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' Drobiazgi polityczne Zakończenie rokowań polsko- 

   

NOWA KAMPANJA POLITYCZNA W Z.S.S.R— WYBORY DO RAD 

WYSTĄPIENIE AUSTRJI PRZECIW „ANSCHLUSSOWI* 

Prasa sowiecka po zakończeniu 

słynnego procesu, dotyczącego gru- 

py przemysłowców, zajęta jest obec- 
nie sprawą wyborów do rad. Central- 

ny Komitet Wykonawczy  Z.S.S.R. 

ogłosił w tych dniach odezwę, podpi- 

saną przez prezesa Kalinina i sekre- 

tarza Enukidze, w której zauważyć 

się daje silniejsza tendencja politycz- 

na, aniżeli podcząs wyborów  ostat- 

nich. „Obecnie, w związku z zaostrze- 

niem się walki klasowej w państwie 

— mówi odezwa — podjąć należy 

w tym kierunku baczniejszą uwagę”. 

Według zdania kół rządzących pań- 

stwem, wybory do rad winny iść pod 

znakiem ścisłego wykonywania rozka- 
zów partji komunistycznej i władz. 

Kontrolując pracę rad, największą uwa 

gę należy zwracać na walkę z odchy- 

leniem od wytycznego kierunku po- 

litycznego -— kierunku partji komuni- 

stycznej, — przedewszystkiem z od- 

chyleniem „na prawo*, jako najbar- 

dziej niebezpiecznem. 

Te słowa Kalinina są najlepszym 

dowodem, że plany Stalina w kierun- 

ku osłabienia kolektywizacji nie będą 

zrealizowane. 

Wodzowie ruchu komunistycznego 
» w Z.S.S.R. zdecydowali się przepro- 

wadzić nowe doświadczenie, zmie- 

izające do zupełnej reorganizacji ży- 

cia ekonomicznego na nowych  pod- 

stawach przystosowując do. realizacji 
tych planów, całe życie wewnętrzne 

7.5.5.К, 

Rady, jako organy dyktatury pro- 

letarjatu, winny stać się w rzeczywi- 

stości organizatorami socjalistycznego 

współzawodnictwa w. kolektywizacii 
miljonowych mas włościańskich. Nie- 

docenianie politycznego znaczenia 

obecnych wyborów do rad — mówi 

/ Kalinin — jest jednym z najgorszych 

objawów oportunizmu w praktyce. 

Wybory do rad winny stworzyć 

dla Stalina nowy aparat dla zrealizo- 

wania jego polityki w kraju. Dla 

osiągnięcia tego celu, zwolennicy dyk- 

tatora używają wszystkich możliwych 

środków, wobec czego  niemoźliwem 

jest spodziewać się, aby wybory 

przeprowadzone były pod znakiem 
swobody głosujących. Te same rezul- 
taty mogłyby być osiągnięte, gdyby 

Stalin zamiast wyborów mianował 

osobiście swych zwolenników  człon- 
kami rad. Rzecz jasna, że cała kam- 
panja polityczna w związku z wybo- 
rami jest wyłącznie propagandą do- 
tychczasowej linji politycznej dyktato- 

ra Rosji. 

* % ® 

Nastroje polityczne w Austrji zu- 
pełnie się uspokoiły. W wyniku wy- 
borów uwidacznia się coraz  jaskra- 
wiej porażka zwolenników polityki 
faszystowskiej i elementów  radykal- 

nych. Gabinet Endera nie ma powo- 
dów do obawy ze strony austrjackiej 
partji radykalnej. WW ' stronnictwie 
chrześcijańsko-socjalnem, zyskują co- 
raz bardziej na sile grupy umiarko- 

_ wane, zaś Heimwchra, która w ostat- 
nich wyborach straciła znaczną ilość 

mandatów, okazuje mocne  przygnę- 
bienie. : 

Najlepszym dowodem obecnych 
nastrojów i pewnego stanowiska nie- 
których obozów politycznych, jest 
przemówienie przywódcy Heimwehry 
Starhemberga, wygłoszone w gro- 
nie swych zwolenników. Przed wy- 
borami Starhemberg ostro występo- 
wał przeciwko  socjal-demokratom i 
zwolennikom marksyzmu. Co się ty- 
czy odchylenia w stronę narodowych 
Socjalistów, jak to było planowane, 

Przez Hitlera w Niemczech, nie mo- 
gło być żadnej kwestji, ponieważ 
Wszyscy dobrze pamiętają współpra- 
cę Hitlera ze Starhembergem i udział 

tego ostatniego w powstaniu hitlerow- 

skiem w Niemczech. 
W mowie swej określił Starhem- 

berg swój kierunek jako bardziej 

umiarkowany. Zaznaczył, że nie bę- 

dzie przeciwdziałał polityce gabinetu 

Endera, wszelkie bowiem dążenia 

antyrządowe mogłyby spowodować 

przewrót gospodarczy w Austrji. Dro- 

ga gwałtu musi być porzucona, zwy- 

cięstwo odniesione być może jedynie 

orężem ducha. Puste demonstracje i 

okrzyki nie utrwalą podstaw państwa. 

Między Fieimwehrą w  Austrji a 

hitlerowcami w Niemczech niema po- 

rozumienia. Rozłam miedzy Niemcami 

a Austrją jest niekorzystnym dla Star- 

hemberga. W przemówieniu swem po- 

ruszył kwestję „„Anschlussu* i wypo- 

wiedział się w ostrych słowach prze- 

ciw połączeniu Austrji z Rzeszą nie- 

miecką, zaznaczając przytem, że po- 

łączenie to nie byłoby wcale dla Au- 
strji korzystne. Po niedawnym  wy- 

wiadzie Schobera, udzielonym  kore- 

spondentowi „Intrasigeantu“, który z 

przyczyn  wewnętrzno-politycznych 

został zdementowany, mowa  Star- 

nemberga jest drugiem wystąpieniem 

Austrji przeciwko „„Auschlussowi*. 

P. 
  

Profesorowie Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego 
WOBEC SPRAWY BRZEŚCIA 
WARSZAWA. 18-XII (tel. wi. „Slowa“) 

W prasie opozycyjnej ukazał się łist gro- 
na profesorów Uniwersytetu  Jagieliońskie- 
go, w którym podpisani zwracają się do 
proi. Krzyżanowskiego, jako tego, Który 
„piastując miandat poselski, ma możność 
bezpośredniego wpływu na sprawy publicz- 
ne, a zarazem przyjmuje za nie współod- 
powiedzialność". odkreślają dalej podpi- 
sani że w szczególności im, „jako wycho- 
wawcom, jako elicie intelektualnej, jako 
tym, którzy składali przysięgę wiernej służ- 
by i dbałości o całość Rzeczypospolitej, nie 
wolno pominąć obojętnie sprawy  Brze- 
ścia", poczem przedstawiają w streszcze- 
niu wiadomości o losie więźniów w Brze- 
ściu. 

Patępiając te fakty ze stanowiska ludz- 
kości i oceniając je jako ciężką krzywdę, 
wyrządzorą Polsce, dają wyraz  przekona- 
niu, że prof. Krzyżanowski „uczyni wszyst- 
Ko, co jest w jego mocy, dla naprawienia 
krzywd, ukarania przestępców i zapobie- 
żenia powtórzeniu się w Polsce podobnych 
wypadkow *, i zaznacza wreszcie, że trud- 
ności, jakie w tej walce napotkać może, 
nie zwalniają go od odpowiedzialności mo- 
rulnej. „Odpowiedzialność ta, nie jest tyl- 
Ło sprawą osobistą. Skoro należy Pan do 
Grona Profesorów Uniwersytetu  Jagielloń- 

  

skiego". ` 
List podpisali: X. dr. jan Fijałek, Wła- 

dvsławSzafer, Emil Godlewski, Ignacy 
Chrzanowski, Stanisław Kot, Jan Nowak,. 
Stanisław Zaremba, Tadeusz Sinko, Kazi- 
mierz Nitsch, Adam Heydel, Jan  Dąbrow- 
ski, Romzn Grodecki, Ludwik Piotrowicz. 
Leon Sternbach, Tadeusz Kowalski, biskup 
Michał Godlewski, Stanisław  Maziarski, 
Henryk Hoyer, Maksymiljan Rutkowski, ks. 
Konstanty Michalski, Witold  Rubczyński, 
Zdzisław Jachirwiecki, Władysław  Folkier- 
ski, Raiai Tautenschlag, Władysław Wol- 
ter, Jerzy Smoleński, Tadeusz Szydłowski, 
X. Antoni Bystrzynowski, Tadeusz Lehr- 
Spławiński, Jan M. Rozwadowski, Karol 
Dziewonski, X. dr. M. Sieniatycki. Wiady- 
sław Natanson, Stefan,  Kreutz, Wacław 
Sobieski, Ks. józeś Archutowski, Feliks 
Rogoziński, Tadeusz Banachiewicz, Reman 
Dvboski, Wacław Lednicki, Stanisław Węd- 
kiewicz, Wiadyslaw Semkowicz, Kazimierz 
Majewski, Stanisław Windakiewicz. 

> Prof. Krzyżanowski, zapytany w spra- 
wie tego listu przez dziennikarzy krakow- 
skich. oświadczył, iż odpowiedź swoją 
przedstawi jutro wobec dziennikarzy kra- 
kowskich, zaznaczył jednak, iż do czasų, 
zanim sprawa Brześcia nie zostanie miaro- 
dainie wyświetlona przez sady, nie będzie 
mógł zajać żadnego stanowiska. 

  

LOTNIK, MAJOR KUBAŁA OSADZO 
NY W WIĘZIENIU 

WARSZAWA. 18-XII (tel. wł. „Sło 
wa”). W dniu dzisiejszym osadzony 
został w więzieniu wojskowem przy 
ul. Dzikiej znany lotnik mjr. pilot Ku- 

bala. Powodem aresztowania jest nie- 

subordynacja wobec swych przełożo- 

nych. 

NAJWIĘKSZE WYGRANE 
W drugim dniu ciągnienia drugiej 

klasy 22-giej Polskiej Państwowej Lo- 
terjj Klasowej główna wygrana 100 
tys. zł. padła na Nr. 190899. 

wc 
Piątek 18 grudnia 1930 r. 
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Opłata pocztowa uiszczoca ryczałtem. 
Reuakcja rękopisów niezamówienych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bniet Kolejowy.    GRODNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

KLECK — Sklep „jednošė“, 

pie: Zagraniczne 

litewskich 
BERLIN. PAT. — Delegacja polska i litewska, zebrane w Berlinie 

na konierencji w sprawie zawarcia umowy 0 małym ruchu granicznym i po- 
granicznej komunikacji wodnej, wydały w dniu 18 b. m. następujący wspól- 
ny komunikat: 

Konierencja polsko-litewska odbyła dziś o godz. 5 po poł. trzy kolej- 
ne posiedzenia, tytm razem w poselstwie litewskiem. Obie delegacje posta” 
nowiły spotkać się 16 stycznia 1931 roku w Genewie w celu ukonstytuo-; 
wania dyskusji w sprawie projektów, dotyczących załatwiania incydentów) 
i zatargów, które mogłyby wyniknąć na granicy polsko-litewskiej, oraz aby 
przygotować w myśl rezołucji Ligi Narodów z dnia 18 września 1930 rokif 
sprawozdanie dla władz. Na propozycję delegacji litewskiej rozpatrywanie 
projektu, dotyczącego umowy © małym ruchv na granicznych odcinkach 
wodnych, odroczono poza najbliższą sesję Rady Ligi. Na tem obecna konie- 
rencja polsko-litewska w Berlinie została zakończona. 

Zgon posła niemieckiego w Warszawie 
BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy w miejscowości St. Błovien zmarł 

znajdujący się tam aa kuracji posei niemiecki w Warszawie Ulrich Rau- 
scher, przeżywszy lat 46. 

  

* * * 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 b. m. dyrektor protokółu dyplomatycznego 
Ministerstwa spraw zagranicznych p. Karol Romer udał się do poselstwa niemieckiego, 
gdzie złożył w imieniu rządu polskiego na ręce charge d'atfaires niemieckiego w War- 

szawie p. von Rintelen kondolencję z powodu Śmierci posła inemieckiego w Warszawie 

p. Ulricha von Rauschera. 
т % * 

BERLIN. PAT — Wiadomość o zgonie posła niemieckiego w Warszawie Ulri- 
cha von Rauschera nadeszła do Berlina w godzinach rannych i wywołała powszechnie 
silne wrażenie. Prasa popołudniowa poświęca zmarłemu obszerne nekrologi, w których 
kładzie nacisk na rolę zmarłego posła w zakresie stosunków polsko-niemieckich w cia 
gu ostatnich 8-miu lat jego urzędowania. — Pierwsze oznaki choroby posła Rausche- 
ra ujawniły się mniej więcej przed trzenia, czterema Z: Były to symptomy 
zapalenia gardła połączone ze stanem gorączkowym. Okazał się konieczny wyjazd do 
sanatorjum, gdzie pos Rauscher pozostawał do chwili śmierci. W ostatnich dniach 
pos. Rauscher nie mógł mówić i porozumiewać się z personelem sanatorjum jedynie 
na pismie. Choroba nabrała charakteru niezwykle ostrej gruźlicy gardła i płuc, wobec 
bec czego wszelkie ZE nie odniosły skutku i we czwartek o godz. 5 rano pos4 
Rauscher zmarł. Przy łóżku chorego do ostatniej chwili znajdowała się jego, małżonka. 

Kto będzie następcą posła Rauschera? 
BERLIN PAT. — Według informacyj „Nachtausgabe* nominacja nowego posła 

mesk w Warszawie ze względu na silne rozdźwięki w stosunkach politycznych, 
między Polską a Niemcami, staje się pilną koniecznością i pociągnie za so! znaczne 
zmiany na niemieckich płacówkach dyplomatycznych w państwach wschodnich. 

Oświadczenie nowego premiera Francji 
PARYŻ. PAT. — Oświadczenie rządowe, odczytane przez premjera 

Steega w Izbie deputowanych i przez min. Cherona w Senacie głosi, iż ga- 

binet prowadzić będzie politykę uspokojenia i przeciwstawi się wtrącaniu 

się finansjery do polityki. Co do polityki wewnętrznej, oświadczenie rządo 

we wypowiada się za organiczną akcją międzynarodową w dziedzinie go- 

spodarczej i wspólnym wysikiem w kierunku wprowadzenia w życie obo- 

wiązujących zasad rozjemstwa, bezpieczeństwa i rozbrojenia. 

Zdrowie Poincare go 
PARYŻ. PAT. — Wydany w dniu 18 b. m. rano biuletyn 0 zdrowiu 

Poincarć'go stwierdza polepszenie się stanu chorego. Następny biuletyn 
wydany będzie rano po konsultacji lekarskiej. 

Wystąpienie Labour Party w sprawie 
Małopolski 

LONDYN. FAT. — 52 posłów z Labour Party podpisało petycję do 
Ligi Narodów, wzywającą sekretarza Ligi sir Eryka Drumonda do przedło- 
żenia Radzie sprawy akcji pacytikacyjnej w Małopolsce Wschodniej. W 
związku z tem, wczoraj pe południu poseł Kenworthy zapytywał w parła- 
mencie spraw zagranicznych Hendersona, jakie jest stanowisko rządu w 
powyższej sprawie. Minister powiedział jak następuje: Otrzymałem odpi- 
sy deklaracji i rozważyłem je bardzo szczegółowo. Nie mogę czynić żadnych 
ogólnych uwag rządowi polskiemu w sprawie zwolnienia więźniów poli- 
tycznych, ponieważ nie mam wystarczających podstaw, do tego rodzaju 
interwencyj w sprawy wewnętrzne innego państwa. Jeżeli chodzi o sprawy 
mniejszości ukraińskiej, to petycje zostały przedłożone sekretarjatowi ge- 
neralnemu Ligi Narodów w należytej formie i wraz z uwagami rządu pol- 
skiego będą szczegółowo rozpatrzone. Myślę, że uwagi rządu polskiego bę-, 
dą nadesłane na czas tak, że można będzie zająć się tą sprawą w czasie nai- 

bliższej sesji Rady Ligi, t. j. w styczniu 1931. 

Sytuacja w Hiszpanii 
MADRYT. PAT. —— Komunikat urzędowy donosi, że sytuacja uległa poprawie 

w wielu miejscowościach. Tylko w prowincji Murtia doszło do nowych zamieszek, 

wskutek czego wysłano na miejsce nowe oddziały żandarmerji. W miastach: Elda, Mo- 
novar, Novelda, Alicante wybuchły zaburzenia strajkujących, które przerwały komu- 

nikację kolejową i telegraficzną. 

  

- Straszliwy wybuch w fabryce 
TULUZA. PAT. — W okolicach miasta w jednej z fabryk, przetworów chemicz 

nych nastąpił wybuch, wskutek którego 7 robotników zostało zabitych, 10 odnio< 
sio rany. 

Marszałek Piłsudski wBordeaux 
BORDEAUX. PAT. — Pociąg, którymi jedzie Marszałek Piłsudski, 

przybył do Rordeaux we czwartek o godz. 6.35. Marszałek, który spał je- 
szcze, nie wyszedł na peron, gdzie zebrali się liczni przedstawiciele władz 
cywilnych razem z konsułem honorowym de Corsades i sekretarzem konsu- 
latu Sławińskim. Wśród osób, które przybyły powitać Marszałka, znajdo- 
wał się płk. Bouie, były attache wojskowy trancuski w Warszawie, Graz 
proi. Carmena de Almeyda, prezes miejscowej grupy Stowarzyszenia Przy- 
jaciół Polski. Przybyłe na dworzec delegacje przyjął ambasador Chłapow- 
ski w towarzystwie attache wojskowego płk. Błeszyńskiego. Wagon Mar- 
szałka odprowadzono na tory zapasowe. Niewiadomo jeszcze, czy Marsza+ 
iek wyjedzie na miasto, czy pozostanie na stacji do przybycia ekspressu, 
do którego przyczepiony zostanie wagon salonowy Marszałka. 

  

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Z. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgatnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza iż 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasie) 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 
WARSZAWA — Т-мо Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

F. Juczewske 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co . 
a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Interpelacja brzeska Seim Rzeczypospolitej 
Na ostatniem posiedzeniu Izby WNIOSKI „BRZESKIE* NA KOMISJI 

Poselskiej została złożona interpela- PRAWNICZEJ SEJMU. 

cja posłów opozycyjnych (P.P.S., Ki WARSZAWA. 18-XII (tel. wł. „Sło 
bu posłów chłopskich, N. P. ka ° ма“). Dziś odbyło się posiedzenie 
D.) w sprawie OB „B. PO” komisji prawniczej Sejmu. Na prze- 
E NONE BE elacie o Wodniczącego powołano pos. Cara, 

w Brześciu litewskim. mierperację tę Graz dokonano. przydziału refertaów. 
Paa MORE. ... . Między innemi referat w sprawie 

poz 2 UA yć pio dwóch wniosków  „brzeskich* t. į. 
Ah - as a a postów. wniosków klubu narodowego i klubu 
dalej zaś interpelacja głosi: ‚ ukraińskiego przydzielono pos.  Pas- 

„Aresztowanych policja państwowa 1 cbalskičimi 
żandarmerja wojskowa, w zamkniętych ka- mu. : 
retkach uwiozła w niewiadomym dla nich Przedstawiciele Klubu Narodowe- 
kierunku. Aresztowanego a H. Liberma- go wysunęli kandydaturę pos. Nowo- 
na w drodze poza Siedlcami asystujące 5 5 ая 
władze policyjne i żandarmerja zbiły do dworskiego sa koreferenta, „jednak 
nieprzytonności, zadając mu dwadzieścia przewodniczący pos. Car oświadczył, 
przeszło A ran, a Po je- że koreferent nie będzie wybrany. 
szcze stwierdził na jego ciele siedzący z т у = 
nim w celi współaresztowany p. Karol Po- Pos. Nowodworski domagał A 

piel. aby referent w ciągu dwóch tygodni 
Do aresztowanych zastosowano  zao- przygotował sprawozdanie dla komi- 

strzony A HA Z: nie stosowa- sji, Referentepos. Paschalski oświad- 
ny nawe О ezerterów. A » >: Dh + SA 

Do ludzi zajmujących wysokie stanowi- czył, że podejmie „Się przygotować 
ska, w społeczeństwie polskiem, zarówno sprawozdanie w ciągu trzech tygod- 
żandarmi, jak i oficerowie odzywali się z ni. Gdy pos. Trąmpczyński zażądał 

określenia terminu następnego posie- 
dzenia komisji, przewodniczący pos. 
Car oznajmił, że wyznaczanie termi- 
nu posiedzeń należy do przewodni- 

reguły przez „ty”, obrzucali ich  najordy- 
narniejszem: wyzwiskami i używali do naj- 

czącego i trudno w tej chwili wyzna- 

bardziej ciężkich i ordynarnych robót. Aresz 
towani byli posłowie używani byłi do czy- 
szczenia szmatą lub krótką miotełką, a więc 
prawie gołęmi rękami, ustępów, do mycia 
podłóg 1 korytarzy pod nadzorem żołnie- & ZARZ KŻ 
rzy do tego Stopnia, że nieprzyzwyczajeni CZYĆ termin, zanim referat nie jest 
do tych robót omdlewali wprost ze znuże- Opracowaiy, może bowiem się zda- 

1zyć, iż referentowi nie uda się na 
czas przygotować referatu. 

Po tem oświadczeniu pos. Zwie- 
rzyński zgłosił protest, w którym pod- 
kreślił, iż po odrzuceniu kandydatury 
koreferenta, upada jakoby możliwość 
załatwienia wniosków wszechstronnie. 

nia. 
Do dnia 9 listopada 1930 r. aresztowa- 

ni otrzymywali wikt, który obliczony byl 
na specjalne ich głodzenie i nie odpowiadał 
ani żadnemu w tej mierze przepisowi, ani 
dotychczasowym zwyczajom. 

ajstraszniejszem jednak ze wszystkie- 
go było wyrafinowane znęcanie się fizycz- 
ne i moralne nad aresztowanymi. 

MW nocy z dnia 9 na 10 października 
1930 r. kłucznik wyprowadził p. Karola 
Popiela przez oświetlony korytarz do kan- 
cełarji za która znajdowała się ciemna, 
pusta sala. W drzwiach stał kapitan Dep. 
Uzbr. M. S W. Gdy p. Popiel, na rozkaz 
kapitana, wszedł na próg ciemnego poko- 
lu, porwany został przez kilka rąk. jeden 
żandarm chwyci! go za głowę, drugi za 
nogi pod kolana i w ten sposób rzucono 
go na stołek. Na krzyże narzucońo mu 
mokrą płachtę, a gdy krzyknął:  „Bójcie 
się Boga”, — otrzymał pierwsze uderzenie 
jakiemś żelaznem narzędziem, prawdopo- 
dobnie stemplem od karabina. Uderzeń ta- 
kich otrzymał p. Popiel conajmniej trzy- 
dzieści. W trakcie bicia howiem zemdłał, a 
odzyskawszy chwilowo świadomość,  sły- 
szał jeszcze liczenie „dwadzieścia pięć”, a 
następnie po paru sekundach rozkaz „stać” 
— potem bicie przerwano Towarzyszacy 
tej egzekucji „kapitan odezwał się do ska- 
towanego: „cieszyć się, że tak mało, na- 
stępinym razem Marszałek Piłsudski każe 
kulę w ieb”. 

Skatowanego p. Popiela podając z rąk 
do rąk sprowadzono z kilkunastu stopni 
do celi piwniczej gdzie został przetrzyma- 
ny przez kilka dni. 

Egzekucji nad p. Popielem towarzyszył 
kapitan Mieczysław Kędzierski. Do celi, do 
której został p. Popiel wtrącony po pobi- 
ciu, wchodziło ponadto: Edward Gorczyń- 
ski z dawnych drużyn strzeleckich. 

W czasie stosowania bicia, z reguły 
puszczano w ruch motor dla wyciągu wo- 
dv, aby jego warkotem stłumić jęki kato- 
wanych ofiar. Doszło do tego, że odezwa- 
nie się warkotu motoru, było oznaką dla 
vwięzionych, że któryś z nich poddany 
jest znowu katuszom bicia. 

Obok tych fizycznych tortur przechodzili 
aresztowani cięższe bodaj jeszcze tortury 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ KOMISJI 
SKARBOWEJ. 

WARSZAWA. 18-XII (tel. wł. „Sło 
wa”). Przed południem ukonstytuo- 
wała się skarhowa komisja sejmowa. 
Na przewodniczącego powołano prof. 
Krzyżanowskiego, _ eraz _ dokonano 
przydziału reteratów. Między innemi 
referat o Monopolu Zapałczanym i 
pożyczce zagranicznej przydzielono 
pos. Glińskiemu (B.B.). 

SĄD KOLEŻEŃSKI KLUBU B.B. 
WARSZAWA. 18-XII (tel. wi. „Słowa”) 

Ww klubie B.B. ukonstytuował się sąd ko- 
leżeński. Przewodniczącym obrano sen. 
Everta na zastępcę sen. Lovenhertza a na 
sekretarza sen. Hubicką. 

  

Armia polska otrzyma 
paradne mundury 

WZORY DLA PIECHOTY I ŻAN- 
DARMERJI JUŻ GOTOWE 

Biuro historyczne MS. Wojsk — о- 
piacowało nowe wzory mundurów pa 
radnych dla oficerów, podoficerów ' 
szeregowych wojsk polskich, Wzory 
mundurów dla żanda”merji i piechoty 
zostały już zatwierdz-ne i w krótkin: 
czasie zostaną wprowadzone przede: 
wszystkiem w oddziałach, mających dachowe, aresztowani pozostawali pod | : = 

ustawiczną grozą śmierci. kontakt z reprezentacją. a więc w 
Ażeby świadomość tej groźby pod- pierwszym rzędzie ctrzymają nowe 

fzymac w uwięzionych, inscenizowano od 
czasu do czasu fikcyjne egzekucje. 

I tak, w pierwszych dniach pażdzierni- 
ka 1930 r do celi, w której siedział dr. Li- 
berman i p. Popiel, wszedł oficer i wyda- 
iąc rozkaz: „ubrac płaszcze” zazał im pójść 
ze sobą. Na zapytanie p. Popiela, czy mo- 
że zabrać ze sobą chleb, oficer odpowie- 
dział: „nie będzie wam już nic więcej po- 
trzeba”, przyczem wykonał odpowiedni 
ruch ręką. Obaj więźniowie przeprowadze- 
ni zostali do celi na dole, w której odby- 
wały się normalne rewizje. Cela była pusta, 
siernik z łóżka wyjęty, na podłodze roz- 
rzucona słoma. Wprowadczeni tam ar. Li- 
berman i p. Bopiel, przekonani byli, że cze- 
kają na wykonanie na nich egzekucji. Pó 
chwili usłyszeli w sąsiedniej celi ruch ! kro- 

ki, a potem donośny głos: „odwrócić się 
do ściany” i dwukrotny suchy trzask, jak- 
by dwa wystrzały. W najwyższem  przed- 
śmiertneim zdenerwowaniu czekali teraz na 
swoją kolej. Po upływie dość długiego 
czasu, w powolny Sposób zaczęto otwie- 
rać ich cełę, do której weszły trzy osoby 
z oficerem. Znowu zabrzmiał głos: „od- 
wrócić się do ściany”, byli przekonani, że 
nastąpią strzały. Skończyło się tylko na 
rewizji. s % 

Do stosowania tych tortur lub dozoro- 
wania nad ich stosowaniem używani byli 
oficerowie, którzy w tym celu specjalnie 
odkomenderowani zostali ze swych oddzia- 
łów do Brześcia f 

W ten sposób odkomenderowani zostali: 

1) płk. Kostek-Biernacki, d-ca 38 p. p. 

mundury oddziały zarik+we Prezyden 
t1 Rzeczypospolitej, c. ma nastąpić w 
ciągu stycznia 1931 następnie zaś od- 
dz'ały, które będą występowały w uro 
zvstošciach. Й 
. Mundur paradny riechoty składa 

Się z rogatywki doś: wysokiej z żół- 
tym otokiem nad daszkiem, ze słoń- 
cem w otoku z orłem pośrodku. Ro- 
gerywka zaopatrzona będzie w kite 
Łiałą dla oficerów, a czerwoną dla 
szeregowych, oraz bia*a i czerwoną z 
b:zegów dla podoficerów. 

Następnie mundur składać się be- 
Gzie z ułanki z żółłami rabatami i 
žėitym kolnierzem. Ut aka koloru gra 
natowego i takiegoż koloru spodnie z 
lampasem żółtym, podwójnym dln ofi- 
cerów, a pojedyńczym dla podofice- 
rów. 

Mundur dla žandarmeiji będzie się 
przedstawiał następuj ;co: hełm (wzór 
z 1831 roku odpowiednio żmodyliko- 
wany), na grzehieniu nełmu końske 
kita biała dla oficerów, a czerwona 
dla szeregowych, kurtka, czyli kolet, 
podobny do austrjackiego wafienroka 
na kołnierzu sukno czerwone, na na- 
ramiennikach buljony i pas srebrnv, 

   

z Przemyśla; = Е 
2).ppłk. Ryszanek z Wyższej Szkojy Darwa koletu i spodni jasno - niebie» 

Wojennej; ko - szara (błękit iasny), spodnie 
3) mir. Gorczyński Edward ze służby barwy jasno - błękitro - szarej z lani- 

łączności; pasem czerwonym poiedyńczym dla 
4) mir. sap. Perko Stanisław, zastępca podoficerów, a podwójnym dla ойс - 

EE szkoły: oficerów — TEZETWY W rów, przez ramię na pasku srebrna ła- 
; Indians 

5) kpt. Majta z 20 pułku artylerji polo- Gownica. 
wej: 

6) kpt. Kędzierski Mieczysław z Depar- WERPREZOEROWZEOW WPRO 
tamentu Uzbrojenia Min. Spr. Wojskowych. 
i _ W końcu interpelacji podpisani zapy' - 
nią: 

1) Co Pan Premier zamierza uczynić. 
by winnych pociągnąć do odpowiedzialno- 

ści i wymierzyć im zasłużoną karę; 
2) jakie kroki zamierza przedsięwziąć 

by na przyszłość uniknąć podobnego po- 
gwałcenia prawa, wobec obywateli pań- 
stwa. 

       



ECHA KRAJOWE Przeciwk 
  

GRODNO 
— Miejskie Muzeum Przyrodnicze. W 

1909 roku wyemigrował ż Grodna syn tego 
miasta p. Stanisław Żywno, w walce o byt 
tułał się po rozmaitych krajach i miastach, 
wreszcie znalazł się w Anieryce w stanie 
Connecticut gdzie na Uniwersytecie We- 
sleyan zaprawiał się pod kierownictwem pro- 
iesora Wood a w sztuce zbierania i zacho- 
wywania okazów przyrodniczych 

W 1924 roku p. Żywno powrócił do 
Grodna przywoząc zebrane na drugiej pół- 
kuli zbiory, w iłości ponad 300 egzemplarzy 
które ofiarował miastu Grodnu. Rada Miej- 
ska miasta Grodna, oceniając zasługi oii 
rodawcy, który, na drugiej półkuli pracując 
o swem mieście rodzinnem nie zapominał 
i pe powrocie do kraju swe bogate zbiory 
Grodn:: cfiarował, postanawiła utworzyćmiej 
skie Muzeum Przyrodnicze powołując na 
kierownika Stanisława Żywko. 

Uroczystego otwarcia muzeum dokonano 
w gmachu miejskim przy ul. Dzielnej w 
1926 roku. Wspomniane muzeum mieści się 
w niezbyt wielkim lokalu specjalnie na ten 
tel przystosowanym. : A 

Chlubą muzeum grodzieńskiego jest nie - 
zmiernie bogata kołekcja motyli, które zo- 
stały zgromadzone niemal z calego Świata, 
mięzdzy innemi zauważyliśmy motyle z Anie 
ryki, . wyspy Ceilonu, * td.'a co za „oka- 
zy, co za barwy i gra kolorów tego niepo- 
dobna opisać. i 38 

Takich motyli nie wdziałem ani w Wilnie” 
ani w Poznaniu, nie wiem może inne miasta 
polskie posiadają podobne, śmiem jednak w 
to wątpić 4 4 

Również bogaty dział przedstawia mine- 
ralogja i konchologia, zauważyłem między 
innemi zbiór minerałów z Uralu i Sybetji, 
konchy z Afryki i Nowej Zejlandji i t. d. 
Imponująco przedstawia się dział ptaków 
błotnych, zarówno krajowych jak i egzo- 
tycznych z Japonji, Brazylji i t.d. zgromadzo 
no znaczną ilość ptaków drapieżnych zwła 
szcza orłów, wreszcie innych ptaków, jaj, 
gniazd z jajami. 

Również zapoczątkowano kolekcjonowa- 
nie ryb, ptaków i gadów zarówno w stanie 
zakonserwowanym jak i wypchanym, wiesz 
cie pewne grupy działu ssaków też licznie 
są skompletowane, zwłaszcza gryzonie, ła- 
sice. 

Grubego zwierza też nie brak w Gro- 
dzieńskiem Muzeum Przvrodniczem,  Zau- 
ważyliśmy niedźwiedzia, wilki, dziki, bobry, 
rysie, żbiki i t. d. Organizatorom muzeum 
należy się wielkie uznanie że niet"lko stale 
gromadzą wciąż nowe okazy, ale zapewniają 
okazom odpowiednie przechowanie zapew- 
niajace trwałość wystawionych eksponatów. 

Tak starannie spreparowanych i pieczo 
łowitościa przechowywanych motvli*nie wi- 
działem jeszcze. zbiory te mieszcza sie w 
gablotkach oszklonych stólików, pojedyńczy 
okaz motyla umieszcza się bez nakłówanią 
w szklanym nudełeczku: zbiory  mineralo- 
giczne, muszle, skamieliny, w dębowych sza 
fach oszkolonych, na szklanych półkach, ró- 
wnież wierzch tvch szafek jest szklany, co 
daje należyte oświetlenie eksponatów. Dla 
łatwej orfćntacji zwiedzających napisy na 
okazach krejowych umieszczone sa na kart- 
kach koloru białego, zagranicznych i egzo- 
tycznych na kartkach koloru niebieskiego. 
Zarówno gahłotki jak i szafy sa ustalonego 
typu i wielkości, wskutek czego — całość 
daie mile : dodatnie wrażenie. W ma- 
łym lokalu muzeum zaczvna być ciasno i 
prawdopodobnie w naibliższym już czasie 
trzeba bedzie pomyśleć o daniu muzeum 
cbszernieiszego pomieszczenia, с 

Zachodzimy do pracowni gdzie znajduje- 
mv kierowrika muzeum p. S Žvwno. zaie- 
tego nad preparowaniem nowego okazu; 
dowiadujemy sie, że muzewm utrzymuie się 
wyłacznie z subsvdjum::miasta (15000 zł. 
roczniey, personel muzeum składa się z 
trzech csób: kierownika, sekretarza, i woż- 
nego 7 ksiag muzenm wynika. że muzeum 
zwiedziło paru delegatów Ministerstwa WR 
i OP, kilku rrofesorów Uniwersvtetu, zna- 
ny polski podróznik F. A. Ossendowski, kil- 
ka wwcieczek szkolnych ze l_wowa, Warsza- 
wy, Krakowa. 

W każdym razie zainteresowanie muze- 
ien stanowczo za małe w porównaniu do 
znaczenia jakie posiada nie tylko dla Girod- 
na i do roli jaką įuž dzis spełnić może. 

  

      

  

  

   

  

   

  

  

Muzeum dostępne jest dla zwiedzających 
codziennie. 

A. Kozłowski. 

NIEŚWIEŻ 
—— Sejmik. 1l-go odbyło się posiedze- 

nie Sejmiku. — Na początku na wniosek 
przewodniczącego uczczońo przez powstanie 
parrięć zmarłego inspektora samorządowe- 
go śp. Franciszka Miłkowskiego. — Następ, - 
nie Sejmik uchwalił dodatki do podatków i 
opłat państwowych, oraz podatki samoist- 
ne na rok budżetowy 1931 — 3. wysokość 
podatków pozostała niezmieniona w poró- 
wnaniu z rokiem bieżącym. W dalszym ci 
gu uchwalono przelewy budżetowe z pozy 
cji na pozycję, oraz potwierdzeno niektóre 

    

   
   

  

uchwały Wydziału. Między innemi Sejmik 
postanowił wystąpić z Wojewódzkigo Związ 
ku Opiekuńczego z powodu zbyt wysokich 
cen za ttrzymanie dzieci, udzielił gwaran- 
cji miastu Nieświeżowi na pożyczkę 25 tys. 
Zi. w Pol. Banku Komunalnym, wreszcie 
przedłużył okres ulgowy przy płaceniu po- 
datków samorządowych do 1 lutego. 
Płatnicy wpłacający podatki sejmikowe da 
1 lutego 31 roku, hędą zwolnieni od wszel- 
kich kar za zwłokę, Na tych kilku uchwa- 
łach o znaczeniu przeważnie czysto formal 
nem skończyły się obrady. — Było to ostat 
nie posiedzenie Sejmiku, gdyż wkrótce od- 
będą się wybory do nowego. —- Budżet na 
1931 — 32 rok uchwali już nowy Sejmik. 

— Rozszerzenie  działałności O. Tow. 
Org. i Kółek Rolniczych. Na ostatniem po- 
siedzeniu Wydział Powiatowy ostanowił 
cały dział rolny Sejmiku prz Okręgo- 
wemu Towarzystwu Organi ii Kółek Rol 
niczych. — Wydział rolny Sejmiku zostanie 
zlikwidowany, a cały aparat  agronon 
przekazany Towarzystwu. — Główną prz 
czyną takiego ograniczenia działalności 
miku są trudności finansowe: sam fakt j 
dnak przekazania pracy rolniczej Towarzy 
stwu należy uw: za rzecz pomyślną. -— 
Scimik na prz dawać bedzie Towa- 
rzystwu pewne ‚ wzamian czego ог- 
ganizacja będzie obowiązana do prowadze 
nia niektórych agent samorządowych. 

— Mieszkania dla nauczycielstwa szkół 
powszechnych. botychczas nauczycielstwo 
szkół powszechnych otrzymywało jako do- 
datek do poborów specjalną kwotę na mie- 
szkanie tek jak zresztą wszyscy urzędnicy 
państwowi -— Ila każdego nauczyciela о- 
trzymrrywane dodatki mieszkaniowe były czę 
sto za małe, jednakże w ogólnej sumie na 
powiat nieświeski wypadało wcale dużo, bo 
około 58 tys. zł -— W ostatnich dniach u- 
kazało się rozporządzenie Pana Prezydenta, 
przenoszące obowiązek dostarczania miesz- 
kań dla nauczycielstwa szkół powszechnych 
na samoiząd gminnv. —- już samo płace- 
nie dodatkow mieszkaniowych nauczyciei- 
stwu му wysokośc: dotychczasowej bardzo 
znacznie obciążyłoby budżety gminne,  je- 
szcze zaś gorzej sprawa się przedstawia, 
gdy trzeba będzie dać mieszkanie w natu- 
rze; wtenczas może się okazać _ potrzeba 
wyłonienia znacznie w j sumy. — Na- 
we rozporządzenie wpły bardzo ujen:nie 
na całokiszałt budżetów gminnych i gospo- 
darkę samorządową. 

— Targi w Klecku. Rada miejska w Klec 
uchwaliła, by w Klecku odbywały się 

i nietylko w poniedziałki ale i we czwart 
ki. — Wydział Powiatowy zasadniczo zgo- 
dził się na drugi w tygodniu dzień targn 
wy, jedna nie w czwartek, a w piątek. 

ięciu decyzji wydział powodował 
że w czwartek odbywają się targi 

м owieczu, nałeży więc ie nietviko 
pod ć, ale i ułatwić rozwój przyszłe- 
mu miasteczkii —= Targi w tym samym dniu 
w Kiecku i Zaostrowieczu musiałyby z sobą 
konkurować, na czem niewątpliwie ucierpia- 

e gespodarczo Zaostrowiecze. 
s intormacyjny ZPNSP. Celem u- 
nauczyciclstwu szkół | powszech- 

nych zdawania egzaminów przv państw. ko- 
misji Egzeminacyjnej w Nieświeżu Oddział 
Powiatowego Związku Naucz. Szkół _Po- 
wszechnych urządza w czasie od 2. l. do 6. 
I. kurs informaevjny. Spodziewany jest licz- 
sy zjazd  nawczycielstwa z powiatu  nie- 
świeskiego 1 stołneckiego. Dom. 

  

        

        

      

         
  

  

      

   

  

   
  

        

  

  

     

  

  

     

  

   

  

ANTOWIL 
— Zamknięcie roku szkolnego. Dnia 

14-go bm. to jest w niedzielę o godz. 10 
rado odbyła się uroczystość zakończeńia ro 
ku szkolnego w państwowej Szkole Rolni- 
czej żeńskiej w Antowilu połączona z poka- 
zem prać uczenic. 

Na pokaz ten złożyły się: roboty ręcz- 
ue białego szycia i haftów na zwykłem i 
szarem płótnie; konfekcja dziecinna; wyro- 
hy masarskie; przetwory owocowe i kon- 
serwy; 'wyrohy piekarniane i cukiernicze; 5- 
prawianie książek, sprawozdańie z działal- 
ności samorządu szkolnego; pisemko szkol- 
ne hektografoware p.t. „Listy antowilanek' 
z r 1930: oraz produktv, ściśle pochodzące 
z gospodarstwa szkolnego: buraki pastew- 
ne, marchew, ziemniaki, kapusta 

W pięknie przyczdobionei sali szkolnej, 
gdzie zebrały sie uczenice i licznie zapiosze 
ni goście i uczestnicy tej uroczystości, 
przed rozdanieim świadectw p. Lisiecka, kie- 
rowniczka szkoły” serdeczną przemową po- 
żegnała swe uczenice, kończące w tym roku 
szkołę w ilości 20. Poczem zostały wygło- 
zone okolicznościowe przemowy przez 

przedstawiciela wydziału rolnictwa wileń- 
skiego urzędu wojewódzkiego i delegatów 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Związ- 
ku Młodzieży Wierskiej. Również jedna z u- 
czenic imieniem swych koleżanek serdecz- 
nie pożegnała swe przełożone i szkołę. Po- 
nadto na zakończenie kuiłka uczenic ladnie 
dekiamowało i wszystkie  uczenice  od- 
piewały chórem parę pięknych naszych pie 

. Na zakończenie goście w ilości kilka- 

     

   

„świadczenie, że szkoła w Antowilu 
„swój kierunek należycie spełnia zadanie.- 

Š 
  

WYSTĄPIENIE ŁOTEWSKIEGO MINISTRA FINANSÓW 

RYGA. PAT. — Minister finansów Petrewicz wygłosii w klubie kupców i prze- 
mystowcow referat o trudnościach, jakie napotyka życie gospodarcze na Łotwie. M. 

in. minister powiedział, że czarną plamą iotewskiego handlu i przemysiu jest  trakiat 

nandlowy, zawarty z Rosją sowiecką Traktat ten Łotwie nic dotychczas nie dał. 

Wyrok na sprawców 
58 
ŻE porwania Stahlberga 

MELSINGFORS PAT. — Sąd okręgowy w Helsingforsie wydał wyrok w spra- 
wie gen. Valeniusa i innych oskarżonych o porwane byłego prezydenta  Stahlberga, 

па 2 lata domu poprawy, szofera Jani na łrok 6 mies. domu poprawy, Olica i Varamaa 

Sąd skazał gen. Valeniusa i płk. Kuusari na 3 lata domu poprawy, oraz zapłacenie 7 

tys. marek fińskich tytułem odszkodowania dla prezydenta Stahlberga, sędzia jaskarį 

na I tok domu poprawy, Sieleniusa na G 
  

i Salms   miesięcy na 6 miesięcy, Dwaj 

oskarżeni zostali uniewinnieni. Surowy wyrok wywaił bardzo silne wrażenie. 

imigracja do Brazylji została wstrzymana 

  

RIO DE JANEIRO. (PAT). Dzienniki podają, iż rząd przygotowuje de- 
kret zawieszający czasowo imigrację do Brazylji, celem ochrony interesów 
swych obywateli. 

  

14.000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ..! 

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

Nowa zbrodnia 

  

o Szkołę Polską. 

zagraniczn 
URANA 

cj iii 6.P.U. 
    

PIERWSZY SEKRETARZ PRZEDSTAWICIELSTWA SOWIECKIEGO W RZYMIE, 
LEWIN, ZASTRZELONY * I NIEZWŁOCZNIE SPALONY. 

Nagła śmierć pierwszego sekretarza so- 
wieckiego przedstawicielstwa w Rzymie, Le 
wina, wzbudziła szereg sensacyjnych wersvj 
które wiążą się z łańcuchem przestępstw, 
popełnionych przez zagraniczne agentury 
GPU. na opornych „dygnitarzach* sowiec- 
kich. 

Już sam fakt nagłej śmierci w gmachu 
poseistwa Lewina i sposób, w jaki wiado- 
mośc ta została  zakomunikowana rzym— 
skiej prasie, wzbudzają poważne podejcze- 
nie, +4 nie było to samobójstwo, lecz za- 
bójstwo. 

W godzinach popołudniowych pisma 
rzymskie otrzymały nekrolog Lewina, przy- 
czem ogłoszenie zostało skierowane nie do 
działu ogłoszeń, lecz do... redaktorów po- 
litycznych Tej samej nocy trup został wy- 
wieziony do krematorium i spalony przed 
upływem  przepisowych dwudziestu czte- 
rech godzin, a powszechną uwagę zwróci- 
ło, iż do spalenia zwłok został użyty Spec- 
jalnie przywieziony z przedstawicielstwa So 
wieckiego inżynier 

„Daily Mail“ za pośrednictwem swego ko 
respondeta rzyn'skicgo podaje następujące 
szczegóły, dotyczące zagadkowej śmierci Le 
wina. : : в 

Zapewnia się tu niema! powszechnie, że 
Lewin został skazany na śmierć i zgładzony 
przez tajnych agentów sowieckiej policji po 
Jitycznej za wyjawienie niektórych tajemnie, 
związanych z niedawnem zawarciem włosko 
sowieckiej umowy  handłowej i pobytem 
Litwinowa w Rzvrmie. už 

Oficjalna wersia przedstawicielstwa Ssó- 
wieckiego, opiewajaca. że Lewin: popenił 
samobójstwo, nie znajduje tu żadnewo 'po- 
słuchu. Według posiadanych wiadomości, 

   

  

niezdementowanych dotychczas przez posła 
sowieckiego, do Rzymu przybyli dwaj wy- 
bitni przedstawiciele GPU dla przeprowa- 
czenia śledztwa w sprawie zdradzonych ta 
jemnic rządu sowieckiego. Podejrzenia skie- 
rowały się przeciwko Lewinowi i tego sa- 
megc dnia w gmachu ambasady sowieckiej 
odbyło się przesłuchanie kilku urzędników, 
poczem nastąpiio kilkogodzinne  przestuchi 
wanie Lewina. Lewin miał się rzekomo przy 
znać pod naciskiem nieodpartych arguwien- 
tów do wyjawienia tajemnic i kiedy opu- 
szczał gabinet, jeden z czekistów iwystrzelił 
mu w tył głowy. 

W kołach dyplomatycznych Rzymu, 
gdzie Lewin był dobrze znany, i wyróż- 
niał się wśród dyplomatów sowieckich wy- 
bitna inteligencją, panuje głębokie przeko- 
nanie, iż pierwszy sekretarz poselstwa so- 
wieckiego padł otiarą nowej zbrodni czeki- 
stów. 

Dziennikarzon: włoskim, którzy usiłowa- 
li otrzymać jakiekolwiek bliższe informacje 
c śmierci Lewina. ambasada sowiecka od- 
mówiła wstepu do gmachu, a rodzina Le- 
wina opuściła Rzym, udajac się w niewia- 
domym kierunku 

Po ukazaniu się pierwszych wzmianek o 
zegadkowej Śmierci Lewina w prasie włos- 
kiej, zapanowała znaczna konsternacja w 
sferach sowieckich, poczem na usilne żąda- 
nie posła sowierkiego wydane zostało po- 
Iecenie «do; całej prasy rzymskiej, bv spra- 
wy: tej nie poruszano więcej, 

_ Korespondent „Daily Mail" dla zakomu- 
'nikowania wyżej podanei wiadomości o ca 
łej tej zagadkowej sprawie, zmuszony był 
udać się do Szwajcarji. 

dziesiąt osób zasiedli do gościnnie -zastawio 
nych stołów biesiadnych. Uczestnicy tej u- 
roczystości szkołnej o charakterze więcej 
rodzinnym, niż oficjalnym,. odnieśli bardzo 
mue wrażenia, a przedewszystkiem prze- 

przez 

SŁOBÓDKA (p. Brasławski) 
— Obchód 100-letniej rocznicy powsta- 

nia listopadowego. W dniu 29 listopada r. 
b. o godz. T-mej wiecz. odbył się capstrzyk 
z orkiestrą, urządzony przez dowództwo 19 
baonu KOP. : 

Dnia 30 listopada r. b. o godz. 10 m. 30 
odbyło się uroczyste nabożeństwo w tutej- 
szym kościełe, a po nabożeństwie wygło- 
sił patrjotyczne kazanie ks. prefekt Kowal- 
czuk. 

Po nabożeństwie odbyło się odsłonięcie 
pomnika przy udziale 19 baonu KOP, Sto- 
warzyszenia rezerwistów, Straży Ogniowej, 
Stowarzyszenia Młodzeży Polskiej, Macierzy 
Szkolnej i mieszkańców gminy. 

Orkiestra odegrała hymn narodowy, woj 
sko sprezentowało broń, a odsłonięcia pom- 
nika dokonał zastępca wójta gminy słobó- 
dzkiej. Przemówienie wygłosił ks. prefekt 

Kowalczuk, wznosząc na. zakończenie 
okrzyk: „Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpos 
polita Polska!*, * „Niech żyje Pan Prezy- 
dent:“, „Niech żyje „Marszałek Polski Józef 
Piłsudski!*, który to, okrzyk został przez 
obecnych kilkakrotnie "powtórzony z entuz- 
jazmem, a orkiestra odegrała hymn. 

Następnie odbyła się defilada, w której 
wzięlr udział 19 baon KOP, Stowarzyszenie 
Rezerwistów ib. Wojskowych, Straż Ognio 
wa, i Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. 
Defilade odebrał p. kpt. Rafałski z 17 baonu 
KOP.. Po defiladzie odbyła się akademia, 
w sali kasyna podoficerskiego 19 baonu 
KOP w Słobódce, wykonana przez Stowarzy 
szenie Młodzieży Folskiej i Macierz Szkol 
ną. Na akademię złożyły się: 

1)Hymn narodowy odegrała orkiestra 19 
baonu KOP. > с 

2) Powitanie i odczyt, który wygłosił p. 
Węgłowski, kierownik szkoły. 

3) Śpiew pieśni patrjotycznych. 
4) Deklamacje. „Straż nad Wisłą * — 

wykonał prezes Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej p. Żuk lózef i dziatwa szkolna. 

Akademia została zakończona przen'ówe 
niem ks. prefekta Kowalczuka. W. G. 

o traktatowi łotewsko Relikwie św. Serafina 
sowieckiemu Nie nam zamiaru rozwodzić się nad 

przeróżnemi objawami demencji u ludzi, 
sprawę tę zostawiam ludziom uczonym i 
specjalistom, którzy cały wiek życia Swego 
ślęczą nad rozłupywaniem i badaniem inóz 
gownic swoich bliźnich, z całą jednak sta- 
nówczością stwierdzam, że walka z kulta- 
mi religijnemi w Rosji scwieckiej — jest 
objawem identycznym. 0 Nr 

Taki sobie tam urzędowo zarejestrowa- 
ny „bezbożnik* konwulsyjnie bełkoce para 
doksalne — nonsensy,  įieni się, bluzga 
oszczerstwem — i w oczach  postronnego 
widza uchodzi za obłąkańca, na którego 
ciemny, „nieuświadomiory” chłop rosyjski 
spogiada z przestrachem. 

„Budujemy nowy świat* 
Bardzo pięknie. 
Od czego się jednak zaczęło? Zaczęło 

się od pługawienia cerkwi i monasterów, 
od bachanalij w miejscach, które były przed 
Z kultu miljonów ludzi przez setki 
at. 

„, Oto migawki z ruchu i „barby”* anty 
gijnej — w starym wspaniałym tumie pa: 
wezwaniem „Męki Chrystuscwej" w Mos- 
kwie urządzono muzeum bezbożników. 

Napi orjentacyjne, któremi oblepione 
są wspaniale bizantyjskie mury cerkwi, ob 
jaśniają widza, że: „wejście kosztuje 20 
kop.““, że „palić w muzeum nie wolno”, 
„dotykać i zabierać ze soba przedmiotów 
nie wolno” i t. d. 

Mijamy aleję, prowadzącą przez vag 
cmentarz, dziś ogród dla dzieci, i wcko- 
dzimy do portalu. 

—Kasa—. : 
Za kasą dwa indywidua w czapkach i 

paitach podniszczonych iszczamy opła- 
tę, oraz otrzymujemy i że w "el 
lu inuzeum znajdziemy i 
rone, który jest chodzącym katalogiem i 
pokaże nam eksponaty. 

Wchodzimy do auli. 

Ciceronowie zajęci są właśnie oprowa- 
azaniem jakiejś w i bawią z nią. w 
przeciwległym kącie s dolatuje nas z 
pośród szumu zwiedzających nosowy, 72- 
katarzony głos cieerone, obiaśniajacego coś 
menotonnie 1 jakoby znudzony. 

A więc oglądarnv sanii narazie. 

Oto plansze kolorowe, objaśniające w 
sposób jaskrawy i mało zrozumiały  darwi 
newską teorie ewolucji i powstania wszech 
rzeczy, ze specialnem uwzględnieniem po- 
ckodzenia człowieka. 

„Z początki: nie bvło nic, a później z 
jednego jedynego chaosu * powstało 
wszystko — a wiec niema świętych". 

I bądź tu madry, człowieku, — na pod- 
stawie podobnych wniosków. 

Tu galerja „zdetronizowanych bogów". 
Posąg Zeusa z Otricoli, Budda, sze: 

beżków z Sumatry. 
Ale dlaczegoż to Budda — jako „bóg 

zdetronizowany:'?. Organizatorzy miizeńm 
zdaje się nie wiedzą, że ma on więcej wy- 
znawców. niż inne kulty, do dziś dnia. 
No, ale nie analizujmy -— dalej. 

Oto łódź umarłych z Wvsp Marszaikow 
skich Oceanii, przybory _ liturgiczne kapia- 
nów z Tvbetun, Koran, Tora i Piblja... oraz 
figura woskowa popa prawosławnego 0 
zwierzecym wyrazie twarzy, trzymającego 
w reku knut i woreczek z miedzianemi ko- 
piejkami... 

Padchodzi do nas przewodnik muzealny 
* ofiarowywuje się z opisem dalszych ekspo- 
natów. Mówi jak prowincionalny aktor z 
enifaza, matosem, bezmyślnie — jak wvu- 
czona papuga. 

„A oto narzędzia tortur, używane przez 
duchowieństwo w celach nawracania do 
wiarv, to nóż. którym nop zarznał chłopa, 
gdv ten odmówił zapłacenia za pogrzeb 
swójej żony, to łańcuchy, w które skuwano 
młode dziewczęta w klasztorze...“ 

„A to tzekamo maiace mieć moc cudow: 
na kości. (resztki szkieletu niejakiego Sern- 
fina, którego nazywano świętym). 
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„Zaraz, zaraz, drogi parie, —- mówny 
po ludzku..." 

Cicerone spogłada "a nas ze zdziwie- 
niem i zaczyna się rozmowa 

„Inostrancv“ traktowani są jednak z 

  

  

pewnem zaciekawieniem i przy okazaniu 
pewnych wzgledów.,. rozmowa staje się nie 
mono..... ale dialogiem... 

Pan cicerone nazywa się Letunow, ukon 
czył specjalny kurs instrvktorski i jest ta- 
chowcem - „bezbożnikiem*, 

— Czy muzeum ma wielu zwiedzają 
cych? 

-— Pojedyńcze osoby zwiedzają muzeum 
nader rzadko, przeważnie bywają tu wy- 
cieczki młodzieży, organizowane przez  za- 
rząd szkoiny, całe oddziały wojska i' fabryki 
— kompanjami. 

— Czy włościanie zachodzą kiedy? 
— Och, rzadko — był tu raz: jeden 

chłop, ale musielismy go wyrzucić, bo po 
odsyjabizowaniu każdego z napisów klę- 
kał, przed eksponatem i modlił się — naj- 
pierw nas Śmieszyło to, że chłop modli się 

  

ų 
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Delikatna 

nić piccolo 
obligato, pełna głębia ba- 
sów, w proporcjonalnym 
stosunku do melodji całej 
orkiestry, oto ciężkie pró- 
by, z których Marconi 
wywiązuje się z honorem”. 
oświadcza sławny pianista 
Aleksander Michałowssi. 

Czy może być lepsze świa- 
dectwo stwierdzające czy- 
stość audycii ? 

Wszyscy prawdziwi znawcy 
radja, radjostacje, wojsko 
i marynarka, używają wy- 
łacznie radjosprzętu @ 

MARCON _ 
Warszawa, Marszałkowska 142 

Lwów, 
Łódź, 

Akademicka 14 
Piotrkowska 84 

  

  

do» Zeusa i Buddy — ale zarząd kazał yo 
tsunąć... no, i bywała tu jeszcze stara Ta- 
Dia... 

— Coż to za jedna? 
— Rownież warjatka.. To, widzi pan, 

bylo tak... Kiedys przed iaty, gdy kości Se 
rafna, tego byłego Świętego, złożone były, 
w klasztorze w Carycynie, jako relikwie, ko 
bieta ta odbyła: do relikwij pielgrzymkę aż 
z Moskwy, gdzie ponoć uprosiła Serafina o 
przywrócenie wzroku swej córce 

Gdy wróciła do Moskwy, zastała WE 
zdrową i — jak sama się wyraża — „kt 
czorą. 

Od tego czasu co raiesiąc odbywała pa 
dobry spacer do klasztoru, duże składała 
ofiary i modliła się u grobu świętego. 

Po rewolucji, gdy kości te przewiezione 
zostały do naszego muzeLin, Tania co mie- 
siąc przychodziła do nas, modliła się i 
zawsze parę groszy na gablotce, w której 
znajduje się eksponat, pozostawiała. 

— No, i co dalej? 3 
-— Ot nic, grosze zabierał towarzysz, co 

tu co rano kurze šciera -— а Баба.... poie- 
chała... 

-— Jakto, dokąd? 
Zarząd muzeum powiadomił o tem wła- 

dee i babkę wywieźli, gdzieś pewnie da- 
leko. by nie było zgorszenia. 

Uff... ' 
— Duszno tu, towarzyszu, — dziękuje 

za informacje — i pójdę 
Wyszedłem  Śpiesznie —- przebiegłem 

szybko aleję, ku ulicy prowadzącą, 1 p»- 
tiegłem omal, że przez puste, smutne uiice 
Moskwy..... De'. 

  

    

   

    

TWOJE DZIECI UuUŁĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ 
POMYŚLAŁ © TRAGEDN МА- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
ZIóż grosz na „Fundusz Polskiege 

  
    Szkolnictwa zaś rate 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki e Szkołe Polską. 

W odnowiedzi na apel gen. Żeligowskiego 
Generał Żeligowski we wstępie 

swej arcyciekawej książki: „Wojna w 
roku 1920-tym“ zwraca się z apelem 
do oficerów lińjowych, zachęcając ich, 
by przezwyciężyli swą niechęć do pió- 
ra i przerwali swe dotychczasowe mil- 
czenie. 

Apel to słuszny. Jednak przekazywa 
nie potomności opisów wypadków i 
przeżyć, w których się brało udział, 
zamiast zaciemniać, możne zhakomicie 
się przyczynić do właściwego stormu- 
łowania sądu przez historję tylko pod 
warunkiem absolutnej szczerości i pra 
wdomówności w wypowiadaniu się. 
Jednak na razie jest to jeszcze trudne 
w stosunku do wypadków z przed lat 
dzesięciu, gdy uczestnicy wypadków 
tych żyja, gdy tak jest łatwo zadra- 
snąć, częstokroć zupełnie  niechcąco, 
czyjeś, mylnie nieraz ocenione, inten- 
cje i czyny. 

Pamiętniki swe, traktujące wypad- 
ki lat 1919-go i 1920-go ze skromnego 
szczebla dowódcy szwadronu lińjowe- 
go już mam oddawna napisane, jednak 
nie prędko jeszcze prawdopodobnie 

zdecyduję się je podać do ogólnej wia- 

domości. 
Dla urabiania prawdy historycznej 

słuszne jest natomiast zapoczątkowanie 
publikowania źródłowych prac czoło- 
wych uczestników naszej ostatniej woj 

ny. 

į Traktując o wypadkach wielkiej 
skali, w mniejszym stopniu zmuszeni 
są obracać się w partykularzu ludzkich 
słabostek i ambicyj. ` 

Na pamiętniki jest jeszcze zawcześ 
nie, krytyczne rozpatrywanie ostatniej 

naszej wojny w interesie urabiania re- 
alnego poglądu na własne niedomaga- 
nia i zalety, jest w 10-tą rocznicę wy 
padków w najwyższym stopniu wska- 
zane. 

Książka gen. Żeligowskiego odsła- 
mia nam cały szereg faktów i zagad- 
nień. Cechuje ią przedewszystkiem 0- 
gromne ukochanie żołnierza i znaw- 
„stwo jego duszy; ogromie poczucie 
obowiązku samego generała i goto- 
wość zawsze podporządkowania Swe-- 
go ja dobru sprawy. 

Na kartach swej książki z wielką 
prostotą opowiada nam autor, jak mu- 
siał w ciężkich chwilach odwrotu pod- 
porządkowywać się niedołężnym, pa- 
pierowym przełożonym, dowódcom 
grup i armij, przeważnie ze sławetnej 
szkoły austrjackiej, rekrutującym się. 
Generałowie ci nie dbali o rzeczywisty 
efeki swych rozkazów, a jedynie o u- 
pozorowanie swej aktywności wobec 
przełożonych i historji. 

Najdrastyczniejszym z podobnych, 
jest cytowany przez gen. Żeligowskie- 
go rozkaz dowódcy I-szej armji gen. 

dnia 18 lipca pelecają Żygadłowicza z 
cy mu, :pieszącemu na ratunek  za- 
grożonemu przez konny: korpus Gaja 
Grodnu, zatrzymać się dla „wyrówna 
nia* linji cofającego się frontu, inny, 
z następnego dnia, rozkazujący po nie 
wczasie odzyskiwanie tejże twierdzy! 

Rozkazy te, pięknie na maszynie 
odbite, z reguły były wówczas rozsy- 
łane, gdy stawały się już niewykonal- 
nei. : 

jednak gen. Żeligowski, reprezentu 
jąc typ wodza, starającego się.o ile 

inożności własną obecnością i przy- 
kładem wpływać na bieg akcji bojo- 
wej, wpadł w swej pogardzie dla tor- 
malistycznych papierowych zamiłowań 
swych kolegów austrjackich w drugą 
ostateczność. Opisując okoliczności, 
iakich objął komendę nad trzema dy- 
wizjami w dniach walki o Radzymin, 
opowiada nam), jak „wolał rozkazy 
wszystkie wydawać ustne, najwyżej pi 
sząc je na kartkach, przypuszczalnie 
nawet nie przez kalkę. 

Możliwe to było pod Radzyminem, 
gdzie akcja grupy odbywała się na ma 
iej przestrzeni, obfitującej w szosy, co 
dawało możność bohaterskiemu gene- 
rałowi wszędzie autem w czas doje- 
chać, może być usprawiedliwione bra 
kiem personelu sztabowego, ale nie 
może być przyjmowane za regułę. 

Zresztą nam wszystkim oficerom, 
którzyśmy również ze szkoły rosyj- 
skiej wyszli, to utyskiwanie na papie- 
rową formalistykę przeważnej iłości na 
szych sztabowców jest szczególnie 
zrozumiałe, gdyż jeszcze świeżo mamy 
w pamięci, jak grad rozkazów i nie- 
wykonalnych wskazówek szczególnie 
z okresu odwrotu do żywa nam dopie- 
kał. Dlatego jest tak słuszna uwaga, 
wypowiedziana na str. 96-ej książki, 
iż silny opór, zgotowany bolszewikom 
przez wojska nasze nad Narwią w zna 
cznym stopniu może być wytłumaczo- 
ny tem, że wówczas cały aparat do- 
wodzenia był reprezentowany przez 0- 
iicerów jednolitej, «a więc wzajemnie 
sie rozumiejącej, doktryny wojskowej, 
w wypadku nad Narwią — rosyjskiej. 

Słuszne są rozważania gen. Żeli- 
gowskiego, iż w czerwcu 20-go roku 
należało nam się, uprzedzając atak lip 
cowy Tuchaczewskiego, cofnąć na bar 

dziej obronną i krótką linję okopów 
niemieckich. 

Nie precyzuje jednak czasu, kiedy 
to należało wykonać, czyniąc za to 
adpowiedzialnym (str. 21-sza i 23-cia) 
gen. Szeptyckiego. 

Nie zupełnie z tem mógłbym się 
zgodzić. Naczelne dowództwo zaleciło 
cofnięcie się gen. Szeptyckiemu w dn. 
29-go czerwca. Wówczas jednak wy- 
dają mi się słuszne objekcie gen. Szep 
tyckiego, iż zaczęcie się cofać z mło- 
dą armją w obliczu zgrupowanej już i 
wiszącej nad Berezyną ogromnej ar- 
mji Tuhaczewskiego było w najwyż- 
szym stopniu niebezpieczne, gdyż gro 
ziło zamienieniem się, niczem zwnętrz- 
nie w oczach Żołnierzy naszych  nie- 
usprawiedliwionego cofania się na bez 
ładną, w razie naporu ze strony bol- 
szewików, ucieczkę. Kawalerja ich mo 
gła w szeregach naszych wywołać hań 
biącą panikę i na kar. ach cofających 
się wojsk naszych sforsować linję oko- 
pów niemieckich, 

Tu lepsze było zaryzykowanie 
choć z nierównemi siłami na biiwę. 
Bitwa, choć z minimalnemi szansami, 
ale wygrana bvć mogła, a honor w 
każdym razie ocaliliśmy. 

Potrzebna była, jak pisze p. Cat 
w swym artykule z dn. 21-go listo- 
pada, męska, aczkolwiek bolesna, de-- 
cyzja cofania sie, jednak znacznie 
wcześniej. 

- Gdy:armjom naszym rezerwowej i 
czwartej udało się się odeprzeć pierw 
szą berezyńską operację Tuhaczew- 
skiego, gen. Szeptycki nalegał na kon 
tyauowanie naszej kontrofensywy. Na 
naradzie w dniu 4 czerwca w Mo- 
łodecznie słusznie sprzeciwiał się te- 
mu wódz nasz naczelny, gdyż, niestety, 
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nie mieliśmy ku temu środków, lecz 
właśnie wówczas niezbędna była przy 
kra, ale celowa decyzja odprowadzenia 
wojsk naszych na linję niemieckich o- 
kopów. 

Nie mieliśmy dość wojsk, by Ści- 
gać nieprzyjaciela i rozproszyć w re- 
jonach jego, znanej już nam w owym 
czasie, groźnej koncentracji, a więc 
samym należało się cofnąć, i wówczas 
przerzucanie naszej kawalerji i rezerw 
na południe przeciwko  Budziennemu 
nie byłoby tak dotkliwe dla naszego 
trontu północnego. Budzienny przerwał 
nasz iront południowy 5-go VI-go, Ki- 
jów ewakuowaliśmy 11-go VI. Kontr- 
ofensywę swą na północy zatrzymaliś 
my w dniu 9 czerwca, nawet nie 
odzyskując waźnego kolejowego przy 
czółka mostowego na Dźwinie u Po- 
łocka. 

Była to chwila, gdy należało albo 
dalej ścigać cofającege się wroga, lut 
też spokojnie cofnąć się na niemiec- 
kie okopy, zaś półśrodki są zawsze 
niewskazane. Ale gen. Szeptycki ob- 
jał dowództwo frontu dopiero 13-go 
Vl-go, radę cofnięcia się na linję oko- 
pów niemieckich otrzyma: 29-go czer- 
wca, a należało to uskutecznić zaraz 
po zaniechaniu naszej . kontrofensywy, 
a więc w czasie 10-15-go czerwca. 

W ten sposób nie można obwiniać 
jedynie gen. Szeptyckiego za brak de 
cyzji dobrowolnego cofnięcia się. 

Nie zupełnie przekonywującemi 
dla mnie również są argumenty gen. 
Żeligowskiego, iż po klęsce nad Autą 
należało skuteczniej bronić Wilna. 

  

„Główną przyczyną naszych niepowo- 
dzeń, POM nietylko rutynę wojny 
światowej ale i względy polityczne, 
"wpływające na linearne ugrupowanie 

4 o 

naszego północnego irontu, był brak 
rezerw i nasza słabość w porównaniu 
ze zwycięską wówczas armją Tuhacze 
wskiego, to też obrona Wilna bodaj 
pociągnęłaby za sobą zepchnięcie na 
terytorjum Litwy Kowieńskiej zamiast 
połowy drugiej dywizji litewsko - bia- 
łoruskiej sił zneczniejszych. 

Natomiast oddanie Grodna a tem- 
bardziej Ossowsca jest tym wstydliwym 
zakątkiem w naszej historji wojskowoś 
ci, który tak słusznie napiętnował gen. 
Żeligowski w swej książce. 

Niezupełnie, natomiast, wydaje imi 
się trafna obserwacja gen. Żeligow- 
skiego, iż rozreklamowany dowódca 
konnego Ill-go Korpusu Gaj działał 
mniej skutecznie od jego kolegi z po- 
łudnia Budziennego, w szczególności 
zaś nie umiał posługiwać się siłą og 
nia. Opinja ta jest sprzeczna z poglą 
dem uchodzącego za najlepszego z au- 
torów wojskowych bolszewickich, by- 
łego dowódcy 4-tej sowieckiej armii 
Siergiejewa. Z drugiej strony my, oii- 
cerowie 13-go pułku ułanów  Wileń- 
skich, jedynej jednostki naszej kawa- 
lerji. która przez długi czas próbowa- 
ła się przeciwstawiać całemu Hl-ciemu 
Korpusowi Gaja, na swej skórze od- 
nieśliśmy odmienne wrażenie. Gaj 
świetnie umiał posługiwać się karabi- 
namii maszynowemi, a artylerja jego 
konna szła zawsze i w awan i arjegar- 
dzie, często i z wielką umiejętnością, -- 
bez przykrycia prawie, rażąca wojska 
nasze, szczególnie w czasie przebija- 
nia się po Cudzie Wisły, swemi szra- * 
pnelami. 

‚ О’Не słuszne jest rozważanie gen. 
Żeligowskiego na str. 154.i.155 jego 
książki, iż przyczyna wypuszczenia do 
Prus Wschodnich Gaja byo rozprosze- 
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| swym artykule, 

+ wysokości 

kolejowy. 

W ostatniej chwili otrzymaliśmy 

zdałeka widoczny. 

) Zofja Lasota, żona ogrodnika 

nina Stankiewiczówna. 

sydziału ruchu inż. Walicki. 

Kto chce mieć dobry odbiornik 
słuchawki, , dobrze naładowany Iub 

  

nie V-ej i I-szej naszych armij, cze: 
mu zresztą obszerniej dałem wyraz w 

zamieszczonym w 
„Słowie w dniu 5-ym grudnia, o tyie 
śrudniej się zgodzić z twierdzeniem, 
iż nie należało z naszej 'strony stoso- 
wać ofensywy, a jedynie obronę. 

Właśnie, ponieważ nie potrafiliśmy. 
przewidzieć kierunku odwrotu przeci- 
wnika, błędy popełnione należało o- 
tensywnie poprawić, atakując z boku 
nadmiernie rozciągnięta kolumnę mar- 
szową Gaja, zmuszonego cofać się po 
jednej drodze, bez ubezpieczeń bocz- 
nych. ‚ 

7 22-go na 23-ci sierpnia całą do- 
6ę z półszwadronem obserwowałem 
na świetnej pozycji artyleryjskiej, na 

Krzynowłogów Małych 
widoczne jak na'dłoni z odległości kil-. 
ku kilometrów bez końca ciągnące się 
wojska i tabory Gaja, gdy, pomimo 
ponawianych meldunków, obronne 
trwały w pobliskm Przesnyszu i Jed- 
norożcu, cała 17-ta nasza dywizja, a 
w Grudusku ochotnicza, napróżno о- 
czerując, by Ktoś je zechciał zaatako- 
wać. 

Chcę jeszcze omówić rozważania 
gen. Żeligowskiego — о możliwościach 
bitwy warszawskiej. Wydaje mi się, 

"iż wypowiada tu niekiedy sprzeczne 
poglądy. i 

nas ruch Tuhaczewskiego w próżnię, 
to włażenie do worka Prus i dolnej 
Wisły, opisując na str. 214 i 215-tej, 
io dalsze wpychanie w dn. 16 — VIII   do worka przez sowićckie dowództwo 
jeszcze i 21-szej dywizji, uznaje to już 
dla nas za mało pożyteczne, chcąc wi 
docznie, by ta dywizja stała na miej- 
scu i cierpliwie czekała swojej zagła- 

»yskką centralnego, mając zapałone przednie latarnie i wszystkie 

świetlone. W ten sposób szoferowi, pociąg będący w ruchu był widoczny. 

cz on starał się go wyminąć i dłatego bieg autobusu na przejeździe zo- 

'ał jeszcze zwiększony. Maszynista pociągu, widząc autobus dawał sygna- 

ostrzegawcze i w ostatniej chwili, mając autobus tuż przed lokomotywą 

N ociąg zahamowal, lecz gwałtownie zahamowany pociąg poruszał się siłą 

M rei naprzód i jednym zderzakiem uderzył w tył autobusu. 

_ ył widoczny szoferowi* mówi jeszcze ten fakt, że nasyp kolejowy wznosi 

_ ię wysoko ponad horyzont i wszełki odbywający się na nim 

radjowy, 

zwróci do firmy „OGNIWO“ w WILNIE, 

ul. Ś-to Jańska 9, tel. 16-06 
Na składzie duży wybór aparatów radjowych, słuchawek i głośników. 

Ceny najniższe. Wykonanie sumienne. 
Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp elektrycznych oraz żarówki 

po cenach najtańszych 

MMM m    

Słusznie uznając za pożądany dla 

STRASZNA KATASTROFA AUTOBUSOWA 
w WOŁKOWYSKU 

POCIĄG NAJECHAŁ NA AUTOBUS — 17 OSÓB RANNYCH 

Dnia 17 b. m. o godz. 15 min. 48 na szłaku Wołkowysk Centralny —- 

Yofkowysk miasto wydarzyła się straszna katastrofa. Pociąg podmiejski 

ir. 2132 najechał i rozbił autobus osobowy, jadący szosą, przecinającą ter - 

szereg szczegółów o przebiegu ka- 

astrofy autobusowej na szłaku Wołkowysk centralny -— Wołkowysk mia- 

to. Dyrekcja K. P. Wiino, wyjaśnia, iż pociąg podmiejski zdążał z Wołko 
wagony 

Że pociąg 

ruch, jest 

LISTA RANNYCH . 

р Ciężko ranni są: 1) Piotr Żuk, sekretarz Sądu Okręgowego w Grod- 

ie, 2) Jakob Klejner kupiec z Wierzbnik, 3) Piotr Płuczynnik — konduk- 

»w autobusu, 4) Natalja Wybranowska, żona urzędnika Związku Zietnian, 

kolejowego 

Kurjańska z Wołkowyska, 7) Estera Fajnsztejn z Białegostoku, 

Koryszewska, żona urzędnika kolejowego i 9 Marja Kaczerenke z Wołko- 

syska. Lżej ranni są: 1) Sabina Kenzatewa, żona Kierownika elektrowni, 

) ignacy Szydłowski, kierownik Spółdzielni kolejowej, 3) Mikołaj Ostkie- 

icz-Rudnicki, inżynier powiatowy, 4) Jan Kazej z Wołkowyska, 5) Olga 

„Murawjewa, żona felczera kolejowego, 6) Irena Kozłowska, 

«iarbowa, 7) Stanisława Wołodko, żona urzędnika kolejowego i 8) Anto- 

z Wołkowyska, 6) Bela 

8) Teresa 

urzędnczka 

Rannych natychmiast odwieziono do odległego o 200 metrów szpitała 

cjmikowego, skąd po pierwszym opatrunku ciężej ranni zostali 

ieni wagonem saaitarnym do Wilna i ulokowani w szpitalu kolejowym na 
vilczej Łapie, gdzie zaopiekowali się niini chirurdzy. 

Szofer został aresztowany. Na miejsce wypadku wyjechał 

przewie- 

naczelnik 

KTO ZOSTAŁ PRZEWIEZIONY DO WILNA 
Po katastrofie, do szpitala kolejowego w Wilnie zostali 

asota Zoija, lat 30, która ma złamane lewe udo i ogólne potłuczenie ciała. 

gėlny stan jej jest dobry. Następna ranna Koryszewska Teresa, lat 23 ma 

tamane lewe podudzie i rany szarpane na lewej dolnej kończynie. Korjań- 

ka Bela, lat 21 ma otwarte złamanie obu kości podudzia i rany szarpane 

a powierzchni całego podudzia lewego oraz potluczenia na prawej stronie. 

tam jej jest ciężki, możliwa ewentualna amputacja dolnej kończyny lewej. 

lejner Jakób, łat 27 ma złamane ramię i edniósł ogólne potłuczenia. Możli- 

a jest ewentualna operacja. Żuk Piotr, 

Girodnie ze względu na ciężki stan, został umieszczony w szpitalu seimiko- 

ym, znajdującym się w pobliżu miejsca katastrofy. Doznał on zdruzgota- 

ktatki piersiowej i wyszarpania jednego oka. Stan jego jest beznadziejny. 

AA M M MMM 

przewiezieni: 

sekretarz Sądu Okręgowego w 
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dobre lub dobrze naprawione 

niech się 

  

naprawiony akumulator, 
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NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY 
CENY KONKURENCYJNE 

Sprzedaż za gotówkę | na raty 

WARSZ. SP. MYŚLIWSKA 
Wileńska 10. 

       

      

   

  

Księgarnia K. Rutskiego 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 

Książki na Gwiazdkę 
poleca w dużym wyborze. 

  

  

dv. Ale skoro Tuhaczewski nie miał- 
by iałszywego poglądu na rolę naszej 
V-tej armji, to raczej prędzej oceniłby 
prawdziwą sytuację i skierował tę dy- 
wizję do odwodu, nie Ill-ciej, ale w 
owej chwili najbardziej zagrożonej 
manewrem naszym od _ Wieprza, 
XVI-stej jego armji, równocześnie za- 
wracając IV-tą i zatrzymując XV-tą, 
co byłoby już dła nas niekorzystne. 

To też argumentacja ostatniego 
rozdziału książki gen. Żeligowskiego 
jest mniej przekonywująca, gdyż, o 
ile łatwa jest krytyka każdego nieuda- 
nego manewru. tem trudniejszą jest 
krytyka manewru udanego, bo właś- 
nie udanie się jego potwierdza słusz- 
ność decyzji jego wykonania, co w 
danym wypadku należy powiedzieć o 
działaniach V-tei armii. 

Łatwe jest również wyrażanie do- 
mysłów o przebiegu wypadków, o 
ileby się inaczej, niż w rzeczywistości 
potoczyły, ale wskutek tego należy 
być również ostrożnym w formułowa- 
niu swych ostatecznych sądów. Ge- 
nerał Żeligowski wprawdzie obawia 
się wkroczenia w swych  rozumowa- 
niach w dziedzinę fantazji (str. 176), 
lecz się od tej pokusy nie chroni i 
wskutek tego nie unika pewnych zbyt 
uogćlniających sformułowań. 

A więc, o ile słuszne jest rozwa- 
żanie jego, iż prawidłowo zrobił, ata- 
kując w dniu 15-tym sierpnia 10-ta 
swą dywizję, wbrew wskazówce gen. 
Hallera, Mokre, a nie Radzymin, czy 
nie przedwczesna jest jego konkiuzja, 
iż „Gdybyśmy byli dosłownie wykona 
li dyrektyw ę dowódcy frontu, sądze, 
że przegrana nasza pod Warszawą by- 
łaby przesądzona”. (str. 206). 

W najgorszym. wówczas trudnym 
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PROF. WLADYSLAW ZAWADZKI 

Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej 

L O w O 

„Doceniając znaczenie wiedzy eko- 
nomicznej w życiu społeczeństwa, mi 
nisterstwo oświaty zamierza * wpro- 
wadzić do programów szkół powsze- 
chnych, średnich i wyższych godziny 
poświęcone wiedzy gospodarczej”. 

listotnie nie znamy wiedzy o życiu nie- 
tylko gospodarcze, ale o życiu wogóle. 
*Wiele nas kosztuje zdobycie tej nauki, któ- 
ra, niestety, przycitodzi zawsze  zapózno. 
lleż to zrobiliśmy fałszywych kroków, ile 
prób chybionych, ile straty czasu i pienię- 
dzy nas to kosztowało! | Я E a 

Marnujemy zdrowie i tracimy siły, nie 
potratimy pracować wydajnie, lekcewažymy 
zasady ekonomji czasu, materjału,  pienię- 
dzy. 

VNie zapominajmy, że zachowanie zdro- 
wia, sił, czasu i materjału — to w rezulta- 
cie oszczędzanie pieniędzy, podobnie jak po- 
mnażaniem pieniędzy jest  skoncentrowa- 
na cenergja, wydainość, pilność, wstrzemię- 
źliwość, przezorność. A 

Posiadając wiedze o życiu i stosując jej 
zasady żylibyśmy dłużej, lepiej, bo wy- 
twarzalibyśmy więcej, więcej zarabiali, o- 
pływali w większy dostatek. Nasze oszczęd- 
ności w PKO wynosiłyby wiele tysięcy zło- 

  

  

tych. 3 : 
Tak jest czy inaczej, narazie przestrze- 

gajmy zasady głównej — oszczędności. od- 
kładania części rezuitatów pracv do PKO, 

o to jest jedyna droga do poprawy bytu. 

  

  

KRONIKA 
SET COREY 

PIĄTEK 
19 Dziš W. słafica o g. 7 w. 40. 

e. Z. słońca o godz 3 m 24 

Teofila 

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

z dnia 18. XIL 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 769 

   

Temperatura średnia — 8 

Temperatura najwyższa — 7 

Temperatura najniższa — 8 

Opad w mm.“ 0,4 

Wiatr: 

Teadencja: stan stały 

zachodni 

Uwagi: pochmurno, Śnieg 
  

KOŚCIELNA 
— Roraty urzędników państwowych, Na 

intencję urzędników państwowych w Wilnie 
intencję urzędników państwowych w Wilnie 
w dniu 21 grudnia 1930 roku, w niedzielę 
o godz. 8-mej ranc w kościele św. Jerzego 
odbędą się solenne roraty. Roraty Oodprawi 
ks prof, Walerjan  Meysztowicz, kazanie 
zaś wygłosi ks. Antoni Aleksandrowicz. 

łoraty Związku Pracowników  Ban- 
kowych. W dniu 20 b. m. w kościele Św. 
Trójcy przy ul. Dominikańskiej o godz. 7 
min. 45 odbędą się uroczyste roraty na 
intencję pracowników bankowych. po- 
niedziałek o godz. 8 w tymże kościele od- 
prąwione zostanie nabożeństwo żałobne za 
Zi ych członków rodzin pracowników 
bankowych. 

URZEDOWA 
— Zarządzenie pszeciwi i 

Władze Sanitarne wydałv specjalne zarząde 
nie w sprawie zwalczania epidemii grvpy. 

pcuczeniu zaleca się unikanie więk- 
szych skup” ń, częste mycie rąk, płukanie 
gardła, roztworem borowyn' i nieużywanie 

alkokolu 
Ё MIEJSKA 

— Zasłabł prez. Folejewski. Prezy- 
deni miasta p. mec. Folejewski za- 
słabł wczoraj na grypę. 

Zastępuje go wiceprezydent inž. 
Czyż, który wrócił wczoraj z Warsza- 
wy, gdzie, jak wiadomo pertraktował 
w sprawie kredytów dla miasta. 

UNTWERSYTECKA 
—- Komisja dyscyplinarna profesorów U. 

S.B. Władze szkolne powołały prof. prof. 
Wi. Dziewulskiegn, ]. Patkowskiego i W. 
Jasińskiego: na członków komisji dyscypli- 
narnej profesorów U.S.B. na okres roku 
akademickiego 1930—31. 

Jednocześnie z komisji tej ustapili J. M. 
rektor Januszkiewicz i dr. W. Staniewicz. 

SZKOLNA 
— Ferje w szkołach. Wczoraj zostały 

przerwane lekcje w szkołach powszechnych 
wileńskich, mimo, że ferje miały się zacząć 

jednak do pomyślenia, wypadku, to 
jest ogólnej paniki wszystkich naszych 
armij, wywołanych ponowną przegra- 
ną pod Radzyminem, tak. 

Ale w najlepszym wypadku, wo- 
bec znanego braku rezerw u nieprzyja 
ciela i niewątpliwego dalszego wyko- 
nywania rozpoczętego już posuwania 
naszej pięści uderzeniowej od Wiep- 
rza, przy warunku tylko w ciągu jed- 
nei doby przetrzymania się na połu- 
dniowej części warszawskiego przy- 
czółka mostowego naszych 15-tej i 
8-mej dywizyj, mających naprzeciw 
siebje równe, jeżeli nie słabsze siły nie 
przyjaciela, a w fortecznym rejorie 
Modlina przypuszczalnie tylko częścio 
wo rozbitych 10-tej i 19-tej dywizyj 
gen. Żeligowskiego, oraz w tym wy- 
padku, gwałtownie cofniętej V-tej ar- 
mji gen. Sikorskiego i brygady rezer- 
wowej pułkownika Małachowskiego 
wciagnęłoby połowę Ill-ciej i XVI-tej 
armij bolszewickich do wideł Wisło- 
Bugu, powodując najdalej w dniach 
18-tego i 19-tego sierpnia ich tam 
zamknięcie przez grupę uderzeniową 
Marszałka Piłsudskiego i w następ- 
stwie niechybny Sedan. 

W omawianym drugim wypadku 
narażona byłaby tylko Warszawa na 
krótkotrwałe, aczkolwiek hańbiące о- 
strzelanie przez lekką artylerję nie- 
przyjacielską, ale prawdopodobnie nie 
utracilibyśmy nawet mostów na Wi'- 
śle, gdyż obroaiłaby je przerzucana w 
tym czasie z lewego na prawy brzeg 
Wisły 4-ta dywizja piechoty z wów- 
czas już zbytecznej Il-giej naszej ar- 
mji. 25 

Swoją drogą, przy takim obrocie 
rzeczy, IV-ta i XV - sta armje bolsze- 
wickie zostałyby chwiłowo nietknięte , 

  

20 b m. Spowodowane to zostało zarządze- 
niem Kuratorjum ze względu na epiden:ję 

26 ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub włóczęgów senjorów. W piątek 

dnia 16 b. m. o godz. 19 rozpocznie się 
XXAVII zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów w lokalu W. Pohułanka Nr. 53 m. 4. 

Na porządku dziennym referat p Kazi- 
mierza Leczyckiego. Goście mile widziani. 

W dnia 21 b m. e godz. 10 min. 30 
rano przy przysiani A.Z.S. będzie  miata 
miejsce zbiórka członków klubu celem wy- 
ruszenia na wspólną wycieczkę narciarską. 
Szczegóły ekwipunku. i marszruta zostaną 
omówicne na zebraniu w dniu 19 b. m. 

— Zarząd Koła był. wychowan. rosyjs. 
Korp. Kadetów zawiadamia, iżż w dniu 19- 
go grudnia 1930 roku o godz. 6 i pół wiecz. 
odbędzie się wsa!ne zgromadzenie był. wy- 
chow. ros. Korp. Kadetów — ul. Ad. Mic- 
riewicza d. 22 m. 45. 

Zarząd. 

KOLEJOWA 
— Normalny ruch kolejowy.  Sy- 

tuacja odśnieżna na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej obecnie wszędzie 
jest dobra. Żadnych spóźnień w ciągu 
doby nie było. 
zasp śnieżnych od godz. 17-tej 15-g 
grudnia linja Oranczyc -- Prużany, 17 
b. m. została uruchomiona. Obecnie 
wszystkie odcinki są czynne. 

— Rozlokowanie pługów odśnieżnych. 
Pługi odśnieżne, znajdujące się w dyspozy- 
cji Wiłeńskiej Dyrekcji Kolejowej, rozmie- 
szęzone są w piinktach węzłowych, a miano 
wicie: w Wilnie — 1, w Królewszczyźnie 
— 1, w Grodnie. — I w Białymstoku -— 
2, w Wołkowysku — 1, w Brześciu —: I, 
i w Baranowiczach —— 2. W ten sposób 
pługi mogą być wysyłane na każde zapo- 
trzebowanie na szlak. 

— Obrady delegatów kolejowych LOPP 
W pierwszej połowie bieżącego miesiąca w 
Sali Ogniska kolejowego odbył się  ziazd 
przedstawicieli oddziału kolejowej Ligi Obro 
ny mowietrznej i przeciwgazowej z terenu 
dyrekcji wileńskiej. Przyjechało 24' delega- 
tów reprezentujących następujące większe 
ośrodki kolejowe: Lidę, Wołkowysk, Grodno 
Białystok, Starosielce, Łapy, Brześć nad B.. 
Baranowicze,  Królewszczyznę.. Zadaniem 
zjazdu było ustalenie budżetu na rok 1931 
oraz wytknięcie planu „pracy na okres rocz- 
nyż Wydatki budżetowe preliminowano na 
sumę 77 tysięcy zł., które całkowicie mają 
być pokryte ze składek członkowskie. Pro 

  

gram pracy przewiduje szereg nowych po- 
czynań: oprzedewszystkiem celem przvczynie 
nia się do powiększenia ilości lotnisk, które 
są niezbędne zarówno dla szkolenia wojen- 
nego, jak sportowego i zawodowego l:tni- 
ków, przewiduje odpowiedni punxt preiimi- 
na:za prźyjść z pomocą w tym kierunku. 
Dzieki pomocy kolejarzy kraj nasz użyska 
w czasie najbliższyn: trzy nowe łotniska w 
Słonimie, Baranowiczach i Postaw: i 
żnym punktem pracy poza 2 а | w 
lotniczą, jest sprawa przygotowan do obro- 
ny przeciwgazowej, na cel | i 
no odpowiednie sun:v. na zakup 
odkażających, oraz filtrów cia 1 

   

    

    

  

   

ale, zbyt oddalone od swych podstaw 
działania, doczekałyby się również, 
choć cokolwiek później, rozbicia. 

Przez powyższe rozumowanie ie- 
ster daleki od chęci zmniejszania w 
roli w Cudzie Wisły bohatera z pod 
Radzymina. Chodzi mi jednak o tę sa- 
mą ścisłość w oświetleniach i sądach, 
wypadków tej miary, jakie rozegrały 
się w pamiętnym 20-stym roku, o ja- 
ką, niewątpliwie, chodzi i gen. Żeli- 
gowskiemu, książkę którego uważam 
za bardzo ciekawą i pożyteczną, a 
postać jej autora za jedną z najbar- 
dziej  šwietlanvch z pośród wodzów 
ostatnich naszych bojów. Postać tem 
cenniejszą, iż rzadziej spotykaną 
wśród naszych wojskowych. 

__ „Polak, tradycją związany raczej ze 
świetnemi czynami naszej kawalerji, 
przeważnie wykazuje swą wartość bo 
jową w brawurowym ataku, w dąże- 
niu do efektownego zwycięstwa. 

Generał Lucjan Żeligowski na 
imotto swej książki wybrał aforyzm 
Napoleona, iż: „kto chce atakować, 
imusi być przygotowany do obrony”. i 
myś! tę o obronnem trwaniu, cechują- cą lego ofiarny charakter, nieraz na 
stronicach swej książki przeprowadza. 

To też, gdy gen. Żeligowski, na- 
równi z każdym ambitnym patrjótycz- 
nym żołnierzen:, niewątpliwie, marzył 
o ukoronowaniu swej chlubnej służ- 
by dla ojczyzny śmiercią na polu chwa 
ły. to w marzeniach swych, jestem 
przekonany, majaczyły Mu się przy- 
kłacy nie Zawiszy Czarnego, lub Wia 
dysława Warneńczyka, ale, raczej, 
niezapomnianych hetmana Žėlkiew- 
skiego, lub generała Sowińskiego. 

Stanisław Brochocki. 

  

    

Zamknięta z powodu .. 
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Św. Jakóba odbędzie się w sobotę 20 

dnia po nabożeństwie żałobiuem 

o czem zawiadamiają pogrążeni 

Antoni Filipowicz-Dubowik 
Budowniczy 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, 
zmarł dn. 18 grudnia 1930 r. w wieku iat 65. 

Eksportacja zwłok z mieszkania, 

odbędzie się pvgrzeb i złożenie 

grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani 

Żona, córki, syn, wnuczka, bracia I rodzina. 

JANUSZ NITOSŁAWSKI 
Starosta Szamotulski, kawaler złotego krzyża zasługi 

zmarł dnia 17 grudnia 1930 r. w Szamotułach w wieku lat 39, 

Żona, synowie, matka i siostry 

        

      

   

przy ul. Jakóbskiej iQ, do kościoła 

grudnia o godzinie 9 rano, a tegoż 

zwłok w 

    

    

  

   

        

Rege 

w smutku 

  

schronów  przeciwgazowy: r; 
również kwotę aa ksz* e dzitci 
rzy w szkołach lotniczych. эга 
propagandową. Obrady trwały jecen 
przewodniczył p. Michsiowski Z Bialego- 
stoku, sekretarzowal p. Iweaiezki Z Br. о$- 
cia n. B. Bez rozgłosu, hez wystawności i 
reprezentacyjnego huku posuwa sie praca 
ważna dla kraju calego, prowadzona 
przez kolejowy wojewódzki komitet LOPP. 

RÓŻNE 
— P. Marszałek Senatu Władysław Racz 

kiewicz przyjął w dniu dzisiejszym w pa- 
łacu p. wojewodę Kirtiklisa i J. M. p. rek- 
tora uniwersytetu prof. Januszkiewicza, 
przewodniczącego Obywatelskiego Komite- 
ru pożegnania p. Marszałka Raczkiewicza. 
Przybyli oni, aby zaprosić p. Marszałka na 
raut pożegnalny, organizowany przez Ko- 
miter Obywatełski w sobotę dnia 30 b. m. 

W. południe marszałek Senatu p. Wł. 
Raczkiewicz odwiedził p. wojewodę Kirtik- 
„isa w urzędzie wojewódzkim. 

— Lekarze nadetatowi w Kasie Chorych. 
W związku z epidemią grypy Wil. K. Ch. 
nie mogąc podołać zapotrzebowaniom po- 
mocy, zaangażowała оКсю 70 nadetato- 
wych lekarzy, dotychczas wolno-praktyku- 
jących, którzy obsługują chorych w miesz- 
kaniach szczególnie na przedmieściach. 

— Docnodzenia w sprawie nadużyć leś- 
nych. Dyrekcja lasów państwowych w Wił- 
nie nadsyła następujący , komunikat. W 
żwiązku z wiadomościami umieszczonemi w 
naszem pismie w dniach 7 i 16 grudnia r. 
b. o AI w Nadleśnictwie Koniaw- 
skiem — Dyrekcja lasów państwowych w 
Wiłnie, jednocześnie z dochodzeniem prze- 
prowadzanem przez policję państw. w Ra- 
dzyniu, przeprowadza dochodzenia admini- 
stracyjne w sprawie defraudacyj popełnio- 
nych: w obchodzie jednego z gajowych Nad- 
leśnictwa Koniawskiego, położonem w obrę 
bie gminy Raduńskiej. Ž 

— Zrzeszenie byłyci, uczenic  gimnaz- 
jem rm E Orzeszkowej powiadamia, że dnia 
22-go- grudnia o godz. G-iej p. p. odbędzie 
sę wilja w. sali tegoż gimnazjum. 

Zarząd Koła był wychowanków ro- 
syjsk. korpusu kadetów zawiadamia, iż w 
dniu 19 grudnia 1930 roku 0 godz. 8 wiecz. 
w lekalu restauracji „Brystol* odbędzie się 
doroczny kołeżeński obiad  ' 

Osób, mających wziąć udział w obie- 
dzie, Zarząd prosi do dnia 17 grudnia 1930 
r. powiadomić o tem Zarząd Koła ul. Ad. 
Mickiewicza d. Nr. 22 m. 45 od godz. 11 
do 3 dnia. Zarząd Koła. 

— Oryginalny kandydat na komendanta 
policji. Oryginalny list otrzymały .wileńskie 
władze policyjne od niejakiego Wilhelma 
Kusznera z Królewca. 

Pan ten, widocznie cokolwiek niespełna 
rozumu, pretenduje ni mniei ni więcej, do 
stanowiska komendanta policji w Wilnie, 
powołując się na swą pracę podczas oku- 
pacji i zasługi, położone na tem stanowisku 
dla. naszego miasta. 

Kuszner „warunkuje” jednocześnie przy- 
jęcie stanowiska od spełnienia pewnych żą 
dań, a w pierwszym rzędzie poleca wysła- 
nie mu natychmiast do Królewca tysiąca 
marek na koszta podróży i zaopatrzenie się 
w różne niezbędne dla niego akcesorja, i 
wówcza$ dopi „Herr Komendanta““ bę- 
dziemy „mieli szczęście oglądać. р 

'FEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Dzisiej- 

sza premiera „Dzielnego wojaka Szwejka”. 
Driś w teatrze na Pohulance odbędzie się 
premjero przeróbki scenicznej głośnej  po- 
wieści Jarosława Haseka: „Dzielny wojak 
Szwejk” ` 
‚ Arcyzabawna ta  komedja podzielona 
jest na 15 obrazów i intermedjów, przeno- 
Szących widza kolejno z szvnku „Pod kieli- 
chem” do „Aresztu”, z „Sali sądowej" do 
„Garsoniery nadporucznika  Lukasza*, ze 
„Szpitała wojskowego” do „Wagonu” i t. 
d, aby zakończyć wreszcie przezabawne 
perypetje Szwejka „Na polu chwały”. 

Reżyserja i inscenizacia dyr. Zelwerowi 
cza który jednocześnie gra zabawną  no- 
stać iekarza wojskowego, d-ra Gruensztej- 
na . 

Pomsysłowe dekoracje. komiczne,  pod- 
kreślające miejsce akcji. skomponował —;. 
ifawryłkiewicz. Kierownictwo muzyczne ;3- 
wierzono E. Dziewulskier1. 

Ceny miejsc zwykłe, przy ważności 
lctów zniżkowych i kre *ytowanych. 

-- Teatr miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
drugi „Egzotyczna kuzynka”, wytworne ko 
media L. Verneuilla, w reżyserji R. Wasi- 
lewskiego. 

Sztuka tą odniosta' na premjerze wielki 
Sukces artystyczny dzięki dowcipnej akcji, 
blyskotliwemu dialogowi i świetnej grze Le 
wickiej, Palcerzaka, Wyrwicza - Wichrow- 

ego, oraz Eichlerównv, edtwarzającej o 
ać ekscentrycznej Soni 
— Przedstawienia  peroładniowe. w 

nadchodzącą niedzielę da'a 21-go b. m. w 
obu teatrach miejskich  odbęda sie przed- 
stewienia popołudniowe po cenach zniżo- 

Przewidziano 

    

  

   

          

   

  

bi- 

   
   

nych. 
W teatrze na Pohulance —- wyjątkowo o 

godz. 3-ciej punktualnie — ukaże się 
„Noc listopadowa" S. Wyspiańskiego w 

» Uwadze eksportujących ma- 
terjały tarte do Niemiec 

izba zwraca uwagę zainteresowanych, 
14 wobec wygaśnięcia z końcem roku bie- 
żącego prowizorjum drzewnego z Niemca- 
mi, zakaz wwozu materjałów tartych do 
Niemiec zaczyna obowiązywać od północy 
(godz. 24-ej) 31 grudnia 1930 r. i od tej 
chwili będzie stosowany przez niemieckie 
urzędy celne. 

W ten sposób przesyłki materjałów tar- 
tych, które nadejdą na granieę po wspom- 
mianym terminie, będą przez wspomniane 
urzędy zatrzymane i nie przepuszczone do 
wwozu, niezależnie od daty nadania ich na 
stacjach P.K.P. X 

W związku z powyžszem Ministerstwo 
Komunikacji wydało zarządzenie przyjmo- 
wania przesyłek materjałów tartych do Nie- 
miec poza kolejnością, oraz przyśpieszenia 
ich ruchu z tem, ażeby wszystkie przesył- 
ki nadane na stacjach kolei polskich do 
dnia 24 grudnia — mogłyby być przekaza- 
ne niemieckim urzędom celnym przed 
wspomnianym wyżej terminem 

cbsadzie premierowej, z udziałem licznycu 
statystów. w reżyserji R Wasilewskiego. 

W teatrze „Lutnia o godz 3 m. 30 p. p. 
ukaže się „Cierpki owoc“ Roberta Bracco, 
w świetnem wykonaniu Kamińskiej, Lewic 
kiej, Balcerzaka, Mileckiego i Zełwerowicza, 
który sztukę tę wyreżyserował. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Generał Greck 
Mimoza — Ucieczka od miłości 
Heljos — Wesoły Madryt. 
Pan — Ulica potępionych dusz, 
Kine Miejskie Młoda generacja 
SP = Zahia, córka szeika 

ylowy — Pod pręgierzem hań 
Wanda — Słodycz. grzechu. w 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 17 do 18 

b. m. zanotowane wypadków 28, kradzieży 
1, opilstwa 6, przekroczeń administracyj- 
nych 17, 

— Samobójstwo urzędnika. Wczo- 
saj w dzień, targnął się na życie urzęd 
nik opieki społecznej Magistratu An- 
toni Peliwo (Żórawia 17). 

Przyjął on większą dozę weronału 
i w stanie poważnym, ulokowano go 
w szpitalu żydowskim. 

- Powodem samobójstwa były cięż- 
kie warunki materjalne, bowiem 3 zł. 
dziennie, które on pobierał jako pra- 
cownik prowizoryczny, nie wystarcza- 
ły na utrzymanie żony i 2 dzieci. 

Atak sercowy przed 
egzekutywą. Wczoraj w wydzia- 
ie podatkowyni Magistratu dostala ata 
ku sercowego Wincentyna Małachow- 
ska (Garbarska 8). Wypadek nasta- 
pił w momencie gdy odmówiono jej 
prolongaty w spłacie należności i wy- 
znaczenie natychmiastowej licytacji. 

--Uratowany od niechyb 
nej śmierci. Pasażerowie auto- 
bustt idącego do Połukni znałeźli 
drodze zagrzebanego w Śniegu niezna 
nego mężczyznę, dającego już słabe 
znaki życia. 

Po ułokowaniu go w szpitalu ży- 
dowskim w Wilnie, okazało się że 
jest to Józef Bukowski z pod Potukni 
który będąc ciorym na grypę wyszedł 
jednak z domu do miasteczka lecz w 
drodze stracił przytomność i padł. Gdy 
by nie jadący autobusem Bukowski pe 
godzinie już nie żył. 

— Straszna śmierć pod 
kołami pociągu. W czasie odejś 
cia pociągu osobowego ze stacji ko- 
lejowej Gawje w stronę Lidy przez 
nieostrożność dostał się pod koła pa- 
rawozu robotnik leśny Tomasz Strołłca, 
pochodzący z Wielkiej Wsi gminy prze 
teckiej, pow. święciańskiego. Koła pa 
rowozu obcięły nieszczęśliwemu gło-- 
wę, prawą ręki i nogę. Zwłoki po do- 
konaniu oględzin lekarskich zostały u- 
sunięte i zabezpieczone na stacji ko- 
lejowej Gawje. 

— Niedozwolowe praktyki. W dniu 17 b. m. Swirbutówna Emilja, lat 20, bez stałe- go miejsca zamieszkania, będąc w: mieszka- 
niu Barczewskiego Władysława, (Prosta 3) 
w celu wywołania sztucznego poronienia, 

przyjęła nienstalcnego dotychczas lekarstwa 
wskutek czego dostała krwotoku. Pogoto- 
wie Ratunkowe przewiozła Świrbutównę w 
stanie niezagrażającym życiu do szpitała św 
lakóba. 
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Śmierć bezdomnego 
W PODPALONEJ PRZEZ SIEBIE SZOPIE 

We wsi Dełatycze pod Kraśnem w ри- 
stej szopie Antoniego Pietkiewicza uloko- 
wał się na noc bezdomny Zygmunt Mała- 
chowicz lat 60. 

Mając ze sobą garnek z rozpałonemi 

weglami, Małachowicz podczas snu potrą- 
cił go, ce spowodowało pożar. я 

Nieszcześliwy spalił się żywcem, bo- 
wiem na zgliszczach szopy znaleziono zwęg 
ione jego ciało.



          

STO PIĘTNASTA ŚRODA 
LITERACKA 

Środy literackie, obejmujące wszystkie 
dziedziny aktualne literatury i sztuki, cie- 
Szą się stale  nieslabnącem  powodzenien: 
wśród intelektualnego społeczeństwa Wilna, 
to też i na ostatniej Środzie, na której prof. 
dr. Marjan Morelowski wygłosił referat: 
„inscenizacja i dekoracja „Nocy listopado- 
wej" na scenie wileńskiej" — zgromadziła 
jak zwykle liczne grono publiczności, ° - 
w  którem widzieliśmy również oswo- 
bodzicieła Wilna generała Lucjana Żeligow- 
skiego, który był owacyjnie witany przez 
cbecnych ASY 

Nie ograniczając się do przedstawienia 
załet i walorów inscenizacji „Nocy listopado 
wej”, — dr. Morelowski zapomocą żywego 
słowa i projekcyj / świetlnych zobrazował 
problem inscenizacyjny na przestrzeni wie- 
kow. Wychodząc z założenia, że teatr jest 
wieczystą potrzeba duszy ludzkiej, prele- 

gent scharakteryzował w krótkości zasadni- 
cze cechy teatru greckiego, rzyniskiego, 
średniowiecznego i współczesnego. 

Teatr grecki był zbudowany  amfiteat- 
ralnie, przedstawienie odbywało się pod go- 
łem niebem to też inscenizacja i dekoracja 
musiały być bardzo uproszczone. Pomiędzy 

sceną a publicznością znajdowało się wolne 

miejsce, przeznaczone dla chóru, który ryt 

micznym tańcem i śpiewem stanowił łącz - 

mik publiczności z akcją, odbywającą się 

ua scenie. Stałą dekorację głębi sceny sta 

nowił fronton pałacu, z czasem zaczęto 
przed tym pałacem ustawiać kulisy, z po- 
między tych kulis wychodzili aktorzy. Chór 
miał swoje odrębne szerckie wyjście. Ak- 

torzy występowali w miaskach na kotur- 

nach i w uświęconych tradycją strojach, co 

nadzwało ich wyglądowi i ruchom charakter 

odmienny od codziennego, raczej symbolicz 

ny. niż realnv. Teatr współczesny, szukając 
nowych dróg, czerpie nieraz sporo z teatru 
greckiego w symbolicznem ujęciu gry i in- 
scenizacji. A A 

W przeciwieństwie do greckiego, był 
teatr rzyniski nawskroś realistyczny. Gmach 
w kształcie cyrku że sceną po środku, wi- 

dzianą ze wszystkich stron, nie pozwa!ał 

na zadne dekoracje, to też wywołanie efek 

tu i wrażenia pozostawione było wyłącznie 

inwencji aktora, który musiał realistyczną 

grą i mimiką zastępować brakujące deko- 

1acje. Reinhardt w Berlinie zrobił kilka eks- 

perymentów naśladowania teatru rzymskie- 

go, pozatem bolszewicka Rosja stara się go 

również naśladować. Dr. Morelowski był w 
Moskwie obecny w roku 1924 na przedsta 
wieniu „Nieboskiej komedji** Krasińskiego 
na modłę rzymską. 

Temateni teatru średniowiecznego były 
przeważnie misterta religijne. Francja była 
krajem, w którym teatr średniowieczriy do- 
szedł do największego rozkwitu. Z pozo- 

stałych do dnia dzisiejszego sztychów 1 ma- 

wiet można widzieć, jak wtedy wyglądała 
scena. Była ona bardzo długa i dekoracje 
były poustawiane na niej wzdłuż, od lewej 
ku prawej stronie, z wyobrażeniem nieba 
po lewej, a piekła po prawej stronie, tak, 
że aktorzy posuwali się po scenie w miarę 
postępowania akcji od jednej dekoracji do 
drugiej. Ta forma ma pewien wdzięk pro- 
stoty i naiwności i utrzymała się bardzo 
długo, bo aż do 1630 roku. : 

Mniej więcej od połowy 17-go wieku ak 
cja sztuk teatralnvch przestaje się odgry- 
wać pod gołem niebem, co też wymaga 
zmiany dekoracji na konstrukcyjno - archi- 
tektoniczne i operujące zmianami już nie 
wzdłuż, ale wgłąb sceny, i ustawianiem ku- 
tis na różnych planach i poziomach. Naj- 
więcej zasług w tej nowej dziedzinie  in- 
scenizacji w połowie XVII - go wieku po- 
łeżył teatr florentyński. Te same zasady 
utrzymały się do dzisiejszej epoki i doszły 
do największego rozkwitu pod koniec XIX i 
w AX wieku. 

Wracając do „Nocy. listopadowej" Wys 
piańskiego, prelegent zaznaczył, że jest ona 
niesłychanie trudna do wystawienia, gdyż 
genjalny poeta łączy w niej świat napędu i 
burzy że Świateni klasycznego spokoju an- 
tycznych bogów, przez co z wielkiego ru- 
chu narodowego tworzy ogólnoludzki synt- 
bol wyzwołenia. Profesor Ruszczyc i dyrek- 
cja teatru świetnie ujęli problem insceniza- 
cji „Nocy listopadowej", traktując ją nietyl- 
ko po malarsku, ale i rzeżb:arsko, architek 
tonicznie, nie żainiąc, trudów i kosztów, 
dając niesłychanie piękną całość, odbiega- 
jacą całkowicie od przyjętych szabłonów. 
Mistrz Ruszczyc, tworząc dla świata ludzi i 
bogów, plany, położone na różnych pozio- 
mach, zharmonizował rozgrywanie się akcji 
dynamicznych walk ludzi w pamiętną noc, 
bez wchodzenia w kolizje ze spokojna sym- 
boliczną akcją bogów. Świetność tej kon- 
cepcji najlepiej się uwydatnia w trzech obra 
zach: w amfiteatrze łazienkowskim, na uli- 
cach starego miasta i pod pomnikiem So- 
bieskiego. 

Dr. Morełowski podkreśla charakterysty- 
czne pokrewieństwo duchowe dwóch ma- 
larzy polskich, ktorzy się wcale nie znają. 
Proi. Ruszczyca w Wilnie i malarza Niwiń- 
skiego w Moskwie. Inscenizacja Niwińskieg 
iragedji ,„Antonjusza”*, pod względem ar- 
chitektoniczno - dekoracyjnym niezmiernie 

  

W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
Cały ranek spędził Ocwood w 0- 

grodzie. Po raz pierwszy spotkał tam 
ogrodnika Hilla, który okazywał mu 
swą gorłiwośc w pracy, ale był tak 
głuchy, że nie mógł zrozumieć ani sto 
wa. Potem Desmond zajął się moto- 
cyklem i stracił prawie całą godzinę 
na sprawdzaniu rozmaitych części mo 
toru, napełnianiu rezerwuara benzyną 
tak, aby motocykl był gotowy do drogi 

Pogoda była tak piękna, a słońce 
przygrzewało tak przyjemnie, że ka- 
zuł przysunąć stół do otwartego okna, 
by zjeść śniadanie „na łonie przyro- 
dy*. Właśnie kończył posilać się, gdy 
Marta zawiadomiła go, że ktoś prosi 
go do telefonu. 

Zerwał się śpiesznie od stołu. 
„Ktoż: to może być" — zapytywał 
sam siebie, idąc do gabinetu. 

—Hallo! 
— Czy to pan Beliord- -- zapytal 

głuchy głos. 
— Tak, jestem, Belford! — odpo- 

wiedział zdziwiony. 
Nie był to głos ani dyrektora, ani 

jego sekretarza Mathiusa. 
— Madame Lebon chce się z pa- 

nem widzieć. 
Tak nazwała się Noor - el - Dine, 

w czasie nocnego spotkania: „Jestem 
M-me Lebon, uciekinierka belgijska“ 
— - mówiła. 

— Czy pan wie, o kim ja mówię? 
-— ciągnął dalej nieznajomy głos. 

-— Naturalnie! 
Pan musi przyjść sam, w przeciw- 

Sejmik Wiieńsko-Trocki jako pioner kultury 
rolnej w 

Samorząd powiatowy według usta 
wy we własnym zakresie działaniu ma 
pieczę „nad gospodarczemi, zdrowoi- 
nemi i kulturalnemi interesami powia- 
tu". Ustawa wymienia szereg funkcyj 
przykładowo i między innemi mówi, 
że do własnego zakresu działania po- 
wiatowych związków komunalnych na 
ieży troska o ochronę i rozwój rolni- 
ctwa, handlu i przemysłu Tym dzia- 
łem pracy Sejmik Wileńsko - Trocki 
wykazuje szczególne zainteresowanie. 
Gminy bowiem, w dzisiejszym stanie 
ekonomicznym i finansowym naszego 
kraju, nie są w stanie ogarnąć potrzeb 
ludności w tej dziedzinie. Spada to 
na barki samorządu powiatowego wy- 
łącznie. Pole działalności wielkie, 
droga do inwencyj !szeroka, zadań 
masa. (Granica górna — niemal nie- 
skończoność — granica realna — re- 
alność środków finansowych, możli- 
wość ściągnięcia podatków bez naru- 
szenia majątku społecznego. Granic 
ustawowych dla inicjatywy w tym kie 
runku niema. lm więcej tem lepiej. 

Powiat Wileńsko - Trocki — to 
wielki powiat i terytorjalnie i ludnoś- 
ciowo. Obszar jego wynosi 5.641,95 
klm. .kw. z załudnieniem 215114 o- 
sób .Na jeden kilometr kw. przypada 
stosunkowo niewiele: 38 mieszkańców. 
Spokojnie czekać możemy przeludnie 
nia. Na powierzchni powiatu 546.315 
ha nie cała połowa (230629 ha)— 
io gruńta uprawne o nienadzwyczaj- 
nej jakości. Bo posłuchajmy! 40 proc. 
piasczyste, 20 proc. gliniasto - pia- 
sczyste, 25 proc. gliniaste, 6 proc. 
mokre łąki i błota, 9 proc. nieużytki. 
Trzeba wiele wysiłku, trudu i znoju 
by z takiej gleby wydobyć efekty go- 
spodarcze. Na 34155 gospodarstw rol-- 
nych, zaledwie 7998 jest od 10 do 50 
ha, a ponad tę normę tylko 786, resz- 
ta to drobne gospodareczki do 5 ha 
(13811) i od 5 ha do 10 ha (11560). 
Trzeba zaznaczyć, iż powiat Wileńsko 
Trocki w 90 proc. zamieszkuje ludność 
rolricza, przemysłu większego niema, 
jest zaledwie 397 zakładów przemy- 
słowych o bardzo drobnym zakresie i 
1262 przedsiębiorstw handlowych, 
przeważnie drobnych, a nawet drobniu 
sieńkich sklepików. 

Działalność gospodarcza na takim 
terenie może być skutecznie prowa- 
dzona z trudem. Istotnie, ochrona i roz 
wój stanowi naczelne zadanie repre- 
zentacyj u nas i stanowi gros ich wy- 
zentacyj komunalnych u nas i stanowi 
gros ich wysiłków. 

I nietylko komunalnych. Na 
temr polu pracują także” organizacje 
rolnicze, spółdzielcze i w pewnej mie- 
rze w dziedzinie oświaty rolniczej 
pozaszkolnej. 

Działalność Sejmiku Wileńsko - 
Trockiego za lata ubiegłe miała głó- 
wnie na celu podniesienie rolnictwa 
przez pracę bezpośrednią lub całko- 
wite współdziałanie z Tow. Org. i Kó 
łek Rol. przy propagowaniu komasacji 
gruntów włościańskich, tworzeniu spó 
lek wodnych, rozpowszechnianiu na- 
wozów sztucznych, tworzeniu mle- 
czarń spółdzielczych, popieranie hodo 
wli, krzewieniu oświaty rolniczej przez 
służbę weterynaryjną i t.p. 

Słów parę należy poświęcić służbie 
weterynaryjnej. 

Na terenie powiatu Wileńsko - Tro 

ETLAT TRL Z WRECZ OODOCZEŃ 
przypomina technikę i zasady inscenizacji 
„Nocy listopadowej". 

Na zakończenie prełegent dodał, że nie- 
tylko wilnianie, ale i wszyscy Polacy powin 
ni być wdzięczni dyrekcji, artystom, panu 
Dziewulskiemu i prof. Ruszczycowi, za tak 
wspaniałe wystawienie „Nocy listopadowej ', 
gdyż stanowi ono epokowe dzieło w dzie- 
jach teatru. |, 

Wbrew założeniu, ostatniej środy niedo- 
szło do Ak z powodu nagłego wyia 
zdu dra Morelowskiego do Warszawy i 
nieobecności na šrodzie prof. Ruszczyca i 
dyrektora Zelwerowicza. Z: 

„nyni razie M-me Lebon nie przyjmie 
pana. Pan rozumie: jeżeli pan przyj- 
dzie nie sam, będzie to tylko zbytecz- 
na strata czasu. 

— Skąd pani dzwoni? 
—- Jeżeli pan skręci w lewo, za- 

raz za swoją bramą i pójdzie prosto, 
drogą, spotka pan służącego H-me Le- 
bon, który zaprowadzi pana na miej- 
sce. 

-— Ale... i 
— Czy pan może przyjść natych- 

miast? — przerwał mu głuchy głos. 
Ocwood namyślał się chwilę: wyjść, 

to znaczyło nie usłuchać rozkazu, nie 
wyjść — utracić nową możliwość od- 
nalezienia Noor - el - Dine. Mógł za- 
teleionować pod nr. 700.... ałe tancer- 
ka żądała, by przyszedł sam. Ostate- 
cznie szef powinien zrozumieć, że mo- 
ga się zdarzyć okoliczności wyjatko- 
we, które zmuszą do złamania rozkazu. 
„Trzeba iść!*—zdecydował Desmond.. 
„— Ja zaraz wychodzę. 
-— Dobrze, — brzmiała krótka od 

powiedž i głos zamilkł. 
W przedpokoju spotkała go Marta, 

zapowiadając, że musi wyjść po spra- 
wunki do miasteczka. Major powie- 
dział jej, że wychodzi również i nie bę 
dzie pił herbaty o zwykłej porze. 

Uzbroiwszy się w ciężką pałkę, wy 
szedł z domu. 

Niebo zaczęło się pokrywać chmu- 
rami, a z bagnisk i błot podnosiły się 
zwolna gęste płachty oparów. De- 
smond skęcił w łewo i szybkim kro- 
kiem szedł przed siebie szosą, sądząc 
z mapy, którą dobrze pamiętał, była to 
droga, prowadząca wśród moczar. 

Szedł już pół godziny. gdy nagle 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyfto 

powiecie 
ckiego stan zwierząt rolniczych 
następujący: 

bydło rogate 74089 
konie — 36839 
trzoda chlewna 54727 
owce — 41095. 
Wszystko to wymaga opieki i wie- 

le; istot zwierzęcych można zachować 
z pożytkiem dla gospodarstwa społe- 
cznego na przeciąg choćby paru lat, 
przy dobrze postawionej służbie wete- 
rynaryjnej. 

Kierunek prac Sejmiku Wileńsko - 
Trockiego do r. 1926 szedł w kierunku 
popierania w powiecie Zw. Kółek Rol- 
niczych przy istnieniu kontaktu z Wi- 
leńskiem Towarzystwem  Rolniczem. 
Część prac rolniczych prowadziły do 
*egc czasu organizacje rolnicze, lecz 
Sejmik pod swą opieką od początku 
swego istnienia miał tak ważne dzia- 
ły, jak oświatę rolniczą, przy szkole w 
Bukiszkach, propagandę  komasacji, 
stworzenie lecznictwa weterynaryjnego 
polepszanie rasy bydła przez urucho- 
mienie pierwszych w powiecie punk- 
tów kopulacyjnych, sprowadzanie na- 
sion i tż4 d. Obecnie Sejmk posiada 
własnego арголота i w połowie łoży 
na utrzymanie 4 agronomów Towarzy 
stwa Org. i Kół. Roln. Ten system pra 
cy w krótkim czasie dał widoczne wy 
niki, a mianowicie: powstało 14 spół 
dzielni mleczarskich, uruchomiono sze 
reg nowych punktów czyszczenia na- 
sion, wzmógł się pęd do komasacji 
gospodarczej, zwiększył się popyt na 
nawozy sztuczne i ulepszone narzę- 
dzia, zastosowanie koniczyn i innych 
pasz, dzięki pomocy i odpowiedniej 
propagandzie. 

Sejmik współdziała również z Min. 
Reform Roln. w zakładaniu i prowadze 
niu gospodarstw przykładowych. Wy- 
datxi na dział rolnictwa i weterynarji 
zawsze są znaczne. 

. Wprawdzie napozór w zestawie- 
niu wyglądają nierównomiernie, lecz 
rzeczywiście są odbiciem realnych po- 
trzeb i ich zaspakajania. Zestawienie 
to wygląda tak. 

Rok 1924 — 43.742,79; 1925 — 
52.100.23; 1926 — 40.213,65; 1927 
— 1928 131.968,67; 1928 - 29 — 
89.585; 1929 - 30 — 98.613,02. 

Z cytr powyższych wynika, że rok 
1927 —— 28 stanowi jakieś wyjątko- 
we zjawisko. Istotnie w roku tym we- 
szły w grę wydatki nadzwyczajne, 
związane z pobudowaniem stajni wzo 
rowej i zabezpieczeniem w tymże ro- 
ku 3 ogierów rasy szwedzkiej, co ra- 
zem wyniosło sumę 32.118,18 zł. W 
ostatnich czterech latach Sejmik wy- 
daje na rolnictwo i weterynarję około 
100 tys. zł. Suma znaczna, szczególnie 
jeżeli się weźmie pod uwagę stosun- 
kowo niskie w tym powiecie obciąże- 
mie ludności daninami na rzecz Sejmi- 
ku i nieograniczoną ilość palących 
potrzeb ludności w każdej dziedzinie. 

RADJO WILENSKIE 
PIĄTEK, DNIA 19 GRUDNIA. 

1205 — 12:50 K i 12.05 — 12. oncert ularn lyt 
13.10 — Kom. meteor. MAE A 
15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z 

Warszawy. 
16.25 — 16.30 Program dzienny. 
16.30 — 17.15 Koncert popularny (płyty) 
1745 — 1740 „O źródłach entuzjazmu 

gospodarczego" — odczyt ze Lwowa wygł. 
H. Grosman. 

17.45 — 18.20 Transm. z życia: „Dzieci 
w magazynie zabawek". 

18.20 — 18.45 Muzyką lekka z Warsz 
18.45 — 19.00 Kom. LOPP. 
19.00 — 19.10 Program na sobotę i 

rozm. 
19.10 — 19.25 Kom. rolniczy z Warszawy 
19.35 — 19.55  Pras. dziennik radj. z 

Warszawy. 
20.00 — 2015 Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
23.00 — 24.00 Spacer detektorowy po 

Europie" z Salonu Philipsa w Wilnie ul.. 
Mickiewicza 23. 

jest 

  

  

ujrzał przy drodze mały lasek, a wśród 
drzew —-murowany dom. 

Przed bramą stał mały chłopiec. 
Ujrzawszy Desmonda, chłopak odwró 
cł się, i nie śpiesząc, skierował się ku 
domowi. Desmond poszedł za nim. W 
jednem z górnych okien stał mężczy- 
zna z lornetką, przyglądający się ba- 
cznie drodze. 

„Chcą sprawdzić, czy rzeczywiście 
jestem sam“ — pomyślał major, win- 
szując sobie, że nie zatelefonował 
przed wyjściem do policji. Nad drzwia 
mi wsiał szyld: 

„Karczma nad Moczarami'* 
własność J. Rice'a. 

Na progu stał mężczyzna, nieduże- 
go wzrostu i z żółtą twarzą. Ukło- 
nił się Ocwoodowi i tym samym głu- 
cnym głosem, którym mówił przez te- 
lefon, rzekł: 

— Madame Lebon czeka pana na 
pierwszem piętrze. Proszę za mną i 
"weszli po schodach na piętro. 

-—-To tutaj, — wskazał jedne z 
drzwi, — i szybko zniknął za innemi. 

Major zatrzymał się w niepewności. 
Czyżby to byia purapka? Może Morti 
mer poznał się na  podstępie i użył 
imienia tancerki, aby wciągnąć go w 
zasadzkę i rozprawić się z nim tutaj, 
w tym odludńym domu, wśród błot? 
Desmond pożałował poniewczasie, że 
nie wziął ze sobą rewolweru. 

Ale irlandzka krew odezwała się w 
jego żyłach.  Wyprostawany, mocno 
ściskając pałkę w ręku, podszedł do 
drzwi i zapukał: 

— Proszę — odpowiedział głos, 
na którego dźwięk Ścisnęło się serce 
Desmonda. ; 
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KINO Cd dnia 19 do 23 grudnia 1940 r. włącznie będą AS vieno Ik ; 
Komedja w 8 aktach. roiach głównycie: 

MiesskiE |„„BREWINE SĄ T 50044 tkura LA PLANTE, Charles Defaney 
SALA MIEJSKA ł Helena Manning. i 

al. Osirobramska 3. Nad program: „Służąca do wszystkiego”. Komedja w 2 aktach. Ф 
® Kasa czvuna od g. 8 m. 30, Poc tek seansó- @ в 4-е} — Następny program: „Ksląžę student“. 

KINO-TEATR Dziś! Sensacyjny Przeboj Dźwiękowy! Ь 
HELI 0 s" Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności i 

э 3 А 3 ż S : + 
1 WILENSKA 38 znów zaśpiewa przebojowe piosenki w swoim najnowszym sukcesie 

w, KA 38. w sy upajający dramat miłosny w głównej roli kobiecej 
Teł. 826. E$6Ł RABRYT DOROTHY JORDAN. To film który każe sercu bić : 

prędzej, a sześć piosenek Ramana. to sześć melodyj, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Reweł, dadatki 
dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na 1-s7y seans. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15 Sala dobrze ogrzana 

Dźwiękowe kino Dziś! Promieuny, pełen uroku wiosny i miłości dramat dźwiękowo špiewny 

HOLLYWOOD: G R 5 Gaš CX W roli głównej największy artysta śwata, wwo- 
ia Miekłewićzi: 20 E Ė AB E dziciel kobiet JOHR BARRYMOREJ: 

е * $сепу \ naturalnych kolorach. Nad program: dodatek džwiekowo-špiewny. Mimo wielkich kosztów filma ceny | 
miejsc normalne, Na 1 seaus ceny Zniżone: Balkon 8) gr. Parter i zł. = 

Dziś! Najuowsze i najwspa- > = 
Polskie Klu | pialsze arcydzieło 1831 roku RAMON NAWARRO jako Stuzent pewien młody 

+ Potężny dramat w IU akt. Dzieje nowoczesnego | 
„WARD A* człowiek czyli SŁODYCZ GRZECHU uwodziciela, który uwodził każdą napotkaną kobietę. | 

Wielka 30. Tel. 14-81 Akcja rozgrywa się na łle wytworn. lokali Londynu i najmoda. plaży w Aiaritz. W roli gł. najpiękniejsza para ko- | 
ы 2 chanków RAMON NOWARRO i RENE ADERE. Nad program: godzina śmiechu! Najpopularn. komicy HIPEK i ŁO- | 

PEK--Raid Pani Dawidson. Komedja w 8 aktach. = 
i 

S Dziś! sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświatowej sławy rodaczka nasza 

KINO-TEATR gw pierwszym przebojowym Bzieje || 
Р А № Pola Negri filmie europejskiej produkcji ULICA POTĘPION YCH DUSZ Kobiety 

„о Wybitnie sensac. wspėlczesny dramat wielkomiejski z udziatem popularnego amanta Warwcka Warda. 2 
Niebywały sukces na całym świecie! 

KINO-TEATR Dziś premjerał Po raz pierwszy w Wiinie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. t. * 

„amozae | „WCEECZKA OD MIŁOŚCI” | 
ul. Wielka 25 W roli głównej JENNY J U GO, najpiękniejsza kobieta Świata, której czar; rasa, temperanent podbijający cerca i 

wszystkich mężczyzn. Nad program arcywesoła koinedia p. t. „W zastępstwie męża”. į 

3 ® Н 

Pianina i Fortepiany|| | ypowa ss i w pobhżu stacji ko- 

lejowej, obszaru й 
o światowej sławie Pieyel, Bechstein etc., PrZERAO 40 ы ha. CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE NIEM p 
takoż Arnold Fibigi 

w kraju przez najwy 

  

niu w 1929 ,. 

K. DĄBROWSKA 
SPRZFNA? 4 WYNSIECIF, 

  

LEKARZE Jiosze rki RÓŻNE 
AMUSZERKA 

Dr. Bolesław ŚMIAŁOWSKA 
Hanusowięz wc. 

uznane rzeczywiście za najlepsze 

ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
iw Wilnie w r. 

(Grand Prix i Wieikie Medale Złote). 

Gabinet Kosme- 

er, Kerntopł i Syn, Ziemia orna, łąki, las 
budulcowy z po- 
zwoleniem wyrębu. 
Dom mieszka ny o 
4 pokojach, inne bu- 
dynki kompletne.— 

bitniejszych tachowa 43 SANATORJA, 2.000 ŁÓŻEK! 0BO 
WIĄZKIEM KAŻDEGO JEST POPAR- 

Pij CIE BUDOWY SANATORJUM. KU- 
WILNO, Reka na „miejscn. | PUJCIE NALEPKĘ PRZECIWGRU- 

ul, Niemiecka 3, m. 6. sprzedamy za 5.000 | ZŁICZĄ! ZEBRANE PIENIĄDZE Pój- 
CFNY PARRYCZNĘE. dolarów. DĄ NA BUDOWĘ SANATORJUM NA 

Dom H.-K. „Za- WILENSZCZYŽNIE! 
cheta“ Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

Paito karakułowe, Żża- | Już czas pomyśleć o ogłoszeniach 
MiuD kiet popielicowy, ża- świątecznych !!! MAK kiet kretowy,  palto- 

P.P. Kupcom, Przemysłowcom i Rze- syberyjskie koty, futro 
1 GRZYBY SPCJJ > mieślnikom Biuro Reklamowe na tchórzach męskie, 

  

    

  

  

tyczny, nsuwa zmarszcz polecają Н Zamkowa TA Red, eee ua [| ry gry meelie od giminių, | STEFANA GRABOWSKIEGO Choroby skėrne  brodavi , ariajki, ZIP 0 D DU i trykotarze, | Ww Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82 
I weneryczne kiówicża (6 R Trocka 3, tel. 757 chustki wełn'anei bie- poleca swoje usługi, 

przyjmuje od 6—7 ‚ „— lizna. Dywan perski, | przyjmuje ogłoszenia do wszystkich 
serwis angielski 128 pism na warunkach У 

DOKTOR m R przedmioty, kilka pier- WYJĄTKOWO Szyrwindt Fortepian  Ścjonków “ brylanto- ĄTK DOGODNYCH: 
3 „| wych oraz pozostałe 

corosy, weneryczne, do Re Aria fanty z licytacji do 
skórne i moczopłciowe wicza m. 4, gdzie sprzedania w Ь 
Wielka 9, od 9 do 1 i apteka Jundziła. dek Biskupia S > gwiazdkę : : 3—7 D i RZA Nd LERESINSS ostatnie nowości wykwintnej 

o wynajęcia Sprzedam galanterji damskiej i męskiej 
2 pokoje z używal- mieszkanie w domu # 6 U BY Dr Ginsberg 

Choroby skórne, we- 10 m. 5. 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wiieńska 8 od Pokój 
R 114 — & 

  

  

   

nością kuchni. Bakszta 

Tel, duży dla 2 — 3 osób 

poleca, Ą, PODZELWER 
Е ul. Mickiewicza 7 

spółdziei.czym. Dow. 
Mostowa 3-a u dozor- 

— Zegarek 
znaleziony w dniu 218 

BARDZO + 
  

  

OLIWĘ DO PALENIA 

      

. m. w godzinach 

e ka rannych w pobliżu Ko- w lampkach w bardzo dobrym gatunku, 

9—15. (Można z goto- T A N I 0 Adi Gl” poleca 
: waniem) do sprzedania Agmmistracji „Słowa” A. JANUSZEWICZ 

Pokó różne rzeczy pO”; jest do odebrania Zamkowa 20-a 
KOSMETYKA = Va | zostałe z licytacji przez właścicicia Е 

7 uży porządnie ume- 4 ziennie ой 9 do 4-6) “r < 
blowauy @о мупа)еса руас КЕ‹?ЗЁ?Ё?ВВКЦ- po pol. OBWIESZCZENIE 

GABINET na 2 miesiące na b. pia 12. —2 Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
dogodnych warunkach. 

Racjonalnej Kosme- U A Anny = 2 
tyki Leczniczej. (wejście naprzeciw bra- Miłosierdziu 

Wilno, Mickiewicza 31 my). naszych 
4. 
kobiecą Ч 

та ——=— polecamy 

UrOdĘ kasers:. 7 
je, doskonali, odświe- 

Josa 

czytelników Kupców Po 
wyjątkowo Wilnie, na   

TORZE, 
1rąltczer.” 6 osób, w tem dnia 20. XI. 

Zgubiłem czek 
Bauku Rzemeślników i 

bieduą inteligentną ro- Uziałło, na sumę 
składającą 516 7!, Nr. 36179, płatny 

  

  

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. j ia- Tikich ry art. si ost. Cyw, podaje do wia- 

imię i 183 1930 r. o godzinie 10 rano, w Wilnie przy 
ul. Jakoba |asinskiego Nr. 1 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Racheli 

30 r. unie- Klupt i Pinchusa 'Jkuniewa, majątku rucho- 

  

domości publicznej, że w dniu 23 grudnia > 

ła, msuwa jej skazy czworga dzieci w wie- ważniam go. mego, składającego się z autobusu firmy 
i braki, Masa : onoė. ki od 3-ch do 7-miu „Chevrolet, czak LE na sumę zł. 5000 | 
twarzy 1 ciała (panie) zmarszczki, wągry,bre- lat, Ojciec rodziny — Komornik F. Legiecki. A 
Sz sczne opalenie ce- dawkii kurzajki usmwachory. Giną z głodu. 2569 — VI 5 
ry. Wypadznie włosów Gabinet + „Ostatnio  wyeksmito- SUMY ip 
+ łnpież, Najnowsze Kosmetyki Gedi wani zostali z miesz-| pieniężne lokujemy 
zdobycze kosmetyki za- Leczniczej 

cjonalnej. J. Hryniewiczowej. 
Codziennie od g, 10-—8. LK. w. z P. 43 = WIELKĄ M 18 m. A 

  

. о Dom H.-K. „Za- lety (nipony) oraz materjały bieližnia- 
L PE, WILL 4-7 cja „Słowa* dla zlnte- chęta“ Mickiewi. e żyrardowskie, kołdry watowe i koce. : W. Z. P. M ligentnej rodziny" _ | cza 1, tel. 9-05. GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

NA GWIAZDKĘ 
jako praktyczne podarki — polecamy 

je'wabie, popeliny, georgetty, Hane- 

kania. Pomoc doraźna 
niezbędna. Datki na- 
wet  najskromniej ze, 
przyjmuje Adminisira- 

na pewne zabezpie 
czenia weksłowe i 

hipoteczne. 

    

ROZDZIAŁ XVI 

Gwiazda brylantowa. 

Pokój, w którym oczekiwała goś- 
cia Noor - el - Dine, był widocznie, 
najlepszym w całej karczmie. Umeblo- 
wany był stylowemi meblami z epoki 
wiktorjańskiej., 

jPiękność Noor - el - Dine na tle 
wyblakłych  portjer,  staroświeckici:, 
ciężkich mebli i poczerniałych obra- 
zów, robiła wstrząsające wrażenie. 
„Młoda kobieta miała na sobie szary 
kostjum, w którym Desmond widział 
ią w „Domu Młynarza”. 

Ujrzawszy Desmonda, podbiegła do 
uiego z wyciągniętemi rękami. 

— Ach! — zawołała, — Jakże się 
cieszę, że pan przyszedł! jestem panu 
bardzo wdzięczna za to. 

Oparła obie ręce na ramionach De- 
smonda i, nagle, rozpłakała się głośno. 

Desmond łagodnie zdjął) jej ręce. 

Był zupełnie pewny siebie i spokojny: 
jeśli ta kobieta ma zamiar wodzić go 
za nos — nie podda się jej! 

-— Proszę pani, — zaczął łagod- 
nie, starając się nadać swemu głosowi, 
jaknajwięcej spokoju, by nie zdradzić 
wruszenia, które ogarniało go mimo- 
woli. — Co się stało? Proszę usiąść i 
opowiedzieć mi wszystko. 

Posadził ją i przysunął fotel dla sie- 
bie. Noor - el - Dine wytarła oczy ko- 
ronkową chusteczką, ale łkania wstrzą 
sały nią co chwila. 

— Mary moja pokojówka, — za- 
częła, po francusku, przerywanym gło- 
semi, — opowiedziała mi o tem strasz- 
nem morderstwie! : 

Desmond drgnął. Przypomniała mu 

  

        
się inna kobieta, która niedawno pia — Nie, — zaprzeczyła żywo tan - 
kała przed nim z tego samego powodu cerka,— pan tego nie rozumie. Pan nie 
gdy zrozumiała, że przedmiot dany jej wie, co było w środku. 
przez tancerkę, był celem zbrodniarza. Zamilkła, szarpiąc nerwowo koron- 

—Q0 jakiem morderstwie? — zapy kową cliusteczkę. A 
ia! įednak obojetnie, przeklinając 4 Stoūce zaszlo i mrok zaczął zapadać 
duchu narzuconą mu rolę. w e o a A pyta 

и ta, — wyszeptala cicho esmond milczał: czuł, że zaraz | 

Noor 2 RZE i sia bk kę, 2 krytą zostanie przed nim tajemnica 
i ' morderstwa w willi „Siedmiu Króli". 

r jei bvła wi p kaj Ciemne duże oczy tancerki przyglą 
R m T ая dały mu się badawczo, jakby chciała 

ARE, RD: przeniknąć jego myśli. Nieco zmiesza- 
Łkając i wycierając łzy opowie- nv, opuścił oczy. 

działa mu o srebrnem pudełeczku, od- — Pan robi na mnie wrażenie ucz 
danem na przechowanie Barbarze Ma- ciwego człowieka, — rzekła wkońcu 
cwayt. , — Mówiłam to już panu, pamięta pan? 

— Teraz wszystko przepadło... Pan'ma oczy Anglika. Ale, przecież 
Pudełeczko zniknęło i wszystkie moje pan jest Niemcem, nieprawdaż? 

wysiłki, cierpienia i ofiary poszły: na — Matka mioja była trlandką, — 
marne! odpowiedział Desmond, ciesząc się że 

może powiedzieć prawdę. 
Potrzebuję bardzo uczciwego i 

szczerego przyjaciela, któremu mogła- 
bym zaufać. Niestety, szukam go bez- 
skutecznie... : 
Pan służy Niemcom, prawda? 

Ocwood skłonił głowę w miłcze- 
ni. 

— Ale nie Hohenzoliernom? 
Proszę mi odpowiedzieč, to dla mnie 

bardzo wažnę! — nalegala tancerka. 
— Nie, nie jestem pod osobistemi 

rozkazami cesarza, —- odrzekł chłod- 
no. 

— To dobrze, widzę, że pan nie 
jest żelaznym prusakiem, pozbawio- 
nym serca, — zawołała tancerka, — 
pan więc rozumie, że jest duża różni- 
ca pomiędzy pracą dla Niemiec, a służ 
Ба u cesarza. 

   

— Dlaczego? — zdziwił się ma- 
ior. — Dlaczego pani przypuszcza, że 
pamiątka pani została ukradziona? Są 
dząc z gazet dom został okradziony, 
ale złodzieja aresztowano i wszystko 
zostało odebrane. Pani powinna zapy 
tać tej pani... jak się ona nazywa? Acn 
tak! miss Macwayt! Ona pani zwróci 
jej własność. 

—Nie, nie, — odrzekła, — to nie 
była zwyczajna kradzież. Człowiek, 
który zabił starego Artura, przyszedł 
specjalnie po to, by odebrać moje sre- 
brne pudełeczko. 

— Poco, w jakim celu? — pytał 
Qcwood. — Pani mówi, że było to naj 
zwyczajniejsze srebrne pudełeczko. To 
nie jest rzecz tak cenna, aby dła niei 
ludzie mogli się mordować. 

; 

    

Drukarnia wydawnictwa „Słowa Zamkowa 2. 

CY MAJĄ 455 SANATORJÓW z 40) 
TYS. ŁÓŻEK, A POLSKA ZALEDWIE 
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