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„Sprawa wileńska w /žyciu :mtode- ; 
go państwa odegrała bardzo silną ro- 
lę* . — „Ze sprawą wileńską miał 
do czynienia każdy rząd. Każdy rząd 
poświęcać jej musiał ółbrzymią .dozę 
trosk i olbrzymią dozę trwogi i pra- 
cy“. 

(Marszałek Piłsudski — odczyt w 
Wilnie w r. 1923). 

Zajęcie Wilna przez gen. Żeligów 
skiego i walki na Litwie Środkowej 
stanowią ostatni etap działań wojen- 
nych, zamykający usiłowania zbrojne 
związane z odzyskaniem Kresów z Wil 
mem. jednakże, by w przybliżeniu od- 
dać ówczesne warunki, w jakich się:te 
działania odbyły należy cofnąć się o 
kilka 'iat, by w głównych linjach ogar- 
nąć rozwój konfliktu polsko -- litew- 
skiego. 

Już u schyłku 1918 r., w czasie 
trwającej jeszcze -w Polsce okupacji 
wznió ł się ma Kresach, głównie w 
Wileńszczyznie niepokój wśród iludnoś 
<i, niepewnej. 0 swoją przyszłość. 

ski edczuwały twardą a bezwzględną 
władzę okupacji niemieckiej. Ober - 
Ost (którego politykę inspirował /gen. 
Ludendorfi przystępującido urzeczywist 
nienia swoich pomysłów związanych z 
utworzeniem Litwy, wykluczył | ele- 
ment polski z życia politycznego. 

Litwini natomiast otrzymali bez- 
względną przewagę z rąk Niemców, о-- 
trzymali również zapowiedź utworze- 
nia państwa. Polityka Ober - Ostu mia- 
ła wyraźne cele, co 'bez osłonek pod- 

, kreślił gen. Ludendorf w swoich pamięt 
„do 

uchylenia połskiego niebezpieczeństwa 
) do otoczenia przez złączoną z Prusami 

„ Wschodniemi Litwę i Biatoruś* wresz- 
cie „do okrojenia i zdtawienia Polski“. 

Jednakże klęska Niemiec uniemożli 
wiła zrealizowanie tych płanów i w 
końcy roku 1918 Niemcy poczęły stop 
niowe ewakuować swoje oddziały z 

| śrofitu wschodniego a więc i z ziem Lit 
Wy i Białorusi. Wślad za odchedzące- 
mi oddziałami niemieckiemi a raczej 

nadciągała burza ze 
wschodu — inwazja wojsk sowieckich. 

W tym ciężkim momencie nikt, o- 

prócz Polaków nie myśłał o zorganize- 
Waniu obrony tych ziem, gdyż wobec 
tej groźby Litwini nie przyjęli nawet 
bropozycji Poiaków podjęcia wspólnej 
obrony Kresów z Wilaem. Z ostatnie- 

„mi oddziatami niemieckiemi „Taryba“ 
uciekła z Wilna. Pozostał tylko mini- 
Ster litewski Birżyszko, którego dzia- 
łalność w dniach I — 4 stycznia 1919 
ograniczyła się do wysyłania not, pro- 
testujących pojawieniu się na ulicach 

„Wilna żołnierzy z orzetkiem polskim 
na czapce. Protestował również prze- 

| Ciwko rozbiciu przez samoobronę gniaz 
da bolszewickiego przy ul. Wroniej. A 

| Więc, Litwa, nie mając żadnej siły ani 
ochoty poświęcenia kropli krwi w о- 
ronie Wilna wolała, by raczej kre- 

Sy wpadły w ręce inwazji bolszewickiej 
Niżby miała współdziałać z Polakami. 

Stąd śmiesznie brzmiała ta nota li- 
tewskiego gabinetu ministrów z 23. 
2. 1918 r. przesłana do Warszawy za 
Pošrednictwem rtm. Górki, który per- 
traktował bezskutecznie z Litwinami i 
iemcami w' sprawie obrony Wilna. 

Nota br miała następująco: 

„Wychodząc z założenia, że do obowiąz- 
każdego rządu ludowego należy Oobro- 

lą jhteresów mas i walka 0 niezawisłość. 
Rząg litewski obarcza się obroną swej Oj- 

Szyzny, przeciwko wszystkim inwazjom. 

yjmujemy szczerze pomoc zaproponowa-   4 naszemu Paūstwu ze strony Rzeczypo- 

Molitej Polski, możemy jednak pomoc tę 
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Kresy jeszcze silniej niż reszta :Pol « 

przyjąć jedynie pod warunkiem, że Rząd 

Polski uzna niezwłocznie niezawisłość Pań- 

stwa litewskiego ze stolicą Wilno. Uważa- 

my, że w obecnej sytuacji wzajemne poro- 

zumienie, jako też współpraca «obydwóch 

państw mogą doczekać się zrealizowania 

tylko pod warunkiem, że nastapilyby miano- 

wania reprezentanta polskiego w Wilnie i 

litewskiego w Warszawie”. 

Ostatecznie, jak już poprzednio za- 
znaczono, Taryba uciekła z Wilna i wal 
kę:w obronie tego miasta podjęły tyl- 
ko.srganizacje;polskie Ciężki był epilog 
oddziałów samoobrony, jednak pozo- 
stanie w historji dobitnym czynem, 
świadczącym 0 niespożytych siłach 
Kresów. Fakt ten skupił wszystkich, 
któryin ta sprawa była dregą. Ideę sa- 
moobrony Litwy 'i .Białorusi znałazły 
«swój «wyraz w utworzonej dywizji li- 
s*tewsko - białoruskiej (rozrosła się póź 
niej do dwóch dywizyj), która nieba- 
wem bedaj przewyższała swoją liczbą 
ówczesne siły zbrójne Litwy. 

Jakież hasła wółały do boju strzel- 
«ców litewsko - białoruskiej dywizfi? 
Odpowiedź na to da nam rożkaz gen. 
Mokrzeckiego z dnia:6. 7. 19Ł9 r.: 

„„Zołnierze. Gdy zwyciężyła «w świecie 

zasada, że ivdność każdego kraju powinna 
się sama wypowiedzieć za swoją przynależ- 

'nością państwową, my mieszkańcy Łitwy i 
„Białorusi stworzyliśmy oddziały swoje, by 

walczyć o swoją przynależność do .Polski. 
Stworzyliśmy Litewsko-Białoruską dywi- 

zję, gdzie kwiąt naszej młodzieży świadczy 

czynem, że czuje:się Połakami i.chce złączyć 

się ze swoją bracią z Korony““. 

W międzyczasie nastąpiły nowe wy 
padki, bo oto na Wielkanoc Naczelny 
Wódz józef Piłsudski rzucił <dywizęe 
legjonowe na Lidę i Wilno a dywizji 
litewsko - białoruskiej dał zadanie na- 
tarcia na Nowogródek i Baranowicze. 

I znów Wilno wróciło w ręce pol- 

skie. Ten historyczny moment, który 
stanowi piękną kartę 'w ubiegłej wojnie 
sprawił zawód Litwie. Dziś w propa- 
gandzie zagranicą Kowno wysuwa ia- 
kie niezdarne twierdzenie, iż po za- 
jęciu Wilna 5. 1. 1919 r. 

„Rząd musiał cofnąć się do Kowna 
gdzie zdołał zorganizować armię litew- 
ską mając na oku uwolnienie kraju. 
Arm ja ta, walcząc ciągle z bolszewi- 
gle ujrzała oddziały polskie, które ją 

kami zbliżała się już do Wilna, gdy na 
wyprzedziły. 19 kwietnia 1919 r, Po- 

Jacy wkroczyli do stolicy Litwy, 

Po zajęciu Wilna i wyrzuceniu 
wojsk rosyjskich aż poza Berezynę i 
Dźwinę, stosunki polsko - litewskie 
nie zostały uregulowane. Niewyraźna 

postawa wojsk litewskich zmusiła pol- 
skie dowództwo do trzymania sporych 
sił na linji demarkacyjnej która zosta- 
ła utworzona decyzją Rządów Sprzy- 
mierzonych z 18. 6. 1919 r. 

Drobne zdarzenia na linji demark- 
cyjnej, prawdziwe czy zełgane były tre 

ścią wielu not dyplomatycznych  Lit- 
wy do Rady Najwyższej Rządów Sprzy 
mierzonych. 

Rok 1920 nie przyniósł rozwiąza- 
nia sporu polsko litewskiego. Wpraw- 
dzie w kwietniu tego roku przybyła do 
Warszawy delegacja litewska, lecz ry- 
chło, bo już w maju, a więc w okresie 
pierwszej ofensywy rosyjskiej na pół 
nocy nastąpiły pertraktacje litewsko - 
sowieckie, które doprowadziły do za- 
warcia układu w dniu 12. 7. 1920. U- 
kład ten należy bezwzględnie uważać 
za akt wrogi wobec Polski, gdyż So- 
wiety, zrzekając się praw suwerennoś- 

jęedakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

ci na terytorjum 'Wiłeńszczyzny na ko- 
rzyść Litwy, zastrzegły jednak sobie, iż 
„na podstawie rozważań natury woj- 
skowej i strategicznej „operacje miały 
być dalej.na tym terenie prowadzo- 
ne*j.. 

Delegacja litewska zgodziła się na 
powyższe, dodając warunek, iż „woj- 
ska rosyjskie będą wycofane, skoro 
tylke konieczność wojskowa i strategi 
czna przestanie wymagać ich obecnoś-, 
GE 

+ Siłniej istotę tego faktu podkreślił 
Tuchaczewski dowódcz ros. frontu za 
chodniego, 'xtóry pisze -(Pochód za Wi 
sie“): 

„Kiedy tylko Litwini wyczuli, że armfa 

czerwona 'odnosi zupełnie «wyrażnie powo- 

dzenie, ich stanowisko neutralne natychmiast 

zmieniło „się .na wrogie w stosunku do Pol- 

ski. Oddziały łitewskie uderzyły na poiskie 

siły, zajmując Nowe Troki i.st. Łandwaro- 

wo. Szytiki ruch oskrzydłający. kórpusu kon- 

nego i pamoc wojsk litewskich, odcięły pół- 
nocnej armji poiskiej linję odwrotu ku Ora- 

nom i (rednu,.część jej rozpoczęła szybki 

odwrót w kierunku Lidy“. 

   

Podobnie pisze („Od Dźwiny ku Wiśle”) 

„dowódca 4-iej armji sowieckiej Siergiejew: 

„Głuche wskazówki z centrum mówiły tyl- 
ko o przyjaznej dla nas neutrałności Litwy i 

konieczności mie zbytniego krępowania się 

granicami przy wykonywaniu zadań bojo- 
wych. 

Po zajęciu Wilna przez wojska litew. 
i sowieckie, dowódca frontu zachodnie 
go „wskazał rew. sowietowi 4-ej ar- 
mji na możność podporządkowania so 
bie pod względem operacyjnym oddzia; 
łów litewskich, jeżeliby te pojawiły się 
w rejonie 4-ej armji*, co istotnie jak 
potwierdza ze strony ktewskiej p. Сга- 
uzinis — nastąpiło. 

Przybywające oddziały litewskie 
bolszewicy witali bardze uprzedzają- 
cą grzecznością. Gaj, dowódca korpu- 
su kaw., który zajął Wilno opowiada, 
iż zgotowano im „przyjazne i bratnie 
przyjęcie". Zresztą bołszewicy równie 
uprzejmie przyjmowali przybyłych, do 
Wiina wraz z dowództwem 1-ej dywi- 
zji litewskiej attaches wojskowych 
państw koalicyjnych, dla których to- 
warzysz Gaj urządził paradę i jak sam 
o tem wspomina — wgościł ich na ban 
kiecie. )Gaj — „„Na Warszawę”). 
jednem słowem w najcięższych chwi 

lach dla Wilna i w okresie klęsk woj- 
ska polskiego miała miejsce sielanka 
ltewsko - rosyjska. 

Jednakże Ltwini rychło się zorjen- 
towali, iż tak daleko nie mogą się w 
przyjaźni angażować, niemniej jednak 
wykonywali wszystko co  dyktowały 
względy „natury wojskowej i strategi 
cznej”. Tylko nazewnątrz głosili že za- 
chowują neutralność. 

W następnych tygodniach, kiedy 
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armije r0syįskie pedchodzity ku Wiśle 
i zguba Polski zdawała się być nieu- 
chroniona, Litwa świadomie wykorzy- 
stywała położenie i w d. 6. 8. zawarła 
kanwencję z Sowietami, mocą któ- 
rej miała stopniowo otrzymać terytor- 
ja, przyznane jej układem z 12. 7. 20. 
„jednakże w bitwie warszawskiej 
wojska sowieckie poniosły klęskę i 
część oddziałów sowieckich zmuszona 
była do przejścia granic Prus Wschod- 
nich. Reszta przedaria się po bitwie w 
kierunku wschodnim i półn. - wschod 
nim. W tym czasie Litwa nadal okazy 
wała pomoc Sowietom umożliwiając 
przejazd żołnierzy sowieckich z Prus 
Wischodnich przez Litwę na front prze- 
ciwpolski. 

W dniu 25. 8. Sowiety oddały Lit- 
Wie Wilno, sdokąd zjechał rząd litewski 
wszystkie urzędy centralne oraz posel- 
stwa państw zagranicznych. 

©W tym.czasie połażenie Polski by- 
ło bardzo utrudnione, gdyż mocarstwa 
sprzymierzone opierały się w spra- 
wach granic Polski na wschodzie na u- 
mowie, podpisanej przez Grabskiego 
w Spaa. Linja Courzona miała być 
podstawą granicy Polski na wscho- 
dzie. Tem samem Wileńszczyznę przy- 
znawały Litwie. 

W.okresie klęsk nie zdołano ze stro 
ny polskiej dostatecznie padkreślić wro 
giego stanowiska Litwy jak również fak 
tu że warunki w 'Spaa były podpisane 
za cenę wyjednania przez Państwa 
Sprzymierzone rozejmu z Sowietami, 
co jednak nie nastąpiło. Po bitwie war, 
szawskiej szereg faktów wskazywało, 
iż wielkie mocarstwa niechętnie wi- 
działy wojska polskie wysuwające się 
na wschód i półn. wsch. Z powyższe- 
go zestawienia widzimy, jak ciężkie 
było w tym czasie położenie Polski. 

Gen. Weygand, przed wyjazdem z 
Polski wyraźnie podkreślił w wywia- 
dzie z redaktorem „Journal de Polo- 
gne“:; 

„Mam nadzieję, że armja polska nie zo- 

stanie wciągnięta zbyt daleko. Doświadcze- 
nie zbyt daiekich wypraw musiało jej wy- 

kazać zgubne skutki wydłużenia frontu, po- 

mieważ wówczas armja polska może się oka- 

zać zbyt słabą. 

Nadto, mogłoby to wytworzyć przede- 

wszystkiem nieporozumienie między Polską 

i państwami sprzymierzonemi, co byłoby 
nieskończenie godnem pożałowania”. 

Z końcem sierpnia prasa stołecz- 
na, która dotychczas zajęta była wraże 
niami i przeżyciami ubiegłych przeło- 
mowych dni, zwróciła teraz uwagę na 
zagadnienia które czekały w najbliż- 
szym czasie tak wojsko jak i rząd. Na- 
turalnie, iż w dyskusji wysunęła się na 
pierwszy płan sprawa Wilna. Dysku- 
sję tę zapoczątkowały wywiady marsz. 
Piłsudskiego i gen. Weyganda, przy- 
czem Naczelny Wódz podał między 
innemi: 

„Nasi przyjaciele chcą, byśmy stanęli na 
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wschodzie w postaci czysto defensywnej. 

Według mnie jest to absurd. Jak można z 

niewielką armją, słabo opatrzoną w środki 

techniczne stworzyć stałą linję obronną na 

długość setek kilometrów, bo niemal od mo 
rza Bałtyckiego aż po głębokie poludnie". 

Podając powyższy wywiad, Kurjer 
Poranny podkreślił przytem (26. 8.): 

„Dążenie do granic, obejmujących Wileń- 

szczyznę, Baranowicze i Równe przestrasza 

naszych narodowo demokratycznych polity- 

ków, którzy nie śmią myśleć o nich bez wy 

rażnej komendy z (Quai d"Orsay, jedynej 

komendy dla której posłuszeństwo uważają. 

za nakaz patrjotyzmu polskiego". 

W tej sprawie Gazeta Warszawska 
wypowiedziała się w d. 28. 8. podając 
iż Wilna zrzec się nie można, lecz 
przytem nie wiadomo dlaczego alarmo 
wała opinję społeczną, by „powinno 
być czujne i niedopuścić do przedsię- 
wzięć fantastycznych i zgubnych*. 

Nikt jednak nie zdawał sobie spra- 
wy jakim sposobem będzie można Wil 
no odzyskać. Marszałek Piłsudski pod 
kreślał w kilku swoich wywiadach, iż 
głos ma teraz dyplomacja i nie chce 
wiązać jej swoją opinją. 

Natomiast zupełnie wyraźnie wypo 
wiedział się w tej sprawie „Robotnik* 
(27. 8.) który podał między innemi: 

„Polityką na wschodzie kierowały do 

tychczas władze wojskowe. Polityka ta za- 

wiodła... ; 

Dziś stwierdzić jeno musimy, że w wy- 

niku zasadniczego stanowiska naszego  u- 

trudnilibyśmy sobie niezmiernie. widoki po- 

kojowego załatwienia zatargu z Litwą, gdyby 

wojska nasze obsadziły Wilno. 

Wynikatoby stąd, iž „Robotnik“ był 
chyba za plebiscytem. 

W powyższem zestawieniu widzie- 
liśmy odbicie głosów opinji politycz- 
nej a trzeba dodać przytem, iż działo 
się to w tym czasie, kiedy Naczelne Do 
wództwo wysłało delegację z płk. Ma- 
ckiewiczem do Kowna, by Litwini wy- 
cofali się na linję demarkacyjną Fo- 
cha z 1919 r. 

Rokowania te nie dały rezultatu, 
gdyż Litwa uporczywie trzymała się 
na stanowisku układu, który 12. 8. za- 
warła z Sowietami. 

Niebawem nastąpiły pierwsze star- 
cia z Litwinami w Suwalszczyźnie. W 
dniu 16. 9. podjęto ponownie rokowa- 
nia z Litwą, tym razem w Kalwarji. 

Byt to juž najwyžszy czas, gdyž 
Naczelny Wódz grupował swoje  ar- 
mje do bitwy nad Niemnem, do bitwy, 
która miała dać Polsce zwycięski po- 
kój. 

Rokowania w Kalwarji nie przynio- 
sły rozwiązania, wobec czego Naczel- 
ny Wódz ruszył swoje armje do bitwy, 
przyczem znów nastąpiło starcie z Lit- 
winami pod Sejnami. | 

W ten sposób wytworzył się po- 
między Polską i Litwą stan: „ni wojna,, 
ni pokój”. 

W tym czasie sprawą zatargu pol- 
sko - litewskiego zajęła się Rada Li- 
gi Narodów, która 20. 9. powzięła u- 
chwałę by obie strony wycofały się 
poza linję, ujętą w deklaracji Rady z 
8. 12. 1919 r. Rząd Polski miał usza- 
nować neutralność terytorjum zajętego 
przez Litwę, j ednak pod tym wa- 
warunkiem, „że Litwa osiągnie posza- 
nowanie tej neutralności również od 
władz sowieckich*'. 

Widzimy jak zagranicą trudno by- 
ło zrozumieć istotne warunki na wscho 
dzie Polski, a nawet warunki, w jakich 
rozegrała się bitwa nad Niemnem pod- 
czas której zostało stwierdzone z ab- 

proc. drożej. 
łoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

yć przez A óministracie zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ziesiąta Rocznica Oswobodzenia Wilna 
solutną pewnością i niejednokrotnie, że 
wojska litewskie współdziałały z so- 
wieckiemi. 

W takiem położeniu kształtowała 
się decyzja Naczelnego Wodza. Nie 
było wiele czasu: bitwa nad Niemnem 
dobiegała końca, wojska polskie przy- 
gotowywały się do pościgu. 

Z końcem września jeszcze raz pod 
jęto rokowania z Litwą w Suwałkach, 
gdzie oczekiwano przybycia komisji 
kontrolnej Rady Ligi Narodów. W trak 
cie rokowań wszedł w grę jeszcze je- 
den czynnik. Otóż w dniu 30. 9. dele- 
gaci polscy otrzymali instrukcję od sze 
а sztabu generalnego gen. Rozwadow- 
skiego, który podał, by delegacja pol- 
ska zaproponowała Litwinom wycofa- 
nie się z Suwalszczyzny i by zobowiąą 

+ zali się, że „w zamian za ustosunkowa- 
nie się Litwinów do proponowanych, 
żądań nie będziemy wojskowo zajmo- 
wali Wilna". Delegaci polscy zwrócili 
się w tej sprawie do Naczelnego Wo- 
dza, na co otrzymali odpowiedź, że 
„warunki podane przez gen. Rozwado 
wskiego nie odpowiadają życzeniom 
komendanta“ į „že delegacja ma trzy- 
mać się instrukcyj zawartych w liście 
Naczelnego Wodza. 

Ostatecznym wynikiem rokowań był 
układ z dn. 7. 10., który określił linję 
demarkcyjną, przyczem na odcinku od 
Poturc do Bastun działania wojenne 
miały ustać wtedy, gdy wojska sowie 

; ckie usuną się lub zostaną usunięte na 
wschód od linji kolejowej Wilno - Li- 
da. 

W dalszym ciągu przejdziemy do 
opisu porzygotowania i akcji zajęcia 
Wilna przez gen. Żeligowskiego. 

  

Przygotowanie akcji 
zajęcia Wilna 

Początków przygotowań akcji, zwią 
zanej z odzyskaniem kresów z Wil- 
nem, należy szukać w dniach przeło- 
mowych bitwy warszawskiej, gdyż już 
dn. 18 sierpnia, Naczelny Wódz wy- 
dał rokazy by wyciągnąć 1-ą litewsko 
białoruską dywizję ze składu 1-szej 
armji. Miała ona stanąć, jak pisze 
Marszałek Piłsudski („„Rok 1920“) „od 
razu jako straż przednia do oczyszcze- 
nia swej ściślejszej Ojczyzny od nie- 
przyjaciela". W tym czasie Naczelny 
Wódz przywrócił dywizji jej nazwę, 
gdyż przed bitwą warszawską, gen. 
Haller bez wiedzy Naczelnego Wodza 
nazwał ją ,„19-tą dywizją piechoty”. 

Z końcem sierpnia Naczelny Wódz 
nakazał zgrupowanie oddzielnie jedno- 
stek, które nazwano formacjami niere- 
gularnemi. Do tych zaliczono: 1-szą 
lit. biał. dyw. ochotn., 211-ty p. uł. i 
jazdę mjr. Jaworskiego. Rozkaz ten 
stał zapewnie w związku z zastrzeże- 
niami, które wysuwały mocarstwa 
sprzymierzone w sprawie dalszych 
działań na wschodzie Polski. Tym sa- 
mym rozkazem Naczelne Dowództwo 
podkreślało (N. D. 1. 9344-IJ1 z 29- 
VIII), iż „Podział na formacje regular- 
ne i nieregularne uwarunkowany jest 
trudnościami natury politycznej, zwią- 
zanej dałszą akcją poza t. zw. „grani- 
cę państwową Polski". 

Ostatecznie jednak operacje  pol- 
skie w bitwie nad Niemnem nie napot- 
kały na szczególny sprzeciw państw 
sprzymierzonych, w każdym razie nic 
w tej materji nie jest wiadomo. 

Z koncepcją bitwy nad Niemnem 
był związany również plan odzyskania 

(Dokończenie na str. 2-ej)
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kresów z Wilnem. Z tego powodu 1-a 
lit. biał. dyw. została zatrzymana w 
okolicy Lidy i nie wzięła udziału w 
pościgu po zwycięstwie za pobitą 3 
armją rosyjską. 

Poprzednio podkreśliliśmy szereg 
czynników, które utrudniały rozwiąza- 
nie w sprawie wileńskiej. Zdawało się 

wówczas, że narazie wykluczone jest, 

by Wilno dostało się w nasze ręce. 

Jednakże w tych dniach dojrzała osta- 

tecznie decyzja Marszałka Piłsudskie- 
go, który zdecydował się ustawić woj- 

sko — jak o tem później w odczytach 

wileńskich wspomina (1923) i „pop- 

chnąć do czynu, tak, jak tego chwila 

decydująca wymagała”. 
Do wykonania tego zadania Na- 

czelny Wódz wybrał generała  Żeli- 

gowskiego. 
Jednakże z uwagi na czynniki i 

okoliczności, o których poprzednio 

wspomniałem, gen. Żeligowski musiał 

podówczas wziąć całą odpowiedzial-. 

ność na siebie i tak akcję przeprowa- 

dzić, by wyglądała jako samorzutny 

czyn oddziałów kresowych. 

Z końcem września gen. Żeligow- 

ski został powołany do Głównej Kwa- 

tery Wodza Naczelnego w Białymsto- 

ku. W pociągu Marszałka Piłsudskie- 

go miała miejsce pierwsza konferen- 

cja w sprawie akcji zajęcia Wilna. 

Upłynęło jednak kilka dni, zanim gen. 

żeligowski przybył do oddziałów, któ- 

re przeznaczono do działań na Wilno. 

5-X została utworzona 3-cia armja, 

w skład której weszły oddziały pozo- 

stające na froncie przeciwlitewskim. 

Dowództwo tej armji objął gen. Si- 

korski. Oddziały znajdujące się na pra- 

wem skrzydle tej armji (1-зга dyw. 

lit. biał. i dyw. och.) utworzyły grupę, 

której dowództwo miał objąć gen. Że- 

ligowski. ; 

W dniu 6-X gen. Želigowski przy- 

był do Woronowa, do m. p. dowódz- 

twa 1-ej lit. biał. dyw. н 

Operacja, której główną częścią 

miała być akcja zajęcia Wilna, roze- 

grała się na rozległym froncie i zosta- 

ła w całości przygotowana przez Na- 

czelinego Wodza. 
3-cia armja gen. Sikorskiego miała 

pozostać nadal w pogotowiu naprze- 

ciw wojsk Litwy kowieńskiej i tem 

Samem zająć uwagę większej części 

sił litewskich, oraz zwrócić szczegól- 

ną uwagę na swoje prawe skrzydło w 

okoloicy Oran i zabezpieczyć tyły i 

flankę akcji na Wilno. To ostatnie za- 

danie wykonywała dywizja ochotnicza, 

która ponadto część swoich sił oddała 

pod bezpośrednie rozkazy gen. Želi- 

gowskiego. (201 p. p. dwie  baterje 

216 p. ap. i in.) 
Generał Żeligowski otrzymał: 1-szą 

dywizję lit. biał., oddziały z dywizji 

ochotniczej i 3-cią brygadę kawalerji . 

Prawe skrzydło gen. Żeligowskiego 

miała zabezpieczyć 3-cia dywizja le- 

gienów, której zasadniczem zadaniem 

było rozerwanie kontaktu między woj- 

sksmi litewskiemi i rosyjskiemi. 

Oprėcz wymienionych oddziałów, 

Naczelny Wńdz nakazał ściągnąć z in 

nych odcinków frontu dwa pułki ka- 

wzierji,, złożone z ochotników — kre- 

sowców (13-ty p. ułanów i 211-ty p. 

vł.), które dołączą się później do od- 

działów gen. Żeligowskiego. 

W ten sposób Marszałek Pitsu- 

ski zapewnił dostateczne warunki po- 

wodzenia akcji zajęcia Wilna. 

Jak już wspomniano, w dn. 6-X 

gen. Żeligowski przybył do Worono- 

wa, gdzie miał pierwszą konferencję z 

podległymi dowódcami, a w dniu 1.10 

udał się do Ejszyszek, dokąd przybyły 

właśnie oddziały dywizji ochotniczej. 

W tych dwóch dniach okazało się 

jednak, iż część dowódców nie zgodzi- 

ła się iść w tych warunkach razem z 

gen. Żeligowskim na Wilno. Nie chcieli 

oni iść z własnej woli, lecz żądali roz- 

kazów. Gen. Rządkowski, dowódca 

1-ej lit. biał. dyw. oraz płk. Dziewicki 

dowódca 3 brygady kawalerji oraz 

kilku innych oficerów odmówiło wzię- 

cia udziału w tej akcji. 

To stanowisko było zrozumiałe, je- 

śli się wniknie w ówczesne warunki. 

Wojna polsko-rosyjska kończyła się i 

wielu z tych oficerów zamykało w tych 

dniach chlubną przeszłość wojenną. 

Mieli oni już za sobą niejednokrotnie 

uznanie i zaszczyty; czyż mieli teraz 

zdecydować się iść na niepewność lo- 

su, z własnej woli, wyłącznie na pro- 

pozycję gen. Żeligowskiego? 

Przyszłość przedstawiała się tym 

ludziom, sądząc wedle zimnego rozsąd 

ku w barwach ciemnych; wszak już 

w dniu 7-X przyjechała delegacja oli- 
cerów zagranicznych z Wilna, z zapy- 

taniem, dlaczego dywizja rusza w kie- 

runku północnym. Natomiast w  niż- 

szych dowództwach w I i II brygadach 

L. b. dyw., jak i w oddziałach kreso- 

wych z dywizji ochotniczej (oprócz 

oficerów jednej baterji 216 pap.) nić 
było objawów załamania się wewnętrz 

nego „dowódców i oddziałów. Dowód- 

cy brygad: płk. Bejnar, ppłk. Rybicki, 

dowódca artylerji płk. Orłowski, mjr. 

Bobiatyński, dowódca wileńskiego p. 

i inni dowódcy pułków z całą goto- 

wością stanęli do akcji. 

Bvło to zrozumiałe: Przecież więk- 

szość tych dowódców prowadziła 

ochotników — kresowców do walki w 

imie szczytnych ideałów, związanych 

z oswobodzeniem kresów, a przyświe 

cających powstaniu i życiu 1-eį lit. 

biał. dywizji. 

Tej upragnionej chwili oczekiwano 

od wielu miesięcy, wierząc, iż Naczel- 

ny Wódz nie zapomni o kresach, które 

nazwał „ściślejszą Ojczyzną”. Zresztą 
nie mogło być inaczej, przecież więk- 
szość żołnierzy pozostawiła w Wilne i 
okolicy swoje domy i rodziny. 

W szeregach litewsko-białoruskiej 
dywizji panował entuzjazm i ochota do 
walki. 

Jednakże nastroje te nie dotarły jesz 
cze do gen. Żeligowskiego który z Ej- 
szyszek powrócił po p. 7. 10. do Woro 
niwa. Wieczorem tego dnia zostały wy- 
dane rozkazy do działań w dn. 8-X, 
niemniej jednak wahania jeszcze trwa- 
ły i pod wpływem odmowy niektórych 
dowódców przyłączenia się do akcji, 
gen. Żeligowski zwrócił się za pośred 
nictwem mjr. Stamirowskiego i płk. 
Zamorskiego z prośbą 0 interwencję 
odpowiednich czynników. Mjr. Stami- 
rowski meldował do Belwederu, że 
gen. Żeligowski natrafił na komplika- 
cje, których nie jest w stanie przeła 
iamać własnym autorytetem i żąda 
bezwarunkowo autorytetu wyższego *. 

Fonadto mjr. Stamirowski podawał 
(na podstawie wiadomości od ge. 

Żelsgowskiego) iż „powołani boją sie 

już postawienia w położenie bardzo 

trudne pod względem wojskowym i 
preszą o wojskowe rozkazy. 

Powyższe rozmowy odbyły się w 

nocy z 7 na 8-X 1920 r. Moment ten 

należy uważać jako krytyczny w lislo- 

ri wyzwolenia Wilna, gdyż do tego 

czasu realizacja akcji na Wilno Lvta 

pod znakiem zapytania. 
Ostatecznie tej nocy Naczelny Wódz 

nn» propozycję mjr. Stamirowskiego, 

zgcdził się, by, tę sprawę załatwił gen 

Sikorski, dowódca armji, w skiad któ- 

rej wchodziła grupa gen. Želigawskie- 

go, zaznaczając jednak, iż treść poda- 

nych depesz jest dla niego niezrozumia 

ła. 
Ostatecznie jednak nastąpiło prze- 

silenie, gdyż gen. Żeligowski zdecy- 

dował się niechętnych tej akcji po- 

zostawić na miejscu i sam z oddzia- 

łami dywizji lit. biał. i oddziałami 

przybyłemi z dywizji ochot. bez 3-ej 

brygady kawalerji ruszył w kierunku 

północnym, by w dniu 8. X. sforsować 

rzekę Mereczankę. W tej doniosłej de- 

cyzji leży drugi czyn gen. Żeligow- 

skiego, który w tej chwili nie mógł 

otrzymać formalnych rozkazów, ani 

od Naczelnego. Wodza, ani od gen. Si- 

korskiego i musiał sam zdecydować 

się iść na Wilno, mimo nasuwających 

się wielkich, niemal przytłaczających 
trudności i wszelkich wynikających 
stąd konsekwencyj, które w razie nie- 

powodzenia akcji, mogły okazać się 

zgubne dla tego, kto zą nią brał peł- 

ną odpowiedzialność prawną i histo- 
* ryczną. 

Przebieg akcji gen. 
Żeligowskiego 

W dniu 8. X. rano, oddziały pod- 

legające gen. Żeligowskiemu  ruszy- 
ły, by w myśl rozkazów z dnia po- 

przedniego storsować rzekę Mereczan 

kę. Oddziały przybyłe z dywizji ocho- 

tniczej, utworzyły grupę pod dowó - 

dztwem mjr. Zyndram  Kościałkow- 

skiego i podążyły z Ejszyszek przez 

puszczę Rudnicką do Rudnik. 
I brygada płk. Bejnara wysunęła 

się traktem na Wilno, mając w stra- 

ży przedniej miński pułk pod dowó- 

dztwem mjr. Tschernicha i 1 szwad- 

ron 3 p. s. k. por. Cziiczełowicza. 

Il brygada pułk. Rybickiego (gro- 

dzieński i nowogródzki pułki) ruszyła 

dwiema kolumnami w kierunku na Ja- 

szuny. 
Wiadomości o nieprzyjacielu po- 

siadano dokładn'e. Wiedziano, iż Wil- 
no posiadało silny garnizon (gdzie 
również znajdowało się dowództwo 
1-ej dywizji litewskiej), lecz na linji 
rzeki Mereczanki pozostawał tylko 
jeden bataljon 4 p. lit. piech., który 
go w trakcie działań wzmocniono je- 
szcze jednym bataljonem tego puł- 

ku. Na przedpolu, na południe od 

rz. Mereczanki była wysunięta słaba 

linja placówek litewskich, których roz 

lokowanie było znane lit. biał. dywi- 

zji. 
Przed południem dnia 8. X. prze- 

dnie straże l-ej lit. biał. dyw. z ła- 

twością odrzuciły placówki litewskie : 

niebawem podeszły nad rz. Mereczan- 

kę. Popołudniu dn. 8. X. nastąpiły wal- 

ki pod Jaszunami i Czetyrkami. Na li- 

nję bojową przybył gen. Żeligowski i 

osobiście oddziaływał na tok walki. 

Niebawem rzeka Mereczanka została 

sforsowana a nieprzyjaciel odrzuco- 

ny z pozycji, przyczem wzięto do 

niewoli jeńców i zdobycz. Jeńców tych 

odesłano bez broni do Wilna, by gło- 

sili, že 1-a lit. biał. dyw. nie idzie wal- 

czyć z Litwą, lecz wraca do domu. 

W tym dniu Litwini rozpoczęli 
ewakuację miasta jakby niedowierza- 

jąc swoim siłom i obawiając się może 
wybuchu powstania w Wilnie. Ogło- 
sili oni stan wojenny, oddając komen- 

dę miasta pułk. franc. Reboul. 

Wieści o marszu „zbuntowanej“ dy- 

wizji dotarły szybko do Wilna, bu- 

dzęc radosne podniecenie i gorączko- 

we oczekiwanie wśród ludności mia- 

sta. Litwini starali się osłabić ten 

nastrój, głosząc iż zajęcie Wilna przez 

litewsko białoruską dywizję nie ma 

widoków powodzenia, gdyż dyploma- 
cja litewska fakt ten odpowiednio 
uprzedziła. ` 

Faktycznie jednak w tej chwili nie 

było siły i żadna interwencja nie po- 
mogłaby zatrzymać marsz gen. Żeli- 
gowskiego. Marsz ten mogło zatrzy- 
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mać tylko zbrojne starcie, od którego 
Litwini się uchylali. 
: Gen. Želigowski dąžyt teraz, by 
jaknajprędzej stworzyć fakt dokonany 
i po sforsowaniu rz. Mereczanki chciał 
jeszcze tego samego dnia zająć Wil- 
no. jednakże po rozwadze doszedł do 
przekonania, że korzystniej będzie dać 
odpoczynek oddziałom i ruszyć na 
Wilno rano 9. X. 

Akcja w dniu 9. X. została dokład- 
nie przygotowana na odprawie do- 
wódców brygad w Śliżunach.  Usta- 
lono plan działań, który został poda- 
ny w rozkazie, przyczem do rozkazu 
dołączono szkic, własnoręcznie skre- 
ślony przez gen. Żeligowskiego. 

Główne zadanie otrzymała II bry- 
gada ppułk. Rybickiego, która miała 
uderzyć przez Niemież, by od płd. 
wschodu zaatakować Wilno. I bryga- 
da miała posuwać się wzdłuż toru ko- 
lejowego Lida - Wilno. Grupa mjr. 
Kościałkowskiego otrzymała ważne 
zadanie przerwania połączenia kole- 
jowego między Wilnem a Landwaro- 
wem i zabezpieczenia akcji na Wil- 
no od płd. zach. 

Rano dnia 9. X. grupa gen. Želigow 
skiego ruszyła w stronę Wilna. Nastrój 
był świetny. Wszystkie oddziały z 
ochotą maszerowały w nakazanych kie 
runkach. Generał Żeligowski udał się 
samochodem, towarzysząc kolumnie 
Il brygady. 

Około godz. 8 miński p. napot- 
kał na opór na wysokości wsi Dusie- 
niaty i wdał się w walkę, wspomagany 
ogniem I dywizjonu 1-go p. ar. por. 
Romiszewskiego. 

W międzyczasie II brygada, po star 
ciu pod Kotłówką ruszyła na Nie- 
mież nie napotykając większego opo- 
ru. Na czele brygady szedł grodzień- 
ski pułk pod. dow. płk. Bohaterewicza, 
zaś w odwodzie brygady podążał pułk 
nowogródzki ppułk. Waśkiewicza. 

Walki I brygady zwróciły uwagę 
oddziałów grupy mjr. Kościałkowskie- 
go, które przeszły przez rzekę Wakę 
w Pogirach i wykonywały swe zada- 
nie. Część oddziałów mjr. Kościałkow- 
skiego przyłączyła się do akcji I brv- 
gady. 3 

Około g. 11 strzały w ok licy toru 
kolejowego Wilno — Lida,ucichły: nie 
przyjaciel uchodził w sironę miasta. 
Na ten moment czekał por. Czuczuło- 
wicz, który zwołał swoich ułanów i 
razem z przednią strażą mińssiego puł- 
ku podążył ku Wilnu. 

W pewnej odległości od muista 
ukazał się pociąg pancerny litewski i 
bezskutecznie usiłowai zatrzymać na- 
sze oddziały. Po dr>*nych starcia 'H z 
patrolami litewskiem oddziały  zbli- 
żyły się ku przedmieściom Wi'1a. 

W między - czasie na trakt 2 lidz- 
kim zjawił się oficer francuski wysla- 
ny z Wilna przez płk. iranc. Reboul, 
który starał się zatrzyriać marsz Cd- 
działów 1-ej dywizii. — Oczywiście 
bezskutecznie. 

Około godz. 14 jako pie: vsze wpa- 
dły do miasta oddziały nmuńskiego p. i 
szwadron por. Czuczełowicza: Od- 
działy witane г еп лахтетм 17е 

ludność miasta przeciągnęły ulicami 
i osiągnęły ti. Mickizwicza. Tu padło 

jeszcze kilka strzałów od strony о- 

stu Zwierzynieckiego, « v! strony mo- 

stu Zielonego dał ogua litewski s»- 

mochód pancerny, lebawem i Litwi- 

ni ustąp'li za rzekę. 
W tym czasie od strony płd. zach. 

wpadła do miasta część oddziałów 
mjr. Kościałkowskiego. 

Wkrótce nadeszły do Wilna po 
zostałe pułki dywizji 2 o godz. 15 

szef sztabu dywizji wysłał następuja- 
cą depeszę: 

„Do D-twa 3-ej armii. 

z 1 dyw. 1. b. — 9. X. 7. 15 

Wilno zajęte przez oddziały gen. Że- 

ligowskiego. 
z r. Perkowicz 

kpt. i szef sztabu * 

Już o zmierzchu wkroczył do Wil- 
na wileński pułk strzelców. Przed Li- 
pówką dołączył się gen. Żeligowski i 
jechał wraz z major. Bobiatyńskim na 
czele. pułku ulicą Beliny, Ostrą Bra- 
mą, Wielką i Zamkową na plac Kate- 
dralny. 

Wśród niemilknących okrzyków, 

zasypywani kwiatami maszerowali 
strzelcy wileńscy z rozwiniętemi cho- 

rągwiami. jedną z nich ofiarowało te- 

mu pułkowi w 1919 roku społeczeń- 

stwo wileńskie a drugą chorągiew 

powstańców 1863 r., otrzymał pułk za 

bój pod Radzyminem. 
Wilno było wolne. 

Bolesław Waligóra 

WZROKORNETU DOZE ZET VIVA BEOTI 

  

WYNIK WYBORÓW W FINLANDJI. 

HELSINGFORS. (PAT) W-g da- 

nych obliczonych do chwili obecnej, 

wyniki wyborów do parlamentu przed- 

stawiają się następująco: Partje, stano 

wiące koalicję mieszczańską, zyskały 

10 mandatów, postępowcy 2 mandaty, 

socjaliści 3 mandaty. Szwedzka partja 

stracja 2 mandaty, agrarjusze 2 man- 
daty i wreszcie komuniści 11 manda- 

tów. 

TROCKI W BERLINIE? 

BERLIN. (PAT). — „Deutsche 
Ztg.' podaje pogłoskę, jakoby Trocki 
przebywał obecnie pod przybranem na 
zwiskiem w Berlinie. Prawdziwości tej 
pogłoski dotychczas nie udało się 
stwierdzić. 

Rząd litewski nie uznał umowy z Niemcami 
Dymisja ministra Zauniusa 

„KOWNO. (Pat). w dniu 8 b. m. powrócił z Genewy 
minister spraw zagranicznych Litwy p. Zaunius. O godz. 12 
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady ministrów pod 
przewodnictwem prezydenta Smetony. Min. Zaunius ziožyt 
szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad Ligi Naro- 
dów, a także przedstawił sprawę kłajpedzką. Rząd jednak 
nie zgodził się z wywodami ministra, który uważa za 
konieczne porozumienie się z Niemcami na znanych wa- 
runkach Wobec czego p. Zaunius złożył podanie © dymi- 
sję. W Kownie krążą pogłoski o odwołaniu również do- 
tychczasowego posła w Berlinie p. Sidzikauskasa, Który 
brał udział w rokowaniach w sprawie porozumienia z 
Rzeszą Niemiecką. 

Kryzys polityki litewskiej 
KOWNO. (Pat). „Rytas“ zamieszcza dłuższy artykuł, w którym omawia 

ostatnie porozumienie genewskie w sprawie Kłajpedy. Dziennik pisze, że po- 
rozumienie genewskie spotkało się z negatywną oceną i wyraźnie dowiodło, 
że polityka Litwy z orjentacją na Niemcy i Rosję sowiecką, od której spodzie- 
wano się pomocy przy odzyskaniu Wilna, zawiodła. Obecna sytuacja jest 

bardzo trudna i należy szukać dróg ratunku. W prasie i społeczeństwie mówi 
się o konieczności szukania przyjaciół wśród innych sąsiadów. 

Lotnicy polscy w Kownie 
KOWNO. (Pat). Lotnicy polscy, którzy wylądowali tutaj skutkiem zbłą- 

dzenia na balonie „Lwów”*', zostali przewiezieni do Kowna i znajdują się w 
szpitalu wojskowym, gdzie udzielono im pomocy lekarskiej. 

Zgon generała Radzinsza 
: RYGA. (PAT). —8 bm. w mocy zmarł wielki patrjota łotewski, szcze- 

ry i wierny przyjaciel Polski gen. Radzinsz. Gen. Radzinsz urodził się w roku 
1880. Karjerę wojskową rozpoczął w armji rosyjskiej i był jednym z bardzo 
niewielu Łotyszów, którzy ukończyli akademję sztabu generalnego. W czasie 
wojny o niepodległość Łotwy, śp. generał zajmował stanowisko szefa sztabu. 
W walkach pod Dyneburgiem, ściśle współpracując z dowództwem armji 
polskiej, wykazał swą wielką przyjażń, którą zachował do grobowej deski. 
W roku 1923 obejmuje staaowisko głównodowodzącego armji łotewskiej, a 
w ostatnich latach piastuje urząd dyrektora wyższych kursów  oficerskich,. 
Nie zważając na żadne zarzuty ze strony niektórych partyj, gen. Radzinsz 

* szczerze i otwarcie, jako dobry patrjota, zalecał kierownikom polityki łotew- 
skiej szukanie dróg zbliżenia z Polską. Zmarły był kawalerem Virtuti Militari. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę. 

Trzęsienie ziemi w Niemczech 
BERLIN. (Pat). Ubiegłej nocy około godz. 22.30 cała połać 

Niemiec południowych oraz z północnego i zachodniego Tyrolu 

nawiedzona została stosunkowo bardzo silnem trzęsieniem ziemi. 

Posuwając się przez około 10 min. fala z południa na północ, 

sięgnęło ono aż do Berlina, gdzie sejsmografy w Poczdamie wy- 

kazały drgnia o aplitudzie 0,10 mm. Najsilniej trzęsienie dało się 

odczuć w Norymberdze, gdzie obrazy pospadały ze ścian i w 
miejscowości Imst w Tyrolu, w której ukazały się na domach 

rysy, potłukły się szyby w oknach i między innemi spadły da- 

chówki z gmachu ratusza. W Monachjum odczuto dwa Silne wstrzą- 

sy trwające około 10 sek. W wielu miejscowościach wystraszeni 

mieszkańcy powybiegali na ulice. Ognisko tego trzęsienia znaj- 

dowało się, według obliczeń instytu sejsmograficznego, w Pocz- 

damie w odległogłości około 600 kim., a więc pomiędzy Frybur- 

giem. Friedrichshafen i Stuttgartem. Rzeczoznawcy przypuszczają, 

iż przyczyną tych wstrząsów było przesunięcie sąsiadujących z 
sobą głębokich warstw ziemi. Okolice, nawiedzone trzęsieniem, 

były już raz ogniskiem trzęsienia w roku 1913 I są dość często 

nawiedzane małemi wstrząsami. 

; БОВШНЫССВДЕЛИВИЕНЙ 

Rewolucja w Brazylji 
BUENOS AIRES. PAT. Rewolucjoniści zajęli porty Natal i Rocije. 

Według telegramów z Porto Allegre, miasto Pernambuco wpadło w ręce 

powstańców po 24-godzinnej walce. Telegram z Montevidee donosi, że 

powstańcy dokonali egzekucji na osobie wicegubernatora stanu Parana. 

Gubernator stanu Pernambuco uciekł drogą morską do Rio de Janeiro. 

Sztab generalny ogłosił listę zrewoltowanych pułków, wśród których więk- 

szość stanowią pułki pochodzące z Parany. 

W przededniu decydującej bitwy 
NOWY YORK. (Pat). Wjq. ostatnich wiadomości, do powsta- 

nia przeciwko prezydentowi brazylijskiemu, przyłączyło się już 

obecnie 10 stanów na ogólną liczbę 20. Trzy armje powstańcze 

posuwają się w kierunku, gdzie są zgromadzone wojska fede- 

ralne z zamiarem wydania im decydującej bitwy. Szczególne oży- 

wienie wojska powstańcze wykazują w stanach Parana i Santa 
Caterina. 

Rząd powołał rezerwistów, których liczba sięga 100 tysięcy. 

Komunikat rządowy Stwierdza, iż władze są pewne zupełnej I0- 

jalność 20 tys. wojsk regułarnych stolicy oraz całej marynarki. 
Główna kwatera powstańców zapewnia, iż armie są pewne zwy- 
cięstwa w San Paulo. 

Areszty i rewizje w Małopolsce 
LWÓW. (Pat). Prasa donosi z Przemyśla, że funkcjonarjusze 

policji przeprowadzili szereg rewizyj w gminie Bełwin, u prze- 

wodniczącego miejscowego Łuhu i u jednego z absolwentów 
gimnazjum oraz w gminie Maćkowice, w lokalu Proświty i u prze- 

wodniczącego miejscowego Łuhu. Wyniki rewizji nie są znane, 

ŁWÓW. (Pat). We wsi Szyły pow. Zbaraż aresztowała policja 
wczoraj trzech osobników w wieku od 17 do 26 łat, którzy two- 

rzyli bojówkę U. O. W. Jeden z nich był uczniem 8-klasowego 
gimnazjum. Podczas rewizji znaleziono wiele materjału obciąża- 

jącego. Wszyscy trzej są podejrzani © podpalenie w Szyłach. 
LWÓW. (Pat). „Gazeta Poranna” donosi ze Zborowa, że w 

Jeziernej aresztowano pod zarzutem akcji antypaństwowej byłe- 

go sekretarza Undo Mikołaja Kuźmina. 

Nowy zamach bombowy 
STANISŁAWÓW. PAT. Dnia 8 b. m. o godz. 3 nastąpiła ekspiozja ma- 

terjałów wybuchowych w parterowym domu „Proświty* w Fradze, powiatu 

Rohatyńśkiego, która uszkodziła ściany. Dochodzenie w sprawie powyższej 

jest w toku. 

  

NA FRONCIE 
WYBORCZYM 

SOCJALIŚCI NIEMIECCY NA ŚLĄ- 
SKU POPIERAJĄ CENTROLEW 

WARSZAWA, 8.10 (tel. wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, że niemiecka partja 
socjalistyczna na Śląsku przystąpiła 
do Centrolewu na okres wyborów do 
Sejmu i Senatu. Na listach Centrolez 
wu kandydować będą przedstawiciele 
socjalistów niemieckich. W okręgu 
Katowice będą kandydować z ramie- 
nia niemieckich socjalistów p. Peschke 
i Wangierek a w okręgu Królewska 
Huta pp. Herman i Sowa. 

Przy wyborach do sejmu śląskie- 
= niemiecka socjaldemokracja na 
ląsku pójdzie osobno. 

JAREMICZ I BOGDANOWICZ W 
BLOKU BIAŁORUSKO - UKRA- 

IŃSKIM 

. Mimo prób ze strony Rosjan za- 
wiązania bloku z» umiarkowanemi gru- 
pami białoruskiemi, leaderzy tych grup 
Jaremicz i Bogdanowicz wbrew inte- 
resom mniejszości białoruskiej i ro- 
syjskiej zawarli ugodę z ukraińcami 
i utworzyli wspólny blok wyborczy. 

Rosjanie stanowczo zapowiedzieli, 
że nie pójdą do wyborów z ukraińca- 
mi i na tem tle długotrwałe pertrak- 
tacje zostały ostatecznie zerwane. 

SZAPIEL ZERWAŁ Z CENTRO- 
LEWEM 

Czołowy kandydat Centrolewu w 
okręgu święciańskim b. poseł Szapiel 
zerwał ostatecznie ze stronnictwem 
Dąbskiego i przystąpił do grupy 
Adamowicza która ma znaczne wpły- 
wy w województwach wschodnich. 

, Wycofanie się Szapiela i Adamo- 
wicza w bloku wywołało wśród par- 
tyjników wielką konsternację. 

PIERWSZE ODEZWY 

Bund (socj. żyd.) pierwszy przy- 
stąpił po walki wyborczej wydając 
odezwę do robotników żydowskich, 
wzywając ich do popierania tej listy. 
Odezwa jest utrzymana w tonie b. 
radykalnym. 

Kongres zwalczania 
handlu kobietami 
WARSZAWA. (PAT). — Całe po- 

siedzenie przedpołoudniowe i większą 
część posiedzenia popołudniowego kon 
gresu zwalczania handlu kobietami i 
dziećmi poświęcono sprawie repatrja- 
cji prostytutek, znajdujących się poza 
granicami swego kraju. Międz. n. Biuro 
oraz Belgją popierały repatrjacje, na- 
potykając na ostry sprzeciw polskiej 
delegacji. — Pozostała część sesji po- 
południowej poświęcona była sprawie 
angażowania artystek do lokali zaba- 
wowych zagranicą oraz sprawie pa- 
szportów. Mówcy wyjaśniali, że artyst 
ki, zakontraktowane zagranicę, podie- 
gają często poważnym niebezpieczeń- 
stwom, zwłaszcza jeżeli zmusza się je 
do przebywania pośród publiczności i 
namawiania gości do konsumcji napo- 
jów wyskokowych. Przedstawiono ró- 
wnież interesującą propozycję ustano- 
wienia określorrego wieku, poniżej któ+ 
rego dziewczynie nie wolno byłoby u- 
sługiwać i występować w lokalach z 
wyszynkiem alkoholu. 

  

    

PAMIĘTAJ, ŻE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego й 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto | 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 

  

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 

WARSZAWA. (PAT) W 26-tym dnia 
ciągnienia 5 kl. 21-szej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły na ntr- 
mery następujące: 25 tys. zł. wygrał numer 

194,904, 10 tys. 40233, po 5 tys. 3156, 11658 
17586 104636 109474 oraz 156963. 

    

KOBIETA < ЛЕ 
POWINNA MIEC ZAW/ZE MA JWEJ T OALECIE 

FEMY 
KREM PERFUMIOWANY, IDEA 

ZBYTECZNE WŁOJY DEZ 
    

  

Jeneralne Zastępstwo na Polskę 
i w. m. Gdańsk 

Perfumerja Hurtowa 

A. MENDELSON i S-ka 
Warszawa, Nalewki 36.       
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GENERAŁ ŻELIGOWSKI 
Obok przytaczamy rozmowę, którą 

miał generał Żeligowski z przedstawi- 

cielami koalicji w dniu 9 października 

1920 r. Odpowiedzi generała, są świet- 

ne. Nie można było lepiej odpowiadać 

i żaden dyplomata, choćby miał @а 

każdej odpowiedzi 6 miesięcy czasu 

« na opracowanie i obmyślenie, lepiejby 

nie powiedział. Wtedy generał Żeli- 

rze. Zasadą przyjętą przez wszystkich, 

przez świat cały są dziś pokojowe sto 

sunki. Litwa kowieńska nie chce tych 

pokojowych stosunków i tych pokojo- 

wych stosunków między nami, a Lit- 

wą kowieńską niema. My teraz idzie- 

my zgodnie z „całym światem* bo my 

chcemy pacyfikacji, « a Litwa idzie 

przeciw niemu i ona wygrywa. 

  

Andrzejewo, gdzie generał Żeligowskijak Cyncynat zamieniwszy miecz na 

pług gospodaruje. Widok ogólny na dworek, 

gowski rozmawiał z „całym światem *, 

w tej przynajmniej skali o ile cały 

świat da się zmieścić w jednem miesz 

kaniu przy ul. S-to Jerskiej. I ten cały 

świat był przeciw nam. Wypowiedzie- 

liśmy mu wtedy walkę. — I wygraliś- 

my. 
To jest dla mnie najważniejszy 

morał sprawy wileńskiej. Racja była 

po naszej stronie, świat był przeciw 

nam. Poszliśmy przeciw całemu świa- 

tu i wygraliśmy. Przed kilku laty by- 

łem w Londynie i jeden znajomy za- 

prowadził mnie do jakiegoś wspania- 

łego klubu angielskiego. Gdyśmy uto- 

nęli w fotelach tej świątyni angielskie- 

go odpoczynku, luksusu i ciszy, wska- 

zał mi kilku siwych panów, którzy 

-4 na drugim końcu sali rozmawiali pół- 

głosem i powiedział: „oto są typowi 

Anglicy. Nie interesują się niczem, co 

jest poza Anglją, lecz każdy z nich nau 

czył się dwóch nazwisk polskich: 
Paderewskiego i Żeligowskiego. 

wet potrafią pisać nazwisko Żeligow- 

skiego. Strasznie na nas ciąży propa- 

gandowo to zajęcie Wilna w r. 1920*. 

Nie chcę bynajmniej zbyt dalekich 

konsekwencyj wyciągać z tych mora- 

łów, z tego, że sprawa wileńska wy- 

grana została wbrew opinji „całego 

świata* i że chociaż dotychczas spra- 

wa wileńska „ciąży na naszej propagan 

dzie'* — to jednak Wilno, to klucz do 

mocarstwowości polskiej i Polska bez 

naszego biednego, opuszczonego Wil- 

na jednak byłaby państwem — та!ет. 
o Ale załatwienie sprawy wileńskiej po- 
zostanie argumentem, że drogi, które 
są zgodne z „wymogami propagandy** 
i ze zgodą „całego świata* jakkolwiek 
może są najłatwiejsze, nie zawsze są 
jedyne. $ 

Dziś odczuwamy to na własnej skó 

*" PAMIĘCI 
Nic bliżej nie widziałem i sam 

udziału nie brałem. Poprostu pamię- 
tam trochę patrząc podówczas z tłu- 
mu cywilnych gapiów. Pamiętam je- 
sień wczesną i zimną, pożółkłe liście. 
Stoją mi przed oczami też, te same 
piaseczki podwileńskie i te same so- 
senki niskorosłe. Byłem w Oranach 
i Olkienikach, nad brzegiem Mere- 
czanki, kilka dni później w Wilnie, 
ale pamiętam mało, a dużo z tego 
chciałbym zapomnieć. Ni strategji 
wojennej, ni rozwijających się Wy- 

4 padków politycznych nie śledziłem. 
Poprostu czytałem książkę gdy mnie 
turkot karabinu maszynowego zerwał 
na równe nogi. Ale mało się kto ru- 
szył. Ludziom było „wszystko rów- 
BO: a strasznie „nadojadła* ciągła 
zmiana etykiety. 

Wilno w ostatnich dniach wyglą- 
dało, jakby się dźwigało z ciężkiej 

, ghoroby. Wybladłe pustemi ulicami, 
ledwo się po jezdni i chodnikach ru- 
Szające. Wojska litewskiego mało. 
Prawdę rzekłszy w ten czas wojny 
widziało się mniej oddziałów wojsko- 
wych, niż dziś, w czas pokoju. Raz 
żem przechodził, jak pod Ostrą Bra- 
mą stępa przejechał pluton huzarów, 
2 czapkami w garści, przy rosyjskich 
„Szaszkach* i niemieckich mundurach. 

„Pozatem snuli się oficerowie poje- 
dyńczo, żołnierze, białe i żółte kolo- 
ry widniały na czapkach. Milicja w 

Na-- 

oparty o parawan drzew. 

Wróćmy jednak do tej rozmowy 

generała Żeligowskiego z przedstawi- 

cielami aljantów. Jakież było obrzyd- 
liwe wówczas stanowisko tej Ententy. 

Nie chcieli nam dać Wilna. Dlaczego? 

„— Bo przeznaczali Wilno dla Rosji 

nie wiedząc jaką ta Rosja będzie i 

uważali państwo kowieńskie za pew- 

niejszego i odpowiedniejszego depo- 

zytarjusza terytorjum przeznaczonego 

dla Rosji, niż państwo polskie. Jakąż 

rację miał generał Żeligowski używa- 

jąc wyrazu „szacherki*. 

Politykę zagraniczną mierzy się po- 

awójnie: 1) ilością i jakością przeła- 

mywanych trudności, 2) rezultatami. 

Na rok 1920 przypada u nas maximum 

przełamanych bardzo ciężkich trudno- 

ści i duże rezultaty, bo przyłączenie 

do Polski wschodnich terytorjów. Były 

to lata, gdy Marszałek Piłsudski spra- 

wy wewnętrzne, konstytucyjne, socjal- 

ne rzucił na pastwę sejmowi, aby 
Sejm mógł się znęcać w tej dziedzinie 
nad interesami Polski, nad racją sta- 

nu państwa. Sam zaś rządził w woj- 

sku i decydujący miał wpływ na po- 

litykę zagraniczną. Od czterech lat 

Marszałek Piłsudski interesuje się 

przedewszystkiem sprawami wewnętrz 

nemi. 

W 1920 r. Marszałek Piłsudski 

zaproponował gen. Żeligowskiemu aby 

ciężar odpowiedzialności za sprawę 

wileńską wziął na siebie. Wybór był 

tak trafny. Generał Żeligowski, to 

prawdziwy syn tego kraju. Nie znam 

człowieka, w którym tutejszość ujaw- 

niałaby się z wiekszą, prawdziwszą, 

rzetelniejszą siłą, jak właśnie w ge- 

nerale Želigowskim. Nie lubię wyra- 

zów demokracja i demokratyzm, lecz 

przyznaję, że czasami i te wyrazy ma- 

zielonych opaskach. „Birute - Świte- 
zianka Rudnicki“, zmieniająca już po 
raz trzeci orjentację państwową, gra- 
ła od ucha kwartetem, a było tam 
pełno ludzi i cywilnych i wojskowych. 

Niesłusznie się dziś mówi w ko- 
munikatach o „oswobodzeniu od bol- 
szewików*. Bolszewików widziało się 
raczej pod eskortą bagnetów. Więzie- 
nie Antokolskie było niemi zapchane. 
To był ostatni etap, kiedy Pogoń 
Republiki Litewskiej przestała się już 
bać czerwonych band. Dezercja armji 
bolszewickiej zalewała Litwę. Ludzie 
ci bez broni a głodni uciekali setka- 
mi z własnych szeregów. podając się 
za zbiegłych jeńców Polski. Długo 
tego tolerować nie było sposobu. 
Spędzano ich jak bydło i otaczano 
drutami koncentracyjnych obozów i 
więzień. Bandytyzm na prowincji rósł, 
bezpieczeństwo malało, środki były 
znikome. Przy kompletnem wyczer- 
paniu materjalnem, znużeniu, moral- 
nem, spleenie i wileńskiem, „niechaj 
ich kaczki*, gruntowano stolicę Repu- 
bliki Litewskiej, która miała zabły- 
Snąć dawnemi promieniami Wielko- 
księżęcej Litewskiej korony. Nie szło. 
Wypadało orać w opornym i nie- 
wydajnym gruncie wileńskim, tylu języ- 
cznym i zdezorjentowanym do zgrze- 
bnej koszuli. Byle Jaszuny, Micha- 
liszki, Troki czy Mejszagoła, to inna 
orjentacja i inne prądy inne nastroje. 

Władze litewskie dokonywały licz- 
nych aresztów na prowincji. W  róż- 
nych posterunkach i komendanturach 
widziało się wiele kożuchów i sier- 

  
Ostatnia fotografija generala Żeligowskiego. Generał na ganku swego domu 

HISTORYCZNA ROZMOWA 
W dniu 9-go października 1920 roku 

wieczorem w parę godzin po wkrocze- 
niu do Wilna I-szej Litewsko-Białorus- 
kiej Dywizji przedstawiciele państw ob- 
cych, akredytowani przy rządzie litew- 
sklm, zaprosili generała Żeligowskiego 
na konferencję do mieszkania Misji 
Francuskiej, naprzeciwko hotelu Geor- 
gea. Generał Żeligowski zaproszenie 

przyjął I z kilku swoimi oficerami szta- 
bu udał się na konferencję. 

W sali znajdowało się kiłkadziesiąt 
osób z wyższym oficerem angielskim 
na czele. 

Po bardzo  oficjalnem powitaniu 
głos zabrał Anglik. Rozmowa toczyła 
się po francusku. Wszyscy stali. 

Anglik. Jakim prawem pan Ge- 
nerał zajął Wiino wtedy kiedy, Polska 
podpisała traktat w Suwałkach? 

Gen. Żeligowski. Polska nie 
mogła podpisywać żadnego traktatu 
nie pytając o zgodę mieszkańców tego 
kraju. Zająłem Wilno dlatego ażeby 
wrócić ludności ufracone prawa i dać 
możność wypowiedzenia się czego ona 
chce. 

Anglik. My jesteśmy przedstawi- 
clelami państw Ententy i bierzemy na 
sieble zabezpieczenie tu porządku. 

Gen. Żeligowski. Nie. Na to 
zgodzić się nie mogę. Nikt tu nie po- 

mięg chłopskich. Na ławkach siedzie- 
li ludzie podejrzewani ciągle o służbę 
w armji polskiej, to przechowywanie 
zbiegłych żołnierzy. Najgorzej było 
z oskarženiem „partyzan“! Żle brat- 
kul Każdy się przed pewną kulą w 
łeb wykręcał, wymigiwał, wyłgiwał, 
albo niewinność udawadniał. 

Z drugiej jednak strony zachowa- 
nie wojsk litewskich po wsiach było 
więcej niż poprawne. Do dziś dnia 
trudno usłyszeć skarg i | narzekań. 
Armja litewska, walcząc z ogromną 
trudnością wewnętrznej / karności, 
wprowadzała moment propagandowy, 
bardzo ważny na naszych obojętnych 
politycznie ziemiach, nie wyzyskiwa- 
ny przez żadną armję od r. 1914. 
Rabunki były rzadkością, ale nawet 
nie sypano kawaleryjskim koniom nie- 
młoconych snopów owsa pod nogi, za 
ser czy chleb płacono, starano po- 
prawność zachowania doprowadzić 
do ideału. 
Było to hasło obliczone na wzbudze- 

nie przekonania: „nareszcie swoi”. W 
praktyce się to nie udało i zreszto 
czasu nie było, ale wprowadzenie te- 
go momentu politycznego, mogłoby 
mieć wielkie znaczenie, jeżeli się zwa- 
ży, że jednak w armji polskiej domi- 
nowalo hasto--,„A la guerre comme a la 
guerre“! Co naprzykład w I-szym 
korpusie Dowbora doprowadziło do 
bardzo rozpowszechnionej gadki, jak 
długa i szeroka Białoruś, — „niama 
bolsz chalery, czym polskija liachjo- 
niery“. 

Podówczas armja polska  sforso- 

trzebuje robić porządku kiedy jesteśmy 
tu my, gospodarze tego kraju. 

Porządek tu zaprowadzę ja, a Pa- 
nów proszę jutro o godzinie 12-ej opuś- 
cić miasto. 

Anglik. A więc Pan nie uznaje 

państw Ententy, Pan nie uznaje prawa 
międzynarodowego. 

_ Gen. Żeligowski. Owszem 
mam największy szacunek dla' państw 
Ententy, lecz niepotrzebnie Pan nazy- 
wa te szacherki, które się tu odbywa- 
ją w naszej nieobecności prawem 
międzynarodowem. Prawo ludności 
pogwałcone przez obecny stan rzeczy 
będzie przez nas ugruntowane. 

Anglik. Na kimże chce się Pan 
oprzeć. 

Gen. Żeligowski. 
siebie I na nasze karabiny. 

Anglik (ironicznie). A skąd otrzy- 
maliście te karabiny? > 

Gen. Żeligowski. Najmnief od 
p. Lloyd Georgta i jego przyjaciół, bol- 
szewików. 

Do widzenia. Nie potrzebujemy tra- 
cić czasu na te niepotrzebne rozmowy 
Jutro o godzinie 12-tej proszę Panów 
opuścić miasto. 

Rozmowa trwała kilka minut. 
zajutrz wszyscy z Wilna wyjechali. 

Na samych 

wawszy Niemen od Druskienikami 
Szła na Lidę. Trzel a przyznać armji 
litewskiej, że walczyła z ogromnemi 
trudnościami w łonie własnych  sze- 
regów, bo wojna tego rodzaju jak z 
Polską była dla jednych żywiołowo 
popularną dia innych wprost ciężka i 
nie do pojęcia.. Kto swój, kto wróg? 

W owe czasy, a kto je pamięta ten 

wie, było to sprawą nader ciężką i 

pod takiem brzemieniem uginały się 
tornisty szeregów litewskich. Co tu 
gadać: brat spotykał brata... na froft 
cie.--Taki sam stosunek był do jeń- 
ców polskich: bardzo wrogi, albo 
wręcz braterski. 

W obecnym Kasynie Garnizono- 
wem przy ul Mickiewicza 13 mieściła 
się „Komendantura*. Urzędował Kur- 
kowski. 

Miasto było opustoszałe. Lokali 
pod biura i ministerstwa wbród i pod 
mieszkania luksusowe urzędników. 
Generalne przenosiny z Kowna do 
Wilna już się odbyły. Tem większy 
był cios dnia 8 października! 

Ewakuacja! 
Był to gorący dzień. W ciągu dwu- 

nastu godzin trzeba było ewakuować 
stolicę, przedmioty dnia powszechne- 
go, nadzieje przyszłości. Była to ewa- 
kuacja cywilna, bo jak się rzekło, 
armji nie było dużo. Naturalnie chaos 
panował ogromny, a na dworcu ścisk 
nie do opisania. W wagonach nie by- 
ło miejsca, Rodziny urzędników pozo- 
stały w Wilnie. Do wieczora wszystko 
ucichło, Miasto spało spokojnym ci- 
chym snem steranego wrażeniami 

ja swoje dobre, szlachetne, lepsze 

znaczenie. Takim demokratą, w naj- 

lepszem tego słowa znaczeniu jest wła 

śnie gen. Żeligowski. Nie jest demokra 

tą, dlatego, by chciał dawać sprawy 

skomplikowane trudne na rozstrzy- 

ganie ludziom  nieprzygotowanym i 

ciemnym. Nie jest takim  demokratą, 

który Bóg wie co plecie ludowi, aby 

cie spędził gen. Żeligowski w armji 

rosyjskiej. Było to życie szare, nudne 

jak deszcz jesienny, lecz przecież du- 

żo ludzi wychodziło z niego zaharto- 

wanymi, twardymi, z przekonaniami 

może mało różnolitemi, lecz głęboko 

ugruntowanemi.  Armja  austrjacka 

wpływała inaczej. Rozwijała jakieś za- 

miłowanie do intryganctwa, małostko- 

  

Andrzejewo. Dwór będący  obecnem inieszkaniem generała Żeligowskiego. 

sobie wśród tego ludu wyrobić popu- 

larność. Ale jest demokratą, bo na- 

prawdę szczerze, najszczerzej ludowi 

temu życzy. Żeligowski był naszym 

„tyranem*. Jakąż zyskał sobie miłość 

wśród ludu wiejskiego i miejskiego, 

jakąż dziś ma tu na Wileńszczyźnie 

popularność. W r. 1921 żydzi wileń- 

scy byli bardzo niechętnie do Polski 

usposobieni, a jednocześnie ich przed- 

stawiciele najszczerzej zapewniali, że 

wśród żydostwa Żeligowski ma całe 

uznanie i wszelkie sympatje.. 

Najlepsze określenie osoby  Żeli- 

gowskiego byłoby: „człowiek, który 

powoduje się i kieruje własną uczci- 

wością'. Ktoś powiedział, że każda 

wybitna, historyczna osobistość jest 

podobna do innej, że są jakby szeregi 

osobistości historycznych jednego typu 

W generale Żeligowskim znajdujemy 

jakieś kościuszkowskie akcenty. Takie 

same przywiązanie do ludu, obowiąz- 

kowość, skromność osobista. Bardzo 

dużo ma z tego słodkiego bohatera, 

któremu dopięła skrzydła legenda. Ży- 

wość , snobizm , —- czyli cechy, któ- 

rych postać takiego generała Żeligow- 

skiego jest najjaskrawszem  zaprze- 

czeniem. Nad postacią gen. Żeligow- 

skiego jak duchy przeszłości i wycho- 

wania stoi ta twarda służba w szarej 

masie armji rosyjskiej i dzieciństwo w 

szlachectwie  tutejszem,  litewskiem, 

grodzieńskiem, znamionowanem proste 

mi, nieefektownemi, powściągłiwemi, 

lecz przecież gorącemi sentymentami. 

Szlachcic tutejszy co raz pokochał w 

dzieciństwie, nie  odkocha nigdy. 

Zeligowski kochał i kocha ten kraj. W 

czasie pochodu na Wilno nawet jeń- 

ców Litwinom odsyłał, rękę zgodną do 

nich wyciągał. W jego bohaterskiem 

zajęciu Wilna, w jego triumfie z oswo- 

bodzenia woli ludności z szacherek 

dyplomatycznych nie brakło i cierpie- 

nia z powodu przepołowieńia kraju, 

zostawienia takich samych identycznie 

dachów słomianych i zaścianków po 

tamtej złej, niezgodnej, rienawiścią 

karmionej stronie. Cat. 
    

  

człowieka. Ale już od rana gorączko- 
wo oczekiwano zmian. ; 

Zarechotał pierwszy kulomiot i za- 
raz umilkł. Gdzie? Podobno na lidz- 
kim gdzieś trakcie. Pozatem panowała 
cisza. 

Zajęcie Wilna odbyło się zupełnie 
inaczej niż tylekrotne od r. 1915 zmia- 
ny. Nie było wielkich przemarszów 
wojsk, zgiełku, rabunków, huku wy- 
sadzanych mostów, ni strzałów arma- 
tnich. 

Zerwałem się na urywane strzały 
karabinowe od strony dworca docho- 
dzące. Pobiegłem w tamtą stronę. Kil- 
ku żołnierzy litewskich ostrzeliwując 
się przebiegało przez tor kolejowy. 
Jeden z nich szedł w nowym, ładnym 
mundurze, bez broni z wystraszoną 
twarzą. Oddał karabin jakiejś dziew- 
czynie, która go _ prowadziła. 
Nie wiedział co ma z sobą zrobić. 
Ani jednego słowa po polsku; poro- 
zumiewał się na migi. Kilka bab i słu- 
żących wiecowało na temat co z nim 

uczynić.Zdecydowano, że „szkoda czło- 
wieka”, a że żadna z kobiet po litew- 

sku nie umiała, wskazano mu na migi 

kierunek, w którym może uchodzić. 
Dziewczyna obładowana karabinem i 

patrontaszem z dumą pobiegła do 
miasta. Bardzo rzadkie dochodziły 
pojedyńcze strzały. Pozatem nikogo 
nie było widać. : ` 

Na ulicy wielkiej leciał tłum wy- 
rostków: Trzech z nich trzymało ka- 

rabiny wysoko ponad głową. Wrze- 
szcząc biegli w kierunku ul. Zamkowej 
skąd dochodziły wystrzały. Tłum 

  

zwolna poczynał się zbierać i wyle- 
gać z domów. Nagle przemknął sa- 
mochód, w którym zamigotało francu- 
skie kepi i angielska czapka. Wszyst- 
ko parło na Plac Katedralny. 

Pierwsi ułani. Zamachano czapka- 
mi. Tu i ówdzie wołano — „niech 

żyją”! _ 
W Cielętniku, samotny leżał żoł- 

nierz litewski. Leżał opodal dawnego 
pomnika Puszkina, leżał zabity. Skur- 
czone nogi, twarzą na zgiętym ramie- 
niu, druga ręka daleko odrzucona. 
Ktoś mu czapką z żółtym otokiem 
nakrył czaszkę, pewnie przebitą kulą. 

Z ulicy Mickiewicza dochodziły 
ciągłe owacje na cześć pojedyńczych 
ułanów, galopujących tam i napowrót. 
Ruszyli nagle do mostu Zielonego. U 
wylotu ul. Nadbrzeżnej zebrał się 
tłum gapiów, który rósł z każdą mi- 
nutą. Przy wejściu na most Zielony 
leżał drugi trup żołnierza litewskiego. 

W chwili gdy kilku ułanów zbli- 
żyło się do mostu, nagle od strony 
kościoła św. Rafała, z ulicy Wiłko- 
mierskiej zarechotał straszliwie Ękara- 
bin maszynowy. Celownik brał górą; 
kule uderzały w mury domów, dzwo- 
niły w wiązaniach mostu. 
rzucił się do ucieczki, do bra! ale 
bramy zamknięto, kładzono się na 
ziemi lub zbiegano do Wilji. 

Za chwilę rechot ustal. 
działo na zdobytym szańcu. 

Ostatnie 
m. 
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ECHA KRAJOWE 
NOWE - TROKI 

— Uroczyste przekazanie szpitala sej- 
mikowego Państwu. Historję szpitala w 
Trokach podawałem już niejednokrotnie. 

Przed rokiem czyniłem wprost alarm, że 

szpital ów jest w przededniu likwidacji, gdyż 
niema istotnie na ten cel funduszów. Roz- 

poczęły się wówczas starania miejscowego 

społeczeństwa u władz. Szczególnych  sta- 

rań dołożyli: p. hr. J.. Tyszkiewiczowa, ks. 

dziekan Malukiewicz, burmistrz p. Łako- 

wicz, dyr. banku lud. p. Zajączkowski i 

inni. 
Sprawę tę poparł gorliwie p. wojewo- 

da Wł. Raczkiewicz i w dniu 6 b. m. na- 

stąpiło uroczyste przekazanie szpitala sej- 

mikowego Państwu. BC 
Szpital odrestaurowano do najwyższych 

granic, wyposażono . go w najnowsze u - 
urządzenia techniczne, chirurgiczne i t. d. za 

rzadzono m. in. studnię artezyjską głęb”- 

-kości 82 m., bowiem odczuwano stale 

brak wody. Łączne koszta: odrestaurowania 

szpitala wynoszą przeszło 60.000 zł. jest 

to neįwiekszy i najlepiej urządzony  szpi- 

tal w naszem województwie. Jest on po- 

zatem, jak wyraził się nacz. wydz. zdro- 

wia dr. Rudziński „wzorowym  Szpitaier1 ! 

szkołą higjeny*. у 
W dniu 6 b. m. zebrali się w gmachu 

szpitala przedstawiciele miasta, szkół, wcej- 

skowości, duchowieństwa wszystkica  wy- 

zrań, samorządu gminnego i t. d. || 

Z pośród licznie zebranych gości хац- 

wažyl'šmy również p. hr. ). Ty szkiewiczo- 

wą z Zatrocza. > 
O godz. 12 min. 30 przybył z Wilna 

staresta pow. Wileńsko - Trockiego _; .Rad- 

wański, o 13 zaś p. wojewoda Raczkie- 

wicz, w towarzystwie osobistego sekretarza 

p. Wendorfa, nacz. wydz. zdrowia p. Ru- 

dzińskiego i nacz. wyznań p. W. Piotrowi- 

cza. Uroczystego poświęcenia szpitala 'do- 

konał ks. dziekan Malukiewicz, dziękując ser 

decznie p. wojewodzie w imieniu  całzgo 
społeczeństwa za realizację sprawy. 

W odpowiedzi p. wojewoda podkreslił 
znaczenie Trok i życzył pomyślność ich 
rozwcjowi. W księdze pamiątkowej skse- 
ślił p. wojewoda następujące słowa: „Z pra- 
wdziwą przyjemnością miałem możność 
stwierdzić, że nowa placówka w frokach 
rokuje pomyślny rozwój naszego szpitalni- 
ctwa“. 

Po dokonaniu uroczystości i dokładnem 
zwiedzeniu szpitala wraz z jego zabudowa- 
niami (pralni, kostnicy, studni arte iej 
it. d.), odbyła się herbatka i wspólna fo- 
tografija, росхет  opuszczono szpital, że- 
gnając arcymiłego gospodarza dr. S. Kra- 
snycha, naczelnego lekarza. 

Szczęść Boże nowej placówce! 
— Powstanie Komitetu BBWR.  5-go 

b. m. odbyło się tu walne zebranie — пие- 
szkańców, w! liczbie 200 osób i wyłoniło Ko- 
mitet wyborczy BBWIR_w następującym skła 
dzie: przewodn. dr. Paczkowski, sekretarz 
p. Jan Korny, pp. J. Garło, Kamiński, Kor- 
ny, Józef Zajączkowski, Błażewicz, Markie- 
wicz, Tarasiewicz, Łakowicz, Jankowski i 
inni. 

6-go zaś ukonstytuował się Komitet stały, 
obwodowy na terenie gminy i m. Trok. Na 
przewodniczącego wybrano p. Kornego, na 
sekretarza p. Kamińskiego. 

— QObchód dziesięćlecia uzyskania  nie- 
podległości. Ukonstytuował się tu Komitet 
do obchodu 10-lecia uzyskania  niepodle- 
głości. Na czele Komitetu stoją: burmistrz 
Łakowicz, wójt Zajączkowski, ks. wikary 
Wieliczko, dyr. banku J. Zajączkowski, ułłu- 
hazan Firkowicz, notarjusz Nowosielecki i 
por. Świętorzecki. Ą 

Wczasie posiedzenia zebrano na meljo- 
rację cmentarza wojskowego i na tabliczkę 
pamiątkową 100 zł. 

Piękną myśl rzucił przedstawiciel KOP-u 
por. Świętorzecki usypaniaj kopca na cmen 
tarzu wojskowym przez dziatwę szkolną. 
Myśli tej przyklaśnięto. Będzie to  orygi- 
nalny i naprawdę pamiątkowy pomnik 
ad aeternamrci memoriam. 

—Dziesieciolecie służby _ duchownej 
ułłu - hazana Firkowicza w irokach. 12-70 
b. m. ułłu - hazan Firkowicz, obchodzić 
będzie 10-lecie służby duchownej w T*to- 
kach. 

Na uroczystość tę przybędą przedstaw 
ciele wszystkich  parafji karaimskich Rze- 
czypospolitej ze J. E. Szapszałą na czele 

Ułłu - hazanowi Firkowiczowi życzę 
drogą — ad multos annos. J. Hopko 

      

tą 

—Szkola jako uczczenie 10-lecia Sejmi- 
ku Wileńsko - Trockiego. Sejmik Wileńsko- 
Trocki postanowił na ostatniem swem po- 
siedzeniu ufundować w powiecie szkołę po- 
wszechną, jako symbol uczczenia  dziesię- 
ciolecia istnienia Sejmiku. 

Szczegóły będą omówione g ji na najbliž- 
szem posiedzeniu. J. B. 

ŚWIĘCIANY 

— Zmiany personalne w Koinendzie P.P. 
Dotychczasowy zast. komendanta powia- 
towego Pol. Państw. aspirant Bibi », zostaje 
przeniesiony na stanowisko kiercwnika ko- 
"msarjatu w Turmontach. Na mieisce espi- 
rarta Bibiłło został miano wany komen- 
danta Pol. Państw. na pow. święcia"ski 
aspirant Wilhelm Lebel. 

— Zbiory ziemniaków w pow. Święci. ń- 
sk'm zaj owiadają się nienajgoss:-» pomimo 
nadm'u:rej ilości kartofli zgniłr.h i ro- 
ba-zliwych. Jak donoszą naszzmu karespon 
dentowi święciańskiemu z powiatu kopanie 
karicfii jest już na ukończeniu. 

— Litwini oficjalnie nie biorą udziału 
w wyborach do Sejmu. Dowiadujemy się, 
że Litwini żadnej swej listy wyborczej W 
okręgu Nr. 64 nie zgłoszą i oficjalnie udzia- 
łu w wyborach do Sejmu nie wezmą. 

— Przeniesienie nauczycieli. _ Według 
uzyskanych informacyj, które częściowo zo- 
stały sprawdzone, dowiadujemy się, że Z 
niewytłomaczonych i bliżej nieznanych przy- 
czyn szereg nauczycieli szkół powszechnych 
na terenie powiatu święciańskiego zostało 
przetransportowanych do innych miejscowo- 
ści. Wątpimy aby częste przenoszenia i 
tranzlokacje młodych sił nauczycielskich dla 
„dobra sprawy”, czy też dła „dobra szko- 
ty“, wpłynęły korzystnie na wewnętrzne 
życie szkolne. 

— Obława na wilki. Oczekiwane przez 
ludność powiatu  Święciańskiego obławy 

       

na wilków zostaną zorganizowane już wcze- 
sną jesienią r. b, 

Dowiadujemy się, że Rada gminna w 
Kołtynianach na ostatniem posiedzeniu uch- 
waliła prosić p. Mydlarza — starostę po- 
wiatu, aby w drodze administracyjne za- 
rządził obławę na terenie gminy  kołtyniań- 
skiej. P. Starosta przychylnie odniósł się 
do prośby Radnych, wobec czego należy 
oczekiwać w najbliższych dniach obławy.( 

jak 
— Zbytnia gorliwość Pana Inspektora Za- 

kładu Ubezpieczeń Pracowników  Umysto- 
wych. Wszyscy dobrze wiedzą, że dzisiaj 
instytucja, lub przedsiębiorstwo obciążone 
jest szeregiem Świadczeń socjalnyca — na 
Kasę Chorych, Zakład Pracowników Umy- 
słowych, zakład od wypadku, Fundusz Bez- 
robocia i t. d. 

Ale rzecz jeszcze nie w tem, bo sko- 
ro są Ustawy, to trzeba je wykonywac, 
na rzecz, że te świadczenia mogłyby 
połączone w jedno i toby dało możność z 
jednej strony zaoszczędzenia tak dużych wy- 
datków na administrację, a z drugiej stro- 
ny przedsiębiorstwom i instytucjom w ko- 
sztach ich prowadzenia. W tym wypadku 
chodzi o co innego. Ustawy płoszą wy- 
raźnie, kto za kogo ile ma płacić lecz taki 
Pan Inspektor przyjeżdża na kontrorę i mó- 
wi, że Ustawa to nic, a ja to co innego 

Otóż konkretnie wypadek miai miejsce 
w „Rolniku*, w Święcianach. Któregoś dnia 
przyjechał Pan Inspektor z Zakładu  Pra- 
cowników Umysłowych, wszedł do sklepu 
i sporządził protokuł — га nieubezp'eczenie 
niektórych osób. Nic nie pomogły  tioma- 
czenia i dowody, ztobił swoje i odjechał. 
W rezultacie została wymierzoną kara. Jak 
się okazało wcale niesłuszna, ponieważ 050- 
by te, jak członek Zarządu (bez  wyna- 
grodzenia), robotnik magazynowy i panna 
ekspedjentka (ponieważ nie ma przepisanych 
kwalifikacyj) nie podlegają ubezpieczeniu. 

Proszę Państwa, gdzie tu racja? gdzie 
jest nadużycie Ustawy? 

Chyba tylko zbytnia 
jeszcze gorzej nieznajomość 
wiązków. 

  

  

gorliwość, albo 
swych _ obo- 

BIG. 

POSZUMIEŃ 

Kółko Rolnicze. Podajemy poniżej spra- 
wozdanie roczne, prac Kółka za okres bud- 
żetowy od 1. IV. 1929 r. do 1. IV. 1980 r. 
które było złożone w dn. 23. IV. 1930 r. w 
obecności 32 członków 18 osób gości w tem 
przedstawiciela Okr. Tow. Kół i Org. Rolni- 
czych w Święcianach oraz p. Wójta gm. Koł- 
tyniańskiej i innych i zostało przyjęte do 
zatwierdzającej wiadomości przez zebranych. 

Sprawozdanie: Zarząd, obecny został 
wybrany dnia 20. I. 1929 r. w osobach p. 
Błażys Justyn prezes — p. Ankianiec Broni- 
sław zast. prezesa — p. Brzozecki Jan sekre- 
tarz i skarbnik — p. Rudziński Władysław 
zast. sekretarza, 

Zarząd kontynuował swą pracę 
następującego planu: 

a) Rozszerzenie organizacji, 
b) Oświata rolnicza i uświadamianie ogółu, 
c) Pomoc dla członków. 
1. Rozszerzenie organizacji prowadziliśmy 

w dwóch kierunkach: wewnątrz swojej orga- 
nizacji i na zewnątrz, przez zakładanie bra- 
tnich organizacyj n. p. pozyskaliśmy w ciągu 
roku 28 nowych członków, zaprowadziliśmy 
biurowość według wzorów wskazanych przez 
Okr. Tow. Kół i Org. Rol. 

Na zewnątrz przy pomocy Kółka powsta- 
ły trzy nowe organizacje t. j. Kasa Stefczy- 
ka dn. 14. V. 1929 r. — Koło Gosp. Wiej- 
skich dn. 9. X. 1929 r i Koło Młodzieży 
Wiejskiej dn. 12. I. 1930 r. 

IL Oświata rolnicza w b. r. była u nas 
prowadzona planowo i dała nastepujące re- 
zultaty: z działu teoretycznego przeprowadzo- 
ny był u nas kurs dn. 6i 7 IV. 1929 r. z 
70-ma słuchaczami, wykładało 3 prelegentów 
agronomów, pozatem stale mieliśmy w  ka- 
żdym miesiącu po dwa referaty z różnych 
dziedzin wygłyszane przez różnych fachow- 
ców — prenumerujemy 5 egzemplarzy pism 
rolniczych jak „Przewodnik Gospodarski* i 
„Tygodnik Rolniczy“, oraz wiele innych 
pism. Czytelnictwo dosyć rozpowszechnione, 
mamy przydzieloną bibljotekę 100 tomów — 
z tego, w ciągu 6 miesięcy przeczytali człon- 

według 

- kowie 367 książek fachowych. 
Z działu oświaty praktycznej, prowadzi- 

my 3 gospodarstwa pokazowe u pp. Rudziń- 
skiego Jana, Rudzińskiego Józefa i Błażysa 
Justyna prezesa Kółka (założone w okresie 
sprawozdawczym). 

Prowadzimy rachunkowość rolńiiczą we- 
dług wzorów Wil Tow. Rol.—w czterech go- 
spodarstwach. Z ramienia naszego Kółka pro- 
wadzone były 3 zespoły konkursowe (przo- 
downikami byli członkowie Kółka) z tych 
zespołow 2 otrzymały nagrody, dwie pier- 
wsze, dwie, drugie i jedną trzecią oraz dy- 
plom honorowy. W zespołach, jeden z człon- 
ków Zarządu Kółka prowadził akcję zakłada- 
nia poletek doświadczalnych wśród członków 
Kółka jak i poza terenem naszego Kółka, aż 
w czterech gminach powiatu (Rudziński Wła- 
dysław) a mianowicie w gm. święciańskiej, 
kołtyniańskiej, zabłociskiej i  daugieliskiej. 
Jeden z członków Kółka Rolniczego posiada 
buhaja własnej hodowli, rasy czerwono-pol- 

skiej, który otrzymał dwie nagrody na wy- 

stawach i został uznany jako zarodowy. 

Wysłaliśmy delegatów na zjazdy org. 
roln. w Święcianach i w Wilnie, oraz pięciu 

członków Kółka zwiedziło P.W.K. w Po- 
znaniu — prowadzimy punkt czyszczenia 
zboża (przeczyszczono zboża około 20 tys. 
klg. w okresie sprawozdawczym, przytem 
prowadzi jeden z członków sad wzorowo- 
pokazowy i mamy  2-ch korespondentów 
rolnych do urzędu statystycznego. 

Ш. Pomoc członkom, okazało Kółko przy 
zakupie nasion na kredyt na ogólną sumę 
5.000 zł. Korzystało z tego 31 członków — 
rozdano członkom bezpłatnie 5 worków 
kaimlu na doświadczenia na łąkach. Człon- 
kowie korzystają ze zniżki 50 proc. przy 
czyszczeniu zboża w punkcie czyszczenia i 
innych ułatwień. Przytem nadmienić musi- 
my, że na skutek wpływu prac Kółka w r. 
b. została skomasowana ostatnia wieś na 
terenie działania Kółka. 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej podkre- 
śliło, dodatnie wyniki pracy zarządu znajdu-, 
jąc wszystko w porządku. — Stan kasy: 
wpływy 169 zł. 89 gr. — wydatki 156. zł. 
87 gr. — pozostało w dniu sprawozdania 
14 zł. gr. 2. J. Błażys. 

  

zwróć się do Komitetów Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 
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Walka o wolność mórz 
New York, we wrześniu 

Kiedy w XVII stuleciu Grocjusz 
formułował przeciw Anglji swoje sła- 
wne zasady mare liberum, spór O wol- 
ność mórz dotyczył nietylko żeglugi w 
czasie wojny, ale także w czasie po- 
koju. Dziś podstawy prawa międzyna- 
rodowego morskiego w tym drugim 
wypadku są już ustalone i powsze- 
chnie szanowane. Trwa jednak spór 
1a temat wolności mórz w czasie woj- 
ny, a głównymi w tym sporze strona- 
nii, już od lat zgórą stu, są Wielka 
Brytanja i Stany Zjednoczone. Spór to 
groźny, bo w 1812 r. spowodował 
drugą wojnę angielsko - amerykań- 
ską; bo w 1865 r. (sławna afera Ala- 
baty) o mało nie spowodował trze- 
ciej; bo w latach 1915—16 dyskusja 
między Waszyngtonem a Londynem 
na ten temat była dla sojuszników 
dość niepokojącą; bo wreszcie w kwie 
tniu 1928 r. pułkownik Edward M. 
House pisał na łamach londyńskiej 
Contemporary Review, że „sprawa 
wolności mórz kryje w sobie i na przy 
szłość jedyn'e niebezpieczeństwo woj- 
ny angielsko - amerykańskiej. 

Odkąd Anglja rozwinęła swój han 
del zamorski, odkąd zdobywać za- 
częła coraz to nowe i coraz dalsze 
posiadłości, stając się potęgą świato- 
wą, panowanie na morzach stało się 
dla niej poprostu nakazem życia. 
Współzawodnicy hiszpański, holender- 
ski, francuski, a — w czasie ostatniej 
wojny. — niemiecki kolejno zostali u- 
sunięci. Rozbicie „Wielkiej Armady“ 
(1588), Trafalgar i Scapa Flow — to 
rezultaty jednej i tej samej polityki. 
Czy te same przyczyny i w przyszło- 
ści sprowadzą te same skutki? Czy 

dojdzie do pojedynku angielsko -ame- 
rykańskiego o wolność mórz? Dla « 
cywilizacji i ludzi białych byłaby to 
wielka katastrofa. Żaden odpowie- 
dzialny mąż stanu ani w Anglji ani w 
Ameryce świadomie do takiej ostate- 
czności nie popycha; przeciwnie: w 
cbu krajach ludzie wybitni i przewi- 
dujący pracują nad trwałem, pokojo- 
wem rozwiązaniem sporu o the fre- 
edom of the seas. 

Historyk angielski sir E. T. Pig- 
gott twierdzi, że „kontrola - handlu 
państw neutralnych w czasie wojny 
jest prawem, z którego Anglja nigdy 
nie zrezygnuje” Kontr-admirał E. A. 
Taylor pisze na łamach  Nineteenth 
Century and After (styczeń 1929): 
„Presja gospodarcza jest głównem na* 
rzędziem zmuszenia przeciwnika : aby 
prosit 0 pokėj.... Dlatego kontrola 
handlu państw neutralnych ze stro- 
nami walczącemi jest konieczna ''.... 
Tak interpretować zasadę wolności 
mórz może tylko mocarstwo posiada- 
jące najsilniejszą na świecie  mary- 
narkę, a takiem właśnie mocarstwem 
była aż do ostatniej wojny Wielka 
Brytanja. Rozbudowując swą flotę, 
Admiralicja brytyjska stosowała przed 
wojną zasadę two powers standard, 
to znaczy, że flota angielska powinna 
być zawsze conajmniej równa flotom 
dwu najsilniejszych państw morskich 

Teza amerykańska, konsekwent- 
nie od wieku zgórą broniona, jest tezie 
angielskiej krańcowo przeciwna. We- 
dług teorji Stanów Zjednoczonych, w 
razie wojny jedna strona walcząca 
ma prawo ogłosić blokadę brzegów 
strony drugiej, ale, pozatem morza 
i handel międzynarodowy są zupełnie 
wolne. Prezydent Wilson, formułu- 
jąc tezę Ameryki w drugim ze swych 
„Czternastu punktów”, przewidywał og 
raniczenie wolności mórz tylko ia wy- 
padek „akcji międzynarodowej, ma- 
jącej na celu wykonywanie układów 
miedzynarodowych“. Na Konferencji 
pokojowej p. Lloyd George bardzo 
zręcznie tem zastrzeżeniem operował 
i doprowadził do tego, że Wilson za- 
niechał właściwie bronienia  histo- 
rycznej tezy amerykańskiej, albowiem 
sądził , że wszystkie * cywilizowane 
państwa świata przystąpią do Ligi 
Narodów i że w jej łonie porozumie- 
ją się łatwo co do sposobów  zbio- 
rowego wystąpienia przeciwko napa- 
stnikowi. 

Gdyby ta hipoteza się urzeczywi- 
stniła, spór na temat wolności mórz 
uległby zasadniczej ewolucji, a nawet 
zostałby właściwie rozwiązany. Wie- 
my jednak, że przewidywania Wil- 
son'a się nie sprawdziły, bo Senat 
amerykański był zdania, że Stany Zje 
dnoczone nie powinny gwarantować 
pokoju poza swemi granicami nig- 

dzie i nikomu. 
wrażenie, że nazajutrz po wojnie 
światowej Amerykanie zamierzali 
znaleźć: rozwiązanie odwiecznego spo 
ru na drodze zbrojeń morskich... Roz- 
porządzając najsilniejszą na świecie 
ilotą mogłyby niewątpliwie Stany 
Zjednoczone skutecznie w razie po- 
tizeby bronić swej tezy. Ale zbyte- 
czne (est podkreślać, jakie niebez 
pieczeństwa dla pokoju pociągnęła 
by za sobą próba takiego rozstrzy- 
gnięcia sprawy wolności mórz. Anglja 

Przeciwnie, miało się 

mogąca się wyżywić własnemi  siła- 
mi tylko przez dwa dni w tygodniu, 
straciłaby wówczas: charakter na- 
prawdę niezależnego mocarstwa. Bez 
wojny nie zgodziłaby się na taką 
ewentualność. 

Powyższy rzut oka na sprawę wol 
ności mórz w należytem stawia świe 
tle angło - amerykańską. rywalizację 
na polu zbrojeń morskich. Bo i tu 
jesteśmy świadkami rywalizacji. 
Najlepiej ją zobrazuje poniższa ta- 

biica, w której uwzględniamy pięć 

  

  

największych dziś potęg Świata (w 
tysiącach tonn): : 

Mocarstwa 1900 | 1914 | 1921 | 1929 

Stany Zjednocz. 229] 1.009] 1.170) 1.859 

Wieika Brytanja. | 1.440) 2.756] 1.800] 1.890 

Japonia. 212] 674] 627] 1.074 

Francja. 621 974] 520] 708 

Włochy 255] 599] 385] 497         
Kiedy w 1900 r. flota angielska 

dosłownie panuje na morzach i prze 
kracza aż siedmiokrotnie flotę ame- 
rykańską, w przededniu wielkiej woj 
ny różnica pomiędzy dwiema  flota- 
mi bardzo na korzyść amerykańskiej 
się zmniejszyła, a dziś, przynajmniej 
pod względem pojemności, parity jest 
nominalnie osiagnięta. Faktycznie 
równości jeszcze niema, zależy ona 
bowiem nietyle od pojemności, ile 
od kategoryj okrętów, ich wieku i 
uzbrojenia. Zanim się bliżej flotom 
W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
przyjrzymy, porównamy jeszcze bud- 
żety głównych potęg morskich w 3 
najbardziej typowych latach (w miljo- 
nach dolarów): 

  

  

      

Mocarstwa 1904 | 1914 | 1929 

Stany Zjednoczone . 109,2]. 150,4] 374,6 
Wielka Brytanja . 173,5] 256,2] 278,4 

Japonja . 17,5] 49,6) 131,2 

Francja . 59,7] 128,2] 99,5 

Włochy . 23,51 61,6] 63,6 

Stany, Zjednoczone najwięcej dziś 
wydają rocznie na flotę; kiedy w 1914 
r. Angija wydawała o 100 miljonów 
dolarów więcej niż one, to obecnie 
Stany wydają o 100 milj. więcej niż 
Anglja. Nominalnie wydatki Auglji lek 
ko wzrosły, ale jeśli uwzględnimy 
współczynnik wzrostu cen światowych 
to łatwo sprawdzimy, że Anglja wy- 
daje dziś na swą flotę o 40 proc. mniej 
niż przed wojną. Ta szybka i tak wiel- 
ka zmiana budżetów marynarki obu 
'nocarstw jest tylko wynikiem trudnej 
sytuacji gospodarczej jednego, a wzra 
siającej pomyślności drugiego. 

W liczebności ludzkiej obsługi obu 
marynarek również zaszły wielkie na 
korzyść Stanów zmiany. Kiedy w 1914 
r. służyło w angielskiej marynarce 
wojennej 146.000 ludzi (wraz z ofice- 
rami), to w 1929 r. cyfra ta spadła do 
94.000; natomiast liczba marynarzy 
amerykańskich wzrosła w tym samym 
okresie czasu od 67,000 do 114.000. 

Pragnąc jaknajszybciej zrównać 
się z Wielką Brytanją, Stany Zjedno- 
czone uwzględniały głównie w swych 
programach ostatnich lat dwudziestu, 
wielkie okręty linjowe (kapital ships). 
Nazajutrz po wojnie, Amerykanie, 
usunąwszy faktycznie dysproporcję w 
tej kategorji okrętów, zapragneli suk- 
ces swój skonsolidować. Taki był cel 
konferencji waszyngtońskiej, rozpo- 
czętej w końcu 1921 r. a zamkniętej 6 
iutego 1922 r. W Waszyngtonie usta- 
lono, że pojemność poszczególnego 
liniowca nie może przekraczać 35.000 
tonn, a kaliber jego armat — 16 cali 
(406 mm); ograniczono także maksy - 
malny tonaž wszystkich  linjowców, 
oraz awjomatek (aircraft carriers); 
ułożono programy odnowienia starych 
dreadnought'ów tak, aby w r. 1941 
tonaż pięciu układających się stron 

  

  

odpowiadał ustalonej proporcji. Oto 
tablica dotycząca linjowców i obrazu- 
jąca układ waszyngtoński, dotyczący 
tej kategorji statków. 

  

  

      

Mocarstwa Ilość O SA. 

Stany Zjednocz. 18 525.000 5.00 

Wielka Brytania. 20 525.000 5.00 

Japonja 10 315.000 3.00 

Francją. 0. 9 175.000 1.67 

Włochy” 21570 5 175.000 1.67 

Niewiadomo jak przedstawiać się 
capital 

jest 
Lędą walory amerykańskich 

ps w 1941 r. Dziś wyższość 
niewątpliwie po stronie Wielkiei Ł 
   

   tanji. Ani jeden  nprz.  dread- 
notght brytyjski nie posiada armat 
poniżej kalibru 340 mm, kiedy stare 
okręty amerykańskie zaopatrzone są 
tyiko w armaty 305 mm; pod wzglę- 
uem szybkości, statki angielskie biją 
v kilka węzłów najszybsze statki ame- 
iykańskie; wreszcie żaden okręt ame- 
iykański nie może się zmierzyć z Nel- 
sonem lub Rodney'em, dwoma wspa- 
imałemi pancernikami  angielskiemi 
spuszczonemi w 1927 r. (po 35.006 
1onn i po 9 dział 406 mm każdy). Przy 
budowie tych 2 ostatnich statków in- 
zynierowie angielscy wykorzystali do- 
świadczenie bitwy jutlandzkiej; ich 6 
opancerzonych pokładów może po- 
aobno wytrzymać 9 torped uderzają- 
cych w jedno miejsce, a pociski dział 
305 i 340 mm (najwyższy kaliber stat- 
ków francuskich i włoskich) nie jest 
cia nich groźny. jednem słowem dwa 
brytyjskie „Nelson'y* mogłyby zwy- 
ciężyć połączoną flotę wszystkich pan 
cerników francuskich i włoskich... Sta- 
ią zasada angielska „two powers stan- 
card' utrzymana zostałą w stosunku 
do Europy. W stosunku do Ameryki 
musieli Anglicy zgodzić się na one po- 
wer standard. Ale największe pancer- 
niki Stanów Zjednoczonych — to 3 
siatki klasy Maryland spuszczone w 
1922 r.; każdy posiada 8 dział 406 mm 
(o i mniej niż „Nelson'y*') i rozwija 
maksymalną szybkość 21 wezłów (o 
2 mniej niż „Nelson'y). 

Nie ograniczono w Waszyngtonie 

  

budowy krążowników (cruisers)  tor- 
pedowców i kontr-torpedowców  (de- 
<iroyers), oraz łodzi podwodnych. 
Anglicy wyraźnie zaznaczyli, że dłu- 
gość ich dróg handlowych i rozrzuce- 
л1е ich posiadłości po całej kuli ziem - 
skiej zmusza ich do utrzymywanie 
iicznej iloty lekkich statków. Amery- 
kanie w 19021 r. z łatwością się na to 
zgodzili, stawiając tylko warunek, że 
inaksymalny tonaż lekkich krążowni- 
ków nie może przekraczać 10.000 ton; 
rozumowali, że tak małe statki nie 
mogą operować zbyt daleko od swych 
baz, nie są więc dla Stanów Zjedno- 
czonych groźne; nie było to przewi- 
dywanie ścisłe, bo Anglicy rozporzą- 
dzają na wodach amerykańskich kil- 
koma bazami. 

Anglicy szybko wykorzystali mo- 
żliwości pozostawione im przez kon- 
ierencję Waszyngtońską i już w 1923 
raku rozpoczęli budowę 5 nowych 
krążowników po 10.000 tonn. Dziś po- 
siadają już 7 gotowych (klasa Ber- 
wick), a 5 jest w budowie; każdy ta- 
ki lekki krążownik niesie 8 dział 203 
imm i rozwija szybkość 32 węzłów. 
Amerykanie. zaniedbawszy tę klasę 
statków, nie kryli swego złego humo- 
ru, kiedy się spostrzegli, jak poważna 
jest wartość'bojowa tych nowych jed- 
nostek floty angielskiej. Admiralicja 
amerykańska opracowała zaraz ogrom 
liy program rozbudowy swej iloty, 
obejmujący aż 43 krążowniki po 10.000 
ton, ale Senat zezwelił raz na budowę 
$ krążowników, a drugi — na bu- 
dowę 15 krążowników i 1 awjomatki. 

Nawet gdyby Stany wybudowały 
owe 15 krążowników, dozwolone przez 
Kongres 7 lutego 1929 r., to przewa- 
ga Wielkiej Brytanji jeszcze byłaby 
poważna. Po wykonaniu zamierzonych 
programów, określając całkowity to- 
naż krążowników angielskich cytrą 5, 
otrzymujemy takie cyiry-wskaźniki dla 
fozostałych mocarstw: Stany Zjedno- 
czone — 3.60; Japonja — 2.52; Fran- 
са — 1,11 i Włochy — 1,50. Jeśli 
spojrzeć na tablice budowy kontr-tor- 
pedowców i łodzi podwodnych, to sy- 
tuacja była podobna. Konferencja 
Waszyngtońska nie położyła więc kre- 
su rozbudowie ilot wojennych. 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

' EMIGRACJH 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K, O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
  

  

Chlubny rozwój sceny polskiej w Rydze 
Dn. 1 października, Teatr Pclski w Ry- 

dze rozpoczyna czwarty sezon swej działal- 
ności. W związku z tem jeden z: kierowni- 
row teatru oświadczył w wywiadzie praso- 
wym co następuje: 

—. W ciągu trzech lat teatr zdołał stwo: 
rzyć i dać możność wybicia się szeregowi 
miodych utalentowanych sił oraz pozyskać 
dla pracy zawodowych aktorów. Kondoro- 
wą, Rydzewską, Krzemienieckiego i in. W 
ten sposób teatr dysponuje znacznym perso- 
nelem artystycznym dla najbardziej skom- 
plikowanych sztuk, istniejące zaś przy tea- 

śrze stałe st udjum, szkoli współpracowni- 
ów o pewnych nawyknieniach . znajomo- 

ści sceny, co zwłaszcza ważne jest w ma- 

sowych inscenizacjach. Publiczność oceniła 

pracę Teatru Polskiego i zainteresowanie 
względem niego ze strony polskiej ludności 

coraz bardziej wzrasta. > 
Według ustalonego zwyczaj: sezon zo- 

stanie otwarty wystawieniem sztuki ilasycz- 
acj. Tym razem zostanie wystawiona ko- 
medja A. Fredry „Wielki człowiek do ma- 
łych interesów", w której po raz pierwszy 
wystąpi przed ryską publicznością ponow- 
1ie zaangażowana artystka teatrów war- 
szawskich Janina Skrobecka, zaproszona na 
występy w ciągu całego sezonu na role 
„młodej ' bohaterki". Jako druga premjera 
ina być wystawiona Sztuka Jerzego  Sza- 
niawskiego „Złoty ptak”, która zostanie wy 
konana w stylu groteskowym. 

Następnie zostanie wystawiony dramat 
T. Rittnera „W małym domku*. Pomyślnie 
zakończyły sie rokowania z pisarzem Ster- 
kowskim, który wyraził zgodę na wysta- 
wienie jego sztuki „Wesele na Kurpiach* 
W sztuce zostaną  przedstawióne polskie 
tańce narodowe, obrzędy weselne dawnych 
czasów. Obfituje ona w wielką ilość pieśni 
ludowych. wykonawcy ukażą się w malow- 
niczych, jaskrawych strojach narodowych. 
Następnie projektuje się wystawienie sztu- 
ki Bolesława  Grubińskiego „Konstytucja 
1205 roku”. Na premierę tej sztuki przybę- 
dzie z Warszawy sam autor. Wreszcie z0- 
stanie wystawiona komedja M. Bałuckiego 
„Klub kawalerów” i sztuka jednego z łotew 

skich autorów. Teatr Polski w Rydze pro- 
wadzi obecnie rokowania ze znanym pisa- 

izem łotewskim J. Akuraterem 0 wysta- 
wienie na scenie sztuki jego „Leću berni*. 
Pozatem zostaną wznowione dawne insceni- 
zacje, przedewszystkiem dramatu Rydla 
„Zaczarowane koło”, w której rola młyna- 
1zowej uważana jest za jedną z najlep- 
szych ról zaangażowanej artystki ]. Skro- 
L«ckiej, oraz sztuka historyczna „Obrona 
Częstochowy”, wystawiona w r. ub. z wy- 
Jatkowem powodzeniem. Na oddzielne wy- 
stępy zgodził się przyjechać wybitny tragik 
i%arol Adwentowicz. Wystąpi on w jednej 
z najlepszych swych ról ks. Marko w tra- 
gedji Słowackiego o tym samym tytule 
zaangażowano również pierwszą artystkę 
teatru lwowskiego Barwińską, która wyko- 
na główną rolę w nowej sztuce Rostworow- 
skiego „Nieoczekiwany gość”. Zarazem wy- 
stąpi w tej sztuce mąż jej Henryk Barwit'- 
ski. Oczekiwane jest przybycie artystki war- 
:zawskiego teatru ,Ateneum'' Ireny Wysoc- 
kiej, tudzież artysty Teatru Polskiego - 
Warszawie Jana Małeckiego, który weźmie 
udział w kilku przedstawieniach +" 

Teatr Polski organizuje również przed- 
stawienia na, prowincji, odwiedzając Libawe, 
Dyneburg i inne miasta Łatgalji. 

    

Jeśli pominięto Cię w spisie wyborców, żądaj uzupełnienia spisu w Obwodowej Komisji Wyborczej R 
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Pisząc w dziesiątą rocznice zaję- 
cia Wilna przez wojska gen. Želigow- 
skiego o głodzie, nie mam na myśli 
jedynie głodu, ideiJagiellońskiej, któ- 
rego październik roku 1920, jako fe- 
ralny miesiąc preliminaryj pokojo- 
wych w Rydze, w sercach i umysłach 
aborygenów W. ks. Litewskiego stał 
się wyrazem. Wspomnienia moje 
wiążę z głodem najbardziej prozaicz- 

"nym, wywołanym brakiem chleba po- 
wszedniego, którego kraj zrujnowany 
długoletnią wojną, najcięższą „okupa- 
cją niemiecką i podwójną inwazją 
bolszewicką dostarczyć nie był w 
stanie. Wspomnienia moje czerpię z 

4 działalności aprowizacyjnej Komitetu 
Obrony Kresów, który po skończonej 

-" wojnie i akcji wojskowej całą swą 
energję zwrócił w kierunku dostarcze- 
nia żywności Litwie Środkowej. 

Słanu aprowizacyjnego Wilna z 
czasów Litwy Środkowej nie można 
określić jako opłakanego, był on 

"wprost przerażająco  rozpaczliwy, 
_ Dwory i wioski przy wielkich traktach 

zniszczone, „pola leżące odłogiem, 
brak nasion, inwentarza i karmu. Głód 
panował tak straszny, iż ludzie po 
wsiach żywili się odwarem sieczki 
słomianej, po którą nieraz chodzić o 
wiorst dwadzieścia zmuszeni byli. 
Reforma rolna zabijała w majątkach 

energję Szabijała kapitał, zabijała pro- 
dukcję rolną, bo nikt nie ryzykował 
*wkładać pracy i kapitału w interes, 
nie mając pewności. iż będzie go 
mógł wydostać zpowrotem. Odcięte 
na północ przez Litwę od morza tej 
najbliższej komunikacji Światowej— 
Wilno, tylko jedną arterją kolejową 
na Lidę i Siedlce pozostawało polą- 
czone z zachodem. Jeżeli do powyż- 
szego stanu dodamy skasowanie de- 
partamentu aprowizacji Litwy  Srod- 
kowej, jako tež brak silnego zespolu 
miejscowego kupiectwa na którem 
można było by oprzeć po obywatel- 
sku traktowaną wolną konkurencję, 
jasnem stanie się położenie ludności 
znękanej do ostateczności pięciolet- 

nią gehenną. ; 
W takiej to chwili Komitet Obro- 

ny Kresów po zlikwidowanej wojnie, 
cały swój aparat aprowizacyjny, któ- 
ry dotąd służył wojsku, oddał na 
usługi Wilna. Posiadając od grudnia 
1918 r. centralę zakupów w Warsza- 
wie, i będąc w stałych stosunkach 
handlowych z firmami w Kongresów- 

„ce, Poznańskiem, Małopolsce i Gdań- 
"sku, odrazu wyjechał do Wilna z to- 
warami zakupionemi z pierwszej ręki, 
pozatem — z troską obywatelskiej 
pomocy zgłodniałej ludności. Oto z 
owych czasów próba obywatelskiego 
reklamowania towarów przez K. O.K. 
sklerowana jako apel do mieszkań- 
ców Wilna: „Nie róbcie niepotrzeb- 
nych zapasów, gdyż napewno na tem 
stracicie, ponieważ następne towary 
będą tańsze! Pamiętajcie, że dolar 
St. Zjednoczonych w przeciągu tylko 
pięcia dni (od 5. XII. do 10. XII.) 
stracił na kursie 315 punktów (3515 
—- 8200)! Pamiętajcie, że panika ży- 
wnošciowa, która zmuszała do robie- 
nia zapasów już przeszła, a Polska 
ze spokojem i ufnością idzie po dro- 
dze ekonomicznego odrodzenia! 

Zbliżały się wybory do sejmu wi- 
łeńskiego, który miał być wyrazem 
zbiorowej woli Ziemi Wileńskiej. Ca- 
ła armja płatnych agentów uwijała się 
po kraju, starając się o wywołanie ta- 
Ikiej sytuacji, przy której samo głoso- 
wanie straciŁoby znaczenie i nie: miało 
powagi zbiorowej akcji całego społe- 
czeństwa. W takiej chwili najsłabszą 
naszą stroną, a przez to najdogodniej- 

iszą do zadania ciosu, był fatalny stan 
leńszczyzny. Wysiłek wrogich czynni- 
ków szedł po drodze obniżenia naszej 
gprowizacyjny Wilna, jak również Wi- 
marki, co pociągnąć musiało zdrożenie 
towarów. Całe rzesze przybyłych z 
Kowna przekupniów zwiększały zapo- 
trzebowanie ma dolary i złoto na gieł- 
dzie wiłeńskiej. Przewóz walut odby- 
wał się najczęściej przez „Zieloną gra- 
nicę*, a o przemytnictwie walut z Wil- 
na do Kowna, świadczył fakt, iż z ogól 
nej 30.000 dol. dziennej tranzakcji, za- 
łedwie 5—6 tysięcy trafiało do Pol- 
skiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, re- 
szta szła na zapotrzebowanie wrogich 
agentów. 

Komitet Obrony Kresów, który za- 
wsze ponad teoretyczne programy 
ugrupowań partyjnych stawiał realne 
interesy chwili, czynił wszelkie możli- 
we wysiłki dla zrobienia jaknajwięk- 
szych zapasów żywnościowych, któ- 
teby z jednej strony wypełniły brak 
artykułów pierwszej potrzeby nietylko 
w Wilnie, lecz i na wsi, — z drugiej 
zaś strony, by nie dopuścić do zwyżki 

cen w okresie wyborczym. Rezultat 
przeszedł oczekiwania. Oto zestawie- 
nie cen z pierwszych dni listopada 
1920 r. i 5 stycznia 1922 r., czyli Z 
dni poprzedzających wybory do Sej- 
mu. Ceny w listopadzie w sklepach 
K.O.K. wynosiły: za funt mąki żytniej 
50 mk., mąki pszennej 150 mk., kaszy 
jęczmiennej 140 mk., słoniny 550 mk.,, 
cukru 350 mk. Zaś w styczniu za mą- 
kę żytnią 35 mk., mąkę pszenną 90 m., 
kaszę jęczmienną 90 mk., słoninę 310 
mk., cukier 275 mk. 

W początkach grudnia 1921 r. pow- 
Stał w Warszawie Komitet Wileńskie- 
go Tygodnia. I tu jak zwykle spotkał 
się Komitet Obrony Kresów z nieprze- 
bierającą w środkach wrogą akcją nar. 
demokracji. Komitetowi chodziło o 
uzyskanie pieniędzy na akcję żywno- 
ściową, której przypisywał decydują- 
ce znaczenie. N-decji chodziło 0 pie- 
niądze na akcję wyborczą. Pomimo 
energicznych sprzeciwów i utrudnień 
stawianych przez wybitnych i wszech- 
mocnych w owe czasy przywódców 
n-decji z p. Głąbińskim na czele, uda- 
je się K.O.K. uzyskać cały fundusz 
propagandowy Kom. Wileńskiego Ty- 
godnia i w: ten sposób znacznie zwięk- 
szyć zapasy żywnościowe w Wilnie. 

Dla scharakteryzowania naganki 
z owych czasów, N. D. na K.O.K. niech 
posłuży przytoczony tu w całości ar- 
tykuł p. Adolfa Nowaczyńskiego, zgłę- 
bienie i ocenienie którego dziś przed 
oczekującemi wyborami bardzo czytel- 
nikom zalecamy: Myśl Narodowa z dn. 
24-XII 1921 r. Migawki. żubry i Wilcz 
ki. Artykulik ten głosi co następuje: 

„Przed wyborami wileńskimi kleci się w 
Litwie Środkowej jakiś pozornie anorgani- 
czny, ale w naszych warunkach często: już 
napotykany sojusz przygodny najzacofańsze- 
go konserwatyzmu, obszarników i latytundy- 
stów z radykalją belwederską. Mamy tu na 
myśli Polski Związek Kresowy czyli t. z. kra- 
jowców, działający w Wilnie ręka w rękę z 
pfederalistami czyli z zamaskowanym doktry- 
nersko imperjalizmem. Tym krajowcom nale- 
ży bardzo patrzeć na ręce, parniętając dobrze 
jaką rolę grali przed wojną, jaką podczas 
wojny, jako najzaciętsi germanofile, owa- 
cyjnie przyjmujący wojska pruskie, a odma- 
wiający gościny nawet bataljonom Dowbora- 
Muścickiego. 

Energją krajowców była księżna Magda- 
lena z Kieżgaiłów, primo voto Zawiszyna, 
secundo Radziwiłłowa. Obecny Polski Zwią- 
zek Kresowy powinien sobie tę madame re- 
negatkę obrać za leadera i patronkę. Pozor- 
nie i dla ostentacji są i oni ?za zespoleniem 
Wileńszczyzny z „macierzą*. Wysyłają w tym 
stylu sentymentalne telegramy i to nawet 
do marszałka Trąmpczyńskiego. Odbyli już 
szereg zjazdów w Baranowiczach, w Niešwie- 
żu i jeszcze indziej Na czele krajowców sta- 
nął biskup Łoziński, w sztabie są pp. Jeleń- 
ski, Święcicki, Harasimowicz, Obiezierski, Mi- 
licer, Suszyński, jak widać osobistości, o któ- 
rych mało się dotychczas słyszało. Pozornie 
wygłaszają programy piękne i patrjotyczne. 
Ale z poparcia, jakie im udziela federalisty- 
czno-faszystowska „Gazeta Krajowa*, można 
już wywnioskować, że idą na rękę planom 
Mendoga hr. III i że wiodą przez wywóz 
separatyzmu do przepaści zupełnego odłącze- 
nia Wileńszczyzny od Polski i złączenia z 
Kownem. Wierzą ślepo w szczęśliwą gwiazdę 
belwederskiegoMendoga i ufają że dla jego pięk 
nych oczu Kowno po uchwałach Zgromadzenia 
Orzekającego, uklęknie przed Mendogiem III 
i połączy się na wieki z Polską. Nie odstra- 
sza nawet żubrów demagogiczne hasło Odro- 
dzeńców i Prystorjanów podziału ziemi pol- 
skiej i wywłaszczenia polskich pomieszczy- 
ków na rzecz białoruskiego chłopstwa, któ- 
rem migotają federaliści przed wyborami. 
Oni nie chcą hegemonji warszawskiej. Oni 
nie chcą być rządzeni przez Kongresowia- 
ków. Oni chcą być panami we własnym 
„Kraju*. 

Należy baczną uwagę zwracać na mane- 
wry żubrów nowogródzkich i nieświeskich i 
nie ufać ich wiernopoddańczym telegramom 
o „zespoleniu z macierzą". Związek Kresowy 
i jego „Rada* działają dwulicowo i siedzą na 
dwu stołkach*, 

Temi słowy bił po honorze i do- 
brej sławie znanego Kapłana-Męcze- 
nika biskupa Łozińskiego i nieznanych 
mu „osobistości*, niebity jeszcze p. 
Adolf Nowaczyński, nieczuły w swej 
płytkości na samosąd duchowy, obu- 
rzający się później na samosąd fi- 
zyczny... 

„Zapluty potworny karzeł na krzy- 
wych nóżkach, wypluwający swoją 
brudną duszę, opluwający mnie ze- 
wsząd,  nieszczędzący niczego co 
szczędzić trzeba—rodziny, stosunków, 
blizkich mi ludzi, sledzący moje kro- 
ki, przekształcający moją myśl—ten 
potworny karzeł pełzał za mną... To 
paskudztwo duszy, które do mnie 
przylegało, było tak nieodłączne, tak 
systematyczne, że gdy myślę o 

przeszłości zawsze się oglądam, czy 
ubranie moje nie cuchnie*. 

„A plucie to chrzczono wyso- 
kiemi słowami, wysokiemi ha- 
słami. Była to praca tak zwana 
narodowa, praca t. zw. patrioty- 
czna!" 

latach Niech dziś po dziesięciu 
przed sytym wilnianinem, przysłuchu- 

jącym się hałaśliwemu jazzbandowi u 

W. słońca a godz, 5 m, 49 

Dyonizego 
Jutro 

Franciszka 

Z. słońca o godz, 4 m. 57 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 8. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 

Temperatura średnie -!- 1 

Temperatura najwyż:za -l- 5 

Temperatura najniższa -|- 0 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr ) 

przeważający | 
Tenudencja: wzrost, potem st. stały 

Uwagi: pochmurno. 

Półłncny 

  

URZĘDOWA 

— Przygotowania do  konierencji 
na Zamku. W dniu 8 b. m. w: sali kon- 
ferencyjnej urzędu wojewódzkiego od- 
było się pod przewodnictwem p. woje- 
wody Raczkiewicza posiedzenie sier 
gospodarczych, na którem rozpatrzono 
szereg kwestyj, związanych z przysz- 
łą konferencją gospodarczą na Zamku 
u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 8 
b. m. odwiedził p. wojewodę wileńskiego p. 
Bronisław Herman lżycki i złożył na ręce 
p. wojewody w wykonaniu uchwały konsy- 
storza ewangelicko- reformowanego 500 zł. 
na łódź podwodną „Odpowiedź Treviranu- 
sowi““. P. wojewoda otrzymaną sumę ргхе-! 
kazat prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej p. 
kuratorowi Pogorzelskiemu. 

„Pozatem przyjął p. wojewoda przezesa 
związku międzykomunalnego p. Br. Wędzia- 
golskiego, z którym odbył konferencję w 
sprawach gospodarczych oraz prezesa Izby 
Kontroli p. Pietraszewskiego. 

POCZTOWA 
— Specjalne biuro do spraw wyborczych 

w Dyrekcji Poczt. Stosownie do zarządzenia 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Wilnie otworzyła spe 
cjalne biuro dla spraw wyborczych pod kie- 
rownictwem p. inż. Jakóba Małochieba. 

Do zakresu działania biura należą wszyst 
kie sprawy dotyczące resortu pocztowego z 
Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie, a związane ze sprawą wyborów. Lokal 
biura mieści się w gmachu Dyrekcji P.iT. 
przy ul. Sadowej nr. 25. p. 63, tel. numer 
1556. Telefon prywatny kierownika biurža“ 
15-58. Biuro czynne od godz. 8 do godz. 
22, zaś w ścisłym okresie wyborczym całą 
dobę. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Inauguracja cykłu odczytów z walk 
o Wilno. Dzisiaj o godz. 16 w sali teatru 
Lutnia odbędzie się pierwszy z cyklu zapo- 
wiedzianych odczytów z dziejów walk o Wi 
lenszczyznę. 

Słowo wstępne wypowie p. wojewoda 
Raczkiewicz, poczem kpt. dypl. Przybylski 
z Wojskowego Biura Historycznego w War 
szawie wygłosi odczyt p.t. „Sprawa wileń 
ska w toku wojny polsko - rosyjskiej 1918 
— 1920 r.“ 

Tematem odczytu będzie synte. tyczny 
zarys wszystkich wysiłków, zmierzaj ących 
do połączenia ziem b. W. Ks. Litewskiego 
z Polską w ciągu trzech lat kształtowania się 
państwa Polskiego. Poruszone będą sprawy 
tak niesłychanie ciekawe, jak stosunki pol- 
sko - litewskie w latach 1918 — 1921, rola 
samoobrony, intencje Rosji Sowieckiej w po 
czątkach 1919 roku, polityka wschodnia Na- 
czelnego Dowództwa, przełomowe wyda- 
rzenia 1920 roku i ich stosunek do Wileń- 
Szczyzny, akcja gen. Żeligowskiego i t.d. 

Ponieważ temat odczytu obejmuje spra- 
wy z tak niedawnej, a tak  wstrząsającej 
przeszłości naszego miasta spodziewać się 
należy tłumnego napływu słuchaczy. Osoba 
prelegenta, autora jedynego w naszej  lite- 
raturze zarysu wojny odrodzonego Państwa 
Połskiego daje gwarancje, że odczyt będzie 
utrzymany na wysokim poziomie. \ 

— Wileńskie Koło związku bibljotekarzy 
polskich. Dnia 10 października 1930 r. w 
piątek o godz. 8 w. odbędzie się w gmachu 
Uniwersytetu Bibljoteki Publicznej Nadzwy- 
czajne Walne zebranie członków Koła. Po- 
rządek dzienny: 

1. Wybór Delegatów, 2. Referat p. Gra- 
cjana Achrem 4 Achremowicza p. t. „Wraże- 
nia z bibljotek angielskich. 

RÓŻNE 

i Termin odbioru skonwertowanych 
pożyczek przedłużony. |ak się dowiadujemy 
termin odbioru skonwertowanych pożyczek 
państwowych z okresu markowego przedłu- 
żonv został do dnia 1 grudnia. 

Właściciele zaświadczeń pożyczkowych, 
wzgłednie zawiadomień o konwetsii mogą 
je odbierać do tego terminu. 

— Opłatv od dowodów osobistych w u- 
rzedach eminnvch. W okresie lat ostatnich 
przv kierowaniu przesyłek pieniężnych na 
prowincie stosowana bvła procedura uciażli 
wa i kosztowna dla odbiorcy przekazu. Prze 

Czerwonego Sztrala lub Polonii, prze- 
winie się przed oczami głodne Wilno, 
jak również akcja tych, którzy wy- 
cięci jako „wrzody* pracę swą ponad 
względy partyjne jedynie państwu 
poświęcili. / 

Michat Obiezierski 

strzegano zasadę, by odbierający pieniądze 
mieszkaniec wsi lub gminy uzyskiwał  za- 
świadczenie urzędu gminnego, stwierdzające 
że pokwitował odbiór pieniędzy istotnie wła 
ściwy adresat. 

W związku z tem urzędy gminne, zale- 
żnie od uznania wójta pobierały opłaty za 
stwierdzenie własnoręczności podpisu czy 
identyczności niepiśmiennego adresata. 

MinisterstwoSpraw Wewnętrznych wy- 
dało okólnik, aby osoby, które potrzebują 
stwierdzenia ich tożsamości przy odbiorze 
pieniędzy z poczty, lub przy innych czyn- 
nościach, wymagających stwierdzenia tożsa 
mości, otrzymywały z urzędu gminnego do- 
wód osobisty, któregoscena nie może prze- 
kraczać gr. 60. 

Ponieważ w dowodach osobistych obe- 
cnego typu brak jest rubryki, wskazującej 
adres posiadacza dowodu, urzędy gminne o- 
bowiązane są meldować bezpłatnie właści- 
cieła dowodu osobistego z zaznaczeniem 
pod pieczatką na dowodzie osobistym. 

Urzedy gminne, pobierające za meldowa- 
nie opłaty pociągane będą do odpowiedzial- 
ności. 

— Przejęcie szpitala. W czoraj w N.-Wi- 
lejce nastąpiło oddanie szpitala sejmikowe- 
go pod zarząd państwowy. 

— Zjezd Wyzwolenia. Na dzień 26 bm. 

Wyzwolenie zwołuje do Wilna okręgowy. 
zjazd swych meżów zaufania w celu omó- 
wienia szczegółów agitacji wyborczej. 

— Rewizja u radykalnego  Białorusina. 
Onegdaj władze policvine przeprowadził re 
wizję w mieszkaniu Białoursina - radykała 
dr. Marcińczaka (Mostowa 5). 

W wyniku rewizji dr. Marcińczaka przy- 
trzymano, lecz w krótkim czasie zwolnio- 
no na wolną stopę. 

TEATR I! MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 16-ty sztuka wojenna Szerriffa „Kres 
wędrówki* która odźwierciadla przeżycia i 
nastroje oficerów angielskich w okopach 
podczas ataku na pozycje. Efektowne sceny, 
pełne grozy wojennej, wywołują wstrząsa- 
jace wrażenie. Role główne spoczywają w 
rękach R. Wasilewskiego, K. Wyrwicz Wi> 
chrowskiego i M. Wyrzykowskiego. 

— „Młody ias*. Codziennie odbywają się 
przygotowania pod kierunkiem reżyserskim 
K. Wyrwicz - Wichrowskiego do wystawie- 
nia interesującej sztuki J. A. Hertza „Młody 
las““. Do sztuki tej przygotowano nową 
wystawę podług projektów J. Hawryłkiewi- 
cza. 

— Teatr miejski w Luini. Dziś ukaże się 
po raz 2-gi współczesna komiedja angielska 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa“. Sztuka 
ta dzięki wytwornej i doskonałej grze ca- 
łego zespołu z dyr. Zelwerowiczem na cze- 
le, oraz efektownej wystawie odniosła na 
premjerze wielki sukces artystyczny. Obsadę 
tej nowości tworzą wybitniejsze siły zespołu: 
Makarczyk - Wasilewska, Eichlerówna, Ni- 
wińska, Kubiński, Milecki, Łaciński i Zelwe- 
rowicz, który sztukę tą wyreżyserował. Nod 

    

we dekoracje i urządzenie wnętrza  dopeł- 
niają artystycznej całośc. W przygotowa- 
niu najnowsza komedja  Birabeau „Mała 
grzesznica“. 

‚ — Jutrzejszy koncert kwartetu drezdeń- 
skiego. Jutro w teatrze na Pohulance wy- 
stąpi słynny kwartet drezdeński, który zdo- 
był sobie sławę wszechświatową. Niezrów- 
nana interpretacja tego zespołu kameralnego 
wywołuje zachwyt i entuzjazm publicznoś- 
ci. W programie utwory Haydna, Ravela i 
Regera. Bilety już są do nabycia w kasie za- 
mawiań od 11 — 9 w ciągu dnia całego. 

— Przedstawienia popołudniowe.  Nie- 
dzielne przedstawienia popołudniowe wypeła 
nią: w teatrze na Pohulance ciesząca się 
nadzwyczajnem powodzeniem sztuka Szer- 
ciifa „Kres wędrówki” (ceny zwykłe — bi- 
iety zniżkowe ważne), w teatrze zaś Lutnia 
„Pan Jowialski“ komedja A. Fredry w ory- 
ginalnem ujęciu reżyserskiem dyr. Zelwero- 
wicza (ceny zniżone). й 

— Przedstawienie popularne w teatrze 
Lutnia, W. poniedziałek najbliższy odbędzie 
się 4-te z kolei przedstawienie popularne w 
teatrze Lutnia po cenach najniższych od 30 
gr. Wystawioną zostanie polska komedja J. 
Raczkowskiego „Nad polskiem morzem*. 

co GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Lokomotywa. 

Hollywood — Pieśniarz gór. 
Kino Miejskie — Ziemia obiecana, 
Światowid — Kean. 

Stylowe — Ludzie bez praw. 
Wanda — Pod banderą miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 7 do 8 
bm. zanotowano wypadków 44 w tem kra- 
dzieży 3, opilstwa 16, przekroczeń admini- 
stracyjnych 15. 

‚ — Straty wyrządzone przez pożary. Za 
ubiegłe trzy kwartały na terenie woj. wi- 
leńskiego pastwą pożarów padło 725 domów 
mieszkalnych i 475 gospodarstw wartości 
5 miljonów złotych. W tym samym woj. 
od pożarów uległó zniszczeniu 1265 ha lasu 
powodując 4 milį. 500 tys. zł. strat. 

— Aresztowani wśród żołnierzy KOP. 
W rejonie w. Hutor. ujęto dwóch osobni- 
ków, którzy namawiali żołnierzy KOP do 
zdrady tajemnic państwowych i ucieczki do 
Sowietów. : 

—- Pożar. We wsi Wesotowo, gm. kie- 
mieliskiej spłonęło gospodarstwo  Laryona 
Trofima wskutek wadliwej konstrukcji ko- 
mina. 

— Kradzieże. Ostapko Juljanowi, Jelenia 
nr. 3, w jego mieszkaniu wyłamano zamek 
od drzwi i skradziono 304 zł. gotówką 
oraz garderobę na łączną sumę 1500 zł. . 

Przybylskiemu Zygmuntowi Połocka 14 
oe” różną garderobę i bieliznę na 500 

ś.p. Adam Danecki 
Dnia 1 października 1930 r. zmarł 

nagle na udar serca Adam Danecki, 
profesor gimnazjum państw. im. Jo- 
achima Lelewela i Instytutu Handlo- 
wego w Wilnie. 

Z zawodu inżynier - chemik, stum 
dja wyższe odbywał w  Szwajcarj 
i we Francji. Po dłuższym pobycie 
zagranicą, zwiedziwszy wszystkie nie- 
mal kraje europejskie i zdobywszy 
w ten sposób gruntowne podstawy 
współczesnej kultury zachodniej, osiadł 
na stałe w Wilnie (aczkolwiek 'rodem 
z Siedleckiego), i tu poświęcił się 
naprzód swemu zawodowi chemika, 
następnie zaś pracy nauczycielskiej. 

Wykładał w gimnazjum im. „Lele- 
wela przyrodoznawstwo i chemję, i 
towaroznawstwo w Instytucie Handlo- 
wym. Jako nauczycieli odznaczał się 
głęboką wiedzą i wszechstronną  fa- 
chową znajomością swego przedmiotu, 
szerokością poglądów i czujnym umy- 
słem, który nie pozwolił mu  skost- 
nieć w rutynie, a nakazywał ciągły, 
postęp i doskonalenie się. Jako peda- 
gog i wychawawca, dzięki zaletom 
swego charakteru, szerokiej kulturze 
i umiejętności współżycia z młodzie- 
żą — pozyskał sobie jej całkowitą 
sympatję, którą w niemniejszym stop- 
niu cieszył się w gronie swych kole- 
gów — nauczycieli. Ożywiony szcze- 
rymi rozumnym duchem obywatelskim, 
brał czynny udział w życiu społecz- 
nem i w zawodowem życiu nauczy- 
cielstwa, jako pracowity członek Za- 
rządu Tow. Naucz. Szkół sredn. i 
Wyższych. 

Zmarł w pełni sił, w 40-ym roku 
życia, pozostawiając prawdziwy żal 
wśród wszystkich kolegów i uczniów. 

R. 

  

SPORT 
Qgnisko przegrywa w Warszawie. 

Jak już podawaliśmy, Ognisko, ko- 
rzystając z wolnych terminów, wy- 
brało się do Warszawy, aby rozegrać 
dwa mecze, z Gwiazdą i Makabi. 

We wtorek mistrz nasz zmierzył 
swoje siły z Gwiazdą wychodząc z 
tego spotkania z wynikiem 3:0 na 
swoją niekorzyść. 

Jak widać Ognisko zasłużenie 
kroczy na szarym końcu tabeli w 
swojej grupie mistrzów okręgowych, 
skoro nie może sobie dać rady ze 
średnią drużyną warszawską. 

Wczoraj Ognisko walczyło z Ma- 
kabi warszawską. Wynik: nie jest nam 
jeszcze znany. 

    

id 

ZSĄDÓW 
Strzelił w obronie narzeczonej. 

Stefan Mielnik, słuchacz wyższego 
zakładu naukowego, przechodził pew- 
nego wieczoru w miłem towarzystwie 
swej narzeczonej ul. Jerozolimską. 

Jak wiadomo jest to maleńka, cie- 
mna uliczka na Popławach, a więc 
dzielnicy nie cieszącej się dobrą opi- 
nją, nic więc dziwnego, że w pewnym 
momencie wyskoczył z za rogu jakiś 
nieznany Mielnikowi osobnik i ude- 
rzył laską pannę X. 

Co mógł uczynić człowiek, które- 
go narzeczonę uderzono, jak wyjąć 
rewolwer i strzelić. 

Tak właśnie zrobił Mielnik, przy- 
czem kula zraniła napastnika w nogę. 

W śledztwie sprawa ta gmatwała 
się okropnie. Mielnik twierdził, że to 
nie on strzelał, poszkodowany  twier- 
dził, że zraniony został najzupełniej 
niesłusznie i t. d. у 

Sąd Okręgowy, któremu przewod- 
niczył sędzia Miłaszewicz, uznał Miel- 
nika winnym zadania ciężkiego uszko- 
dzenia ciała, lecz z uwagi na okolicz- 
ności, w jakich pepełnione zostało 
przestępstwo. wyniósł wyrok stosun- 
kowo łogodny. Rok więzienia, a po 
zastosowaniu amnestji sześć miesięcy. 

Jako środek zapobiegawczy zasto- 
sował Sąd dozór policyjny. 

  

Kącik Grafologiczny 

  

  

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gią interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyzę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
Łisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa” 
dla grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

  

Feroj. Proszę łaskawie nadesłać znaczek 
na 1 zł. za dokonanie ekspertyzy pisma — z 
załączonej pocztówki podamy wówczas odpo- 
wiedź. 

A oto ekspertyza Pana. 
Stanowczość, rozumowa roztrzyganie pro- 

blemów życiowych, systematycznośś, ład i 
porządek w postępowaniu, dużo logicznošci. 

Zdolności dyplomatyczne — swego ro- 
dzdju deskrecja czasem do skrytości podo- 
bna. Inteligencja — zdolności. 

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wato- 
we i koce. 

GŁOWIŃSKI- WILEŃSKA 27. 

e do kompletu przygotowującego 

do 1-szej klasy szkoły średniej 

z uwzględnieniem języka francu- 

skiego.Zgłoszenia do Adm.„Słowa* 
dla W. M. 
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powstaje z powodu obstrukcji. 

i liszaje, 

Paryżu,   

  

RATUJCIE ZDROWIE! 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 

  

Chory żąłądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych chorób 
zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

Słyane od 45 lat w całym świecie Zioła z Gór Kartu Ora Lanera 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 
obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem .przeczyszczającym, ułatwiają łunkcję 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. К 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 
żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- 
skich AE odznaczeniami i złot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, 

ondynie i wielu innych miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół 

pudełka zł, 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 
cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. 

  

    

   
   

         

  

    

    

    

    

Popierajcie L. O.P.P. 
  

7,000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU, NIE MAJĄ SZKÓŁ...! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, / 
na konto P. K..O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia 

o Szkołę Polską. 
Walki 

   
Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Sejmu i Senatu... 

Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 
Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien rekiamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 

    

 



  

12239. 1. A. „Prodwin — Józef Chanes* w Wilnie ul. t .*- 

  

- 1) w x 

в 12238. 1. A. „Patuszyński Jankiel“ w Ostrynie pow. Szczu я я 1 = STR 
czyńskiega. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1928 r. KINO Od dn 6 do 10 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

Właściciel — Patuszyński jankiel zam. tamże. 1689 A € A “6 r nan OWY BRW A S mesa) ‚› В Е М ЕА OBIE N A 
  

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GQ W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

й 12219. I. A. „Solecki Izrael* w Wilnie ul. Jatkowa 5. 
Sklep mąki i kaszy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel So- 
lecki Izrael zam. tamże | 1670 

' 20. |. A. „Szafir Genia* w Wilnie ul. Kijowska 18. 
Sprzedaż artykułów spożywczych i wrzątku. Firma istnieje 
od 1929 r. Właściciel Szafir Genia zam. w Wilnie ul. Św. 
Mikołaja 3—14. 1671 

„12221. I. A. „Szapiro Gnesia“ w Dokszycach pow. Dzi- 
śnieńskiego. Sklep resztek bławatnych. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel, szapiro Gnesia zam. tamże. 1672 

12222 1. A..„Slosser Chonon* w Wilnie ul. Nowogródz- 
ka 77. Sklep żelaza i farb. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 

  

   

ściciel Slosser Chonon zam tamże. 1673 

w dniu 2. 7. 1930 r. 
l. A „Spółka firmowa Segal Fiszel i Zaktreger 

Wsi Sprzedaż mięsa. Siedziba w Wilnie przy ul. Ponar- 
skiej 73. Spółka rozpoczęła działalność od 1 stycznia 1930 r. 
Wspólnicy zam w Wilnie: Fiszel Segal przy ul. Subocz 
15 i owsiej Zaktreger przy ul. Nowogródzkiej 114.  Spół- 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 31 grudnia 
1929 r. na czasokres do dnia 31 grudnia 1930 r. Zarząd 
należy do obydwóch wspólników. : 1674 

12224. |. A. „Michał Rodziewicz* w Wilnie ul. Wielka 9 
Sklep materjałow piśmiennych. Firma istnieje od 1926 r. 
Właścicieł — Rodziewicz Michał zam. tamże. 1675 
ET Si HE 5 | SB AŽ В 

12225. I. A. „Pohoska Stefanja* w Wilnie ul. II Raduńska 
38. Sklep spożywczo kolonjalny. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel Pohoska  Stefanja zam. tamże. 1676 

12226. I. A. „Malewski Stanisław* w Wilnie ul. Le- 
gjonowa 55. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Malewski Stanisław zam w Wilnie ul.  Zaci- 
sze 10. 1677 

12227. 1 A. „Gleszkiewicz Stanisław" w Wilnie ul. Ty- 

  

zenhauzowska 2. Sklep spożywczo kolonjalny. Firma istnie- 

   

je od 1930 r. Właściciel  Oleszkiewicz Stanisław zam. 
tamże. 1678 

I. A. „Władysław Osmołowski — właścicieł Boh- 
1ołowski*. w Wilnie zauł. Kazimierowski 9. Wy- 

twórnia wód mineralnych. Właściciel Osmołowski  Boh- 
dan zam. tamże. 1679 

12229. I. A. „Stunżyn Hipolit" we wsi Łasica gm. Ko- 
złowszczyzna pow. Postawskiego. Sklep spożywczo gałan- 
teryjny i tytuniowy. Firnią istnieje od 1926 roku. Własciciel 
Stunżyn Hipolit zam. tamże, 1680 

12230: I. A. „łłautowicz Ela" w Lidzie, Rynek Jatka Nr. 

  

  

  

   

  

Wileńska 32. Wytwórnia win i miodu. Firma istnieje od 
1928 r. Właściciel Chanes Józef zam. tamże. 1690 

12240. I. A. Rabkowska Prakseda* w Wilnie. ul. Beliny 
16—13. Sklep spożywczo kolonjaln - tytuniowy. Firma ist- 
nieje od 1919 r. Właściciel Rabkowska Prakseda zam. tamże. 

1691 

  

Zarząd Spółki „Towarzystwo dla Handlu 
Aptecznemi i Perfumeryjnemi Towarami 

I. В. SEGALL 
w Wilnie Sp. Akc.* 

zwołuje na dzień 30 października 1980 r., na zasadzie zezwolenia 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dn. 24 maje 1930 r. Nr 
Adm. Pr. 1775 spr. Nr. 1185, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów, które odbędzie się w Wilnie w siedzibie Spół- 
ki Akcyjnej, ul. Trocka 7 o godz. 6 po południu z następującym 
porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie Zebrania i wybór Przewodniczącego. 
2. Zatwierdzenie bilansu za 1929 r. i udzielenie Zarzą- 

dowi absolutorjum. 
3. Uzgodnienie statutu z nowem prawem o spółkach 

akcyjnych (Dz. Ust. Ne 19|1928 r. poz. 383). 
4. Zmniejszenie nominalnej wartości akcyj w skutek strat 

i pokrycie resztujących strat drogą nowej emisji. 
5. Wprowadzenie akcyj uprzywilejowanych co do dywi- 

dendy i prawa pierwszeństwa przy likwidacj ($$ 39 i 40 
nowej ust.). 

6. Wybór członków Zarządu i zastępców oraz, członków 
Komisji Rewizyjnej. 

Wolne wnioski 

  

  

Katastrofalna zniżka cen na zboża zmusza rolnika do szukania 

innych źródeł dochodu w rolnictwie, — a że sady handlowe 

mogą dać duże zyski, przeto 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie, ZAWALNA 9, tel. 323, adres telegr. „ROLNICZE* 
rozpoczął sprzedaż DRZEWEK OWOCOWYCH wyłącznie do- 
boru odmian ziemi Wileńskiej, wytrzymałych na nasze warun- 
ki klimatyczne, a także krzewów, róż I bylin, hodowli 
szkółek wileńskich, grodzieńskich i „Lemszczyzna-Szczekar- 
ków". Sprzedaż odbywa się pod kontrolą inspektora ogrodni- 

ctwa W. T. O. i K. R., p. J. Krywko. E 
  

  

     

  

Motocyklista dbający o swój motocyki, powierzy remont 

tylko doświadczonym i sumiennym fachowcom jedynie w war- 
sztatach stacji obsługi dla motocykli 

      

     
    

Imponująca wizja życia łódzkiego w-g słynnej powieści WŁ. ST. REYMONTA. Aktów 12. W relach głównych: 
JADWIGA SMOSARSKA, Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Kaz. Junosza-Stępowski, St. Grusz- 
czyński, L. Solski i Wł. Grabowski. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku ziemskim w Łowickiem. 

Kasa czynna od g 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Krzyk życia*. 

[OKOMOTY WA 

SAŁA MIEJSKA 
mi, Ostrobramska 3. 

    

A dramat. Arcydzieło gry i techniki. 

“а LON CHANEY iyn'umie przy. 
płacił życiem. Rewelacyjne Dodatki Dźwiękowe. 

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

OTWARCIE SEZONU! 

Triumfalny Przebój    
    

  

  

  

„AA DGŁEŻAŃI tuszy seans. Kaas o EP 
Dźwiękowe Kino DZIŚ!  Super-Przebój Dźwiękowy! PIEŚNIARZ GÓR (Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 

100 proc. dźwiękowiec! z udziałem najgłośn. śpiewaka egery Me- 
tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 
żając па wielkie koszty, ceny miejsc normalne. Tylko na I-szy seans BALKON 80 gr., PARTER 1 zł. Początek 

o godz. 4-ej, ostatni s. 10.30 

"HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

  

  

  

Polskie Kino Dziś! Najgłośniejszy przebój polski && — м-б nieśmiertelnego arcydzieła St. 
WANDA“ 1930 r. ze złotej serji „URODA ŻYCIA Żeromskiego. Kierownictwe literackie 

‚ Tad. Konczyca. W rolach gł: NORA NEY, ADAM BRODZISZ, BOGUSLAW SAMBOR5KI, 
Wielka 30. Tel. 14-81 ST. JARACZ, IRENA DALMA i inne 

Dziś! Wielki niebywały podwójny PA Pierwszy > : Wilnie! Wybitne > arcydzieło R 
Kino-Teatr otężny dramat w akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej 
STYLOWY" LUDZIE BEZ PRAW oraz dzieje Pogaczowa W rol. gł. JAKOWLEWA, STEPANOW i inni arty- 

d WIELKA 36 ści Moskiewskiego teatru. Nad p'ogram: Arcyzabawne i pikantne dzieje i przeżycia małżonka doby obecnej pz t.   „ZAGINIONA ŽONA“ komedja-farsa w 10 akt. w roli gł. MARRY KID. 

GABINET Ww 5 . 
OSOBA INTELIGENT- LEKARZEĮ aria „MU GGIEI Rios y eczniczej. Górnośląski opałowy i gospodarstwie,  przyj- 

Wiino, Mickiewicza 31 kowalski, koks, drzewo mie posadę zarządzają- 
DOKTÓR m. RE ы szczapowe i rąbane. cej domem u samotnej 

obiecą [Dostawa  niezwłoczna łub samotnego. Wilno. 
D. ZELDOWICZ Urodę konserwu- w zamkniętych wozach. Wielka 58. o 

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI — 
  PI $ECHI chor. skórne,  wene- ie dak i D.-H. 

A R ryczne, narządów mo- Ża, usuwa jej skazy i L] Maturzystka 
e czowych, od 9— 1, odi _ braki. | Masaž „Wilopał” ukończona ak zająć 

w KRAKOWIE. 5—8 wiecz twarzy i ciała (panie). Styczniowa 3 tel. 1817 się | przygotowaniem 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów Udzielam lekcyj wki do kl t j 
i łupież. Najnowsze zakresie 4 klas Ka II lub LIE A = 
zdobycze kosmetyki ra- jum oraz chemji w kla- Lekcje w godzinach 

cjonalnej. sach starszych. Wyna- przedpołudniowych (do 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 

chłopca lub dziewczyn- 

         2 pokoi z kuch- | Poszukuję 
  

Codziennie od g, 10—8. grodzenie umiarkowa- |-ej), Zgł fałz @ 
nią na Zwierzyń- |] KOBIECE, WENE- W. Z.P. 43. -ej). Zgłoszeniałz do- 

cu, Zarzeczu bądź w mieście. Łaskawe BT A Tu skeleto EA ode: łe Małe 
zgłoszenia proszę nadsyłać do Redakcji a da A dc 6 RR AA i, poda w rg cii 

sub. „Mieszkanie о 9 › „Słowa* po + Fortepjan 

    

I. Micklewi 24. 
5 tel. T Akuszerki krótki pierwszorzędnej sprzedaje 
M PEER do Ca a Gonty TOW 

ej swo: | Dr. Wolfson <JżNUSZERKA . Зва w Adm Sow. Kijowa 7 й & Ы - ul. jowska. —l Najtaniej wary u GŁOWIN: r. ŚMIAŁOWSKA za o Е, 
  

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, choroby skórne, wene- 
oraz Gabinet Kosme- Wynajmuje się tweedy,  welwety, flanelet (nipony) ryczne i moczopłciowe ; > ю R: 

i ńczoch ńczoszki Wileńska 7, od 9—1 7 TY, usuwa Pmarszcz do sprze- gąbinet z używal- 
leju Lala S waka, ge 10-67, Bieg, wągry, upież, KIACZE dnia 29 y 

    brodawki, kurzajki, wy- wyjazdowe i 1 wierz- nością salonu. Za- 

L padanie włosów. Mic-chowa—kasztanki, mło- kretowa 11—3. į 

Dr. Kenigsberg kiewicza 46. de. Mai.  Kasperow- — — RZL 

ak 

UWAGA—WILEŃSKA 27. 
  

     

  

     
    
     

   
   

      
  

  

    
    

      

SE b HH ią Pty! choroby skórne, wene- szczyzna, Gródek koło ZGINĄŁ piesek rasy A w Wilnie zaułek Bernardyaski g — GAUUUE счсгоу дбе, еп пр Z a 
BRZEG ać SEM YO AGH LSS szk: tam kredytu nie udziela się, lecz ceny za robociznę kalkulują ŻĄDAJCIE Mickiewicza 4, LO A L A Mi R Se RE 

Р 12231. p: 5 arnia Marji Pielak* w Lidzie ul. Mac- sę Jake: we wszystkich aptekach i Od i 8 „u Setry Laweraki prowadzającenu wyna- 
iewicza 24. iwiarnia ze sprzedażą wyrobów tytunio- PAE EEE Z ZOO ESTETINIO ё Ža e Ž 0. szczenięta po importo- grodzenie. Zygmuntow- 

wych. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Pielak Marja zam. składach aptecznych znanego Pokój umeblo- in EE ska 12 m, i —0 
1ат7е. 1682 | środka od odcisków DOKTOR оЫОНОЙ a g nych rodzicach - do— 212 

a nošcia niu > 
T mi io STT = fact _ sprzedania. Majątek Ra- RE 

12232. |. A. „Butet kolejowy józefa Wisznickiego* przy PIANINA i FORTEPIANY ЕЕ Prow. A. PAKA = Biumowicz Popa EEE KG, p. AS Przyszłość 
st. kol. Lida, bufet kolejowy. Firma istnieje od 1929 roku. ° я + š = PIRANIA AM M choroby WEZ „AN zaa woj. Poleskie. —-0 każdego dokładnie od- 
Właściciel Wisznicki Józef , zam. tamże, 1683 światowej sławy Pleyel, Bechstein efc., takoż 3 i J ESĖ skėrne i moczopiciowe —— De dis | ———- žyniai ast ОООБ Wil 
E LAA Aa ik OM LL AS Arnold Fibigier, Kerutopf i Syn, uznane WIELKA 21 o wynajęcia z lewski. Wilno, Wileń- 

12233. |. A. „Iwaszkiewicz Helena“ w Wilnie ul.  Ка!- A rzeczywiście za najlepsze w kraju przez II Mies „sy ka ie ? pokojowe z JĘ tel. 921,od9—11i3—% 2 pokoje Centroo a į ska 6 m. 7. Ceriy od ? zł. 
waryjska 0. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1930 r. Wła- Ч najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- eszkan wygodami do W. Z. P. 29. słoneczne, umebłowane ы A 
šciciel — Iwaszkiewicz Helena zam. tamże. 1684 wie Kraj. w Poznaniu w 1929 1, wynajęcia przy ul. Zygmuntowskiej 6 ii ło 0 > 26  WSZySikiEmii „WYgO* POLECA I 3 k 
BOB TZ O Elia S S WILNO, w|m. Informacje tamże w biurze Zarzą- dami, można z używal. 

w dniu 2. 7. 1930 r. K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6. du Interesów hr. Tyszkiewicza od godz. S GIS PAT kuchni. Adres w Re- WĘGIEL 

12234. |. A. „Rachmiel Byk* w Wilnie ul. Mickiewicza SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. BI 9—12 i od 8—6 wiecz. __—2 IB gp sous dakcji „Słowa* pod Z. Pmiośiskich Kopalis а 
41/10. Cukiernia. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Byk KOSMETYKA P ĖS S kos MEU 

paalmie ape wile uf" Bazyljańska "15/0: 646684666668 2 EETSSII 2 dostawą w każdej ilości at co BODO DA Puoike Aatoat Janowicze w. WIRE L-AZ s ac OTWARTA oraz o 12235. I. A. „Autobus Antoni Janowicz” w Wilnie, uł A= ь L kobiecą d P.K.U. Świę Tace 
senalska 5 — 12. ” Przedsiębiorstwo autobusowe. Firma istme- INSTITUT POLITECHNIQUE klinika chorób skórnych i Uro dę онн К NE DRZEWO nik 1891 na imię Kon- 

je od 1930 r. Właściciel: Janowicz Antoni zam. * tamże. 66, Boulevard Exelmans, PARIS XVI-me cznych Uniwersy- „a Ё OPALOWE stantego Łapcika, Za- 
1686 Prowadzący wvkłady za aprobatą Ministerstwa Oświece- wenerycz y y T alia j D dochod suche i zdrowe gatiin SABELA EE 

og opa in dziwi nii wzi tez zn Et Т ее nia Publicznego w Polsce oraz pozostający pod Wysokim Pa- tetu S. B. na Antokolu rza usuwa brakii skazy. | 50m EE A BS ków brzoza, oicha. B21457€ gm. Kobylnic- 
12236. LL A. „Zadwin Sonia" w Wilnie uł. Wielka 31. tronatem Frai ki Ministerstwa Spraw Z. i h : Na Adek Gabinet ° z ogrodem W SI0G- 4 kiej, unieważnia się. | 

r : EA UE n. mcuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. | (wejście z Sapieżyńskiej i Ryneczku). : mieściu, murowany SOSNA 
Sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel  — Wykłady drogą korespondencji w języku polskim w celu Przyjęcia dla chorych  przychodnich Kosmetyki Gy © (LA. нНЕ ОНО от 
Zadwin Sonia zam. w Wilnie ul. Mickiewicza 41. 1687 kształcenia młodzieży w zakresie następujących specjalności: (ależ nóż deźsłamie żod:9--1L Leczniczej WE 2 BIURG, ZEG % oce 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 1. Dział elektrotechniczny z przygotowaniem do dy- J. Hryniewiczowej, d I Oo Zamkowa 18, svo X 5586 wyd. w 

12237. |. A. „Boruchowicz Gdała* w  Ostrynie pow. plomów: montera, pomocnika inżyniera, inżyniera. Gabinet fizykoterapeutyczny || WIELKA N6I8 m.9. | PS TY przy Tel. 17-90 Wilnie na imię Marja- 
Szczuczyńskiego. Sprzedaż zboża. Firma istnieje od 1920 2. Dział budowlany w celu otrzymania dyplomów: po- (Rentgen, Finzen, d'Arsonvail, || p,, Žas iii a S kalno na SKŁAD: Kijow- na Nawrockiego,  Wil- 

Właściciel — Boruchowicz  Gdala zam. tamże. mocnika inżyniera, inżyniera. Rad i in. —| W. w 8. R ijK. э = no, Garbarska 15—13, 
1683 Inti mad MES avis aeanieiniė Aaaa 00000900000 №: 2 Р. № 26, |ta* Mickiewicza I, ska 8, tel. = unieważnia się.  —© 

A. ARMANDI. Tach, tach! Kule zaczęły znów — Ooo! — jęknął Niepomuceso i — Daję ci słowo, którego nigdy Pazeko podbiegł do niego z ka- nie śmiał dotykać! 3 

45) Wš o obficie padać dookoła, dziurawiąc wreszcie decydując się na wszelkie nie łamię, ale nie strzelaj! rabinem gotowym do strzału. Niepo- — Pom6ž mi dopelznąč. 

RÓD NOCY BEZ skórę konia, który stanowił zasłonę ustępstwa, krzyknął: Pazeko podniósł dłoń do ust i muceno usiłował wstać, lecz opadł z p 
GWIAZD dla Niepomucena. Przytulony do ziemi  — Posłuchaj, obiecuję wpuścić iwa krzyknął. Z południa dolatywał nieja- jękiem: ° A : - Mam przestrzeloną nogę. 3 

ranzero rozmyślał: ich ludzi z wodą do ha ziendy, jeżeli sny hałas, zbliżających się kroków i — Ach, do djabła! Zranileš mnie — — = mierzyłem: chciałem trafić 
— Za mną, chłopcy! Na haziendęi — A djabeł, zna się na strzelaniu, pozwolisz mi mówić. brzęk broni. Ruchome światło, dogory przyjacielu... i w E 09 & ' 

Odciąć im odwrót! “+ a jaki zajadly! : — Najpierw wpuść ich, a potem wującego siana, rzucało niepewne cie- Nie ZEROACO na to! : Nepomuceno westchnął i zaczął 
Od strony bramy rozległ się krzyk, I nagle przypomniał sobie, kogo będziemy rozmawiać! nie na Ścianę. e - Morderca! —  plunął mu w pełznąć na rękach. 

potem huk strzałów, i kilku ludzi 
padło na ziemię. Koń pod Niepoinu- 
cenem upadł ciężko, a jeżiziec led- 
wie zdążył uwolnić nogi ze strzemion 
i padł nawznak. Zerwał się jednak za- 
raz, i czując że nie jest ranny, wy- 
buchnął przekleństwami.... Nowa 
wa zmusiła go do położenia się na 
ziemi. W myśli zaliczył to nowe nie- 
powodzenie na rachunek Manudizobala 
ale milczał teraz, przystuchując się ze 
szczególnem zainterezowamen krzykli 
wemu głosowi, który sypał ped jego 
adresem, jak z kulomioru wymyślania 
i przekleństwa: 

: — Dokąd leziesz, wilczy synu, taj- 
daku! Psie śmierdzący! Ogonie psi! 
Bądź przeklęty! Żeby cienie na iam- 
tym świecie djabli aa rożnie smazyli! 

,  Wystrzały karabinowe, towa zą 
ce każdemu słowu uaiemożliwiaty Nie- 
pomucenowi poznanie głosu, który wy- 
dawał mu się dziwnie znajoriy. Dźwięk 
tego głosu i obfity słownik wymysłów 
wyzywały w nim wspumniena, które 
łączyły się z jakims "ziwnym  1iepo- 
kojem: 

— Gdzie ja słyszałzm tego psiego 
syna? 

Głos chrypiał coraz bardziej, ale 
wróg nie szczędził gardła, vie żałował 
też naboi. Nagle mózg jego rozįačai- 
ła błyskawica wspomnienia: przyponr 
niał sobie austerję, przelatające pi:zcz 

ulicę butelki piwa, pociąg i walczące- 
go z nim asteka! 

— Piekło! To Pazeko, — mruknął 

do siebie i głośno krzyknął: — Czy 
to ty przjacielu? ы 

— Jeszcze nie zdechłeś parszywy 

psie? 

  

sal-   

   
   
  

to spotkał ów astek: to był ten przeklę 
ty cudzoziemiec, którego Arabella Bu- 
stemente nie kazała krzywdzić. „On 
nie powinien nic wiedzieć... wywołasz 
mnie... nie chcę go martwić... A naj- 
ważniejsze, żeby nic złego nie sta- 
ło, Niepomuceno: jeżeli coś się sta- 
nie — umrę!** Czyżby to ten sam 
młody kogucik, zarządzał kopalnią?.... 

—Bože! jeżeli to on, ładnie będę wy 
glądał! 

żałosnym głosem krzyknął: 
—. Pokój przyjacielu! Muszę z tobą 

pomówić! 
— Pierwiej wymaluję twoją krwią 

ścianę haziendy! 
— Wysłuchaj mnie! 

— Umarłego z przyjemnością, ale 
żywego — za nic nie chcę widzieć! 

— To jest omyłka, straszna omyt- 
ka! 

— Wysuń głowę, to ja poprawię tę 
omyłkę! 

— Przestać strzelać! — rozkazeł 
grzmiącym głosem  Niepomuceno. 

Rozkaz powtórzono kilkakrotnie i 
strzelanina zamilkła z jednej strony. 

—-Przestan strzelać — błagał ran- 

zero. 
Zamiast odpowiedzi, dwie ku'e 

przedziurawiły jego kapelusz. Zrozpa- 
czony zawołał: : 

— Djable! Co mam zrobić, żebyś 
uwierzył, że mam pokojowe zamiary. 

— Wysuń się z za konia — to wy- 
starczy! 

— Obiecaj, że nie będziesz suze - 
lał! 

— Obiecuję, że zgotuję w kotie 
twoją Stowe i oddam psom twe ser- 
ce! 

. Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydylło 

— Poczekaj, odpowiedz na jedno 
tylko pytanie: kto zarządza kopalnią?    

  

— |Jak się nazywa? 
— Nazwisko jego wytnę nożem na 

twoim łbie! 
— Czy to ten sam, którego wtedy 

spotkałeś? 
— Mam tylko jednego pana į nie 

zmieniam go! 
— Odpowiesz mnie, czy nie? Ten 

sam? 
— Tak! -— krzyknął Pazeko strze 

lając znowu. \ 
— Hej, chłopcy, złożyć broń! — 

rozkazał Niepomuceno. 
Odpowiedziały mu okrzyki nieza- 
w ale grzmiącym głosem do- 

ał: 
— Dosyć! Trąbić odwrót! Nie 

oddałbym miedziannego grosza za wa 
sze skóry, gdyby ten młody inżynier 
został zadraśnięty kulą. 

— Czy to jest rozkaz wodza? — 
zapytał ponowny głos 

— Więcej: taka jest wola seno- 
rity! / 

Pomruk niezadowolenia przeleciał 
przez szeregi oblegających. Ale rozkaz 
powtórzono sobie i wiernie wykonano 
Płomień buchnął nad bronią i na ziemię 
upadła wiązka palącego się siana. 

— Teraz widzę ciebie i 
celu, — krzyknął głos niewidzialnego 
Pazeko. — Przy najmniejszej zdradzie 
— będę strzelał! 

Niepomuceno, położył oba rewol- 
wery na trupie konia i wyprostował 
SIĘ; 

— Czy tego dosyć, przyjacielu? 
— Nie ruszaj się: 

mam na 

jakiś głos zapytał: 
— To ty, Pazeko? 
—ja, panie mój. 

wchodźcie prędko! 
— Może to zasadzka? 
Wszystkiego można się spodzie 

wać, ale mam zakładnika na oku. Je- 
dno pociągnięcie cyngla wystarczy. 

— Proszę iść śmiało, Ssenorze, — 
zawołał Niepomuceno, ja odpowiadam 
za moich ludzi! 

Niewielki oddział uzbrojonych - 
dzi ukazał się w kręgu migotliwego 
światła. Ludzie nieśli wiadra i skórza- 
ne wory z wodą i podtrzymywali 
trzech rannych. Gerald szedł na prze- 

dzie. Brama skrzypnęła.... 
To co się stało. potem, stało stao 

się z błyskawiczną: szybkością: jakiś 

jeździec wpadł pomiędzy idących i jed- 
nocześnie prawie rozległy się trzy 
wystrzały: dwa padły z karabinu jeźd- 
ca, a jeden z bramy. Wśród ogóli'=g9 
hałasu zabrzmiały jęki dwuch rannych 

— Zdrada! — ryczał Pazeko, ła tu 
jąc karabia i celując do jeźdca. 

Ale jeździec zaw*ócił: konia, wuit 
mu w boki ostrogi, przeskoczył przez 
ogień i zniknął w ciemnościach, z zdzi- 
kim smiechem i przekizstwa.u 

Geral1 z twarza zaianą kiwiż, 
upadł na ziemię. Nieoomic:uo za- 
chwiał się, chci! zrooić krok naprzód 
lecz upadł, jak pa luz'y* noga admń- 
wiła mu posłuszeńs 4a. Ale podniesia 
nemi rękami ig. se1 powstrzymał 
swych Iuczi, którzy rzucili .*, ku l'a- 
mie. 

-- Rzućcie broń, słyszycie! Dja- 
bli! Nie strzelaj, przyjacielu: ja nie 
zdradziłem. To przeklęty Mendzizobal 

Brama otwarta, 

    

twarz Pazeko. — Jeżeli. mój pan nie 
żyje,rozedrę ciebie na drobne kawałki 

Katalina w rozpaczy przypadła do 
leżącego Geralda i płacząc, oparła 
jego głowę o swe kolana. į. 

Pazeko machając karabinem wy- 
myślał wrogom, tłoczącym się w”mil- 
czeniu dokoła Nepomucena. Ten jed- 
nak opierając się na rękach podpeł- 
znął ku niemu i położył się pomię- 
dzy nim, a swymi ludźmi: 

Stać! Kto jego dotknie, będzie 
miał ze mną do czynienia! 

„Pod jego strasznym wzrokiem, 
przywykli do posłuszeństwa wzglę- 
dem prawej ręki „atamana*, ludzie 
odstąpili. Nepomuceno prosił cicho 
Pazeko: : 

-- Pozwól mi spojrzeć ra niego, 
tylko spojrzeć! 

— Jeśli on umrze, zabiję ciebie! 
Nepomuceno uśmiechnął się gorzko 

Jeśli”on umrze, nic mi po ży- 
ciu, mój pan nie przebaczy mi tego! 

Oddycha! — zawołała wzruszo- 
na indjanka. 

Ranzero westchnął z ulgą. 

Pozwól mi opatrzyć go! Ja 
znam się na tem. 

Tak, chcesz go dobić! 
Życie jego jest dla mnie rów- 

nie drogie, jak moje własne, — od- 
powiedział poważnie Nepomuceno. - 

Powinieneś wiedzieć dlaczego! 
Indjanin zmierzył go badawczem 

spojrzeniem. 
- Dla niej tak! 

-- Tak, dla niej! 
Nawpół przekonany Pazeko nie 

dał się zmiękczyć. 
-— Możesz popatrzeć, ale żebyś 

  

Jego ludzie ruszyli się, chcąc mu 
pomóc, ale Pazeko podniósł karabin. 

Pierwszy, który się zbliży... 
-— Odejdźcie!-- rozkazał ranny. 
Podpełznął do Geralda i pochylił 

się nad nim. Przy świetle pochodni, 
którą trzymał jeden z indyjan, Kata- 
lina ocierała delekatnie krew, spły- 
wającą po czole młodego inżyniera. 
Nepomuceno, który cierpiał bardzo 
z powodu własnej rany, westchnął z 
ulgą: 

Dobrze: jeżeli krew płynie, 
znaczy żyje! Wody! 

Indjanin pochylił wiadro. Nepo- 
muceno wyciągnął rękę nad głową 
rannego, ale Katalina rzuciła się na 
niego, jak brytan na uwięzi. 

— Nie rusz, przeklęty! 
Z macierzyńską pieczolowitošcią 

ocierała mokrą ściereczką krew z 
twarzy swego wychowanka. Ranny 
był blady, ale nie wyglądał na cięż- 
ko chorego. 
..- Wymyj ranę, żebym mógł le- 

piej ją widzieć, —rzekł Nepomuceno. 
Indjanka ostrożnie obmyła brzegi 

rany, odsłaniając kości czaszki. Kość 
„ była nietknięta. Ranzero obejrzał uwa- 
żnie ranę i uśmiechnął się z ulgą: 

— Szkoda, że nie strzelasz, przy- 
jacielu, równie źle, jak ten przeklęty 
metys: za trzy dni mógłbym jeździć 
konno bez bólu! > 

Pazeko też poznał się na 
twarz jego rozjaśniła się. 

— Będzie żył?- zapytała niespo- 
kojnie Katalina. 

- Zdaje się, odpowiedział Pazeko 

- A ja nie wątpię, — Nepomuce- 
no,--pozwėlcie mi go opatrzeć. 

ranie i 
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