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Oplata pocztowa uiszczora ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezantówionyci nie zwraca. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu luh z 
przesyłką pocztową 4 zt., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. Administra- 
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PRZEDSTAWILIELST 
NIESWIE2 — ut Ratuszowa — Księgarnia Jużwińskiego. 
NOWOGRODEK — Ki 5 ichaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia V-wa „Nuch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Iaucz, 

4SK — Księgarnia Polska 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. у e 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. у 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”, 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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     LPCE — Ksiegarnia T-wa „Ku 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — I 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickie i 
WwWARŠZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NAT KATES ELSIS 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej ur. 40). Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika CWA milimetr 60 gr. W nu arecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o yżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

arasiejski, : 
24, F. juczewska. 
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Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 208 cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmie 

  

e dowolnie. Ха dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

„Przetrwač sytuacje — 
wytrwać w zadaniach 
NA MARGINESIE ZJAZDU KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

W dn. 2 i 3 grudnia na walnem 

zgromadzeniu w Wilnie odbyły się 

obrady przedstawicieli oddziałów Kre 

sowego Związku Ziemian. Oprócz 

spraw związanych z organizacją 

Związku, poruszone były w referatach 

i wywiązująch się na ich tle dysku- 

sjach zagadnienia dotyczące: usta- 

wy o ochronie lasów, ustawy o wy- 

konaniu reformy rolnej, podatków, 

kredytów, Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego, kierowników gospodarczych 

rolnictwa i t. р., — czyli wszystkie 

te najważniejsze kwestje, z któremi 

ziemianin stale się styka, od których 

należytego rozwiązania i nastawienia 

często zależy jego byt i przyszłość, a 

w odniesieniu de których praktyka 

polska, nie zawsze wykazywała do- 

tąd właściwe zrozumienie ze strony 

czynników miarodajnych. 3 

Nie będziemy tu streszczali prze- 

biegu obrad wainego zgromadzenia, 

bo nie o sprawozdanie nam chodzi. 

Chcemy tylko jeszcze raz zaznaczyć, 

że kryzys obecny w rolnictwie, wy- 
osły na podłożu zachwiania równo- 
wagi środkowo-europejskiej produkcji 
rolniczej, a występujący w całej Pol- 
sce w formie spotęgowanej skutkiem 

yw niedawna uprawianej  antyrolnej 
polityki gospodarczej i zbyt późnego 
zrozumienia znaczenia rolnictwa w 
rozwoju gospodarczym Państwa, —- 
że ten kryzys rolniczy, powtarzain, 
na ziemiach pėlnocno-wschodnich i 
zwłaszcza województwa wileńskiego 
tem dotkliwiej musiał być odczuty, 
że tu właśnie najniepomyślniejszy 
splot najgorszych warunków _ miał 
miejsce począwszy nietylko od cza- 
su wojny, okupacji i najazdów, ale i 
przedtem. 

Rosyjskie władze zaborcze šwia- 

domie utrzymywały ten kraj na możli- 

wie niskim poziomie kultury i roz- 

woju, przeciwstawiały się  wszel- 
kiemi siłami wysiłkom społeczeństwa 
do podniesienia dobrobytu i ugrunto- 
wania niezależności gospodarczej. Iluż 
to ziemian okupiło deportacją i gor- 
szemi karami próby wyłamania się 
z narzuconej bezczynności. Później 
przyszły lata wojny i rabunków, a 
gdy te minęły — rozpoczął się okres 
dwuletni niepewności o przynależ- 
ność państwową 'i najbliższe jutro. 

Gdy zamilkły ostatnie działa pol- 
/ skie, likwidujące ostatecznie  dru- 

ga inwazję bolszewicką w r. 1920, 
zdawało się, że ziemianin na odcin- 
ku północno-wschodnim już się 
nie ostoi.  Osiemdziesiąt conajmniej 
procent ziemi uprawnej leżało odło- 
giem, skute drutem kolczastym, zora- 
ne rowami strzeleckiemi,  zniekształ- 
cone wyrwami od pocisków. Trzy 
czwarte budynków majątkowych spło 
nęło w ogniu, lub uległo zniszczeniu 
z rąk zrewoltowanego chłopstwa. Od 
setek fabryk i zakładów przemysło- 
wych, gorzelni, tartaków, krochnsalni, 
pozostały tylko fundamenty. Zaledwie 
znikoma część inwentarza żywego 
wyszła z życiem z pogromu wojen- 
nego, zarażona jednak chorobami za- 
wleczonemi ze Wschodu. Środki pro- 
dukcji zostały ewakuowane w głąb 
Rosji, skąd już nie wróciły, bądź — - 
zrabowane przez - niemieckie władze 

okupacyjne, lub najeżdzców  bolsze- 
wickich. Lasy legły pokotem pod sie- 
kierąa wrogów i miejscowej ludności, 
zmniejszając zasobność kraju w na- 
turalne bogactwo o dwadzieścia pro- 
cent. Zniszczeniu uległy zasoby kapi- 
tału Ziemianin wracał z frontu, wie- 
zień bolszewickich, z tułaczki w ob- 

, cych krajach, o żebraczym kiju, by 
znaleźć swoją własność w posiadaniu 
cudzem. 

A gdy wrócił, musiał borykać się 
z takiemi trudnościami, które do po- 

z 

myslenia były tylko w czasach za- 

mierzchłych, kiedy ziemianin kresowy 

żył na rzeczywistych, prawdziwych 

kresach Rzeczypospolitej, a nie na 

tych, narzuconych przez głupotę i 

perwersję polityczną twórców trakta- 

tu ryskiego. A więc z bronią w ręku 

pracował i odpoczywał, zabezpiecza- 

jąc się przed możliwością napadu 

band dywersyjnych; obijał progi urzę- 

dów, broniąc się przed wyrugowa- 

niem z ojcowskiej spuścizny, które w 

owym czasie niestety, miało szerokie 

zastosowanie, i płacił daniny wszel- 
kiego rodzaju, dla których niszczenia 
musiał sięgać po substancję, osnowę 
swego bytu. Ufał i świadom był, po- 
mimo wszystko, że przetrwa, że z te- 
go, co pozostanie wytężoną pracą 
stworzy warsztat, który pozwoli mu 
przyczynić się do wykonania zadania 
ziemiaństwa w _ kulturalno-gospodar- 
czym rozwoju państwa. 

Tak, pomimo wszelkich  przeciw- 

ności ostał się tu element ziemiań- 

ski, niezrażony nawet słowami ów- 

czesnego męża stanu, Władysława 

Grabskiego, który bez ogródek wska- 

zał mu drzwi, prowadzące do prze- 

kreślenia przeszłości a zniesławienia 

roli w przyszłości. 

Czyż te warunki z przed ośmiu, 

dziewięciu i dziesięciu „laty nie były 

stokroć gorsze niż obecne, Wówczas 

była wałka o istnienie wogóle i pra- 
wo ubiegania się o własne prawa. 

Dziś się rozchodzi o co innego. Ro- 

zumiemy, że sytuacja rolnictwa jest 
na naszym terenie wprost rozpaczli- 

wa, że ziemiaństwo nadal żyje z sub- 

stancji, ugina się pod ciężarem po- 
datków państwowych i samorządo- 
wych oraz świadczeń socjalnych, że 
skutkiem  nienotowanych dotąd ni- 
skich cen na produkty rolne, gospo- 

darka rolna stała się deficytową, że 

w porównaniu do innych dzielnic a 
naszych potrzeb pod względem tary-- 
iowym, komunikacyjnym, kredyto- 
wym i t. p. jesteśmy wprost upośle- 
dzeni. Nie rozumiemy jednak tego de- 
speracyjnego okrzyku, który padł na 
sali Związku Ziemian przy ulicy Za- 
walnej: „giniemy*. Giniemy — to 
synonim zaprzestania walki i pracy, 
rodzona siostra defetyzmu, który tyl- 
ko szkody wyrządził Polsce, to równo 
znaczne z opuszczeniem rąk i zwąt- 
pieniem we własne siły — to jest 
nic innego, jak powolne uleganie psy- 
chozie słów wypowiedzianych przez 
wspomnianego męża stanu. 

Zdajemy sobie sprawę, że naprzy- 
kład liczba podatkowych  egzekucyj 
stale wzrasta, jak wzrasta również 

liczba panów sekwestratorów w każ- 

dej gminie, że zwiększa się ilość ma- 
jatków, wystawianych na licytację — 

lecz stąd daleka jeszcze droga do 
usprawiedliwienia defetycznego „gi- 
niemy*. Odległość ta raczej zmniej- 
szyła się z chwilą, gdy ziemianie nia- 
ią zapewnioną obronę. swych intere- 

sów w izbach ustawodawczych, do- 

kąd, zawdzięczając ich głosom  od- 

danym na blok współpracy z rządem, 
weszła znaczna liczba ziemian. 

Snadź większość walnego zgro- 

madzenia nie uległa sugestji rozpacz- 
liwego stanu obecnego, wypowiedzia- 
ła się bowiem za powołaniem do ży- 
cia komisyj ratunkowych przy radach 
wojewódzkich celem niesienia pomocy 
właścicielom majątków, zagrożonych 
w swem istnieniu. To znaczy, że po- 
śród ziemian hasło „przetrwać i wy- 
trwać" pozostaje w mocy. 

Harski. 
„W wyniku obrad walnego zgromadze- 

nia delegatów oddziałów Kresowego Zwia? 
ku Ziemian zostały wyslane do p.p. mi 
strów skarbu, rolnictwa i reform rolnych depesze następującej treści: S 

Do ministra skarbu i ministra rolnictwa: 
„Przedstawiciele Kresowego Związku Zie- 

Drugi gadinet p. Walerego Sława 
Dymisja rządu Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA. PAT. — We czwartek o godz. 17 p. minister Beck 
idał się na Zamek i w imieniu p. prezesa Rady Ministrów Marszałka Pił- 
sudskiego przedłożył Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej dymisję gabine- 
tu. Pan Prezydent Rzeczypospolitej dymisję przyjął. 

PŁK. SŁAWEK NA ZAMKU 
WARSZAWA. PAT. — O godzinie 17. min. 36 Pan Prezydent Rzeczy 

pospolitej przyjął p. prezesa Sławka, który przedłożył mu proponowany 
przez siebie skład gabinetu. Pan Prezydent zatwierdził gabinet w składzie, 
proponowanym przez p. premjera Sławka. 

SKŁAD NOWEGO RZĄDU 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał v: 

«duiu dzisiejszym dekret następujący: 

Do Pana. Walerego Sławka w Warszawie. 

Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów. Równocześnie , na wniosek 

Pański mianuję Panów: R 

BRONISŁAWA PIERACKIEGO), podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych — ministrem, 

SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO, generała brygady — 
aiinistrem spraw wewnętrznych, 

AUGUSTA ZALESKIEGO — ministrem spraw zagranicznych, 
MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO — ministrem spraw 

wojskowych, 
CZESŁAWA MICHAŁOWSKIEGO, prokuratora Sadu Okregowego w 

Warszawie — ministrem sprawiedliwości. 

Dr. SŁAWOMIRA CZERWIŃSKIEGO — ministrem wyznań 
nych i oświecenia publicznego, 2 

Dr. LEONA JANTA-POŁCZYŃSKIEGO — ministrem rolnictwa, 
ALEKSANDRA PRYSTORA -— ministrem przemysłu i handlu, 
Inż. ALFONSA KUEHNA — ministrem komunikacji, 
MIECZYSŁAWA NORWID-NEUGEBAUERA, generała dywizji — 

ministrem robót publicznych, | 
Dr. STEFANA HUBICKIEGO, podsekretarza stanu _w Ministerstwie 

'Pracy i Opieki Społecznej -— ministrem pracy i opieki społecznej, 

religi:- 

i irtikli GABINET TARDIEU P. Janina Kirtiklisowa **3B0> 7 oraję 
Fakt wejścia p. Janiny Kirtikliso- 

REZULTAT GŁOSOWANIA NAD wej, przewodniczącej Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, w skład Sejmu uSTĄWA O OBRONIE NARODOWEJ 
Rzeczypospolitej dał asumpt do urzą- 4 й ы 
dzenia w dniv wczorajszym zebrania Podczas dyskusji, prowadzonej w 
towarzyskiego, które odbyło się w lzbie nad projektem ustawy o kredy- 
lokalu wspomnianego Związku przy tach na cele obrony narodowej, mini- 
ul. Ostrobramskiej. ster wojny Maginet, wyjaśniał  war- 

W zebraniu uczestniczyło kilka- tość obecnej organizacji wojskowej 
dziesiąt pań ze Zw. Pracy Obyw. zaznaczając, iż należy uzupełnić bfa- 
Kob., ze Stow. „Pomoc Żołnierzowi ki aprowizacyjne, ' spowodowane 

e przez kampanję lewantyńską i maro-- 
kańską, przyczem podkreślił, że w 
r. 1914 na dotacje rzeczowo przewi- 
dziana była suma 125 milj. franków w 
złocie, wobec czego przeznaczona 
dziś na ten cel suma 310 milj. fr. pa- 
pierowych jest niewystarczająca. Ko- 
nieczna jest pewna modernizacja zbro 
jeń, zaś kredyty obecne nie pozwala- 
ją na zaopatrzenie poszczególnych 
jednostek w maski i aparaty przeciw- 
gazowe. Pozatem niezbędne są pewne 
sumy dla umocnienia granicy na po- 
łudnio-wschodzie. 

Mówiąc o zastrzeżeniach  socjali- 
stów co do rezerw, oraz co do syste- 
mu powoływania rezerwistów, mini- 
ster Maginot stwierdza, że projekto- 
wane kredyty nie zależą od takiej łub 
innej organizacji wojskowej. Minister 
zaznacza, że podobnie, jak socjaliści 
jest zwolennikiem regulowania zatar- 
gów na drodze rozstrzygnięć między 
narodowych. Te jednakże nie zabez- 

Obywatelska" pijeczają należycie przeciwko wojnie, 

  

„Praca 

sekcji kobiecej „Ogniska Kolejowego" której należy unikać wszelkiemi spo- 
Polskiemu*, 

Rodziny Policyjnej i innych. sobami, gdyż byłaby ona końcem cy- 
Przemówiła w pięknych słowach wilizacji i samobójstwem wszystkich 

nestorka kobiecego ruchu społecznego narodów, nawet zwycięskich.  Koń- 
p. Apolonja Makowska, która po cząc, minister zapowiada złożenie pro 
ogólnych uwagach o działalności ko- jektu ustawy, dotyczącej zwiększenia 
biet polskich na polu  społecznem rezerw i zmiany ich charakteru w pa 
zwróciła się w serdecznych słowach sach pogranicznych, Р 
do p. Kirtiklisowej, jako posłanki sej 5 
mowej z Wileńszczyzny, wyrażając jej 
uznanie za dotychczasową pracę 
społeczną. P. Makowska dała również 

Po przemówieniu min. Maginota, 
zabrał głos deputowany socjalistycz- 
ny Renaudel, domagając się, aby Fran 

Dr. LEONA KOZŁOWSKIEGO, profesora Uniwersytetu Jana Kazi. Wyraz nadziei, iż przewodnicząca Zw. 
mierza — ministrem reform rolnych, 

Inż. IGNACEGO BOERNERA — ministrem poczt i telegrafów, 
oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu IGNACEMU MA 

"TUSZEWSKIEMU, posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocneruu 
3! klasy. 

Warszawa, dnia 4 grudnia 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej !GNACY MOŚCICKI 

Pracy Obyw. 

słanka pracować 
Następnie imieniem 

Związku przemawiała p. Jadwiga M 
łowieska, 

Kobiet, nie porzucając 
tei placówki, tem skuteczniej, jako po 

będzie dla Wilna. 

as głosowanie ustęp artykułu, omawiany 

składając p. Kirtiklisowej 

cja wystąpiła z inicjatywą rozbroje- 
Po interwencji pułk. Brocarda, 

który składał wyjaśnienia, dotyczące 
lotnictwa, ogólna dyskusja została za 
mknięfa. Przewodniczący poddał pod 

nia. 

w dyskusji, Który został przyjęty 433 
głosami przeciwko 139. serdeczne życzenia powodzenia w dal 

szej pracy. P. Kirtiklisowa złożyła za- _ Po zakończeniu głosowania nastę- 
pewnienie, iż dołoży' wszelkich sił w puje krótka utarczka słowna na tle 
swej <lalszej pracy na polu społecz- osobistem pomiędzy republikaninem - 

  

   

  nem. Zebranie, urozmaicone odczyta- 

Prezes Rady Ministrów WALERY SŁAWEK 

niem przez p. Eugenję Masiejewską 
pięknej nowekłki, przeciągnęło się 

U P A D E K R ZĄ D U T A R D į E U wśród serdecznego nastroju do póź- 
PARYŻ. PAT. — W GŁOSOWANIU PRZEPROWADZONEM NA "ege Wieczor a. 

DZISIEJSZEM POSIEDZENIU SENATU RZĄD TARDIEU ZOSTAL OBA- | SKK RUR ZEE 70 TEE 
LONY 147 GŁOSAMI PRZECIWKG 139, PŁK. JOZEF BECK VICEMINISTREM 

Antypolskie interpelacje w Reichstagu >. 
WARSZAWA. 4-XII (tel. wł. „Sło 

wa“). Na jednem z najbliższych po- 
As , у siedzeń Rady Ministrów przedstawio- ‚ ‚ „BERLIN. PAT. — Frakcja niemiecko-narodowa zgłosiła w Reichstagu interpe ny będzie wniosek Rady Ministrów o lację w sprawie mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Interpelacja zarzuca rzą- sm . łk. TÓżef: Beck. > dowi Rzeszy, że nie domagał się zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Ligi i żąda ogra- mianowanie P>” ] eta RRS niczenia praw mniejszości polskiej w Niemczech do zakresu, odpowiadającego prawom ministrem spraw zagranicznych i płk. z Ž e » erę o w ky OAI polsko-niemieckiej Kazimierza Stamirowskiego wicemini- umowy ukwidacyjnej interpelacja domaga się, ażeby rząd niemiecki nietylko odmówił bwnież podpisu, ale niezwłocznie 'wystąpił z wnioskieni o, unieważnienie uchwały Reichstagu, LS AS PAC Bo Н wyrażającej zgodę na umowę. Wkońcu interpelacja wzywa rząd do zorganizowania wiceministrem w inisterstwie spr. Grenzschutzu dla ochrony wschodnich granic niemieckich oraz wdrożenia kroków na wewnętrznych ma być mianowany padstawie artykułu 19 paktu Ligi, celen: podkreślenia roszczeń niemieckich w stosun- dotychczasowy dyrektor departamen- «u do obszarów odstąpionych Polsce. tu samorządowego p : а g . 

Zamach na konsulat polski w Hamburgu ws : PŁK. SCHAETZEL NACZELNIKIEM 

HAMBURG. PAT. — Ubiegłej nocy wybito kamieniami oraz petardą szyby w WZ „WSCHODNIEGO M. S. Z. 
konsulacie polskim w Hamburgu, w gabinecie konsula. Uciekających w różne strony W ARSZAWA. 4-XII (tel wł. „Sło na rowerze 6 zamachowców zauważył policjant z odwachu, odległego o 100 metrów а ). Szef gabinetu prezesa Rady 
od gmachu konsułate Policjant ów usłyszał detonację i wyszedł na ulicę celem zba- 

  

Ministrów płk. Schaetzel złożył dziś 
dania przyczyny huku. Przed domem zaaleziono gilzę Od petardy oraz butelkę ze A a 2 d oras ME znakiem Hackenkrez i z napisem „Gross Deutschland erwache“. Zamach miał miej. pa, i. ZR A: 
sce w tej chwili, gdy konsulostwo Himmelstjerna znajdowali się w gabinecie. Należy, dzi wyda ! chaetzel u BO bę-. Przypomnieć, że jest to już drugi wypadek wybicia szyby w tutejszym konsulacie 22 ROA wschodnie polsdm w roku bież Р go w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 

Rozruchy komunistyczne w Niemczech || ! 
łówki. 

WYSTĄPIENIE SENATORA SAHMA 
‚ — ВЕВЫМ. PAT. — Z Hamburga donoszą, że oddział komunistów, zło. _ GDAŃSK. PAT. —. Wiceprezydent zony z 250 demonstrantów w mundurach marynarzy czerwonych zaatako- ‘Зепа!и gdańskiego socjalista Gehl, zło wał kilku policjantów, lżąc ich i obsypując kamieniami. Trzech policjantów ŻYł dziś na ręce prezydenta senatu 
zostało pobitych i powalonych na ziemię. — Zaalarmowano pogotowie po- dr. Sahima oświadczenie, zawiadamia- 
licji, które musiało gumowemi pałkami rozpędzać awanturujących się ko. jące: że zarówno on, jak i pozostałych niunistów. W pobliżu portu, grupa demonstrantów komunistycznych z no- (— senatorów socjalistycznych wy- 
zami w rękach zaatakowała ponownie kilku urzędników policyjnych. Kapi- StaPili z senatu. Krok ten umotywo- tan policji otrzymał pchnięcie nożem w brzuch i dłoń. Komisarz rewiru po. W*! P. Gehl koniecznością  załatwie- licyjnego dostał cios w palce i twarz. Wachmistrzowi policji demonstranci «nia pilnych spraw _ ustawodawczych, poderżnęli gardło. Zmarł on na miejscu wskutek upływu krwi. Aresztowa- Które nie mogą być uregulowane no dwóch komunistów, którzy brali udział w napadzie. przez senat przejściowy, jakim jest 

obecny senat. y 

Rai; - wdjewódźwia "Wiefiskóżć, Kid] ZOSTANĄ ZWOLNIENI W PONIE- 
gródzkiego, poleskiego i dwóch powiatów ało) koca) DZIAŁEK? województwa białostockiego, zebrani na 

( 6 i i i walnem zgromadzeniu w Wilnie, wobec za ziemie wos $ paz PR S toga wyjątkowo ciężkich warunków  Folnictwa, RY. ZAPIOSZONE na, 5обофе do sg najusilniej upraszają Pana Ministra o jak- podpisane przez dziego śledczego Demanta. W ponie- R TY ba A? Czet- działek p. p. Ciołkosz i Dubois zosta- jo redytil, pomocy właści- gc zesów Ra ojewódz- ną prawdopodobnie zwolnieni cielom zagrożonym Sprzedażą z licytacji w kich p. p. ludwika ks. Czetwertyńskiego, 8 Dot Sai at Pack łoż Bankn Ziemskim Wileńskim", Hipolita Gieczewicza i władysława Gutow- , JA a SO ZOE „ Do ministra reform rolnych: „Przedsta- skiego. za b. więźniów brzeskich wynoszą w wiciele kresowego Związku Ziemian zebra- sumie 80.000: zł. 

    

  

ni na walnem zgromadzeniu, biorąc pod 
uwagę wyjatkowo ciężkie warunki rolni- 
ctwa. upraszają Pana Ministra o przyśpie 
szenie wypłaty sum należnych 
przejęte na osadnictwo”. 

Depesze te zostały 
„Przewodniczącego 

  

   

  

Włodzimierz M 

socjalistą Bouesse, a premjerem Tar- 
dieu. Następnie kilku deputowanych 
lewicowych występuje przeciwko za- 
chowaniu się rojalistów w czasie ma- 
nifestacji, zorganizowanej przez Ligę 
Praw Człowieka, w czasie której 
przewodniczący Ligi Basch został lek 
ko raniony. Tardieu zareplikował, do- 
magając się, aby Izba pozwoliła mu 
zwiększyć pełnomocnictwa władz po- 
licyjnych. celem skuteczniejszego 
zwalczania akcji rojalistów. 

  ———— 
  
  

  

We šrodę 3 grudnia Prezes, Aleksander 
Meysztowicz po zježdzie Ziemian podej- 
mował obiadem w salonach Klubu  Szla- 
checkiego p. wojewodę Raczkiewicza, oraz 
grono senatorów i posłów ziemian, oraz 
reprezentujących interesy gospodarcze na- 
szej dzielnicy. Przy końcu obiadu Prezes 
Meysztowicz wzniósł zdrowie p. Raczkie- 
wicza i wszystkich swoich gości. 
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B. MIN. STANIEWICZ POWRACA 
DO WILNA. 

WARSZAWA. 4-XII (tel. wi. „Sło 
wa”). B min. Staniewicz. który nie 
wszedł do obecnego rządu powraca 
na stanowisko profesora  Uniwersyte- 
tu Stefana Batorego do Wiłna. B. min. 
Eugenjusz Kwiatkowski obejmie sta- 
nowisko dyrektora fabryki związków 
azotowych w Mościcach. B. min. prof. 
Matakiewicz wraca na dawne stano- 
wisko prof. Politechniki lwowskiej a 
b. min. Car jest desygnowany na wi- 
cemarszałka Sejmu i prezesa komisji 
konstytucyjnej. 

POŚWIĘCENIE NOWEGO GMACHU 

WARSZAWA. PAT. W dniu 4 b.m. 
o godz. 13-ej odbyło się poświęcenie 
własnego gmachu okręgowego urzędu 
ziemskiego przy uł. Filtrowej. W uro- 
czystościach wzięli udział _wicemini- 
ster reform rolnych p. Radwan, woj. 
warszawski p. Twardo, prezes O. U. 
Z. p. Rosłaniec, liczni przedstawiciele 
ministerstwa reform rolnych i mini- - 
sterstwa rolnictwa oraz szeregu orga- 
nizacyj rolniczych. Aktu poświęcenia * 
gmachu dokonał ks. prałat Bączkie- 
wicz wygłaszając przytem okoliczno- 
ściowe kazanie.



    

    

W związku z obchodem 25-lecia walki 0 
szkołę polską, zamieszczamy opis prac 0- 
swiatowych, prowadzonych przez ziemiań- 
stwo  iaohylowskie od 1905 r. w pow. 
Sieńskim, gub. Mohylowskiej  „Sieńskie 
Tow. Oswiaty i Dobroczynności, było po- 
wiatową filją gubernjalnego Mohylowskiego 
Tow Oświaty, które w całej gubernji zorga 
nizowało około 300 szkół. Winjeta, którą 
umieszczamy w nagłówku, przedstawiająca 
niewiastę, kroczącą przez pola i niosąca 
do chat oświaty kaganiec z  nadpisem: 
„Światło niosę mojemu ludowi", ozdabiała 
papier listowy, który będąc wyłącznie  u- 
żywany przy korespondowaniu przez miej 
scową inteligencję polską, jednocześnie za- 

; , silał kasę Towarzystwa. Przy tej sposob 
ności zwracamy uwagę ludzi przyjczdnych do naszego kraju z innych 
dzielnic, iż podana poniżej praca oświatowa prowadzona 
dziwych kresach, to znaczy na pograniczu Smolenszczyzny, 

była na praw- 
w kraju, 

który tak lekkomyślnie odcięto od Polski w Rydze. O nieorjentowaniu się 
w sprawach naszych wpływów mieliśmy dowód na akademji, która się 
odbyła w dn. 30. Xi. z racji setnej rocznicy powstania listopadowego, 
gdy p. Stefan Glinicki wizytator szkolny, wygiaszając odczyt o powstaniu 
powiedział, iż W. Ks. Konstanty wycofał się z Warszawy do Rosji". Dziś 
p. Glinicki wizytuje szkoły w kraju, do którego sto iat temu wycofał 
się Konstanty — a chyba nie uważa go za Rosję — tembardziej jeżeli 
go porówna z krajem, położonym znacznie daiej na wschód, dokąd się- 
gała oświata polska? (Przypisek redakcji). 

‚ _ Światło niosę mojemu ludowi. 
„Światło niosę mojemu ludowi". 
Tem hasłem rozpoczęło swą pracę 

po roku 1905 zawiązane na Kresach 
Polski, przez polskie ziemiaństwo, Sień 
skie Towarzystwo Oświaty i Dobro- 
czynności, powiatowa filja gubernialne 
„о Mohylowskiego Towarzystwa. 

Zaledwie zašwitaly po rewolucji 
1905 r. nadzieje toleranc. ji i swobod 
niejszego oddechu życia polskiego na 
uciśnionej ziemi Białoruskiej, zbudził 
się duch do pracy społecznej. Okres 
teroru i represji rządów carskich, od 
powstania styczniowego 1863 r. do 
rewolucji 1905 r., nie pozwalał na 
żadną pracę publiczną polską.  Zie- 
miaństwo, zdziesiątkowane wysyłką 
na Sybir, szubienicą,  konfiskatami, 
zamknęło się w ciszy domowych o0- 
gnisk, oddając się usilnej pracy na 
roli, ażeby ani piędzi ziemi z rąk pol- 
skich nie wypuścić bezpowrotnie. 

Dzięki wielkiej oszczędności, pra- 
cy i poświęcenia prawie wszyscy 
przetrwali czasy, kontrybucji i praw 
wyjątkowych i zgodnie stanęli do pra 
cy oświatowej, by ratować od  zni- 
szczenia liczne  zaścianki drobnej 
szlachty, budząc w nich świadomość 
katolickiej i narodowej przynależnoś- 
ci. Był to cel główny Sieńskiego To- 
warzystwa Oświaty i Dobroczynności. 
Stworzyło ono pod opieką kuratorów 
księży proboszczów przy kościołach, 
iub we dworach pod kierunkiem zie- 
mianek ochrony dła dzieci i tajne szkół 
ki,a przy nich bibljoteki ludowe. Te 
ostatnie, obficie zaopatrzone w dobo- 
rowe książki polskie, przeważnie wy- 
dawnictwa Warszawskie, Polskiej Ma 
cierzy Szkolnej, rozchwytywane były 
przez młodzież i corocznie zasilane 
być musiały nowemi kompletami. 

W tajnych szkółkach, których na- 
razie w powiecie powstało 10, pobie- 

 rały naukę dzieci i przygotowywały 
się do Sakramentów św.  Pracowały 

— *ат ideowe nauczycielki, często bo- 
haterki pełne poświęcenia, narażone w 
każdej chwili na prześladowanie poli- 
cji rosyjskiej, więzienie, lub wysyłkę 
na wygnanie. Na ulegalizowanie pol- 
skiej ochrony, a tembardziej szkółki —- 
nie otrzymywało się nigdy pozwolenia. 

- Nauka więc odbywała się tajnie, prze 
 noszac się z domu do domu; książki 
a nieraz i dzieci chowane pod deska 
mi podłogi biednej izdebki przed re- 

" wizją policji. Gromadzenie się dzieci 
' pozorowano przygotowywaniem ich 
_ do Sakramentów šw., lub fachową na- 

+ 
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Pamietnik 
Czytelnicy nasi pamiętają głośne, 

przypadkowe odkrycie przez załogę 
okrętu „Bratwaag*, wiozącą ekspe- 
dycję polarną dr. Horna, szczątków 

' pierwszej wyprawy  podbiegunowej. 
_ Znalezione na Białej Wyspie resztki 
_ obozowiska  Andreego i towarzyszy, 

_ wśród których znajdował się pamięt- 
nik Andreego przewiezione zostały 

do Kopenhagi gdzie badaniem ich 
' zajęła się specjalna komisja. 

| Teraz właśnie zostały ukończone 
" prace nad zrekonstruowaniem pamięt- 
nika. Augusta Andreego i pamiętnik 
ten komisja ogłosiła drukiem w kilku 
językach. Na podstawie tych zapisek 
można sobie odtworzyć przebieg pier- 

 wszej ekspedycji polarnej, która tak 
tragicznie się zakończyła. Podajemy 

_ zeń kilka charakterystycznych  ustę- 
pów. 
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już przy lądowaniu zaszły pewne 
niedokładności, których skutki w cią- 
gu dalszej podróży miały okazać się 
 fatalnemi. Kiedy mianowicie balon u- 
niósł się na dobre w górę, okazało się 

e liny, służące do holowania, zerwa- 
dy się i upadły na ziemię. Wywołało 
*o wśród załogi „Orla* wielkie wzbu- 
rzenie, cały bowiem plan podróży, 
'olegał na tem, żeby przy pomocy tych 
n holowniczych móc na wysokości 
50 — 200 m. kierować w pew- 

_ nym przynajmniej stopniu balonem. 
_ Wskutek straty tych: lin podróż u- 

kształtowała się zupełnie inaczej, niż 
х początku planowano, a „Orzeł, któ 
y miał być bałonem na pół - uwięzi, 

stał się nagle balonem zupełnie wol- 
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uką szycia i robót ręcznych. Dlatego 
urządzano przy ochronkach szwalnie, 
wprowadzono naukę guzikarstwa, ko- 
szykarstwa, wyrobu ozdób choinko- 
wych, słoidu, rzeźby w drzewie i t.p. 
Również w celu podniesienia kultury 
polskiej w zaściankach, Towarzystwo 
wysłało dziewczęta na naukę tkactwa 
do Królestwa do majątku qr. Komaro- 
wej do Pietkowa. Miały dziewczęta 
te razem z udoskonaleniem przemysłu 
domowego tkackiego wnieść  znajo- 
imość pieśni polskich i ducha katolic- 
kiego polskiego. 

Ważnym czynnikiem  podtrzymy- 
waria czystości języka polskiego na 
dalekich Kresach były częste teatry a- 
matorskie, deklamacje, estradowe pie- 
śni zbiorowe i obrazy w ochronach 
szkółkach, we dworach wśród  zie- 
miaństwa i olicjalistów. W tym celu 
zawiązano przy Towarzystwie O. i D. 
kółko dramatyczne ziemiańskie. Przed 
stawienia sztuk coraz poważniejszych 
odbywały się w miasteczkach powia- 
towych, lub gubernjalnych i były pre- 
tekstem do większych zjazdów Pol- 
skich. Niepokoiły też nieco władze ro- 
syjskie. Zasilały one poważnemi do- 
chodami kasę 5.T.O. i D. i pozwalały 
łagodzić nędzę sierocą i utrzymać 
szkółki i bibljoteczki. 

Już w r. 1905 na scenie małomia 
steczkowej wśród czynownictwa rosyj 
skiego zabrzmiały melodje polskie, 
padły słowa poezji wieszcza Krasiń- 
skiego i wzniosły się sztandary naro- 
dowe w obrazie: „Z szlachtą polską, 
polski lud. 

Z wybuchem wojny światowej o- 
świata rozwinęła się wspaniale. Czuj 
ność władz rosyjskich osłabła, a stwo 
rzone Towarzystwa Pomocy ofiarom 
Wojny, rozporządzające zapomogami 
rządowemi, dostarczały obficie Środ- 
ków szkółkom i ochronom. — Zgro- 
madzono w nich dziatwę, która wye- 
migrowała z Kongresówki, tak że licz 
ba uczących 'się dzieci dochodziła w 
powiecie do 1000. Uchodźtwo polskie 
dostarczyło fachowych sił nauczyciel- 
skich, a potworzone drukarnie i księ- 
garnie polskie w Rosji przygotowy- 
wały doskonałe podręczniki. Zadaniem 
oświaty polskiei było wtedy, ażeby 
ani jedno dziecko polskie nie pozo- 
stało bez nauki i utrzymało się w roz- 
marzeniu i tęsknocie do przyszłej woj 
nej Ojczyzny. 

W szkółkach rozbrzmiewały pięk- 
ne słowa poety ksawerego Pusłow- 

Andreego 
PODRÓŻ. 

Mimo to załoga jest w doskonałych 
humorach i pierwszy etap schodzi na 
wesołych  żariach. Balon leci na- 
przód ze stałą szybkością, nie zmie- 
niaiąc kierunku Lód na dole składa się 
wyłącznie z nierównomiernych — сги- 
dek, wielkich bioków lodowych niema 
zupełnie Naokoło panuje zupełna ci- 
sza, słońce świeci gorąco, zdaleka wi 
dać trochę ptaków, pozatem ani śladu 
życia. Balon wznosi się coraz wyżej. 
Godziny mijają za godzinami. Andree 
śpi, Strindberg robi obserwacje słońca 
Friinkel zapisuje rezultaty do specjal- 
nego notatniką. Poza tem notują każde 
najdrobniejsze zdarzenie, nawet to, ile 
razy i o której godzinie każdy z ucze 
stników wyprawy załatwiał swoją na- 
turalną potrzebę. 

12 lipca między 12 a 13-tą balon 
unosi się na wysokości 60 — 65 me- 
trów, lecąc z szybkością przeciętnie 
3,5 metrów na sekundę. Temperatura 
trzyma się w okolicy zera. Strindberg 
notuje w swoim pamiętniku: „Pod 
nami krwisto - czerwony lód, prawdo- 
podobnie ślady jakiejś niedźwiedziej 
uczty”. Zaraz potem, o godz. 15-ej m. 
6 spada bałon tak nisko, że gondola 
dwa razy uderza o lód. 

W tej sytuacji pisze Andree pod- 
czas samotnych godzin czuwania 09 
godz. 22.53: 

„Chociaż mogliśmy wyrzucić tro- 
chę balastu i dać się unieść wiatrowi 
w stronę Grenlandji, postanowiliśmy. 
zostać tutaj. Z powodu ciągłych 
wstrząsów nie możemy spać — to już 
nie do wytrzymania. Załoga przemę- 
czona jest zupełnie, Czy może być coś 

50 W 

POWSTANIE CHŁOPSKIE w SOWIETACH 
RYGA. Tel. wł. — |Jak donosi „Jaunakas Zinas”, powstanie chłopskie w Rosji 

sowieckiei ogarnęło jakoby okręgi pskowski, nowgorodzki 1 leningradzki. Oddziały 

karne starają się stłamić powstanie, stosując najostrzejsze środki. Niema prawie ani 
jednej wsi, w której nie byłoby kilku citopów rozstrzelanych i wielu zesłanych na 
Sybir. Chłopj jednak stawiają silny opór i powstanie stałe się rozszerza. 

Nieudane rokowania dyrektor. kłajpedzkiego 
KOWNO. PAT. — Od trzech tygodni prowadzone pertraktacje w sprawie utwo- 

rzenia dyrektorjatu klajpedzkiego nie dały pozytywnych wyników. Niemcy żądają, by 
dyrektorjai cieszył się zauianiem większości sejmiku. Gubernator przedstawił kilku 
kandydatów, jednak żaden z nich nie otrzymał aprobaty większości. Jan donoszą ze 
źródeł miarodajnych, konflikt powyższy nie może być rozstrzygnięty przez miejscowe 
czynniki. Sprawa powyższa znajdzie odgłos na forum Ligi Narodów. 

Rozłam w (hadecji litewskiej 
KOWNO. PAT. W czwartek opuścił stanowisko naczelnego redaktora „Rytasa* 

p. Bistras. Usunięcie się p. Bistrasa jest ściśle związane z zarysowującym się rozła- 
mem w stronnictwie chrześcijańsko-demokratycznem. Pewien odłam tego  stronni- 
ctwa żąda zerwania z polityką klerykalną i chce oprzeć się o siery gospodarcze, druga 
zaś część uważa za wskazane kontynuować dotychczasową politykę, opierając się na 
kierze i konkordacie. W razie niedojścia do porozumienia pomiędz: y temi dwoma od- 
łamami bardzo prawdopodobnie jest utworzenie nowej partji katolickiej. 

  

POŻEGNANIE WOJEWODY RACZKIEWICZA 
Miarą niezwykłej popularności jaką cieszył się w mieście 

woj. Raczkiewicz była ta żywiołowa manitestacja pożegnalna, 
naszem 

jaka miała 
miejsce wczoraj o godz. 10-ej wiecz na dworcu. Kogo bo tam nie było!.... 
od skautów litewskich do przedstawicieli opozycji i od przedstawicieli ary- 
stokracji do reprezentantów gmin. 

Dworzec wileński był wspaniale iluminowany na  irontonie dworca 
umieszczone były inicjały „W. R.*. Poczekalnia I kiasy przystrojona i wy-. 
pełniona po brzegi. Również na placu 
imnóstwo publiczności. Wzdłuż peronu, 

przed dworcem zgromadziło się 
ustawiły się w kilku szeregach wszy 

stkie wileńskie organizacje, wojskowe, przysposobienia wojskowego, i spo- 
łeczne z mnóstwem sztandarów i z orkiestrami. 

O godzinie 10 min. 15 przybył na dworzec p. woj. Raczkiewicz, któ- 
rego powitała przed dworcem marszem órkiestra policyjna. Pan Wojewoda 
przeszedł przed frontem kompanji honorowej policji 
mach, poczem w towarzystwie wicewoj. Kirtiklisa, prez. miasta 

w heł- 
Folejew- 

państwowej 

skiego, dyr. P.K.P. Falkowskiego i star. grodzkiego Iszory udał się do sali 
l-ej klasy. Tu żegnali p. wojewodę przedstawiciele wszystkich stanów, 
reprezentanci duchowieństwa wszystkich wyznań, reprezentanci Uniwersy- 
tetu, miasta, ziemiaństwa, dowódcy jednostek wojskowych, garnizonu wi- 
ieńskiego, deputacje, organizacyj i stowarzyszeń, nietylko polskich, lecz 
również mniejszościowych, nie wyłączając Litwinów, kons. państw. obcych 
szefowie władz i urzędów, reprezentanci sądownictwa i prokuratury świat 
naukowy, artystyczny i literacki, dziennikarski, oraz bardzo licznie zebra- 
na młodzież akademicka, która szczególnie serdecznie i gorąco żegnała swe- 
go protektora i opiekuna. 

Panu wojewodzie wręczono wspianiałe bukiety kwiatów od organi- 
zacyj kobiecych i poszczególnych osób. Na peronie p. wojewoda przeszedł 
przed frontem ustawionych w szeregi niezliczonych organizacyj ze sztan- 
darami. Byli tu skauci litewscy im. Wielkiego Księcia Gedymina ze sztan- 
darem, Federacja P.Z.0.O Kol. Przysposobienia Wojsk., pocztowcy, hufiec 
harcerzy polskich męskich i żeńskich, straż ogniowa, związek cechów, 
strzelcy, sokół, związek inwalidów, młodzieży szkół średnich i wielu innych. 

Żegnano p. wojewodę gromkiemi okrzykami, na jego cześć, 
rowszechnego wzruszenia. Słychac było okrzyki młodzieży 

wśród 
akademickiej 

z wyrazami czci, dalej okrzyki: „Niech żyje przyszły Marszałek Senatu" it.p. 
Pociąg ruszył wśród dźwięków marsza, granego przez kilka orkiestr 

i wśród długo niemilknącycie okrzyków. 

EKT IKT KA V STP AEK CZYCOA A PIRES MOP TESTY ZZO A OOCETOTRWOTŁ DOT OSSZPZENATZRADACCE 

skiego napisane dla emigracji polskiej 
w Rosji: 

„Tam została nasza wieś 
Na zachodzie w Polsce gdzieś. 
Pachną mokre skiby. 
Wkoło mej siedziby. 
Nieś mnie tam, śnie złoty, nieš“! 

A serca wznosiły się w codziennem 
błaganiu: 

„Boże patrz, my na kolana 
Scielem Ci si ędziś w pokorze, 
Polska łzami, krwią załana 
Krwią i łzami wkrześ ją Bože!“ 

Oprócz szkółek z programem szkół 
elementarnych potworzono też w po- 
wiecie szkoły rzemieślniczą i rolniczą, 
tę ostatnią w większym majątku, 
gdzie 40 chłopców korzystało z prak- 
tyki jakiej dostarczało wzorowe gospo 
darstwo rolne. Komisje utworzone z 
inteligencji ziemiańskiej, objeżdżały 
szkoły dla kontroli i egzaminów. 

Popisy i wystawy robót dziecin- 
nych wykazywały doskonałe postępy, 
a w święta Bożego Narodzenia bły- 
szczały wszędzie choinki polskie i roz- 
brzmiewały  kolendy w jasełkach i 
szopkach. 

* dziwniejszego nad ten przelot nad mo 
rzem: polarnem. Jesteśmy pierwsi, któ 
rzy się na to odważyli. Czy pójdzie 
ktoś w nasze ślady? Czy ludzie uzna- 
ja nas za warjatów, czy też będą nas 
naśladować? Nie mogę zaprzeczyć, że 
wszyscy trzej doznajemy uczucia du- 
imy. Możemy już umrzeć spokojnie, po 
dokonaniu tego dzieła. Być może, iż 
powoduje nami osobista ambicja iż 
uie możemy żyć wraz z innymi na sza 
rym poziomie codzienności, że nie 
chcemy, aby potomność zapomniała o 
nas całkowicie... Czy to nazywa się 
ambicja? ы 

WYLADOWANIE. 

Godziny upływają za godzinami w 
beznadziejnej  monotonności. Nowy 
dzień nie różni się od nocy i od dnia 
poprzedniego. Zapiski stają się coraz 
krótsze... W urywanych słowach pisze 
Andree, że lód tworzy teraz wspania- 
ła gładką powierzchnię, przerywaną 
pasmami wodyAndree , znużony tą ja- 
zda bez celu i kierunku, postanawia 
widocznie wylądować i cała jego uwa 
ga skupiła się na obserwacji lądu. [e 
dyną żywa istotą w tej bezkresnej da- 
li jest gołąb pocztowy, którego wy- 
puścili i który powrócił teraz do ba- 
lonu. 

Na zakończenie widnieje uwaga: „O 
6.20 balon podniósł się w górę, ot- 
worzyliśmy jednak oba wentyle i o 
6.29 byliśmy znowu na dole. O 8.11 
wyskoczyliśmy z gondoli“. 

Wyprawa polarna Andreego na 
„Orle* była w ten sposób skończona. 
Głodni i wyczerpani, wylądowali trzej 
mężczyźni pod mniej więcej 82056 st. 
północnej szerokości i 29052 wschod- 
niej długości. 

, Wśród tak owocnie i bujnie rozwi 
niętej pracy oświatowej przyszedł w 
jesieni 1917 przewrót bolszewicki. 

"Zginęło ziemiaństwo, a szkółki i о- 
chrony pozbawione opieki upadły: 
Dzieci częściowo rozdano rodzinom, 
z któremi uchodźcy wrócili do Króle- 
stwa, sieroty przewieziono do Warsza 
wy do Rady Główn. Opiekuńczej. Miej 
scowa  dziatwa rozproszyła się po 
zaściankach i wsiach wnosząc tam 
kulturę polską i ukochanie książki pol 
skiej. Werbunek gen. Dowbor Muśnic 
kiego w r. 1918 do wojska polskiego 
wykazał rozbudzenie narodowe za- 
ścianków szlacheckich, z których 
młodzież nawet nieletnia śpieszyła do 
szeregów. Niestety, opuściwszy włas- 
na zagrodę niejednokrotnie już do niej 
nie wrócili, bo ci nawet, co ocaleli w 
walkach uchodzić musieli z pod bol- 
szewickiego zaboru, w obawie przed 
strasznem prześladowaniem, które 
spadło również na ich rodziny. Znowu 
duch katolicki i polski ukryć się mu- 
siał jak za rządów carskich w ogni- 
skach domowych i tlić tam przytłu- 
mionym żaren: czekając wolności, by 
mógł zajaśnieć na nowo. 

Ekspedycja musiała teraz na zasa- 

dzie swoich kart powziąć niezmiernie 

ważne postanowienie, które decydowa 

ło o jej dalszych losach. Trzej jej u- 

czestnicy mogli zostać tam, gdzie wy- 

ladowali i dać się unosić lądowi — 

albo też mogli się puścić w jakąś wę 

drówkę po lodzie. Andree zapisuje 15 

lipca: „Postanowiono wyjść z punktu 

„w którym się znajdujemy” -— nigdzie 

jednak niema najmniejszej wskazów 
ki, dokąd mieli zamiar się udać. Z 
dalszych zapisek Andreego można je- 
dynie wyprowadzić hipotezę, iż zde- 
cydowali się iść w stronę ziemi Fran- 
ciszka Józefa, a stenograficzna zapis- 
ka Strinberga wspomina o Kap - Flo- 
ra. Przyczyną tego fatalnego postano- 
wienia była prawdopodobnie okolicz- 
ność, iż na Kap Flora znajdowały się 
zapasy żywności. 

UWIĘZIENI W LODZIE. 

„Od czasu, kiedym ostatni raz pi- 
sał mój pamiętnik, zmieniło się zaiste 
bardzo dużo” -- notuje Andree. 7 - 

17 września. Razem ze  swy- 
sni towarzyszami, wędruje on po 
iodzie, włokąc za sobą sanie, ale z 
powodu świeżo spadłego śniegu wę- 
drówka ta jest niezmiernie trudna. 
Frankel ma chorą nogę i nie może 
ciągnąć swoich sani, Andree więc i 
Stridberg muszą mu w tem pomagać, 
co ich męczy niepomiernie. Zapasy 
mięsa się kończą, przeskakiwanie z je 
dnej bryły lodu na drugą staje się 
prawdziwą męką. Podróżnych najbar- 
dziej jednak gnębi 
wiatr znosi ich stale w przestrzeń mię 
dzy lądem północno - wschodnim, a 
ziemią Franciszka |ózefa, przez co w 
gruncie rzeczy cała wędrówka staje 

świadomość, iż 

wyci 
Manja kolekcjonerska — jest sta- 

ra, jak świat. 
Różni ludzie — różne rzeczy zbie- 

rają. Marki, broń, bronzy, i antyki, 
nasza Marja Rodziewiczówna ma w 
swej cudownej Gruszawie ciekawą ko 
lekcję — guzików od kontuszy. Zbie- 
rają ludzie konie, kolekcjonują psy, 
fotógrafje pięknych kobiet — ba, jest 
jeden człowiek na świecie — co ko- 
lekcjonuje, nie mniej ni więcej tylko 
piękne wspomnienia. 

Są i tacy, co kolekcjonują jajka — 
od strusiego aż do jajka zamorskich 
zimorodków,  nmie* wyłączając jaj 
kurzych. Ludzie ci są biedni i pote- 
pieni na wieki. objeżdżają bowiem 
wszystkie muzea i antykwarje — w 
poszukiwaniu jaja, które zniosła Leda. 

Ha! I ja jestem kolekcjon erem. 
Zbieram wycinki gazet. 
Łazienkę w mieszkaniu zamieni- 

łem na archiwum, z szafy wyjąłem i 
tak nieliczną garderobę, w kanapie, w 
skrzynce radjowej — wszędzie wycin 
ki i wycinki. 

Żona mnie z tego powodu porzu- 
ciła, — teściowa napisała soczysty 
iist (o radości!), wierzyciele omijaja 
mój dom, twierdząc, żem zwarjował. 

Wieleż szczęścia przez pozornie 
głupie wycinki. — Pozornie głupie... 

Ludzie po odrobinę radości chodzą 
do kin, teatrów, jeżdżą do St. Remo, 
-- czy Paryża, -— odwiedzają prywat 
ne i nieprywatne lokale. 

Poco — naco? 
Ja w domu pieszczotliwą dłonią 

przerzucam — wycinki, a na czole mo 
jem jaśnieje jutrzenka radości. 

Spójrz, mój czytelniku, oto — kom 
plet wycinków z najnowszych ga- 
zet. 

GDY MĘŻATKA NIE GARDZI 
ZALOTAMI 

Maż ukryty w szafie, a potem rozwód 
Jakiż dowcipny człowiek i co za 

wspaniałe widowisko. 
Żadne kino. w żadnym najliberal- 

niejszym kraju cenzorów nie da po- 
dobnych efektów. Dramat prawdziwie 
amerykański, po którym następuje obo 
wiązkowy happy cud — rozwód, 

Człowiek ten śpiewa zapewne „ho 
sanna!* i jest zadowolony. Dla mnie 
zaś radość i nauka moralna. Oczyma 
fantazji widzę zdradziecką szatę cieszę 
się radością tego szczęściarza i 
wiem, jak postępować w podobnych 
wypadkach. 

Albo to: 

POŻAR W FABRYCE POMP 

Straż pożarna stłumiła ogień 

w zarodku 

W poniedziałek 17 b. m. powstał w go0- 
dzirach wieczornych pożar w fabryce pomp 
Kopczyńskiego przy ul. Marsz. Focha. Za- 
wezwana niezwłocznie straż pożarna zaje- 
chała na miejsce pożaru trzema samocho- 
dami. Ogień jednak, który powstał w piw- 
nicy, rozszerzając się błyskawicznie, dzięki 
nagromadzeniu  materjałów łatwopalnych, 
jak smoły i pakułów, ugaszono przy pomo- 
cy pompy jednej sikawki motorowej. Stra- 
ty, powstałe wskutek pożaru, są nieznacz- 
ne. 

nanki 
Paradoks! 
Słyszałem już wiele: pożar serc, 

pożar rewolucji, pożar lasu i fabryki 
sztucznego lodu — ale na paradoks 
wygląda — pożar w fabryce pomp. 

Gwałtu! poco ludzie kupują pom- 
py? — by się ustrzec na wypadek po 
żaru. 

Ale, by fabryka, gdzie conajmniej 
znajduje się kilka setek przeciwognio- 
wyci aparatów, płonęła, — to jest 
skandal i dyskredytacja tego skądinąd 
pożytecznego narzędzia. 

Całe jednak szczęście, że straty są 
nieznaczne i że p. Kopczyński może 
ludziom, co powyższego nie czytali, 
spokojnie sprzedawać pompy — jako 
środek przeciwpożarowy. 

* Gorzej, stanowczo gorzej wyszedł 
na lotach podniebnych p. Charles Le- 
vine... Oto, co się z nim stało.: 

BOHATER LOTU TRANSATLANTYC 
KIEGO CHARŁES LEVINE 
FAŁSZERZEM PIENIĘDZY 

Levine aresztowany przez policję 

austrjacką. 

Bujał sobie taki pan Karolek mię- 
dzy oceanem a gwiazdami — nie 
chciał, czy nie umiał chadzać po zie- 
mi — aż wreszcie, gdy stanął na 
wspaniałym asfalcie Wiednia (kiedyż 
Wilno będzie miało taki?). bęc!... i 
złapała go policja. 

I morał stąd taki: -— należy cho- 
dzić po ziemi i mieć wstręt do pienię- 
dzy. 

A teraz uwaga smakosze i amato- 
rzy zakazanych owoców: 

40.000 TAJNYCH SZYNKÓW 

Według obliczeń nowojorskich władz po- 
licyinych, w Nowym Yorku znajduje się 
obecnie zgóra 40.000 tajnych szynków, t. 
zw. speakeasias“. 

Proszę, proszę, co za wspaniałe 
miasto. Ale dlaczegoż „tajnych*, sko- 
ro policja wie o tem i prowadzi tak do 
kładną statystykę? Czyżby dlatego, 
by lepiej smakowała i drożej koszto- 
wała — ta aqua vitae? Wspaniale, 
czekam tylko — na spadek — po bo 
gatych, a leciwych krewnych i jadę... 
jadę z całą pewnością do New Yorku. 
Narazie mlaskam językiem i mam już 
przedsmak rozkoszy. 

Oto mizerne próbki mych skarbów 
kolekcjonerskich. 

Nie wymieniłem jeszcze tu pereł z 
pośród nich, jak. np.: „Trup pokraja- 
my w worku”, „W Kongo murzyn 
zjadł 12 swoich córek, dopuszczając 

- się uprzednio na nich ekscesów lubież 
nych“, nie wspomniałem 0 ogłosze- 
niach matrymonjalnych z „Kurjerka* i 
„Dziennika Bydgoskiego*, gdzie „mło 
dzieniec lat 24 pragnie się wżenić w 
interes kinematograficzny* (dr. B.) i 
gdzie „panna juž nie pierwszej młodo 
ści (czytaj -— lat 59) podobna do 
Grety Garbo* (K. H.) poszukuje mę- 
ża. 

Wieleż pogody, wieleż radości. 
Ludzie smutni i strapieni — czytaj 

cie gazety i kolekcjonujcie BE 
L. 
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KLINIKA CH 
Po dokonanej przebudowie sal operacyjnych 

IRURGICZNA 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

wznawia przyjęcia chorych w dn. 4 grudnia b. r. 

Ambułatorjum Kliniki Pr 
Porady ambulatoryjne w Klinice udzielane są bezpłatnie. 

yjmować będzie chorych niezamożnych + 
w dnie powszednie od godz. 10-12. E 

du na północnym wschodzie jest w 
tyct. warunkach niemożliwością. Trze 
ba się poddać losowi i myśleć o prze- 
zimowaniu na lodzie. „Nasze położe- 
nie nie jest bardzo pomyślne* —- no- 
tuje Andree. 

ŚMIERĆ SIĘ ZBLIŻA. 

Bryła lodu, na którym urządzono 
obozowisko zimowe, staje się coraz 
mniejsza. Tylko już mocny wał ochron 
ny broni ich chatę ze śniegu od naporu 
wody. Andree jest tem bardzo zanie- 
pokojony, ma jednak nadzieję, że wał 
ten spełni swoje zadanie. „Wygląda 
to wprawdzie wspaniale, jak lód roz- 
bija się tak o nas wał, ale zbyt przy- 
jemnie nie jest nam przynajmniej na 
duszv“ —. pisze. 

28-go sierpnia trzej towarzysze 
wprowadzają się do chaty. Już pier- 
wszej nocy podobało się im niezmier- 
nie w jej czterech ścianach, później 
obiecują sobie urządzić ją jeszcze pie 
kniej. Wszystkie zapasy żywności mu 
szą na noc chować w niej bardzo głę- 
boko, w przeciwnym razie stają się 
one łupem niedźwiedzi. 

Strindberg pozostawił plan chaty. 
„Była ona prostokątną, miała 5.75 me 
trów długości i 3,5 metrów głębokoś- 
ci. Najpierw wchodziło się do izby z 
zapasami. Dopiero za nią znajdowała 
się właściwa izba mieszkalna z ok- 
nem, stołem i z niszami w ścianach, 
przeznaczonemi do przechowywania 
rzeczy osobistego użytku. Całkiem zty 
łu, za izbą mieszkalną,  odgrodzo- 
na półwysoką ścianką, znajdowała się 
sypialnia. Worki do spania przykry- 
wały cała podłogę. 

Budowa chaty postępowała raźnie 
naprzód, tak, iż 2 października miała 

się bezcelową, osiągnięcie bowiem lą- być całkowicie skończona. « 

  

Tos jednak chciał inaczej. O godz. 
5 i pół rano obudził śpiących straszli- 
wy grzmot i łoskot łamanego lodu. 
Woda dostała się do chaty. lei mie- 
szkańcy wybiegli na dwór. Ich piękna, 
mocna bryła lodu rozpadła się na set 
ki kawałków, pękła właśnie wzdłuż 
boku chaty lodowej. Kawał lodu, na 
którym stała chata, miał już teraz tyl- 
ko 24 metrów w przecięciu, a jedna 
Ściana wisiała tylko na dachu, zamiast 
go podpierać. ; 
+ Był to ciężki cios. Dzień przyniósł 
straszliwą pracę, cały ich bowiem do- 
bytek pływał na sąsiednich bryłach lo 
du i trzeba go było stamtąd przenosic. 
Na pobliskim kawale iodu widniały 
przedewszystkiem ich zapasy mięsa 
na trzy, lub cztery miesiące. Pogoda 
оу!а przynajmniej dobra, i robota po- 
siiwała się raźnie naprzód. Wyczerpa 
ni ciężka pracą całego dnia, pozosta 
wili trzej mężczyźni przenocować raz 
jeszcze w nawpół rozwalonej chacie... 

No tem się kończy ekspedycja An 
dreego i jego pamiętnik. Od 14-go lip- 
ca do 2-go października wędrował z 
towarzyszami po ruchomym lodzie. 
Przez dwanaście dni usiłował iść w 
kierunku ziemi Franciszka Józefa, 
przez dni czterdzieści — w stronę pół 
noco - wschodu. Prąd wody był 
silniejszy, niż oni. Dali wtedy za wy- 
graną i jeszcze przez dni dwanaście 
przyczaili się na bryle lodowej aż do 
chwili kiedy dosięgło ich ostateczne 
nieszczęście. W fatalnej godzinie, kie 
dv wyskoczyli z gondoli „Orła”, od- 
dali się lodowi na łaskę i niełaskę. 
Przez 64 dni stawiali mu mężnie czo 
ło, — potem stali się bezbronną ofiarą 
groźnego żywiołu. 
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V poszukiania prawdy bstoytzne 
(Artykuł polemiczny) 

Artykuł redaktora Cat'a w n-rze 
„Słowa z dn. 21 listopada br. pod ty- 
tułem: „Rewelacyjna książka genera- 

"ła Żeligowskiego daje mi asumpt do 
skreślenia kilku uwag krytycznych. 

Społeczeństwo nasze jest zbyt ma- 
ło przesiąknięte duchem militarnym. 
Wzbudzanie tego ducha w kraju na- 

„Szym, wśród dwóch  imperjalistycz- 
| nych potęg ściśniętym, szczególnie w 

roku jawnych zakusów naszego sąsia- 
sda zachodniego na całość naszych gra 

| nic, w roku i0-ciolecia rocznicy je- 
 dnego z naszych najświetniejszych wy 
czynów bojowych, jest w najwyższym 

| topniu wskazane. 
! Dotychczas szersze warstwy społe 
| <z ństwa naszego karmione były prze 
ważnie hura - bohaterskiemi opisami 
działań naszych wojsk, podawanemi 
przez prasę codzienną. Obecnie poja- 
wiają się coraz to nowe prace žrod- 
dowe, traktujące tachowo temat ostat- 
niej wojny naszej.  Zapoczątkowane 
dziełem Marszałka Piłsudskiego 
„Rok  1020-ty*, obecnie wzbo- 

 gacają się nową poważną książką na 
szego bohaterskiego wyzwolenia Wil- 
na generała Żeligowskiego. 

| Ponieważ książka ta jest napisana 
/ przeż współczesnego o współczesnych 
zawierając cenne dane o faktach, bez 
pośrednio przez uczestnika ich prze- 
żytych, nie może chwilami nie wpadać 
„W subjektywizm. Nie jest wolna od 
 Jiego i książka gen. Sikorskiego „Nad 
Wisłą i Wkrą”, przeciwko tezom któ- 
rej są skierowane argumenty książki 
gen. Żeligowskiego —- cytowane w 
„Słowie. 

Chcę wystąpić przeciw tezie wzmian 
kowanej książki, iż : „w bitwie nad 
Wisłą armja V-ta była niewłaściwie 
użyta. Arrnja ta, pierwotnie mająca 
bronić linji rzeki Orzyc (północnego 
dopływu Narwi), dowództwo nad któ- 
та w dniu 9. VIII objął gen. Sikorski, 
w następstwie, rzekomo, miała utrud- 
nić „włażenie'* w pamiętnych sierpnio 
wych dniach 20 r. gros sił bolszewic 
kich do worka, tworzonego przez Pru- 
Sy Wschodnie z jednej i średni bieg 

isły na przestrzeni Modlin — Płock 
-- Toruń — z drugiej strony. 

/. Rzeczywiście, Tuchaczewski,  są- 
dząc, iż armja nasza w owym czasie 

jest niezdolna do wszelkiego oporu, 
zbagatelizował ją, przeznaczając tylko 
jedną swą 16-tą armję Sołłoguba do 
zdobywania Warszawy od frontu, re- 
Sztgswych sił, do pewnego stopnia 
ulegając sugestji rosyjskiego manew- 
1u Paszkiewicza z 1831-go roku, prze 
Znaczając do akcji na Warszawę od 
zachodu, już na lewym brzegu Wisły, 
oraz do odcięcia Polski od morza, 0- 
Panowując kawalerją korytarz Pomor- 
ski. Chciał za jednym zamachem Pol- 
Skę zniszczyć i definitywnie wojnę wy 
grać! 

Okazanie aktywnego oporu przez 
Via naszą armję nad Wkrą w dniu 

t sierpnia upewniło Tuchaczew- 
skiego, iż resztę sił naszych nareszcie 
dopędził i zgniecie na przedpolach Mo 

ina, powodując mylny jego rozkaz 
aszego przesuwania jednostek  so- 

Wieckich na zachodni brzeg Narwi, 
Czyli pogłębianie swego błędu, polega 
lącego na owem „włażeniu* do nasze 
80 worka. : 

„ W ten sposób w pierwszym okre- 
sle Cudu Wisły 5-ta armja spełniała 
Tole nie  straszaka, odstręczającego 
„MYSz - Tuchaczewskiego od pułapki, 

€ rolę przynęty w tej pułapce. 
-, Pomyślne walki V-tej armji w dn. 
i5-go i 16-go VIII. sukcesy tego naj- 
bardziej przebojowego generała z do 
ródców austrjackiej szkoły, jakiego 
Kiedykolwiek udało mi się spotkać na 
„taszych frontach, dowódcy 18-stej 

izji gen. Krajowskiego,  działają- 
p na lewem skrzydle V-tej armii, 

Ut ierdziło Tuchaczewskiego w mnie 
| 20 iż sytuację bojowa ocenił tra- 

ie i spowodowało początkowe zba- 
jztelizowanie przez dowódców sowiec 

ch zasadniczego uderzenia Marszał 
„A Piłsudskiego, pomimo to, że ten 
Juž w pierwszym dniu swej wspania- 
„) kontrofensywy z nad Wieprza zdą- 
* Przeįšč catych 40-ści kilometrów, 
ozpraszając Mozyrską grupę wroga. 

„ Piękny raid w dniu 15-g0 sierp- 
"ia kawalerji naszeį na Ciechanėw, w 

JV zególności zaś spalenie. radjostacji 
jl armji bolszewickiej przez ów- 

i eny 203-ci a obecnie koszarujący 
Ža Nieświeżu 27-my pułk żółtych uła- 
s...” przerywając połączenia między 
mazi armjami sowieckiemi, znako- 
W , przyczynił się do nieskoordy- 
owania działań armij bolszewickich, 

“ Yž niezorjentowana w sytuacji IV-ta 
‘Ца м dalszym čiagu pchala się, 
Ja yczas już beznadziejnie na Wło- 

awek i Nieszawę, zamiast uderzyć 
Siłą na tyły gen. Sikorskiego, co 

„ogłoby spowodować katastrofę rze- 
® Ście zawieszonego w powietrzu 

ego skrajnego lewego skrzydła. 
Ale każde ryzykowne a udane w 

wykonaniu działanie zyskuje uznanie 
i stoj tafecznej ocenie faktów i wyżej 

Od przezornego ale niezrealizowa 
ni 

  
   
    

      

     
    
   
   

    

    

    

    

      

    

  

    
     

      

      

     
   

    
    

    

: spo igdy, choćby najbardziej uza- 
y. "onego teoretycznie, planu. Armja 

(e, wklinowująć się w kierunku od 
ina na Ciechanów między JV i 
armje bolszewickie, i kolejno je 

„lając, została doskonale użytą, 
„dywając świetną kartę w historji 

p lów Polski. Dowódca; wałczący na 
af fronty, w dn. 14 — 19 w kierunku 

na wschód, przeciwko XV i połowie III 
armji, w dniach zaś 20 —22 w kie- 
iunku na zachód; dowódca, któremu 
grozi zwaleniem się na tyły cała naj- 
iepsza IV-ta armja nieprzyjacielska, 
nie zważając jednak na to, zasłaniając 
się od Płońska wprost iluzoryczną, 
stworzoną ad hoc, grupą marynarzy, a 
z głównemi siłami jeszcze w dniu 14- 
go sierpnia, w walkach frontalnych, 
zdobywający się na wysiłek fizyczny 
i moralny, by zwycięskiego  dotych- 
czas wroga nie tylko zatrzymać, ale 
nawet koło Sąchocina i odeprzeć, w 
następnych zaś dniach złamać, zasłu- 
guje na wielkie uznanie. 

Natomiast druga część zadania 
V-tei armji, znacznie łatwiejsza, roz- 
bicie izolowanej i osaczonej już w 
gwałtownie coiającej się armji czwar- 
tej Szuwajewa wraz z niezrównanym 
Hi-cim kawaleryjskim korpusem Gaja, 
gen. Sikorskiemu się nie udaje. Dy- 
wizje jego stoją pasywnie na miejscu, 
wywiad nasz źle funkcjonuje, gen. Si 
korski mylnie informuje dowódcę są- 
siedniej naszej armji l-szej gen. Osiń- 
skiego, iż Korpus Gaja jest już rozbi- 
ty, wskutek tego I-sza armja rozpra- 
sza swe siły w kierunku wschodnim, 
z zadaniem oczyszczenia terenu od re- 
sztek rozbitych grup bolszewickich. 

Gaj, ten Budzienny północy, z de- 
terminacją i fantazją prawdziwego ka- 
walerzysty, w nocy z 21 na 22 sierp- 
nie koło stacji Konopka przekracza li- 
nję kolejową Ciechanów — Mława, 
znosząc bataljon naszej piechoty i, 
pomimo oporu grupy pancernej, po- 
dającego w wałce majora Nowickiego, 
przebija zaporę, zgotowaną przez V- 
tą armię, następnie wycina i rozprasza 
w dn. 22-go pułk ochotniczy w Gra- 
bowie, 23-g0 — brygadę Syberyjską 
w Krzynowłogach i Chorzelach,  24- 
go bataljon tejże brygady w Myszyń- 
cu oraz kompanję piechoty już 8-ej dy 
wizji naszej do wsi Leman i dopiero 
w dn. 25-go koło Kolna spotyka żelaz 
mą zaporę 15-ej Poznańskiej dywizji. 
Generał Skierski pluje mu szrapnelem 
w pysk. Załamuje się dusza kozacza, 
Gaj, zdobywca Wilna i Grodna, do 
niedawna postrach Pomorza, teraz 
stula uszy, zawraca i, przy dźwiękach 
tanfar, wprowadza swój niezwalczony 
ill-ci korpus kawaleryjski do Prus 
Wschodnich. 

luż w cztery dni później Budzien- 
ny, dotychczas zapatrzony na Lwów, 
niewykonujący  ponawianych rozka- 
26\у  Tuchaczewskiego, by zamiast 
ekscentrycznie do głównych działań 
wojennych atakować Lwów, kierować 
się jaknajśpieszniej na tyły działającej 
od Wieprza grupy uderzeniowej na- 
szego Wodza naczelnego, podchodził 
z tygodniowem opóźnieniem ze swą 
armją konną pod Zamość. 

Jeżeliby armia gen. Sikorskiego w 
dn. 14 — 19 VIII nie odegrała roli ak 
tywnej, bolszewickie armje IV i XV 
wówczas nie byłyby jeszcze rozbite, 
części naszej V armji nie mogłyby 
wczas być już pod Zamość przerzuco- 
ne i zamiast kolejnego znoszenia od- 
działów nieprzyjacielskich, sami mo- 
glibyśmy być wzięci w dwa ognie, 
atakowani od południa przez groźne- 
go Budziennego, a od północy przez 
tej miary dowódcę, jakim się okazał 
Gaj - chan. 

Historyczny plan marszałka Piłsu- 
dskiego z dn. 6-go sierpnia byłby w 
100 proc. wykorzystany, gdyby się nie 
udało Gajowi do Prus przebić. I tutaj 
upatruję główny błąd w działaniach 
gen. Sikorskiego Nie słusznie, naturał 
nie, jest również sugestjonowanić czy 
telnika przez autora książki „Nad Wi- 
słą i Wkrą”, iż inne armje nasze ode- 
grały mniejszą rolę i t.d. Niewątpli- 
wym, przecież, faktem jest, iż twórcą 
„Cudu Wisły” jest marszałek Piłsu- 
dski a nie generał Sikorski, iż decydu- 
jacym manewrem było osobiście z 
brawurą niezrównaną poprowadzone 
natarcie przez Wodza 'Naczelnego od 
Wieprza, podczas gdy działanie z nad 
Wkry było działaniem tylko wtórnem, 
temniemniej jednak świetnie przyczy 
niającym się do powodzenia całokształ 
tu działań wojsk naszych. 

To też nie dlatego kilka powyż- 
szych uwag skreśliłem, by specjal- 

nie brać w obronę gen. Sikorskiego, z 
którym, poza uznaniem dla jego cnoty 
żołnierskiej, nigdy nic mię nie wiąza- 
ło i nie wiąże, w odróżnieniu od uko- 
chanego przez as gen. Żeligowskiego 
pod wytrawnemi rozkazami którego 
wraz z całym 13-tym naszym pułkiem 
ułanów Wileńskich w 1920-tym roku 
walczyłem. 

Do stronic arcyciekawej książki 
gen. Żeligowskiego jeszcze powrócę. 
Na razie chodzi mi jedynie właśnie o 
„Nie wprowadzanie historji na błędne 
tory“ oraz o nie zmniejszanie roli na- 
szych czołowych postaci z epoki pa- 
miętnych wałk, 10-cio letnią rocznicę 
których obecnie obchodzimy. 

Do takich przecież czołowych po- 
stacji należą bohaterowie z pod Ra- 
dzymina i Wkry, a w całokształcie na 
szego życia państwowego ważnem 
jest, by zarówno w dążeniach poszcze 
gólnych partyj i ugrupowań, jak też w 
charakteryzowaniu naszych przywód- 
ców niezależnie politycznego czy też. 
wojskowego frontów doszukiwać się 
czynników zbieżnych, łączących, a nie 
odwrotnie. 

Stanisław Brochocki. 

  

   

  

„Noc Listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze na Pohulance. 
Scena pod pomnikiem Sobieskiego. 
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PIĄTEK 
5 Dziś 
Sabby 
jutro 

Mikołaja 

  

W. słońca og.7 m 26. 

4. słońca o godz. 3 m. 26 

   

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

z dnia 4. XIL 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 771 

Temperatura średnia — 1 

Temperatura najwyższa — 1 

Temperatura najniższa — 3 

Opad w mm. — 

Wiatr: wschodni 

Tendencja: spadek.) 

Uwagi: pochmurno 

  

ŻAŁOBNA 
— Nabożeństwo żałobne. — W 

sobotę 6 bm. odbędzie się w koście- 
le św. Kazimierza o godz. 9 nabożeń- 
stwo żałobne za śp. Ks. Władysława 
Jankiewicza T.j., asystenta prowincyj 
słowiańskich zakonu, b. prowincjała 
OO. Jezuitów. Zmarł w Rzymie dn. 2i 
listopada 1930 r. Na nabożeństwo za- 
praszają znajomych i przyjaciół Zmar 
łego OQ. Jezuici. 

KOŚCIELNA 
— Roraty kolejarzy. Staraniem Zjedno- 

czenia Kolejowców Polskich i Zawodowe- 
go Związku  Maszynistów w niedzielę 7 
grudnia r. b. o godz. 7-mej rano w koś- 
ciele O. O. Misionarzy odbedą się roraty 
na intencję kolejarzy. 

Pierwotny termin  rorat — 8 grudnia, 
z przyczyn od wymienionych  organizacyj 
niezależnych — musiał ulec zmianie. 

MIEJSKA 
— Reorganizacja apteki miejskiej. Wła- 

dze miejskie zamierzają przeprowadzić re- 
organizację apteki miejskiej w kierunku 
podniesienia jej dochodowości. 

— Subwencja miejska dla teatru żydow 
skiego. Magistrat m. Wilna wyasygno- 
wał 3.000 zł. jako subwencję dla teatru 
żydowskiego w Wilnie. 

— Zmiana tras kursowania autobusów, 
Z dniem 7 b. m. autobusy  „Spėtdzielni“ 
kursować będą na linji Nr. 3 — od ulicy 
Traniwajowej do dworca kolejowego i na 
linji Nr. 6 — od ul. Dobrej Rady do cerk- 
wi na Pohulance. 

WOJSKOWA 

— Nominacje w garnizonie wileńskim. 
Osfatni „Dziennik Personalny" Min. Spr. 
Wewn. przynosi szereg 'nominacyj ofice- 
rów. 

Podajemy tu nazwiska oficerów garnizo 
nu wileńskiego, awansowanych w dniu 
wczorajszym. 

Zaniemeńskich. Rtm. Anto- 
niewski Edward został majorem, poruczni- 
cy: Gabarski Jan i ledrzejewski Ludwik -— 
rotmistrzami. 2 Ё Z 13 p. uł. Wileńskich. Major  Plisow- 
ski Kazimierz — podpułkownikiem. Por. Vi- 
rion Eugenjusz — rotmistrzem. 

Z 1 p. p. Leg. Kpt. Pawlik Jan i Jaxa 
Leopold — majorami , porucznicy: Niżyński 
Bohdan i Kencbok Bronisław — kapitana- 
ni. 

Z 5 p. p. Leg. Kpt. Kordziński 
sław i Liszka Stanisław -— 
Czerwień Leon — kapitanem. 

Z 6 p. p. Leg. Mir. Engel Stanisław — 
podpułkownikiem, kpt. Adamczyk  Włady- 
sław — majorem, por. Ziemba Stanisław 
— kapitanem i lekarz por. Rittel Edward -— 
kapitanem, podporucznicy:  Makur Antoni 
Szydłowski Roman i Krabczyński Łukasz 
-- perucznikanii. 

— W. 3 p. a. c. Kpt. Kaczyński — ma- 

Stani- 
majorami, por. 

jorem, porucznicy:  Grzmielewski i Rogai- 
ski — kapitanami, podporucznicy: Odejew- 
ski i Ogonowski — porttcznikami. 

1 p. a. p. Leg. Mjr. Pichl Leon — pod- 
pułkownikiem. 

Ponadto: b. szef sztabu 6 bryg. KOP 
kpt. Hipolit Słabicki mianowany został ma- 
jorem, adjutant przyboczny Pana Marszał- 
ka Piłusudskiego kpt. 6 p. p. Leg. Cze- 
sław Parczyński — majorem i mjr. Jerzy 
Zawisza z Inspektoratu Armji — podpułkow 
nikiem, kpt. Chalecki z Sądu Okr. mi 
— majorem. . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt proi. Stępińskiego. W  nie- 

dzielę dnia 7 grudnia r. b. band 12 w 
południe odhadzie sie w Szkolnej Pracow- 
ni Przyrodniczej (ul. Zawalna 5, wejście od 
M. Pohulanki) odczyt z demonstracjami i 
pokazami prof. L. Stępińskiego p. t. 
„Wpływ wody na zdrowie i przemysł, oraz 
nowoczesny sposób jej filtrowania”. 
WS. dla nauczycielstwa wolny. 
— ib Senjorów. W dniu 

3 19 dla o A 
la  zaproszonyci ci 

rozpocznie się w lokalu przy ul. W. Po- 
hulance 53 m. 4, XXV zebranie Klubu 
Włóczęgów Senjorów. 

— Posiedzenie naukowe wydz. I Tow. 
Przyjaciół Nauk. W sobotę, dnia 6 grudnia 
o godz. 8 wieczór odbędzie się i sali 

dzisiejszym O 
godz. 19 m. 

Dziekanatu Sztuki posiedzenie naukowe 
Wydziału I Tow. Przyjaciół Nauk. 

Na porządku referaty: 1) Ks. P. Nowic- 
ki: Codex Syrus Simaiticus. 2) St. Cywiń- 
ski: Filjacje literackie w młodzieńczych 
poezjach C. Norwida. 3) St. Pigoń: Po- 
kłosie archiwalne (Fr. Karpiński, C. Nor- 
wid). Wstęp wolny dla członków i gości. 

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Polaków 
w Wilnie. Doroczne walne zebranie Stowa- 
rzyszenia Lekarzy Polaków odbędzie się w 
sobotę dnia 6 grudnia r. b. w lokalu Wileń 
skiego Towarzystwa Lekarskiego (ul. Zam- 
kowa 24) o godz. 20-tej w pierwszym ter- 
minie, o godz. 20 m. 30 w drugim termi- 
nie, niezależnie od liczby obecnych. 

Wobec ważności spraw porządku dzien- 
nego uprasza się o liczne przybycie. 

SZKOLNA 

— Ferje świąteczne w szkołach. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń 
skiego otrzymało wyjaśnienie Mini- 
sterstwa W. R. i O. P., że ferje świą- 
teczne Bożego Narodzenia rozpoczną 
się w sobotę, dnia 20 grudnia po zwyk 
łych zajęciach szkolnych i trwać będą 
jak normalnie do dnia 2 stycznia 1931 
roku włącznie. Nauka szkolna rozpocz 
nie się w dniu 3 stycznia 1931 roku 
w sobotę. 

— Państwowa szkoła techniczna w Wil- 
nie. Dnia 7-go b. m. w niedzielę o godzi- 
nie 12 i pół, w gmachu przy ulicy Holen- 
dernia Nr. 12 odbędzie się Zebranie Wy- 
wiadowcze rodziców i opiekunów uczniów 
Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie. 
Przypycie wszystkich zainteresowanych jest 
konieczne. 

Dyrekcja Szkoły. 

RÓŻNE 
— Poparcie Kurji Metropolitalnej dla 

P. K. O. PKO zwróciło się do ordynarjusza 
prosząc o poparcie propagandy oszczędno- 
ściowej w „Dniu Oszczędności” — 7 grud 
nia r. b. przez wezwanie duchowieństwa, 
by w przemówieniu okolicznościowem pod- 
kreśliło wielką doniosłość idei oszczędności, 
zarówno dla Państwa, społeczeństwa, jak i 
poszczególnych obywateli. 

Ponieważ poruszona Sprawa zewszech- 
miar zasługuje na poparcie, przeto Kurja z 
polecenia i E. ks. arcybiskupa zwraca się 
do P. W. duchowieństwa z wezwaniem, by; 
w myśl prośby P. K. O. przyczyniło się do 
wzrostu oszczędności wśród obywateli. 

— Kursy sanitarne Polskiego Czerwone- 
go Krzyża. Wiemy z doświadczenia ubieg-; 
łej wojny, czem jest dobrze zorganizowana 
pomoc sanitarna. Wiemy, że od szybkiej i 
umiejętn ej pomocy wielekroć życie ludz- 
kie „zależy, a zawsze troskliwa pomoc 
zmniejsza cierpienia. 

Do niesienia pomocy sanitarnej w okre- 
sie wojny polsko-bolszewickiej kobiety nie 
były przygotowane, stąd bierze źródło 
chaos, jaki w chwili decydującej zapano- 
wał. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Od 
chwili istnienia państwowości naszej  ist- 
nieje Polski Czerwony Krzyż, który ma za 
zadanie przygotowanie kadr sióstr pogoto- 
wia sanitarnego. 

W tym celu organizuje kursy sanitarne. 
Jeżeli się weźmie pod uwagę, że kursy 

taxie propagują je-dnocześnie zasady higje- 
ny życia codziennego, na kursach tych nie 
powinno zabraknąć ani jednej młodej ko- 
biety, przyszłej matki, gdyż przedewszyst- 
kiem we 'własnym interesie, każda kandy- 
datka wysłucha kursu, zapoznając się z 
datka wysłucha kursu, zaznajamiając się z 
wiadomościami niezbędnemi dla utrzyma- 
nia zdrowia swego i otoczenia. 

Zapisy na kursy przyjmuje 
Sióstr P. C. K., Zawalna Nr. 1, w godz. 
od 6 do 8 wieczorem. Tam udzielane są 
również wszelkie informacje. 

— Na odbywających się obecnie w Wi- 
leńskim Banku Ziemskim licytacjach objek- 
tów ziemskich i miejskich dotychczas zli- 
cytowano 8 obiektów, jeden zaś objekt, 
przestrzeni 11.000 hektarów, został do dru- 
giej licytacji. z 

— Walny zjazd „Proświty*, W dniu 3 
stycznia 1031 r. odbędzie się w Wilnie wal- 
ny ziazd białoruskiego towarzystwa „Pro- 
świty”. 'Temate m obrad będą sprawy 
oświatowe i organizacyjne. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś 

„”oc Listopadowa" S. Wyspiańskiego, za- 
powiadająca się jako jeden z większych 
sukcesów sezonu dzięki  porywającej tre- 
ści, arcyciekawej reżyserji R. Wasilewskie- 
go, artystycznemu wykonaniu aktorskiemu, 
dzięki wspaniałej oprawie dekoracyjnej pro 
jektu prof. F. Palais oraz oryginalnej 
ilustracji muzycznej E. Dziewulskiego. Ca- 
łość ujęta w O obrazów przenoszących wi- 
dza kolejno do szkoły podchorążych, do 
Belwederu, do pałacu Łazienkowskiego, do 
Teatru  „Rozmaitošci“ i t. d. Przedstawie- 
nie kończy się punktualnie o godz. 12-ej. 
Ceny zwykłe z uwzględnieniem biletów 

zniżkowych i kredytowanych. 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś „Cierp 

ki owoc” Roberta Bracco, arcyzabawna 
komedja włoska, która zdobyła sobie w 
Wilnie rekordowe powodzenie dzięki kapi- 

Sekcja 

  

MASZYNY do SZYCIA 
kupujcie tylko u 

ZYGMUTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a.     
  

Ś. + P. 

ZOFJA KARPOWICZÓWNA 
lat 32, b. słuchaczka V Kursu medycyny U. S. B. 

po krótkich cierpieniach, 
Pogrzeb z domu żałoby przy ul. 

spoczęła w Bogu du. 2. XIL r. b. 
więciańskiej Nr. 10 na cmentarz Rossa 

RODZICE 
odbędzie się dnia 5 grudnia r. b. o godz. 9-ej rano, 

o czem krewnych, przyjaciół i znajomych zawiadamiają 

UWADZE INWALIDÓW 
i EMERYTÓW 

W związku z reorganizacją prac PKO. 
w dziedzinie wypłacania rent inwalidzkich i 
uposażeń emerytur państwowych i kolejo- 
wych — Pocztowa Kasa Oszczędności, ja- 
ko instytucja jedynie pośrednicząca w do- 
konywaniu tych wypłat — nie będzie w 
przyszłości udzielać żadnych informacyj za- 
interesowanym osobom, ani też załatwiać 
ich reklamacje w tych sprawach, gdyż po- 
wołane są do tego jedynie i wyłącznie wła- 
dze asygnujące. 

Zatem, zainteresowani inwalidzi i eme- 
ryci winni zgłaszać swoje reklamacje wy- 
łącznie bezpośrednio do władz asygnują- 
cych, t. j. do wiaściwych lzb Skarbowych 
lub Dyrekcyj Kolejowych. 

talnej grze Kamińskiej, Lewickiej, Balce- 
rzaka, Karpińskiego i dyr. Zelwerowicza. 

Ceny zwykłe, bilety zniżkowe i kredyto- 
wane ważne. 

— Przedstawienia popołudniowe. W nad 
chodzącą niedziele 7 i poniedziałek 8 b.m. 
w obu teatrach miejskich odbędą się przed- 
stawienia popołudniowe po cenach zniżo- 
nych. 

3 W niedzielę w Teatrze na Pohulance 
ukaże się nastrojowa sztuka Surguczewa 
„Skrzypce jesienne" w reżyserji R. Wasi- 
lewskiego. 

W poniedziałek pełna temperamentu 
sztuka ]. A. Hertza „Młody las" z udzfałem 
prawie całego zespołu i licznych statystów, 
w reżyserjj Wyrwicza-Wichrowskiego. W 
„Lutni” w niedzielę „Nie rzucaj mnie ma- 
dame* S. Kiedrzyńskiego,  niefrasobliwa 
polska komedja bawić będzie galerją za- 
bawnych typów i barwnem środowiskiem. 
Tańce i śpiewy urozmaicają widowisko. 

W poniedziałek ukaże się „Mała grzesz- 
nica" Birabeau, wytworna komedja, iskrzą- 
ca się iście gallijskim. humorem, w šwiet- 
nem wykonaniu Lewickiej, Balcerzaka, Ja- 
sińskiej i Wasilewskiego. 

—- Koncert Orłowa. Wileńskie Towa- 
rzystwo Filharmoniczne organizuje dnia 9 
b. m. w sali Teatru na Pohulance koncert 
wszechświatowej sławy pianisty Mikołaja 
Orłowa. Wielki artysta wykona szereg 
utworów Chopina, Liszta, Debussy'ego, 
Prokofjewa i innych. 

Arcyciekawy ien koncert wzbudził w 
naszem mieście łatwo zrozumiałe zaintere- 
sowanie. - 

— Poranek — Koncert Z. Protasewicza. 
Zygmunt Protasewicz, młody, utalentowa- 
ny śpiewak wystąpi raz jeden przed wy- 
jazdem na studja zagraniczne, na koncer— 
cie, który się odbędzie dnia 7 b. m. o godz. 
12 m. 30 w sali Teatru „Lutnia”. 

Bogaty program zapowiada utwory naj- 
ZAK ORCCA: kompozytorów polskich i 
obcych. koncercie wezmą udział artyści 
Teatrów Miejskich Zofja Małyniczówna i 
Aleksander Zelwerowicz, uproszeni o recy- 
tację. 

Jubileusz „Lutni““ wileńskiej 

Uroczystość obchodu jubileuszowego Wi 
leńskiego Twa Muzycznego  „Lutnia“ 
rozpocznie się w poniedziałek 8 b. m. o 
odz. 10 rano nabożeństwem w kościele 

św. Franciszka (po- Bernardyńskim). 
Wieczorem o godz. 8 odbędzie się w. 

sali teatralnej „Lutnia* wieczór jubileuszo- 
wy, na który złożą się: referat o działal- 

  

ności „Lutni wileńskiej, poprzedzony  sto- 
wem wstępnem prezesa Twa,  przemówie 
nia. oraz dział koncertowy w któ- 
rym biorą udział Z. Bortkiewicz Wyleżyń 
ska, (śpiew), E. Olszewski (śpiew), ze- 
spół kameralny im. Moniuszki, orkiestra i 
chór „Lutni* pod dyrekcją J. Leśniewskiego 
Przy fortepjanie Zygmunt Dołęga. 

Bilety zawczasu można nabywać w 
kasie teatralnej (A. Mickiewicza 8) od 
godz. 11 r. — 9 w. bez przerwy. Ceny od 
50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Tancerka Ciily 
Heljos — Na Sybir. 
Stylowy — Paragrafy życia czyli higje- 

na seksualna. 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi rób: 

wodnej. 

światowid — Erotikon. 
Lux — Mascote. 
Wanda — Dzika miłość. 
Pah — Człowiek o błękitnej duszy, 
Mimoza — No froncie nic nowego 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od.3 do 4 
b. m. zanotowano wypadków 35, w tem 
kradzieży 5, opilstwa 7 przekroczeń admini- 
stracyjnych 12. у 

— Krwawy wystep wla- 
mywacza. Nocy onegdajszeį, we 
wsi Hołynka Wielka, gminy Pocza- 

  

Komitet Kolejarzy L. 0. P. P, 
w Wilnie 

Na terenie dyrekcji kolejowej najpotęż- 
niejszą organizacją społeczną, jest bez- 
sprzecznie zrzeszenie kolejarzy w tak zwa- 
nej popularnie Lidze. Komitet kolejowy Ł.O. 
P.P. liczy w chwili obecnej przeszło 11500 
członków stałych, rozsianych po wszyst- 
kich stacjach rozległej dyrekcji. Główne 
siedlisko zarządu. na czele którego stoi inż. 
Butkiewicz, znajduje się w Wilnie, Oddzia- 
ły Ligi, tak zwane Koła znajdują się w Li- 
dzie, Baranowiczach, Wołkowysku,  Grod- 
nie, Białymstoku, Starosielkach, Łapach i 
Królewszczyźnie i Brześciu n/Bugiem. 

Organizacja kolejarzy wileńskich w hie- 
rarchji siostrzanych organizacyj na terenie 
Rzeczypospolitej, podniesiona została w ro- 
ku bieżącym przez zarząd główny w War- 
szawie, do rzędu komitetów wojewódzkicn, 
zaś wszystkie Koła otrzymały uprawnienia 
komitetów powiatowych. Fakt powyższy w 
życiu wzmiankowanej instytucji ma donio- 
słe znaczenie, albowiem jest  oficjalnem 
uznanien: wysiłków kolejarzy. 

Komitet Wojewódzki kolejarzy w Wil- 
nie, prowadzi ożywioną działalność propa- 
gandową i organizacyjną na linji. Akcja pro 
pagandowa spoczywa w rękach p. Niedziół 
ki i polega na stałym kontakcie z Kołami i 
większemi skupieniami koo przez sy- 
siematyczne odczyty specjalnych  prelegen- 
tów z dziedziny obrony przeciwlotniczej, 
przeciwgazowej, oraz z dziedziny zagadnień 
nokrewnych. 

Ponadto sporadycznie wyświetlane fil- 
my lotnicze i przeciwgazowe, oraz refera- 
ty uzupełniają dodatsio całokształt pracy 
prepagandowej. Drugą ważną. dziedziną 
działalności komitetu jest dziedziną lotniczą 
— kierowaną przez p. Paszkiewicza 1 szko- 
leniową, którą się uskutecznia przy współ- 
udziale czynników urzędowych. Nadmierić 
należy, iż naczelne władze kolejowe zajmu- 
ją do wszelkich poczynań wielce: życzliwe 
stanowisko, a szczególną życzliwością ota- 
cza dyr. kolei inż. Falkowski. 

Celem wvtknięcia programu na rok na- 
stępny w dniu dzisiejszym zjeżdżają się do 
Wilna delegaci wszystkich Koł. 

Na porządku dziennym znajdują się waż- 
ne sprawy, iak uchwalenie budżetu, ulep- 
szenie i przebudowa wagonu przeciwgazo- 
wego. W obradach wezniie udział 30 osób 
w przybliżeniu. KŁ 

powskiej, powiatu _Nowogródzkiego 
Marja Drykowa spostrzegła w sie- 
niach jakiegoś osobnika, gdy na 
wszczęty przez nią alarm, wybiegł do 
sieni jej mąż Paweł Dryk, podejrzany 
osobnik rozbił trzymaną przez Dryko- 
wą lampę i pchnął ją kilkakrotnie 
nożem, zadając ciosy w ucho, ręce i 
palce, gdy zaś Dryk rzucił się na 
opryszka, również został uderzony 
nożem w brzuch, a następnie w lewą 
rękę, oraz twardym przedmiotem. w 
twarz tak silnie, że wybite mu zosta- 
ły trzy przednie zęby. Wywiązała się 
pomiędzy Drykiem, a opryszkiem wał- 
ka, w czasie której Dryk zdołał otwo- 
rzyć drzwi i wyciągnąć napastnika na 
dziedziniec. Na nawoływanie Dryków 
madbiegli sąsiedzi i po dłuższem je- 
szcze zmaganiu się, napastnika zwią- 
zali oddajac następnie przybyłym po- 
licjantom. Jest to mieszkaniec wsi 
Ruiy, gminy Ostrowskiej, pow. Ba- 
ranowickiego. e 

— Złodzieje w koszarach. W dni! 
2 b. m. Pluton Żandarmerji zawiado- 
mił wydział śledczy, że na terenie ob- 
jektów wojskowych m. Wilna z ko- 
szar I p. p. Leg. z sali podoficerskiej 
skradziono sorty mundurowe na szko- 
dę plutonowego Kurowskiego Piotra 
i innych wartości 800 zł. Ustalono, że 
kradzieży tej dokonali Zajdelson Sa- 
muel, Stefańska 25, Kociełowski Le- 
on, Obozowa Nr. 32. Baranow Józef, 
Obozowa 8 i kapral 1 p.p. Leg. Rogow 
ski Henryk. W czasie rewizji u wyżej 
wymienionych skradzione sorty mundi 
rowe odnaleziono i zwrócono poszko- 
dowanym. Sprawców kradzieży zatrzy 
mano. 

— Pożar na Szpitalnej W 
dniu 3 b. m. w sklepie bławatnym y uł. 
Szpitalnej Nr. 13, należącym do WY 
Rywy wskutek wadliwej budowy 'Wo- 
dów kominowych wybuchł pożar. Straż po- 
żarna ogień stłumiła. Straty poszkodowana 
oblicza na siumę 25.000 Zi. | 3:0 

  

  

Ujęcie krwawych bandytów 
w «minie Rakowskiej 

Natychmiast po napadzie na dom Szymonowiczów we wsi Dubasze, gminy Ra- 
kowskiej, podczas którego, 
nowicza, policja wszczęła pościg, 
prowadziły w kierunku granicy 

jak donosiliśmy została ciężko postrzelona żona 
który doprowadził do ujawnienia sprawców. 
sowieckiej więc władze zwróciły baczną 

wszystkich podejrzanych, zamieszkałych w pasie 

day 

granicznym SR 
Dzięki temu we wsi Gyrewicze, położonej tuż nad samą granicą, ujęto Grzego- | 

rza Maturolika i we Szuta, którzy 
nizatorami bandy byli oni Zdanowicz, 

rzyznali sie do napadu, podając, 
olaį Bujnicki i jeszcze trzeci GE 

pochodzący jak i ci dwaj z terenu Rosji Sowieckiej. 
Obława, zarządzona w okolicznych lasach „dała 

Zdanowicza i Bujnickiego aresztowano, jak również zna! 
ukryta broń. 

zytywne wyniki , bowiem 
ziono kryjówkę, gdzie była 

Nieuważny strzał kaprala 
Przedwczoraj zdarzył się w Mołodecznie wypadek w koszarach, stacjonującego. 

doficerów kapral Gubrynowicz strzelił z rewolweru w kierunku sto- 
P. P. 

jeden z ь а 
jącego w pobii szeregowca Gryna, raniąc go ciężko w obie nogi. 

Okoliczności wypadku badane są przez 
Zachodzi przypuszczenie, 

dynie przypadek. i 

wojskowe. 
że nie miało tu miejsce usiłowanie zabójstwa, a je- 

Samobėjstwo leśniczego 
po ujawnieniu nadużyć pieniężnych 

Onegdaj zastrzelił się nadleśniczy nadworżański w pow. Słónimskim  Ałeksan- 
der: Okrieszko, lat 40. 

nadużyć pieniężnych, stwies- 

cowników.
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 4 listopada 1930 r. ‚ 
WALUTY I DEWIZY. MIEJSKIE 

Dolary 8.89 — 8.91 — 8.87. Belgja — SALA MIEJSKA 
124.40 — 124,71 — 124.09. Holandja 360.02 ut. Osirobramska 3. 
—- 350,02 —- 358.12. Londyn 43318 — " 

Od dnia 2 grudnia do 7 grudnia 1Y8U roku włącznie będą wyświetlane filmy: L 

„NA POKLADZiELODZI PODWODAEJ“ | 
Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem opowieść film wa z czasów wojny. Aktów 81 ! 

W rolach głównych: Carl de Vogt, Angelo Ferrari i Fritz Kampers. | 
Nad program: „Małpie Awantury'' komedja w 2 aktach. Kasa czysnaod g.. im. 30. wczątek seansów od g. 4-ej. | 

KINO 

  

GDCZYT W T-WIE HODOWLI KONI 
Prezes wileńskiego T-wa Hodowli 

Koni i Popierania Sportu Konnego ma 
zaszczyt, dla nawiązania bliższego 
kontaktu pomiędzy P.P. Członkami 
T-wa, —- a także zadośćuczynienia 

geek gay ZĘ 

Rady Cioci Tesi 
Dzisiejsza poczta przyniosła mi znów 

paczkę żurnali, z Zachodu nadesłanych. 

Gorączkowo przerzucam kartę po kar- 

cie — i co spostrzegam: 
Długie, coraz dłuższe suknie 

we i fantazyjnie skrojony płaszcz 

Rewelacyjne spostrzeżenia. 

                 

wieczoro- 

  

Oto kaprys Paryża nakazał pięknej Pani 
wybrać ciężką crepe georgette, jako zasad- 

miczą część konstrukcji ubioru. 

W płaszczach dominuje ozdoba futrza- 

na — gronostaj (bądź królicza jego imita- 
cja). 

Średnią arytmetyczną mody ubiegłych 
stuleci i nowszych jej nabytków jest moda 
zimowa 1930 — 31 roku. 

Wąska talja, stan jak dawniej osadzony 
wysoko, spód zaś systematycznie opadają- 
cy w formie dzwonu. 

Dekolt wielki nie jest odpowiedni, każdej 

kotńecie należy baczną na to zwrócić uwa- 
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gę, raczej nie pozwolić mu opadać klinem, 
a dać dekolcik prostokątny, jak na rysunku 

naszym N-r 1. 

Spódniczki bądź drapowane, bądź  opu- 
szczone luzem, jednak w tym drugim wypad 

ku należy dobrać jedwab (bądź crepe geor 
gette) matowy, ciężki, by przy załamywa- 

niu x© w czasie ruchu układał się w eiek- 

towne fałdy. 

Królowa mody i cesarzowa Francji Eu- 

genja, mimo przyrodzonej krasy i klasycz- 
nej omal budowy, przestrzegała jedną zasa- 
dę, która obowiązywała w epoce II Cesar- 

stwa, a którą dziś i po wsze czasy obowią- 
zywać będzie. 

Jaknajpiękniejsza linja i sylwetka ko- 
biety — przy najskromniejszej sukni. 

Suknia wieczorowa winna być gładka, 

piękna w kroju i elegancka. 
Przypuszczam, że siostrzyce moje Zro- 

zumieją me intencje i udając się do zaufa- 
nej krawcowej na te zasady nacisk kłaść 

będą. 
Uderza nas na rysunku drugim — trzy- 

mana w ręku mutka. 
Tak, tak, powróciła ona z powrotem na 

światło dzienne i noszona jest jako uzupeł- 

nienie futerka Pani, 

jednemu z celów T-wa, t. j. propagan- 
dzie chowu konia szlachetnego, pro- 
sić P.P. Członków T-wa z Rodzinami. 
w sobotę, duia 6-go grudnia r. b. 
o godz. 17 do lokalu klubowego T-wa 
na odczyt członka zarządu p. Rafała 
jana Śliźnia: „Geneza szlachetnego 
konia i męskie linje czołowych koni 
w Polsce:* i w sobotę 13-go grudnia 
o tej samej porze, na odczyt prezesa 
T-wa: „Wilno i rola społeczna wyści- 
gów wileńskich od r. 1857“. 

CRACOVIA MISTRZEM POLSKI. 

W niedzielę zakończone zostały po 132 
meczach rozgrywki o mistrzostwo Ligi, któ- 
re w roku bieżącym budziły specjalne zain- 
teresowarie, ponieważ do ostatniej chwili 
nieznana była osoba mistrza. 

Ostatecznie tytuł mistrza Ligi na rok 
1930 dostał się w ręce Cracovji, mistrza pił 
karskiego Polski z 1921 i 1922 roku. 

W tern sposób Cracovia zbliża się po- 
woli do dotychczasowego rekordu — czte- 
rokrotnego mistrzostwa Pogoni (1923 — 
1926), wyprzedziła już Wisłę (mistrz w la- 
tach 1928 i 1929) i daleko odsadziła się od 
Warty (mistrz 1930 r.) 

Wisła musiała zadowolić się  drugiem 
miejscem. Trzecia lokatę zajęła Legja, czwar 
tą wreszcie dzięki korzystniejszemu stosun- 
kowi bramek — Polonia.  Zeszłoroczny 
mistrz Warta z powodu zanotowanego ostat 
nio znacznego spadku formy ulokował się 
dopiero na 5-tem miejscu. 

Do klasy „A“ spada definitywnie benjami 
nek Ligi — L1SG z Łodzi, ustępując miej- 
sca mistrzowi A klasy, którym według wszel 
kiego prawdopodobieństwa będzie drużyna 
Amatorskiego Klubu Sportowego z Kró- 
lewskiej Huty. 

Królem strzelców ligowych został  Na- 
wrot (Legja Warszawa), b. gracz drużyny 
i pp leg w Wilnie, wicemistrzem Kossok— 
Cracovia. 

KURS INSTRUKTORSKI HOKEISTÓW 

Równolegle z obozem treningowym ho- 
keistów polskich, do którego — jak to już 
podawaliśmy — zaliczeni zostali trzej czo- 
łowi hokeiści wileńscy: bracia Godlewscy i 
Wiro-Kiro, w dniu 5 grudnia rozpocznie się 
kurs instruktorski — 6-tygodniwy. 

Z Wilna na kurs ten zostali przyjęci: 
prof. J. Weyssenhotf i G. Nikołajew, dowia 
dujemy się jednak, že Nikołajew nie poje- 
dzie 

Kurs odbywać się będzie w Katowicach 
ra sztucznym lodzie. 

NOWY ZARZĄD W.K.S. „POGON““ 

Zwyczajne walne zgromadzenie  człon- 
ków Wojskowego Klubu Sportowego „Po- 
goń* dokonało w dniu 15 listopada r. b. 
wyborów nowego zarządu Klubu w nastę 
pującym składzie: prezes — pułk. Bołtuć, I 
wiceprezes —- mjr. Ossowski, II wiceprezes 
— mjr. Kozłowski, członkowie: kpt. Narko- 
wicz. kpt. Tymanski, por. Ostrowski. Za- 
stepcy: kpt. Halicki, por. Kosacki, p. So- 
fański. Do komisji rewizyjnej weszli: kpt. 
Marchal, kpt. Górecki, por. Karakiewicz, na 
zastępców wybrano: kpt. Wojtkiewicza, kpt. 
Staszewskiego, kpt. Berenta. 

    

    

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DN. 5 GRUDNIA. 

— Czas. 
— 12.50 Muzyka lekka (płyty). 

2.10 — Kom. meteor. 
15.50 — -- 16.10 Lekcja francuskie 
z Warsz. 
16.25 — 16.30 Progr. dzienny. 
16.30 —- 17.15. Koncert popularny (pły 
17.1, — 1740 „O samobójstwie" — 

odczyt wygł. dr. Sergjusz Schuilling — 
Siengalewicz, prof. medyc. sądowej na USB 
Tr. na wszystkie polskie stacje. 

8о 

17.45 — 18.45 Muzyka. lekka z Warsz. 
18.45 -— 19.00: Kom. LOPP. 
19.00 — 19.10: Progr. na sobotę i rozm 
19,10 — 19.25: Kom. roln. z Warsz. 

19.25 — 19.35: Pogadanka w związku z ju 
bilexszem Tow. Muz. Lutnia. | 

19.35 -— 19.15 Pras. dzien. radj. z War- 
szawy. 

20.0 0— 20.15 Pogad. muzyczna z War. 
20.15 — Koncert symfoniczny z War- 

szawy (progr. . Straus i. Brahms. Cz 
Maiek) W przerwie koncertowej „Przegląd 
fiimowy' ze studja R.W. 

23.00 — 24.00 „Spacer detektorowy po 
Europie" — retransmisja stacyj zagranicz- 
nych z salonu Wystawy Philipsa — ul. Mi 
ckiewicza 23. 

    

43.42 — 43.21. Nowy York 8.913 — 8.933 
— 8.893. Nawy York kabel 8.922 — 8.942 
8.902. Paryż 35.06 — 35,15 — 34.97. Pra- 
ga 2645 — 26.51 — 26.39. Szwajcarja 
172.80 — 173.23 — 172.37. Wiedeń 125,56 
125.87 — 125.25. Włochy 46.75 — 46.87 — 
46.63. Berlin w obr. nieof. 212,73. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Pożyczka inwestycyjna 99. Ta sama se- 

ryjna 102.50 5 proc. konserwacyjna 50.25 
10 proc. kolejowa 104.50. 8 proc. L. Z. Ban 
ku Gosp. Kraja i B. R., obl. B. G. K. 94; 
te same 7 proc. 83.25. 5 proc. warszawskie 
56.50 8 proc. warszawskie 72.25 — 72. 
6 proc. obi. m. Warszawy 8 i 9 emisji 51.50 
— 51.25. 3 proc. pożyczka budowlana 50. 

AKCJE: 
Bank Polski 158. B. Zachodni 70. Sole 

Potasowe 92. Węgiel 39 — 38. Lilpop 
23.50. Modrzejów 10.75. Ostrowiec serja B. 
47. Starachowice 16. Haberbusch 112. 

BEL ZR 

LIKWIDATOR MIENIA 
BYŁ. BANKU ROSYJSKO 

AZJATYCKIEGO 
niniejszen: ogłasza sprzedaż nieruchomości, 
należącej do był. Banku Rosyjsko - Azja- 
tyckiego, położonej w m. Wilnie przy ul. 
Wielkiej Nr. 36 (Sawicz Nr. 2). 

Osoby reflektujące na nabycie winny w 
terminie do dnia 31 grudnia 1930 r. złożyć 
cdnośne oferty na ręce Likwidatora, siedzi- 
bę mającego w Warszawie przy ul. Długiej 
pod Nr. 31. 

Bližszych informacyj, dotyczących — те- 
ruchomości, oraz zezwolenia na szczegóło 
we obejrzenie udziela zarządca nieruchonio 
ści, zam. w Wilnie przy ul. Benedyktyń- 

iej pod Nr. 8 m. 11, tel. 4-17, w godz.    
9 — 10 i 19 — 20 codz. 

(—) Dr. E. Tomkiewicz 
Likwidator mienia był. 

Banku Rosyjsko-Azjatyckiego. 

EMEA EE PARENAKC BARZE 

  

NOWA METODA 
szybkiego przyswojenia języka francu- 
skiego. Listownie dla osób pragnących 

posiąść biegle francuski. 
i 192 Chaussće d'Ixelles a Bruxelles M-me 

* Rohner. 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 
szenia i reklamy do „SŁOWA i do 

innych pism za pośrednictwem 

Blura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskiego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

  

Najtaniej kupuje się dobre to- 
warv u GŁOWIN- 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, . flanelet (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. 
UWAGA WILEŃSKA 27. | 

PMn= 
ŻĄDAJCIE 

      

     we _ wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego = 

środka od odcisków Ę 

Prow. A. PAKA Е 
МА bk Ai ES 
Riihehihifeheh ehehe 
G©BWIESZCZENIE 
Zarząd Konkursowy upadłej w handlu 

Spółki Akcyjnej „Fabryka Wyrobów Tyto- 
niowych „Lechja* w Wilnie  niniejszem 
podaje do wiadomości wierzycieli „Lechji”, 
że w dniu 22 grudnia 1930 roku o godz. 
20-ej w lokalu Rady Adwokackiej w Wil- 
nie (Mickiewicza Nr. 36) odbędzie się 
Walne Zgromadzenie wierzycieli Sp. Akc. 
„Lechja* w trybie art. art. 513 i nast. 
L.P.H. celem rozpoznania i zatwierdzenia 
ostatecznego sprawozdania Konkursowego 
Zarządu oraz określania charakteru upad- 
łości 

Prezes Konkursowego Zarządu 
(L. Hrehorowicz) 

Sekretarz (]. Bekiesz). 
786 

minininkais 

   

  

   

Następny program: „Biały Orzeł" 

  

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘ+OWIEC POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

  

    
  

Dźwiękowy (PŁOMIENNE SERCA) 
KINO-TEATR Lao S le: ; A 

Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scenar, 
„HEL!OS“ W. Sieroszewskiego. Rež. Henryka Szaro. 
UL Wileńska 38 W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. J. Smo- 

Tel. 926. sarska śpiewa pieśń „Płomienne Serca". Chóry wys onają: „Warszawiankę*, „O gwiazdeczko*, „Kolędę*, „Skruszcie 
kajdany *, „Pieśni syberyjskie”. Dia miodziežy dozwolone. 

Ы ny znižonė tylko na pierwszy seans. 

Dźwiękowe kino Dziś! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dramat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach 

„KOLLYWOOD: TANCERKA CEŁLY iar Marilyh Miller, Aleksander Gray. Joe E. 

Mickiewicza 22. 
Udział bierze wszechświatowej sławy balet 

„Florenz Ziegield Revue*. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. ” 
Na pierwszy seans ceny znižone Balkon 80 gr. Paiter 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30 

  

  

    
  

  

KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Sensacyjna premjera najnowszego filmu polskiego o wyjątkow » atrakcyjnem podłożu 
a BESK sy ga 2: „PA Ne CZŁOWIEŚ © GLĘRITAK, DUSZY 

= Dramat współczesny w 12 akt. W roli tytułowej ZBYSZKO SAWAN. W rolach gt. Alina Kononka, Dolores 
Wielka 42. Qrsini, Eugenjusz Bodoi inni. Nie patrząc na wielkie koszty — ceny nie podwyżsone. Ilnstracja muzyczna pod 

batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypka prof. Jadiowkera. 

В Dziś! Nigdy niewyświetlany w Wilnie film, będący największą zdobyczą kinematografji, poruszający nie- 
Kino-Teatr słychanie doniosłe zagadnienia „a których wszyscy wiedzieć powinni* p. t. у 

STYLOWY” "4 ‚ Е _ в 55' © 43 SE 

wieka x. | SPARAGRAFY ZWGSĄ czyli GBAGERNA SEKSUALNA 
Wielki film, ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, do'knięc. przed śŚłubem chorobami 
nie wyleczyli ich nałeżycie, skutki zobaczycie w kinie „Stylowym* Z rozporządzenia władz, filmu dla pań i panów 

razem wyświetlać nie wolno, wobec tego dziś dia dła panów. 

sanacji Dziś! Rewelacyjne arcydzieło o wszechświatowym rozgłosie. Niekoronowana Królowa ekranu, wielka tragiczka i 
ołstie Kino 

+ 
(AN * i AROS | peniem DOLORES DEL RIO ›° ЭЕЛ А ABŁOŚĆ 

Wieika 30. Tel, 14-81 Potężny dramat rozpętanych namiętności w 10 akt. Nad program: Najpopularniejszy komik konkurent BUSTER 
KEATON p. i. W spadku po dziadku komedja w 4 aktach. 

  

KINO-TEATR 

„MIMOZA“ 
ul. Wielka 25 

Przebėj sezonu! 

  
Pierwszy raz w Wilnie. NA FRORCIE NIC NOWEGO 

W rolach głównych: Lois Moran i George O'Brien. 
Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny świato wej. 
  

  

1890 r. | 

CIA 
L Žž HANU 

TYLKO DZIŚ 

  

Pianina i Fortepiany 

ców ma Pow. Wystawi: 
niu w 1929 r. 

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE, 

  

MODNY SWETEREK DAMSKI 
praktyczna Gosposia nabywa zawsze 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI 

  

WYRÓB i SPRZEDAŻ KOŁDER | 1930 r. @ 

WILNO, NIEMIECKA 23. 
Z okazji 40 lat istnienia firmy 

JUBILEUSZOWA 
YPRZEDAZ KOLDER 
po cenach bardzo niskich z ustępstwem?20) © 

  

        

      

  

      

   [LEKARZEJ| (i POSADY KOSMETYKAI 

Dr. Bolesław GABINET Polak, miody, 
iHanusowicz 

Racjonainej Kosme- _; 
ki at L poliiycėay, przy- 

Zamkowa 7—1 yły niedawno z Ro- 

Choroby skórne 

Wilno, Micwiewicza 31 sji Sowieckiej, poszu- 

ł weneryczne 
kuje pracy. Przyjmie 

przyjmuje od 6—7 

   TiN 

   
m 4 3 

kobiecą i jei. pracę na najskromniej- Urodę konserwu- szych warunkach, sej 
Je, doskonali, edświe- nieważ jest w bardzo 

  

DOKTÓR Ża, usuwa Jej SKAZY trudnej sytuacji mater- Z Id s i braki. Masa jalnej. Łaskawe zgło- В EIGOOWICZ  iwarzy i ciała (panie) szenia do redakcji pod Sztnczne opalenie Cė- Uchodžea“ chor. O WENE- ry. Wypadanie włosów "_ 3 
ryczne, narządów MO-į łnpież. Najnowsze 
czowych, od 9—do i, «dobztże S Daan „a. Buchalterka 

5—8 wiecz. cjonalnej. z siedmioletnią prakty- 

  

  

  

  

  

: di „10—8,ką poszukuje 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., : Codziennie od g. 19—8, ką je_ pracy 
takoż Arnold Fibigier kt i Syn, DOKTÓR w. Ž. P. 43 Kaga 
uznane rzeczywiście za najlepsze ZELDOWICZOWA "Slowae. ród fo ! 
w kraju przez naiwybitniejszych iachowa i „sSłowa* po uchal- 

! e Kraj. w Рогпа. й КОВЕСЕ, — МЕМЕ- %за Z terka. i 
iw Wilnie w r. 1930 RYCZNE NARZĄDÓW Ч е у 

(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). MOCZOWYCH od i, aa bre- 

Oa od 12—21 od 4—6 EM) di6 RÓŻNE 
ul. Niemiecka 3, m. 6. ; я 

CENY PABRYCZNE. ul. Mickiewicza 24. Kosmetyki Ty 
tel. 277. Leczniczej 0. Rata zd 

т adr z ziemi 5 rw dt sa 6? w obrębie Wilna ob- 
: zaru 5 ZYTWINAĆ py wa. 10-116-7 | jadać Pank аа 

choroby weneryczne, W. Z.P. M 26. A r Ka CE 
skórne i moczopłciowe Ge : Aa a: 

kam | ||| | ye o ies 
Dn =g| kainy о 4 pokojach, 

Dr Ginsberg |Akuszerki] | ста ое 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 2 dowania kompletne, 

ЧЫа Choroby skórne, we- sprzedamy dogodnie 
neryczne i moczopłcio- AKUSZERKA Dom H.-K. Ё = 
ge. Wileńska 3, od ŚMIAŁOWSKA | chęta" Mickiewi- 

567. S Tel orar Gabinet Kosme-| CZA 1, tel. 9-05. KAWIARNIA i JADŁODAJNIA 

„$STAROPOLANKA 
przy ul. Garbarskiej Nr. 

pod kierownictwem nawego gospodarza, po przeprowadzeniu 

całkowitego remontu od soboty dnia 6 grudnia r. b. 
wydaje codziennie gorące 

oraz ŚNIADANIA 
smaczne OBIADY z 3-ch dań i 

przy rozmaitem wyborze zup i 

Cena obiadów po zł.1.30. 

BESPARSAAIA 
POBIERAJCIE 

Abonament mies. po zł. 1.20. 

   

      

    

    

  

   

  

  tyczny, usnwa zmerszcz 

Xi, piegi, wąęry, t ; 
brodawki, kurzajki 
padanie włosów. ific 
kiewicza 46. 

  

Zm legitymację 
akademicką L. a. 

4055 na imię Jerzego 
Zagórskiego stud. wydz. 

  

  

   
Dr. Edward 
Suszyński 

Spec. Niemoc płciowa 

1. 
  

  

       

    

    

  

RONA książkę woj- 
й у skową wydaną przez 

——————— Mieszkanie P. k U. Wino, rocz. 
Mieszkania 5-cio pokojowe, z wy- 1908 rar Indeks i 

4 — 5-cio pokojowe z godami, odremontowa- Dowód Osobisty na 
wygodami do wyna= ne, w centrum „miasta,imię Tadeusza Wart" 
jęcia. Kalwaryjska 31. do kwynajęcia. Wiado- mana, unieważnia się 

mość w Administracji.———————— 

choroby CE ARG praw. U. S. B, uniewa- 

KOLACJE Ji skórne. Przyjmuje o żnia się. 
9—12 i 3—6. LOKALE — 

mięsa Ul. Mickiewicza 30. 

  — 

В 

LOPP. 

  

PARODOS i KI ST L IS TIA AO DKA SET 

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
Na szynach stał pociąg, składają- 

cy się z lokomotywy, jednego luksu- 

sowego wagonu i wozu bagażowego. 
Lekomotywa była gotowa do odjazdu, 
z otwartych drzwiczek pieca padały 

czerwone błyski na ciemną masę po- 
ciągu. ) 

Desmond w krwawem šwietle po- 
znał człowieka, który go prowadził: 
był to Mathius, prawa ręka i Sekre- 

tarz dyrektora departamentu tajnego. 

Sekretarz wprowadził go do wygodne 
go coupe i w tejże chwili rozległo się 

zzewnątrz pociągu wołanie: „Gotowe“ 
Ktoś podniósł w górę czerwono - bia- 
łą latarnię. Pociąg ruszył zwolna. 

Na stoliku przy oknie przygotowa 
na była zimna kolacja: kurczęta z 
sałatą i butelka czerwonego wina. 

Przy sasiednim stoliku siedział si- 
wy pan, schylony nad jakiemiś foto- 
grafjami, a obok niego stało blaszane 
pudełko, od którego odbijało się świat 
ło dwóch lamp elektrycznych. 

— Najpierw niech się pan posili, 
panie majorze, — rzekł Mathius, — 
a potem pan Crooks zabierze się do 
roboty, bo czasu mamy niewiele . 

Morskie, słone powietrze pobudzi 
ło apetyt Desmonda, to też chciwie za 
brał się do jedzenia i wypił całą butel 
kę wina. Posilając się, rzucał ukrad- 
kiem spojrzenia w stronę dwóch obec 

nych mężczyzn. Mathius był typowym 
Anglikiem, jakich spotkać można set- 
kami w autobusach i tramwajach: ze 
wnetrzny jego wyglad nie dawał naj- 

mniejszego pojęcia o zawodzie, który 
uprawiał ten człowiek. Włosy gładko 
przyczesane zdawały się być przykle- 

jone do czaszki, niewielkie podstrzy- 

żone wąsiki, wilgotne niebieskie oczy, 

słowem — najbanalniejsza, jaką moż- 
na sobie wyobrazić, całość. 

Natomiast przyglądający się io- 

tografjom Crooks miał powierzchow- 
ność bardziej oryginalną: siwe włosy, 
uczesane na jeża, i czarna koźla bród- 
ka zwracały uwagę. 

— Mathius, — rzekł Desmond, 
ogryzając kostkę, — czy mógłbym 
wiedzieć, gdzie się my znajdujemy? 

— Niedaleko Londynu, panie ma- 
jorze. 

-- A dokąd mnie wieziecie? 
— Do Londynu. 
— A stamtąd? 
Mathius zakaszlał: 
— Nie wiem, sir. Na pana będzie 

tam czekał samochód, a ja mam roz- 
kaz pójscia spać. 

„Znowu nic nie wiem, co będzie 
dalej!" pomyślał rozdrażniony Des- 
mond, poddając się losowi, nie bez we 
wnętrznego buntu. 

Dyrektor był istotnie człowiekiem 
doświadczonym w swoim fachu i 
umiał przedsiębrać środki ostrożno- 
ści. 

— A to kto? — zapytał oficer po 
chwili, zapalając papierosa i ruchem 
głowy wskazując człowieka nad foto- 
grafjami. : 

— To p. Crooks, nasz ekspert w 
zakresie charakteryzacji i przebierania 
się. Jest to zdumiewający człowiek, 
panie majorze. Szef poleca mu nieraz 
wykonanie niezmiernie trudnych zadań 

аНаа 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto 
  

P. Crooks umie dostrzec i przyswoić 
sobie nietylko charakterystyczne cechy 
wyglądu człowieka, ale i sposób mó- 
wienia, chodzenia, poruszania się, za- 
chowywania się. Za każdym razem, 
gdy musimy użyć podstępu  przebie- 
rania się, pytamy o zdanie p. Croo- 
ksa. Jest on w takich wypadkach sę 

  
W świetle latarni 

wania małej stacji 
zobaczył zabudo- 

- kamizelki, 
dzią niezawodnym, czy udało się osiąg 
nąć podobieństwo, czy nie, Jeśli się 
nie mylę, p. Crooks, jest teraz zajęty 
studjowaniem pana majora.? 

Crooks podniósł głowę na sekun- 
dę i odrzekł krótko: 

— Tak jest. 

— | pan ma nadzieję, że uda się 
panu ucharakteryzować mnie? 

— Sądzę, że tak, mówiłem już o 

tem z szefem. Trzeba pana inaczej 

uczesać i musi pan zapuścić brodę. 
Jeśli pozatem pan wykona ściśle moje 
rady, to podobieństwo z tym człowie- 
kiem będzie bafdzo duże. 

To mówiąc, ekspert uderzył palca- 
mi po fotografji, którą podawał Des- 
mondowi. 

Była to fotografja człowieka czter 

dziestoletniego, typowego przedstawi- 
ciela kontynentu: krótka, ciemno - 
ruda bródka, nos prosty, złote binok- 
le, krótka szyja, krótko ostrzyżone wło 

sy... Desmond w milczeniu przeglądał 
jedną za drugą liczne iotograije Ba- 
zylego Belforda. Były tam zdjęcia naj- 
rozmaitsze, robione przez policję. 
Desmond był zdumiony: więc będzie 
musiał przeistoczyć się w tego człowie 
ka? Pokiwał głową powatpiewająco: 

stanowczo przy najlepszych chęciach 

nie można było znaleźć jakiegokolwiek 
podobieństwa między nim a tym kup- 
cem - szpiegiem. 

-— A teraz poproszę pana do są- 

siedniego przedziału, -— rzekł Crooks. 
— Znajdzie pan tam ubranie cywilne, 
proszę się przebrać, ale niech pan na- 
razie nie wkłada ani marynarki, ani 

krawata i kołnierzyka. Bo 
zabierzemy się nad robotą nad zmia- 

ną pańskiej twarzy. 
Pociąg szedł bardzo szybko, prze- 

cinając niby strzałą ciemności nocy. 
Ża chwilę Desmond powrócił w 

swem nowem ubraniu: miał długie 
ciemno-szare spodnie, białą koszulę, 

czarne skarpetki i trzewiki, w ręku 
trzymał niemodny już melonik, a na 
ramieniu miał przewieszone czarne 
palto z aksamitnym kołnierzem. 

Tymczasen: Crooks otworzył bla- 
szane pudełko i rozłożył na stoliku ca 
ły swój arsenał" peruki. kosmyki wło 
sów, kolorowe ołówki, farby i t.p. 
W prawym ręki trzymał maszynkę do 
strzyżenia włosów, a z kieszeni ma- 

rynarki wyglądały ostre końce noży- 
czek. 

Zawiązawszy na szyi Ocwooda ser do nich rozjaśniający płyn, , 
wetkę, zaczął strzyc jego gęste czar- 
ne włosy. 

— Hm! Nie wiedziałem, że pan 
jest taki czarny. Będę musiał pana 
przemalować. 

W zręcznych jego rękach praca po 
suwała się z zadziwiającą szybkością: 
palce jego poruszały się zwinnie i 
pewnie. Desmond z zaciekawieniem 
przyglądał się sobie w lustrze. Mahi- 
us palił papierosa w milczeniu, obser 
wując z kata robotę kolegi. Wagon 
kołysał się miękko na gładkich, rów- 
nych szynach. 

„, Ukończywszy pierwszą część ope- 
racji, Crooks zdjął serwetkę z szyi 
Desmonda, zanurzył ja w jakimś pły- 
nie i zawiązał na jego podstrzyżonej 
głowie. 

— No, a teraz włosy pana będą 
jasne. A tymczasem zmierzymy panu 
bródkę. Nie będzie pan potrzebował 
nosić jej długo. gdyż wkrótce odroś- 
nie panu własna. Będzie pan musiał 
zwilżać ją od czasu do czasu płynem, 
którv panu dam. 

Zręcznym ruchem nasmarował kle 
jem policzki majora i przykleił krótką, 
rudawą bródkę. Desmond nie mógł te 
raz ocenić swego wyglądu, gdyż 
Crooks cdsunął lustro va bok, mówiąc 

— Lustro przeszkadza mi bardzo, 
-- tłumaczył, podstrzygając fałszywą 
bródkę, — kiedy charakteryzuję ko- 
goś, mam zawsze w oczach oryginał, 
do którego ma być upodobniona dana 
osoba, a lustro rozprasza moją uwa- 

ge, mogę omylić się i zapomnieć. 
Skończywszy z brodą Crook pod- 

strzygł brwi Desmonda, zastosował i 

por 
tem przechylił głowę na bok i przez 
chwilę przyglądał się swemu dziełu. 
Następnie ołówkami zrobił kilka kre- 
sek koło nosa i oczu, starł je i znów 
narysował. Z blaszanego pudełka wy- 
dobył dwa nieduże płatki gumowe i 
rzekł jakby tłomacząc się. 

— Niema innej rady, tylko  be-- 
dzie pan musiał nosić czas jakiś te 
sztuczki w ustach, aby trochę wydąć 
policzki. Pan ma twarz owalną, a jego- 
mość, którym pan ma zostać, ma — 
okrągłą. Szyję zrobię paiu krótką i 
grubą przy pomocy niskiego i ciasne- 
go kołnierzyka. 

Ocwood posłusznie włożył gumo- 
we płatki do ust i podparł niemi poli 
czki. 

— To nie takie przykre, jak sądzi 
łem, —zauważył, — w każdym razi 
znośne! 

— Ato są pańskie binokle, -— ci 
nął dalej Crook, -— to kołnierzyk. Te- 
raz niech pan, ż łaski swojej, włoży 
resztę kostjumu, a wtedy sprawdzimy. 
jakie będzie ogólne wrażenie. 4 

Desmond wyszedł, włożył kołęą 
rzyk, marynarkę, palto z aksamitiy 
kołnierzem i przeszedł kilka razy przed 
Crookiem. 

— Chód, chód na miłość Boską, | 
chód! — jęknął Crook. — Niech pan 
pamięta, że pan ma już czterdzieście 
trzy lata, że urodził się pan i wycho” 
wał na kontynencie. Musi pan chodzić 
tak, jak chodzą Niemcy: palce na ze- 
wnątrz i mocno stąpać na obcasy... O|' 
tak! A teraz może pan spojrzeć na 
siebie. 
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