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Generał Lucjan Żeligowski napisał 

książkę. Jest to najbardziej sensacyjna 

i rewelacyjna książka, jaką można 

czytelnikowi polskiemu polecić. Książ- 

ka wypowiadająca o wojnie 1920 r. 

szereg rewelacyj, mówiąca rzeczy pro 

sto i poniekąd brutalnie, gdyby nie to, 

że ten brutalizm jest ściśle związa- 

ny z miękkim, ciepłym, ślicznym pa- 

trjotyzmem szczerego Serca naszego 

wybawcy. 
Europa zna generała Żeligowskie- 

go jako osobistość polityczną, jako 

ipolskiego d'Annunzia człowieka, który 

przeciwstawił się woli wszechwładnej 

koalicji. Ale my o nim wiemy jeszcze 

co innego. Znamy go jako pierwszo- 

rzędnego frontowego żołnierza, który 

swoją dywizję z Kubania przeprowa- 

dził z bronią w ręku do Polski, odno- 

sząc po drodze szereg zwycięstw. 

Znamy go jako żołnierza, który wśród 

odwrotu wojsk polskich .z Wileń- 

szczyzny w 1920 r. jeden jedyny wy- 

prowadził swą dywizję w całkowitym 

porządku, w ciągłych bojach, a zro- 

biwszy z nią 600 klm. cofającego się 

marsza, odwrócił się i odniósł zwycię- 

stwo pod Radzyminem. Osobista bo- 
jowość generała jest również pierw- 

szorzędna. jego zmysł strategiczny 

podyktował mu w odwrocie szereg 

manewrów, które wywołały zdumie- 

nie « piszących o wojnie z nami bol- 

;szewickich autorów militarnych. Na 
świeżej więc książce generała  Żeli- 

gowskiego leży żyro, nic umiejętnie ze 

stosunków politycznych  wyłuskanej 

reklamy dziennikarskiej, lecz czerwo- 

ne żyro własnej odwagi i bojowości, 

wspaniałych zwycięstw i udanych ma- 

newrów w czasąch najcięższych. 

Całą siłą swoich tez książka Zeli- 

gowskiego zwraca się przeciw książ- 

ce gen. Sikorskiego „Nad Wisłą i 

Wkrą“. 

W tej książce przeprowadził gen. 

Sikorski tezę, że właściwie pobiła bol- 

szewików pod Warszawą jego, gene- 

rała Sikorskiego 5-ta armja, działają- 

ca na północ od Modlina. 

Styl gen. Žuigowskiego jest woj- 

skowy. Nie zacierani jasności obrazu, 

nie przytłumi objektywnej prawdy, 

dlatego, aby użyć formuły dyploma- 

r tycznej. I diatego 0 roli w piątej 

armji, w swojej książce wypowie ta- 

kie sformułowanie: 

W bitwie nad Wisłą była jed: 
ma armja całkiem zbyteczna, a nawet 

MP odliwa: Nazywała się piąta armja, 

' W bardzo obrazowy sposób pisze 
gen. Żeligowski: 

Bitwę warszawską wyobrażamy sobie, 

jako wielkie koto puszczone w ruch z pra- 
wa ra lewo. Na jednym krańcu tego koła 
Armje sowieckie, posuwające się z półno- 
co-wschodu na południo-zachód; na drugim 
grupa uderzeniowa Marszałka Piłsudskiego, 

przeprowadzająca swój manewr z nad Wie- 
prza, W centrum tego koła, w trójkącie 
tortecznym, wielki odwód dowódcy frontu 
będący jakby osią, dokoła której ten ruch 
się obraca. W decydującym: momencie od- 

wód zostaje rzucony na szalę i naciera rów- 

norzędnie z grupą uderzeniową 

Manewr bitwy nad Wisłą polegał 
„na wzięciu wroga w kleszcze, jedną 
stronę tych kleszczy stanowiła obro- 
na Warszawy, druga grupa _ Piłsud- 
skiego uderzeniowa idąca naprzód w 

kierunku północnym. Chodziło o to, 
aby złapać moskali do worka, Bolsze- 

), wicy, którzy Szli w kierunku Płocka 
sądząc, jak to wynika z ich własnych 
relacyj, że tam się znajduje gros sił 
polskich, dobrowolnie do tego worka 
włazili. Z niesłychaną siłą stwierdza 
gen. Żeligowski iż ten ruch wojsk bol- 
Szewickich był dla nas korzystny i że 
zupełnie nie trzeba mu było drogi za- 
$rądzać. Tymczasem koncepcja 5-ej 
«armji polegała właśnie na zagradzaniu 
drogi bolszewikom przy włażeniu do 
tego worka. Było to zupełnie to samo, 
20 otworzyć pułapkę na myszy a przed 
pułapką postawić straszaka. 
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Ciekawy jest passus następujący 

w książce gen. Żeligowskiego, który 

tłómacząc jak wyżej prosty i jasny 

plan polski wzięcia bolszewików do 

worka pisze: 

Bliskim takiego ujęcia sprawy był gen. 

Weygand. Ciekawym pod tym względem 

dokumentem historycznym jest jego nota 

do _ szefa sztabu generalnego z dnia 11 

sierpnia 1926 r. Nota ta zawiera następu- 
- jace znamienne słowa: 

Powodzenie ustałonego planu zale- 

ży od utrzymania linji obronnej War- 

szawy od Modlina do Góry Kalwarji. 

Dlaczego więc później, głównie za 

sugestją doradców francuskich nietyl- 

ko rzucono 5-tą armję przedwcześnie 
naprzód, lecz dla niej osłabiono (za 

rozkazem gen. Hallera, dowódcy fron- 

tu) I armię, od której zależał ios War- 

szawy, a więc i los bitwy. Manewr 

Piłsudskiego wymagał bowiem War- 

szawy obronionej. 
Na to gen Żeligowski odpowiedzi 

w swej książce nie daje. Sądzimy, że 

czyni to umyślnie, gdyż książka jego 

jest ścisłem sprawozdaniem 0*praw- 

dach bitwy nad Wisłą, lecz nie wkra- 

cza w dziedzinę domysłów i hipotez, 

a tembardziej połitycznych reileksyj i 

tendencyj. Ale my na podstawie jego 

książki, sami :uvżemy tej hipotezy 

poszukać. Wśród generałów polskich, 

zwłaszcza austrjackiej szkoły szerzyła 

się niewiara. Wysunięcie 5-ej armji 
mogło mieć źródło w szukaniu nowej 

koncepcji na wypadek przegranej nad 

Wisłą, utraty Warszawy. Wtedy 5-ta 

armia, która i tak wielomówiącą bazę 

materjałową miała w Toruniu, mogła 
się cofać i bronić Poznańskiego. 

Dla koncepcji bitwy nad Wisłą 

5 armja była niepotrzebna. Zagradza- 

ła drogę bolszewikom do worka, w 

który włazili i co najważniejsze osła- 

biała 1-szą armię, broniącą Warsza- 

wę, od obrony której zależał los całe- 
go manewru. Czytając książkę gen. 

Sikorskiego czyteinik powoli dochodzi 
do przekonania, że operacje nad Wie- 

przem były sobie wojskowym space- 

rem, natomiast właściwie zwyciężyła 

bolszewików 5-ia armja pod jego, ge- 
nerała Sikorskiego kierunkiem. - Wy- 
wołuje to pełne godności i powściągli- 

wości uwagi gen. Żeligowskiego. 

Mam pelne żołnierskie uznanie dla od- 

działów 5-tej armji. Dały ene niezaprzeczał- 
ne dowody mięstwa i hartu. Niektóre epizo- 
dy -- jak działalność gen. Krajewskiego 
pod Sońskiem, wypad kawalerji na Ciecha- 
rów i szereg innych — pozostaną na zaw- 

sze w dziejach naszej | wojskowości, jako 
klasyczne wzory rzetelnej pracy bojowej. 

Nie mogę mieć również nic do zarzuce- 
nia i samemu dowódcy 5-ej armji. Gen Si- 
korski był wszak żołnierzem i wykonywał 
rozkazy: kazano mu się ugrupować za 
Wkrą. ugrupował się za Wkrą; kazano mu 
atakować w dniu 14 sierpnia — atakował. 
„Równie dobrze, gdyby mu kazano bronić 
Modlina — byłby się bronił. 

Możemy mieć natomiast żal w stosunku 
do generała Sikorskiego, autorą igžki 
„Nad Wisią i Wkrą“. Nietyiko ką 
że mówiąc o naszym odwrocie w r. 1920-yru 
używa krzywdzących określeń, nie wymie- 
niając oddziałów, do których te oskarżenia 
kieruje i nietylko dlatego, że bagatelizuje 
operacje I-ej armji na przedpolu Warszawy, 
wyolbrzymiając rolę, dowództwa 5-ej armji, 
lecz szczególnie i głównie dlatego że w 

osiem lat po wojnie, stara się apoteozo 
wać największe nasze błedy popełnio- 
ne w czasie bitwy warszawskiej i 
określając je jako czyny wybitne, 
wprowadza przez to historję na błęd- 
ną drogę. 

Dowódcą bezpośrednim gen. Sikor- 
korskiego był generał Haller. Na nie-- 

go też spąda duża część odpowiedzial 

ności, o której pisze gen. Żeligowski. 
Gen. Żeligowski nie krytykuje gen. 

Hallera, lecz znowuż na podstawie 

danych z jego książki, czytelnikowi 
pozostaje wyraźny obraz tego genera- 
ła, tak dobrze znanego ze szpalt gazet 
politycznych. Przecież to endecja ro- 
biła z gen. Hallera omal, że nie jakie- 
goś narodowego Papieża, podobnie, 
jak. kilkakrotnie wywyższała Kortante- 
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"REWELACYJNA KSIĄŻKA GENERAŁA ŻELIGOWSKIEGO 
minem, lecz oddaje go dowódcy dy- pował wbrew rozkazom gen. Hallera. 

wizji, który świeżo przeszedł 600 klm. Czując swoją historyczną rolę obroń- 

odwrotu. Inaczej zrobił książę Józef cy Warszawy, czując się odpowiedzial 

pod Raszynem, inaczej Kościuszko nym za los całego manewru nad Wi- 

pod Maciejowicami, inaczej Piłsudski, słą, gen. Żeligowski nie wykonuje roz- 

gdy sam dowodził w bitwie nad Wi- kazów gen. Hallera, który mu po- 
słą grupą uderzeniową. Gen. Haller pierwsze rozkazuje atakować przed 

oddając Żeligowskiemu 1-szą armję, Świtem 14 sierpnia, co w danych wa- 

go, czyniąc z niego wodza narodu, w 

międzyczasie między temi wywyższe- 

niami wymyślając mu rzetelnie. O 

gen. Hallerze nawet nie można powie- 

dzieć, że jest poczciwcem, na tyle do- 

minującą cechą u niego jest jego in- 

teligencja, więcej niż niemrawa. Czy- 

tając dokładną relację gen. Żeligow- 

skiego dziwimy się tylko, że generał 

Haller jako dowódca frontu, nie ma 

ambicji objęcia samemu najniebez- 
pieczniejszego i najbardziej odpowie- 
dzialnego odcinka, jakim niewątpliwie 
są wojska zgrupowane przed Radzy- 

  

  

osłabia go na rzecz armji gen. Sikor- runkach uważał gen. Żeligowski za 
skiego, a następnie krępuje go swemi nonsens i uderza dopiero w dniu 14 

„austrjackiemi instrukcjami. I tutaj sierpnia, następnie gen. Haller prze- 
znajdujemy w książce gen. Żeligow- pisuje mu drobiazgowo atak koncen- 

skiego znowuż rewelację, że walcząc i tryczny na Radzymin, czego gen. Że- 
krwawiąc się pod Radzyminem postę- ligowski nie wykonywuje i uderza na 

wieś Mokre, położoną na północ od 
ONSITE SIT OKI T IRT TNS TINA НЕО ЗЕСЕНЕ ПБ Radzymina. Generał Żeligowski pisze: 

Gdybyśmy byli dosłownie wykonali dy- s ь r » . gą "ektywe dowódcy frontu, sądzę, że przegra- graniczenie WydatKÓW Na Zbrojenie MOTSKIE na asza rod Warszawą bylaby /przesą. 
й dzona. 

GENEWA. PAT. Komitet morski przygotowawczej komisji konferencji rozbro- Radzimy każdemu Polakowi, a co- 
jeniowej ukończył w dniu 20 b. m. swe prace. Na tem posiedzeniu przyjęto 11 głosami: sai Las е ь + 
przeciw 3, w tej liczbie i Francji, wniosek lorda Cecila, według którego każda z ukła- R Z A 
dających się stron zobowiązuje się ograniczać do pewnej określonej wysokości swe tać Książ ow 1B0WP EB. = 
roczne wydatki na utrzymanie, kupno i fabrykację sprzętu wojskowego, przeznaczo-; bedziemy powtarzač innych rewelacyj, 
nego dla marynarki. Prócz delegata francuskiego Massigli, wypowiedzieli się przeciwko które ona mieści. Ale zainteresowują 
propozycji delegacji brytyjskiej również przedstawicie) Stanów Zjednoczonych Gibson nas dwa fakty. Generał Żeligowski 
oraz delegat japoński Sato. Przedstawiciei Włoch Rosso wyrazii w zasadzie zgodę na uważa, że w poczatkac! 
wniosek angielski, wspomniał jednak o uczynionych już uprzednio zastrzeżeniach swych wii L AB k = Rad 6 оЕЕ A roku powinniśmy się byli cotnąć z linji 

w  Wileńszczyżnie i  Mgūszczyznie, 
= która zajmowaliśmy aż na linję 

$ k r u Cc h a B U C h a ri n a okopów niemieckich, czyli na od- 
3 > ległość  kiłkudziesięciu kilometrów 

MOSKWA. PAT. — Ogłoszono oświadczenie Bucharina, w którem uznaje on od Wilna, a to dlatego. że wtedy 
je bł id i Ž ‚ у 2 ь - Z > zza swoje błędy ideowe i wyraża skruchę z powodu swej przynależności do t. zw. prawe żedynie skutecziie moglibyśmy  prze- go odchylenia. я i у с + a ciwdziałać otensywie bolszewickiej, 

RUS SEZ ; idącej na nas z północy. Generał Szep 
Pełnoletniość arcyksięcia Ottona tycki nietylko nie chciał cofnięcia się, 
k OD К ia ® lecz przeciwnie projektował dalszą 

„ — Dziennik „1e.Soir* donosi, że wczoraj wieczorem arcy" otan- » у i i i książę Otton w uniiormie byłej armji cesarskiej przewodniczył na obiedzie pdzkinyn p Ч Marsz. Piisudski również w którym ae sea pa oe Zyta, Była królowa saska, ksiażę Sykstus Ksa- był za cofnięciem się. Otóż tu, już 
wery parmeński, cia i siostry arcyksięcia (ona, przedstawiciele |Jegitymistów wę- . i Li. 
gierskich oraz dostojnicy dawnego dworu cesarskiego w Wiedniu i BuGaROBREcJej 20 ala nas p olityków, studjujący. ch cha- v.m. rano b. cesarzowa Zyta przyjęła wiele wybitnych osobistości węgierskich raktery ludzkie, studjujących ludzi i austrjackich, do których wygłosiła w jezyku niemieckim, przemówienie. ., stwierdzając zdolnych do decyzji, rzuca się w o że arcyksiążę Otto po dojściu do pełnoletniośc: staje się głową rodziny panującej. “| y 2] A: © CA = po mszy i Te Deum, Pc = Seydla wygłosił on przemó Ciekawe spostrzeżenie. Gen. Szeptyc- wienie, dając wyraz życzeniu, aby mógł odśpiewać Te dewn nie na wygnaniu, lecz b; ju i е iešli w Budapeszcie, gdzie będzie mógł witać arcyksięcia Ottona siosownie © Ro "dosto- Bi BROK majućj CZEPTWOTAO jeśli jeństwa i godności. nie defetystą —- bo tego wyrazu nie 

użyjemy, gdyż gen. Szeptycki prze- Obniżenie łat Urz dnicz ch we Włoszec widywał realne niebezpieczeństwe —- 
D ę y jo w każdym razie pesymistą. Dlacze- 

: RZYM. PAT. Zmniejszenie poborów urzędniczych stało się zagadnieniem _ dnia. goż nie chce zapobiec niebezpieczeń- Siery zainteresowane, jak również ogół społeczeństwa żywo omawia ię sprawę. Prasa stwu. Oto dlatego, że opuszczenie poświęca całe szpałty umotywowaniu decyzji rządu. Jak widać z głosów prasy, decyzja rzest Šiais ietych . къ"т‚:_!шч byla Pie iiaiėo przygotowana, Towarzystwo „Provvida“, zaopatrując w ariy- P * rzeni już zajętych przez wojska 
y spożywcze wojskowych i cywilnych urzędaików państwowych, obniżyło ceny. polskie jest ciężka decyzia. detaliczne mniej więcej o 10 proc. Obniżono również ceny chteba. Widoczna jest inter. : dt ; ł SZĄ A R Wda wencja czynników miaradajnych w reguiowaniu cen artykułów pierwszej potrzeby, co przed tem głowę, lecz w strategji, jak jak sądzą, odbije się pomyślnie również na interesach ludności robożniczej, płatnej w i w polityce, zwycięstwo może nale- sposób niedostateczny. > T Ž 2 sių żeć do tych, którzy są zdolni do cięż- 

kice decyzyj. Gen. Szeptycki będąc 
ultra-pesymistą w ocenie sytuacji nie- d 

5 tylko nie decyduje się cofnąć do oko- 
incy ent szwedzko-sowiecki pów niemieckich, lecz w książce swej 
STOKHOLM. PAT. W związku z niedawnem aresztowaniem przez Stawia zarzut Piłsudskiemu, że taką 

władze sowieckie szwedzkiego inżyniera Rossela, oskarżonego 0 działal. radę od niego słyszał. Najlepszy przy- ność na szkodę t. zw. pięciolatki, szwedzkie ministerstwo spraw zagranicz- kład, że w strategji, jak w polityce nych poleciło konsulowi szwedzkiemu w Moskwie notyfikować komisarja- trzeha przedewszystkiem umieć odróż 
towi spraw zagranicznych, że fakt aresztowania obywatela Szwedekiego W nić rzeczy i tot d =nioieh Sowietach i niemożności skomunikowania się z nim wzbudza w Szwecji P TLS аОНИ SĘ poważne zaniepokojenie. Jak donoszą dzienniki, minister pełnomocny So- | 7€7 niecofanie się do linji okopów wietów w Stokholmie pani Kołłontaj otrzymała podobną notę. nieinieckich, nie uratowało się okupa- 

cji ludności, lecz omal nie straciło się ® ® a i: р Odwołanie połpreda Piotrowskiego "255 go ewwyczns” pesym styczny nie oznacza bynajmniej ofice- 
KOWNO, PAT. Obecny przedstawiciel Rosji sowieckiej w "a osobiście nie-odważnego, lecz ta- Kownie Piotrowski został odwołany z zajmowanego stanowiska. kiego, co ani nie może zdecydować 

się na uderzenie, gdy błyśnie ku temu 
: sposobność, czasami krótsza, niż wyj- 0 0 w m p l k rzenie słońca z za: chmur, ani też 

. p rozumienie Ž ? о $ ą „est strategicznie konieczny.  Przeci- 
j. KOWNO (el L) „Lietańta Aidhe*-w dalszym: ciągu omawia klenmek  poli- wieństwem tego typu będą: Piłsudski, 

D mi arai a i między innemi zapytuje E opozycjną, ES ludowcy Rvdz,-Smigły, , Żeligowski, a z do- chrześcijańscy demokraci w swoim czasie nie doszli do porozumienia z Polską, pomi- . а : 
mo, že ich przedstawiciele ježdzili do Warszawy i innych Akos gdzie SKÓRA) Šie wear A 3 RANNYCH BZ sk ZE im nie ZPB polecać do WY i zabłysnąć tam swojemi zdolno- działów, tacy oficerowie, jak Plisow- i dyplomatycznemi — pisze „Lietuvos Aidas“ — į gdyby im się udało dojść do ski i * porozumienia z Polakami i odzyskać Wilno, będą „oni Że dr witani na Litwie, wę Aya 1 Aka Dąbrowski. 2 SR z Polakami nie trudno, pod warunkiem zrzeczenia sie zabranego ^ Przeciwieństwem tego typu а S i RAY . 3 е ` : Зюзцпуъс“, в а Z czy można — pyta dziennik — wyrzec się tego kraju dla dobrych będą: Piłsudski, Rydz-Smigły,  Želi- 

gowski, a z dowódców małych, samo- ° a dzielnych oddziałów, t fi i Litewsko-łatewski traktat handlowy KERS tae 
KOWNO. PAT. — Na posiedzeniu Izby Handlowej preześ Izby i były przewodni- BE czący komisji do prowadzenia rokowań w sprawie traktatu andlowego p. Dobkiewi- Drugi, ciężki zar i EA udzielił wyjaśnień w sprawie zawartego między Łotwą a Litwą AA Nie cof- SAR św ki aa RY aż nęliśmy się ani o jeden krok w. myśl życzeń Izby Handlowej — powiedział p. Dobkie- & eligowski, to  niebronienie K — i nie poszliśmy na żadne „usiępstwa w stosunku do żądań łotewskich, jeśli Wilna w 1920 r. Na kartach swej a „o towary, wytwarzane w kraju. Poszliśmy natomiast na pewne ustępstwa w ksiažki d dzi. ż i i ziedzinie tych towarów, kórych Litwa dotychcziis nie wytwarza. Łotwa udzieliła nam , 7271 dowodzi. 2е Wilna bronić by- zniżek celnych w wysokości 75 pro. na wyroby żelazne, czegośmy się zupełnie nie spo- ło trzeba i było 1aożna. Wina ta spada 

na dowódcę 1 armji. Skandalem było 
dziewali. Łotwa zmniejszyła również cło na „pszenicę litewska o 5 litów 25 centów na centnarze „50-kilowym*, co w znacznej mierze ułatwi nam wywóz. Dalej p. Dobkie- |“ . + i wiczius oświadczył, że traktat został podpisany na przeciąg dwóch lat. Sprawa zmie. Oddanie Wilna i Grodna, ale skanda- sienia wiz była poruszana, jednakże w chwili obecnej zniesienie ich nie da się prze- d iwieks: Я ić Zi 2 8 СЕНЕНЕ - dalem w prowadzić wobec tego, że mieszkańcy Litwy, zamieszkali przy granicy, lia największym było oddanie 
z tego, przywoziliby towary z Łotwy, co niekorzystnie odbiłoby się na interesach litew- Ossowca. skich. Przewidywane są jedynie ulgi dla robotników. Mówi się, że w wojsku dużo zna- 

czy szczęście. Przypomina mi się sta- 
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Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

ÓDEK — Kiosk. St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Księgaima Spółdz. Naucz. 
Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

PCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
$ WIECIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasie 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

ki. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz й 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. | 

ą być przez Adn:inistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
P 

ry, moskiewski generał Puzyrewski, 

który, gdy ktoś powiedzieł, że szar- 

żę pod Samosie:rą dlatego wygrano, 

że konie poniosły, powiedział, że są 

ludzie, których konie ponoszą zawsze 

w tył. Dowódca dywizji z nad Kuba- 

nia, który orężem drogę utorował ku 

Polsce, dowódca we wspaniałym od- 

wrocie 600 kilometrowym, ten kto Ra- 

dzymin wygrał i Warszawę obronił — 

vyć może, że jest człowiekiem w boju 

szczęśliwym, lecz także i czemś wię- 

cej, jest posiadaczem tego, co nazwie- 

my cnotą żołnierską. | dlatego na je- 

go książce, na jego sądach, krytykach, 

poglądach, przypuszczeniach leży, — 

jak już wyrazilismy się — czerwone 

żyro. bojów zwycięskich. Cat. 

KONFERENCJA 
OKRĄGŁEGO STOŁU 
ZAGADNIENIE KONSTYTUCJI 

INDYJSKIEJ 
Konferencja Okrągłego Stołu oma- 

wiała zagadnienie konstytucji indyj- 
skiej. Przemawiali: maharadża Alwar, 
sir Muhammed Shafi, maharadża Re- 
wa i lord Peel. Następnie» delegacje 
obrały przedstawicieli do specjalnego 
komitetu, w skład którego wejdzie 33 
członków: 6 z ramienia delegacji bry- 
tyjskiej,j 10 od państw indyjskich, i 
16 od Indyj brytyjskich. 

Na czele komitetu ma stanąć Wed- 
gwod Bern. 

Na środowem posiedzeniu konie- 
rencji przemawiał maharadża Patiala. 
Oświadczył on, że gdyby Indje :nogły 
współpracować na równych prawach 
z Anglją, dałoby to rezultat tak wspa- 
niały, jak jeszcze żadna na świecie 
współpraca państw wschodu i zacho- 
du. Obecni ną posiedzeniu książęta in 
dyjscy zaznaczyli, że są najpierw hiu- 
Pao potem zaś dopiero książęta- 

ma 
Znana jest gotowość książąt hindu 

skich do pracy na korzyść Wielkich 
Indyj przyszłości na drodze federacji. 
Podstawy federacji muszą być dobrze 
znane, co ułatwi wprowadzenie w ży- 
cie tej zasady. W dalszym ciągu posie 
dzenia dr. Moonje w odpowiedzi na 
przemówienie lorda Peela oświadczył, 
że on i iego koledzy hinduscy nie przy 
chodzą z zapytaniem, czy rząd brytyj- 
ski nada Indjom statut dominjalny, 
lecz zwracają się do narodu angielskie 
go w sposób wysoce przyjazny, infor- 
mując go o stanowisku Indyj. 

Żaden hindus nie zadowoli się ni- 
czem innem, jak statutem  dominjal- 
nym, i odpowiedzialnym rządem. Hin- 
dusi wycierpieli wiele, lecz przyszedł 
czas, kiedy nie można ich już zastra- 
szyć siłą fizyczną” 

Współpraca Anglików z hindusa- 
mi i drogi obu narodów rozchodziły 
się dotychzcas w tym punkcie w cią- 
gu całego stulecia, hindus, który 
przyjeżdżał do Londynu, był potępio- 
лу przez swych przyjaciół i uważany 
za zdrajcę. jeżeli strach i podejrzli- 
wość nie pozwolą Anglji nadać  In- 
djon: statutu dominjalnego, w każdym 
razie Indje muszą otrzymać rząd odpo 
wiedzialny. Hindus musi być wolny w 
Indjach, jak kanadyjczyk w Kanadzie. 
Hindus nie zadowoli się niczem mniej 
szem i nie zniesie przypuszczeń, że 
naród hinduski nie jest w stanie obro- 
nić swej ojczyzny i że odpowiedzial-- 
ność za rządy musi ponosić Anglja. 
Czy Indje mają być tylko dodatkiem 
do Anglji? —- zakończył mówca. 
Czy mają się jej przeciwstawić? W 
tym ostatnim wypadku nieustannie bę 
За trwały zamieszania i represje. 

Przedstawiciel Sikków Sadar Ujjal 
Singh oświadczył, że z punktu widze- 
nia indyj angielskich najważniejszą 
rzeczą było otrzymanie statutu, na 
podstawie którego Indje byłyby jed- 
žym z partnerów w grze Imperjum i 
posiadałyby rząd odpowiedzialny w 
prowincjach autonomicznych, pozosta 
iicych pod zarządem władz central- 
nych. Mówca podkreślił, że nadanie 
„autonomii prowincjom zadowoli hindu 
sów, o ile nie będzie połączone z przy 
jeciem odpowiedzialności rządowi cen 
tralnemu. 

Z chwilą załatwienia kwestji mniej 
szości narodowych i wprowadzenia w 
życie systemu rządu odpowiedziałne- 
30, kwestja wewnętrznego porządku 
w państwie stanie się łatwą do załat- 
wienia, szczególnie wobec pokojowe- 
go usposobienia hindusów.    
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ECHA KRAJOWE 
Dwudziestopięciolecie Szkoły Olszewskiej 

(1905 — 1930) 

W myśl wezwania Pana Kurato- 
tora Pogorzelskiego p. A. Chomiński 
złożył następujący przyczynek do wal 
ki o polski język w szkole. 

Za czasów zaborczych sprawa о- 
światy powszechnej na naszych zie- 
miach przechodziła różnorodne koleje. 
Za kuratorstwa ks. Adama Czartory- 
skiego Wileński Okręg Szkolny w po- 
równaniu do dzielnic cesarstwa rosyj- 
skiego nie zabranych Polsce, zajmo- 
wał pod względem rozwoju szkolnict 
wa jedno z naczelnych miejsc. Jak mia 
łem sposobność ku niezadowoleniu 
wielu Rosjan przypomnieć z trybuny 
Ii Dumy Państwowej — było w. 1822 
r. w okręgu Wileńskim 21000 uczniów, 
a w całej reszcie olbrzymiego cesarst 
wa (bez królestwa Kongresowego i 
Finlandji) zaledwie 40.000. 

Po roku 1831 zamknięto Uniwersy 
tet w Wilnie i wiele szkół (w 1861 r. 
gimnazjum w Święcianach), a w 1863 
kurator Korniłow zniszczył w Okręgu 
Wileńskim szkoinictwo polskie. Nau- 
czanie tajne jednak istniało, matki u- 
czyły dzieci po polsku posługując się 
książkami do nabożeństwa. 

Oficjalna zaś oświata w państwie 
sosyjskiem stała na b. niskim  pozio- 
mie. Nawet w 1907 r. zwiększony w 
stosunku do lat poprzednich budżet 
Ministerstwa Gświaty wynosił zaled- 
wie 50 milj. rubli, przy 141.500.000 
ludności i ogólnym budżecie półtrze- 
cia miljarda rubli. Szkół początkowych 
było 88.000, z tych Min. Oświaty mia 
ło w swoim zarządzie 48,5 proc., inne 
ministerstwa _ (szkoły cerkiewne) 

21,5 proc., brakowało 160 tys. szkół 
Około 5 8proc. dzieci nie mogło trafić 
do szkoły. Według danych ministra 
Oświaty  Kammana analfabetów - 
Rosjan było przeszło 70,5 proc, Rosja- 
nek 91 proc. W Królestwie było anal- 
iabeiów Polaków 65 proc. Polek 7i 
proc. Tak mówiła oficjalna statystyka. 
Okręg szkolny Wileński, po zniszcze- 
niu szkolnictwa polskiego cofnął się w 
rozwoju i zajął po 80 latach zamiast 
czołowego, zaledwie dziewiąte miej- 
sce. 

W tym czasie w państwo carów u- 
derzył grófm w postaci wojny japoń- 
skiej i wzmożonego ruchu rewolucyj- 
nego. Powiał wolnościowy „wiatr z 
zachodu. W maju r. 1905 Mikołaj 
il-gi wydaje manifest toleracyjny, i na 
skutek tego w ciągu paru lat przecho- 
dzą na katolicyzm byli unici, lub ci, 
którzy tylko na papierze prawosławny 
mi byli, coś około 300 tys. osób. W 
mniejszym stosunku i inne wyznania w 
cesarstwie odzyskują współwyznaw- 
ców. W Królestwie młodzież wywal- 
cza szkołę polską. W październiku te- 
goż roku rząd rosyjski jest zaskoczony 
znakomicie zorganizowanym strajkiem 
na kolejach, poczcie, telegrafie i w li- 
cznych fabrykach. Władze tracą gło- 
wę. Hr. Witte i ks. Aleksy Obolenskij 
piszą projekt manifestu konstytucyjne- 
go i wiozą go na torpedowcu z Peters 
burgu do Peterhofu, gdzie Cesarz prze 
bywał — innego sposobu komunikacji 
nie było. W ciągu podróży dodają licz 
ne niedomówienia, z myślą o przysz- 
łych wybiegach, żeby najmniej dotrzy- 
mać. Po długich wahaniach Mikołaj 

Il-gi podpisuje manifest. Takie jest tło 
owych czasów. 

Wówczas na naszych ziemiach 
Wschodnich z żywiołową siłą objawił 
się pęd do zakładania polskich szkół 
prywatnych. Taka szkoła tworzy się i 
w Olszewie. Uwažališmy to za swój 
obowiązek społeczny. Ludność tutaj 
jest wyznania rzymsko - katolickiego, 
pochodzenia przeważnie białoruskiego, 
z przychylną tendencją ku polskości. 

Moja śp. żona, która i przedtem da 
wałą lekcje służbie i dzieciom dwor- 
skim, bierze w tych wykładach gorą- 
cy udział, jest ona główną inicjatorką 
szkoły — narazie uczy dzieci niewy- 
kwalifikowana nauczycielka p. Julja 
Gajewska, oraz p. Marja Gujska (Ju- 
'jewiczowa). Szkoła nie jest tajemna, 
ale koncesji nie posiada. Jest tolero- 
wana przez władze. 

Powoli zaczyna się w Rosji reakcja. 
J steru rządu staje Stołypin, nieugię- 
ty nasz przeciwnik, z hasłem: ,Z po- 
czątku uspokojenie, potem reformy". 
Tłumi objawy rewolucyjne za pomocą 
bezwzględnych ekspedycyj karnych i 
zapoczątkowuje szereg reform. 

Na początku zimy 1906 roku wzy- 
wa na naradę wileński gubernator hr. 
Tatiszczew ze 30 obywateli ziemskich, 
w celu, jak mówi, wyjaśnienia stosun 
ku do rządu „polskawo pomiestnawo 
dworianstwa“. 

„Wszyscy panowie  otwieracie 
szkoły bez pozwolenia”. Zapowiada, 
że ma rozkaz zamykania szkół, które 
nie mają koncesyj i że i wykona bez- 
względnie. Zwraca się do mnie: 
„Wiem, że pan ma szkołę”. „Mam*. 
„Bez pozwolenia?“. „Bez pozwole- 
nia“. „Niech pan poprosi o pozwolenie 
z wykładowym językiem rosyjskim”. 
„Ale wykład religji będzie po polsku?" 
„Zgoda“. Wybrałem mniejsze zło, 
przewidując reakcję, której siły  po-. 
wszechnie nie doceniano, i gdy wszę- 
dzie zaczęto zamykać szkoły, szkoła 
Olszewska przetrwała. 

Ale i na tego rodzaju szkołę ocią- 
gano się z daniem pozwolenia i po wy 
ieździe z Wilna hr. Tatiszczewa trwał 
stan niepewności. Dopiero wizyty mo- 
ia u hr. Tołstoja (Sergjusza?) posty- 
powego ministra oświaty („Nie zamiy- 

kaj mi pan szkoły”. „Niech pan będzie 
spokojny — nie zamknę”), u bar. Wol 
fa, kuratora Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie, zdecydowały sprawę, i w kwiet 
niu 1907 r. pozwoleni: nadeszło. A 
tymczasem w 1906 zbudowałem w Ol- 
szewie budynek szkolny, miejsce nau- 
czycielki objęła śp. Zoija Malecka. Ku 
rator Okręgu Szkolnego zażądał, że- 
by nauczycielka była „Litwinką”. P. 
Molecka zgodziła się. W podaniu na- 
pisałem: .,..potomu czto proischodit iz 
toj czasti Świencianskawo ujezda, gdie 
prożywajut Litowcy*. Kurator parę ra- 
zy odczytał ten ustęp, machnął ręką i 
zatwierdził wybór. P. Z. Malecka była 
nauczycielką od 1906 do 1908 r.;'mia- 
ła ona wykształcenie gimnazjalne, ia- 
koteż i jej nastepczynie: p. Stanisława 
Sorokówna (19U8 do 1912), a od 1912 
roku kierowniczka szkoły olszewskiej 
do dziś dnia jest siostra poprzedniej, 
wykwalifikowana nauczycielka p. ja- 
nina Sorokówna, która wykłada 18 lat, 
za wyjątkiem roku 1920 — 1921, kie- 
dy przez Litwiców był naznaczony 
aauczycielem p. Kokoszkin, który zre- 
sztą wykładał po polsku wobec prote- 
stu matek dzieci, gdy Litwini chcieli 
szkołę zbiałoruszczyć. 

Szkoła olszewska za czasów rosyj- 
skich (do roku ;915) żyła życiem po- 
dwójnem. Pod iirmą religji przemyca- 
ny był język polski w którym wykła- 
dano nauki początkowe. Dopiero po 
oparowaniu alfabetu i pisowni  pol- 
skiei, przechodziło się do oficjalnej па 
uki rosyjskiego. Szkoła więc była dwu 
języczna. O ile rodzice zrazu dosyć 
obojętnie sprawę szkolną traktowali, a 
kto dzieci posyłał do szkoły, ten przy 
sposobności podkreślał swoją życzli- 
wość do mojej żony i do mnie, o tyle 
dzieci z wielką żarliwością garnęły się 
do nauki, i największą karą za jakieś 
przewinienie była pogróżka nauczyciel 
ki: „Będziesz sie źle prowadził —- nie 
przyjmę do szkoły”. Szkoła stała się 
popularna. gdy przekonano się, że na- 
uka przynosi korzyść realną w życiu, 
wyróżnienie w wojsku i t.p. Naturalnie 
nauka w szkole była bezpłatna, dostar 
czałem także podręczników, zeszytów 
itp. 

Muszę podkreślić, że nigdy nikt nie 
zdradził tego podwójnego życia szko-- 
iv, zresztą zbyt gorliwych  rygory- 
stów z pośród władz szkolnych uspa- 
kajałem za pomocą datków. Napewno 
gomyślali się prawdy, ale patrzyli 
przez palce. ALiturjenci szkoły olszew 
skiej, na wspólnych egzaminach ofi- 
cialnych ze szkołami sąsiedniemi, szli 
w pierwszym szeregu i szkoła miała 
zawsze dobrą markę, co do postępu 
nauk, a sąsiedni nauczyciele szkół ro- 
syjskich dziwili się, że dzieci wykazy- 
wały postępy mimo podwójnego kur- 
su: „My wied* znajem, szto wy uczy- 
tie po polski“ — mówili. Język polski, 
košcielny, byt bliski dzieciom, a w wy- 
kłady wkładały nauczycielki ideowość 

Władze szkolne natomiast postano 
wiły w inny sposób zaszachować szko 
lę olszewską. Rząd otworzył w  nie- 
wielkiej odległości od Olszewa szkoły 
wiejskie w  irumbieniętach,  Narej- 
szach, w Kućkach. Frekwencja w szko 
ie olszewskiej chwilowo spadła z 70 
dzieci do 50. „U pana teraz mniej 
dzieci w szkole*, powiedział z trium- 
iującym wyrazem twarzy inspektor 
szkolny. ! 

Jednej nauczycielce trudno było je- 
dnak podołać, a że koncesja była na 
jedną nauczycielkę, więc jako pomoc- 
nica wystąpiła p. Teresa Bogusław- 
ska (obecnie urzędniczka w Magistra- 
cie w Wilnie), która dla małego wzro-- 
stu siedziała w czasie wizyt władz 
szkolnych pomiędzy uczenicami i tak 
ież była zapisana. Czasami wystawia- 
ny był posterunek (uczeń) koło wiel- 
kiej drogi, który w razie potrzeby a- 
larmował szkołę. 

Dnia 14 września 1915 r. przyszli 
Niemcy i odtąd całokształt wykładów 
zaczął się odbywać po polsku. Niemcy 
nie robili szkole trudności, dziwili się 
że dzieci nie były bite, nawet zrazu 
pytali, czem dzieci są bite, bo nie przy 
puszczali, że bez tego można się о- 
bejść. Pułkownik hr. von der Goliz md 
wił: „I ja byłen: bity w szkole, i każdy 
musi być bity. 

Na Boże Narodzenie 1918 roku 
riemcy wyszli, a 5 stycznia 1919 r. 
przyszli bolszewicy. „„Komitet biedna- 
ly', złożony z synów łornali, którzy 
świeżo wrócili z „wojska, postanowił 
szkołę prowadzić dalej, wyznaczyć z 
moich zapasów nauczycielce p. Soro- 
kówsie po funcie chleba na dzień, mo- 
jej żonie i mnie po pół funta. Ostatecz- 
nie iednak, przy pomocy nieraz wio- 
sek okolicznych, nie było tak źle z ży- 
wnością. Przeżyłiśmy wówczas cięż- 
kie chwile. 

Nie zapomniat o Wilnie i Wileń- 
szczyźnie Marszałek Piłsudski, Wilno 
zostało zdobyte przez wojska polskie 
19 kwietnia, a mimo że Olszew jest 
odległy od Wilna o niespełna 90 klm. 
Kompanja Wojsk Polskich wyzwoliła 
nas dopiero 16 maja. 

Od jesieni 199 r. szkoła olszewska 
stała się szkołą powszechną, odtąd u- 
posażenie nauczycielki przyjął na sie- 
bie rząd. 

SŁ (O w gz 

Ulica Piłsudskiego w Białogrodzie 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Rada miasta Białogrodu uchwaliła jednogłośnie nazwać 

jedną z głównych ulic Białogrodu imieniem Marszałka Piłsudskiego. 

Wybuch 500 wagonów benzyny 
BUKARESZT. PAT. — Donoszą 7 Ploesty: Niezwykłej siły eksplozja gazowa 

spowodowała pożar rezerwuarów towarzystwa naitowego „Asira Romana“, zawierają- 

cych 500 wagonów benzyny. Cały zapas benzyny spłenął doszczętnie. Płomienie wznio- 

sły się na wysokość 60 metrów. Z powodu ekspiozji zatrzęsły się donty w całem mie- 

ście. Szkody obliczają na 60 miljonów lei. Ofiar w ludziach nie było. 

Ujecie groźnego bandyty we Lwowie 
LWÓW. PAT. — Dzienniki donoszą, że iunkcjonarjusze policji ujęli 

nego od kilku tygodni Opatowskiego, pochodzącego z Łodzi, herszta kandy 

która dokonała w centrum Lwowa kilka głośnych napadów 

poszukiwa- 

rabusiów, 

1abunkowych. Dwaj inni 

członkowie tej bandy po uwięzieniu popełnili samobójstwo. Piasa przewiduje, że Opa- 

towskiemu grozi kara śmierci. 

Powódź w Postawskiem 
2 powodu znacznych opadów podniesły się wody w rzekach i rzeczkach, prze» 

pływających przez teren powiatu Postawskiego. 

W niektórych miejscowościach woda zalała pola i drogi uniemożliwiając komu- 

" nikację. Chłopi przebywają zalane tereny konno lub łodziami. 

Władze starościńskie poczyniły niezbędne zabezpieczenie. 

    
  

Staraniem J.M. rektora i Senatu 
USB. w dniu dzisiejszym odbędzie się 
uroczysty obchód stulecia śmierci Ja- 
na Śniadeckiego. 

Obchód rozpocznie się nabożeń- 
stwem żałobnem w kościele św. Jana 
o godz. Il-ej, poczem o godz. 11.45 
odbędzie się w Auli Kolumnowej USB 
akademja, którą zagai j.M. rektor dr. 
Aleksander Januszkiewicz. 

Na akademji p. wiceminister W. R. 
1 O.P. ks. prof. Bronisław  Żongołło- 

Stulecie śmierci Jana Śniadeckiego 

  

wicz wygłosi odczyt p. t. „Jan Śnia- 
dlecki jako rektor". 

Dalej o Śniadeckim jako matema- 
ku i astronomie mówić będzie prof. 
dr. Władysław Dziewulski, zaś prof. 
dr. Kazimierz Kolbuszewski wygłosi 
odczyt o stanowisku Śniadeckiego, wo 
bec współczesnych prądów kultury 
polskiej. 

Na akademii przemawiać będzie 
również delegat ze Żnina. 

Jaa Śniadecki 

Według stalorytu A. Oleszyckiego ze zbiorów Lucjana Uziembły 

  

Widok pałacu w Jaszunach, gdzie uma rł Jan Śniadecki, według litografji z al- 

bumu Napoleona Ordy ze zbiorów Lucjana  Uziembły я 

х 

  

Pomocnicami kierowniczki szkoły 
(t.z. drugie siły) były: wspomniana 
wyżej p. Teresa, Bogusławska, p. Mar- 
ia Giedgowd - Trocka, p. Monika Kar 
raańska - Hłuszaninowa, p. Eugenja 
„wańska, p. Weronika Mosiewiczówna 
obecnie p. Walentyna Tomaszewska. 

Ludzie u nas nie zdają sobie spra-- 
wy, jak trudny jest zawód nauczyciel- 
ski, ile sił fizycznych i moralnych trze 
ba zużyć, ile cierpliwości z siebie wy- 
krzesać, żeby doiść do pomyślnych 
wyników. jak w przykładzie z Ewan- 
gelji. orze oracz glebę i rzuca w nią 
celne ziarno siewne. Niejedno ziarno 
padnie na grunt płonny, niejedno na 0- 
pokę złych narowów, ale to ziarno, któ 
1e padnie na zieniię rodzajną, ,,przy- 
nosi owoc stokrotny”. 

„Na tem miejscu składam wyrazy 
wysokiego uznania tym wszystkim na- 

vczycielkom, z panną Janina Soroków 
ną na czele, które w ciągu dwudziestu 
pięciu lat uczyły dzieci w szkole ol-- 
szewskiej, a pized grobem śp. Zoiji 
Maleckiej chylę głowę. 

W ciągu tych lat 25-ciu szkoła ol- 
szewska miewała rocznie 50 — 80 u- 
czniów i uczenic, cztery i pięć od. 
działów, dała ona pierwiastkowe wy- 
kształcenie kilkuset conajmniej  dzie- 
ciom. Cały 'szereg dorosłych obecnie 
ludzi przeszedł przez tę szkołę i wśród 
tego pokolenia nie powinno być w pro 
imieniu 3 — 4 klm. od Olszewa wielu 
analfabetów. 

W dn. 29 listopada br. łącznie ze 
stuletnią rocznicą powstania Listopa- 
dowego, ma się odbyć skromny  ob- 
chód 25-lecia szkoły *)lszewskiej. 

A. Chomiński. 
Ulszew w Święciańskiem. 

NIECO 

  

XXXIV. GOTYK NIDERLANDZKI. Dwa 
dziś odrębne państwa:  Holandja i Belgja 

tworzyły przez szereg wieków wspólny or- 

ganizm państwowy i kulturalny pod ogólną 

nazwą Niderlandów (Pays - bas). Kultura 

Indności, wybitnie energicznej i pracowitej, 

stała już we wczesnem średniowieczu na 

wysokim poziomie, czego oczywistym dowo 
dem jest bujny rozkwit sztuki w tym kraju. 
Już w początkach XIII - go wieku Nider- 

landy przejmują gotyk z sąsiedniej Francji 

północnej, przyczen: musza zwalcżyć trud- 

ność zasadniczą: brak w tych nizinach nad- 

morskich kamienia  ciosowego. Niderlandy 

więc zapoczątkowują (znacznie wcześniej, 

miż Niemcy północne) dostosowanie konstrux 

cii i form zdobniczych gotyku do wymagań 

cegły, wprowadzając przez to bezwiednie 

cdrębną zupełnie interpretację tego stylu. 

Początkowo cegła znajduje zastosowanie 

tylko do wątku murów, wszystkie zaś cze- 

šci dźwigające i dekoracyjne wykonywane 

są z piaskowca, sprowadzanego z Francji; 

stopniowo jednak cegła glazurowana i faso- 

nowa (posiadająca odpowiednie okroje) za- 

stępuje z powodzeniem kamień, tworząc re- 

pertuar nowych ferm zdobniczych gotyku 

ceglanego. . 

W rozwoju gotycyzmu w Niderlandach 

zauważyć można pewne zróżniczkowanie się 

architektury w zależności od odmiennych ty- 

pów psychiki rasowej dzielnic: i tak, w 

Holandji przeważa purytańska prostota i su- 

rowość form, w połączeniu z ociężałością 

proporcyj i unikaniem smukłej strzelistości; 

w Belgji natomiast przejawia się silna tenden 

cja pionowości i lekkości, wraz z wymuska- 
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O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

   

  

   

rią elegancją, prowadzącą do wypieszczenia 

najdrobniejszych zegółów dekoracyjnych 

w istne cacka jubilerskie. To zamiłowanie 

do drobiazgowości w dekoracji ścian nie 

wyklucza bynajmniej zmysiu do monumen; 

talnosci brył, co uwydatnia się najlepiej w 

potężnych, imponująco ' wysokich wieżach 

kościołów i ratuszćw belgijskich. 

W dziedzinie budownictwa kościelnego 
Niderlandy nie wniosły żadnych zasadniczych 
zmian i ulepszeń, rozwijając jedynie program 

ustalcny w gotyku trancuskim; zato w bu- 
downictwie świeckiem, a zwłaszcza w gma- 
chach użyteczności publicznej, wysunęły 
się bezsprzecznie na plan pierwszy, wzno- 
sząc we wszystkich większych miastach 
wspaniałe, majestatyczne ratusze, sukienni- 
ce, hale targowe, szpitale i t. p. 

Cechą nadzwyczaj  charakterystyczną 
dla gotyku niderlandzkiego są olbrzymie 
wieże strażnicze (Reffroi) o niezwykłej wy- 
sokości (często ponad 100 metrów), stawia 
ле pierwotnie samotnie na środku rynku, 
później zaś włączane do gmachów ratuszo- 

wych. Samotne takie wieżyce zachowały się 

do dziś w Gandawie i Tournai (z 1187 r.), 

a wielkie ratusze w Ypres, Brukselli, w 

Eruges i w innych, budowane z niesłycha- 

nym przepychem, swą potężna wieżą wyra- 

żają dosadnie dumę i pychę mieszczań- 

ską. 

Przedstawiony na ilustracji potężny ratusz 

w Louvaine (zbud. 1447 — 1463) nie posia- 

da wprawdzie wieży, lecz pozatem jest 

szczytem wirtuczostwa gotyku niderlandz- 

kiego. prot. J. Kłos. 

  

Konferencja rozbrojeniowa w Genewie 
Rozpoczęta w dniu 6 b. m. sesja 

przygotowawczej konferencji rozbroje- 
niowej w Genewie rozporządza w 
ehwili obecnej dorobkiem tak boga- 
tym i przepracowanym, że w kołach 
Ligi Narodów przewidują, iż sesja 0- 
becna będzie ostatniem zebraniem ko- 
misji, która będzie mogła nareszcie 
opracować projekt konwencji o rozbro 
jeniu. Wyjaśnić należy na wstępie, iż 
projekt ten bynajmniej nie ma na celu 
oznaczenia, w jakich granicach, czy 
rozmiarach ma zostać dokonane roz- 

"brojenie. W danym wypadku chodzi 
bowiem nie o cyfry, lecz o metody i 
procedurę, jaką ma stosować przyszła 
ogólna konferencja rozbrojeniowa, któ 
rej zadaniem będzie np. ustalenie wy- 
sokości tonażu dla okrętów wojennych 
ilości zapasów w materjałach, długo- 
ści okresu służby wojskowej i t. p. 

Pierwsze trzy dni prac komisji 
upłynęły na debatach, dotyczących 
pierwszego rozdziału konwencji. Roz- 
dział ten mówi o efektywnych siłach 
wojennych lądowych, morskich i po- 
wietrznych. Najważniejsze trudności w 
sprawie metody redukowania sił mor- 
skich zostały już usunięte dzięki poro- 
zumieniu się angielsko - francuskiemu, 
angielsko - amerykańskiemu, oraz lon- 
dyńskiemu układowi flotowemu. Dla- 
tego też z największem zainteresowa- 
niem oczekiwano na wnioski delegacji 
niemieckiej, która stale domagała się 
aby redukcja zbrojeń objęła również 
rezerwy wyszkolone armij terytorjal- 
nych tych państw, które posiadają 
system obowiązkowej służby wojsko- 
wej. Chodziło tedy Niemcom o podwa 
żenie sił wojskowych armji takich 
państw, jak Francja, Polska, Rumunja 
etc. Wnioski niemieckie stale były od- 
rzucane przez większość komisji, a po 
rozumienie, osiągnięte w tej sprawie 
vomiędzy Francją a Anglją, (gdy dele- 
gacja angielska reprezentowała rząd 
konserwatystów), kazało całą sprawę 
uważać za załatwioną w sensie dla pre 
tensyj niemieckich nieprzychylnym. 

Jednakowoż labourzyści angielscy, 
doszedłszy do władzy w roku ubieg- 
ym, oświadczyli przez swych delega- 
tów, iż domagać się będą rewizji tych 
postanowień projektu konwencji rozbro 
jeniowej, które powinny — ich zda- 
niem — ograniczyć szkolone rezerwy 
terytorjalne. Jakież było rozczarowanie 
Niemiec, gdy w dniu otwarcia obecnej 
konferencji przedstawiciel Anglji, lord 
Robert Cecil oświadczył na konferen- 

cji prasowej, iż nie będzie się doma- 
gał zmiany porozumienia, jakie zosta- 
io dawniej zawarte pomiędzy Anglją i 
Francją na temat rezerw lądowych. 
Jak się okazało w toku obrad, analo- 
giczne stanowisko zajął delegat Sta- 
nów Zjednoczonych, p. Gibson, na któ- 
rego delegacja niemiecka również li- 
czyła. To też, gdy hr. Bernstorif posta- 
wił wniosek, aby ograniczeniu uległy 
kontyngenty roczne (co pociągnęłoby 
za sobą eo ipso ograniczenie rezerw 
wyszkolonych) —- wówczas z sukur-. 
sem pośpieszył mu wierny druh, p. Lit 
winow delegat Sowietów. 

W głosowaniu za wnioskiem nie- 
mieckim opowiedziało się zaledwie 6 
delegacyj (Niemcy, Rosja, Chiny oraz: 
trzy państwa neutralne: Szwecja, Nor- 
węgla Holandja). Przeciwko glosowa-- 
io 12 państw (Francja, Rumunja, Wło) 
chy etc). Reszta delegatów wstrzyma- 
ła sę od głosowania, m. in. Ameryka 
1 Anglja. Tak więc w ciągu trzeciego 
dnia obrad wielka ofensywa niemiec- 
ka na rezerwy szkolone t. zw. państw 
„konskrypcyjnych* spaliła na panew- 
ce. 

Pewne zbliżenie francusko angiel 
skie. dające się zauważyć od czasu 
wyborów do Reichstagu, uwydatniło 
się również i w danym wypadku ku 
szczeremu  rozgoryczeniu — delegacji 
niemieckiej. 

Po głosowaniu nad wnioskiem nie- 
mieckim konferencja przeszła do dys- 
kusji nad wnioskiem polskim, domaga- 
jącym się, aby we wszystkich pań- 
stwach „„konskrypcyjnych* ustalono 
jednakowy czasokres służby czynnej, * 
obejmującej zarówno służbę efektyw- 
ną, jak ćwiczenia w rezerwie. Dzie- 
sięć państw (w tem Anglja, Francja, 
Belgja, Rumunja i t. d.) oświadczyło 
"ię za propozycją polską, natomiast 
ostre zaatakował ją sojusznik hr. Berns 
torfia, p. Litwinow, bojąc się najwidocz oj” 
niej, by ewentualne zaaplikowanie kon 
wencji (uwzględniającej wniosek pol- 
ski) w stosunku do Rosji nie pociągnę 
ło za sobą zredukowania 5-letniej 
czynnej służby wojskowej, która obo- 
wiązuje w Rosji, czyniąc armję sowiec- 
ką na stopie pokojowej niezmiernie licz 
ną (około 2 i pół miljonów), 

W. ten sposób demagogiczny krze- 
wiciel haseł kompietnego rozbrojenia: 
zdemaskował sę, okazując wobec de- 
legatów 31 państw obradujących w Ge 
newie, oblicze zaciekłego militarysty. 

N. 
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-Komisja wyborcza zatwierdzita 
wyniki głosowania 

Przez trzy dni, okręgowa komisja wyborcza pracowała nad opraco- 

waniem wyników głosowania w celu ostatecznego ich zatwierdzenia. : 

Przewodniczący okręgowej komisji sędzia S. A. Illjaszewicz zaprosit 

na posiedzenia pełnomocników wszystkich list ważnych. W naszym okręgu 

* w ich obecności' przystąpiono do badania złożonych, a następnie zakwestjo 

nowanych 2902 głosów. tok С 
W wyniku tych badań przywrócono kilkaset głosów; jedynce, czwórce, 

i siódemce. : 

Mimo to dzielnik wyborczy nie uległ zmianie i podział mandatów po- 

został ten sam, j. t. BBWR otrzymał 4 mandaty i Endecja I mandat. = 

Do uzyskania mandatu przez centrolew zbrakło 651 głosów. Wśród 

unieważnionych kartek, większość stanowiły takie, na których były wypisy- 

wane różne hasła a nawet wymyślania. : : 

Większość uniewažnionych kartek jedynki, miały wypisane na odwrocie 

słowa „Niech żyje Marszałek Piłsudski*. Na jednej kartce z czwórką było 

aapisane „idjoci* (obwód Magistrat). W tym samym obwodzie, jakiś dow- 

cipnić wrzucił do urny czwórkę napisańą ia rachunku restauracyjnym. 

Wa miejscu bitwy w Ponarach 
Stulecie powstania listopadowego przypomniało społeczeństwu naszemu fakt, 

że na polu bitwy, stoczonej przed wiekiem z Rosjanami w Ponarach pod Wilnem, 

pochowane są zwłoki około 600 powstańców, którzy zginęli wówczas bohaterską 

śmiercią. 3 Ą 
Komitet obchodu listopadowego projektuje jako miejsce na pomnik, skrzyżowanie 

dróg, które to miejsce było prawdopodobnie głównym węzłem strategicznym. Obecna 

Na ostatniem posiedzeniu Komitetu Obchodu uchwalono wniosek, iż radjo wileńskie za- 
apeluje do ludności miasta Wilna, ażeby — jeżeli ktokolwiek posiada jakie wiadomości 
o miejscu wiecznego spoczynku bohaterów powstania, pogrzebanych w Ponarach, aże- 
° - udzielił swych informacyj kompetentnym czynnikom. : 

jak wiadomo, na cmentarzu za kaplicą w Ponarach pochowanych jest 480 Ro- 
sjan, poległych w bitwie ponarskiej. Na tem miejscu leży obalony pomnik rosyjski. 

Obecny na posiedzeniu komitetu obchodu listopadowego, reprezentant garnizonu 
wileńskiego zakomunikował, iż 1 pułk piechoty nosi się z myślą odtworzenia w czasie 
uroczystości listopadowych przebiegu na miejsc: 'w Ponarach bitwy ponarskiej z przed 
stu lat, lub też niektórych jej fragmentów. " A : ЗЧ ; 

Według udzielonych następnie przez prof. Kościałkowskiego wyjaśnień, projekt 
sfer wojskowych byłby raczej aktualnym na wiosnę, gdyż bitwa ponarska stoczona 
została w czerwcu, zaś w obecnej porze zimowej wzgłędy atmosferyczne stanęłyby na 

ь 

"p SEkcii kulturalno   

przeszkodzie w wykonaniu tego, tak pieknego projektu. 
Być może, że po poświęceniu w duiu 30 b. m. kamienie węgielnego da 

się doprowadzić do czerwca, przyszłego roku budowę pomnika do końca. Uroczystość 
odsłonięcia pomnika będzie momentem dla urządzenia obrazu bitwy ponarskiej. 

Nie będzie komisarza 
-W dniu wczorajszym jedno z pism popo 

łudniowych przyniosło wiadomość o tem, 
że w najbliższym czasie Min. Spraw We- 
wnętrznych ma rozwiązać Radę Miejską, wy 
znaczając jednocześnie komisarza rządowe 
go. 

Wiadomość ta kolportowana już była po 
przednio i dla kazdego z mieszkańców Wil- 
*ia, ebserwującego system gospodarki miej- 
skiej wydać się ona mogła najzupełniej wia- 

rządu w Magistracie 
rygocną i zroziuviaią, zwiaszcza, že kaden- К 
cja Rady już się skończyła. 

Tak jednak nie jest. EE 
Z kół miarodajnych dowiadujemy się, że 

żadnych oficjalnych w tej sprawie posunięć 
nie było i wiadomość jest nieścisła. 

jak można wywnioskować z obecnych 
nastrojów odpowiada ona życzeniom wielu 
wilnian, nie Zmienio to jednak faktycznego 
stanu rzeczy. 

  

  

PIĄTEK 

21 Dziś W. słońca og. 7 m 6. 

|Ofiarow.N.M. 
jutro 4. słońca o godz. 3 m. 37 

Cecylji 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJR U. 5. В. W WILNIE. 

z dnia 20. XI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatera średnia — 5 

Temperatara najwyższa — 2 

Temperatara najniższa — 7 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr } 

przeważający | 

Temdencja: lekki spadek 
Uw ag!: pochmurno, 
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URZĘDOWA 
- Posiedzenia Rady i Wydziału Woje- 

wódzkiego. W połowie grudnia spodziewa- 
ne jest zwołanie dorocznego sprawozdaw- 
czego posiedzenia Wil. Rady Wojewódzkiej, 
natomiast w początku tego miesiąca obra- 
dować będzie Wydział Wojewódzki. 

— Zaświadczenia dla osób,  ubiegają- 
cych się o koncesje monopolowe. lzba 
Skarbowa otrzymała zarządzenie, aby . nie 

* zwracała się z urzędu do władz administra- 
cyjnych o zaświadczenie obywatelstwa, 
Świadectwo moralności i t. p. dla osób, u- 
biegających się o koncesje monopolowe. 

w. podobnych wypadkach — o ile za- 
chodzi potrzeba uzupełnienia podania  ja- 
kiemś zaświadczeniem — petenci obowią- 
zam są sami wystarać się o nie. | 

Dotychczasowa praktyka wykazała, że 
wielu wypadkach Skarb Państwa ponosił 

stratę, gdyż unikało się pobrania opłat stem 
plowych. 

MIEJSKA 

— Subsydja dla szkolnictwa. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu miejskiej komisji kul- 

turalno - oświatowej uchwalono przyznać 
subsydja dla szkolnictwa zawodowego do- 
kształcającego w rozmiarach, wynoszących 
50 proc subsydjów zeszłorocznych | 

Zmniejszenie pomocy temu szkolnictwu 
tlumaczy się ciężką sytuacją finansową 

AKADEMICKA 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W sobo 
tę dnia 22 bł m. o godz. 10 dla członków i 
® godz. 19 i pół dla zaproszonych gości 
odbędzie się w lokalu przy ul. W. Pohulan 
ka 52 m. 4, XXNIII zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów. Na porządku dziennym 
referat p. Władysława Studnickiego. 

* 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt prof. Siengalewicza. W sobo 
tę dnia 22 listopada o godz. 18-tej w kasy- 
nie garnizonowem przy ul. Mickiewicza 13, 
Profesor U. S. B. d-r $. Schilling - Siengale 
wicz wygłosi odczyt p. t. „Niektóre narko- 
tyki i nałogi”, zorganizowany staraniem se- 
tyki i nałogi”, zorganizowany staraniem 

- oświatowej Rodziny Woj 
skowej. Wstęp dla publiczności bezpłatny. 

— Posiedzenie w TPN. W piątek 21 bm. 
godz. 18 w Seminarjum Histor. (Zamkowa 

pl), odbędzie się posiedzenie Wydz. II T. Ni 
Porządek dzienny: 1) Referat dyr. W 

Gizbert -. Studnickiego p. t. „Czy Reytan 
został pochowany w Hruszówce?* 2) Wy- 
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bory zarządu III Wydz iału i redaktora 
„Ateneum Wil." 

SZKOLNA 

— Na szkołę polską za granicami Pań- 
stwa. W dniach najbliższych rozpocznie się 
zbiórka ofiar na ten cel. Zbiórka odbywać 
się będzie zapomocą sprzedaży 10 - groszo 
wych znaczków w kasach teatrów i kine- 
matografów wileńskich. 

POCZTOWA 

— Nowe znaczki pocztowe. Min Poczt 
i Telegrafów wprowadziło w obieg oko- 
licznościowe znaczki pocztowe dla uczcze 
nia rocznicy powstania listopadowego. 

Znaczki te, wartości 5. i5. 25, i 30 gro- 
szy, utrzymane są w kolorach: 5 — brud- 
no-fijoletowym, 15 — niebieskim, 25 — 
bronzowym, i 30 — czerwonym. 

Znajdujące się w obiegu znaczki 5, 15, 
25 i 30 gr. dawnych edycyj są nadal waż- 
ne. 

— Służba telegraficzna w agencji Kro- 
szyn. W agencji pocztowej Kroszyn k. Ba- 
ranowicz (pow. Baranowicze) z dniem 13 b. 
m. zaprowadzono służbę telegraficzną i tele 
foniczną. 

RÓŻNE 

— 25-lecie walki o szkołę polską. 
25-lecie walki o szkołę polską obcho- 
dzić będzie Wilno w dniu 14 grudnia 
w niedzielę. Święcenie tej rocznicy 
przez wilnian organizuje komitet pod 
przewodnictwem prof. Parczewskiego. 
Obchód odbędzie się w godzinach po- 
południowych w Teatrze miejskim na 
Pohulance. 

— Dziennikarka francuska z wizytą w 
Wilnie. W przejeździe do krajów nadbaltyc 
kich bawiła w Wilnie pisarka i dziennikarka 
francuska p. Jadwiga Bricon, która od pew 
nego czasu przebywa w Polsce, badając 
stosunki społeczne, i narodowościowe. 

‚ — Nie wszyscy mają tw. dowody oso- 
biste. Wybory do Sejmu wykazały, że znacz 
na część ludności nie posiada dotychczas 
dowodów osobistych, gdyż przy składaniu 
numerków przeważnie legitymowano się 
książeczkami z Kasy Chorych, legitymacja- 
mi służbowemi, a nawet okupacyjnemi pasz 
portami niemieckiemi. || 

W niektórych komisjach dowody te 
(paszp. niemieckie) nie były uznawane za 
wystarczające. 

‚ —- Dwukrotna konfiskata „Dziennika Wi- 
Jeńskiego", Wileński organ endecji „Dzien- 
nik Wileński" uległ wczoraj  dwukrotnej 

konfiskacie. # 
Pierwsze przyaresztowanie nastąpiło za 
A w S o wyborach“, dru- 

ie zaś — za notatkę w i 7 
s t. „Plebiscyt“. Mala Prasų 

— Woda na Wilji spada. Przybór wód 
na Wilji wczoraj ustał i po pewnym czasie 
woda poczęła opadać. Przez noc poziom 
Wilji zmniejszył się o 20 ctm. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś ar- 

cyciekawa, pełna głębokiego sentymentu 
oraz napięcia tragicznego sztuka Surgucze 

a „Skrzypce jesienne”. Reżyser Wasilew- 
Ski, który wprowadził tę rzecz na scenę wi 
leńską, dał jej wnikliwą reżyserję, staran- 
ną oprawę sceniczną * wyborową obsadę, 

na czele której wymienić należy: Cerankę, 
Niwiiską, Kreczmara i Wasilewskiego. 

— Teatr Miejski w „Łutni”. Dziś cieszą 
ca się pełnem i iżonem uznaniem kome 
dja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie, Ma 
dame . Licznie zebrana publiczność darzy 
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Lichwiarskie procenty 
Lichwiarz jest zjawiskiem społecznem, 

znanem od szeregu wieków. Zawsze — Бо- 
wier) byli ludzie, którzy z nieszczęśliwych 
warunków innych ludzi dla siebie pragnęli 
wyciągnąć korzyści. A kto jest w tarapa- 
tach. choćby przejściowych, i musi ratować 
się cudzą gotówka, decyduje się przepłacać 
procenty, byleby dostać potrzebne  pienią- 
dze. Taki człowiek zawsze łudzi się nadzie 
są. że warunki bytowania jego zmienią się 
na lepsze, że spłaci prędko swój ciężki dług 
iłatwo wvbrnie ze złej sytuacji. Tymczasem 
właśnie to lichwiarskie oprocentowanie za- 
miast przyjść z poiuocą staje się krokien: do 
zguby. Prawdziwy lichwiarz to jest czło- 
wiek. żerujący na cudzem nieszczęściu, nie 
straci, gdyż jest w tem dziele fachowcem, 
który potrafi się przedtem dowiedziec i za- 
bezp:eczyć i zawsze na pożyczce świetnie 
zarobi. Co innego t nie z „fachowcami“, 

acymi pobierač duže procenty. W dzi- 
akich ludzi, niestety, 

    

  

    
   

Jednak po pewnym czasie dowiadujemy 
się od tych samych osób, że dłużnik już 
parę miesięcy zalega w opłacie. Potem sły- 
szvmy biadanie rczpaczliwe już nie o za- 
płacenie procentów, ale o zagrożonym kapi 
tale, który był jedyrem zabezpieczeniem po 

jącego w razie choroby lub starości. 
W ten sposób niefachowi lichwiarze, poszu 
bujący i łakomiący sie na duży procent, po- 
soszą zasłużoną karę i nieraz tracą swój 
majątek. 

Należy podnieść głos ostrzeżenia: nie 
szukajcie łatwych, a niepewnych zysków, 
bo takie zyski zawsze są podejrzane, są nie 
pewne i pachną bliskiem bankructwem. 

7 lokowaniu pieniędzy, w szczególno- 
o uciułanych, oszczędności, przede- 

ystkiem kierujcie się wskaźnikiem bez- 
pieczeństwa lokaiv. Składajcie pieniądze tyl 
ko w miejscach pewnych, a najlepiej w in- 
stytuciach, powoianych do opiekowania się 
Gszczędnościami. Najbogatszą ze wszystkich 
kas oszczędnościowych nietylko własnym, 
cibr im majątkiem, ale i zaufaniem spo- 
iecz: ra jest PKO. = 

| Obrėt tej skarbnicy oszczedności narodu 
24 miljardy złotych, a 
żeczek oszczędnościo- 

pół miljona. Te cyfry 
ame za siebie. Wkłady we wspom- 

j instytucji są wolne od danin i podat 
' Składane pieniądze mogą być w zło- 

tych w złocie, w ciołarach i t. p. Formalno- 
ści sprowadzone sę do minimum, a kore- 
spondencja jest bezpłatna. 

   

  

  

   
  

  

     

      

   
   

   

      

co wieczór rzęsist: 
zajętych w szt 
wiczem na czele. 
ne Kamińskiej, 

hi oklaskami wszystkich 
artystów z dyr. Zelwero- 
Efektowne popisy tanecz 
Sawickiej i zespołu girls, 

układu Z. Karpińskiego, aoraz iłustracja mu- 
zyczna, opracowana przez E. Dziewulskie- 
go. dodają uroku tej niefrasobliwej, pogod 
nej komedii. 

— Popołudniówki niedzielne. W nadcho 
dzącą niedzięle po południ: w Teatrze na 
Fohulance ukaże się znów „Młody las“ J. 
A. Hertza, Szczery entuzjazm licznie zgro- 
madzonej publiczności, wśród której prze- 
waża mżodzież, dowodzi, jak żywem jeszcze 
jest wspomnienie walki o polską szkoię, 
przedstawione przez autora z wielką siłą i 
plastyką. Ceny miejsc zniżone. 

W. teatrze „„Jutnia* ukaże się po raz 
ostatni w sezonie w niedzielę po południu 
czarująca komedja Birabeau „Mała grzesz- 
nica". Subtelny dowcip sytuacji i wytwor- 
nego dialogu znajduje doskonałych odtwór- 
ców w osobach: Lewickiej, Jasinskiej, Bal- 
cerzaka i Wasilewskiego,” interpretujących 
główne role. Cenv miejsc zniżone. + 

— Koncert Polaro. Staraniem Wil. Tow. 
Filharmonicznego odbędzie się we czwartek 
dnia 27-go listopada r. b. w sali Teatru 
„Lutnia* koncert, z udziałem fenomenalnego 
tarytona oper włoskich, francuskich, szwaj 
carskich i niemieckich Paolo Polaro.  Рго- 
gram tego niezwykle interesującego wieczo 
ru wypełnią utwory: 
Meyerbeera, Masseneta, Pezzia, Verdiego, 
Tostiego, Rossiego, i Gastaldona, 

Koncert ten będzie niezawodnie prawdzi 
wym ewenementem artystycznym dla muzy 
kalnych sier naszego miasta. 
vgramoatłtnaae 

CO GRAJĄ W KINACH 
Heljos — Wesołe kobietki 
Hollywood — Niebezpieczny romans. 

A Światowid — Pat i Patachon jako gaze- 
ciarze. 

Mimoza — Diana. 
Kino Miejskie — Hrabia. Montechristo 
Wanda — Dzika orchidea 
Siylowy — Człowiek, który kręci 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciagu doby. Od 19 do 20 
b. m. zanotowano wypadków 25 w tem: kra 
dzieżył, opilstwa 4, przekroczeń administra- 
cyjnych 11. 

— Zerwanie połączeń pod Rudzisz- 
kami. Nieznani sprawcy zdołali przer- 
wać biegnące w pobliżu granicy połą- 
czenia telefoniczne na naprawienie któ 
regc zajęło dość dużo czasu. 

— Nagły zgon pułkownika. Wczo- 
raj w dzień zmarłęnagle pułkownik w 
stanie spoczynku 72-letni Wawrzyniec 
Burbis, zamieszkały przy ul. Wileń- 
skiej 12. ! 

Przyczyna zgonu — najprawdopo- 
dobniej wada serca. 

— Okradzenie mieszkania. Piotrowskieį 
Zofji (Popławska Ś) skradziono z jej miesz 
kania różnej garderoby na sumę 716 zł., 
Wyjaśniło się, że sprawcami kradzieży są. 
zawodowi złodzieje Kułakowski Stefan i 
Donder Antoni ps. „Kołpak* bez stałego 
miejsca zamieszkania, którzy po dokonaniu 
kradzieży zbiegli. 

-— Zamach samobójczy. 19 b. m. Wol- 
kowski Franciszek (Nowogródzka 28) usi- 
lowa' pozbawić się życia wypijając esencji 
cctowej. Pogotowie ratunkowe odwiozło go 
do szpitala żydowskiego w stanie niezagra- 
żającym życiu. Powód — nieporozumienie 
rodzinne. | 

— Złodziej kur. Ustalono, iż kradzieży 
13 kur i 4 kogutów na szkodę Bielińskiego 
Stanisława (Połocka 28) dokonał Malinow- 
ski Antoni zamieszkały w domu  noclego- 
wym przy ul. Połockiej 4. _ Malinowski 
oświadczył, iż skradziony drób sprzedał nie- 
znanym handlarkom pod halą miejską. 

— Zmarł od aikoholu. We wsi Jarmeli- 
cze, gminy wiazyńskiej, zmarł Filistowicz 
Aleksander wskutek nadmiernego spożycia 
alkoholu. 

      

   

  

— Pożar na wsi. Na szkodę mieszkań- £ 
ców wsi Iwaszczeniewicze, gminy kościenie- 
wickiej, Dubowika Pawia, Hlebskiego Wikto 
ra, i Polendy Józefa BE się 3 domy war 

zł, tości ogólnej 7. + 

Giordano, Donizetti, ° 

sf» 

WAWRZYNIEC BURBIS - 
PUŁKOWNIK EMERYTOWANY 

zasnął w Panu dn. 20 listopada b. r. opatrzony Św. Św. Sakramentami 
w wieku lat 72 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 12 m. 10 
do Kośc oła Św. Jakóba nastąpi w dn. 22 listopada o godz. 9 rano. 

  

Tegoż dnia o godz. 9.30 odbędzie się Msza Św. za spokój l uszy 
Zmarłego, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarz Rossa. 

O wszy.tkich tych smutnych obrzędach powiadamiają krewnych, 
przyjaciół i znajomych pozostałe w żalu 

POLACY! 
Upłynie niebawem sto lat od chwili, gdy Polska pamiętnej nocy 29 

listopada roku 1930 porwała za broń przeciw Rosji. Wspomnienia tej walki, 
choć przegranej ostatecznie, było : będzie zawsze szczególnie drogiem 
Polsce. Nikt nie podał nam wówczas dłoni: pomocnej, choć cała Europa 
obawiała się potężnej Rosji mikołajewskiej, A niepodzielna sympatja ludów 
była po naszej stronie. Przeciwnie, zewsząd zamknięto granice nasze, nie 
przepuszczając broni, amunicji, a nawet środków lekarskich; nikt nie wystą- 
pił przeciw temu, że Prusy przez swą pomoc pośrednią umożliwiły wkońcu 
zwycięstwo Rosji. Odosobnieni, zdani na swe siły, nie straciliśmy mimo to 
ducha, wobec tak przeważającego liczbą i środkami nieprzyjaciela; na jego 
przemoc odpowiedzieliśmy zdwojeniem naszej siły mioralnej. Wielkopolska, 
Galicja, Kraków, podały Królestwu dłoń, wysyłając tak licznych ochotników, 
sprzęt, pieniądze. Litwa powstała i to w chwili, gdy zdawało się, że nie- 
przyjaciel stłumi już napewno powstanie, i swemi piersiami powstrzymała 
długo dziesiątki tysięcy żołnierza rosyjskiego, zdążajacego nad Wisłę. Nie 
szczędziliśmy ofiar z krwi i mienia; po Grochowie, pa Ostrołęce tworzyliśmy 
i uzbrajali nowe wojska i znowu stawaliśmy do walki. Żołnierz nasz zadzi- 
wił świat swą odwagą i wytrwałością; wyrwał wyrazy szacunku nawet z ust 
nieprzyjaciela. Z niczego prawie stworzyliśmy szybko własny przemysł wo- 
jenny. Zapał, poświęcenie Polski, «wśród tej wałki były tak wielkie, ogarnia- 
ży ludzi tak całkowicie, że nawet nowe nieszczęście, które spadło wówczas 
na nas, straszna epidemja cholery, nawiedz ająca po raz pierwszy Europę, 
przeszło prawie niepostrzeżenie, nie wywołując żadnego wstrząsu. Dopro- 
wadziliśmy przez to do cudu prawie; malutkie Królestwo polskie o własnych 
siłach osadziło w miejscu ogromną armję rosyjską, zmusiło ją do odwrotu 
ż pod Warszawy i później zadało jej ciężkie porażki, wkańca, przy pomocy 
Litwy, sprawiło, że nieprzyjaciel dtugo walczył z nami a siłaci: równych nie- 
mal. Nikt w Europie nie spodziewał się tego; nie przypuszczano, żeby wojna 
z nami stała się tak ciężkim kryzysem dla olbrzymiej Rosji. Wkońcu, gdy 
Rosja oparła się o Prusy i stamtąd czerpała Żywność, amunicję, sprzęt, 
uleglismy przemocy, Rząd, Sejm, Wojsko wolały odrzucić układy ze zwy- 
cięzcą i pójść na emigrację, byleby nie plamić honortt narodowego. Była to 
klęska bardzo dotkliwa w swych następstwach; odwet nieprzyjaciela stanął 
na wysokości okazanej przez nas w tej walce siły. 

r Mimo to, wspomnienie tych bojów, tej klęski -- bylo zawsze źród- 
łem nowego wzmocnienia ducha; przekonywało, ile to sil, ile żywotności 
zyskał naród od czasu, gdy stosunkowo małe wojska rosyjskie i pruskie 
gubiły  Rzeczpospolitę jak bliski wobec tego był i być może 
jeszcze zwycięstwa. Niechże ta setna rocznica nocy listopadowej, Grochowa, 
Wawra, Igań, Ostrołęki, szturmu Warszawy iaknajgłeśniejszem echem od- 
bije się w sercach Polaków odrodzonej Polski; niech będzie im tak droga, 
jak były inne jej rocznice ich ojcom i dziadom żyjącym w niewoli. Niech 
nie będzie jednego miasta, jednej wsi, jednej rodziny w Polsce, gdzieby nie 
uczczono pamięci żołnierzy i mężów stanu tej wojny. Ze skupieniem się nad 
czasami minionemi, z czci dla tych ludzi wykwita poczucie, że my dziś od- 
powiadamy za przeszłość i przyszłość Polski, że w razie nowego zagrożenia 

kraju, nie ustąpimy przodkom w poświęceniu i sile ducha. 
Rocznica ta jest własnością całej Polski. 

Pamięta poznań, jak to cała młodzież wyższych klas gimnazjum Marji 
Magdaleny ruszyła do powstania, jak starościna Mycielska „Matka Ma- 
chabeuszów* sprzedawała majątek, aby uzbroić synów, jak doktór Marcin- 
kowski żegnał się z chorymi swego szpitala. Nie zapomni Lwów, jak jego 
młodzież rzemieślnicza i studenci, jak nawet synowie urzędników Niemców 
wykradali się do powstania. W Krakowie nie wygasła pamięć o tem, jak 
jego profesorowie i uczniowie Birkowski, Mayer, Skobel rzucali katedry 
i sale wykładowe i szli opatrywać rannych na polu wałki, jak kurator Zału- 
'ski wyjeżdżał, aby wrócić do wojska. Wilno przypomni sobie czasy, gdy 
chyłkiem wyprawiało swych akademików do obozu, a później z biciem serca 
an” wyniku bitwy na Górach Pouarskich, szykując się na przyjęcie 
swoich. ' 

Ale Warszawa zaczęła powstanie, była jego Sercem; z jej zdoby- 
ciem skończyło się wszystko. Niech że to usprawiedliwi jej prawo do wez- 
wania dziś całej Polski, aby połączyła się z nią w uczczeniu tej drogiej 
wszystkim rocznicy. 

ŻONA i CÓRKI 

  

   

Komitet Główny Obchodu Setnej Rocznicy 
- Powstania Listopadowego. 
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NACZIE LACHNDZIĆ 
I DROBNYCH NIERUCHOMOŚCI 

M. WILNA. 

(Na posiedzeniu dn. 19 listopada r. b. 

uchwalono wystosować na imię Pierwszego 

Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej Józefa 

Piłsudskiego i ministra pracy i opieki spo- 

łecznej p. Aleksandra Prystora telegramy 

treści następującej: 

Warszawa, Marszałek ]ózef Piłsudski. 

miasta Wilna, a tem samem na obrońcę i 
rzecznika interesów naszych drobnych, lecz 

licznych posiadaczy. 

Niech żyje Marszałek Piłsudski . 

Prezes doktór Skarbek, członkowie: 
Umiastowski, Ostrowski, Borowski, Kacza- 
nowski i Tretynkiewiczowa. 

KALENDARZYK PRZEDWYBORCZY 
WIECÓW SENACKICH W WILNIE. 

Poniżej podajemy następujący  kalenda- 
Prezydjum Rady Centralnej związku wła- 

ścicieli średnich i drobnych nieruchomości 

m. Wilna i województwa wileńskiego na 
swem pierwszem posiedzeniu, po odbytych 

wyborach do Sejmu zasyła oswobodzicielo- 

wi Wilna i wskrzesicielowi Nowej Polski, 
wyrazy hołdu i najserdeczniejszych uczuć. 

Jesteśmy szczęśliwi, że nasze stanowi- 

sko Twoich zawsze wiernych synów zosta- 
ło tak wspaniale poparte przez oświadcze- 

nie całego narodu Polski. Żyj nam długo i 

szczęśliwie ku chwale i potędze Polski. 

Warszawa, Ale! der  Prystor Minister 
Pracy. 

Prezydjum Rady Centrałnej związku wła 

celi średnich i drobnych nieruchomości 
m. Wilna i województwa wileńskiego wyra- 
ża swe szczere uznanie i zadowolenie z po- 

wodu obrania Pana Ministra na posła od 
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rzyk wieców przedwyborczych do Senatu. 

Dzielnica Nowy Świat wiece przedwy- 
borcze do Senatu listy Nr. 1 BBWR odbę- 
dą się w terminach następujących: dnia 21 
b m. o godz. 18 ul. Szkapierna 28,+dnia 22 
b. m. o godz. i8 uł. Horodelska 31. 

Dzielnica Rossa w sekretarjacie dzielni- 
cowym ul. Beliny 4 m. 4 dnia 22 b. m. o 
godz. 17 *«- - 

Dzielnica Łosiówka dnia 22 b. m. o godz. 
717 ul. Trwała 43 sekretarjat dzielnicowy 
BBWR. 

Dzielnica Ponary dnia 22 b. m. o godz. 
17, w sekretarjacie dzielnicowym ul. Po- 
narska 55. 

Dzielnica Bołtupie dnia 22 b.m. o godz. 
37 w. Bołtupie Nr. 3 1 sekretarjat dzielni- 
cowy. 

Dzielnica Nowe Zabudowanie — 22 b.m. 
ul. Legjonowa 25 sekretarjat dzielnicowy. 

Odbędzie się w Wilnie 
od 27.XI. do 4.XII. b.r. 

WYTNIJ, ZACHOWAJ i ZŁÓŻ 

w dniu 23-go listopada 

przy wyborach do Senatu 

    

SPORT 
GŽYWIENIE W SPORTACH ZIMOWYCH, 

Zima, panująca u nas od kilku już dni, 
wpłynęła na wzmożenie ruchu wśród spor- 
towcow.. 

Od kilku dni narciarze, hokeišci, i lyž- 
wiarze szykują się do pierwszych treningów 
a hokeiści wprawiają się już w strzelaniu, 
zastąpiwszy lód tajią szklaną. 

Hokej wileński okrzepnie w tym roku 
znacznie, gdyż —- jak wiadomo — trzej 
czołowi zawodnicy: bracia |]. i Cz. Godlew 
scy Graz Wiro - Kire wyjeżdżają na kurs do 
Katowic. 

Program narciarski zapowiada się — jak 
dotąd —- biedniej niż zeszłoroczny, jednak 
z uwagi na wzrasiające stałe zainteresowa- 
nie tym sportem, obserwować będziemy za- 
pewne niejedną ciekawą imprezę. 

Łyżwiarze będą mieli tereny w parku 
sportowym im. ger. Żeligowskiego.  Przy- 
gotowania są już zrobione i jeżeli mróz po- 
trwa, to za kilka dni będziemy mogli się 

ślizgać. Ę 

  

Nowości Wydawnicze 
  

— Prawo cywilne, obowiązujące na 
Ziemiach Wschodnich Rzeczypoepolińcj, w 
dwóch tomach, toru I-szy, z języka rosyj- 
skiego na polski  przetłumaczyli: J. Kozlow 
ski, wm Sądu Okręgowego w Wi- 
tie i W. Szawłowski, sędzia Sądu Ol 
go w Wilnie. Wilno, 1930 r. Skład 
w księgarni K. R . 

W ostatnich | dniach wyszed! 2 druku 
przekład z języka rosyjskiego na połski pra- 
wa cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tom 
X Zwodu pr. ros.) w opracowaniu wicepre- 
zesa Sądu Okręgowego w Wilnie j. Koz- 
łowskiego i sędziego okręgowego w Wilnie 
W. Szawłowskiego. 
‚ Praca ta jest bardzo na czasie, gdyż 
jedyny dotychczas przekład t. X prawa cy- 

ego ros, dokonany przez Aleksandra Mogilnickiego, zastał w sprzedaży wyczer- Pany. Zresztą przekład ten jako znacznie 
wcześniejszy, bo dokonany w 1920 r., nie mógł obejmować przepisów prawnych, obec nie obowiązujących, a wprowadzonych przez tłumaczy do obecnego wydania, jak np. prawo hipoteczne, autorskie, prawo «w spółkach akcyjnych, o wywłaszczeniu elo 
s, e również w tem wydaniy 

pisy kodeksu cywilnego, i ki i kurateli, a © 
Pierwszy tom zawiera 544 strony. za- 

powiedziane jest wydanie tomu drugiego, 
który ma zawierać tezy do artykułów t. X. 
oraz ustawy związkowe. 
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STO PIĘTNASTA ŚRODA 
LITERACKA 

Przybycie z Warszawy na Środę Literac 
ką p. Leona Pomirowskiego, autora  dzie- 
ła „Doktryna a twórczość", ściągnęło na 
ostatnią Środę Literacką około sta osób, 
które z ogromnem zajęciem wysłuchały od 
czytu p. t. „Romantyzm we współczesnej 
literaturze polskiej”, wygłoszonego z nad- 
zwyczajną swadą i erudycją. 

Mówić w dzisiejszych czasach o roman- 
tyzmie, jest nadzwyczaj nieaktualne, - 
zaczyna prelegent ale tylko napozór, 
gdyż romantyzm jest przedewszystkiem za- 
gadnieniem twórczości i tam, gdzie wyobra 
żenie o życiu walczy o stanie się życiem, 
tam jest romantyzm. 

Roniantyzm przejawiał się w fantastycz- 
ności i świecie nadzmysłowym i walczył o 
rozszerzenie świata i wizji. Romantyzm wy- 
dobywa z duszy ludzkiej najgłębsze i naj- 
istotniejsze jej możliwości, bohaterowie ro- 
mantyczni przeżywałi rzeczy  nadzwyczaj- 
ne. Zagadnienie romantyzmu jest w związ- 

, ku z zagadnieniem indywidualności. Jedno- 

  

E. DUBONIEWICZ 
Wilno, ul. Zamkowa 10 —2. 

PRACOWNIA DAMSKICH OKRYĆ 
futer, kostjumów, sukien roboty kom- 
binacyjnej przyjmuje zamówienia w dal. 

ciągu pod kierownictwem mi- 
strzyni E. Duboniewiczowej oraz kroj- 

czego tej firmy 
Ceny umiarkowane 
  

  

M natychmiast na b. dogodnych 
warunkach do sprzedania posesję, 

składającą się z 3-ch piętrowego domu 
murowanego i 4-ch drewnianych oraz 

: 2.300 sąż. placu. 
Ajencja „POLKRES*, Wilno ul. Kró- 

lewska 3, tel. 17-80       

W. VILLIAMS 

"Mortimer 
-— Doskonale, — zgodziła się chęt 

nie Barbara, — ale pani wie, że z te- 
mi nocnemi napadami zeppelinów, 
Londyn przestał być  bezpiecznem 
schronieniem. 

— O, ja się nie boję zeppelinów! 
Gdyby pani wiedziała, jak bardzo 
wdzięczna pani jestem! — zawołała 
artystka. — Moje pamiątkowe pude- 
łeczko będzie napewno o wiele bezpie 
czniejsze u pani, niż u mnie! O, zaraz 
zawinę je w papier, opieczętuję i pa- 
ni je zabierze, dobrze? 

Szybko wyciągnęła szufladę, wy- 
;gła papier i lak » opieczętowała pacz- 
kę, pieczętując własnym pierścieniem. 

Zaledwie Barbara wzięła do ręki, 
powierzoną jej paczkę, zapukano do 
drzwi. Pokojówka, która cicho pako- 
wała rzeczy w kącie pokoju, poszła 0- 
tworzyć drzwi. 

— Proszę, niech pani strzeże tego 
przedmiotu, —. prosiła, z  dziwnem 
wzruszeniem w głosie, tancerka. — 
Niech pani przechowa to, dopóki ja 
sama... 

Roześmiała się i zakończyła nie- 
dbałe: ? 

—- Taka sobie pamiątka rodzinna, 
pani rozumie, swego rodzaju fetysz... 

We drzwiach rozległ się głos Stran 
gwavse'a. Noor-el-Dine drgnęła. 

— To pan kapitan, — oznajmiła 
pokojówka —- mówi, że p. Macwayt 
prosi panienkę. 

‚ — ТапсегКа wścisnęła 
Barbary, szepczac: 

—Dowidzenia. droga moja, jeszcze 
się zobaczymy. Pani mnie odwiedzi... 
ale, na Boga, proszę nikomu nie mó- 
wić o tem (oczyma wskazała torebkę, 

mocno dłoń 

stka jest pośrednikiem pomiędzy światem 
wyimaginowanym a rzeczywistością, przez 
nią przelewa się pewna treść w nową for- 
mę. Człowiek jest wyrazicielem tego, co 
jest, i tego, co ma być, czyli jest jedną 
dźwignią tradycji. Romantyzm wyraża sie w 
stosunku człowieka do świata, to też jed- 
nym z istotniejszych czynników romantyz- 
mu jest zagadnienie wałki, walki człowie- 
ka - twórcy ze światem. Świat występuje 
do walki i broni się przeciwko człowiekowi. 
waicząc przeciwko twórcy, świat przeciwsta 
wia się swoim możliwościom. Po pewnym 
okresie walki następuje przeważnie przy- 
mierze. 

Stosunek człowieka do Świata nie jest 
wartością stałą. Zupełnie inaczej kształto- 
wał się stosunek do świata człowieka - twór 
cy w dziewiętnastym wieku, aniżeli obec- 
nie. w XIX-ym wieku Świat marzeń i uczuć 
górował nad rzeczywistością, dzisiaj  po- 
stępy techniki są tak olbrzymie, że popro- 
stu aż fantastyczne i oczywiście świat rze- 
czywisty wskutek tego góruje nad marze- 
niami i uczuciami, tak, że literatura, stara- 
jąc się nadążyć za rzeczywistością, wkra- 
czać musi w dziedzinę realizmu. Dzisiejszy 
realizm 'w literaturze, chociaż może nieraz 
tak: samo brutalny, różni się jednak od daw 
nego zasadniczo tem, że gdy dawny przed- 
stawiał fotograficznie fakty od zewnątrz, 
dzisiejszy sięga do źródeł : sprężyn zjawi- 
ska i przedstawia je od strony psychiki we- 
wnętrznej. Naprzykład: „Niespodzianka” — 
Rostworowskiego, „Czarne skrzydła" — Ka 
den - Bandrowskiego, powieści Witkiewi- 
cza. Technika tych pisarzy jesi dawna i dla 
tego wytwarza nieraz dysonans pomiędzy 
dawną formą a nową treścią. 

W nowej naszej państwowości podsta- 
wy życiowe są jeszcze w stanie tworzenia 
się, a więc współczesny pisarz jest w wa- 
runkach znacznie trudniejszych, aniżeli Wys 
piański i Żeromski, iausi przełamywać znacz 
nie większe trudności i tworzyć nietylko 
sztukę, ale i podstawy życia. Opanowywać 
— znaczy zwalczać i przetwarzać to, co 
jest, na to, co ma być. Tym elementem, ią- 
czącym przeszłość z przyszłością jest arty- 
sta-twórca, w którym się odbywa walka 
przeciwko sobie o siebie — o triumf nad 
światem i właśnie ta walka stanowi niewąt- 
pliwą istotę romantyzmu. 

Po krótkiej przerwie p. Leczycki zagaił 
dyskusję, podkreślając zbyt fachowe ujęcie 
tematu przez prelcgenta, zaznaczył wielką 
różnicę, jaka zachodzi pomiędzy literaturą 
zachodnią a naszą, i dlatego uważa, że trud 
no u nas mówić n nowym renesansie ronian 

tyzmu, lecz raczej należy nazwać prąd 
współczesnej literatury polskiej — baroko- 
waniem realizniu. Przyczyn tego, że tak 
jest, szukać należy oczywiście w tem, że 
nasza rzeczywistość polska jest jeszcze w 
stanie niegotowym, płynnym, a ciasne pań- 
stwowe granice odcinają nas od zachodu, 
utrudniając zdobycie skali mondjalnej. To 
powoduje, że dzisiejsza twórczość jest nie 
walką, ale podpatrywaniem, a pierwiastki 
romantyzmu utrzymały się tylko w powie- 
ści historycznej, 

P. Pomirowski odpowiedział, że każdy 
narod wytwarza swój własny poziom euro- 
peizmu i na tem właśnie polega wartość je- 
o twórczości, a nie na  naśladownictwie. 
zisiaj,j gdy w nasze życie weszła codzien- 

ność polska, należy wydobyć coś z życia, 
a nie prorokować, do artystów należy dać 
głębię systematycznej pracy polskiej rzeczy 
wistości, trafnie podpatrzonej i dobrze zro- 
zumianej. P. Romer - Ochenkowska, widząc 
przyczynę publicystycznego charakteru dzi- 
siejszej naszej powieści w tem, że tworzą- 
ca się rzeczywistość polska zbyt pochłania 
twórcę, nie pozwalając mu się odosobnić, i 
«wtopić w siebie, i tem tłumaczy brak w na- 
szej współczesnej literaturze powieści o 
przeżyciu głębin psychicznych, jak naprzy- 
kład powieść Bernanosa. 

P Pomirowski w swojej 
na zakończenie, że jeżeli 

  

replice dodaje 
teraz na całym 

do której Barbara schowała jej pamiąt 
kowe pudełeczku). Niech to pozosta- 
nie naszą tajemnicą, czy pani mi obie- 
cuje? 

— Naturalnie, — 
zdumiona Barbara. 

odpowiedziała 

Następnego dnia rano, Desmond 
Ocwood siedział w poczekalni szeia 
departamentu tajnego w ministerstwie. 
Ciekawość walczyła w nim z uczu- 
ciem niezadowołenia, które wzbudził 
w nim wczesny dzwonek telefonu, 
wzywający go z łóżka o ósmej rano. 
Tak dobrze się spało w wygodnym łóż 
ku po kilkomiesięcznem życiu w oko- 
pach. Nawpół tylko zbudzony, odpo- 
wiedział, że miał się stawić w minister 
stwie wojny dopiero o dziesiątej, ale 
suchy, ostry głos rozkazał mu stawić 
się natychmiast u szefa departamentu. 
Ocwood przyjechał do ministerstwa 
bez śniadania i nawet nieogolony. Cze 
go, u djabła może chcieć od niego szef 
departamentu tajnego? Desmond mie- 
rzył nerwowemi krokami poczekalnię, 
rozmyślając nad tem nagłem wezwa- 
niem. 

Nagle głos jakiś przerwał jego roz 
myślania. 

-— Ocwood, proszę tutaj! 
Na progu gabinetu stał dyrektor 

departamentu, wysoki, elegancki pan 
w cywilnem ubraniu. Desmond już da- 
wniej spotykał się z nim i pamiętał, 
jako człowieka milczącego, ale uprzej- 
mego i miłego; ale w tej chwili wydał 
mu się szczególnie zamyślony i ponu- 
ry. Głęboka zmarszczka  zarysowała 
się pomiędzy jego brwiami, wzrok był 
ponury i twardy. Lekkiem skinięciem 
głowy powitał Desmonda i wskazał 
mu krzesło przed biurkiem. 

-—O której rozstał się pan wczoraj 

Wileńskie T-w0 Nowo- 
czesnego Wychowania 

Ze sprawozdania z działalności  Towa- 
rzystwa na dorocznem  Walnem Zebraniu 
dowiadujemy się o postępach Towarzystwa 
w piacy nad popularyzacją postulatów naj- 
nowszej pedagogiki wśród nauczycieli i ro- 
dziców uczącej się młodzieży w Wilnie. 

W szeregu sekcyj zostały wygłoszone re 
*eraty z dziedziny psychologji, pedagogiki 
społecznej i filozofji wychowania. 

Między innemi opracowano następujące 
zagadnienia: p. dr. Rostkowska — psycho- 
analiza Adlera i Freuda, p. Borowski — 
gjonalizm pedagogiczny, p. Jasiński — ide- 
ał etyczny w wychowaniu, ks. Lewosz — 
ideał religijny w wychowaniu, mag. pr. Ej- 
nik — prawo jako czynnik społeczny w wy 
chowaniu. P. Szczerbowa opracowała ankie- 
tę zebraną wśród dzieci wileńskich w refe- 
racie: Ideały dzieci wileńskich. Przy  licz- 
nym udziale naucz z prowincji odbył się 
dwudniowy kurs z udziałem p. W. Dzierz- 
bickiej, dyrektorki Semin. Naucz. w Warsza 
wie i p. wiz. Matuszkiewicza na którym w 
szeregu wykładów zaznajomiono słuchaczy 
ze szkołami nowegc typu w Anglji i Niem- 
czech. jedrocześnie odbyły się pokazy klas 
eksperymentalnych przy szkole „Świt* i 
szkole powsz. nr. 7. Próby w wymienionych 
szkolach idą w kierunku przyszczepiania na 
grunt wileński metody daltońskiej (w szk. 
„Świt”') i metody ośrodków zainteresowania 
(w szk. p. nr. 4) i całkowicie zadowalają 
cksperymentujących i rodziców. Zarząd To- 
warzystwa czitwa nad rozwojem płacówek. 
finansuje w miarę możliwości, sprzyczynia- 
jąc się do utrzymania eksperymentu na po- 
ziomie poważnej, twórczej pracy pedagogi- 
cznej. Współdziała z zarządem grupa nau- 
czycielstwa bezpośrednio prowadząca  od- 
działy eksperymentalne w osobach pp. Onu- 
szkowej, Kuczyńskiej, Cymelisówny Świdziń 
skiej, Adamowiczówny,  pierwoszorzędnych 
Sił nauczycielskich, których entuzjazm dla 
nowych metod idzie w parze z przygotowa 
niem, zrozumienieni i wyczuciem dziecka. 

Towarzystwo liczy 70 członków, którzy 
się rekrutują ponuędzy naucz. szkół zawodo 
sych, powszechnych, specjalnych i średnich 

i jest członkiem sekcji polskiej Międzynaro- 
dowei Ligi Nowoczesnego wychowania. 

Do Zarządu Towarzystwa w bież. roku 
i: p. W. Berowski — prezes i pp. dr. 

Po: wska, Nowicka, Kaczyńska, wiz. Gli 
nicki, Jasiński — jako członkowie. 

Na drodze rozwoju towarzystwa leży 
rozszerzenie zasięgu działania na prowincję 
i rozbudzenie większego zainteresowania 
sprawą metod naczania i wychowania na 
terenie szkół średnich—Tym zagadnieniom 
będą poświęcone najbliższe ZANA @ 

Kącik Grafologiczny 
łaskawi czytelnicy „Słowa”, którzyby 

chcieli otrzymac ekspertyzę charakteru i t.p. 
na podstawie pisma, zechcą nadesłać prób- 
kę pisma do Red. „Słowa*, do kącika gra- 
fologicznego Oraz załączyć 1 zł. w znacz- 
kach pocztowych. 

Wrzos. Dziękuję za list i miłe w nim 
stówka. Zalety jednak, o których Pani wspo- 
mina i jak słusznie zresztą zauważa, staiy 
się rzadkie i eo ipso niemodne. 

Niestety — barwne pasy kontusza — mo 
żna dziś podziwiać lecz nikt nie chciałby się 
niem: przepasać, choć są piękne i szlachetne 
w linji rysunku swego. 

Dlatego też życie, znów słowa Pani, sta 
ło się monotonne i banalne. 

No ale cóż zrobić. Urodziliśmy się w ta 
kiej, a nie innej epoce i żyć w niej trzeba. 

Odpowiadam na zadane pytania. 
Wybitny intelektualizm i dążenie do wy= 

odrębnienia się z pośród otoczenia. 
Stanowczość niekiedy — przechodząca 

w cierpliwość i „kanciastość* w sposobie 
bycia. 

Cały skarbniczek uczuć (uczuciowość sil 
nie rozwinięta) ukryta przed okiem — po- 
stronnych. 

Trochę marzycielstwa, nieco mistycyz- 
mu czasami. й 

Przy tem wsżystkiem,zna Pani ścieżyny 
któremi stąpa zycie „dnia dzisiejszego”. 
Jest pewien rodzaj dyplomacji. 

Wadą Pani jednak jest — zbyt mało re- 
alne pojmowanie tego życia, zbytek ufności 
i skłonności do depresji. 

Trzeba — być silnym jesienny kwiatku-- 
i wytrwać. 

REDWYCRZZGANYŚ WTZ TT DBS OO TAKSI 
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świecie dominuje zagadnienie socjalne, tem 
więcej u nas w Polsce, która dopiero od nie 
dawna przeżywa te problemy, zagadnienie 
socja!ne pochłania wszystkich twórców nie- 
mal wyłącznie. Niestety, .z powodu koniecz- 
kości wyjazdu p. Pomirowskiego dyskusja 
zostaia przerwana około godz. 10 m. 30, 
nie dając możności wypowiedzenia się w 
dyskusji innym obecnym literatom. 

   

z Macwaytem? -— zapytał nagle, bez 
wstępu. 

Desmond zdziwił się: Skąd dyrek- 
tor departamentu mógł wiedzieć, że on 
był wczoraj w teatrze? Odpowiedział 
jednak natychniiast. 

— Koło północy, sir. 
— Czy oni sami wrócili do domu? 
— Tak sir, taksówką, — odrzekł 

Desmond, coraz bardziej zdziwiony: 
nie mógł zrozumieć dlaczego takie dro 
biazgi interesowały szefa departamen- 
cu. 

Szef przyglądał się nożykowi do 
rozcinania kart, wydawał się bardzo 
przejęty i zamyślony. 

— Czy pan spał dobrze? 
— Owszem, -— odpowiedział mło- 

dy oficer, nie rozumiejąc znów, 
mogło znaczyć takie pytanie,— ale nie 
spodziewałem się, że będę musiał 
wstać tak wcześnie. 

Szef nie zwrócił uwagi na żart. 
— Czy nic w nocy pana nie obu- 

dzito? 
Desmond zrobił znak przeczący. 
— Spałem, jak suseł. 
— Czy widział się pan dzisiaj ze 

Strangwaysem ? 
Desmond podniósł brwi, nie posia- 

dając się ze zdziwienia. 
Okazało się, że i znajomość jego z 

kapitanem była już wiadoma. 
— Nie, sir. 
Jakiś urzędnik wsunął głowę przez 

drzwi. 
— Co tam Mathius? 
-— Kapitan Strangwayse będzie tu 

za kwadrans, sir. 
Szef westchnął z ulgą. 
— Aha! Doskonale. | 
— Sir, — dodał Mathius, — telefo 

nowano ze Scotland Yardu, miss Ma- 
cwayt jest pod opieką lekarza. 

Desmond zerwał się przestraszony. 

co, 

  

KING 
MIEJSGEIE 
ЗАГА MIEJSKA 

uł. Ostrobramska 3. W 

“253 Czyvna Od g. 

Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„BBRABIA RONTE CHRIS O" | 
Dramat romantycznych przygód bohaterskiego żeglarza, Edmunda Dantesa w 2-ch serjach, 20 aktach, 

Lil Dagower i Bernard Goetzke. 
Serja 1. — Aktów 10 wyświetla się od 19 do 23. XI. Serja II. Aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26. XI. włącenie. 

oczątek seansów od g 4-ej. Następny program: „Jego najlepszy druh*. 

rolach głównych: Jean Angelo, 

3 m. 30. 

  

Dźwiękowy ь - е 
KINO-TEA1 R e 
„MELIOS* 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Ceny zniżone tylko na i-szy seans. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

  

WESOŁE KOBGBLETK 
Niewidziany dotychczas bajeczny przepych wystawy!! Nad program Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4-ei. Ost. Seans o 

Cały film w kolorach naturalnych | Balet — Śpiew 

Jak one szaleją, 
uwodzą i kochają. { 

godz 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOGD“ 
Mickiewicza 22. 

Atrakcja sezonu! Pierwszy Polsko-Europejsni Filim Dźwiękowo-śpiewny i mówiony 

NIEBEZPIEGZRY ROĄARŚS 
Betty Amann, Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Eug. Bodo, Kaz. Krukowski, Ad. Dymsza i in. 

Piosenki 
Na pierwszy seans Balkon 80 gr. Parter 1 24. 

chóralne w wyk. chóru Dana. Orkiestr 

Według znanej powieści A. Struga 
W rolach głównych przepiękna 

a Jazzbandowa H. Gołda. 
Seansy o godz. 4, 6,8 i 10,15. 

  

Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło! 

  

  

Kino-Teatr 

s Najpopularniejszego konika $ ó NOC. 4 © 4, 

„STYLOWY" | gUSTERAKEATONA p. | „%. ZŁÓWIEM RTORY ĮRECI 
WIELKA 36. Wspaniała arcyzabawna komedja w 10 akt. W roli gł. Buster Keaton, ktėry kocha iak John Gilbert, wzrusza 

jak Bug Fairbants lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buter Keaton 

KINO-TEATR Dziś! o godz. 4 po południu. Wyświetlany będzie film w 10 aktach. Arcydzieło sztuki filmowej! 
Niezwykły przepych dekoracyj! Z Olgą Czechową w roli tyt. Przygody najpięk- 

„MIMOZA“ DB 8 A R niejszej kobiety Paryża podczas odwrotu wiełkiej armji Napołeonskiej z pod 

ul. Wielka 25 Moskwy     
  

Polskie Kino 

„WAŃRDA* 

Wisika 30. Tel. 14-81 

RADJO WILERSKIE 

boskiej GRETY GARB 

  

PIĄTEK. DNIA 21 LISTOPADA 

11,58: Sygnał czasu 

12.05 — 12.50: Kabaret (płyty) 1) Gór 

ska — Nasza jest noc. 2) B. Dorian — Tan 
go. 3) Kagan — Pierwsza miłość. 4) Mit- 
schell — Na Hawajach. 5) Krukowski 
„To nie jest w porządku““. 6) Rappaport- 
jada 7) Davis — Maleńka słodka rzecz. 8) 
Ehrich — „Gdy jesień się zaczyna” (H. Or- 
donówna). 9) Benatzky — Stara piosenka 

(H. 'Ordonówna). 10)  Moret — „Bądź 
zdrowa” (K. Tom). 11) Hemar — „ja je- 
stem pies na to" (Z. Pogorzelska). 12) B. 
Henderson — „Kawa ze Śmietanką". 

13.10. Kom. meteor. 

15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego 

Warsz. 

16.25 — 16.30: Program dzienny, 
16.30 — 17.15: Koncert popułarny (pły- 

tv) 1) Smetana — Uwertura z op. „Sprze- 
dana narzeczona” 2) Krupiński — „Trzy 
ścieżki” (Gruszczyński) 3. Czajkowski 
Melodja (skrz. Huberman) 4) Schumann = 
Ptak jako prorok (fort) 5) Chopin — Etiu- 
da e-major 6) Schubert — Impromtu (Pa- 
derewski) 7) Puccini — Arja z op. „Cyga- 
nerja* (Bandrowska - Turska) 8) Popper 
-— Serenada (wiol. Feuermann) 9) Barasa- 
te — Melodja cygańska (wiol. Feuermann) 
10) Donizetti — Sekstet z op. „Łucja z La- 
mermoor' 11) Moszkowski — Taniec hisz- 
pański. 

17,15 — 17.40: „Jan Śniadecki" (w set- 

ną rocznicę zgonu) — odczyt — wygłosi 

Władysław Dziewulski, prof. U. SB. w 

Wilnie. Transm. na wszystkie .stacje pol- 

skie. | 

17.45 — 18.45: Koncert z Warsz. (Muz, 
lekka.) 

15.45 — 19.00: Kom. LOPP-u. 

z 

19.00 — 19.10: Program na sobotę i 
rozm. 

19.10 — 19.25: Kom. rolniczy z War- 
szawy. 

19.25 — 19.35: Muzyka z płyt. 

10.35 — 19.55: Prasowy dziennik radį. 

z Warsz. 

20.00 — 20.15: Pogadanka muzyczna z 

Warsz. 

20.15: Koncert symfoniczny z Filharmo- 
nji Warszawskiej, pośw. twórczości Prokof- 
jewa (solista - kompozytor). W przerwie 
koncertowej „Przegląd filmowy" ze studja 
R. W 

23.00 — 24.00: Spacer detektorowy po 
Europie z salonu wystawy Philipsa — ul. 
Mickiewicza 23. Ё 

  

— Co się stalo? Miss Macwayt 
jest chora? 

Szef odrzekł wolno i dobitnie: 
— Macway! został zamordowany 

dziś w nocy. 

ROZDZIAŁ IV. 
Detektyw Maryhoid. 

— Zamordowany! powtórzył 
wzburzony Desmond i opadł znów na 
krzesło. Zaledwie opuścił załane krwią 
pola Flamandji, a oto w Anglji znów 
spotkał się z krwawym dramateni. 

—Zamordowany przez jakiegoś ra 

Lusia, —rzekł szef. 
W całym domu szaży i szullady by 

ły pootwierane i powyłamywane zam- 
ki. 

— Sir, — pizerwa! młody oficer, 
opanowując wrażenie, — nie mogę nic 
zrozumieć i proszę o szczegóły! Dla- 
czego pan mnie wezwał? Co ja mam 
wspólnego z tem morderstwem? Prze- 
cież tem się zajmuje Scotland - Yard. 

Szef pokiwał głową. 
—Wezwałem pana, gdyż brat pań 

ski, Franciszek jest zagranicą. Pan od- 
mówił nam już raz wstąpienia do Taj- 
nego Departa 
cować dla konir-wywiadu, ale potrzeb 
na mi jest paska pomoc. Dlatego to 
poprosiłem, by wezwano pana tutaj z 
irontu. 

— Więc to do pana miałem przyjść 
dzisiaj o dziesiątej? 

— Tak, do mnie. 

— Ale nie mógł pan przecież prze 
widzieć to morderstwo? 

Dyrektor Departamentu odrzucił 
nieco głowę wtył i roześmiał się su- 
cho: ' 

— Drogi panie, nie jestem czaro- 
wnikiem, ani iasnowidzem. 

  

Dziś! Najwspan. film zmysłowo- 

poprawia, pielęgnuje 

atu, nie chciał pan pra 

A O 
(ODWIECZNY 0:.pt 

Potężny dramat zmysłów, pożądań i zdrady w 12-tu aktach. 

REHIDEJA 
TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI) 

W rolach głównych: Greta Garbo, Niis Asther i Lewis stone. > 

  

RZ ep a 
A. Cymbler tyki Leczniczej. 
Choroby weneryczne, Wilno, Mickiewicza 31 
skórne ACAR mo- m A ы 
czowego. ickiewicza obiecą 
12, róg Tatarskiej przyj- Urodę konserwu- 
muje 9—-2 i 5—7 i półje, doskonali, odświe- 
wiecz. Tel. 15-64. ża, usuwa jej 
ER GONIA CE A braki, Masa 
Dr. Bolesław t**7V | ciała (panie) 

AE Enei cė- 
ry. 6: HanusoWici > ez" oc: 
„dobycze kosmetyki 1«- 

Choroby skórne cjonainej. 
i weneryczne Codziennie od g. 10—4. 

przyjmuje od 6—7 W. £. P. <a. 
  

DOKTOR 

Szyrwindt 
shore, „weneryczne OKALE 
NZ 19, od 9—1 i 

2 
Do wynajęcia 

Dr Ginsberg Pokėj 
by skórne, we- WYBOdami i teletonem, 

Nasi i iioczapicióć dia jednej solidnej pani. 
Wiłeńska 3, odU!- Słowackiego 1, 

  

  

we. 

8 —114-— 8. Tel. m 10. 
567. 
mn Mieszkanie 

i 4 pokoje wszystkie 
RA wygody, ul. 3 Maja, 

38 zaraz o wynajęcia. 

Kkusze rki Zgłoszenia do Reuakcji    pod „mieszkanie“. 

AKUSZERKA S 

ŚMIAŁOÓWSKA Samotny pan 
«1eż Gabinet Kosme- na wyż. stan. poszu- 

tyczay, usuwa marsa CZ kuje 2 pokoi bez ume- 

ki, piegi, wągry,łupiec blowania w pobliżu 

brodawki, kurzajki, wy: Sądów. Oferty w „Sło- 

psdanie włosów. Mis. wie* pod „Poszukujący 
wiewicze 46. 2 pokvi“. 

    

najbardziej 

zaniedbanę Cerę KUPNO 
SPRZEDAŻ 

oraz usuwa wady skóry. 

Gabinet . 

kane Ge di z 
J. Hryniewiczowej. Kasy trwałe 

okazyjnie do sprzeda- 
nia. Dowiedzieć się w 
magazynie. L. Załkind, 
Wielka 47. 

ul. WIELKA A 18 m.9, 
Przyj. w g. 10-11 4-7 

W. Z.P. M%, 

    

—A, jednak — wtrącił Ocwood,— - 

skąd pani wiedział, że spędziłem wie- 
czór wczorajszy w „Pałace? 

— 0, to było bardzo proste. Chce 

pan usłyszeć szczegóły? Pan siedział... 
frzucił okiem na arkusz zapisanego pa 
pieru, leżący przed nim.... w rzędzie E, 
iotel 52, a po występie Noor-el-Dine, 
hapitan Strangwayse zaprowadził pa- 
na za kulisy. Fam poznał pan Mac- 
wayta i jego córkę, a potem... 

— Więc ktoś, z pana podwładnych 
śledził mnie? przerwał rozdrażnio- 
ny oficer. — Nie rozumiem co w mo- 
iem zachowaniu mogło zwrócić uwagę 
kontr-wywiadu 

Dyrektor departamentu milczał chwi 
ię, wreszcie rzekł: 

— Wypadek często przychodzi 
nam z pomocą. Wezwałem pana tutaj 
do pomocy, a tymczasem los zrządził 
tak, że odrazu, po przyjeździe, wpadł 
pan na ślad, którego szukałem już od 
dłuższego czasu. Ten ślad... 

Przerwał mu telefon : 
-— Jaki ślad? — zapytał mimowoii 

Desmond. 
—- Chwileczkę, — odrzekł dyrek- 

tor, zdejmując stuchawkę. 
— Maryhojd?.. Tak... bardzo do- 

  

  

  

brze... Aha!.. Zaraz wyjeżdżam, za 
dwadzieścia niinut będę u pana. Do- 
widzenia. 

Odsunął aparat i rzekł wesoło do 
Desmonda: 

—- Coby pan powiedział na propo 
zycje zajęcia się nieco kryminalistyką? 
Właśnie rozmawiałem z inspektorem 
Marykoldem ze Scotland - Yardu. Je- 
mu polecono tę sprawę i już siedzi w 
„Siedmiu Królach*. Prosiłem aby u- 
przedził mnie, kiedy można przyjechać 
Ale iedna głowa to dobrze, a dwie le- 
piej, proszę więc, żeby pan pojechał 
ze mną. 

z 

  

   

skazy 

ze wszel- gramofon, płyty gra- 
kiemi mofonowe, biurko, la- 

    

    wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
BL 1 

& 

  

Kto chce kupić © 
solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 

| wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
| pony), towary bieliźniane 

Wi LEŃSKA 27. 

  

Kupię 
starą dachówkę. Zgło- 
sić Cukiernia B. Sztral- 
la. Mickiewicza róg 
Tatarskiej. 

2 do 8000 dolarów 
ulokujemy natych- 
miast dogodnie na 
solidne hipoteki › 
m ejskie. 
Dom H.-K. „Za- 

  

Do sprzedania 

tarnia projekcyjna do 

      

przezroczy i ciemnia| chęta** Mickiewi- 
fotograficzna  amator-| cza 1, tel. 9-05. 
ska. Zgłosz. Królewska 
ТЕ оОННЕ RE CA 
Oranżeryjnego. W 

T sprzedaje 
Fortepian Gont POLSKI 

króciutki, blat metalo- LLOYD 
wy zł. 600. Skopówka til. Kijowska. 8 
4-9. 

  

Okazyjnie L | 
sprzedaje się radjood- ZG6UBY, 
biornik 5-cio lampowy Z 6 U B Y 
ekranowy z zasięgiem b 
na całą Europę. Spraw- a 
dzić można przed kup- Przybłąkał się 
nem na miejscu. Cena pies Doberman 
niska. Wilno, Bakszta do odebrania uł. Kon- 
2. Gospoda Związku duktorska 22—1. 
Rodzin natolickich. 

  
  

660066006€0666 
Czy jesteś członkiem 

ko ©, P, PŻ 
оее 

Zadzwonił i do gabinetu wszedł ci 
cho Mathius. 

— Kiedy przyjdzie kapitan Strav 
gwayse, proszę mu powiedzieć, że vie 
zwano mnie nagle w pilnej Sprawie, 
proszę więc go. żeby przyszedł za 
dwie godziny... Czy pan jest zaproszo- 
ny gdzieś na śniadanie, Ocwoodzie? 

Desmond zaprzeczył. 
— A więc śniadani: zjemy razem! 

Doskonale. jedziemy do willi „Sie- 
dmiu Króli". 

Za chwilę zrialeźłi się w czekają- 
cym na drodze samochedzie. Dyrektor 
zwolnił szofera * sam usiadł do Kie- 
townicy. Desmond usiadł obok. 

Napróżno niajor starał się zrozu- 
mieć, 0 co chodziło dyrektorowi, jaki 
związek mógł istnieć pomiędzy mor- 
derstwem w ubogiej willi podmiejskiej 
a człowiekiem. trzymającym w swych 

rękach nici całego kontr - wywiadu 
angielskiego. ; 

Dyrektor departamentu byt tak po 
cwłonięty prowadzeniem , auta, że 
wszelkie pytania byłybv zupełnie bez- 
skuteczne. Dopiero na przedmieściu, 
gdzie droga była wolaiejsza, Sam 
zaczął mówić. ' 

— Nie znoszę kierować Samocho- 
dem w mieście, chociaż jest to świetny 
trening dla nerwów. Zdaje mi się je- 
dnak, że wcześniej czy później rozbiję 
ię maszynę... Pański przyjaciel Stran- 
gwayse jest nadzwyczajnym człowie- 
kiem Czy pan zna dobrze histórję je- 
go życia? ‚ 

— Historję jego niewoli i uciecz- 
ki? — zapytał Desmond. 

Skinął głowa, skręczając ostro w- 
bok, aby uniknac zderzenia z ciężaro- 
wem autem. 

„— Mówił mi wczoraj o tem pod- 
czas obiadu. Ale jest tak skromny, że 
nie chciał dużo mówić o tem. 

  

  w 

|        

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia Wydawnictwa „Słowe*, Zamkowa 2.


