano- 
«uje Teheran, staja się dowódcą te- 
herańskiego garnizonu, jest w Tehe- 
ranie panem życia i śmierci. W jego 
ręku jest zorganizowana siła zbrojna 
w całej Persji półaocnej. Riza Pahlavi 
jest mężem opatrznościuwym dla inte- 
ligeacji, kupieciwa, burżuazji. Sam 
on siebie mianuje ministrem wojny. 
Popierają go postępowe koła Persji, 
co mu ułatwia zawiązanie dobrych 
stosuaków z Rosją Sowiecką. Orga- 
nizuje wojsko. Riza Khan Pahlav. nie 
mówi jeszcze dobrze po persku, Nie 
potrafi układać eleganckich frazesów, 
nis zna literatury ojczystej. Nie miał 
czasu uczyć się, lecz rozumiał, że 
krajowi jest poirzebne wojsko, zdolne 
da boju i oddane wodzowi. Ze słu- 
žby kozaczej wyniósł znajomość kun- 
sztu wojennego; resztę podpawie- 
działa mu, jak się rztkło, wrodzona, 
genjalna intuicja. Ri:za Kham Pahizy 
staje się twórcą perskiego wojska 
narodowego i od tej daty jest posta: 
cią historyczną — twórczą i niemal 
bszgranicznie pspułarną. 

Paūsiwo perskie właściwie mie 
istniało. Persja nazywała siebie dumaie 
cesarstwem, lecz o 10 kilometrów od 

-stolicy rozperządzenia rządowe nie 
miały już znaczenia, Każdy chan, ka- 
żdy szejk miał własne wojsko, własne 
prawa. Riza Khan Pahlavi rozpoczął 
walkę z tym feodalizmem i zwyciężył. 
Skończyły się samodzielne układy 
szeików z obeemi pańsiwami, skoń- 
czyło się samowolne pobieranie po: 
datków. Wyzyskując rowolucję rosyj- 
ską i zgrabnie manewiując politycz- 
nemi posunięciam), Riza Khan Pahlzvi 
osiąga poważny sukces: wojska obce 
opuszczają Persję. 

Lecz nie był jeszcze u szyczytu, 
trzeba byłe jeszcze pozyskać sobie 

was otoczyłem. 
— A ja ujdę, — rzekł Turek, sčią- 

gając brwi. ; 
— Jakim sposobem? — zapytał 

chińczyk i zakrziusi! się. 
Żełazna ręka porwała go za gardło, 

a lufa rewolweru otarła się o czoło. 
— Słuchaj ty, poganski synu, 

wrzasnął Turek, ściskając mu gardło: 
jeżeli który z twej głupiej swity ruszy 
pałcem w twej obronie, ja ci natych- 
miast łeb roztrzaskam. Przysięgam na 
brodę prorokal Więc każ swym po: 
ganom nie ruszać elę z miejsca, bo 
będzie źle. 

Tu Hassan-Bej puścił szyją chiń- 
czyka, ale zaewu mu  przyłężył re- 
wolwer do skroni. 

— Jeżeli mnie zabijesz, rzekł ch ń- 
is wejsko będzie wycięte w 

pień. 
— Ale wpierw ja ci palnę w łeb, 

odparł Turek; a teraz pomyśl, co ci 
przyjdzie ze zwycięstwa? 

— Cóż mam czynić? — spytał ge- 
nerał Ma, estatecznie skonfudowany. 

— Będziesz moim zakładnikiem i 
przewodnikiem aż mnie wypuścisz z 
tych djabalskich jatek, Każ swym 

wpływy zawsze konserwatywnego du- 
chswieństwa. Riza Khan, który prze- 
szedł już był doskonałą polityczną 
szkołę, potrafił ze wschodnią elastycz- 
nością dzieła tego dokonać. Opierając 
Się na posiadane już rezultaty szukał 
pojednania z ludźmi wiernymi tradycji 
i jednocześnie szukał zbliżenia z 
Anglją. Poparcie duchowieństwa uła- 
twiło mu zdybycie tronu, Da roku 
1923 był Riza Khan ministrem wojny 
w pięciu gabiaetach. W roku 1923-cim 
udało mu się przekonać ówczesnego 
szacha aby go mianował szefem rządu 
wpływając jednocześnie na monarchą, 
aby czasowo opuścił Persją. 

Wystarczyła dwóch lat wytężonej 
pracy aby—stanąć u celu. 

Podczas koronacji Riza Khan Pa- 
hlavi nie zasiadł na prastarym tronie 
szachów, ozdobionym pawiami. Tra- 
dycyjna monarchja miała być wzno- 
wioną, lecz mieła—własną iść drogąl 
Tego właśnie symbslem miało być 
jakby złożenie grastarego „pawiega” 
fronu—ad acta, do skarbca muzeal- 
nego. Natomiast ks'ążęta należący do 
złożenej z tronu dynastji zajęli miej- 
sca pg prawicy nowego szacha, R=- 
cepcje monarsze trwają i olśniewają 
paradą i przepychem. Po za tem kipi 
w cesarskim pałacu praca įaknajbar- 
dziej powszednia. Szach in Schach, 
król królów, bynajmniej nie wyłącznie, 
rezyduje w pałacu swoim; jego pa 
łac jest co sią zowie: pracownią. 

Ogromna szosa wiedzie z Tehera- 
nu w góry. Tam, w  Saadabadzie, 
spędza szach Riza Pahlavi najgorętsze 
letnie tygodnie. Wzdłuż szosy ciągną 
się nieprzerwanie rezydencje posełstw 
zagranicznych tudzież perskiej pluto- 
kracji i arystokracji. Już na kilometr 
przed letnim pałacem szacha ma swój 
post straż żandarmerji. Olbrzymia 
brama prowadzi do pałacowego obrębu. 

U podwoi: majestatyczny odźwier- 
ny w liberji keloru oliwkowego, Sza- 
merowanej pąsowemi galonami i sznu- 
rami, Czarny, perski fez na g 
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Wewnątrz palacu: zaowu pomięszan 
ze sobą tradycja z nowoczesnemi 
„nowinkami”, Tak np. mundury i 
ubrania urzędników dworskich cal 
kiem są europejskie. Umeblowanie 
pałacowe — też. Biura pałacowe ni- 
czem nie różnią się od europejskich 
normalnych biur urzędniczych. 

W pośrodku parku wznosi się po- 
tężny namiot, W namiecie tym, sie- 
dząc za ogromnem biurem, pracuje 
całemi, bez przerwy godzinami szach. 
Często wczesnym rankiem pędzi do 
Teheranu auto—cichutko, nawet bez 
szelestu, To sam władca, szach im 
sząch, jedzie skontrolować niespo- 
dziewanie swoje ministerstwa. 

Potężna duchowa iadywidualneść 
Rizy szacha, połączona z niesłychaną 
siłą fizyczną dokonała juž niebylsja 
kiege dzieła: wskrzesiła i odnowiła 
perską państwowość. Ale ambicja 
Rizy szacha mie zna granie. Teraz za- 
brał sig do podźwigania całego w 
Persji życia kulturalnego — i ckone” 
micznego. Riza szach zjednawszy so- 
bis i fzsodałów i kupiectwo, i inteli- 
gencję i wojsko, zabiega teraz 6 po- 
pularność wśród chłopów. Oto ma 
być lada dzień wprowadzona w Persji 
obowiązkowa służba wojskowa. Ds 
armji naplynie cała masa chłopów. ) 
Riza szach pragnie juž Zz вбгу mirė 2 
te masy oddane sabie. I mežna šmlalo | 
wierzyć, że mu się to uda. 4 

Bonapartemu wszystko sis - uda47 4 
wała. : 

ł   

i k4 Mickie- $ W Restauracji Kr I sta o 4 $ 
4 Kuchnia prowadzona przez znanego $ 
+ Kuchmistrza Bolesiawa Szymkę. 

Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
Podczas obiadów i kolacji przygrywa $ 

ė wyborowy kwartet. 

  

Obwieszczenie 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie, przy ul, Jakóba Jasińskiego 
Nr I m. 3 zamieszkały, zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości 
pubiicznej, że w dniu 4 listopada 
1927 r. o godz. 10-tej rano w Wilnie, 
przy ul. Beliny Nr 9 m. 11 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji male- 
żącego do Racheli Jochelson majątku 
ruchomego, składającego się z pia- 

„nina i rzeczy domowych, oszacowa: 
nego na sumę 407 złotych, 

„ Komornik (—) F. Legiecki. 

1905—1V. 
  

  

wojskom rózstąpić się i 
drogę. 

Niedługo namyślał się chińczyk, 
czując zimną lufę przy skreni. Padł 
rgzkaz, — i wojsko usunęło się na 
bok, dając przejście garstce awsniur- 
ników. A Hassan Bej zarządził rejte- 
radę i doprowadził oddział do grani- 
cy rosyjskiej. Tu go już czekał kurier 
z Petersburga, i Fiassan-B:j pomkuął 
do Europy, lecz niz jako zwycięzca, 
tylko jako więzień. A dalej był sąd 
wojenny, który skazał go na wygfi» 
nie do podbiegunewych krajów Sv- 
berji... tam gdzie mróz dosięga 50 
stopni... dla ostudzenia zazałów jego 
południowej duszy. 

— I umarł, umarł biedny Hassa- 
nek, — wspominają go dotychczas 
starzy sybiriacy; a szkoda! bo gdyby 
mu dano choć parę bataljonów,—ta 
Mandžurja byla by przyłączoną do | 
Syberji, Ale gorąca to byla glowa,— 
to też i nie wytrzyma! na pėlascy. 

(Koniec). 

Konstanty Siemiradzki, 

daj nam



"KURI 
Stan rolnictwa w woje- 
wództwie Nowogródz- 

kiem. 

„Prace Instytutu Badanią Stanu 

saaa, Ziem  Wschodnich* 
przyncszą nam znów — w numerze 

2—3—szereg wysoce wertošciowych 

in=nografj, jak S£ Kosiriskiej— Bart- 

nickiej: „Zarys klimatu Z'em Wschod- 

nich*, inž. T. Janikowskiego: „Zarys 

stanu rolnictwa Ziemi Nowogródz» 

kiej*, d.ra inż. Stanisława Orsini— 

Rosenberga: „Zagadnienia styczne po- 

lityki gos odarczej i technologii spo- 

łecznej na Ziemiach Wschodnich R:e- 

czypospolitej* i inž. H. Czaplickiego: 

„Preliminarz rocznego budżetu prze- 

mysłu suchej destylacji drewna w 

-Polsce ze szczególnem uwzględnie- 

uiem 5 ciu województw wschodnich*. 

Z braku miejsca ograniczymy się 

marszie do streszczenia i omówienia 

artykułu inż. T. Jaaikowskiego a Sta« 

mie rolnictwa w województwie Nowo- 
gródzkiem. : 

Przedewszystkiem stwierdzić mu- 
simy aktualność takieįj monograiji. 
Dotychczas odnośne materjały roz- 

preszone były w pracach traktujących 

o stanie rolnictwa w Polsce wogóle 

(porównaj «Stosunki rolnicze Polski», 
wydawnictwa statystyczne i t. d.)—co 

utrudniało szybkie powzięcie opinji w 

tej lub innej sprawie w specjalaem 

odniesieniu do danego terytorjum. 

Lukę tę w naszej literaturze gospo* 
darczej odnośnie do terytorjum w-wa 

Nowogródzkiego wynelnia właśnie o- 
mawiana praca int, T. Janikowskiego. 
Wymaga ona jednak jaknajrychiejsze- 
go uzupełnienia cyfrowego: au!o! za- 
kończył opracowanie monografji w 
lutym 1926 r. — w ten sposób rok 

1926 i bieżący nie został uwzględnio- 
Nny—a przecież za te ostatnie lata du: 

żo zmian nastąpiło w układzie sił 
produkcyjnych. 

Użytkowanie gruntów w woje- 
wództwie Nowegródzkiem przedsta- 
wia się następująco: 
gamty orne 976.700 ha — 42.7 proc. 

łąki 252900 „ — 110 „ 
pastwiska 123.500 „ — 54 ‚ 

a lasy - 661.100 „ -— 28.9 „ 
inne 1 nieużytki 275.000 „ — 120 , 

razem . 2. a _ 100 proc. 

Poniższa tabela obrazuje obszar za- 
siewów | wysokość zbiorów poszcze- 
gólnych upraw w r. 1925: 

Zbiór ogólny 
ha w ha: 

pszenica 6900 11.700 
Żyto 233 000 1.967.200 

jęczmień 37.500 326 250 
owies 102 000 175.200 
ziemniaki 55.200 17.396.800 
buraki past. 8.500 1.581 000 
gryka 24 000 148.800 
proso 13 300 136.930 
groch 14.500 120 350 
rzepak i t. p. 3100 29.450 
ten 10.500 z 48300 

w. 94500 
konopie 200 z. 1.200 

w 1800 
przemysłowe 13800 
$%onicz. nasien. 16 300 34230 

Przyjmując pod uwagę potrzebne 
ci na zasiew i wyżywienie inwen- 

tarza, autor dochodzi do wniasku, że 
na wyżywienie ludności województwa 

"zboża brakuje około 1 miljona q. a 
mišnowicie: 

zostaje brakuje 
pszenica — 838.590 
žyto — 302.800 
jęczmień 251.250 = 
Owies — 338.247 
kasze i groch 218.000 = 

brakuje netto 1010.337 q. 

W najlepszym wypadku powiada 
auior, jeżeli dla normy spożycia przy: 
iąć 200 klg. na głowę ludności, pro 
dukcja zaledwie wystarcza ma własne 
wyżywiznie. 

Powyższe obiiczenie wymaga jed- 
nak według mnie pewnej zasadniczej 
korektywy, Obliczenia dokonane na 
podstawie «Rocznika Statystycznego 
przewozów towarów ma polskich ko- 
1ejach państwowych» wykazują, że za 
ostatnie 9 miesięcy 1924 r. nadwyżka 
wywozu nad wwozem wynosiła dla 
województwa  Nowogródzkiego (9. 
«Słowo'* Nr. 198 i 199 z r. 1925), 

rei i 612 tonu. 
yto 6803 „ 

jęczmień 862 „ 
owies 

Również za lata następne dia wy- 
mienionych ziemiopłodów bilaas han- 
dłowy kształtował się in plus, jakkel- 
wiek scisłych danych przytoczyć nie 
MOgĘ. у 

Z. Harski 
(d. c. n.) 

INFORMACJE, 
Opodatkowanie eksportu płodów 

rolnych. 

Z inicjatywy państwowego instytutu eks- 
portowego odbyła się w min. przemysłu i 
andlu specjalna konferencja w sprawie po: 

datku obrotowego od eksportu płodów rol- 
nych. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
zainteresowanych organizacyj kupieckich; z 
Tramienią nączelnej rady — pp.: dyr. B. Si- 

koraki z Poznanis, dyr. T. Rzepecki z Gru- 
M A i dyr. J. Jakubowski z Warszawy. 

u. skarby reprezentował radca Lubowidzki, 
a min. P. i H. — radca Bocheński. Prze: 
wodniczył dyrektor Instytutu p. Tarski, refe- 
rował p. Sikorski, stawiając wniosek o znie- 
= podatku obrotowego od eksportu pło- 
dów rolnych ze względu na kenieczność 
zrównania warunków konkurencyjnych kup- 
<ów irajowych i firm zagranicznych, które 
prowadzą na naszym rynku berdzo ożywio- 
ny skup i wywóz płodów rolnych przez 
własnych, przysyłanych agentów, nie ponó- 
Szących faktycznie u nas žadnych Ciężarów 
podatkowych. Zainteresowane organizacje 

ER GOSPODARCZY 
mają Re Odpowiednio umotywowane 
wnioski. * 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (x) Obowiązek składania 

sprawozdań o statystyce prze- 
mysłowej. Urząd Wojewódzki w 
Wilnie wydał ostatnio obwieszczenie 
dotyczące przystąpienia w roku bie- 
żącym do badań nad statystyką prze- 
mysłową. W myśl rozporządzenia 
Rady Ministrów wszystkie zakłady 
przemysłowe, które w roku sprawe* 
zdawczym zatrudniały chociażby czę- 
ściowo 5 ciu lub więcej robotników, 
lub dła których wykupione zostały 
na rok sprawozdawczy świadectwa 
przemysłowe od I do Vil kategarji 
włącznie są obowiązane do przedkła- 
dania Głównemu Urzędowi Staty» 
stycznamu raz do roku sprawozdzń 
dotyczących statystyki przemysłowej. 

Termin przekładania sprawozdzń 
o statystyce przemysłowei za rok 
1926 został ustalony ma 15 listopada 
1927 roku. 

Kwestjenarjusze o statystyce prze« 
mysłowej wysłane zostały do dn. 25 
b. m. przez Gi. Urząd Statystyczny 
bezpośrednia poszczególnym zakla- 
dom przemysłowym. 

W razie nieotrzymania formularzy 
do dnia 1 listopada zakłady winny 
niezwłocznie zwrócić się do Główne* 
go Urzędu Statystycznego w War. 
szawie. 

N enadesłanie pomienionych spra: 

"KRO 
CZWARTEK] 

3 Du 
Huberta 

jutro 
Karola_Bor. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 2—XI. 1927 c. 

| os 

  

Wsch, sł. © g, 6 m. 33 

Zach. sł. o g. 16 ш. 7 

  

Giinienia 
średnie 

Temperatura 
średnia ) + 3 

ma” 
Wiatr V północno-Wschodni 
przeważający J 
Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę -I- 1 
Maximum za dobę -j- 7 
Tendencja barometryczna stały wzrost 

ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Godziny urzędowania 
w Kurji Me'ropolitainej. Kurja 
przyjmuje interesantów wyłącznie od 
godz. li-e] do 1-ej. Ks. dr. Ant. *Wis- 
kont notariusz sądu Arcybiskupiega 
przyjmuje interesantów od . godz. 10 
do llej, sali sądu Arcybiskupiego. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewo: 

dy. W dniu wczorajszym Pan Woje- 
woda Raczkięwicz przyjął Starostę 
pow. Wilejskiego p. Nitosławskiego, 
powiatu Brasławskiego p. ]inuszkie- 
wieza i St»:rostę p. Paslawskiego p. 
Niedzwieckiego. Następnie Pan Wo: 
jeweda odbył dłuższą konferencję z 
Dowódcą 6 Brygady KOP pułk. Ar: 
turem Górskim. 

— Zmóana godzin ur.ędowa- 
nia. Na mocy rozporządzenia Pana 
Ministra Spraw Wewnętrznych godzi- 
ny urzędowania w Urzędzie Woje- 
wódzkim i w Siarostwach ed dnia 
1 bm. aż do odwołania rozpoczynają 
się o godz. 830, kończą o godz. 15 

m. 30, w sebotę zaś e godz. 14. 
— Ministerstwo n'e przyznało 

ulg podatkowych weteranom. 
Swego czasu pisaliśmy, że władze 

wojewódzkie interwenjowzły u Mia. 
Skarbu w sprawie zwolnienia wgte- 
ranów polskich od obowiązku płace- 
nia podatku lokałowego, gdyż w myśl 
obowiązującej w tym względnie usta: 
wy weteran (bez względu na ilość 
człosków rodziny) zajmujący ponad 
dwuizbowe mieszkanie winien jest o- 
płacać podatek. 

W dniu wczorajszym nadeszła z 
Min. Skarbu odmowna odpowiečž, 
Weterani, przeważnie ludzie aieza- 
możni, będą więc musieli ponosić 
ciężary podatkowe. Uniknąć tego mo- 
gą drogą kontentowania się maleń- 
kiemi mieszkankami, 

MIEjSKA. 
— (x) Powrót prezydenta m. 

Wilna z Warszawy. Prezydent m. 
Wilna p. Folejewski w dniu dzisiej- 
szym powraca z Warszawy, dokąd 
został powołany przez Min. Skarbu 
w sprawach spłaty przedwojennej po- 
życzki, zaciągniętej w bankach angiel- 
skich przez m. Wilno. 

— (x) Pos'edzenia kemisyj 
mączno piekarnianej 1 mięsnej. 
W piątek, dnia 4 bm, w urzędzie Ko- 

misarza Rządu na m. Wilno odbędzie 
się posiedzenis przedstawicieli władz 
i poszczególnych właścicieli zakładów 
mączno-piekarnianych, w celu ustale- 

mia nowych cen na mąkę i pieczywo. 
Jak wiadomo, kilka dni temu zosiały 
ceny na chleb i mąkę . podwyższone, 
lecz prawdopodobnie nie zadowoliły 
ona w dostatecznej mierze właścicieli 

tych zakładów, gdyż na posiedzeniu 
w piątek omawianą będzie również 

sprawa nowych cen na mąkę i pie- 
czywo. W sobotę zaś dnia 5 b. m. 

NIKA 

"Naczelnika wydz. bezpieczeństwa p. Kirtikli- 

SŁOWO 

wozdań do dnia 15 listopada "poria- 
gnie za sobą karę grzywną do 500 
zł, lub areszt do 1 miesiąca. 

GicLDA WARSZAWSKA 
2 listopada 1937 к, 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno 

Holandja 359,16 360,05 _ 358,25 
Londyn 43,39, 43,50 43,29 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35,—, 35,09 34,91 
Praga 26,41 26,48, 26.35 
Szwajcarja 171.88, 172,31 171,45 
Włochy 48,70 48,82 48,58 

Papiery Pzoceutowe. 

Dołarówka — 58,50 
10 proc. poż. kolejowa 102.65 
5 proc. konwersyjna poż. 63.50 
konwers. kolejowa 62 — 
Listy zastawne B-ku Gosp: Kraj. 92— 33— 
Oolig. komun. B ku Gosp. Kraj. 92—93—92 
8 proc. ziems, 83, 82,50 
41 proc. ziemskie 61,—, 
8 proc. listy warszaw. 83,— 82,5Q 82,75 
5 proc. warsz. 68,50 86.— 68.25 
4 I pół proc. łódzkie 52— 

GIEŁDA WiLEŃSKA, 

  

Pisząc o śledztwie w Sprawia na- 
padu na maj. Szwinia pod Swięciana- 
mi wspominaliśmy, że znaleziono w 

Wilno, dnia 2 listopada 1927r. pobliżu domu płaszcz litewski, na 
Banknoty. podszewce którego napisane było 

Dolary St. Zjedn. 8 86 ołówkiem chemicznym nazwisko Piotr 
Złoto. Żegutis. Dało to asumpt do przy- 

Rubis 4,75 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 56,50 55,50 
Akcje 

Wil. Bank Ziemski R.250 08,— 

puszczenia, że napadu dokonała ban: 
da pochodząca z Litwy. W tym kie- 
runku prowadzono też śledztwo. Wła- 
dze śledcze pow. Wileńsko-Trockiego 
aresztowały onegdaj w Laudwarowie 

człowieka, noszącego to same imię i 
  

W związku ze zmianą godzin urzędowa- 
nia z dn. 1 b. m. w instytucjach państwo- 
wych na okres zimowy, poczynając od tegoż 

w tymże urzędzie odbędzie się po- o6w jokalnych; Nr 729 Wilno- Nowo Šai: “ а! : — . 

siedzenie przedstawicieli władz, eraz ZER? Nr 353 Wilno—Lida, Nr 1758 Wilno— 
związku rzeźników i handlarzy mię Landwarów O Rais ai 156, o A, 
sem, w celu obniżenia dotychczaso- 757 474 Iandwatów — Zaw'asy, jak na. 
wych cen na mięso i wyroby mięsne. й 1) Poc. Nr 729 odohodzący obecnie z 

Nadmienić należy, iż ceny mięsa Wilna codziennie oprócz dni Świątecznych 
w Wilnie w porównaniu z cenami w © g: 15 m. = balsio aeLodzt a. Ane 

innych miastach Rzeczy pospolitej są SRA > E da, : X KG diocić 6 rów 
bodajże najwyższe, tak, że najwyższy dni salateczuy ch о @ 15 ш. 35 będzie: od- 
czas by odnośne władze wejrzały w ea mę a o £ 16 mA 3) 

i - c. Nr chodzący obecnie z Wilna o 
ESY i rozszygagły ją, tiale- pogo 0, będzie alekodzii o s 15 m, 05, 

@ : л 
— (x) Kontrola nad zużyciem ABS "w poniedziałki, wtorki, Czwartki i 

pożyczek na remonty dotmów. soboty, cp:ócz dni świątecznych o g: 16 m. 
W/ związku z udzielaniem pożyczek ‚ 
przez Komitet Rozbudowy m. Wilna Na włosku 
poszczególnym właścicielem domów, _ pomiędzy stacjami Wołkowysk — Ba- 
mianowany został ostatnio Specjalny ranowicze zdarzył rzadkiwypsdek. Oneg- 

Kontroies, kadaniem którego. obędzie. A kpemgnia. 2 Wołkowysk, Idąc torem sprawdzanie czy otrzymane pożycz ' i 3 
шрпшушізіоі:і e Gana Cel BODY Mi Kaucia EIB TOS Bola о 
wskazany przez petenta, у 

WOJSKOWA. że przebieg ładunków wzrósł o 77 
— Doroczne święto KOP. Do- proc., co znów przy wzroście prze- 

roczne święto KOP. w roku bieżą- biegu pociągów o 26 proc. Świadczy 
cym obchodzone będzie w dnia 11 0 lepszem ich wykorzystaniu. 
bm. tj. jednocześnie ze Świętem zmare _ Naładunek własny wszystkich sta- 
twychwstania Rzeczypospolitej. We cyj Dyrekcji wzrósł © 80 proc, 
wszystkich oddziałach KOP. zorgani- _ Koleje kresowe przez zamknięcie 
zowane zostaną odczyty i zabawy. granic pozbyły się całkowicie charak- 
Oddziały wysłuchają nabożeństw о4- teru tranzytowego, jednak fakt ten 
prawionych w najbiiższych kościołach nie przeszkadza kolejom kresowym 
względnie pod gołam niebem. Siraż- posunąć się naprzód razem z całem 
nice i koszary zostaną udekorowane, polskiem kolejnictwem, Nadmienić 
a żołnierze otrzymeją ulepszoną racją należy, że jednocześnie z wzrostem 
żywności. przewozów o 77 procent liczba per« 

— (e) Godziny urzędowan'a w biu- SONEIU zmniejszona została 05 proc. 
rach wojskowych. Rozkaz D. O. K: Iil co wyraźnie świadczy o poprawie 
Grodno normuje godziny urzędowania w sprawności personeiu kolejowego. 

biurach wojętowyca, kóre s da. 1 dalo.  — Ruch kolejowy &  Во!- 
Zima RRediwanić odbywać wę szewją Dyrekcja K. P. w Wilnie za- 

będzie od godz 8.30 da 15.30, w soboty i dni wiadamia, że wobec otwarcia z dniem 
przedświąteczne od godz.8.30 do godz. 14-tej. 1 go listopada r. b. bezpośredniego 
Sai = A is = a S między 

, * „2 Polską a przez stacje granitz- 1p. eg. obecny adjutant Магвгайк : 
Aa A do Wilna = ne Zshacie—Farynowo, Olechuowicze 
tych dniach i obejmuje dowództwo pułku. —Radeszkowicze i Mikaszewicze — 
otychczasowy dowódca powołany „został Żytkowicze, poczynając od tejże da- 

ma sanyo day pako az ylak ty, uruchamiają się następujące po- 
ganizacji b. wojskowych. W dniu wczo- Ciąg": у 
rajszym odbyła się pod przewodnictwem — а) па odcinku granicznym Zahacie 

— Farynowo pociągi zdawcze PKP 
Nr. Nr, 858 — 857 z kursowaniem 
w poniedziałki, środy i piątki, W 
zwłązku z powyższem, na odcinku 
Lida — Królewszczyzna poc. Nr. 851 
będzie kursował tylko we wtorki, 
czwartki i niedziele, a poc. Nr. 820 
w poniedziałki, środy i piątki, oraz 
na odcinku Krėlewszczyzna-Zahacie 
uruchamiają się pocągi Nr. 855 z 
kursowaniem w niedzielę, wiorki i 
czwartki i Nr. 854 z kursowaniem w 
ponled: ialki, środy i piątki. Pozatem, 
wprowadza się kurs wagonu bszpo- 
średniej komunikacii I, II, lil kl. War» 
szawa — Siedlce— Lida — Zshacie — 
Farynowo w poc. Nr. 815 — 851 — 
855 — 854 — 820 — 816 z odej: 
ściem z Warszawy Wsch. w ponis- 
dziłki, środy i soboty i z Zahacia — 
w poniedziałki, środy i piątki. 

b) na odcinku granicznym Olech- 
nowicze — Radoszkowicze pociągi 
zdawcze PKP Nr. Nr. 455 — 454 z 
kursowaniem codziennem. 

©) na odcinku granicznym  Mika- 
szewicze — Żytkowicze pociągi zdaw- 
cze PKP Nr. 1055 — 1056 z kurso- 
waaiem tylko w poniedziałki i 
czwartki. 

Rozkład jazdy powyższych pocią: 
gów podany do wiadomości publicze 
nej w ściennzch rozkładach jazdy 
(afiszach) arkusz Ill na wszystkich 
stacjach D,rekcji K. P. Wilno. 

AKADEMICKA, 
— Wy Tydzień Akademika. 

Czwartek 3.Xi inauguracja „Czwart- 
ków Akademickich*. Lokal Ogniska 

007693 tys, tono kilomeirėw—w roku (Wielka 24) o godz. 20-tej . min. 30' 
1926 dosięgał już 1.320.086, a za Niedziela 6.X!, Godzina. 10 min. 
okres pierwszego kwartału r.b. 402.494 30 uroczyste nabożeśstwa w kościele 
(ce równa się w stosunku rocznym Św. Jama. Gsdz. 13:ia. Wielkie wide- 
1.609.988). Widać z tego zestawienia, wisko uliczne na glacu Raiuszowym, 

sa konferencją delegatów poszczególnych 
związków 1 organizacji b. wojskowych w 
sprawie definitywnego ułożenia programu 
uroczystości połączenia się tych orgauizacji 
w jeden związek na wzór F. 1. D. A.C. 

KOLEJOWA, 
— Koleje od 1 stycznia po: 

drożeją. Od 1-go stycznia 1928 r. 
wprowadzone zostaną ua kolejach 
państwowych mowe taryfy. S'awki 
podniesione będą w tea sposób: za 
przejazd 1 kłm. Ili klasą z 5,5 gr. na 
6 groszy, ponad 300 kłm, — 4 gro- 
sze. Prócz tego przewidziane są też 
dodatki w postaci opłat stacyjnych 
(na koszty u'rzymania kas stacyinych, 
poczekalni it. p.) pobieranych od 
każdej osoby, bzz względu na odleg- 
łość jazdy. Naogół podrożenie biłe- 
tów kołejowych będzie nieznaczne i 
np. bilet Ill kl. z Wilna do Warsza* 
wy podrożeje o 1 zł. 10 gr. 

Projekt ten przedstawiony już zo- 
stał Ministrowi Komunikacji do za 
twierdzenia. 

-—- Prace kolejnictwa kreso- 
wego w świetle cyfr. Ruch kole- 
jowy w Dyrekcji Wileńskiej, poczy- 
nając od roku 1925—przełomowego 
w dziejach kolejnictwa kresowego, 
wzmaga się gowoli ale stopniewe. Z 
zestawień urzęd.wych dotyczących 
wyłącznie Dyr. W.leńskiej widzimy, 
że gęstość ruchu pociągów wzrosła o 
26 procent. Dotyczy to specjalnie 
ruchu towarowege, który jest najlepe 
szym miernikiem rozwoju ekonamicz= 
nego kraju. Gdy w roku 1925 prze: 
bieg łidunków oznaczał się sumą 

    

   

  

Rąbek tajemnicy napadu pod Swięcianami uchylony 

м 

Marya z Węeławowiezów e 

Ldoardooa Radecha - Mikulicz 
Weieranka 63=go roku, 

zmarła w Kozaczyźnie W-wie Wileńskiem dnia 31 października 1927 r. 

opatrzona Św. Sakramentami w 83 roku życia, 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jej duszy oraz złożenie zwłok na cmentarzu 

nym w Kozaczyźnie, odbędzie się w Czwartek dnia 3 listopada 1927 roku o godz. 11 rano 

o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych w głębokim żalu pozostała 

  

nazwisky. Żegutis sześć miesięcy ie- 
mu przybył do Polski z terytorium 
Litwy i zamieszkał w Trokach u ro: 
dziny. - 

Badany, po obejrzeniu znalezione: 
go palta zeznał, że palto to należało 
do niego, lecz przed samym wyłazdem 
z Litwy sprzedał je w Koszedarach 
nieznanemu osobnikowi. 

Tak przedstawia się Sprawa ta- 
znalezionzgo na jemniczego palta 

miejscu napadu rabunkowego. 

Zmiana rozkładu jazdy pociągów lokalnych, 
04 będzie odchodził w te same dnie o g. 16 
m. 29, 5) poc. Nr 756:A odchodzący obecnie 
z Landwarową w środy, piątki i dni Świą: 
teczne o g. 17 m. 37 będzie odchodził w te 
same dnie o g: 18 m: 02, 6) poc. Nr 757 
odchodzący obecnie z Zawias w poniedział- 
ki, wtorki, czwartki i soboty oprócz dni świą- 
tecznych o g. 16 m. 51 będzie odchodził w 
te same dnie o g. 17 m. 16 i 7) poc: Nr 757-A 
odchodzący obecnie z Zawias w dni Ba. 

zie 
odchodził w te same dnie o g. 18 m: 46, 8) 
poc. Nr 1758-A odchodzący obecnie z Ląndwa- 
rowa do Rudziszek w dni świąteczne, Środy 
i piątki o g. 16 m. 04 będzie odchodził w 
te same dnie o g: 16 m. 29, 9) poc. Nr 1758 
odchodzący z Landwarowa do Radziszek w 
poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty oprócz 

SE? odchodził w te 

teczne, środy i piątki o g. 18 m 21 

17 m. 37 świąt o 
o g. 18 m. same dnie 

od śmierci. 
Śpieszny w celu samobójczym. Dziwnym 
jednak trafem wpadła pomiędzy szyny 
tak szczęśliwie, iż nie odniosła żadnych 
obrażeń; 

DOE ZE OW KZEKOOE TY TOYRTEZDA OKI CTI PTA OYEEWEZ O TPTTOWZTZSZO SWE DCA 

Pochód wyruszy z Cziedzińca Pietra 
Skargi o godz. 12-e]. 

Dalsze szczegóły programu poda* 
my niebawem, 

— Czwartki Akademickie. Dziś, o 
godz. 20 tej m. 30 w lokalu <Ogniska» aka- 
demickiego nastąpi inąuguracja <Czwartków 
Akademickich» imprezy budzącej ogólne za- 
interesowanie. W pregramie: przemó wienie 
z dyskusją, fragmenty twórczości oryginal- 
nej, dział koncertowy z udziałem pp. Fule- 
wicza i Szeligowskiego, fragment «Żywej 
Gazetki»: 

Goście płacą za wstęp 50 groszy. Aka- 
demicy mają wstęp wolny. 

SPORTOWA. 
— Czwarte plenarne 

Komitetu P. W.i W.F. W dniu 4 

Wojewódzkiego Komitetu W. F. i P. W. 
— (x) Pokaz filmu propagan: 

dowego p. w. i w. f. , Jak wzra- 
sta obronność Kraju". W dniu 31 
peździernika odbył się w kinie miej- 
skiem dla przedstawicieli prasy i pań- 
stwowych urzędów p. w. i w. £. po. 
kaz filmu „jak wzrasta obronność 
Kraju* zrealizowany przez p. R- Ko- 
walca — dyrektora „Świałfilmu” w 
Wilnie; 

Wśród zaproszonych gości zau- 
ważyć się dało , Wojewodę p. Racz- 
kiewicza. 

Film powyższy możia uznać za 
bardzo Szczęśliwie rozpoczętą akcję 
propagowania przy pomecy ekranu 
tak doniosłych zagadnień p. w. i w. 
f, zaczem szczególnie przemawia w 
Śliczne, ostre obrazy ujęte, pulsujące 
życie naszej młodzieży w obozach 
letnich. 

— Czwartki u Pani Wojewodziny. 
Dowiadujemy s'ę, że Pani Wojewodzina 
Rączkiewiczowa w dniu dzisiejszym t. j. 3 
b. m. wznowiła u siebie przyjącia czwart- 
kowe. 

— Czarna Kawa Stow. Pracowni- 
ków Magistratu. Dnia 31 października, w 
lokalu przy ul. Zawalnej 1 (Związek Zakor- 
donowych Polaków), odbyła się Czarna Ka- 
wa nowopowstałego Stowarzyszenia pracow= 
ników miejskich, urozmaicona działem kon- 
certowym przy łaskawym współudziale pp. 
Chądzyńskiej, _ Kowszyńskiej, Rutkowskiej, 
M. Tymana i Szczepańskiego. Prowadził za* 
bawę p. Piotr Siedlecki. Zabawa trwała od 
godz. Sej aż do rana. W gronie bąwiących 
Bię zauważono p. Jana Piłsudskiego, p. Ja- 
na Łokuciewskiego, inż Chądzyńskiego i in: 
nych. Wobec frekwencji i powodzenia jaką 
miała pierwsza zabawa zarząd Stowarzysze- 
nia pracowników miejskich ma zamiar w 
przyszłości urządzać w tym sąmym lokalu 
Sobótki miastowe. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
— Powszechne wykłady uniwersy- 

teckie. We czwartek, dnia 3go listopada 
1927 roku o godzinie 7-ej wieczorenp w Sali 
Śniadeckich Uniwersytetu Prof. Dr: Rafał 
Radziwiłłowicz wygłosi odczyt p. t. «Myśl i 
mowa». 

Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 

— U Techników (Wileńska 33) 
w piątek 4 listopada o godz. 8 wiecz. 
wygłosi edczyt prcf. Krasnopolski 
„Systematyka wzsrów na bicis pali“. 

KISS 

posiedzenie 
b. m. 

o godz. 19 w Pałacu Reprezentacyjnym od- 
będzie się pod przewodnictwem Pana Woje- 
wody Raczkiewicza 4 plenarne posiedzenie 

   
    

     

rodzin- 

RODZINA. 

Zaduszki wileńskie. 

Ktokolwiek zwiedził wieczorem w dzień 
Zaduszny cmentarz Rossa, nigdy wra- 
ż:ń tam doznanych nies zapomai. Są 
one jedyne w swoim rodzaju. Wszyst- 
kie cmentarze w Polsce wyglądają 
dnia tego podobnie, wszędzie na gro- 
bach świeczki się palą, pozostałość 
dawnych guseł i zabobonów. Lecz 
nigdzie nie jast tak piękuie i malow- 
niczs jak aa Rossie. O.brzymie mias- 
to umarłych. Jak okiem sięgnąć mi- 
gocą ogniki na grabach. Zrzadka tu 
1 owdzie mozaika Świetiaa przeplata: 
na jest kolorowemi lampionami. Gó: 
rzystość Rossy i stosunkowo  wiełki 
obszar czynią złudzenie nieskończo- 
ności tego „morza ognia*. S1ujące 
się między grobami cienie, tajemniczo 
w mroku ginące potęgują jeszcze bar- 
dzisj wrażenie. Zapomina się mimo- 
woli © rzeczywistości i żyje się przez 
chwił kilka w innym jakimś świecie. 
Zda się, że z poza nisko zwisających 
gałęzi i ze stosów  osadłych liści 
wyjrzy potworna jakaś głowa, jak na 
zaklęcie „guślarza.  Wirują szalenem 
kołem mary koło jadła w misce. Du- 
sze drgają w płomieniach świec A 
nad wszystkiem szumi opadającemi 
wciąż liśćmi głos jakiś: «szczęśliwym 
nie będzie w niebie, kto w życiu nie 
zaznał goryczy»,— Tłumy ludzi płyną 
wciąż i płyaą, Z umarłymi mówić, ta- 
jemnicę bytu chcą od nich wydrzeć' 
Lecz groby milczą. Uparcie milczą. 
Tylko dziecko łkające na grobie mat- 
ki — dotknięciem niewidzialnej dłoni 
ulgę i otuchędotrzyma. Tylko zadu- 
many ad jakimś opuszczonym  gro- 
b:m przechodzeń wiew nieziemski na 
twarzy odczuje — wiew duszy 
wdzięcznej. 

Cisza spowija to miasto umar- 
łych. A w ciszy tej słychać tysiące 
głosów, szmarow i łkań — wiatrem 
w gałęziach szumiących. 
TENS 5 STI DISTRI 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
po raz ostatni na przedstawieniu wieczor= 
nem ukaże się świetny <Pan Damazy», przy- 
jęty entuzjastycznie zarówno przez prasę, 
jak i pubiiczność. Tsk wesołego nastroju na 
widowni, jak na <Pann Damazym» dawno 
nie pamiętsją bywalcy teatralni, 

— Jutrzejsza premjera. <Fura słomy», 
najnowsza komedją Z. Kaweckiego, ciesząca 
się obecnie w Warszawie rekoriowem  po- 
wodzeniem w Teatrze Małym, jutro wchodzi 
na repertuar Teatru Polskiego. 

— Przedstawienie dla młodzieży 
azkolnej. W sobotę og. 4 m. 30 pp. uka- 
że się specjalnie dla młodzieży komedja J. 
Blizińskiego <Pau Damazy», Ceny specjalnie 
zniżone. 

— Reduta na Pohulance, W piątek 4 
listopada br. o godz. 20:ej, Reduta przedsta- 
wi wynik swej pracy nad sztuką 3 aktową 
pod tytułem «Okao», Autor p. Andrzej R9- 
bicki, twowianin, należy do najmłodszego 
pokolenia polskich pisarzy scenicznych, Do- 
tychczas n gdzie swoich utworów nie wy- 
stawiał. <Oxno» jest sztuką napisaną w ory-- 
ginalnej formie a zawiera w sobie treść ną 
temat ofiary nie jako smutek lecz jako гач 
dość pojętej. 

Bilety wcześniej nabywać możną w Bia- 
rze «Orbis» (Mickiewicza 11), w dniu przed- 
stawienia w kasie teatru od g. 5-ej pp. 

— Poranek wokalny T-wa «Lutnia». 
W niedzielę 6go bm. w sali <Lutnia» (A. 
Mickiewicza 6) odbędzie się poranek wokal- 
ny z udziałem wybitnych sił solowych: zna- 
nej śpiewaczki prof, konserwatorjum  Kon- 
stąacji Święcickiej i b. artysty opery-teatrów 
rosyjskich i innych Stanisiawa Ajbertiniego 
bas) oraz chóru mieszanego pod dyrekcją 

TOWARZYSKA. ja Leśniewsziega. 
Początek o g 12 m. 30 po poł. 

RADJO. 

Piątek 4 listopada. | 

— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Syguał czasu i komunikaty: lotni- 

cze-meteorologiczny, <PAT», oraz nadpro- 
am. 

ю 15,00, Komunikaty: meteorologiczny, go- 
spodarczy, PAT, oraz nadprogram. 

15,20—16,25. Przerwa, 
16,25—16,40. Nadprogram, komunikaty. 
16.40—17.05. Odczyt pt: «Łowiectwo w 

Во!зсе porozbiorowej» (cykl pt. «Łowiectwa 
w Polsce») — wygł. p- Juljaa Ejsmond, 

17,05—17,20. Komunikaty <PAT». 
17.20—17.45. Odczyt pt. <Zągadnienie 

masowej hodowli koni» (Dział «Rolnictwo» ) 
wygł. inż. Jan Grabowski. 

17.45. Koncert popołudniowy. 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,30. Ro: maitošci, 
19.30—19.55. Odczyt p. t. <Od Toma 

Krieba do Tunneya» (Dział <Sport i wycho- 
ienė flzyczne») — wygł. p, Junosza-Dąbro- 
| 215 

19,55—20,15. Przerwa, przypuszczalnie 
pogadanta muzyczna. 

20.15 Koncert symfoniczny z Fiihar- 
monji Warszawskiej. 

22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 
czo-meteoroiogiczny, polityczny, PAT, spor- 
towy oraz nadprogram. 

WYPADKI 1 KRADZIBZE. 
— Ltwini znów nszczą słupy 

graniczne, Korzystając z ciemaośc
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] * Е * | ОКату!п!е DOKTOR Dziś 46 dramat w 7 aktach. W rołach głównych Pola Negri 
z SĄDÓW. Miejski Kinematograf | Doda my „Skłamałam'” Nosh'Beery. Nad program: 4DO TAŃCA i DO || GORNOSLĄZKI MiWilenkin „Okazyj aparat ||) JELDO 

Kulturalno-Oświatowy AŃCA» kom, w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p W. Szczepańskiego. W e- || i materjały bundow- i S-ka k'nematografiesny . 
Echa eksmisji seminarjum blało- Sala Miejska kalniach koncerty radjo. Początek seansów: we wszystkie @ше о godz.. 4ej. Ceny biletów: || lane w najlepszych | | S_gika z ogr..odp. |BCa_ Pathe pełny | chor.WENERYCZ- 
ruskiego z murów bazyljańskich. (ui. Ostrobramska 5) _ | parter 60 gr., balkon 30 gr. gieda ina ul Tatarala komplet. Adres NE, , MOCZOPŁG; 

* |.1.20,, dom własny = 
W roku 1925 na mecy wyroku nych polecą Istnieje od 1843 r. od 10-1, od 5-8 w, 

ino- z . Wieczór śmiechu i humoru, Śmiech bez przerwy. Zawrotna srcywesoła pikantna farsa K, ZDANOWSKI ) i z 
sądowego miała się odbyć eksmisja ZĘ Ko Polonja" p Pzs. wiece” i żonę (KSĘŽNICZKA "TRULALA).. W roli Kuięz D | A“ Miedewica 34 || Fabryka jl skład |  Okazyjnie DOKTOR | 
seminarjum białoruskiego z murów SS Li A, Miekiewicja 22, в w 10 akt p. typ INCOgNItO DO ŽONĘ“ niczki nieporėwnana Liijana Harvey rywaikaS |" Tel: Nr 370. meblis sprzedają się 
bazyljańskich. Egzekucja ta nie obesz- * " Оза! Oswaldi 1 Mia Mary oraz znakomity H. Junkerman w roli przekomicznego marszałka dworu.) JEDYNE z : gabinety, SZeldowiczowa 
ła się bez incydeniu, bowiem Ow- Kto chce zapomnieć o troskach życia, smutkach, chorobie niech przyjdzie w dwugodzinnym śmiechu JE Е ]біп‚'п'нво‘ппе i 2 duże szaių KOBIECE, WENE 

czesny dyrektor stminarjum obecnie szukać ukojenia' Przepych wystawy, Karnawały i przecudne zdjęc'a. ilustrację muzyczną, dostoso GB i najtańsze Polskie angielskie, kreden- н ВУ E i. ehor Redas 

y wana do obrazu, wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. (B ži przędzy wełnia- | sy Stoty, szaty do ubrania, rozbeirane,|] DR MOCZ, 

osadzony w areszcie prewzncyjnym Początek seansów o g. 4, 5.30, 7, 8,30 i 10 15. nej, bawełnianej i Pa. I dy? solidnego wykonania] z, 12- icd 4f 77 

ała лаа е ра Cs L DL i 
. Dziś! Wieki ięto sztuki Polskiej! Arcydzieło ze <Złotej Serji Polski» E « | Dogodne warun. ! e DO 2-20 

wejście nie chcąc dopuścić do wyko- Kino- Helios“ е RE są = Wielki dramat SERC. p|z głośnej sztuki Wł. Perzyńskiego. E azynowyci siem ` Вц. raty: W. Źdr. Nr. Jl. m 
nania nakazu sądu. Zawezwane po- teatr w» „Uśmiec „OSU_ W rol, gł. Jadwiga SMOSARSKA, K, JUNOSZA - STĘPOWSKI, a Ro e ! Buchalter Dr POPILSK 
licję i spisano protokół. Obecny W ul. Wileńska 38. JÓZEF WĘGRZYN i inni. Tsncerki Siostry HALAMA. Początek o g. 4, 6. 8 i 10 wiecz. _+BL1 T A> $kiep „Okazja“ sias: B RUDA choroby skórne 

sem narjum senator Behdanowicz CC Wilno, Wileńska 22. gyjng, ul.ów. Jańska8 pdję? » tyką ROSZ, i weneryczne. 
poirformowany przez policję o tem, 
że eksmisja nastąpiła na skutek wy” 
roku sądowego, ustąpił. 

Sprawa przekazana została sądo- 
wi gokoju. Wyznzczonc termin roz- 
prawy lecz sędzia po zaznajomieniu 
s'ę z aktami sprawy uznał, że nie jest 
kompetentny do jej rozpoznawania i 
przesłał sprawę do urzędu prokura- 
torskiego. 

Przed dwoma miesiącami Sąd 
Okręgowy po. rozpoznaniu sprawy 
przeciwko małżonkom Ostrowskim, 
skazał ebeje na 2 miesięce więzienia, 
przyczem Radosław Ostrowski, wów- 
czas już osadzony w więzieniu we 
Wronkach, sądzeny był zaocznie. 

Pani Ostrewska apelowała, on zaś 
prosł 0 ponowne  rezpoznanie 

sprawy, gdyż z przyczyn od woli 

swojej niezależnych nie mógł stawić 
się na rozprawę. Sąd przychylił się 

do prośby i wyznaczył nowy termin, 
Osirewski sprowadzony został z wię. 

   
FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

Skład 
k f, Lien 

   Zamiejscowym po 
wysyłam żądaną   

broni 

otrzymany transport 
średnio z zagranicy. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 

ptbraniem. 

Ceny możliwie najniższe. 

Kolektura Loterii Państwowej 

W, Makowski i S-ka 
Wilno, Ś te jańska Nr. 11 

przypomina że czas już wy: į 
kupić bilety do | klasy 16Lo- | | 

terji Państwowej. 
Ciagnienie I kl. — 10 i 11 listo- 

“ pada. Suma wygranych 2800 
losów na 406000 sł 

  

M. Deuli 

Węgiel 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe. 
Jagielońska 3 m. 6, 

Kupno i sprzedaż 

kupna wymienionych 

  

  

kiewicz 
Pierwszorzędne materiały i wykonanie. Wilno, Ś-to Jańska 9. Pan SPAN, koi 

poleca W. P. P. myśliwym, Świeżo CENY UMIARKOWANE. 

L, Kulikowski "sz" 
Na sezon zimowy poleca gotowe 
paita i ubrania. Przyjmuje obstalunki.     

broni bezpo- 
  

otrzymaniu 10 proc. 

broń i przyrządy za   
  

  
  

  

Nowy transport « 
wykwintnych w smaku - 

Win owocowych 

życia i straszny ob 

polskim domu. Do 

  

    
   

    

  

Adam Habdank 

Prześladowanie Polaków 
na Litwie Kowieńskiej 

W broszurce o 16 str, ścisłego dru- 
ku zutor zobrazował własne prze- 

dawanych Polakom na Litwie Ko- 
wieńskiej, C:na egz. 50 gr. Broszu- 
ra powinna się znaleść w każdym 

garni św. Wojciecha w Wilnie i u 

  

  

tet. 811. prowincję. 
Zawiadamiać listownie 

ków oba dada LAA AAA, BIURO 

Przepisywań 
«REKORD», przy ul 
3 Maja 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. 

  

  

„ Podbrodzia, wy maga- 

Zgłaszać się: ul. 

Podań, Tłumaczeń įpomiedzy В! 

  

i 
arię mobilizac: — i 

Šai sriubą zez: PU. Lekarze-Denty$ua; 
biednych bezpłatnie" Wiino, na Imię Ada: 

wieczorowych Przyjmuje od godz. 

  

  

i zajęć. Adr,: ul Mickie- м 

opałosj i | MEBLE, DYWANY, wia 35 m 36 pod go jl i od 5.7 p. 
Žaną ANTYKI, Lombardo- Buchalter. Za: SEA ZP 5 
od 1 ay we kwity i rozmaite awainej, W.ZE. 

rzeczy. Szacunek аВН — 

czy bezpłatnie. Dla POTRZEBNA 
służąca do wszystkie- Dr Hanusow$ 

rzeczy wyjeżdzam nAgo na wyjazd do Ordynator Szpitt 
Sawicz, chorob S: 

ne rekomendacje. skórne 1 wenerys 3! I: 

Bia- Leczenie światś,zżni 
łostocka 6 m. 3, _ Sollux i Lampa Bet, "m 

odz. 4—6. (sztuczne słońce У, 
skie). Zamkowa 7 p!edzi 

ięma 

Kartu! 
  gubiono książecz- 

kę wojskową 

  

ma Pileckiego, unie- ach, 
Eos się. Ia au przez 

PR. OR KA pk: 

raz katuszy za. | | gerpedlestbraaiy | KAMIEN Hndrzejkowiczć z: 
ze  Śiednim, . wy- | prukowiec ok. 25 mtr. gh oroDY zębów, plogsłac 
kształceniem, kilko- | tanio sprzedam. o > = jmo 

de Tc) Оа НЕОМО 1::"1:„“…„. 1: ak ni 
nabycia w księ- | | atyagej adatas wkł.dki. | Sztachocot 

mi przed kilku laty,     
  

  
  

    

    

  

  

zęby, złote korzy m 
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lecz po kilku miesiącach nie znajću- [i M | zamkowa 20a. Tel. 872, 4. | Mickiewicza 37m. 17. są orai, R. MOZE: man. 
jąc motywów do dalszego więzienia pg 15 1 pietro m Maks Begleiter Q (Wejście od Ciasnej. uj, Micwiewicza 40. Wielka 5 m. eejjśn 

go zwolily skesztoweńego, W dniu m ul. le 8 ų J m. P ę I Bi Kraków, Andrzeja Potockiego 1. $ OE muje od gddubie 
win Ewa M URM NDOETNCIA 2204050200000000000 Kondycji myłam Kod 4 Większ 

obrać u Apelacyjnego. Dowladu < NA uk Wydz. Zdr. tości: 
jemy se, że w sprawie * = Z R BANK ZIEMIANSKI R a ПНОБ ma T wzzięt Dr. Kenigsberg ZE ia 

" się obecnie nowy materjał dowodo- е i < nie lekcji w Wilnie | choroby skórne |  Lekarz-Dentysti 3 

sy, odciac» kusby p. em Lipnie I wre matos с оам па vinis 8 PRZ we Kulpa bn. | wigruczń, R. Gordonūras 
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będe mem Poe Are |, powozy m is ai ae acas E | POLSKIEGO ŽJEDNOGŽENIA СОБРОДАВСЛНСО В [.а с | <— ж аЕ ооа аа 
RZEMIOSŁA TERRTTOWRE) CZEWUZC W TROZETAAKA Adres: ul eńska 30, m el Nr4—43 py «Słowa» dia С. М. od g. 10-12 i fazy 

nie ujawnieni sprawcy, przypuszczać BR = KOBIETA LEKARZ w. ZdraZy: 

należy, że strażnicy litewscy od kilku SEZEAMAZACZKAGAKGAZARERM:A : : Р°'__"|:|‹:;і'ъ‹;°“п°°т:_ Dr Janina Lekarz: Legia] 

już A as a G is EE Płotrowicz. Jadwiga ządij: 

zrywają tablice ze słupów granicznych. 
języka francns lego urczenkowa Kęstowiczolek kie 

"Podobne prowokacyjne wybryki miały Oeaiel górnośląski R Iskeji s. SE zt St a xonsty 

miejsce w pobliżu strażnicy Duksziy 

oraz na styku granic polsko-łotewske- 

liiewskiej, 
— Łotewski tytoń przedmiotem szmu- 

glu litewskiego. 0d pewnego czasu na po- 
graniczu litewskiem skonstatowano, ŻE no- 
wym towarem szmuglu jest tytoń łotewski, 
który drogą przez Litwę trafia do Polski. 
Onegdaj w nocy, w jasku, położonym tuż 

koło wsi Przełaje, żołnierze KOP  przytrzy- 

mali Piotra Wargina jadącego iurą od stro 
my litewskiej. Podczas przeszukiwania fur- 
manki znaleziono ukryte w słomie paczki z 
tytoniem. Konkurenta monopolu tytoniowe* 
go aresztowano, a tytoń odesłano do Urzędu 
Celnego w Oranach. 

Ofiary. 
— Zsmiast kwiatów w Dzień Zaduszny 

- ma giób 5. p. Kazimerza Wimbora — dla 
Zwią:ku Polsków Ziemi Kowieńskiej zł. 5— 
S. i A. Bablafiscy: 

  

W. MASSON. 

"Bom śmierci. 
ROZDZIAŁ IV. 

Betty Harlow. 

z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do d 

w wozach piombowanych, dostarc: 

PALE R E s*: Gdańska 1 m, 

omu, na żądanie 

za firma 

  

Ta nazwa herbaty to zupełnie nowy 
sukces pod względem gatunków i cen. 

Niedościgniona w smaku. 
Żądać wszędzie.   

Jim ujrzał stojące przy oknie dwie 
postacie: mężczyzną i kobietę, rozma: 
wiali oni z wielkiem ożywieniem, przy: 
czem młody czławiek wydał się spo- 
kojnemu  Anglikowi  nienaturalnym, 
dziewczyna zaś Śmiała się dźwięcznie 
i Frobisherewi zdawało się, iż w 

Jim Frobisher przyjechał do Dijon śmiechu tym dźwięczała nutka okru- 

późnym wieczorem. Następnego dnia cieństwa. Do uszu jego doleciało kil- 

o dziewiątej rano był już przed do- ka słów: 

Gienelle. Przez całą prawie dłu: 
T ciągnął się łot, nad któ- nikiem,—zawołał młodzieniec. W tej 

łęzie drzew, ros- chwili dziewczyna dostrzegła stojące- 
rzy końcu ulicy ge we drzwiach lokaja. Szybko pode: 

piękny pałac w stylu odro: szła do niego i wzięła do rąk bilet 

gość ulicy В 
rym zwieszały się 
nących w parku. 
stał duży 
dzenia, duża brama prowadził: n. 

— Zbyt długo byłem pani niewol- 

la wizytowy. Jina dosłyszał wesoły okrzyk 

dziedziniec. Jim patrzał długo na ten i przed nim stanęła Śliczna dziew- 

dom i w miarę, jak się wpatrywał czyna. 

znikał a serca jego niepokój i zda- — Nie czekałam pana tak prędko, 

wałe mu się, iż nie było powedu do ale jakże się cieszę! Dziękuję panu, — 

najmniejszych obaw. dziękuję —to mówiąc wyciągnęła do 
Był upalny jasny ranek, Na dzie- niego obie ręce. 

dzińcu pracowało kilkoro służby, w Jim przypominał sobie, jak szef 

zwrócenie lub powia- 
domienie 

znajduje za wynagro- 
dzeniem Adres: Sawicz 
11 — 15 Fietkiewicz. 

wierzytelne. 
gdzie się 

  

— Pan Espinosa — przedstawiła 
Betty, —jest Hiszpanem, ponieważ dłu- 
gi czas mieszka w Dijon, więc uwa- 
żamy go za naszego ziomka, H'szpan 
ukłonił się i ukazał w uśmiechu białe, 
duże zęby. 

— Mam zaszczyt być przedstawi- 
cielem znanej firmy hiszpańskiej, ku- 
pujemy tutaj wina, by domieszač je 
do naszych świetnych i drogich ga- 
tunków, poczem sprzedajemy je tutaj 
dla dodania do tutejszych marnych 
win... 

— Niech pan nie zdradza tajemnic 
swej firmy, — przerwał Jim chłodno, 

Espinoza nie podobał mu się ed 
pierwszego wejrzenia, to też poufa- 
łość jego była mu przykrą. Jednak 
patrząc na Hiszpana, Jim musiał przy- 
znać, że był on pięknym mężczyzną: ściach i depeszach. Cieszę się, #8 ремпет za 
był wysoki, o szerokich barkach, o 
włosach kruczych i błyszczących i 
również błyszczących oczach, przytem 

głębi szefer kręcił się koło samocho- (ego nazywał nieraz Betty Harlow ubrany był elegancko a na palcach 
du pogwizdując wesoło. Słońce odbi- „małą dziewczynką”. Istotnie w PO- miał drogie pierścienie. 
jało się na szybach i wślizglwało się staci Betty było coś takiego, co mimo, 

do domu poprzez szeroko pootwiera- że nie była małego wzrosiu, nadawało mnie z Londynu w innej zupełnie uwagę na datę. 
ne okna, dom zdawał się jaśnieć we- jej pozór dziewczynki. Włosy miała sprawie, —wyjaśniła Betty. 

selem i radością. Drzwi wejściowe ciemno-złociste, cerę białą i delikatną, 
były otwarte, 
Nawet kryjący Się 

;policjant, zdawał się być więcej zaab. przenikliwy wyraz. Gdy tak stała przed 
sorbowany upałem, niż pilnowaniem nim z wyc qgniętemi rękami, zdawało 

domu, ы 
5 na 
Keko bo wyobrazić sobie, że nad 

tym demem pelnym. ciszy i pogody 

zawisła groźna chraura. 
5 — Właściwie niema żadnej groź- 
nej chmury, —pomyślał Jim Przecież 
Anuo zapewniał... 

jednak wziął bilet wizytowy Jima i za- 

stukał do drzwi, znajdujących się w 

głębi pokoju. Gdy otworzył drzwi, 

— Pan Frobisher przyjechał do 

  

E I-eį kategorji, koncesjonowane i kaucjonowane 

Warszawa, Krakowskie Przedmieście Nr. 5, tel. 209-06. 
Adr. telegr.: „Flodie-Warszawa”. 

Sprzedaje, kupuje i wydzierżawia nieruchomości. 
Korespondenci w kraju i zagranicą. 

Zlecenia wykonuje się szybko i sumiennie za umiarkowane wynagrodzenie. 

ła drzwi i wróciła ku oknu, a Jim w 
spojrzeniu jej wyczytał przyjazny wy. 
raz, który świadczy o tem, że porów. 
nanie wypadło dla niego korzystnie. 
Humor jego poprawił się natychmiast. 

Usiedli na małej kanapce, stojącej 
w niszy okiennej. 

— Powinnam być mu wdzięczną, 
gdyż rozśmieszył mnie. Zdawało mi 
się, że już ed wielu lat nie śmiałam 
się.—Spojrzala w okno, a oczy jej 
napełniły się łzami. 

— Ach, proszę nie płakać, —zawo- 
łał zmieszany i wzruszony Jim 

Na twarzy jej znowu ukazał się 
uśmiech. 

— Nie będę, —rzekła; 
—Tak przyjemnie mi było słyszeć 

śmiech pani, po tych smutnych wie: 

przywożę pani dobre nowiny. 
Betty wpiła się weń oczyma: 
— Dobre nowiny? 
Jim wyjął z koperty listy Wober- 

skiego i podał je dziewczynie. 
— Proszę grzeczytać i zwrócić 

Betty spojrzała i poznała charakter 
— Ach tak?—zapytał niepewnym pisma. 

zarówno jak i brama, a usteczka ponsowe, duże źrenice tonem Hiszpan, jakby bojąc się stra- 
w cieniu parkanu szarych oczu nadawały im dziwnie cjć grunt pod nogami. 

—Dowidzenia, — rzekła Betty wy- 
ciągając dóń rękę. 

— Od Borysa Woberskiego! — 
zawołała i zaczęła czytać. 

W. czarnej sukience i czarnych 

wną wiedzę języka 

  

  

   

        

      

   

      

— Ale pani nie była wcale obo- 
wiązana pomagać mu,  wtrącił Jim, i 
dodał: 

— Wszakże Woberski nie jest 
nawet pani krewnym—był on szwag- 
rem pani Harlow, jeśli się nie mylę. 

— Tak, — odrzekła Betty i roze- 
śmiała się, — zawsze był niezadowo: 
lony z tego, że mówię do niego 
«Panie Bsrysie», a nie «wujaszku». 
Jednakże chciałam coś dła niego u- 
czynić, ale on zaczął odrazu od 
gróźb, a ja tego nie znoszę. Pan 
mnie rozumie pewnie, panie Frobi- 
sher? 

— Naturalnie. 
Betty przyjrzała się znowu listom. 
— To dlatego, że żartowałem 

sobie z zes — ciagnęła dalej z 
owoleniem w głosie. — 

Potem rzucił na mnie to potworne 
oskarżenie, wówczas chęć oddania 
mu części spadku megłaby być u- 
znana, 1аКо dowód winy. 

— Ma pani rację, 
Jim. 

Do tej chwili Jim był, w głębi 
duszy, zdania, że dziewczyna obeszła 
się zbyt okrutnie z Borysem Wober- 
skim: Był to oczywiście człowiek niz- 
ki i chytry i nie miał prawa żądać 
czegokolwiek od niej, lecz skoro wia- 

— przyznał 

jedwabnych pończoszkach na smuk- domem było, Że nie miał żadnych 

cym zdybyć grunto- Choroby skórne i we- 

Zakretowa 5-4—12-a. Przyjmuje od 4—6 p? 

  

|  B.hlioteki kompletuje | 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25, tel. 6 64. 

w którym mieszkała dziewczy- się, że ma przed sobą figurynkę z 
o merderstwo. Wprest najcenniejszej porcelany. Ona;również do ust i pocałował. 

— Zobaczymy się po pańskim 
powrocie, — mówiła dziewczyna, od- 

— Od tej chwili oddaję panu prowadzając go do drzwi. 
— Jeśli wogóle wyjadę, —odrzekł 

z uporem w głosie Espinoza, — nie- 

— Naturalnie. W tym celu przyje- wiadomo, czy wyjadę. To mówiąc 

Stary lokaj oznajmił Frobisherowi, chałem tutaj,—odrzękł szybko, — ale złożył ceremonjalny ukłon w stronę 

że panienka nie przyjmuje nikogo, proszę nie przeceniać mych zdol- Jima i szybke wyszedł. jednak Fro- 
> : bisher zauważył, że Betty zdążyła 

Betty roześmiała się i pociągnęła obrzucić ich obu szybkiem  spojrze- 
niem, jakby porównując ich. Zamknę- 

zyglądała mu się badawczo i west- 
chnęła z ulgą. 

wszystkie kłopoty, — rzekła z uśmie- 
chem. 

ności: 

go za rękę do bib!joteki. 

Espinoza niechętnie podniósł ją łych nóżkach, z główką pochyloną środków de życia i skoro ciotka 
nad listem, tworzyła śliczny obrazek Betty dawała mu je, dziewczyna po- 

znaczenie miały te listy, 
— Wiedziałam, naturalnie, zawsze, 

skiego. 

i robiła wrażenie małej dziewczynki. winna była również mu dopemódz. 
Odrazu zrozumiała, jak wielkle Teraz jednak okazało Się, że i w tem 

nie było winy Betty. 
i -- Więc wszystko sią. skończy 

że Borysowi chodzi o pieniądze, rze- teraz, — rzekła Betty, oddając Jimo- 
kla.—Gdy odczytano testament mojej wi listy z westchnieniem ulgi, — A 
ciotki i okazało się, że cały majątek przecież byłam naprawdę  przestra 
został zapisany dla mnie, pierwszą szona, — wyznała, uśmiechając się. 
moją myślą było porozumieć się z — Bo, widzi pan, zostałam wezwana 
panami, by uczynić coś dla Wober- do sędziego śledczego. Oczywlšcia 

nie bałam się jego pytań, łecz on 

(róg Mickiewihgzapa 
przyjmuje od 8,58 doc 

W.Z P, Femas 
neryczne kobiece. 
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sam mnie przerażał, Zapewne Słowa | 
bowiązków jego należy mieć tawładzt 
rowy wyraz rwarzy, a jednak ró Poż 
mnie wrażenie groźnego  wdośne, 
Wszakże ludzie głupi są najnrebą, t 
pieczniejsi, nieprawdaż? ie po 

— Zapewne, to nie dodaw: srzyjść 
ni piwa — przyznał Jim. *- temi 

— Prócz tego o maco? 
jeździć samochodem, — jakby „у 
bawie, bym a uciekla: Bao (SEREERGEB 
złego, po wyjściu od sędziego 
czego talia kliku  przySenac 
którzy opowiedzieli mi szereg 
gdy skazano kegoś niewinnie 
niewinoość jego dowiedzion, . WA 

czasie. /Bódz. | 
— т? bezczelni ludzie, -*'-5F2 

rzył się Jim. o KRA 
= Wszyscy mamy takich Kra 

jaciół, — zauważyła Elezciicža/BAWY | 
da dziewczyna. Ale ci byli szy)/SQke i, 

nie wstrętni, twierdzili nawet, 8 | P 
warto wzywźć najlepszego ad on 
gdyż ponieważ ciotka moja 41 a 
wała mnie, więc jestem oskar kuj: 
zamordowanio matki i nie p taty el 
mi nie innego, jak wejść na gr, 16 
w czarnym szalu na głowie i ya 
semi nogami. ah, 

Gdy to mówiła, dostrzegła 
oburzenia i przerażenia na 
Frobishera, więc wyciągnęł: % 
rękę. WAR 

— Tak, złość ludzkaw pr yjech: 
nalnem miasteczku przecho / :kom 
sem wszelkie granice podj '<endy | 
Spojrzała na swoją zgrabną |/ ia pos 
dodała: + obec t 

— Jednak nie sądzę, bym zas de 
bowała się zastanawiać nad tóktórej 
mam włeżyć najlepsze jedwabnstudent, 
czochy, czy też nie wkładfkiej, 
wcale! 
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