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Jeszcze wielkie oskarżenie Sowietów. 
Zakończony przed sądem esłoń- 

skim proces przeciwko b. posłowi w 

Moskwie, Ado Birkowi, o zdradę sta- 

nu, zakończony wyrokiem uniewin- 

niającym, jest jednem z największych 

oskarżeń publicznych wydanych na 
Sowiety. Z tego punktu widzenia, pro-* 

ces Buka ma już nie tylko znaczenie 
międzynarodowe, a wręcz ogólno- 

ludzkie. Jednocześnie proces ten, ze 
względu na poruszane w nim sprawy 

; zeznania niektórych świadków, obfi- 

tował w treść tak sensacyjną, iż z niej 

by ułożyć można z jakie pół iuzina 

kino:dramatów. Bohaterem jednak 
całego procesu był nie sam b. mini- 

ster, poseł pełaomocny regubliki estoń- 

skiej w Moskwie, a niejaki Edward 

Oppeiput, vei Aleksander Upeninaz, 

vel Sawelow, Edward von Słeunitz 

it d. 

Zeznania šwiadkow dotyczyly oko- 
liczności i rzeczywistych przyczyn 

„zdrady* Birka. Przyczyny te były 
tak skomplikowane i ciemne, że aby 

ję wyświetlić, należało na światło 
b wydobyć tajemnice straszliwe 

zakulisowych posunięć Ludowego 
Komisarjatu Spraw Zagranicznych 

S.S. R. i Kominternu, w lącznem 
wykonaniu tych planów przez O.P.U, 
W tym wypadku właśnie Opperput 

dostarczył olbrzymi  materjał. Ze 
względu na rolę jaką odegrał, w tym, 

tak ważnym procesie, musimy się za- 

trzymać chwilkę sza jego osobie. 
„Prawdziwe jego mazwisko brzmi 

jakoby Upeninsz. Jak już przytoczy= 
liśmy powyżej, posiadał kilka nazwisk 

późniejszych które zamieniał stosow= 

nie do roli. Był zaś on jednym z naj- 

zdełniejszych szpiegów -prowokala- 

rów wszechwładnego G.P.U, przez 
lat kilka. Jego praca dla G.P.U. skie- 
rowana była zarówno przeciwke anty= 

bolszewickim organizacjom emigracji, 

jak i przeciw sztabom generalnym 

abcych mocarstw. Był cn najwybite 

niejszym członkiemtego „irusiu” zna- 

rego pod nazwą «Legendy>, który 
wszystkie mieomal antyboJszewickie 
organizacje zachwaszczał bolszewic- 
kimi prowokaiorami. Na sumieniu 

Opptrputa spoczywa dużo takich: or- 
genizacji, a między inuemi Sawinko- 

"wa. — Lecz oło Opperput ucieka z 
Rosji i ogłasza wstrząsające rewelacje 
o jej dzisieiszych władcach i G.PU. 
Zachodzi jednak pytanie: czy uczynił 
te obecnie szczerze, czy też w jakimś 
celu potrzebnym dla G,P.U. Opper- 
put wstępuje do terorystycznej ‚ огра- 
nizacji antybołszewickiej i zostaje za- 
bity. Zachodzi znów pytanie: czy zo- 
stał naprawdę zabity, czy tylko dla 
zatarcia śladów? — Obecnie „Rewolu- 
cjonnaja Rosija* ogłosiła znane w 
jego sprawie rewelacje, że |ako naj- 

zdolniejszy prowokater przeniesiony 
został na Daleki Wschód i oddany do 
dyspozycji wywiadu sowieckiego w 
Mukdenie. 

Kto zbada te tajemnicel?.. Nas in- 
teresuje głównie fakt, że zeznania 
Opperputa znalazły potwierdzenie w 
innych zeznaniach świadków, że me« 
gą być uważane za zupełnie prawdzie 

odpowiadające. 

Straszliwe tajemnice GPU. 

Opperput opowiada przedewszyst- 
kiem o ogółnej konstrukcji GPU. a 
zwłaszcza t. zw. w skrócie KROOGPU, 
(kontr-razwiedocznyj otdieł okrużno- 
wo glawnawo politiczeskawo upraw: 
lenja). Jego wewnętrzne stosunki п 
kładają się wprest „djabelsko*, Funk- 
onarjusz tych urzędów przestaje 

być członkiem o tyle, iż slynuy żan. 
darm „ochrannawo otdielenja", który 
ślubował, iż wyda matkę i ojca w 
służbie dla cara, zdaje się być czło- 
wiekiem jeszcze zasobnym w pełnię 

b" „naiwnej uczuciowości*.  Wydestać 
"się z GPU. jest niemożliwością. Ża- 
den poszczególny ajent nie jest w 
stanie objąć ogromu  straszliwego 
splotu łączącego GPU. z samym rzą- 
dem z jędnej, a Kominternem z dru- 
giej strony. Dotychczas wszelkie pró- 
by wyłamania się z pod raz муа 

tej drogi ajenia GFU, kończyły się 

tem, iż ledwo zdążył uczynić krok 

pierwszy—]uż padał rozkaz: w raz- 

chod. Słowo to zamienia sławne: pod 
stienku. 

W czem polega okropna moc 
GPU? W tem właśnie, iż za pomocą 

swych ajentów, bądź przekupionych, 
bądź obałamuconych, bądź zmuszo- 

mych terorem, opanowało najzupeł- 

niej aniybołszewickie organizacje emi» 
gracji i wszelkie inne, jak zarówne 

sztaby generalne mocarstw obcych, 

które dotychczas jeszcze ciągle ро- 

sługują się «blałogwardyjskimi erga- 
nizacjami» w dziedzinie wywiadu se- 
wieckiego. 

„Legenda“, 

Owe więc osławione K.R.O.O. 
G.P.U. stworzyło włelki „trust* a ra- 

czej ich kilka, zane w kołach emi- 

gracji rosyjskiej jako „łegendy”. „Le- 

genda“ to „erganizacja antybolsze- 
wicka*, niezależnie ed jej bliższej fi- 

zjonomji politycznej, Sowieccy ajenci 

przenikali do każdej. Małe tego: oni 
kierowali niemi, oni nadawali jej kie- 
runek akcji, —oczywiście dla bolsze- 
wików najbardziej odpowiedni. Czę- 
sto się zdarzzło, ża najwybitniejsi na- 
wet patrjeci rosyjscy, bez wiedzy 
własnej, stawali słę mimowolnie wy: 

konawcami roli mapisanei 'im przez 
zwierzchnie czynniki G.P,U. 

Instrukcja „Legendy* brzmiała do- 
syć wyreźnie: rozkład organizacji emi- 
gracyjnych;  ebrabianie ościennych 
Sztabów generalnych. Dzcydująca w 
tych wypadkach była—prowokacja.; 

Nie możemy zatrzymywać w da- 

nym wypadku na nieziiczonych szcze- 

gółach, mazwiskach, poszczególnych 

zdarzeniach i anegdotach, które prze- 

wijają się jak w kalejdoskopie. О!- 

brzymi polip G.P.U. sięga tak dale- 
ko, ile tego wymaga Ludowy Komi- 
sarjat Spraw Zagranicznych, iub Ko- 
munistyczna Międzynarodówka, dłate- 

go przechodzimy bezpośrednio do 
roli jaką odegrało G.P,U, w sprawie 

Birka, a która znaczenie ma również 
dla Polski. 

„Zdemaskowanie“ Polski i Angiji, 

Poco potrzebnem byłe dla Sowie- 

tów urządzać całą komedję z posłem 

estońskim? — Oto pytanie, które na- 
suwa się przedewszystikiem po zba- 

daniu tego niesłychanego nakładu 
pracy i pieniędzy, które zużyły Sawie- 
ty w swej prowokacji. 

W danym wypadku G. P. U. 
dzi.łało z ramienia Narkomindieta, 
celem wykazania  antybolszewickiej 
roboty angielskiej i przeszkodzenie 
do urzeczywistnienia polskiego pro- 

gramu stworzenia związku państw 

bałtyckich z Polską. Chodziło o to by 

jakiś dyplomata zdemaskował te pla- 
ny, jakiś dyplomata, któremu by po» 
wierzyć mogli wszyscy, bo... komu- 
nistom już nikt nie wierzy. Jednocze- 
śnie samo G. P. U. a głównie Dzier- 
żyński, miał inne zamiary: wokół zfe- 

ry Birka usiłował stworzyć atmosferę, 
któraby unłcestwiła działalność anty- 
bolszewickich organizacji i zdołała 

obałamucić sztaby generalne obcych 
mocarstw, których wywiadem ostatnie 

G. P, U. bardze bylo zaniepokojone. 

Polak Wiktor Kijakowski. 
Ex funkcjonarjusz wywiadu  pol- 

skiego, przeszedł na służbą sowiecką 

i stanąt na czele t. zw. „Dezyntor- 
macyjnego biura" Razwiedyska. Głów. 
nym jego zadaniem było podawanie 
fałszywych wiadomości, lub odpowia- 
dających celom wywiadu sowieckiego, 
dla sztabów generalnych mocarstw 

obcych. On też odzgrywał jedną z 
ważniejszych ról w „Legendzie". 

1 znów nie będziemy wyliczać tych 
niezliczonych ofiar, w postaci anty- 
bolszewickich organizacji, które padły 
ofiarą owego Kijakowskiego. 

rowany został do misji estońskiej 
niejaki Roman Birk.* imiennik posła 
Ado  Birka. Romani; Birk 
w sitci 

mocą udało sig mawodnić esteński 

Sztab generalny prawdziwą powodzią 
fałszywych informacji, Wkrótce te ia- 
formacje przeniknęły do posła Birka. 
Za pomocą sztucznego podsuwania 
tych dokumentów, udało się pokłócić 
posła estońskiego ze sztabem ge" 
neralnym. Jednocześnie usiłowano 
skompromitować posła rozpuszczając 
bardzo delikatnie wiadomości, iż łączy 
jego więcej niż platoniczna przyjaźń 
z Narkomindielem. Birka wziął w 
SWĘ ręce.znany czekista Łoganowski. 
Ten informował estońskiego attache 
Kurska o tem że Birk przechedzi na 
służbę Sowietów. Oczywiście Łoga- 
nowski występował wobec pułkownika 
Kurska jako członek „Legendy*, czyli 
organizacji antybolszewickiej: Kursk 
wierzył jemu ślepe. 

Pierwsza intryga. 

Łoganowski przedstawił Kurskie- 

mu następujące kombinacje: Birk chce 

przejść aa służbę Sowietów. Wyda 
on w ich ręce całą sieć antybelsze- 
wiekich erganizacji i szpiegów ościen- 
nych. Trzeba go nsunąć. Łaganow- 

ski—czekista, oczywiście jako przed- 

stawiciel bojowików (Legendy) anf;- 
bolszewickich, jest tym bardzo zanie- 
pokojony. Kursk szle depesze do 
Rewla, 

Jednoczesnie Ludowy Komisarjai 

Spraw Zagranicznych w Moskwie, in- 
formnije „przez przyjaźń* Birka, że 
grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. 
Niebezpieczeństwo to przygotowała 
mu głównie Polska, która niechce 
depuścić do zbliżenia Estonji i Rosji. 
Wobec tego, polskie organizacje tero- 
tystyczne, antybolszewickie rosyjskie 
i estoński sztab generalny pozostają: 

cy pod wpływem Polski chce go u- 
nicestwić,j za pośrednictwem sądu 

wojennego w Rewlu, lub zamordo- 
wania w Moskwie. 

Intryga doprowadzona była do 
tego, że posła  skompromitowano 

w oczech Estonji, samego  nastra- 
szono, pokłócono z współpracowni- 

kami poselstwa i w chwili gdy z 

Estonji przyjechał p. Epick celem 
przyjęcia tajnych archiwów, Birk osia- 
tecznie stracił głowę. Ze strony dv- 

plomacji sowieckiej zaproponowano 

mu by uciekł de Turcji. W ten spo- 
sób byłyby ostatecznie porwane jego 
stosunki z Estonią. 

Prowokacje Ludowego komi- 
sarjatu spraw zagranicznych. 

Birk otrzymał już wizę turecką. 

Postanowicno było w ten sposób. 
Zawezwač go do lokalu Narkomin- 
diełu, tam atesztować i oddać w roz” 
porządzenie G. P, U. Jednocześnie 
zaś przez Łoganowskiego zaalarmo- 
wano polski i estoński sztab gene- 
ralny, że Birk do Estonji nie wróci— 
ucieka i wyda wszystkich.. 

Qiumaniony Birk miał podpisać 
w Narkomindiełe, odpowiednie de- 

klaracje, znalazł jednak w sobie tyle 

przytomności umysłu, że spostrzegł 
co się święci i zdołał z lokalu tego 
uciec. Udał się do Petersburga i u- 
siłował w towarzystwie generalnego 

konsula esteńskiego Kangera uciec z 
Rosji. Wówczas G.P.U. postanowiło z 
z rozkazu Cziczerina czy właściwie Bu. 
charina, dzialačenergicznie. Na dworzec 
przyby! delegat komisarjaiu zagranicz- 
nego Piotrowski, Był to przebrany Kija- 
kowski. Uderzył on kilkakrotnie Birka 
w twarz, uprzednio odezwąwszy Kan- 
gera do eddziaiu kelejowego G.P.U,; 
—wsadzi! posła do auta i edwiózł do 
mieszkania konspiracyjnego gdzie go 
jeszcze teroryzowano. 

Tam to wymuszeno: na nim pod- 
pisanie jednego artykułu do «Izwie- 
sijl», a drugi skomipenowało samo 
@Р, ©. * 

Nastąpiły dałsze dnie strasznego 

Ponieważ |funkcje zamierzane przez 

komisarjat zagraniczny częściowo speł: 

polodykszego u—ru 20 grodzy. 
Opłata pocztowa miezczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów miexamówionych nia zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

Przed rokodaniami z Rzeszą Niemieckty 
Ustalanie osoby przewodniczącego deiegacji niemieckiej 

BERLIN, 7 Xi, PAT. Tigiche Rundschau stwierdza, że dotych- 
czasowy kerownik dełegacji n emieckiej do rokowań hand owych 
z Polską dr. Loewa!łd ne powróci na to stanowisko. Wiadomości o 
miarowan u dyr. Possego nie są jeszcze pewne. Organ agra'juszy 
Deutsche Tagesretung twierdz, że dyr. Posse w rokowanach 
handlowych z Francją n edostatecznie uwzględnił interesy rolni- 
ctwa nem eckiego, które w traktace handiowym z Polską muszą 
być specjalnie zabezp eczone. 

Min. Kwiatkowski o rokowaniach. 
BERLIN,.7, XI. PAT. Berliner Tageblatt zamieszcza ma naczelaem 

miejscu wywiad korespondenta warszawskiego z p. ministrem Kwiatkow- 
sktm dotyczący polsko-niemieckich rokowań o traktat handlowy. Pan mioi- 
ster Kwiatkowski stwierdził raz jeszcze, że w Polsce panuje nastrój jak- 
najprzychylniejszy dla podjęcia ewentualnych rokowań i że ze sirony poi- 
skiej żadnych trudności do pomyślnego zakcńczenia rokowań nie należy 
przewidywać. Równocześnie p. minister zapowiedział, że już choćby prowi- 
zeryczne zawarcie umowy przyczyni słą do niewprowadzania zasady cet 
maksymalnych w obrocie między Polską a Niemcami. W _ zakcńczeniu 
mia. Kwiatkowski podkreślił, że porozumienie gospodarcze Polski į Nie- 
miec uważa za pewnego rodzaju "prawo-biologji gospedarczej i wyraził 
nadzieję, że pomyślny wynik rrkowań stworzy podstawy do dalszej har- 
monijnej współpracy Poiski i Nietniec. 

Admirał Tirpitz o sytuacji Niemiec. 
STOKHOLM, 7—XI. PAT, Admira! Tirpitz zaproszony przez stowa- 

rzyszenie szwedzko.niemmieckie do wygłoszenia edczytu, oświadczył przed. 
stawicielom prasy, że położenie gospodarcze Nismiec jest bardzo niepew* 
ne. Przeciętna klasa funkcjonarjuszy jest skazana prawie na nędzę. Admi 
rał dodał, że Niemcy mają dosyć iroszczenia o powrót Hohenzoiiernów i 
troszczą się obecnie o siebie samych. Tirpitz zspewniał o braku winy Nie- 
miec w wywołaniu wojny i w sposób gwałłewny zrzucił odpowiedzialność 
na Auglję. Wojna podmorska była—zdaniem Tsrpitza—kenieczna i uza- 
sadniona, gdyž nie pociągnęła za sobą takich ofiar w ludziach jak jeden 
dzień walki lądowe. Nakoniec admirał zaznaczył, że mie dojdzie nigdy do 
porozumienia francusko-niemieckiego. 

BLTEEURIRASRKETE ZRYWAIEWZTEOSORTOTTYSERCZKACA 

Sledztwo w sprawie Manoileseu zakończone. 
BUKARESZT. 7 11. PAT. Śledztwo w sprawie Manoiiescu zostały 

zakończone. W. dalu dzisiejszym ogłoszony został akt oskarżenia zawiera- 
łący 15 punktów, Manoilescu nawiązał kontakt ze swymi obrofńicam, Dlen- 
nik Adverul donosi, iż Manoileęscu oświadczył dzisiaj podczas badania, że 
nie dążył bynzjmniej do obalenia obecnego porządku konstytucyjnego 
iże ks. Karol miał jakoby zaznaczyć, iż zgodzi sig wziąść udział w radzie 
regencyjnej uznając całkowicie suwerenność króla Michała. Z pośród sze- 
regu świadków zaproponowanych przez Maneilescu znajduje się ks. Karol, 
prezes rady ministrów Bratianu, minisier spraw zagranicznych  Tiiulescu, 
minister spraw wewnętrznych Duca oraz postł rumuński w Warszawie 
Dzvila. Proces rozpocznie się 10 listopada. 

Odsłonięcie pomnika Ludwika Kossutha. 
BUDAPESZT, 7/XI. PAT. Węgierskie Biuro Korespondencyjne. Wczoraj na wiel- 

kim placn pariameniu, który obecnie nosi nazwę placu Kossutha, odbyła się w obecno- 
ści olbrzymich tłumów przybyłych ze wstkich stron kraju, uroczystość odsłonięcia wspa- 
niałego pomnika marmurowego Ludwika Kossutha. Pomnik przedstawia Kossutha w oto- 
czeniu kolegów ministrów z okresu walki o wolność w r. 1848. W uroczystości odtło- 
nięcia pomnika brali udział regent, członkowie rządu orąz arcyke. Józef marszałek pol- 
ny, arcyksiążęta Józet Franciszek i Albrecht i przedstawiciela wszystkich władz autono- 
micznych oraz stowarzyszeń z całego kreju, Uczestniczył w uroczystości również korpus 
dyplomatyczny. Ponadto zaś Włochy przysłały specjalnych reprezentantów. Stany Złed- 
uoczone, Polska i Turcja przysłały ną uroczystość odsłonięcia wieńce. 

Otwarcie katedry w Częstochowie. 
CZĘSTOCHOWA, 7. XI. Pat. W niedzistę dn. 6 listopada odbylo 

się uroczyste otwarcie katędry częstochowskiej wobzc ki'kunastutys'ęcznego 
tłumu wiernych. Ks. biskup Kubina wygłosił kazanie podczas ktorego 
wyraził wdzięczność wychodźtwu amerykańskiemu, które hojną ofiarą prze- 
kasi 20,000 dol. dopomogł» da otwarcia katedry wcześniej aniżeli spo- 
dziewano. 

Epilog wielkiego oszustwa w fabryce likierówa: 
BIELSK, 7X! PAT. Epilogiem słynnego oszustwa na szkodę skarbu 

Państwa dokonanego w firmie likierów Frenkel w Białej, jest ucieczka dy- 
rektora tej firmy Aleksandra Walda 1 prokurenta Thorna, Dochodzenie 
ustaliła oszukańcze manipulacje na szkodę skarbu polegające na tem, że 
przeznaczony dla deuaturowanie spirytus używany był do fabrykacji likie- 
rów, przez co skarb Państwa poniósł około 180.000 zł. straty, Dochedzenie 
wykazało dalej, że Wald i Thorn korzystając z ułatwień granicznych prze- 
szli granicę w Cieszynie bez paszportów, Władze zarządziły zajęcie 
wszystkich ksiąg handlowych oraz opieczętowanie biura firmy  Frenkel, 
gdyż istnieje podejrzenie, iż w firmie tej dopuszczano się prócz ujawnio- 
nych jeszcze innych nadużyć na szkedę Państwa, 

Uchwały Rady Naczelnej P.P,S. 
WARRZAWA, 7 Xi. (7el. wł, Słowa). Po dwudniowych obradach 

Rady Naczelnej P. P. S. dziś wieczorem ukazał się następujący oficjalny 
komunikat e uchwałach Rady Naczelnej. 

Rada Naczelna P. P. S. przyjęła do wiadomości jednomyślnie uzgod- 
nione uchwały, które stwierdzają konieczność dotychczasowego stanowiska 
opozycyjnego wobec rządu w myśl wskazań powziętych na posiedzeniu 
Rady Naczelnej w dalu 29 maja b. r. 

Rada Naczelna stwierdza konieczność polityki pokojowej na zasadzie 
układu genewskiego. 

Rada Naczelna w związku z polepszeniem bytu mas pracujących wy- 
siepuje pod adresem rządu z szeregiem żądań jak to z kwestją płacy 
robotnikom, o opiekę nad bezrobotnymi, ubezpieczeń na starość i i. d, 

Rada Naczelna przyjmuje do wiadomości sprawozdanie CKW. o sy- 
tuacji politycznej. 2 

„ Tyle głosi oficjalny komunikat. Natomiast o nastrojach jakie pano- 
wały w ciągu dwutygodnicwych obrad w związku z wyrokiem partyjnym 
na ministra Moraczewskiego oraz w związku z ustosuakowaniem się do 
rządu komunikat milczy. Należy dodać, że szereg okręgowych komitetów 
robotniczych wypowiedziało się za poparciem rządu przeciwko wyrokewi 
na min. Moraczewskiego; 

Posłowie Podhirski'i Kozicki u prokuratóra 
WARSZAWA, 7.XI, (żel, wł. Słowa). W dniu dzisiejszym posłowie 

Podhirski i Kezicki w mieszkaniu których odbyła się rewizja, która ujaw- 
nila pokažną iloś bibuły kemunistycznej i broszur treści antypaństwowej 
zgłosili się do prokuratora, który oświadczył im, że Sprawa ich znajduje 
się w rękach sędziego śledczego, 

 ERREZSERE ZET ERZE REE ESC EOS ETEPTCZ 
maltretowania Birka. Wożono go na go zamordować, inscenizując nagad 

W tym jednak czasie adkomende- Kaukaz i z powrotem de Moskwy. bandytów. 
Birk stanął przed sądem i został 

nniewinnieny. Tem samem sąd estoń- 
W tym jednak czasie Birk uciekł. ski uznał stosowane wobec niego 

: „Przebywanie jego w poselstwie nor- prowokacja i gwałł, niesłychane w 
wpadł nił, zaś do pracy w G. P. U. zdawał weskiem i następnie ncieczka do Esto- dziejach stosunków ;dyplomatycznych 

G. P. U. Za.jego |pczsię być nie zdatnym, postanowiono nji są mniej więcej znane, świata. m, 

jednoszpaitowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 ‚ 
n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej, Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe : tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

gr. Za tekstem 10 groszy 

Za i przeciw. 
Ryga, p Polakiewicz, p. Czyż. _ 

Odbywający się w Rydze kongres litew= 
skich socjaldemokratów 1 taudininków uc kwa 
lił rezolucję, w której s'ę stwierdzą, iż iitew= 
ski obóz demokratyczny nie widzi żadnych 

przeszkód do tego, aby nawiązać z Polską 
rokowanią dyplomatyczne, ekonomiczne i 

kulturalne. W stosunku do Niemiec rezolu- 

cja stwierdza, iż konwencja kłajpedzka po 
winna być lojalnie wykonywana. W stosun- 
ku do Rosji rezolucja podkreśla konieczność 

utrzymania dobrych stosunków i wreszcie 
konieczność zbliżenia między państwami bał- 
tyckiemi i popiera koncepcję związku państw 
bałtyckich. 

Jak widzimy więc, rezolucja stanęła na 
groncie sympatyj sowieckich i nawet nie“ 
mieckich, które są zameskowane w wyrazach 
o związku państw bałtyckich. Temniemniej 
wysunięcie na pierwsze miejsce rokowań z 
Polską nadaje rezolucji pewien charskter or- 
jentacji polskiej, co powinno przekonać pa 
Voldemarasa jak obłudną jest jego antypol- 
ska polityk. Temniemniej jednak uważamy, 
że pp. Polakiewicz 1 wicepiezydent Wilna 
Czyż zadaleko szli w czułcściach wygłasza- 
nych w Rydze. с 

Nie należy zapominać, że zebrana w 
Rydze lewica być może potrafi obafić obe- 
cny rząd litewski, lecz napewno nie potrafi 
na miejscu padającej władzy własną władzę 
zbudować.  Conajwyżej możemy liczyć, 
že socjaldemokratasi wywolają w Kowień- 
szczyźnie chaos i bezłąd. To nas nie zada* 
wala 1) że zawsze jest niebezpiecznie mieć 
zanarchizowanego sąsiada, 2) že dążąc do 
unji polsko-litewskiej, dążymy do niej szła- 
chetnie i pięknie, a nie przez zaszczepianie 

Kowiefńszczyźnie rozkładowego anarchiczne- 
go jadu. 

Zebranie dyskusyjne Koła War- 
szawskiego Myśii Mocarstwowej. 

Dnia 4 bm, odbyło się pierwsze w bie- żącym sezonie Zebranie ie 28 szawskiego Koła Myśli Mocarstwowej. Referst pt. Kryterja ldeologji  Wielko- mocarstwowej wygłosił p. Rowmund Pił- 

ое й dłuższem i ściśle rzeczowem je mówieniu podkreślił on różnice w ujęcii as gadntenia Wieikości Państwa i dróg do jej realizacji, jakie zachodzą pomiędzy ideologją lmperjalizmu Państwowego, a Nacjonaliz mem. Nawiązawszy do koncepcji państwo- wej Jagiellonów, prelegent uwypuki:ł te ele- menty natury polityczno-społecznej, które znamionują pojęcie nowożytnego Mocarstwa, Rask IE jako ae einograti- K ne, { ь за adzy i struktury spo 

Jednocześnie czył, że jednal, prelegent zazna- 
tworzenie fundamentów 2 nych pad byt mocarstwowy Skawa Wła. no iść równolegie z przygotowaniem moral- nem społeczeństwa o Czekejących je zadań i cbowiązków z tej racji, przez wpajanie aspiracji wielkomocarstwowych i i siłę i polecę 2 Polskiego. 

o teferacie rozwinęła się ożywiona dy- sknsja, w której między ins shiresi głos PP, A. hr. Romer, M, Dobrzyński, A. Prażmowski, B. Thuguit, Na zebraniu, o- prócz licznie zgromadzonych członków My- śli mocarstwowej, obecni byli jako goście: 
e Stronnictwa Prawicy Naro- 

i Organiz. Palwowej © izacji  Zachowawczej Pracy 

Jako charakterystyczny szczegół nale. zaznaczyć udział w zebianii Irenai, sfer robotniczych, pośród których ideologja wielkomocarstwowa jd 
zwolenników: mę we me 

„Tiopłaja kompania 
O!rzymaliśmy odszwę _ „robotnie ków i chłopów Polski” do SSSR. W 

odezwie tej jest mowa o potędze i 
dobrobycie jaki rzekomo panuje w 
SSSR. oraz przywoływanie „robotni- 
ków i chłopów Polski* do buntu i 
wałki z władzą, Pe odezwie są pod- 
nisani: Polacy, Białorusini, Ukraińcy i 
ydzi sympatyzujący z bolszewizmem 

iub nawet oficjalni komuniści. Cieka- we jest że odczwa nie mówi o Ukra- 
inie, Białejrusi etc. tylko całe nasze 
państwowe teryterlum nazywa „Poł- 
ska“. Wskazuje to na eslabienie łą: 
czności pomiędzy komunistami a blo- 
kiem mniejszości narodowych. Poda- 
jemy mazwiska «ciepłej kompanji», 
podpisanej na odezwie, 

„ Stanisław Ballin — poseł na sejm (Klub Niezależnej Rartji Chłopskiej), Jakób Ber“ 
man (Związek Akademickiej Młodzieży So- 
O „Pochodnias), Maksym Czucz- maj — poseł na sejm, d > Ukraińskiego Włościadieko "e Robełek 
Socjalist. Zjednoczenia Sel. Rob, Aadrzej Czuma — sekretarz generalny PPS Lewicy, Edward Gzabowski — adwokat, Kazimierz Grochutski, Władysław Górski (Związek Nie- 
zależnej Młodzieży Socjalistycznej <Życie»)" Jen Hempel — literat, Leopold Kronenberg— sekretarz Komitetu Centralnego Niezależnej Socjalistycznej Partji Pracy, Kuźma Kruz — radny m, Wilna, Jerzy Sochacki — poseł na sejm (Komunistyczną Frakcja Poselska), An- tonina Sokolicz — literatka, Dr. med. Esta- ra Stróżecka, A. Sypułowa, Adolf Warski- Warszawski — poseł na sejm (Komunisty- Czna Frakcja Peselska), Cyryl Walnickyj — członek Komitetu Centr. Ukraińskiego Wło- ściańsko poz Socjalistycznego Zjes dnoczenia Sel-Rob. Lewicy, Tadeusz Wienla- wa:Długoszewski — redaktor <Polskiej Wot- ności», Sylwester Wojewódzki — poseł па sejm (Klub Niezajeżnej Partji Chłopskiej), Jakób Wojtiuk — poseł na sejm (Komuni: styczna Frakcja Poselske), Karol Wójcik — 
członek Zarząd . 3 ias ądu Kasy Ciorych m, War 

| Mandaryn Wu. | 

  

   



PROTEST. 
Dziesięć lat mija od chwili, gdy 

rządy w Rosji znałazły się w rękach 

bolszewiekich. Dziesięć lat terroru, 
gwałtu i upokorzeń. Dziesięć lat wal- 

ki z religią, moralnością, prawem, 
własnością i cywilizacją. Dziesięć lat 

triumfu, zbrodni i największej hafby 

ludzkości nad wszystkiam, co stano- 
wi wykwit ludzkiego Ducha. 

Powojenny oportunizm, urabiany 

i podsycany przez tajne międzynaro- 

dowe organizacje, nietylko pogodził 

się ze stanem hańby, w jakiej pozo- 

staje Rosja, ale dokłada starań do 

uznania tego stanu przez resztę ludz- 

kości za normalny, 
W chwili, gdy, korzystając z ta- 

kiege stanu rzeczy, oficjalny bolsze- 

wizm święci dziesięciolecie swych 

rządów, niżej wymienione organizacje 

społeczne polskie, które z tytułu 

swych prac i zadań przedstawiają in- 
teresy polskie poza wschodnim kor- 
donem Rzeczypospolitej, tak w rdzen- 
nej Rosji, jak i na oderwanych od 

Polski dawnych jej Ziemiach Wschod- 
nich, miniejszem zanoszą uroczysty 

protest przeciwko gwałtowi i bezpra- 

wiu rządów bolszewickich. 

W obliczu społeczeństwa i rządu 

Polskiego, jak również i w obliczu 
całego cywilizowanego świata oświad- 
czamy, że gwałłu i bezprawia bolsze- 

wizmu nie uznajemy i nie uznamy 

nigdy, że placówek pracy maszej, jak 

również placówek pracy naszych ro- 

daków poza wschodnim  kordónem 

Rzeczypospolitej Polskiej — nie prze- 
staniemy migdy uważać inaczej, jak 
tylko za opuszczone czasowe, pod 

naciskiem fizycznej przemocy, że ty- 

tuły prawne do warsztatów pracy 

obywate!i polskich i polskich jedno- 
stek prawnych na ziemiach dziś za- 
garniętych przez rządy bolszewickie— 

uważamy za niewzruszalne, i że praw, 

opartych na tych tytułach, nie prze- 
staniemy dochodzić i bronić, uważa- 

łąc je nie tylko za dobro jednostek, 
ale i dobro całego Narodu. 

Pełai wiary w ostateczny triumf 

sprawiedliwości Boskiej i ludzkiej, 
wzywamy wszystkich obywateli pol- 

skich, pokrzywdzonych przez rząd 

bolszewicki, do wytrwania w  wałce 

o miezłomne i wieczne idealy prawdy 
i sprawiedliwości. 

Rada Narodowa Polska ZlemBiatoruskich 
Związek Polaków z Ziem Biało ruskich 
Koło Polaków Ziem Ruskich 
Koło b wychowańców wyższychuczelni m Moskwy. 
Polski Związek Prawników Kre sowców 
Zwiazek Inteligencji pracującej z Rusi 
Związek Obrony Mienia Polaków poszkodowanych 

na terytorjum b. Ce-sarstwa Rosyjskiego 

Międzynarodowi kryminolodzy w Wilnie. 

Wycieczką przybyli do nas na je- 

den dzień z Waszawy, z odbytej tam 

konferencji, która miała na celu uni- 

fikację zasad ogólnych w nowoOopra- 

cowanych kodeksach karnych. Teksty 

tych zasad ogólnych stanowić mają 

istną podwalinę prawa karnego— dla 

wszystkich cywilizowanych państw 
Europy. 

Pięknie i mocno powiedział tu w 

Wiinie onegdaj za bankietowym sto 

łem jeden z najwybitnie szych ucze- 

stników warszawskiej konterencji, grec* 

ki uczony i palestrant, delegat rządu 

greckiego p. Caloyanni: 

;— Świat po wiek wieków będzie 
pamiętał, będzie musiał zapamiętać, 
że z Warszawy, w opracowaniu głów: 

nie polskich kryminologów, dla któ- 

rych przenikliwości, uczoności i lot- 
mości jesteśmy w rzetelnym, . głębo- 

kim respektem i podziwem, wyszły 

teksty, które legną fundamentem pod 
wymiar sprawiedliwości w dziedzinie 
najciężejszych przestępstw! 

Mieliśmy tu jeszcze w gościnie 
takie znakomitości o sławie wszech- 
światowej jak Bzlg, prof. Sasśerath, 
którego wręcz niezrównana wymowa 
o przedziwnej szlachetności stylu i 

charakteru zajaśniała w Sali Śiadec- 
kich naszego uniwersytetu na nieza- 

pomnianej prelekcji. Był tu między 

nami senater Pelia, luminarz palestry 

rumuńskiej, który, aczkolwiek te 

raz dopiero w sile wieku, przewodni- 
czył przez dłuższy czas najwyższemu 

trybunałowi międzynarodowemu w 

Haadze. Mieliśmy tu inaego Rumuna 
niepospolitego, a jest nim profesor 
uniwersytetu w Czerniowcach. sena- 

tor bukareszteński pref. Jan Radu- 
lesco. Włochy, Francja, Jugosławia 
były reprezentowane na wycieczce 
pajznakomitszych kryminelogów do 

Wilna. A powszechną wśród dam 

  

Recenzji z „Okna” Ry- 
bickiego, wydanie no- 

we, dopełnione, 

Spotkała mnie wielce niemiła przy- 

goda, W niedzielnej recenzji z „Okna" 

Rybickiego, łamiąc numer późaą no- 

cą, poprzestawiano mi całe okresy — 

co temu, com napisał, nadało mozaj- 

kowość, w tym wypadku niczem nie- 

usprawiedliwioną. Był nawet w jed- 

nem miejscu okres urwany... ni w 

pięć ni w dziewięć. 
Oczywiście uważny czytelnik, za- 

pisał wszystkie te... dajmy na to: dzi- 

wactwa—na rachunek autora. Klep- 

ki—pomyślał— rozsypały mu się od 

nadmiaru premjerowych wrażeń. 
W jaki spesób miałem dowieść, 

że jednak tak źe ze mną nie było? 

Heroicznego pozwolił mi redaktor 

«Słowa» użyć Środka, Zgodził się na 

przedrukowanie recenzji w dzisiejszem 
„Słowie” w takiej postaci, w jakiej 
do druku była podana. 

Stwierdziwszy, ŻE pomimo premje- 

ry danej tegoż wieczora w Teatrze 

Polskim, pełno było po brzegi w Re- 

ducie, tudzież, że na przedstawieniu 

„Okna* powtórzyła się historja ze 

„Эпет“ Kruszewskiej, te jest, že in- 
scenizacja i interpretacja sziuki prze 

rosły jej walory pisarskie, Oraz pod. 

kreśliwszy najrzetelniejszy tryumf Re- 
duty, pisałam dalej jak następuje: 

Nis zbije zaś mnie bynajmniej z 

tropu to, com Z własnych ust autora 

„Okna* kilkakrać powtórzone słyszał, 

przybyłych ze swymi małżonkami 
zwracała uwagę niepospolitą urodą i 
wdziękiem pełnym  połudaiowego о: 
gnia pani profesorowa Giwanowitch 
jedna niewątpliwie z najbardziej ura- 
czych Serbek, jaką kiedy widziano 
w Belgradzie. 

Przewodniczył zarównu konferencji 
warszawskiej jak wycieczęe do Wilna, 
cieszący się zasłużenie sławą turapej. 
ską, uczony nasz prof. E. Stan. Rap- 
Baport. Na honorowego prezesa kon- 
ferencji zaproszono r. ministra Al. 
Meysztowicza, który też na pierwszem 
konferencji posiedzeniu w gmachu 
ministerstwa sprawiedliwości uczest: 
ników jej uroczystą powitał mową. 

Rzecz pręsta, że zarówno w Kra- 
kowie jak w Wilnie, dokąd goście 
nasi zajrzeli ćla poznania Polski cheć- 
by przelotem, nie szczędziliśmy im 
oznak gorącej sympatji i wielkiego 
poważania dla ich wysokich stano* 
wisk w świecie naukowym. Oai też 
w każdem przemówieniu publicznem 
dawali wyraz szczerej atencji dla jaw- 
nego podnoszenia się wskrzęszonej 
Rzeczypospolitej naszej na stopę wiel- 
kopaństwową. 

W tym zwłaszcza sensie przema- 
wiał na bankiecie w sali Żorża prof. 
Radulesco dostojny przedstawiciel 
zaprzyjaźaijonej z nami, sąsiedzkiej 
Rumunji. 

Z polskiej strony niemniej suto 
posypały się toasty i przemówienia, 
które zapoczątkował z wielką swadą 
mec, Zygmunt Jundziłł. Przemawiano 
wyłącznie w języku francuskim. 

Bankiet wystawny i znakomicie 
przez komitet przyjęcia zaaranżowany 
zaszczycił swoją obecnością p. woje- 
woda Raczkiewicz.; 

Niezwłocznie pe bankiecie, wie- 
czornym kurjerskim pociągiem goście 
nasi odjechali z powrotem do War- 
szawy. 

że Reduta najprzedziwniej utrafiła w 
jego, autora sztuki, intencje, idee—l 
duchowe nastreje. Na premjerze „Snu* 
p. Felicja Kruszewska omał, że mie 
załewała się łzami z racji, że jej utwór 
Reduta w interpretacji scenicznej beze 
litośnie... wypaczyła. Autorka „Sau“ 
przekonała się rychło, że Reduta właś: 
nie takiem a nie innsm  zainscenizo- 
waniem i wystylizowaniem „Snu“ za- 
pewniła mu wcale nawet honorowy 
byt i żywot na scenach polskich, Co 
zaś do szłuki p. Rybickiego, to na- 
wet niemały twórczy wysiłek Reduty 
nie zdełał z niej wydobyć tyle treści 
wewnętrznej ile jej Reduta znalazła— 
aby się tak wyrazić — w pokładach 
geelogicznych „Sau“  Kruszewskiej. 

W intencji autora „Okna* miała 
być osią ideową jego stuki całkiem 
<oryginalna* koncepcja Ofiary, jaka— 
czegoś radośnege, czegoś, co czło- 
wiek Boży spełnia z najwyžszėm za- 
dowoleniem wewnętrznem. Oczekiwa- 
liśmy, przyznam się, z nielada zainte- 
resowaniem, pokazania nam źak właś- 
nie spełnianej ofiary. Dotąd bowiem 
poczytywaliśtay wszelką ofiarę za coś, 
co łamie egoizm ludzki i przez to 
samo, jeżeli nie ból to przykrość 
sprawia. A jakaż byłaby. w ofierze za- 
sługa jeśli by dokonanie ofiary przy” 
nosiło człowiekowi ..radość a mawet 
upojne, ekstatyczne zadowolenie? Lecz 
nie sprzeczajmy się. Przez „Okno* p. 
Rybickiego nie ujrzymy ani przykrej 
ofiary ani przyjemuej. 

A może przypiszmy (o własnemu 
wzrokowi, nie dość mocnemu? Dla: 
czegoż jednak widzieliśmy  najwyraź- 
niej przez też same <«okno»:. prze- 
chodzącego mimo po drodze Pana 

SŁOW O 

Wymordowanie konsulatu Sowieckiego w 
Szanghaju. 

SZANGHAJ, 7—XIl. Pat: Agencja Reutera donosi zSzangi 
haju, że dziś wieczorem grupa około 300-tu uzbrojonych biało-- 
gwardzistów rosyjskich z opaskami  żałobnemi na ręka- 
wach i trójkolorowemi barwami cesarstwa rosyjskiego napadło 
niespodziewanie na gmach: konsulatu sowieckiego i wdarło się: 
do środka gmachu, gdzie wywiązała się wkrótce walka na broń: 
palną, w wyniku której co najmniej 1|5 część personelu konsu- 
łatu zośtała wymordowana. Po nadejściu odziałów policyjnych 
napastnicy wycofali się: z gmachu, który otoczyła policja. 

Walka z przemytnikami koło Połągi, 
Biuro informacyjne ministerstwa spraw wewnętrznych w Kownie, podaje 

komunikat o nezwykłem starciu na morzu wojennego okrętu ; litewskiego z 
łódką podwodną pewnej organizacji kontrabandzistów. 

Trzy dni temu wojenny statek litewski „Prezydent Smetona”, zauważył w 
„pobliżu Połągi, w odległości 7 mil morskich od brzegu, łódź podwodną nierna- 
nego typu. Łódź w chwili zauważenia pancernika poczęła nmciekać w kierunku 
Libawy rozwijając maksymalną szybkość 17 węzłów na'godzinę. Na sygnał dany 
z pancernika, ażeby się zatrzymała łódź uciekała w dalszym ciągu. Wówczas 

stątek litewski dał kilka strzałów, a w końcu dognał łódź i wysadził na jej po- 
kład 6 żołnierzy ze swej załogi. Jąk się okazało, łódź należała do przemytników 
Znaleziono na niej 30000 litców spirtysu i inny towar przemycany do Litwy. 
Początkowo usiłowano odprowadzić do Kłajpedy, lecz wskutek nastałej nagle 

burzy, załoga łodzi opanowała żołnierzami litewskiemi, zerwała linę, na której 
prowadzona była przez „Prezydenta Smetonę" i łódź uszła w niewiadomym 
kierunku. 

„Echo”* kowieńskie na usługach Berlina 
Według doniesień otrzymanych z Kowna, pismo rosyjskie «Echo» cieszące 

się wielkim wpływem, a oozostające ostatnio na służbie poselstwa niemieckie zo 
w Kownie, przechodzi obecnie w inne ręce. Dotychczasowy redaktor <Echa» 
znany dziennikarz rosyjski Buchow wyjeżdża do Rosji Sowieckiej. — Według 
krążących pogłosek pismo przejdzie na własność rządu niemieckiego, w imieniu 
którego nabył go p. Radin, rosjanin przybywający ostatnio w Berlinie. ° 

Niemcy biorą przykład... z Kowna 
Jak wiadomo, rząd kowieński wypuścił zuaczki pocztowe z podobiz- 

ną Wiłna zawierające jednocześnie hasła «wyzwolenia Wilna z pod oku- 
pacji polskiej». Znaczki te przeznaczone są na propagandę zagran cą, Nie 
małą kensternację wywełał widok niemieckich znaczków pacztowych, które 
nadeszły do Kowna z Niemiec. Urzędowy organ kowieński «Lietuva» za- 
mieścił przed niedawnym wiadomość, że otrzvmał znaczek pocztowy z 
Drezna, na którym widnieje Niemen i nadpis «Memeiland», wszystko oto- 
czone jest czarną obwódką. Obecnie inna gazeta «Lietuwis> podaje wia-- 
domość, że posiada znaczki w języku niemieckim z nadpisem „Uciemiężo- 
na Kłajpeda» Podobno znaczki te Sprzedawane są nawet w samej. 
Kłajpedzie. 

НЕНЕБ 

Nowa ustawa monetarna 
WARSZAWA, 7—XI. (żel wł Słowa. Z dniem jutrzejszym 

wchodzi w życie nowa ustawa monetarna wydana na podsta- 
wie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej który ukazał się w Dz. 
Ustaw w dniu 5:g0 bm. Ustawa wprowadza nowe jednostki 
monetarne jak 100, 50, 25 złotych w złocie, 5 i 2 w srebrze, 
1 zł. 50 gr., 20 i 10 w niklu i 5, 2 i 1 gr. w miedzi. Moneta 
25 złotowa będzie nosiła nazwą dukata. 

Zwrot skonfiskowanego w 1863 r. majątku. 
Parokroinie poruszaliśmy już w dzinnego majątku Berdówka, zabra” 

tem miejscu sprawę rewindykacji ma- 
jątku Berdówki, powiatu Lidzkiego, 
podjętej przez Slanisława Zachwato- 
wicza, jako syna i spadkobiercę byłe- 
go właściciela tego majątku Wincen- 
tego Zachwatowicza. Majątek Bardów: 
ka, jeden z piękniejszych w Lidzkiem, 
za udział w powstaniu 1863 r. rodzi- 
ny Zachwatowiczów, po wygnaniu 
tej ostatniej przez Murawjewa w głąb 
Rosji, na mocy wyjątkowych ustaw, 
mających ma celu  wynarodowienie 
kraju z żywiołu polskiego, został 
skonfiskowany, a następnie w drodze 
przymusowej sprzedaży przeszedł na 
własność sekretarza szefa żandarmów 
w Petersburgu niejakiego Aleksandra 
Dembowieckiego, późdiejszego Gu- 
bernatora Mohylewskiego,. a ostatnio 
senatora rosyjskiego. Rodzina Zachwa- 
towiczów wymarła po części na Wy- 
gnaniu, reszta zaś po powrocie z ma« 
nif:stu do kraju, jedyny zaś spadko: 
bierca, który przeniósł wygnanie i ży- 

nego przemocą meskiewską za ofiar. 
ny udział jego rodziny w powstaniu 
1863 r. a następnie z chwilą Odro- 
dzenia Połski przejętego na rzecz 
skarbu nowopowstałego państwa. 
Przed miesiącem właśnie Wileński 
Sąd Okręgowy rozpatrywał tę nader 
doniosłą i ważną w naszych stosuń- 
kach powojennych sprawę, i po dwu- 
tygodniowej naradzie wydał wyrok, 
mocą którego Stanisław Zachwato- 
wicz został uznany właściciełem ma* 
jatku Berdówka. ; 

A zatem straszny i nikczemny 
gwałt, dokonany na tej redzinie przez 
Murawjewa, który tzwał dotychczas i 
nie był naprawiony przez Rząd Odro- 
dzonej Polski, został nareszcie przez 
sąd polski słusznie przekreślony, i 
stało się zadość jak dziejowej, tak i 
moralnej sprawiedliwości, 

W/ imieniu spadkobiercy Stanisła- 
wa Zachwatowicza powództwa w tej 
Sprawie popierali w Sądzie p. Zygmunt 

je dotychczas Stanisław Zachwato: Jundziłł, profesor Uaiwersytetu Ste- 
wicz, wytoczył przed paru laty przed fana Batorego w. Wilnie, i adwokat 
Sądem Okręgowym w Wilnie sprawę z Warszawy p. Władysław Szyszkow- 
przeciwko sekcesorom Dembowickie- ski. 
go. oraz Skarbowi Państwa, e zwrot ro- 

Boga i błogosławionym, cudotwór- bickiego. Mogą je tylko muskać 
czym palcem swoim dotykającego przemisternie  posplatane  frazesy, 
szyby, pukającego w nią? Dlączegoż symbole tak subtelne, że zaledwie 
po przez szybę zamkniętego okna pochwytne... 
państwa Orwitów, Antyma;i Łucji, do: _ Dramatis personae mówią, mówią, 
słyszeliśmy najwyraźniej słowa Pana mówią. Akcja dramatu, przepraszam, 
nad Pany, który „mówił: «Niech się akcja misterium rozgrywa się w ich 
udręki i mizerje wasze zakończą. Za* duszach. Sytuacja dojrzewa i napięta 

prawdę powiadam wam, jako wscho: do ostatecznych granic—wyreźmy się 
dzące słońce ziemię tak Radość opro: —pęka łecz wydając nie jakiś prze” 
mieni powoli dusze wasze». raźliwy dysonans, lub strzał rewolwa- 

Tylko, że u tych państwa Orwitów rowy, tylko przeciwnie rozpływając 
dziwnemi zaiste szlakami chadza... się, jakby jaka Dziewiąta Symfonja 
szukanie Boga. Sztuka mogłaby mieć Beethovena, w ekstatyczny, wniebo- 
za motto nasze, białoruskie: «Zaglia- wzięty okrzyk padaiaceį na kolana 
nie sonca i uuasza wakonca», Nie pani Łucji: «Radość! Radość»! 
wolno, poucza Kościół, wątpić w Ła8- I owszem: wierzymy chętnie, że 
kę. Spadziewać się jej należy — zaw- radość i szczęście zrewanżują tym 
sze, Ale, ua litość Boską, pod to ok- dwojgu łagodnych psychopatów całe 
no istnego piekła. w którem smażą lata przeraźliwej udręki, którą jakoś 
się, jakby — pardon — we własuym udało się im wytrzymać—lecz nam, 
sosie pan Antym i pani Łucja, Pan nam premierowej publiczności onteg- 
Bóg przychodzi... jakby przypadkiem. dajszej któż wróci ciężką udrękę tych 
Juści, dobre i te; bardzo nawet dob: trzech godzin spędzonych w towa- 
re, Ale przez to sztuka, czyli obraz rzystwie: nieszczęsnych, ciężko cho* 
całej geheuny małżeńskiego pożycia rych duchowo ludzi, formalnie zjadae 
dwojga moćno chorych duchowo lu. jących siebie ma scenie jak ludzkie, 
dzi — mie wywiera zamierzonego nieprzymierzając, skorpiony? Niczem 

wrażenia, zmora. Takiego znęcan'a się ze sceny 

Zaiste, nie potrzebujemy docierać nad Bogu ducha wincą widownią, 
rzez labirynt wyszukanych symbg- pełniutką przecie do ostatniego miej- 

tów i ultra.modern skrótów myśli i Steczka—dawno nie pamiętamy. 
sposobu jej wyrażania do jądranader _ Lecz niech nam wyrozumiałość do 
prostej i, zdaje mi się, murowanej Ostatniej sceny ostatniego aktu towa- 
prawdy wyrażonejchoć niewyszukanie rzyszy! P. Andrzej Rybicki jest nie- 
lecz z bardzo mocną prostotą w Stą- Słychanie, jak widać, sensytywnym 
roświeckiej piosence: produktem symboliki literackiej. W 

jego sztuce pokuluje przedewszyst- 
Dobrym wszędzie dobrze będzie | kiem duch (i styl) Maeterlincka, ai 
A złym wszędzie kwas. naszego Przybyszewskiego, ilbsena, i 

Ale —od tak mocnej prostoty Rabindranatha Tagory.,. Trudno. Kto 
popękałyby szyby w „Oknie* p. Ry- raz na Maeterlinckowską wstąpił dro- 

Otwarcie Radjo-stacji 4=go grudnia. 
Pierwsze posiedzienie kurato rjum radjostacji wileńskiej. 

Dnia 3 bm. odbyło się w wileń: 
skim urzędzie wojewódzkim ipaugura- 
cyjne posiedzenie kuratorjum Radjo- 
stacji nadawczej w Wilnie. Instytucja 
ta, jak wiadomo, sprawować będzie 
protektorat i funkcje doradcze w 
zakresie programów radjowych, sta- 
mowiąc zarazem łącznik miądzy Spo- 
łeczeństwem Wileńskiem. 

Zebranie otworzył przewodniczący 
kuratorjum p. wojewoda Raczkiewicz. 
Następnie p- dyr. Chamłe w dłuż- 
szem przemówieniu wyłuszczył zasa- 
dy organizacji pregramów radjowych, 
na które składają się: dział muzyczny, 
dział odczytowy, dział audycji (t. zw. 
radjofonizacje), dział komunikatów i 
rozmaitości. w kierownictwie progra- 
mowem współpracować będą w сВа 
rakterze doradców: w dziedzinie oQd- 
czytówej przedstawiciel grena profe- 
sorskiego USB., oraz w działe mu: 
zycznym sekretarz T-wa Filharmonicz* 
nego d-r. Tadeusz Szeligowski. Sa2e- 
cjalna uwaga poświęcona będzie dzia- 
łom: rolnictwa, spraw gospodarczych, 
oświaty, hygieny oraz programów dla 
dzieci. Programy wileńskie radiosta- 
cji składać się będą z transmisji in- 
nych statyj polskich oraz z kencer- 
tow i odczytów wykonywanych na 
miejscu. 
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Księgarnia W. MIKULSKIEGO 
Wileńska 25. 

Wielki wybór! 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych. sukiennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21 

  

  

Dobry towar 
to najlepsza 

M). ofem wiedzą ci którzy piją 

  

HNIKONK 
Wojewódzki Komitet Wiłeński „Vl-go Tygodnia Akademika* 

Zebrani przeprowadzili dyskusje 
na temat stopnia popularności wiłeńe 
skich audycji, Ze względu na małą w 
tej chwili ilość słuchaczy (w samem 
Wilnie w tej chwili zarejestrowanych 
jest ulespelna 700 odbiorników) po- 
ziom programu zastosowany będzje 
do poziomu tych słuchaczy: w miarą 
wzrostu abonentów, charakter pro- 
gramów zmieniać się będzie, zależnie 
od radzaju przybywających odbior- 
ców. 

W dałszym ciągu zebrania p. dyr. 
Chamiec i p. W. Hulewiez udzielali 
wyjaśnień na zapytania zebranych. W 
szczególności _' ustałono ważność 
wszystkich zagadnień „regjonalnych* 
czyli propagującysh specyficzną kul- 
turę wiłeńską z jej tradycjami i obec- 
nvm cberaktersm. Oiwarcie Radjo: 
stacji Wileńskiej nastąpi w niedzie- 
lę, 4 grudnia r. b. 

Pregramy wlięńskiej radjostacji o- 
bejmować będą prócz audycji włas- 
nych i transmitowanych z innych pol- 
skich stacjj—specjalne transmisje za- 
granicznych koncertów, z Wiednia, 
Berlina i Pragi Czeskiej. 

Ogłoszenie. 
D'rekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nią podaje do wiadomości iż w dniu 21 [i- 
stopadą 10927 r. o godz. 12ej w lokalu Dy- 
rekcji Lasów (ul. Wielka 66) odbędzie sę 
przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych 
na sprzedąż działek etatowych, według obji- 
Czenia powierzchniowego poszczególnych 
drzew na pnia i materjałów drzewnych w 
stanie wyrobionym w Nadleśnictwach: Trab- 
skiem, Duniłowickiem, Mostowskiem, Wileń- 
skiem, Stołpeckiem, Smorgońskiem, Rudnic- 
kiem, Międzyrzeckiem, Wilejskiem, Baksztań* 
skiem i innych, у 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warua- 
ki przetargowe, szematy umów 1 ofert 
do przejrzenia w godzinach urzędowych 
D. L. P. w Wilnie pokój Nr 7. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Nr 1880.VI. 

URS!!! 

  

Mai, B. Sehermann 
wnowił przyjęcia chorych. 

Ul. Niemiecka 22, ład. 1069, gd 5—7w 

  

wzywa niniejszem do składania ofert na ogłoszenia na losach „Ill-ej Le 
terji Akademickiej w Wilnie”, urządzanej w ekresie 1—8 grudniz1927 r. 
NIEBYWAŁA OKAZJA REKLAMY GWIAZDOWEJ! 
Nakład losów 35000, wykonanie litograficzne. Na reklamy są 

przeznaczone 3-y miejsca 50x95 mm. Oferty ze wskazaniem treści” 
ogłoszenia, ilości miejsc powyższych rozmiarów i zadeklarowane cenv, 
należy przesyłać pód adresem Komitetu Tygodnia (Wilno, Wielka 24) 
do dnia 15-go listopada. 

Rozstrzygnięcie nastąpi 18 go listopada r. b. poczem zostaną po- 
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wiadomione te firmv, którerh nołaszenia heda umieszczone na lnsach. 
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B Kino «HELIOS» ul. Wileńska 38. R 
Premjera. Wszechświatowy Sukces! Najnowsza produkcja 1927—28 r. 

E Największe, nieśmiertelne arcydzieło TEDE asy myślic'ela a | 

E Hr. LWA TOŁSTOJA a ! 
= 66 z s „Zmartwychwstanie* a 

Niesłychanie emocjonujący dramat miłości i poświęcenia przy udziale i EB 
E pod klerunkiem syna wieik, piearza Hr. 1LJL TOLSTOJA. W soli <Katiu- za 
a Szy» sława ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas seansów od g. 6-eį = 
E orkiestra bąłałajek i mandolin wykona odpowiednie špiewy i romanse. 

Uprasza się Sz. Publiczność e przybycie na ! 
. początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10-ej, | 
P00060666666666066466664406646606640044— 04406466066664666646664466 + 

MŁODZIEŃCZEU PANNO! ! 

CHOROBAMI W 
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o g. 1130 w kinis „POLONJA* 

gę, ten potoczy się aż do dywagacyj, 
których by się Sam p. Jean Cocteau 
nie wyparł. P. Rybicki jakby pragnął 
sztukę swoją wręcz nadziać po brze- 
gi symboliką — najrozmaitszej pro 
wenjencji, od czysto szaradowej do 
nastrojowej włącznie (achl te dzwo- 
ny..). Poprostu: w ciągu bitych trzech 
aktów nie wychedzimy z symboliki, 
A jest w sztuce symbolika wkradają- 
ca się w dany frazes, w dany zwrot 
rozmowy wręcz podstępnie, i jest 
inna wwalająca się bez ceremonii 
nagle i niespodziewanie np. w roz: 
mowę sam na sam przy Śniadaniu 
leśniczego Styksa z Łucją. Po strace- 
niu przytomuości i odzyskaniu zmy- 
słów, Łucja kontynuuje przerwaną 
rozmowę... jak gdyby nic się ekstra 
ordynarnego nie zdarzyło; lecz widzo- 
wie i słuchacze! Ależ oni przez dob- 
rych minut parę muszą... nie mogą 
przyjść do siebie po takiem uderze- 
miu w łeb, Autor się z tem nie liczy. 

Za wiele tej symboliki, Toujours 
perdrixl 

A jakże wygląda filozofja; co sły- 
chać z wybuchami oryginalnej ideo= 
logji w sztuce? J:st jeden, pryncypal- 
ny okaz. Pani Łucja nię ma dziecka. 
A uczucia matczyns niezaspokojone 
formalnie doprowadzają ją do obłędu. 
Mąż obawia się, że nieszczęsna ko- 
bieta, którą kocha, gotowa jest — za 
to, że dziecka nie ma—samą siebie 
znienawidzieć, Cóż przeto Czyni? 
Ściąga całą nienawiść p. Łucji... na 
siebie. Lżej—powiada — będzie bie- 
daczce gdy całą swą nienawiść wyła- 
duje na mnie! No, i istotnie z rafi- 
nerją sadysty dręczy bez miłosierdzia 
ukochaną kobietę, obraża w niej wła* 

Nie wolno wam się żenić 
zanim nie zobaczycie najciekawszego i zarazem najpożyteczniejszego 

filmu, ostrzegającego przed najniebeznierzniejsza plagą 

p. t. „Z PAMIĘTNIKA LEKARZA” podług /seas cyjnych rewelacji 
prof. Forella. Film będzie demonstrowany w nocnych seansach 

ENERYCZNEMI 

od crwarku 10-go iistonada. (
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śnie uczucia matczyne.., I tem —utrzy- 
muje autor sztuki—dr. Antym Orw.t 
ratuje swoją. żonę od niechybnego. . 
albo ja wiem?.. samobójstwa, 
padnięcia w nieuleczalny obłęd, ! 

Składam pióro—w ręce mego ła- | 
skawego czytelnika a jeszcze lepiej | 
w ręce najśliczniejsze] z moich naj- | 
łaskawszych „czytelniczek. Niech za 
mnie odpowiedzą: czy przypadkiem | 
taka kuracja nie gorsza jest od maj: ° 
dokuczliwszej choroby? 

Jest jeszcze jedna <oryginalność» 
w sztuce. Tuż u pokoju gdzię za- 
dręczają siebie na śmierć państwo 
Orwitowie, ogłądamy strych, po któ- 
rym w ciągu całej sztuki wsłęsają się 
upersonifikowane myśli pani Łucji. 
Więc: dziewczątko może pięcio-sze- . 
ściołetnie bawiące się piłką. Dasko- 
male! Tęskuota do macierzyństwa. Któż 
by nie odgadi? Ale—zakonnik? Kobie- 
ta z dziecklem—znowu dobrze. Rozu - 
miemy. Ale—paź? Co robipaź wśród 
„myśli pani Łucję Wyobraź ny sobie, 
siedzącego na scenie Napoleona z 
ebrazu Dełaroche'a. Papier przed n 
pióro w ręku. Ma podpisać swoją - 
abdykację. Po przyległym pokoju krą: 
żą jego—myśli. Chybaż w realistycz- 
nem odiworzeniu musiałyby być ściśle 
związane z tem, co domniemanie mu- 
siało snuć sią pod czaszką Napo 
ona—w takiej chwilil A im wytąźni 
będą odbijały nastrój duchowy wiel- 
kiego zwyciężonego — tem chyba ich 
aparycja mocniejsze będzie wywierała 
wrażenie. Tymczasem w «Oknie>, 
zjawy na strychu, nawet wówczas gdy 
wtargają do pokoju — nis sprawują 
zamierzonego wrażenia. Muszę, nie- 
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SŁOW 6 

KURIER GOSPODARCZY 
taką komisję prawie napewno. Zada- 
niem teraz stowarzyszeń rzemieślni- 

» czych jest wprowadzenie do komisji 
ludzi swoich i w takiej ilości — by 
sobie przez nich oppowiedni wpływ 
zapewnić; nie może być rozdarcia, nie 
mogą też wejść de komisji ludzie nie 
obeznani,ze swymzawodem gruntownie 
dalej nie energiczni, nie orlentujący się 
bystro w stanie rzeczy. Znowu zwra- 
ca uwagę szczególna sytuacja w na- 
szych małych miasteczkach, gdzie 
infarmowanie o doniosłości sprawy 
jest niezbędne. Możność głosowania 
tcają rzemieślnicy samodzielni i wy- 
kwalifikowani, sie pozbawieni prawa 
wyborczego do Sejmu państwa. 

Kadencja lzby Rzem. trwa 
ctery—poczem ustępuje połowa, tį. 
30u i odbywa się  donełnianie. 
Wszystkie te sprawy — kończył pań 
referent—wymagają poparcia finanso- 
wego—niechajże więc „stowarzyszenia 

Zjazd Rzemieślniczy. 

Poważna wielkością sala „Sokoła 
-wyptlniona po brzegi, ledwie może 

pomieścić wszystkich uczestników 
Zjezdu, który odbył się w Wilnie w 
dn. 6 listopada. 2 opóźnieniem 
otwiera Zjazd p. Gorzuchowski, pre- 
zes cechów w Wilnie, zapraszając na 
przewodniczącego zebrania p. posła 
fana Rudnickiego, prezesa C. T. Rzetm., 
co zebranie potwierdza przez aklama- 
cię. Następują powitania Zjazdu: 
przez pana Wojewodę, który w ciep- 
łych słowach padkreśl ł rolę rzemiosł 
polskich nie tylko dla gospodarstwa 
krajowego, lecz doniosłą też dla poi- 
skości tych ziem, co znajduje potwier= 
dzenie w historji walk o niepodległość. 
jego Eks. ks. biskup Michalkiewicz 
złożył życzenia owocnej pracy w 

< imieniu Metropolity i swojem. Pan 

lat 

dów, poruszoto sprawę pisma rze- 
mieślniczego, które ma być zrealizo- 
wane i szereg innych. Wreszcie po 
wyczerpaniu programu Zjazd został 
zamknięty. Jak licznem było zgroma- 
dzenie, zwłaszcza z prowineji—świad- 
czy ebecność delegatów od Mołode- 
czna, Baranowicz, Głębekiego dalej 
ze Święcian, Wiłejki powiatowej i 
wielu innych miast i miasteczek Wi- 
leńszczyzny. Zaproszeń na Zjazd ro- 
zesłano aż czterysta siedemdziesiąt 
dwa, 

INFORMACJE. 
W sprawie wykupienia Šwia- 
dectw przemysłowych na rok 

1928 my. 
Podaje się do wiadomości płalni= 

ków podatku przemysłowego, że z 

dn. 1 listopada r. b. nastąpił termin 

odbędzie się we środę, dnia 9 listonada o godzinie 9 i nół zrana w Bzzylice wileńskiej 

celebrowane przez Jego Exscelencję x. Biskupa Michałkiawicza, 
cfiar terroru sowieck ego, wygłosi Jego Ekscelencja x. Biskup Bandurski. 

Na tę uroczystość żałóbną zapraszeją wszystkich gbliskich krwią, tsyślą i sercem tym poległym na 

straży Wiary, Ojczyzny i Moralności męczennikom ) 

  

dectw przemysłowych ulegną karze 
pieniężnej na zasadzie art. 98 ustawy 

© podatku :przemyslowym od 3 do 

20 krotnej kwoty, nieuiszczonej za 

świadectwo. Nadto, w razie niewyku- 

pienia świadectwa w ciągu dni 14-iu 

od daty sporządzenia protokułu, wła- 

dze skarbowe w myśl postanowienia 

   

  

Prezydent Folejewski w powitaniu 
podniósł rolę artyzmu w rzemiośle, 
co zawsze będzie korzystnie odbijało 
od wyrobów mechanicznych. Paczem 
nastąpiły powitania ze strony przed- 
stawicieli szkolnictwa, Siowarzyszenia 
młodzieży, Związku Ludewo-Narodo- 
wego, kupiectwa i inn. Następnie 
zgromadzenie uchwaliła wysłać depe- 
sze z wyrazami hołdu do Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej, do Pana 
Prezesa Rady Ministrów i do Pana 

" Ministra Przemysłu i Handlu. Po u- 
$ormowaniu się prezydjum z przed- 
stawicieli cechów i delegatów  mastą- 

na zapotrzebowania odpowiadają po- 
zytywnie—w zrozumieniu doniosłości 
wyborów. Trzeci referat wygłosił p 
inž, Si. Kubilus, radny m. Wilna—ty- 
tuł referatu: «Nowa ustawa przemy» 
słowa a dekształcenie zawodowe mło- 
dzieży rzemieślniczej». Cały referat 
miemał był przytaczaniem niezmiernie 
pouczających danych statystycznych 
jiustrujących stan kształcenia szkolnic- 
twa zawodowego w poszczególnych 
województwach Rzeczypospolitej. Da- 
ne dotyczyły ostatnich lat pięciu. 
Widać z nich, że wzrasta w  społe- 

nabywania świadectw przemysłowych 

na rok pod. 1928-my. 

Świadectwa te winny być bezwa- 
runkowo wykupione do dnia 31 grud- 
nia 1927 r. 

Z dniem 2 stycznia 1928 r. wła- 

dze skarbowe bezwzględnie - przystą- ko 
pią do lustracji SORROW 3 pizekraczalnym terminie do dnia 31 

winni prowadzenia takowychębez świa- grudnia 1927 r. 
=D TDK TT ESM TT TKRS TRS 

Uroczystości w dniu 11 b, m. 

art. 112 tejże ustawy zarządzą zami- 

kn ęcje przedsiębiorstwa. 

Leży przeto w interesie samych 

płatników zaopatrzenie swych przed- 
siębiorstw w odpowiednie świadectwa 

przemysłowe na r. 1928.my w nie: 

czeństwie zrozumienie kształcenia za” 
wodowego—na miejsce modnego do 
pewnego stopnia wykształcenia ogól- 
nego: liczba uczących się zawodowo 
wzrosła w latach 1922—1927 z jedno- 
stek tysięcy na blisko 80 tysięcy w 

piło składanie gwoździ do sztandaru 
Cechu Fryzjerów, poczem p. poseł 
Jan Rudnicki wygłosił wielce poucza- 
jące przemówienie ma temat nowej 
ustawy przemysłowej, uchwalonej w 
czerwcu r. b., a małącej wejść w ży- 
cie w dniu 15 tym za b. r. Usta. rb. Wzrost ten jedaak dotyczy low“ 
wa ta ma skierować życie rzemiosła nie zachodnich części Polski (poznań: 
polskiego na inne tory, obudzić nie- Skie, łódzkie województwa)—wschod- 
dostatecznie uświadomioną bądź co nie ziemie, np. Wilno liczy uczniów 

Dzień odzyskaaia niepodległości 
Polski przypadający jak wiadomo na 
11 listopada, obchodzony będzie uro- 
czyście na całem terytorjum  Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, jako dzień Ś więta 
narodowego. W Wilnie obchód ten 
nabierze w tym roku charakteru spe- 
cjalnie podniosłego ze względu na 
to, że w tymże dniu odbędzie się 
uroczysty akt połączenia organizacji 

Bazylice Wileńskiej, defilady wojska 
oraz wspomnianego aktu połączenia 
organizacji b. wojskowych, mającego 
się odbyć w Domu Oficera Polskie- 
go, organizuj: się z ramienia Pana 
Wojewody Wileńskiego i Prezydenta 
m. Wilama w gmachu teatru „Reduta* 
uroczysty wieczór, na który złożą się 
przemówienia okolicznościowe, „Śpiew 
chóralny i deklamacje. Doložone bą- 

bądź siłę—jak statystyka mówi składa 
się na nią co 20-ty Połak - chrześcija* 
nin—zmusić do wyjrzenia poza własny, 
za ciasny okręg, źle pojmowanych 
interesów zawodu —dla * zabezpiecze- 
nia sobie odpowiedniego bytu z jed- 
nej, dla obrony przed żywiołami nie- 
chrześcijańskiemi z drugiej strony. 
Łączność to siła, podkreślał prelegent, 
od wejścia w życie nowej ustawy 
przemysłowej nie może być rzemieśl- 
nlk miestowarzyszony i темукма е 
kowany — wyjątkowo tylko na okres 
łat pięciu dopuszczalne są odchylenia 
od prawa. Szczególną uwagę zwraca 
referat na rzemiosło chrześcijańskie 
małomiasteczkowe, które potrzebuje i 
opieki i poparcia wydatnego. Dokład- 
niejszy z inuego punktu widzenia, re- 
ferat o nowej ustawie przemysłowej 
wygłosił p. L. Piekarski, delegat C. 
T. Rzem. — poruszając sprawę wy- 
berów do lzby Rzemieślniczej, kreo- 
wanej przez nową ustawę. lzba Rze- 
tnieślnicza to przedstawicielstwo ca- 
łego rzemiosła, analogicznie do lzby 
Przemyslowo-Handlowej, która współ- 
działa z Rządem w zakresie spraw 
swej warstwy. Do Izby Rzemieślniczej 
wejdą przedstawiciele grup zawodów 
ilość grup 10), wybrani drogą gło- 
sewania. Wybranym może być mistrz 
danego zawodu, co najmniej od lat 
trzech posiadający własny warsztat 
pracy w danym okręgu wyborczym 
(województwie).  Listg kandydatów 
może—według ustawy —tworzyć każ- 
de 200 rzemieślników, jednak w inte- 
resie polskiego rzemiosła chrześcijań: 

skiego leży de rozbicia ; niedopuścić, 
lecz przeciwnie — stworzyć listę jak 
największą, jednolitą. Do zorganizo- 
wania wyborów—które według usta- 
wy odbyły by się przy końcu Jutego 
1928 roku—powołane zostaną Komi- 
sje wyborcze. Wilno otrzyma własną 

«stety, powiedzieć bez ogródek. Šą 
zbyteczne. Chwiłami brużdżą, 

Piękny natomiast język, zaledwie 
tylko gdzie niegdzie popadający w 
zawiłość, jest rzetelną sztuki ozdobą, 
Realistyczne kontrastowe błyski umie- 
jętnie' porozkładane. Urodzonym pi- 
sarzem jest, jak widać, twórca „Okna”. 
Obyż chcjał rzucć chećby już nie 
granit tylko mocniejszy grunt pod 
tęcze swej duszy tonącej w spekula: 
«jach filozoficzno - djalektycznych, 
Okazji po temu nie zabraknie. P. Ry* 
bicki ma przed sobą długi jeszcze 
zawód literacki—a i ewolucyjny szlak- 
który go może któż wie dokąd je- 
szcze zaprowadzić. ; 

Reduta — jak czytamy па progra- 
mach — pracę sceniczną włożoną w 
sztukę «Okno> poświęciła artystom 
i pisarzom skupionym około wydaw- 
mictwa «Żródła Mocy». Sama przeto, 
dak widać, ocenia wysoko to, co dla 
realizacji «Okna» uczyniła, Słusznie 
bardzo. Możnaby Samą tylko grę ar- 
tystów dedykowzć — choćby np. Te- 
atrowi Artystycznemu Sianisławskiego. 

Nad całą atali premierą onegdajszą 
(do której jeszcze wrócimy) góruje 
zasługa: poruszenia nią opinji naszej 
publicznej na gruncie pierwszej wy- 
stawionej sztuki polskiego pisarza nie 
zaś na gruncie partyjnej walki poli- 
tycznej lub, co gorsza jeszcze, jakiejś 
skandalicznej sensacji. 

* 

Tak pisałem bezp średnio po 
piątkowej premj:rze „Okna. 

Jednocześnie z meją recenzją w 
miedzielnem «Słowie» ukazał się w 
odciaku „Kurjera Wileńskiego" auto- 

coś 800. W takim samym stosunku 
pozostaje ileść szkół zawodowych: od 
setki w częściach zachodnich do jedy- 
nek we wschodnich. Rzecz prosta, że 
sprawa szkół zawodowych winna się 
znaleźć w meritum nowej ustawy. 
Rzeczywiście ma każdym omal punkcie 
powtarza się tam konieczneść egza- 
minów, wykształcenia etc., lecz spra* 
wa zakładów naukowych siłą faktu nie- 
mogła być rozstrzygniętą. To też 
ustawa wymaga, by przyjęty do za- 
wodu młodociany miał nietylko za 
ptwnione umową z mistrzem czy 
majstrem zawodowe _ praktyczne 
ksztalcenie, lecz i teoretyczne dokształ- 
canie w szkole — lecz depuszcza 
zniesienie warunku ostatniego w ra- 
zie braku szkoły. Według nowej usta- 
wy prawo przyjmowania na naukę 
zawodu mieliby mistrze z pełnią kwa: 
lltikacyj. Stopni w karjerze rzemieślni- 

„czej rozróżnia się cztery: 1) uczeń — 
liczący lat 15 — 18 z ukeńczonym 
obowiązkiem szkolnym; zezwolenie 
władzy rodzicielskiej i świadectwo le- 
karskie wymagane, 2) czeladnik — po 
3 letniem terminowaniu, zakeńczo- 
nem zdaniem pomyślnem egzaminu, 
3) rzemieślnik danego zawodu, mo- 
gący wykonywać pracę samodzielnie, 
4) mistrz czyli majster rzemiosła—po 
złożeniu odpowiedniego egzaminu. 
Prawo «wyzwolin» na czeladnika prze- 
chodzi do lzby Rzemieślniczej od 
mistrzów; egzamina mistrzewskie zo- 
staną określene później. Tyluły m- 
strzów uzyskane przed 15-ym grudnia 
b. r. zachowują swą ważność i na- 
daj, Jak widać, ustawa nie rozstrzyga 
ostatecznie sprawy szkół, aczkolwiek 
o egzaminach mówi się ciągle. Pa 
ukcńczeniu referatów zebrani powzięli 
szereg rezolucyj, w których demaga- 
no się popierania rzemiosła ze stro- 

ny władz państwowych i samorzą. zarządzenia, utnarzanie zaległości po- 

referat p. Andrzeja Rybickiego oświet- 
lałący krytycznie, z punktu widzenia 
ofiary, własną jego sztukę. 

Niepospolitość ma naszym gruncie 
tego rodzaju komentowania przez 
'autora własnego dzieła walczy w tem, 
co p. Andrzej Rybicki napisał, o 
lepsze z niepospolitością jego defi- 
nicj ofiary. 

Uprzeaziė trzeba, że autor «Okna» 
jst nałmocnicj przekonany, że w 
przeciwieństwie do czasów  terzźniej- 
szych, gdzie panuje życie «leniwe» i 
lękliwe, życie „nie dźwiganz wzwyż*, 
nastanie prawdziwy wiek XX-ty. 
Przyjdzie Duch — powiada — musi 
przyjść nieubłaganie | objąć rządy 
nad światem. Konieczneść jego zja- 
wienia sig fest „niemal widzialna”. 

A Duch ten jest tym, który za- 
pukał w szybę ekna państwa Orwi- 
tów—i jasność oraz radość w życiu 
ich rozniecił, 

Teraz zaś co do ofiary 
Otiarą—tlumaczy jaknaįsluszniej i 

na|zrozumialeį autor «Oknz>—nazywa 
się w potocznej mowie odjęcie sobie 
czegoś i danie tego czegoś drugiemu. 
Ofiara jest pewna forma daru. 

Oczywiście, można składając ko- 
rauś. coś w darze bezinteresownym 
zaznać wielkiej przyjemności z racji 
uczynienia szlachetnego gestu. Nawet 
przyjemniej —powiadają ludzie—dawać 
niż otrzymywać. 

Lecz czy 6 takiej ofierze radośnej, 
miłej i przyjemnej myśli autor «Okna»? 
Wbija przedewszystkiem jak pal w 
rozumowanie swoje wręcz potworny 
aksjomat, że „człowiek który coś da- 
rowuje, zawsze bierze coś w zamian”. 
Ergo — pozwalamy sobie dodać — 

dą wszelkie starania, by wieczorowi 
temu, skupionemu w okresie czasu 
możliwie ograniczonym, nadać jedno- 
cześnie charakter jaknajwięcej wzniosły 
i uroczysty. 

b. wojskowych. 
Ostatecznie opratowane szczegóły 

ebchodu podane zostaną do wiado- 
mości publicznej w daiach najbliż- 
szych, obecnie zaznaczamy tylko, że 
oprócz uroczystego nabożeństwa w 

  

KRONIK 
WTOREK datku państwowego od lokali opłacj,    

       
   

   

: nego' przez poszczególnych płatnikó _ 
8 Du Wach, sł. © gi 6 m. 42 šumie nie wyžej 100 7i. pe stwier“ 
Godfryda Zach. sł. o g. 15 m. 59 dzeniu ich niezamożności, przysługu 
jatro je również Magistratowi. 
Teodora — (x) Ustalenie maksymal- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład nych cen na mięso. W ubiegłą 
Meteorologji U. S. B. sobotę odbyło się w Urzędzie Kemi- 

z dnia 7 —XI. 1927 r, sarza Rządu posiedzenie komisji, zło” 
Ciśnienia 240 żonej z przedstawicieli władz i zw. 
średnie | we i oz Shaun; w ce- 

i lu ustalenia maksymalnych cen na 
zaa "j >” mięso. 

4 Po dłuższych debatach ustalono 
"a > następujące normy na mięso: Za 1 

: kg. mięsa wołowego | gat. w hurcie 
Wletr j Poładniowo-Zachodni 2 zł. 30 gr., w detalu—2 zł. 50 gr., 

przeważający I g t—w hurcie — 2 zł. 25 gr. i w 
Uwagi: Pochmurno. Przelotny opad 

Maximum za dobę -I- 6 
Minimum za dobę +- 11 : 
Tendencja barometr"czne spadek ciśnienia 

MDA 

MAUBJISKA 
— (x W sprawie umarzania AŚ 

zaległości podatkowych — prZEZ jezski 
Magistrat. W sprawie zaległości 
państwowego podatku od lokali, w 
myśl uchwały Rady miejskiej, udała 
się delegacja radnych do Prezesa 
lzby Skarbowej w Wilnie, która inter= 
wenjowała w sprawie umorzenia tego 
podatku. Prezes lzby Skarbowej wy- 
jaśnił delegacji, iż w myśl ostatniego 

detalu 2 zł. 40 gr. Za 1 kg. barani- 
ny w hurcie 2 zł. 20 gr. w detalu — 
2 zł. 40gr. Za 1 kg. wieprzowiny 
I gat. w hurcie 3 zł 20 gr., w deta- 
łu—3 zł. 30 gr., ił gat. w hurcie 3 
zł. i w detalu 3 zł. 10 gr. 

(x) Delegacja piekarzy wi- 
ch do władz centralnych. 

W myśl ustawy hygjeniczno-sanitar= 
nej zamknięta zostanie w Wilnie więk- 
Sza część zakładów cukierniczo-pie- 
karnianych, ubikacje których nie od- 
powiadają  wspomnłanym ;przepisom. 
W związku z powyższem zarządy 
związków piekarzy i cukierników w 
Wilnie na ostainiem swem posiedze- 
niu postanowiły wysłać do władz cen- 
tralnych w Warszawie specjalną de- 
legację z prośbą o wstrzymanie ostat- 
nich zarządzeń władz sanitarnych w 
Wilnie, gdyż w wielu wypadkach 
zamknięcie tych zakładów groziłoby 
ich właścicisłom "poniekąd zupełną 
ruiną materjalną. 

— Nowe przystanki autobu- 

jeśli w zamiam nie nie otrzyma, jest 
smutny! 

Lecz wszystko to byłoby dla p. 
Rybickiego zbyt praste. Pokilkakroć 
powtarza, że ofiara jest aktem... sprzę- 
gania znanego z nieznanem, Akt zaś 
taki ma być „przeciwny prawom na- SOwe. Władze miejskie w porozumie: 
iuralnej harmonji człowieka” — ergo IU z władzami bezpieczeństwa po- 

ofiara jest smutna. Jednak—woła au- stanowiły w terminie dwutygodnio- 
tor „Okna* — jednak... jest to tylko WYM ustawić specjalne słupy z nad- 
złudzenie. Albowiem: pisem, oznaczające przystanki autobu- 

«W akcie ofary zdobywamy no. *0WE. W związku z tem cały szereg 
wy Świat, zdobywamy nowy  szafir, przystanków zostanie przesunięty na 

j zobowiązujemy go do zejścia na edpowiedniejsze punkty. Jednocześnie 

ziemię. Dlatego w dzisiejszym naszym KOmunikują nam, ae miejscowa wy- 
smutku tai się radeść jutrzejszego A filmowa „Światflm* zwróciła 
dnia. Nie wiemy o niej jeszcze, i dlate- $% 60 r miejskich o e 
go jesteśmy chwil:we smutni; ale to "R Na awienie szeregu ь &тсипу% 
chwila, to złuda, to zniknie, i prędzej, si w Mowy th na wzór 
czy później wytęskniony cfiarnie sza: Warszawskich, WOJSKOWA. 
fr zapuka do naszego okna«. — (x) Kasyno dla. oficerów 

«Albewiem—tłumaczy p. Rybicki A 
dalej—oba pojęcia, ofiary i radości, PP. Z inicjatywy komendy Pol. P. 
są, co do istoty równe sobie a róż: "* Wilna w najbliższych doiach zor- 

nią sią tylko Soja uświadomienia, ganizowane zostanie w gmachu Bał 
Bo i radość jest niczem innem jak = Gałona kasyno dla o z 

tylko uświadomioną ofarą z tego, co Państw. Kasyno to i ое 
bylo, a czego nie oddalibyśmy za PEWnEm udogodnieniem dla oficerów 
żadną cenę na chwilę przedtem». samotnych, tudzież przybywających 

Mój Boże! Niechby nawet i ak do Wilna w sprawach służbowych. 

było. Atoli z tą nawet latarką w ręku KOLEJOWA. 
nie doszukamy się w sztuce p. Ry- — Konferencja w sprawie bu- 
bickiego: motywu ofiary. dowy iinji kolejowej. W dniu 

Gdzie się w sztuce ». Rybickiego, wczorajszym odbyła się w urzędzie 
kto i czego dobrowolnie wyrzeka? wojewódzkim konferencja w sprawie 

Tylko gehenna małżeńskiego po- budowy linji kolejowzj Druja—Wero- 

Za dusze 

s fp. 
Wszystkich Polaków 

sowieckich w Rosji, 
Pomordowanych w czrezwyczajkach bolszewickich w okresie dziesięcioletnich rządów 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
po 

Żwiązek Polaków 
Związek Obrony Mienia Poiaków Poszkodowanych 

na terytorjum Cesarstwa Rosyjskiego 

"TTT TE 

B. P. Doktór Medycyny 
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WIERA GIERSZUN =SZWARC 
zmarła w niedzielę dnia 6-go listopada o godz. 8'ej wiecz., po krótkich, 

    

    

      
    

     

Dr. med. Wiert 

1927 r, w 

Eksportacja zwłok nastąpi 8 

tarz żydowski 

Zarząd 

zwą PECH 

    

   
   

Zarząd Zrzeszenia 

odz. 1 po poł ов     
   

po krótkich, lecz ciężkich 

Lekarz Kasy Chorych m. Wilna. 

po krótkich i ciężkich cisrpieniach zmarła dnia 6 listopada 

pierwszej z domu żałoby przy ulicy Gdańskiej Nr. 6 na cmen- 

Lekarzy Kasy Chorych m. Wilna 
powiadamia w głębokim smutku, o przedwczesnym zgonie członka 

D-rd medycyny blery GiersZun-SZ0aLC, 
Eksportacja zwłok odbędzie się dzić we wtorek 8-go listopada, 

z domu żałoby, ul. Gdańska 6. 

B. 

Doktor Medycyny Giera Glerszun 
Członek Wileńsko-N>wogródzkiej Izby Lekarskiej 

zmarło w niedzielę 6-go listopada 1927 r. e godz. 8ej wiecz. 

Eksportacja zwłok odbędzie się we wtorek '8 go listopada 
r. b. o godz. 13 ej z domu żałoby przy ul. Giaūskiej 6. 

C:eść Jej Pamięci! 

Wileńsko Nowogródzka izba Lekarska, 

lecz ciężkich cierpieniach, w wieku lat 37. 3 
Bksportacja zwłok odbędzie się dziś we wtorek dnia 8-go listopada. 

o godzinie 1-ej popot. z domu żałoby, ul. Gdańska 6, 
o czem zawiadamiają pozostali w nieutujlonym żalu 

Rodzce maž i rodzina. 
Г) 

@215201 = 700г 

wieku lat 37. 

listopada 1927 r. o godzinie 

Kasy Chorych m. Wilna 

    

    

     
        

    

    

    

    

P. 

cierpieniach w w.eku lat 37. 

  

Personel Miejskiego 

CÓRK 

Szpitalu Żydowskiego 

wyraża serdeczne współczucie Dyktorowi G. GERSZUNO WI 

z powodu przedwczesnej śmierci 

I JEGO 

Dr. W. Gierszun-Szwarc. 

DMT TAS AKTAI 
  

O czem za viadamia 

   
ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

— Posledzenie Syndykatu 

Dziennikarzy Wiłeńskich. Da. 

6-go b. m. odbyło się walae, nad- 
zwyczajne zgromadzenie Syndykatu 
Dzieunikarzy Wiileńskich. Przewodni- 
czył prezes p. Jankowski. 

Po ożywionych naradach zyroma- 
dzenie uchwaliło 11 głosami przeciw= 
ko 10-ciu, w myśl wniosku kol. Zda- 
nowicza, upoważnić zarząd do per- 
traktowania z wileńskim syndykatem 
dziennikarzy żydowskich w sprawie 
zjednoczenia się ich syndykatu z syn- 
dykatem dziennikarzy palskich, two- 
rząc sekcję autonomiczną, jak te już 
uczyniono np. w Łsdzi i © ce toczą 
słę rokowania w Warszawie, a co 
zostało już przed dwoma laty uchwa: 
lone przez Związek Dziennikarzy Pol- 
skieh całej Rzeczypospolitej. Uchwa- 
łono dalej utworzyć w Wilae filję 
warszawskiego kotmitetu P.R.P. (Presse 

Polono-Romaine) tudzież powołać do 
życia pp. Orwitów ustaje gdy miło- pajewo—Kobylnik. Sprawa ta, żywo życia komisję, któraby się zalęta do- 
sierny Pan Bóg zbliżył się do ich isteresująca sfery handlowo-przemy- starczeniem materjałów dla pokazu 
okna. Ach, czemuż G» o wiele wcze- Słowe tych okolic oddawna już wy- polskiej prasy wileńskiej na między- 
śniej droga nie zawiodła pod to magała załatwienia. 
«knol najbliższych numerów podamy szcze- Filję i komisję ma zorganizować za: 

Czesł. Jankowski,  góły konferencji. rząd syndykatu, Przyjęto do wiado- 

W jednym z naredowej wystawie prasy w Kolonji. й 

  

Р. 

„Doktor Medyceyny 

Dawid Rozenkranc 
Członek Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 

zmarł 4go listopada 1927 r. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarsk e. 

mości, że projekt ustawy o stosun- 
kach prawnych zawodu dziennikar- 
skiego, po dokonaniu w niej popra- 
wek, Syndykat Dziennikarzy Warszaw - 
skich złożył w rece p. wice-premjero + 
wej Bartlswej. Uooważniono zarząd, 
na wniosek prez. Jankowskiego, aby 
ne zarządzał wyboru członka  z** 
rządu Bo ustąpieniu z Syndykatu red. 
Wścieklicy. Miejsce po nim w zarzą- 
dzie Syndykatu ma pozostawać wa- 
kującem aż do przyszłych mermal- 
mych wyborów całego nowego Za- 
rządu. Uchwałono wreszcie urządzić, 
mniej więcej w tydzień po Trzech 
Królach r. p. dochodowy bal presy 
pod egidą zarządu Syndykatu. Balo- 
wy Komitet wykonawczy tworzą: pp. 
Budrys-Budrewicz, Roamer O:henkow- 
ska, Stanisławska, Tatarzyński, Wę- 
sławski. 

— XXIII Środa literacka. W najbliż* 
szą środę, dn. 9 b. m. wileński Zwiazek Li- 
teratów urządzą w swym lokalu, (ul. Św. An- 
ny 4) wieczór poświęcony Żeromskiemu. 
Prof. Dr. Rafał Radziwiłłowicz, bliski przy- 
jaciel wielkiego Zmarłego, podzieli się swe- 
mi wspomnieniami osobistemi o Żeromskim. 
Będzie to ze strony Związku I 'teratów uczcze- 
nie przypadającej w bieżącym miesiącu dru" 

lej rocznicy śmierci Autora <Popiołów» 
<Przedwiośnia». 

Prócz tego na 23-ej Środzie Literackiej



Konferencja radnych Białorusinów 
z województw Wileńskiego i Nowogródzkiego. 

W niedzielę i poniedziałek odby- dziennego uchwalono wysłać depeszę 
ła się w Wilnie pierwsza konferencja 
gminnych radnych Białorusinów, zwo- 
łana z inicjatywy i pod kierownictwem 
Białoruskiego Komitetu Narodowego 
z wejewództw Wileńskiego i Nowa- 
gródzkiego. Na zjazd przybyło 103 
delegatów, jako przedstawicieli 50 
gmin. 

Po zegajeniu zjazdu powołano 
prezydjum pod przewodnictwo p.: 
Piotrowicza (wójta gminy Połoczań- 
skiej, pow. Mołodeczańskiego.) 

Następnie wygloszono cały SzE- 
reg powitalnych mów. Przemawiali 
w. in, radny m. Wilna Koźma Kruk, 
Eser Mamońko i posełSzapiel. Ostat- 
ri zaznaczył, że Białorusini muszą 
dążyć do wyzwolenia nietylko eko- 
nomicznego i kulturalnego ale i po- 
litycznego. 

W mowach innych Białorusinów 
z uznaniem podkreślono, że w czasie 
obecnego rządu zaczęto w pewnej 
mierze uwzględniać postulaty Biało: 
sinów i uzaano konieczność kontynu- 
owania wysiłków w tym kierunku aż 
do wywalczenia faktycznego równo- 
uprawnienia, Zdaniem jednego z 
mówców samorząd lokalny jest dro- 
gą do autonomji. Były wzmianki i о, 
„Etceieralnych patrebach“, 

W mowie polskiej powitali złazd 
adw. St. Mickiewicz i jake przedsta: 
wiciel partji Pracy dr. Brokswski. 

Przed przejściem do porządku 

do  Prezydenia Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego. 

Pozaterm na wniosek d-ra Pawlu- 
kiewicza uchwalone wysłać depesze 
do wojewodów p.p. Racakiewicza | 
Beczkowicza z podziękowaniem za 
ich działalność. 

Po przejściu de porządku dzien- 
nego zestały wygłoszene referaty p. 
Podbereskiego o sprawach samerzą- 
dowych i p.Jak mowicza o działalnoś- 
ct <Prašwiety“. 

P. Jakimowicz, m. in. wskazał na 
konieczność wprowadzenia języka 
białoruskiego do prawosławnego sem. 
w Wilnie, ponieważ obecny tryb wy- 
chowania przyszłych duchownych 
przygotowuje tylko unitów. 

Po tych referatach został wyglo- 
szony szereg Sprawozdzń z miejsc. 
Pomimo spraw lokalnych, ogólnie 
wyrażano skargi na brak szkolnictwa 
białoruskiego, brak instylucyj gospu- 
darcza-kredytowych, brak kredyfu na 
odbudowę zniszczonych gospodarstw 
i t. d. Rowniež skarżeno się na cię- 
żary podatkowe, na działalność urzę: 
dów ziemskich przy parczlacji i koma- 
sacji gruntów. 

Po wysłuchaniu sprawozdeń z 
miejsc, wybrano 4 komvsje: rolniczo- 
ekonomiczną,  kulturałno-oświatową, 
administracyjaą i redakcyjną. Komisje 
te opracowały rezolucje, które zostały 
po dłuższej dyskusji przyjęte. (0) 

Manifestacje młodzieży komunistycznej, 
W ubiegłą niedzielę miejscowy 

<komsomoł» (zw. młodzieży komu 
nistycznej), nawiązując do dziesięcio- 
lecia rewolucji psździernikowej zorga- 
nizował na terenie miasta szereg wy- 
siąpień demonstracyjnych, które |ed- 
mak czujność policji zmobilizowanej 
specjalnie w tym dniu zniweczyła w 
zaczątkach. 3 

O godz, 13 m. 30 ma płacyku 
około cerkwi prawosławnej przy vl- 
%.Pohułanka zebrało się około 150 
demontrantów. Rozwinięto dwa sztan- 
dary z nadpisami: „Niech żyje X rocz- 
nica rewolucji*, „Precz z rządem fa- 
szystowskim Piłsudskiego", oraz rQz- 
rzucono ulotki agitacyjne. W  mo- 
amencje kiedy jeden z przywódców 

zaczął przemawiać, funkcjenarjusza 
pałicji wyrwali sztandary. Tłum roz 
biegł się. 

Pa godzinie przy górze Bufałowej 
poczęły się znów schodzić grupki ży- 
Gziaków jednak na widak patroli po- 
licji' wszyscy rozpierzchii się. Część z 
demonstrantów w liczbie 200 osób 
(przeważnie podrostków) zgrupowała 
się przy zbiegu ul. Nowogródzkiej i 
Słowackiego ale i tu bez  rezuliatu. 
Widząc, że próby demonstracji wszę« 
dzie ponoszą  fiasco  kamsomolcv 
zgrupowali się na dziedzińcu centrali 
przy ui. Wielkiej nr. 34, a następnie 
rozeszii się do domów. Jak wynika 
z meldunków na terenach powiatów 
panewał zupełny spokój. 

OST TAS DALINE AT NTA EET MKEZOTEZOA BOTY ZEE KEY OCT SZARO JACK WY WCZORAJ 

Spodziewana jest obecncść p. Andrzeja Ry- 
błckiego, autora granej w Reducie sziuki p. 
4; <Oknos: + й 

Wsięp dla członków Związku i wprowa- 
dzonych gości. Uprasza się o punktualne 
grzybycie na godzinę 8 wiecz,, gdyż niepun- 
tyalność powoduje nadmierne przeciąganie 
ród do późneyo wieczora: * 

— Z wil. T-wa Lexzrskiego. Dnia 9 
bm. o godz. 20:ej odtędzie sę posiedzenie 
Wil. Tow. Lakarskiego wepólnie z Tow. 
Miłośników historji medycyny w lokalu wła- 
snym (Zamkowa 24) Porządek dzienny” 1) 
Dr, Czarnowski. Pokaz Ciała obcego wydo- 
byiego z tchawicy i przełyku. 2) Dr. Peszyń- 
ski. Krótki zarys terapji proteinowej. 3) Prot 
Trzebiński. Z notatek prof. Herberskiego. 

— Związek Zaw, Literatów Polskich 
w Wilnie wzywa swych Człontów do pun: 
«iralnego ulszczania składek, gdyż opiesza" 
łść płatniczą niezmiernie utrudnia pracę 
Zarządu. Ząrząd przypomina, że w myśl p. 
'3 Statutu członek zalegający ze składkami 

"w ciągu 6 mies!ęcy zostaje skreślony z listy 
członków. 

: | ROZNE. 

— (x) Konfiskata pisma białoruskie- 
go <Sielanskaja Niwa». Urząd Komisarza 
Rządu na m. Wilno skonfiskowzł onegdaj 
nakład czasopisma białoruskiego <Sielanska- 
ja Niwa» Nr 81 z dn. 5 ba. zą umieszcze” 
nie artykułu pt. <Wokam pa świecie», w 
trešciuktorego władze dopatrzyły się cech 
przestępstwa przewidzianego w art, 129 i 
133 K, K. 

° — Zjazd związku emerytów 
wojskowych w Wilnie prosi 
wszystkich kolegów życzących wziąść 
udział w uroczystościach związanych 
z połączeniem się byłych wojskowych 
w jedną organizację ZOW.—o zgło- 
szenie się do zarządu ul. Mickiewi- 
cza 13 Kasyno Oficerskie |dnia 9—XI 
© godz. 11, celem otrzymania imien- 
nych zaproszeń dla siebis i rodziny. 

  

W. MASSON. 

»pom śmierci. 
Betty wahała się widocznie, po- 

czem zaczęła mówić szybko, jakby dla 
zamaskowania swej niepewności, 

Jim spojrzał na detektywa, który 
siedział, wpatrzony w mówiącą, z wy- 
razem oczekiwania na twarzy. 

Jimówi zdawało się, że oto stanę- 
li na progu tej tajemnicy, która wede 
ług zdania Shaslita i Aono, musi się 
kryć za tego rodzaju oskarżeniem, — 
tajemnicy rodzinnej, hańbiącej kogoś 
i dlatego tak starannie ukrywanej. 

Betty krzyknęły nagle'dziko i okrzyk 
ten zbudził Jima z zamyślenia. 

Czemu pan na mnie tak 
patrzy? — krzyknęła, wpatrując się w 
Anno palającemi oczyma, usia jej 

„drżały, w głosie brzmiało wyzwanie. 
— Pan mi nie wierzy, panie Auns? 

Anno podniósł obie ręce na znak 
projestu i oparł się wygodnie o po- 
ręcz krzesła. Wyraz oczekiwania znikł 
z jego twarzy i całej postaci. 

— Pani wybaczy, — rzekł tonem 
skruchy. — Wierzę pani, ale tak by* 
łem pochłonięty jej opowiadaniem, że 
mie chciałam przerywać pytaniami. 
Doprawdy powinienem był patmiętać, 
że pani żyje w ciągłem zdenerwowa- 
niu i być uważniejszym. ' 

Zapanowala člsza. Betty wtulila się 
w kąt kanapki i oparła twarzyczkę 

TBATR i MUZYKA, 

— Reduta na Pohulance, Dziś o godz, 
20 3 aktowa sztuka Andrzeja Rybickiego pt. 
«Okno». 

Jutro, 9 bm. «Okno». 
Bilety wcześniej nabywać można w biu- 

rze podróży «Orbis» (Mickiewicza 11) i w 
z przedstąwienia w kasie teatru od godz. 

-e]. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). <Fura 
słomy» — komedja Z. Kaweckiego, jaz by- 
ło do przewidzenia, stała się atrakcją seza- 
nu bieżącego, Na «Furę słomy» tentr co- 
dziennie jest pełen, rozbawiona zaś pūbli- 
Czność rzęsiście oklaskuje zarówno utwór, 
jak i wysonawców. 

Dzś w dalszym ciągu «Fura słomy». 
„ — ll-y listopada w Teatrze Polskim, 

Kierownictwo na dzień 11-70 listopada przy- 
gotowuje specjalnie niezmiernie wesołe i 
barwie, licujące z nastrojem tego dnia ra: 
dosnego, widowisko; dmia tego ukaże się 
krotochwila žetoierska, urozmalcona ticzmemi 
piosenkami i tańcami 2 czar6ow ks. Jūnefa 
pt. <Ułani księcia Józefa» — Mazura, 

— Teatr Polski dla wojsta. W. piątek 
1i-go listopada o g. 4 m, 30 pp. grana bę- 
dzie krotochwiia Żołnierska pi, «Ułani ks. 
Józefa» dła wojska. 

Ceny najniższe od 15 gr. 

WYPADKI ! KRADZIEZE. 
— Dalsze szczegóły w sprawie afe- 

ry fałszerskiej. W dniu onegdajszym. pisa- 
liśmy o ujęciu niejakiego Szczepanowskiego, 
który usiłował spieniężyć fałszywy banknot 
sta dofarowy. Dalsze śledztwo doprowadziło 
do aresztowania Sabimy Czarneckiej vel Nos- 
czyk, u której w mieszkaniu (Subocz 7) га- 
trzymał się diet ėgasamaki po przyjeździe z 
Warszawy, Mąż Czarneckiej zdołał ukryć się. 
W mieszkaniu znaleziono szapirograt po- 
trzebny do drukowania falsyfikatów, ukryty 
w walizce Szczepanowskięgo. 

Szczepanowski pochodzi z Syberji (Om- 
ska) gdzie jako syn zamożnych rodziców 
otrzymał staranne wychowanie i ukończył 
gimnazjum. Zaplątany w jakąś aferę podczas 
rządów sowieckich, wydany został Pulsce 

© ramę okna, 
A 

— Pan jest zbyt uprzejmy, panie 
Anno, — odrzekła.— To ja Sówikiem 
przeprosić pana, że zachowałam się, 
jak histeryczka. Proszę, miech pan 
pyta dalej. 

Lepiej będzie, jeśli 

odwracając oczy od 

— Dobrze. 
skończymy teraz z temi pytaniami, 
Wróćmy więc do owej pamiętnej 
nocy. 

— Doskonale. 
: Czy p. Harlow czuła się tego 

wieczoru gorzej, niż zwykle? 
— Raczej lepiej — brzmiała od- 

powiedź. 
— To ież pani bez wahania udała 

się na bał do przyjaciół? 
Jim był zdumiony, więc istotnie, 

Betty byla tej mocy poza domem: 
był te niezmiernie ważny fakt dla jej 
obrony. 
— Tak, poszłam tam bez namysłu— 

mówiła Betty. Życie moje płynęło 
normalnie, staralam się nie zmieniać 
nic w trybie życia, gdyż ciotka moja 
odrazu by zauważyła wszelką zmianę. 
Sądzę, iż mimo że nie dopuszczała 
do siebie myśli o bliskiej śmierci, 
jednak uśwładamiała sobie ciężki stan 
swego zdrowia. Nie należało więc jej 
niepokoić. 

— Oczywiście, rozumiem panią 
doskonale, 

Anno kiwnął głową w stronę Jima 
i dodał uśmiechając się: 

— Pan nie znał tege szczegółu, 

SŁOWO 

  

    

  

  

    

  

  

  

  
  

BILANS SUROWY EBY M wpne żródła przędzy welnia. , D"_ Janina 
nej, bawełnianej i Piotrowicz- WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO jdedwi la ©  JuitzkUkAWIE 
robót ręcznych i ma- ordynator Szpitala 

. na dzien 30 wrzešnia 1927 r. p kyeko K i Sawież. 
STAN CZYNNY STAN BIERNY O R S e Choroby skórne i we- 

BL LT A> neryczne kobiece. 
Kasą i sumy do dyspozycji Kapitały własne Wilno, Wileńska 22. P Zyimuję £) 10 

a) gotowizna w kasie 88 629,03 a) zakladowy 500.736,76 4 P. 38. 
b) pozostałość w B-ku Polsk. 68.283.81 — 156.912,84 b) wpłaty na akcje II em. 525,000,— 1.025.736,76 Doktór med: 

Kupońy ——— ps Wkłady ||| = Okazyjnie - LA 
Waluty zagraniczne 219.766,— a) terminowe 1.881.756,10 sprzedaje się aparat Doktór Medycyny 
Papiery wartościowe własne 160.125,49 b) A vista 141744267 3.299.198,77 — kinematograficzny A. CYMBLER 
Udziały i akcje przedsiębiorstw kon- Rachunki bież. (salda kredyt.) 41.415.14 B ca  Pathe pełny choroby skórne, 

„ sorcjalnych 87.000,— Zobowiązania inkasowe 95.480,62 _ komplet. Adres: weneryczne 1 то- 
Banki Nostro A Redyskonio weksli 1.085.462,79 Sawicz 8—19. | czopiciowe. Elektrote- 

a) krajowe 73:471,08 Banki Loro rapja, słońce górskie. 
b) zagraniczne 112.038 50 — 185.515,58° а) krajowe 60.724 71 TWEGTEL I Mickiewicza 12, róg 

Weksle zdyskontowane 1.957.462,62 b) zagraniczne 60,08  60.784,79 Ę Tatarskiej 9—2 1 5 -8. 
Weksle protestowane 41.628 62 Banki Nostro „ GORNOSLĄZKI W. Z P. 43 
Rachunki bieżące (otwartego kredytu) 2310.436,61 a) krajowe 563.102,52 i matecjały budow. 
Pożyczki terminowe 410.582,99 b) zagraniczne — '— 56310052 | lane w najlepszych | Dr POPILSKI 
Ruchomości 65.717,76 Procenty i prowizje * 330.719,61 | gatūnkach po ce- choroby skórne 
Nieruchomości CAO Różnice kasowa 34. 056,43 Ea co: ь 1 NE R 
Koszty handlowe „152, & i 5 e a rzyjmuje od godz. 
Administracja nieruchomości 7.766,60 NaRa 1467029 | K. ZDANOWSKI | da Ii od 5—7 p.p- 
Sumy przechodnie 150.663,64 Rachunki Oddziałów 35 032,55 A. ECA 34 |W. Pohułanka 2, róg 
Gda Suma kocia TATA Sumy przechodnie > SE Zawainej. W.Z.P. i 

elone gwarancje „S50,— Saldo kredyt, kuponów - 1.634.61 я i 
Inkaso 1.783.433,16 Saldo kad: Šanis, procentowych 17 440.04 Skiep „Okazja“ Dr Suszyńs : 

Razem S63T 8 Suma bilansowa 6501 50432 wyjjno, nl. Św. Jańska 8 Pc choroby wene 
RER Zobowiąz: z tyt. udziel. gwarancji 179880— Kupno i sprzedaż 4 a ie 

Różni za inkaso 178343316 MEBLE, DYWANY, ” przyjmuje: © 
Razem 8 164 817,48 aw OC od 9—iŻ i 4—7, 

. - we kwi rozmaite „ Mickiewi 30, 
33 Kino- Polonia“ & Dziś największy szlagier Gd m ŻCZ zna kocha“ wieiki dramat erotyczny w Ti 2kt. rzeczy. en i K ul i T ь 

Teatr 59 |] 33 obecnego sezoru p. t. 99 y ę y Dzieje buptu duszy mętczyzny, gg czy bezpłatnie. Dla li Aaaa 
uł. A. Mickiewicza 22, gi którego zmysły opęlata kobieta, Największy aktor i najpiękniejszy kochanek w świecie, bohater filmu ŚB) 

«Don-Juan> John Barrymore i cudna Dolores Costello. Obraz ten jest bardziej sceniczny od »Don e 
Juana» jedna z najwspanialszych wystaw. żiejnoty 1 stroje kosztowały fortunę, Romana rec B 
Paryża. ilustrację muzyczną. dostosowaną do obraz", wykona orkiestra koncertowa z 24 osób pod 
batutą Mikołaja Salnickicgo. Początek seansów: 4. 6, 8.15, 1023, 

  

Miejski Kinematograf 

Kaituraino-Oswiatowy W 
Sata Miejska p 

(ui. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie 
świetlany film % 

3 ^ tk „00.000 narzeczonych 
głównej roli BUSTER KAETON. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. : 

oczątek seansów: we wszystkie dnie o gadz. 4.е}, Ceny blietow: parter 60 gr, balkon 30 gr. 

(7 UŚMIECHÓW SZCZĘŚCIA) 
arcywesoła bkomedja w 7 aktach. 

W. Szczepańskiego 

W pcczekalniach koncerty radje. 
  

  

lol joje Mais aaojo be - 

BB Dom Handlowy & 

Ė Leonard Pikiel i Syn Ė E Leonard Pikiel i Syn 
E poleca: 8 

Bl SUKNA SZEWIOTY 

BO "RY 
5 ° ВОЗТОМУ MUŚLINY 

2 WELOURY BATYSTY 2 
PLUSZE FLANELE 

B JEDWAB E FŁÓTNA a 

Bo ina KO В B i 

= WYROBY ŻYRARDO WSK E. E 

Wilno, Wielka 28, Tel. 11-55, a 

  

W wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja Š-to Jafiska 1. 

Pszenicę; 
i 3 % 

Kinkulkin į 
$ Wilno, ui. M. Stefanska 19, 

jako zakładnik przy wymiauie. W Warsza- 
wie znalązł się na nieznanym sobie gruncie, 
Po pewnym czasie dzięki głośnej swego cza- 
su aferze, której był autorem, a którą pole: 
gala na podrobienin dolarówki z numerem 
wygrywającym 10 tysięcy dolarów wpadł i 
osiadł w więzienin. Dwa i pół lata kształcił 
się w rzemiośle zbrodniczem u swoich współ- 
kompanów z węzienia. Obecnie znów będzie 
miał możność porobić nowe znajomości i 
posiąść nowe tajemnice kunsztu fałszer- 
skiego. 
TAS PROREKTORA 

GIEŁDA WILEŃSKA, . 

    
  

w każdej lości kupuje firma 
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Wilno, dnia 7 listopada 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Zierńsk. zł, 100 60,50 | 

Złoto. 

Ruble 4,76 i pół 475 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100. — 157. 

panie Frobisher? Zarówue, jak i Bo- 
rys Woberski, gdyż w przeciwnym 
razie powstrzymałby swe oskarżenie. 
Tak, tak, panna Harlow tańczyła spo- 
kojnie w chwili, gdy, jak głosi oskar- 
żenie, miała popzłaić najstraszniejszą 
zbrodnię. Ałe gdzie był tego wiecze- 
ru Borys Woberski? : 

— Nie było go w Dijon—odrzek- 
ła Betty. 25 wyjechał na wieś łapać 
ryby i wrócił dopiero 28-ga rano. 

— Tak jest, — potwierdził Auno, 
Cóż te za typl Miejmy nadzieję, że 
Sieci, które zastawiał na patrągi były 
łepsze od tych, które przygotował 
dla pani, w przeciwnym razie jego 
wycieczka rybełówcza nie przyniosła- 
by żadnej korzyści. 

Śmiech i żarty Anno wywołały 
uśmiech ma' ustach Betty. On zaš da 
lej pytał: 

— А więc, 
do kogo? 

— Do przyjaciół moich p.p. de 
Pujac. 

— O której wyszła pani z domu? 
— Była godzina dziewiąta, bez 

pięciu minut. 
— Czy pani jest pewna, że wysz* 

ła ściśle o tej porze? 
— Najzupełniej: 
— Czy pani widziała się z p. 

Harlow, przed wyjściem. i 
— Owszem, zanim wyszłam, za- 

szłam się z nią pożegnać. Ciotka mo- 
ja jadła obiad dnia tego w łóżku, co 
zresztą czyniła dosyć często. Włoży- 

pani poszła na bal 

Wydswca Ainuiafaw Ršaokiowios Rudskior wj Wzesiaw Karwoweki Odpowiedzialny za ogłoszawia 

BEABAZEZEEBEESZBEZZERENETESE 
żory     

  
    

    

  

Abonamenty na codzienną przesyłkę 
świeżego <Laktobaciliin - Joghurt> 
w oiyginalnych słoikach przyjmuje, 

T-wo Ramogen   

  

Łatwe do zapamiętania 

142 F. D. litery 

to marka herbaty, jakiej : 

Wilno jeszcze nie piło 

Aromatyczna. Ekonomiczna 
Żądać wszędzie.       

  

łam nową sukienkę, którą kupiłam zi- 
mą w Monte Carlo i chciałam poka- 
zeć się w niej ciotce. 

— Czy p. Harlow była sama w P. 
pskoju? 

— Nie, pielęgniarka była przy niej. 
Anno uśmiechnął się chytrze. 
— Wiedziałem o tem, — rzekł 

dobrodusznie. 
— Widzi pani, zastawiłem maleń- 

ką pułapkę. Mam właśnie przy sobie 
zeznania pielęgniarki — Janiny Będin. 

Te mówiąc wyłął z kieszeni arkusz 
papieru, na którem było napisane na 
maszynie kilka zdań. 

— Sędzia śledczy badał ją i eto 
jej zeznanie. 

— Nie wiedziałam O tem,— rzekła 
Bztiy— Janina odjechała do domu za- 
raz po pogrzebie. Nie widziałam jej 
od tego czasu, — tu skinęła głową 
w w Anno, jakby chwaląc jego 
spryt. 

Nie chciałabym być człowiekiem, 
który potrzebowałby coś przed panem 
ukrywać, panie Anno, — rzekła z za- 
chwytem, — Wątpię czy potrafiłabym 
zataić jaki szczegół przed panem, 

Twarz detektywa zajaśniała uśmie- 
chem, zdawać by się mogłe, że po- 
raz pierwszy usłyszał taki komplement. 

— Jaka pani rozumna! — zawołał. 
Tak, jestem człowiekiem jedynym w 
swoim rodzaju. 5 

— Ale to do rzeczy nie па!е2у,— 
przerwał sobie. — Oto, co mówi pie- 
Jęgniarka: 

Msass Lumlaski 

  

  

« ŚNIEGOWCE i KALOSZE ® 
szwečzkie, ryskie i krajowe połeca 

D.-B.W.Jankowski i $-ka 
WIELKA 42, 

  

  

4 1 46 Miciie- W Restauracji Kr ista id. 
Kuchnia prowadzona przez znanego 

Kuchmistrza Bolesiawa Szymię, 
Obisd z 3 dań 1 zł. 50 gr. 

Podczas obłądów i kolacji przygrywa 
wyborowy kwartet, 

+
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$ 
Bryczkę Do wynajęcia 

parokonną, sanki муе ' 
jazdowe Płedyace mieszkanie 4 pokojo- 
zdaine na wieś oraz i 
uprząż krakowską pa+ _ 7 7 SACRA. 
rokonną w _ dobrym Stara 13, Łupaszko, 
stanie kupię. Zgłosze- rr 
nie w «Słowie poi] LE KO 

<Bryczka>. potrzebne od 100 — 
BEATS RE 400 litr. dziennie do 

  

  

  

  

kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

prowincję 
Zawiaaamiać listownie 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne i 

weneryczne. 
Mickiewicza 4, 

g. B 5-8 w. 
BEURO! Nas 

Podań, Tłumaczeń ' Lekarze-DentyŚci. 
Przepisywań 

«REKORD, гту ul 
Lekarz- Deniys1a 

ANNA KISIEL- 
3 Maja 1 załatwia 

Andrzejkowiczowa 
szybko akuratnie, ceny 

choroby zębów, piom- 

  

    

konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie" 

: bowanie i usuwanie 
ich bez bólu. Porcela= 

Korepetycyj nowe, złote piomby 
udziela student, na wkładki.  Srtuczne 
dogodnych warunkach. zęby, złote koronys 
Zęłoszena do adm, Mickiewicza 4 m. 1 
«Słowa» pod L. 3, Przyjęcia: 

od 10—12 i pół. i 
POTRZEBNA 

    

  

od 4 do 7 w. 

służąca do wszystkie- Z oe 
go ma wyjazd do dn, 24 VI 1927 r 
Podbrodzia, wymags- m —— 

ne rekomendacje. Leksrz-Dentysta 
Zgiaszač sie: ul. Bia- L FRYDMAN 

S 6 m. 3, : аи WORA 
i dz. 4—6. Е 

PAE Przy gabinecie "spe 
ы 2 €jaine laboratorjam 

A t k l zębów szłuczaych. 
n y l; Przyjmuje- od 9 do 

Sz. BOČTUPSKI . od 4 da T. 

Wilefska 3,tel. 11—18 Lekarz Dentysta 
Kupno i  sprzedaž R. MOZES 
meble stylowe, bronzy, y Wielka 5 m. 2, 
pirceiany, obrazy, bi: telefon 1341. 

  

  

Znany stroicieł poważnego przedaie Žureije, stebro, złoto F rzyjmni p 
: С ma cję, ro, yjmuje vd 9.30 do 2 

fortepianów "io Adminauaen | brylanty. I od. 4 do T. ASP on pezyj: Wydz. Zdr. 371. 

muje reperacje i odno- KOREPETYCJI с Lekarz Dentysta 
wienia  foriepjanów, w zakresie szkoły L Е K A R 1 E. R Gordonowa pianin i ficharmonji iśredniej udziela sta- „a 
innych muzycznych dentka U. S. B. Spe- ea > « Zamkowa 20, tel. 10.80 joonat A cjalncść—łacina, ma- DOKTÓR d Kanų 1 ul. Portowa Nr 14. tematyka i niemiecii, Ei E as Może bzę wiam acz: 0, ZELDOWIGZ W. Zdr. 54. 

mieszkanie, Dowie-| «por. у Кга4са (05р. аее ве шь вна 2 | cii, Tezeocine, | Lekarz-Dentysta 
kaw. lat 31 z szkoląm. 6, od 4 do 5 p. p. moczow ych MARYA rolniczą oraz kilkalet- i od 11—2-ej. 
nią praktyką na Po. telefonicznie Nr 1207, 
moiżu i w POZNsŃ- mam 
skiem, z powodn 

zmiany właściciela Ł kę _ wojskow: 
majątku, szukam po- wyd. przez P, k. 
sady od. zaraz lub U, Wilno, na imię Wi. 
pózniej. Świadectwa I tolda Skarsztasa 
ref. dobre, Łask. zgło- unieważnia się, 

  

gubioną książecz. 

    
mana EA > 

azety «Dzie ubiono książk 
Polskis, Warszawa, Zeisioną zie 
uł. Szpitalna Nr 1, 1896 wyd, przcz 
__Pod_<Nr_2752>, P. = U. Ba 

as na kat azimierza 
ZDROWE Rakiela. у 

obiady 7sś.sses. 
domowe od g. daną przez P. K. 

Zygmuutowską 18—6.U. Lida, na imię Bie- 
lickiego Josiela, rocz. 
1886. unieważnia się. 

gub. książ. wojsk. 

  

  

  

    

64 91, od 5-d w, 

Kobieta-Lekarz 
i 

„Lėliowlazowa 
A : A 

DÓW MÓC: OW. 
od 122 i od 4-0 w. 

Ožyiska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i ustir- 
wanie zębów bez bólm. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni.     
  

      

я kom i uczącym si 
oe 24 zniżką, ofiarna 4 R 

ži Nes Wydz. Zdn Nr 3 

DOKTOR AKUSZERKI. 
L, Ginsberg : 

с\ъоюьёи чеп:зусше. 'МАКОЗ/‘ВЕВКА. 
8, S 1 skórne. 

Wilno, ul. Witeńska 3, arja Brzezina 

telefon e o 1949 rano do 7 wiecz. Przyjmuje od s : ; 
I, Ad. Mickiewicza iod 4 do 8, 30 m. 4. 

  

POTRZEBNA Ч Doktór Medycyny W. Zdr. Nr 3003. 

nauczycielka Potrzebni ŁUKIEWICZ Aktušzerka 
z irancuzkim i muzyką zdolni akwizytorzy, 
na wyjazd,Zgłoszenia: Zarobek 200—300 zł. 
Mickiewicza 41 m: 18, mies'ęcznie. 
od 8—10 rano. a 5ка 5 ш. 19 cd 58 pp. 

— Panienka przyszła de pokoju, 
by pokazać się paai w swej nowej 
srebrzystej sukni, — czytał Anno. — 
anienka poprawiła poduszk, podała 
ulubione książki pani i sprawdziła, 
czy jest przy łóżku napój chłodzący. 
Potem życzyła jej dobrej mocy i wy- 
frunęła z pokoju, Gdy drzwi zamkng- 
ły się za nią, p. Harlow rzekła mi... 

Aune przerwał nagle czytanie. 
— To nie ma znaczenia, — rzekł, 
Nagłym ruchem Betty skoczyła ku 

niemu: 
— Jakto „nie ma znaczenia”? zapy: 

tała, wpatrując się w jego oczy, a 
twarz jej pokryła się rumieńcem. 

Nie ma, — odrzekł spokojnie 
Anno, składając papier. 

— Chcę wiedzieć, co powiedziała, 
według pielęgniarki, pani Harlow, 
mojem wyjściu, — Betty cedziła słą- 
wa, opanowując wzruszenie. Ja mam 
prawo żądać, by pan mi to powie- 

dział! " 
Dziewczyna wyciągnęła rękę po 

papier. 
— Pani przekona się sama, że to 

nie ma znaczenia, — powtórzył Anno, 
i znów zaczął czytać: 

— P. Harlew powiedziała, patrząc 
na zegarek: „Dobrze, że Betty wy- 
brała się tak wcześnie, wszakże Di- 
jon to nie Paryż, Spóźniająca się pa: 
nienka może już nie znaleźć tance- 
rza”, była właśnie dziewiąta, bez dzie- 
sięciu, 

Anno z uśmiechem podał list 

ooo o" W. Smiałowska 
ciowe : 

ul. za fa. Miekiówieza wejście z ul. Śnia- 
deckich 1, przyj. 4—7, 2 B Nr 6d. 

  

Betty, Dziewczyna wpiła się oczyma 
w papier, jakby nie wierząc, że to 
co było przeczytane, było prawdą, 
jakby obawiając się, że słowa cietki 
mogły nie być zbyt dla niej pochle 
bne. Chwilę tylko miała ten papier w 
ręku, lecz gdy oddawała go, twarz. 
jej była zmieniena. 

— Dziękuję panu, — rzekła 
smutkiem w głosie, 
malował się żal. 

Jim zrozumiał ją i współczuł z ca- 
łego szrca. Anno mówił, że przygo- 
tował pułapkę, której w istocie nie 
było. Betty nie miała powodu ukry- 
wać, że zaszła do ciotki przed balem. 
Natomiast prawdziwą pułapką było 
jego zachowanie przed chwilą, Wy- 
darł on jej wyznanie, że p. Marlow 

26 
a w oczach jej 

PO mogła powiedzieć o siostrzenicy coś 
złego, a nawet coś okropnego. 

— Pan wie zapewne, panie Auno, 
tłomaczyła chłodno Betty, — że ko- 
biety nie zawsze odnoszą się do in. 
nych przychylnie i że nieraz słowa, 
powiedziane tylko w celu obrażenia 
i zasmucenia kogoś, mogą mieć po- 
ważne skutki. Byłyśmy w dobrych 
stosunkach z Janiną Bodin, ale nie 
można nigdy być pewną przyjaźni. 
ludzkiej, to też byłam ciekawa, co 
pan pragnie ukryć  przedemną z 
zeznań pielęgniarki. 

DIE 
Orkswia <Wydaczuiwey Winsskio Kwsuszlna R3 

Z. P. 30,


