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-« zadających kłam rzeczywistości, 

przez okulary automobilowe 
Czy społeczeństwo polskie, — tam 

w Kongresówce, Małopolsce, Poznar- 

sxiem — zna nasze ziemie, rozdarte 

traktatem ryskim? Świętą rację miał 

p. Marjan Kiniorski, pisząc w „Kurje- 

rze Warszawskim” (p. artykuł. „Praw 

dziwa i fałszywa kultura'* Nr. 351, z 

dnia 24 grudnia 1930 r.), że wada nie- 
znajomości terenów państwa uwydat- 

ria się szczególniej w stosunku do 

kresów wschodnich, .że ignorancja 

pod tym względem jest bardzo wiel- 

ka. 

Po raz drugi miał p. Kiniorski słusz- 
ność, dopatrując się w tem również 

winy prasy, a nietylko rezultatu, „ja- 

kiejś niechęci oświeconego ogółu do 

zapoznania się z całokształtem  sto- 
sunków kresowych*. Rzeczywiście dla 

czytelnika gazety krakowskiej, wai- 

szawskiej, czy innej, każdy „tel. włas 

ny z Wilna“ — to tylko przedsmak 
niebyle jakiej sensacji: wściekłe wilki 

na Antokolu, zacięte walki na pogra- 

niczu, defraudacje, o jakich świat nie 

słyszał, bestjalskie mordy, deiloracja 

"rałaletnich i starych panien, pijane 

pociągi, komunistyczne rozruchy, ma- 

sowe zatrucia się denaturatem, a je- 
szcze obchody, obchody, obchody. 

i znów, po raz trzeci 
zgodzić się z wnioskiem 

skiego, że „mając na celu bardziej 

rzeczowe ustosunkowanie się do za- 

gadnień kresowych, należałoby prze- 

dewszystkiem do tych ziem skierować 

trudno nie 

p. Kinior- 

zoiorowe, czy też pojedyńcze wy-- 

cieczki krajoznawcze, które pozwoli- 

iyby nam wniknąć głębiej w ciężkie 

warunki łudności kresowej i szukać 
skutecznych sposobów polepszenia jej 

losów*, ponieważ. nawet pobiežne 

poznanie życia miejscowego „dostar- 

czyłoby dużo materjału do poważnych 

sozważań w publicznej dyskusji", 

Zdaniu swemu p. Kiniorski nadał 

yraz czynu i inicjatywy, wyruszając 

w podróż dla zwiedzenia naszych 

ziem. Niestety z chwilą, gdy stanął 

swojem autem na „kresach“, rozpo- 

czynają się nasze z nim nieporozu- 

mienia, które kładą kres przyznawa- 
niu mu dotąd słuszności. 

Wrażenia autora 

lałszywej kultury" z pobytu 

miach wschodnich dają się 

„Prawdziwej i 

na 21е- 

streścić 

«' następujący sposób: ч 
Mimo to, że 12 lat już upływa od cza- 

su, jak ziemie wschodnie stały się dzielni- 
°а państwa, reprezentującego ideę zachod- 
niej kultury, trudna jednak dopatrzyć się tu 
sladów polskiej raisji cywilizacyjnej. W po- 
goni za rzekomemi dobrodziejstwami, ma- 
jąceni zapewnić tym ziemiom wszechstron- 
ny rozwój duchowy i matecjalny, zapom- 
niańc o rzeczy najważniejszej: o podnie- 
sieniu kultury rulnej wśród włościan. Z 
jednej strony ludzie dobrej woli i dobrowol- 
re zrzeszenia rolnicze zmuszone są poprze- 
stać ma działalności dydaktyczno-propagan- 
dowej, z drugiej natomiast — czynniki 
administracyjne i Samorządowe nie ujawnia 
ją w sferze stosunków rolnych zbyt ener- 
gicznej działałności, a conajmniej działają 
w tempie zbyt powolnem i niewspółmier- 
nem do nagłości potrzeb. Władze państwo- 
we nie zdają sobie sprawy, że wzmożenie 
Sił wytwórczych ludności winno stać się 
naczelnym pumktem systemu rządzenia. W 
ostatecznym więc wyniku  przedwieczny 
ustrój agrarny pozostaje wciąż na dawnym 
poziomie z tą różnicą, że nędza wzrasta z 
powedu nieznanych dawniej nadmiernych 
obciążeń publicznych. 
‚ W. przeciwieństwie do zasadniczej tezy, 
że nałeży dbać o rozwój wytwórczych sił 
łudności, władze państwa wydają znaczne 
Sumy na, co najmniej przedwczesne, inwe- 
Stycje, stawiane dużym kosztem i nieuspra- 
wiediiwione prawdziwą potrzebą, jak gmach 
Starostwa w M., stacje kolejowe i t. „p 
Powstaje przepaść dzieląca ten egzotyczny 
wyskok cywilizacji, powodowany fałszywą 
Ambicią tmponowania zładnemi _ pozorami, 
“d otaczającej go atmosiery średniowiecza. 

Sama możliwość 'takich wrażeń, 

P> 
winna być przestrogą dla tych, co 
chcieliby w przyszłości odbywać wy- 
cieczki krajoznawcze, nie wysiadając 
z samochodu i nie wchodząc w bezpo 
Siednie zetknięcie się z życiem. 

Bo cóż zgoła bardziej mylnego być 
noże, — jeżeli chodzi o nasze stosun- 
ki-—, jak twierdzenie, że czynniki ad- 
'inistracyjne i samorządowe nie wy- 
kazują dostatecznego zrozumienia. po- 

  

trzeby podniesienia kultury rolnej. 

Wszak ostatnie cztery lata, od czasu 

przewrotu majowego, kiedy Sejm prze 

stał wywierać wpływ na kierunek 

państwowej polityki gospodarczej, — 
są to właśnie lata wytężonej i rzeczy- 

wiście produkcyjnej pracy nad uspraw 

nieniem rolnictwa. Pomimo ogólnie 

znanych trudności finansowych, sa- 

morząd terytorjalny 15 proc. budżetu 

łoży na popieranie rolnictwa. Zawdzię 

czając staraniom i interwencji czynni- 

ków  administracyjnych doszła do 

skułku fuzja organizacyj rolniczych, 

reprezentujących przedtem interesy 

poszczególnych stanów posiadania, 

a dziś stanowiących sztab frontu rol- 

niczego, z pomocą i za pośrednictwem 

którego rząd realizuje swe plany w 

dziedzinie rozbudowy rolnictwa, prze- 

znaczając w tym celu znaczne sub- 
wencje. A tylko przez organizacje rol- 

nicze i samorząd, władza administra- 

cyjna może i powinna oddziaływać na 

postęp w rołnictwie, bezpośrednia bo- 

wiem ingerencja łatwo mogłaby się 

przeistoczyć w etatyzm. 

Ta wzmożona praca nad podnie-- 
sieniem kultury rolnej poczyna już da- 

wać rzeczowe rezultaty w postaci po- 

stępów w mechanicznej uprawie roli, 

porzucania trójpołówki, chętnego  u- 

działu w przysposobieniu rolniczem, 

coraz szerszego stosowania udoskona- 

lonych narzędzi, nawozów sztucznych 

i tp. Przed wojną cała gubernja Wi- 

ieńska zużywała sześciokrotnie mniej 

nawozów. sztucznych niż obecne wo- 

jewództwo Wileńskie. Przed wojną 

meljoracje przeprowadzała tylko więk 

sza własno -— dziś udział drobneį 

  

własności w spółkach wodnych sięga 

30 proc., są zaś spółki powstałe wy- 

łącznie z inicjatywy drobnych  rolni- 

ków. Dość dalej uprzytomnić sobie w 

jakim stopniu wzrosła świadomość ra- 

cjonalnej hodowli, jak zwiększyła się 

sieć punktów czyszczenia nasion, kó- 
łek kontroli obór, mleczarń spółdziei- 

czych i t.p., by mieć pełne prawo za- 

przeczyć twierdzeniu p. Kiniorskiego, 

  

że niema rzekomo na tej ziemi 

sadów misji cywilizacyjnej Polski, 

że czynniki administracyjne i samo- 

rządowe zaniedbały wysiłków nad u- 
sprawnieniem rolnictwa. Nieprawdą 
jest, że ustrój agrarny pozostaje wciaż 

da tym samym poziomie. Powoli ale 

wytrwale usuwane są przeszkody utiu 

dniające racjonalizację warsztatów roi 

rych. Likwidacja serwitutów zbliża się 

ku końcowi. Scaleniu uległo około 200 

tysiecy ha. Na gruntach oczyszczo- 

nych z tych przeszkód wyraźnie zary- 
sowywuje się racjonalny kierunek go- 
spodarki. Statystyka przeprowadzona 

w r. 1927 na terenie w-wa Wileńskie - 
go stwierdziła, że urodzaj zbóż na 
gruntach skomasowanych mało się róż 

ni od urodzajów na gruntach większej 
własności, wydajność zaś z jednego 
ka ziemniaków i Inu jest nawet więk- 

sza o 15 proc. 

Niski jest jeszcze ogólny poziom 
kultury rolnej — ale to nie daje pia- 
wa do zapoznawania wysiłków, im- 
putowania nieświadomości najważniej- 
szych zadań i negowania osiągniętych 
eiektów. 

Raził oczy p. Kiniorskiego, gdy mi- 

iał samochodem stacje i miasteczka, 
kontrast między ubóstwem wsi a wspa 
niałością gmachów. Stąd wniosek na- 

suwał się mu, że władzom administra- 

gyjnym chodzi tylko o pozory 0 „fał- 
szywą kulturę". Gmach starostwa w 
M. (czytaj w Mołodecznie) spowodo- 
wał całą litanję zarzutów na nutę zbę 
dnych a drogich inwestycyj — wów- 
czas gdy gmach ten istniał przed woj- 
aą, (mieścił się tam zarząd akcyzowy) 
po wojnie tanim kosztem został 
remontowany i przeznaczony na lokal 

Фа kilku urzędów. Do zbędnych in- 
westycyj zalicza p. K. również odbu- 

dowe zniszczonych stacyj. Czyżby ob-. 

ce mu było zrozumienie potrzeb 0- 

  

od- : 

WARSZAWA. (PAT). — Na wtorkower 
posiedzeniu sejmowej komisji prawniczej 
pos. Paschalski z BB reierował wniosek Kl 
bu Narodowego w sprawie brzeskiej. 

Referat posła Paschaiskiego 

Pose! Paschałski oświadczył, że wniosek 
Klubu Narodowego w uzasadnieniu swojem 
został podzielony na 4 punkty. 

Punkt pierwszy uzasadnienia zarzuca 
„aresztowanie szeregu osób bez nakazu 
sądów, w porze nocnej, we własnych mie- 
szkaniach oraz wywiezienie poza stałe miej 
sce zamieszkania do twierdzy brzeskiej". —- 
Zarzut powyższy — oświadcza referent-— 
jest nieuzasadniony. Art. 167 KPK brzmi: 
„Prokuratorowi, poliej służy każdej chwili pra 
wo zatrżymania podejrzanego, gdy zacho- 
dzą warunki niezbędne do wydania posta- 
nowienia o aresztowaniu, a zwłoka mogła- 
by spowodować ucieczkę podejrzanego lub 
zatarcie śladów przestępstwa”. Art. 169 te- 
goż KPK orzeka, że „jeżeli w ciągu 48 go- 
dzin od chwili zatrzymania przez władze 
nie doręczono podejrzanemu odpisu postano 
wienia sądu o aresztowaniu należy zatrzy- 
manego wypuścić na wolność.* Skoro tedy 
w Sprawie brzeskiej art. 167 i 169 zacho- 
wane zostały wniosek Klubu Narodowego w 
przedmiocie bezprawnego aresztowania u- 
znać należy za bezpodstawny byłoby bowien: 
niemożliwe, ażeby komisja prawnicza ro 
strzygać miała, czy w stosunku do osób a- 

ztowanych, podówczas podejrzanych, dzi 
aj zaś już oskarżonych, zachodziły warun- 

vi, uprawniające bądź to władzę admini- 
stracyjną w okresie wcześniejszym, bądź to 
zędziego śledczego poźniej do zastosowania 
art. 167 KPK, zwłaszcza skoro skargi na a- 
resztowanie jako środek zapobiegawczy 
zostały przez Sąd Okręgowy odrzucone. 

Przechodząc do punktu drugiego,  do- 
tyczącego rzekomo nieprawnego osadzenia 
arestzowanych w więzieniu wojskowem w 
twierdzy brzeskiej, referent uważa, że punkt 
ten, który częściowo łączy się z zarzutem, 
zawartym w punkcie pierwszym, nie może 
ulegać rozpatrzeniu przez komisję. Powyż- 
szy punkt uzasadnienia zosta: przez wnio- 
skodawców niewątpliwie zaczerpnięty z za- 
żaleń, wniesionych na postanowienia sędziów 
śledczych, dotyczące zastosowania środków 
zapobiegawczych. 

Na skutek: zażaleń powyższych zapadiy 
postanowienia na posiedzeniach Sądu Okrę- 
gowego w Warszawie. W postanowieniach 

    

  

„. tych Sąd stwierdza, że uwięzieni pozostają 
w rozporządzeniu władz wymiaru sprawie- 
dliwości, które w wykonaniu stosownych 
przepisów KPK niczem nie są ograniczone, 
że w dotychczasowej praktyce sądowej mia 
-io miejsce osadzanie osób cywilnych w wię 
zieniach wojskowych, bądź ze wzgłędu na 
tezpieczeństwo publiczne, bądź z uwagi na 
szczególne okoliczności sprawy. 

W konsekwencji więc wszystkie skargi 
obrońców oskarżonych na osadzenie oskarżo 
nych w twierdzy wojskowej w Brześciu 
sąd pozostawił bez uwzgłędnienia. Postano- 
siena Sądu Okręgowego w tym przedmio- 

cie są ostateczne, a to w ki art. 286, 19, 
a nawet 276 KPK. W tych warunkach roz- 
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Irogram rozbrojeniowy w Lidze Nart 
REZULTATY OBRAD PANEURO- 
PEJSKIEJ KOMISJI STUDJÓW 

GENEWA. (PAT). — Zamykając wtor- 

kowe posiedzenie komisji studjów nad unją 
eurepejską, Briand oświaćczył, że osiagnie- 

to porozunaienie tylko co do jedynej sprawy 
politycznej, poivszanej w ciągu sesji, to 
jest sprawy zaproszenia Sowietów i Turcji 
do współudziału w kornisji. Pozostaje tylko 
do załatwienia sprawa zaproszenia Gdańska 
co, zdaniem Brianda, jest zagadnieniem, po- 
s'adajacem charakter wyiącznie prawny. 

Ministe+ Curtius oświadcza, że w-g niego 
jednak zagadnienie to ma charakter polity- 
czny. 

Minister Zaleski w tej sprawie oświad 
czył: jako reprezentant polityki zagranicz- 
nej w.m. Gdańska, wobec oświadczenia mi- 

nistra Ctutiusa, e sprawa dopuszczenia 

Gdaiska jest polityczna, a nie prawna, 
stwierdzam, że niema żadnej kwestji polity 
cznej. Podałem już dla informacji prezesa 
komisji europejskiej dziś 6 życzeniu Gdańska 
rrzystąpienia do komisji i w związku z tem 
są do wyjaśnienia pewne zagadnienia natu- 
ry prawnej. — W końcu posiedzenia powo- 
łano komisję redakcyjną, która zajmie się 

<iormułowaniem wyników obecnej sesji ko- 
mitetu studjów. 

brony państwa i potrzeb gospodar- 
czych. 

Nie w kontraście między wioską a 
gmachami publicznemi tkwi tragedja 
ziem wschodnich — ale w kontraście 
niewspółmierności między potencjo- 

nalnemi siłami tego kraju a ograniczo- 
nemi możliwościami przejawu tych sił 
z powodu granic narzuconych trakta- 

tem ryskim. Harski. 

    

    

  

patrywanie wniosku Klubu Narodowego w 

przedmiocie objętym przez punkt drugi u- 

zasadnienia byłoby pośredniem wypowiada- 

niem się komisji prawniczej o słuszności de- 

cyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, po- 
wziętej w granicach ustawowych Sądu tego 

kompetencyj. Komisja prawnicza miałaby 

uzurpować sobie prawa, których nie posiada 

nietylko ona, lecz nawet wyłaniający — 38 

Sejm. Musiałaby wówczas znaleźć się w. 

kolizji z art. 77 obowiązującej konstytucji. 

Llatego też referent uważa, Że rozpatry- 

wanie poszczególnych wywodów, „ objętych 

punktem drugim, z punktu widzenia ich słu 

szności czy też niesłuszności, w świetle po- 

wyżej podanych przesłanek jest niedopu- 

szczalne. ; 

Przechodząc do punktu trzeciego uzasad 

nienia wniosku Klubu Narodowego, który to 
punk: mówi o „zołacji więźniów od świata 

zewnętrznego w tormie nigdzie i nigdy w in- 

nych wypadkach nie stosowanej”, referent 

nie wchodząc w samą treść zarzutu, z pun- 

ktu widzenia formalnego zauważa, że za- 

rzut ten jest również zarzutem na terenie 

komisji prawniczej Sejmu niedopuszczalny 1. 

Jak wynika z ogólnego regulaminu więzien 

jego, w szczególności z art. 34 i 35 tegoż 

regulaminu, z art 94 KPK, prawo zastoso- 

wania do oskarżonego takiej czy innej for 
riv izolacji, stanowi wyłączną i dyskrecjo- 

jlną władzę sędziego Śledczego. Ogranicze 

e jest jedno tylko — zgodnie z przepisem 

ólnym art. 276 KPK. jest rzeczą w spra- 

wie niniejszej wielce znamienną, że żaden z 

oskarżonych, wśród” których znajdowało się 

paru wybitnych prawników - praktyków, 

mając prawo do skargi na czynności sędzie- 

go śledczego do Sądu Okręgowego, w tym 

zakresie nie uczynił żadnych przedstawień. 

Poruszenie obecnie kwestji tej wobec tego 

uznać nałeży za sprzeczne z art. 77 konstytu 

cji, skoro kom isja prawnicza ma wypowia 

dać się w materii, zastrzeżonej do decyzji 

sędziego Śledczego, co najwyżej Sądu O- 
kręgowego, gdy decyzje te w trybie właści 
wym zaskarżane nie były. - 

Reasumując powyższą część uzasadnie- 

wia wniosku Klubu Narodowego, obejmującą 

trzy pierwsze punkty tego uzasadnienia re- 

ierent wskazuje na jedną okoliczność. Wnio 
sek Klubu Narodowego w żadnym punkcie 

— nawet w intytulacji — nie wzmiankuje, 

ó-co osoby, osadzone w Brześciu oskarżone 
zostały, a o term należy pamiętać. Rozważa- 

30с a e konieczności aresztu czy 
też izolacji, mie można zapominać, że byli 

więźniowie brzescy są przeważnie oskarżeni 
2 art. 1060 i 101 KK, to jest artykułów, które 
jako swoją sankcję karną przewidują zam- 
knięcie w ciężkiem więzieniu na czas od 10 
do 15 lat, ew. karę śmierci. W świetle ta- 
kiegr oskarżenia czynności sędziego śled- 

czego nabierają właściwego znaczenia. 
Przechodząc wreszcie do ostatniego pun 

kiu wniosku Klubu Narodowego, referent 
cświadcza, że w punkcie tym wniosek był, 
historycznie rzecz biorąc, prekursorem inter 

pełacji klubu PPS, zgłoszonej do rządu w 
przedmiocie postępowania władz  więzien 
nych w Brześciu. O ile interpelacja klubu 
PPS zawiera już konkretne, podlegające 
ustaleniu, fakty, wniosek Klubu Narodowego 

  

faktów ściśle sprecyzowanych nie podaje, 
operując li tyłko zarzutami  sumarycznenii. 
Czwarty punkt wniosku niewątpliwie raczej 
nadawałby się do interpelacji, gdyż na 
tej drodze wnioskodawcy mogliby prę- 
dzej uzyskać oświadczenie rządu. Wniosko 
dawcy musieli sobie zdawać sprawę, że 
skoro wniosek został złożony do komisji pra 
wsniczej, działającej na mocy art. 69 i 70 re 
gałaminu obrad Sejmu w związku z art. 29 
konstytucji, to włożyli oni na komisję pra- 
wniczą, w szczególności zaś na jej referen- 
ia zadanie nie do wykonania. Musiałby on 
rowiem przywłaszczać sobie atrybucje, któ 
rych nie posiada, objąć czynności, do któ- 
rych jako referent komisji prawniczej nie ma 
żadnych uprawnień. Gdy komisji prawni- 
czej dostarczono tylko nieskonkretyzowane 
dane, gdy nie ma ona możności sama poszu 
kiwać danych bardziej konkretnych, gdy ka 
ždemu z byłych więźniów brzeskich przy- 
sługuje droga, wskazana przez KPK, każde- 
mu obywatelowi Rzeczypospolitej dla do- 

chodzenia swoich pogwałconych praw, gdy 
wreszcie rząd o zarzutach podniesionych 
przeciwko poszczególnym oficerom armji poł 
skiej drogą interpelacji klubu PPS zawiado- 
miony został, koruisja prawnicza w ramach 
icgulaminowo określanych musi stwierdzić, 
że oskarżeń, zawartych w punkcie  ostat- 
nim wniosku Klubu Narodowego, rozpatrzeć 
nie jest w stanie, rozpatrzeć nie może. 

W tych warunkach referent proponuje, 
ażeby komisja przyjęła wniosek następujący: 
„Odrzuca się wniosek Kłubu Narodowego w 
sprawie uwięzienia byłych posłów i postępo 
wania wcbec nich w twierdzy brzeskiej, czę 
ściowo jako nieuzasadnionej, częścsiowo zaś 
jako niedopuszczalny a to ze względu na ko 
tizję z art. 77 konstytucji”. — 

Po referacie posła Paschalskiego zabrał 
głos poseł Stanisław Stroński (Klub Naro- 
dowy). Następnie przemawiali posłowie 
Tempke (Sh. D.) i Czerniecki (KI. Nr.), po- 
czem minister sprawiedliwości Michałowski 
złożył następujące oświadczenie: 

  

Oświadczenie min. Michałowskiego 
Wniosek Klubu Narodowego o po- 

ciagnięcie do odpowiedzialności przedstawi- 
cieli władz adniinistracyjnych,  prokurator- 
skich, oficerów i podoficerów, którzy uczest 
niczyli w aresztowaniu, umieszczenia i rze- 
kome niewłaściwem obchodzeniu się z 0Sso- 
barn, osadzone w Swoimi czasie w więzie 
niu w Brześciu nad Bugiem, zawiera w swem 
uzasadnieniu zarzaty niesłuszne i obiera do 
ich wyjaśnienia drogę zupełnie niewłaściwą 
a mianowicie: ad 1) Aresztowanie osób, 
podejrzanych o przestepstwo jest  wyraż- 
nem, w art. 167 KPK prezwidzianem, upra- 
wnieniem policji, przyczem żadne ogranicze 
wia co do pory zaaresztowania przewidzia- 
ue nie są. Przeciwnie powołany artykuł mó- 
wi o prawie aresztowania „każdej chwiii*. 
Ad 2) Osadzenie aresztewanych w więzie- 
niu w Brześciu nad Bugiem było przedmio 
tem zażaleń ze strony obrońców oskarżo- 
nych ma skutek których zapadły prawomoc- 
ne uchwały Sądu Okręgowego w Warsza- 
wie, powzięte w rożnych wydziałach i w róż 
nych kompletach sędziowskich, mocą któ- 
tych zažalenia te zostały oddalone. W myśl 
-więc art. 77 ust. 2 konstytucji Rzeczypo- 
spolitej Polskiej zarzut ten nie może już być 
przedmioten: jakiegokolwiek rozważania lub 
uchwał sejmowych. Ad 3) Punkt ten nie 
rodaje żadnych iaktów, kolidujących z obo 
wiązującemi prze pisami. Zaznaczyć jednak 
muszę, że stopień izolowania aresztowanych 
nd świata zewnętrznego w toku śledztwa 
uałeży do zakresu dyskrecjonalnej władzy 

sędziego śledczego, prowadzącego śledztwo, 
który. mając na względzie charakter popel- 
nionego przestępstwa osób aresztowanych 
orąz rodzaj poszlak i dowodów, dopuszcza 
do porozumienia się z zaaresztowanymi lub 
też nie, praktyka sądowa zna wypadki ści- 
siej izolacji w toku śledztwa na przeciąg 5 
— 6 miesięcy. Ad 4) Zarzuty tego rodzażu 
są zawsze przedmiotem skarg i zażaleń ze 
strony osób poszkodowanych. Skargi takie 

ks an e władz w: ch, 
powołanyc. lo ich lania i igania. 

Stwierdzić należy, że w czasie, „gdy $30by 
rzekomo poszkodowane znajdowały się w 
więzieniu w Brześciu, prokurator udawał się 
tam kilkakrotnie, różni zaś sędziowie śled- 
czy wiełokrotnie i to na dłuższe okresy cza 
sn. Mimo to do żadnego z nich żadne za- 
żalenie w przedruiocie zarzutów wnioskiem 
cbjętych nie wpłynęły. Obecnie, gdy wszy- 
scy, którzy byli w Brześciu osadzeni, znaj- 
dują się od dłuższego czasu na wolności, 
mieli możność niczem nie skrępowaną, 
zgłaszania zażaleń w drodze właściwej, lecz 
tego nie uczynili. Droga zgłaszania zażaleń 
na działalność wiadz za pośrednictwem Sej 
mu i w formuje wniosków do niego nie jest 
droga właściwą i nie może ona się przyczy- 
nić do szybszego załatwienia, ani do nale- 
żytego wyjaśnienia sprawy. — Wobec te - 
go, uważając, że zgłoszony wniosek nie jest 
vzasadniony, niinister wnosi o odrzucenie 
go. 

GŁOSOWANIE 
Po oświadczeniu niinistra dalszą dyskusje 

przerwano do popołudnia. 

Na popołudniowem posiedzeniu komisji 
prawniczej, w dalszym ciągu a prze- 
mawiali posłowie; Żuławski (PPS), Trąmp 
czyński (Kl. Nar.), Zahajkiewicz (Ukr.). 
Babski (Kl. Chł), Stypułkowski (Kl Nar.) 
Seidler (RB) oraz powtórnie pos. Stroński 
z Klubu Narodowego. -- Po wyczerpaniu 
listy mówców przewodniczący udzielił gło 

ii 

  

SPRAWOZDANIE QUINONESA DE LEONA. 

GENEWA. (PAT). — Na wtorkowem posiedzeniu Rady Ligi Narodów 
które rozpoczęło się o godzinie 11 rano, znajdowała się na porządku dzien- 
nym jedyna sprawa, a mianowicie sprawa zwołania konferencji rozbrojenio- 
wej Hiszpański ambasador w Paryżu Guinones de Leon przedstawił spra- 
wozdanie w tej sprawie, w którem zobrazował całokształt trwających od ro- 
ku 1925 prac, dokonywanych przez przygotowawczą komisję konferencji 
1ozbrojeniowej. które to prace zostały ukończone opracowaniem przedwstęp- 
nego projektu konwencji rozbrojeniowej tak, że obecnie zwołanie światowej 
konterencji rozbrojeniowej stało się już możliwe. 

DEKLARACJE CZŁONKÓW RADY. 

GENEWA. (PAT). — Na posiedzeniu Rady Ligi Narodów, na którem 
omawiano wewnętrzne sprawy konterencji rozbrojeniowej, kierujący mężo- 
wie stanu wygłosili doniosłe deklaracje. 

Curtius wskazał na niezadowolenie, panujące w Niemczech z powodu 
projektu konwencji, który nie przynosi rozbrojenia, lecz stabilizuje dotych- 
czasowe zbrojenia. Niemcy domagają się parytetu bezpieczeństwa, wówczas 
bowiem wszyscy członkowie Rady Ligi posiadaliby ie same prawa Nikt chct 
miej nie pragnie pracy nad rozbrojeniem, jak naród niemiecki. 

Przed ministrem Curtiusem przemawiał Heńderson, który zwrócił się 
ao wszystkich rządów z gorącym apelem, aby. poczyniły największe wysiłki 
celem zapewnienia planowanej konierencji pełnego sukcesu. Zaniepokojenie 
które w ostatnich miesiącach ujawniło się w Europie. nie może być w żad- 
nym wypadku powodem do odroczenia konierencji. Przeciwnie, może to być 
tylko motywem do jej szybkiego zwołania. Wyolbrzymianie zbrojeń jest jed- 
ną z głównych przyczyn, które, w iączności z przesileniem gospodarczem, 
powiększają zniecnęcenie, panujące w szerokich masach. 

Dełegat włoski Grandi podkreślił, że narody cierpiące z powodu mil- 
jardowych długów. nie mogłyby zrozumieć dałszego odraczania konferencji. 
Konferencja ta jednak wymaga dalszego troskliwego przygotowania dyplo- 
matycznego, między innemi 'także i dlatego, ponieważ niektóre rezultaty pra- 
cy przygotowawczej komisji rozbrojeniowej nie przyniosły ogólnego zado- 
wolenia. 

Briand wyraża pełne zautanie co do wyników zamierzonej konieren- 
cji. Wielkie dzieło może być dokonane tylko wtedy, jeżeli przystępuje się 
do niego z zauianiem i optymizmem. Obecnie chodzi o przebycie pierwszego 
etapu na drodze do ograniczenia zbrojeń. Zastrzeżenia podniesione z pewnej 
strony zdaniem Brianda nie będą w stanie przeszkodzić temu, aby konferen 
cja doprowadziła do rezultatów. 

W dalszej dyskusji zakomunikował minister Zaleski, że rząd polski pod- 
pisze kłauzulę fakultatywną o obowiązkowem rozjemstwie, dając tem naj- 
lepszy dowód bezwzigędnego umiłowania pokoiu przez Polskę. Zdaniem p. 

"ministra Zaleskiego, projekt konwencji stanowi solicłną podstawę do prac 
konferencji rozbrojeniowej. Przedstawiciele Japonii i Irlandji wyrazili rów- 
nież nadzieję, że konferencja przyniesie rezultatv. 

su referentowi posłowi Paschalskiemu, który 
replikował na przemówienia posłów. В 

W rezuitacie glosowania 
wniosek Kiubu Narodowego 
odrzucono 17 głosami przeciw 
13. Tą samą większością  otdi- 
Izuc0ono następnie wniosek 
K'ubu Ukraińskiego również 
w sprawie brzeskiej. 

  

TAJNA AKADEMJA 
WOJSKOWA © 

ROSYJSKICH EMIGRANTÓW 
W tych dniach zdarzył się we fran 

cuskiej izbie deputowanych faki, któ- 
ry nanowo ożywił pogłoski o zorga- 
nizowanej akcji antysowieckiej w 
Europie. Mianowicie deputowany ko- 
'"nunistyczny Doriot. zwrócił się do rzą 
du z interpelącją, w której twierdzi, 
że w Paryżu istnieje doskonale zorga- 
nizowana akademja wojskowa, w któ- 
ej kształcą się zamieszkujący we Fran 
cji emigranci rosyjscy, a to w celu 
przygotowania się do walki z Sowie- 
tami. 

Deputowany Doriot wniósł interpe 
lacje z tego powodu, że emigranci ro- 
syjscy kształcą się wojskowo przeciw 
Rosji, rzekomo przy ciechej zgodzie 
władz francuskich. 

Interpelacja powołuje: się _prze- 
dewszystkiem na artykuł gen. Mille- 
ra (zastępcy uprowadzonego przed 
rokiem gen. Kutiepowa),: drukowany 
w jednym z pism rosyjskich. Artykuł 
ten mówił o tem, że w akademji woj- 
skowej rosyjskich emigrantów  otrzy- 
mało przygotowanie wojenne. 10.000 
osób, wyszkolonych na wojskowych 
dowódców. 3 

Wiadomošci te wywolaly w izbie 
deputowanych dosyć dużą sensację, a 
komunistyczna prasa paryska domaga 
się rozwiązania organizacyj emigran- 
tów rosyjskich. 

FAŁSZERZ PIENIĘDZY. 

KATOWICE. (PAT). — Policja 
przytrzymała w Załężu 25-letniego ro | 
botnika Swobodę, podejrzanego o pod 
rabianie pieniędzy. W czasie rewizji! 
znaleziono u niego kilka fałszywych 
monet narzędzia i formy z gpisu 
oraz kilka kilo metalu białego. W zwią 

też wspólnika zku z tem zatrzymano 
jego niejakiego Osieckiego, który do- 
starczał Swobodzie materjałów. Obu 
aresztowanych przekazano do dyspo- 
zycji władz śledczych. 
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jeden z wybitnych dziennikarzy 
francuskich de Hauteclocue, zamie- 
szcza na łamach dziennika „Petit jour- 
nal“ ciekawy artykuł, dotyczący zwłok 
carskiej rodziny. Wiadonrości swe 
czerpie dziennikarz z rozmowy z by- 
iym posłem carskim w Rzymie, Gir- 
sem, wykonawcą testamentu wielkie- 
go księcia Mikołaja Mikołajewicza. 
Rozmowa, jaka toczyła się ostatnio 
we Francji, miała przebieg następują- 

E Lys 
3 Pytanie: „Czy to prawda, że zwlo 

ki carskiej rodziny przechowywane 
są dotychczas w safesie, pomimo, że 
"płynęło od tego czasu dziesięč lat?“ 

Odpowiedź: „Nie jestem upoważ- 
niony do tego, aby dać ścisłą na to 
pytanie odpowiedź”. 

Pytanie: „Kto objął pieczę nad 
zwłokami członków carskiej rodziny? 

__ Odpowiedź: „Ja. Powierzono mi ją 
wraz z dokumentami, które jak przy- 
puszczam nie są niczem innem, jak 
tylko materjałem śledczym, dotycza- 
cym  strącenia rodziny cesarskiej. 

_ $ledztwo nie jest jednak ukończone. 
Naturalnie do dokumentów tych do- 

_ jączono „corpus delicti“. O ile chodzi 
o te pozostałości cielesne, to przypu- 
szczam, że są to rzeczywiście zwłoki 
rodziny carskiej. Twierdzić tego jed- 

_"  nakowoż stanowczo nie mogę. Są to 
przedmioty tworzące  nieoddzielną 

cześć materjału śledczego, zebranego 
przez sędziego Sokołowa. Jakkolwiek 
pozostałości te otaczam wielką czcią, 
to jednak nie przyjąłbym  odpowie- 
dzialności za ich prawdziwość”. 

Pytanie: „Przecież sędzia śledczy, 
Sokołow, w swej książce, wydanej 
krótko przed śmiercią, udowodnił, że 
rzyczywiście chodzi tu o zwłoki ksią- 
żąt Romanowów ?* 

Odpowiedź: „To jest tylko przy- 
 puszczenie sędziego Sokołowa. est 
ono wprawdzie bardzo autorytatywne, 
ale niestety tylko przypuszczenie". 

Pytanie: „Cc należy sądzić o fot- 
'malnych zeznaniach Świadków i do- 
wodach tych osób, które uczestniczy- 
dy w dramacie?" 

Odpowiedź: „Sokołow zmuszony 
był wyjechać do Jekaterynburga i nie- 
mógł wypełnić swego zadania. Dlate- 

_"_ 30 nie mogę nic konkretnego twierdzić 
"0 pochodzeniu zwłok”. 

Pytanie: „Czy pan osobiście nie 
__ stwierdził zawartości owych trzech 
__ pakunków i skrzyń? 

Odpowiedź: „Przypuszczam, że nie 
powinienem tego czynić. Skrzynie te 
należą do państwa'. 

_ Pyłamie: „Czy to prawda, że car 
Mikołaj Mikołajewicz polecił panu 

' przed śmiercią opiekę nad zwłokami i 
| dokumentami Sokołowa?" 

: Ойё;›\чіе‹іі: „Wielki ksiąžę Miko- 
_ laj Mikołajewicz był gorącym patrjotą 

i przyjacielem Francji. Według jego 
zdania, majątek mnie powierzony, bę- 
dzie miał: w przyszłości wielkie zna- 
czenie państwowe. Nie należy, ani też 
nigdy należeć nie może do prywatnej 
rodziny cesarskiej. Wszelki materjał 
niusi być ponownie przestudjowany, 
a może się to stać wówczas, gdy 
śledztwo w roku 1919 przerwane, 
wznowione zostanie w wolnem  pań- 
stwie rosyjskiem”. 

Pytanie: „Czy może mi pan wy- 
świetlić, dlaczego rząd angielski odmó 

_ wił przyjęcia zwłok, które z wielkiem 
__ niebezpieczeństwein przewiezione zo- 

stały do Charbina, przez Dietericha, 
Sokołowa i Girarda?*. 

M. N. Girs prosił dziennikarza, 
aby odpowiedzi na to pytanie nie 
publikował w ścisłem brzmieniu. Hau- 

_ teclocue do tego dodaje: 
„Mogę zdradzić tylko to, że we- 

dług zdania Girsa, Anglja zmuszona 
„byla zastosować się do  międzynaro- 
dowych zwyczajów dyplomatycznych. 

Pytanie: „Krążyły pogłoski, że So- 
kołow posiadał przedmioty doniosłej 
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Dwadzieścia pięć lat temu, 8 (21) 
stycznia 1906 r. w Nr, 6 „Kurjera Li- 

_ tewskiego, wydanego przez p. Felik- 
sa Zawadzkiego i redagowanego przez 
ś. p. Czesława |ankowskiego, ukazał 
się niewielki artykuł p. t. „Wierni tra- 
dycii“. 

К
 

Autorem tego  artykuliku był 
_„Widz*, późniejszy Spektator, Scipio, 

_ Hro, Hel. Romer, —- słowem dzisiej- 
szą jubilatka. ; 

Jaka jest teść tej pierwszej pu- 
blicystycznej pracy / utalentowanej 
literatki, która swój debiut poetycki 
(„Karylła*) odbyła dwa lata wcześ- 
niet? 

W „Wiernych tradycji* porusza 
autorka niezwykle poważne, aktualne 
wówczas i nie rozwiązane należycie 

'_ dotychczas zagadnienie polityki zie- 
miańskiej wobec ogólnego ruchu poli- 
 lycznego i społecznego. 

kres po pierwszej rosyjskiej re- 
wolucji był bardzo znamienny, ze 
wzgiędu na pierwsze próby liberalnej 
polityki rządu petersburskiego, i bar- 
zo poważnej, wskutek poruszenia się 
ielkich mas dotychczas biernego lu- 

i rewołucyjnego nastroju proleta- 
tu miejskiego. 

_ Wiele wówczas zależało od stano- 
wiska ziemiaństwa, szczególnie na 
aszych ziemiach, gdzie dwory, dwor- 
dł zaścianki były naturalnemi ogni- 

    

Helena Romer-Ochenkowska 

wagi i że przedmioty te zniknęły. Czy 
jest to prawdą?'* ` 

Odpowiedź: „Nie mogły io być 
przedmioty, związane z tą sprawą. 
Przywiózł ie bowiem generał Janin, 
więc nie mnie zostały one powierzo- 
ne. Gdyby Sokołow miał dostęp do 
tych przedmiotów, to mógłby  skon- 
statować, że zostały nienaruszone”. 

Pytanie: „Czy nie mogły zniknąć 
inne przedmioty? 

Odpowiedź: „Na to pytanie, nie 
mogę, niestety dać żadnej odpowie- 
wiedzi“. 

Pod koniec rozmowy Girs ošwiad- 
czyt: 

„Przedmioty, dokumenty i zwło- 
ki pielęgnowane są z największym 
pietyvzmem. Zaiządziłem, aby majątek 
ten, oddany został w ręce godne zau- 
tania, na wypadek, gdyby okoliczno- 
ści odemnie niezależne, uniemożliwi 
ły mi ochronę tych pamiątek. Gdyby 
rodacy moi, żądałi odemnie sprawozda 
nia, mógłbym im powiedzieć  daiekG 
więcej, aniżeli panu. Nie jestem įed- 
nakowoż jedynym stróżem tych dro- 
gich @а nas Rosjan skarbów, ale też 
nigdy nie wyjawię nazwisk tych, któ- 
rzy wspólnie ze mną ponoszą za ich 
całość odpowiedzialność. 

MNEMOTECHNIKA 
LOTERYJNA 

Pan Marek wiedział, że nie posiadając 
biletu na loterję, szanse na wygraną są 
minimalne, toteż zaopatrzył się w ćwiartkę 
numeru 045790, dwudziestej drugiej loterji 
kias'wej i niecieipliwie śledził łosowania. 

Robiąc wyłom w swych zasadach, ku- 
pował gazetę nazajutrz po  ciągnieniach. 
Długie kolumny cyfr radowały go bardzo: 
tyle wygranych — chyba niemożliwe, by 
jego numer się tam nie znajdował. Skrzętn e 
poszukiwania nie dały jednak rezultatu: 
w |1-szejklasie — nic. 

Numer jest zły, zdecydował pan Marek, 
czego się spodziewać po głupiej cyfrze, za- 
czynającej się od zera i kończącej na zero. 
Dwa zera! Pewnie, że wygrać nie sposób. 

Czy nie zamieniłbyś się ze mną na 
ćwiartki? — zaproponował kołedze z biu- 
ra. Uczynny kolega nie robił trudności. 
Wnet stanęła umowa. Numer 239754 stał 
się własnością pana Marka. Wiele sobie 
obiecywał po tym nowym losie. Przede- 
wszystkiem nie było ani jednego zera, któ- 
re mu pecha w zeszłem ciągnieniu przy- 
niosły. Następnie — bystry obserwator —- 
zauważył, że żadna cyfra dwukrotnie się 
nie powtarza, oraz, że pierwsze trzy cyfry 
2 — 3 — 9 progresują, a potem dalsze 7—- 
5 — 4 maleją. Ostatnia t. j. 4 jest akurat 
dwa razy większa od pierwszej. 2xX2—4. 
Doskonale. Jest symetrja, ład, sens. Olbrzy- 
mie Szanse. 

Mimo tych wszystkich  pocieszających 
objawów, drugie ciągnienie nie bylo — ро- 
myślniejsze od pierwszego. „Nawet żaden 
nie podobny* — stwierdził z gotyczą pan 
Marek, przegłądając  wyłosowane numery. 
1 jako człowiek czynu, postanowił złemu 
zaradzić. 

W kolekturze obdarowano go numerem 
173425. Nie był to pierwszy lepszy, ani 
owoc lekkomyślnego wyboru — o nie; nit- 
mer ten wpadł w oko panu Markowi z po- 
wodu jego niezwykłych właściwości, a 
więc: cytry szły naprzemian — mniejsza, 
większa, mniejszą, większa, mniejsza, więk- 
sza! 2X11=34! Ciekawe co? A znowu od 
34 wystarczy odjąc 9, by otrzymać równo 
25. Taka zależność cytr parami wydała się 
panu Markowi sprzyjającym prognostykierr. 
Wreszcie środkowa liczba 34 była akurat 
liczbą lat, jaką on mieć będzie za rok t. į. 
właśnie wtedy, kiedy dzięki głównej wygra- 
rej zostanie bogatym. Taki zbieg okolicz- 
ności musi EĆ jakieś znaczenie. * 

Okazało się, że ma istotnie, ale 
ujemne. Nic. żeby choć parę tysięcy, parę- 
set złotych... Ani grosza. Przed ciągnieniem 
4-ej klasy pan Marek zamyślił się głęboko: 

Tak dalej być nie mogło. Nie poto gral 
na loterji, by nic nie wygrać. Nie poto ku- 
pował gazety, by nic z nich nie wyczytać. 

I nagłe jakby grom weń uderzył. 045790; 
239754; 173425; przecie w tych trzech nu- 
merach, na te osiemnaście cyfr niema ani 
jednej szóstki, ani śladu ósemki. Jakby go 
wielka światłość ośłepiła. Urodził się prze- 
„ie 6 czerwca o 6 rano. No, a liczba 8 jest 
już rodzinna. Jego rodzice przyszli na 
świat w 18... roku, Ani babka, ani dziadek, 
uni wogółe nikt z krewnych nie umarł w 
S8-ym roku życia tyłko zawsze znacznie 
wcześniej. Na pewnym wieczorki: zjadł 
8 pączków, a wkrótce m zaaplikowano 
fuu 8 pastylek rycyny. Wreszcie wskakując 

  

   

  

skami kultury polskiej i obronnemi 
placówkami narodowemi. 

Sama ziemianka, pochodząca ze 
starej wybitnie zasłużonej wobec na- 
rodu szlachty, p Helena Romer-Ochen 
kowska pragnęła, aby  ziemiaństwo, 
zgodnie ze świetnemi tradycjami 
przeszłości, stworzyło jeden zwarty 
obóz, mogący przodować szerszym 
masom budzącego się ludu i skutecz- 
nie się przeciwstawiać zakusom zde- 
zorjentowanego wroga. 

O  posłannictwie kulturalnem, o 
tradycji mówiło się wówczas dużo, 
ale się tylko —- mówiło... Autorka, 
głęboko odczuwająca powagę chwili, 
szucała mocne słowa: 

— „Ale... jaka tradycja? Jest ich kilka... 
„cudu łączności szlachty i ludu", a posęp 
te echo -rechocze ze 
„Polska nierzadem stoi!“ 

„Krėra tradycia przetrwała lata ucisku, 
niewoli i demoralizującypch prądów?.,. 

Jaki sen się śnił w poobiedniej drzemce? 
Fo strasznej uczcie, straszny to był sen, 
a obudzerie? -— obyż groźne, skuieczne. 
A wszystko zależy od tego, jaka tradycja 
(ponieważ już jakaś być musi) przetrwała. 
Czy odpowiedzią mają być zbierane wia- 
domości, że żadna ogólna decyzja nie jest 
powzięta, że co dwór, to państewko, «co 
pa, to królewiątko, że zebrani, lub spot- 
ani przypadkiem obywatełe radzą jeden 

crugiemu, by każdy trzymał się swej włas- 
nej polityki ze „swoimi ludźmi... Czy ilu- 

stracja tradycji ma być  tracenie czasu, 
cierpiiwości, wymowy na przekonanie każ- 
dy każdego, że nikt ze swojego zdania ani 

starych dworów: 

  

SŁO W O 

SPRAW 
Zwłoki rodziny carskiej znajdują NIE WTRĄCAĆ SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH 

| sie w Paryžu? 
WYWIAD Z B. POSŁEM ROSYJSKIM W RZYMIE. 

POLSKI 
ODPOWIEDŹ KS. JANUSZA RADZIWIŁŁA NA LIST PAULA BONCGUIR'A 

I JEANA LOCQUIN'A. 

WARSZAWA. (PAT) — Na wstępie wtorkowege posiedzenia komisji 
spraw zagranicznych Sejmu przewodniczący pos. ks Radziwiłł złożył nastę- 
pujące oświadczenie: 

„Gazeta Warszawska” z dnia dzisiejszego podaje tekst listu, który 
przewodniczący komisji spraw zagranicznych parłamientu francuskiego p. 
Paul Boncour i przewodniczący grupy parlamentarnej polsko - francuskiej 
jean Locquin wystosowali w dn. 10 października 1930 roku do ówczesnego 
polskiego premjera marszałka Piłsudskiego. 

Nie wątpię w sziachetne pobudki, któremi posłowie obcego parlamentu 
niewątpliwie się kierowali. Nie wchodząc również w merytoryczną ocenę za- 
rzutów, które rządowi połskiemu stawiają, nie dochodząc źródeł, skąd ci pa- 
nowie swoje informacje czerpali, stwierdzam jako przewodniczący komisii 
spraw zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, mieszanie się obcych 
czynników i polityków do spraw wewnętrznych naszego państwa jest aktem 
nie praktykowanym w stosunkach międzynarodowych, przeciwko któremu z 
całą stanowczością się zastrzegam. 

Następnie przewodniczący zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z interpelacją w sprawie zaaresztowania lotników po!- 
skich na terytorjum niemieckiem, prosząc o wyjaśnienia w najkrótszym czasie 
jakie kroki poczynił rząd celem zwolnienia tych lotników. Przewodniczący 
podkreślił przytem, że niejednokrotnie zbłąkani na ierytorjum polskiem lot- 
nicy niemieccy byli przez władze polskie traktowani w najwyższym stopniu 
kurtuazyjnie. 

Wreszcie komisja przystąpiła do merytorycznych obrad nad projektami 
ustaw w sprawie ratyfikacji szeregu umów międzynarodowych. W wyniku 
tych obrad komisja przyjęła w drugiem i trzeciem czytaniu projekty wielu 
ustaw. 

  

Sześćdziesięciolecie Związku Rzeszy 
Niemieckiej 

BERLIN. (PAT) — 60-lecie powstania związku Rzeszy Niemieckiej 
uroczyście obchodziły poszczególne stronnictwa polityczne i organizacje pra 
wicowe. W Magdeburgu odbyło się wielkie zebranie stahlhelmowców, na 
którem przewodniczacy związku niemieckich żołnierzy frontowych zapowie- 
dział, że w ciągu najbliższych dwóch lat rozegrają się w Niemczech decydu- 
jące walki o władzę. Stahihelm staje do tych walk przeciwko marksistom we 
wspólnym froncie z hitlerowcami, Hugenbergiem oraz innemi związkami na- 
rodowemi. Na czoło swych żądań wysuwają stahlhelmowcy rewizję traktaru 
wersalskiego, płanu Younga oraz rewizję granic. 

Likwidacja dyktatury w Hiszpanii 
MADRYT (PAT) — Krół podpisał dekret, przywracający sądy znie- 

sione przez rząd dyktatury. Obiega tu pogłoska, że termin wyborów zostanie 
przesunięty o tydzień, ponieważ dzień 
iuchu republikańskiego; uważają też. że byłoby niewskane 

11 lutego zbiega się z jedna z rocznic 
zniesienie przed 

17 lutego stanu oblężenia oraz przywrócenia gwarancyj konstytucyjnych. 
  

W9-tą rocznicę zgonu papieża BenedyktaXV 
CITTA DEL VATICANO. (PAT) Dnia 22 bm. w 9-tą rocznicę śmierci 

papieża Benedykta XV, będzie miała miejsce w kaplicy Sykstyńskiej ponty- 
iikałna msza żałobna z uczestnictwem przedstawicieli korpusu dyplomatycz- 
ego, akredytowanego przy Watykanie. Msza będzie odprawiona przez kar- 
dynała Boggianiego, który był kreowany kardynałem przez Benedykta XV. 
Wykonane zostaną pienia religijne przez chór i orkiestrę papieską, przyczem 
wykonane będą utwory religijne klasyczne. 

  

Tragiczny pożar składu filmu 
STAMBUŁ (PAT) — Wskutek krótkiego spięcia powstał pożar w gmachu, w 

którym mieściły się składy i błura wielkiego przedsiębiorstwa filmowego. 7 osób po- 

niosło śmierć w płomieniach, 8 jest ciężko rannych. . 

  

'2,600.066 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
* KRAJU, NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

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

о Szkołę Polstcą. 
  

4 Wyprzedaż poświąteczna 
ogłasza POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

AWA NOWICKIEGO, 
Przy zakupach żźadać od cen stałych powyższego rabatu 

5 WACŁ 
raz do tramwaju zepchnął 
który wybił sobie 8 zębów. : 

Žatem 6 i 8. Poniewaž cyfra 1 znajdo- 
dowała się w treech numerach, tylko az 
więc pan Marek uznał ją za godną towa- 
'zyszkę szóstelk i ósemek. Tembardziej, że 
jak zauważył, wiele wygranych numerów 
zaczynało się od jedynki. Ostatecznie po 
długich mozołach i poszukiwaniach zaadop- 
tował numer 166868. 

Oprócz radosnego faktu symetrji (63 
p'zedzielone 268 tylko ósemką) liczył bar- 
dzo na to, że binro jego znajdowało się w 
domu, pod numerem 86, oraz, żeby wejść 

innego pana, 

ra jotę na korzyść sąsiada nie ustąpi?"... 

„Au gdy nadejdą pokolenia, co o teraź- 
niejszej epoce czytać będą w archiwach, 
czy przeczytają: „My z Bożej łaski wolny... 
Lud, konsyderując zasługi Imć Panów", 
elc.? ... 

Hej, nie było, nie bvto, Polsko,  szczę- 
świa tobie!"... + 

Oto wyraźnie zarysowane  stano- 
wisko autorki, oto jej pogląd na rolę 
szlachty polskiej!.. 

Tym poglądom pozostanie autor- 
ka wierna aż do dnia dzisiejszego: 
od ludzi, którym dane jest więcej, niż 
innym, będzie wymagała większych 
czynów i znaczniejszych ofiar na rzecz 
Ojczyzny. 

Pragnęła, aby wolny Lud, w wol- 
nem państwie polskiem miał co „kon- 
syderować", przypominając dzieje 
szlachty... 

Słowa mocne a szczere młodej zie- 
mianki, kochającej swój kraj i szuka- 
ącej silnego prądu ideowego, brzmia- 
‘у wówczas rewolucyjnie: „elita* spo- 
ieczeństwa nie uznawała, nie znosiła 
najmniejszej krytyki. Późniejsze wy- 
stiąpienia w prasie p. Hel. Romer- 
f)chenkowskiej przysporzyły jej wiel- 
ką ilość wrogów i przyczyniły się do 
wytworzenia w pewnych sferach opi- 
nji ultra-demokratki, socjalistki, zdraj- 
czyni „swoich* i t. p. 

Dziś można się uśmiechnąć, przy- 
bominajac urazy, kwasy i gniewy [u- 
dzi, uważających siebie za wzór do- 
skonałości. 

- ty mówiła debiutująca 

obuwia wysorto- 
wanego z rabatem 

WILNO, 
ul. Wielka 30 | 3 

do mieszkania przebywał 16 schodków. Dla 
spostrzegawczego człowieka takie drobiaz- 
si były wyraźnemi symptomatami. 

4-ta klasa! Ze drżeniem rzucił się pan 
Marek na gazetę O dniu szczęśliwy i 
wspaniały, jest, jest. 16.5868. Stawka. Pan 
Marek wygrał, wvgrał stawkę. 

Dumny poszedł do kolektury. Roztrop- 
ny, umiejący wyeiągać ze wszystkiego wnio 
ski i spostrzeżenia człowiek zawsze zwy- 
<ięży. Stawka! Oto rezultat przemyślanej 
akcji i solidnych mnemotechnicznych  roz- 
ważań. Kar. 

To, co przed dwudziestu pięciu la- 
publicystka, 

dziś nieco w inny sposób powtarzają 
przedstawiciele najznakomitszych, 
najstarszych polskich rodów w pew- 
nej odezwie do obywateli na obsza- 
"ach wschodnich: 

„.„Zechciejmy się zastanowić, czy 
ла miano „straży kresowej* jeszcze 
zasługujemy i czyśmy się z winy włas- 
nej tego szczytnego posłannictwa nie 
zaparli, nie wyzbyli?“... 

Rachunek sumienia. _ Szukanie 
wspólnej, jednej drogi. Pragnienie 
siły... 

Helena Roraer-Ochenkowska jest 
wybitną przedstawicielką szłachty kre 
sowej!.. = 

Nie znaczy to bynajmniej, że po- 
dzieta poglądy i przekonania politycz- 
ne większości naszych ziemian, że 
mogłaby być reprezentantką  poli- 
tyczną ogółu obywateli, —nie! Ale de- 
mokratyzm p. Romer jest wybitnie szla 
checki, czyli rewolucyjny i bezintere- 
«owny, pełen szerokiego gestu, ma 

‹ w Sobie coś z pokory mniszej Sta- 
tosty Kaniowskiego, coś z uczuć bra- 
terskich do szlachty zaściankowej Pa- 
nie-Kochanku. 

Demokrata nie tyle z przekonań, 
ile z pochodzenia, zawsze jest roz- 
ważny (tylko na krótko wybucha 
dzikim buntein) i zawsze dąży do 
konkretnych korzyści materjalnych. 

Pani Romer-Ochenkowska zawsze 
wałczy w imię idei, walczy zawzięcie, 

  

ECHA KRAJOWE 

  

NARWIALISZKI 
(Pow. Oszmiański) 

— Spółka drogowa. W N-rze292 „Sło- 
wa” z dnia 20 — XH — 1930 r. w działe 
„Echa Krajowe" umieszczona została 
wzmianka o mającem się odbyć w Narwia 
liszkach zebraniu walnem I Spółki Drogo- 
wej Obecnie proszeni jesteśmy zawiadomić 
że wyznaczone na dzień 17 grudnia 1930 
т Walne Zebranie z powodu ogólnie panu 
jącej wówczas grypy nie doszło do skutku 
i zostało przeniesione na dzień 24 stycznia 
b. r. Zebranie odbędzie się, tak, jak podano, 
w poprzedniej korespondencji w Narwialisz- 
kach z tym samym porządkiem dziennym. 

, Zainteresowanie spółką, o ile wiemy, roś 
niei i sięga poza teren powiatu oszmiań- 
skiego, w szczególności zaś zainteresowani 
są mieszkańcy wsi Troki i Piackuny gminy 
Trabskiej, powiatu Wołożyńskiego. Pek. 

ŚWIĘCIANY 
— Zatrzymany przemyt. Onegdaj na po- 

graniczu polsko - litewskiem w rejonie Koł 
tynian patrol KOP przychwycił  przemyco 
ny z Litwy cukier-. W czasie pościgu zo 
stał zabity koń nieznanego przemytnika. - 

GB) 
— Dziesieciolecie pracy. 10 b. m p 

Jankowski — inspektor samorządowy — па 
powiat święciański obchodził dziesięciolecie 
swej pracy w samorządzie. Z okazji tej p. 
p. burmistrzowie,  wójtowie i sekretarze 
„min wiejskich i miejskich. pow. święciań 
skiego samorzutnie złożyli  solenizantowi 
swe wyrazy życzenia, oraz album pamiąi- 
kowe z podpisani. Wieczorem w „Ogni- 
sku” odbył się obiad, na który zebrani p. 
p. burmistrzowie, wójtowie i sekretarze za 
prosili solenizanta p. Jankowskiego, starostę 
pow p. Mydłarza, jego zastępcę p. Jeśmana 
kier. Sejmiku p. Cioślinowskiego, zast. in- 
spektora samorządowego p. Jodko, oraz p. 
p. referentów działu samorządowego. W 
czasię obiadu okolicznościowe mowy wygio 

: p. starosta, w imieniu zebranych burnii 
strzów, wójtów i sekretarzy p. Adamowicz 
— wójt gminy daugieliskiej i p. Rožnowski 
-— burmistrz m. Podbrodzia i inni. a w koń 
cu p. Jankowski. Solenizant serdecznie po 
d>iekowai zebranym za okazane mu życze- 
nia. 

„Ze swej strony korespondent święciański 
„Słowa” składa solenizantowi wyrazy ży- 
czenia i powodzenia dalszej pracy w mio 
dej dziedzinie samorządu polskiego. 

Gott) 
— Zebranie Kół Gospodyń Wiejskich 

Wed'ug otrzymanych iniormacyj, 11 b. m. 
w Święcianach cdbyi się zjazd delegatek 
Kół Gosp. Wiejskich. Bliższych szczegółów 
ze zjazdu i z przebiegu obrad wasz kores- 
pondent nie może podać ze względu na nie 
otrzymanie zaproszenia na zjazd w charak 
terze sprawozdawcy. (GE t) 

— Rolnicze kursy w pow: Święciańskim 
Okręgowe Tow. Organizacyj i Kółek Roini 
czyci w miesiącach styczniu i łutym orga 
rizuje na terenie pow. święciańskiego jed 
nodniowe kursy rolnicze według następują 
cego rozkiadu: 

20 — I w Duksztach (5 i pół godzin) , 
21 i 22 — I w Ignalinie (9 godz.), 23 — 
I w Daugieliszkach (6 godz.) , 24 — 1 w 
Cejkiniach, (4 godz.), 25 — I w Kołtynia 
nach (4 godz.), 26 — I w Poszumieniu, (4 
godz.) 3 1 4 -- Il w Hoduciszkach (10 
godz.), 5 i 6 —-- Il w Mielegjanach ( 10 go 
dzin), 6 i 7 -- II w Twereczu (11 godz.) 
8 — II w Komajach (6 godz.), 9 — Il w 
Szemietowszczyźnie (4 godz.), 10 i 11 — II 
w Šwirze (10 godz.), 19 — II w Żeladziu 
14 godz.), 21 — II w Kiemieliszkach (5 i 
pół godz.), 22 — II w Magunach (4 godz.) 
23 — I w Podbrodziu (4 godz.): 

Odczyty wygłoszą prelegenci p. p.: inż. 
Kruszewska (0  warzywnictwie), insp. Ter 
iecki (o kodowli owiec), insp. lozanis (u- 
PE Inu), insp. Trzeciak (uprawa łąk), 

ier. Okr. Tow. Org. i K. R. — Kurylio 
(hodowla kur, gęsi. krów i owiec: żywienie 
świń; org gospodarstw i konkursów sam. 
gospudarzy oraz uprawa buraków pastew- 
nych, marchwi, ziemniaków i motylko- 
wych)- agr. Pawłowski (ditto), agr. Hejbo 
wicz (ditto). Greulich (uprawa bur. pastew 
nych) i Żukowski (pszczelnictwo). 

(i. i. t), 
MOŁODECZNO 

—- „Gwiazdka“ przedszkola 66 p. p. Do 
rocznym zwyczajem urządzona została 
„gwiazdka* dla dzieci przedszkoła dn. 6 
stycznia 1931 r. o godz. 16 we własnym io 
kalu przy Alei Oficerskiej. Po zebraniu się 
wszystkich dzieci i rodziców impreza rozpo 
częła się sztuczką p. t.: „Przygody Jagusi 
w noc wigilijną", odtworzoną z ogromuem 
przejęciem się przez dzieci przedszkola, Sil 
ne wrażenie na widzach wywarła pra ma 
łych aktorów, wśród . których wyróżniała 
się pod każdym względem znana nam już 
a poprzednich występów Jania Potrzebow- 
ska. 

Po odegraniu wymienionej sztuczki 
kapiianowa Sowińska podziękowała przyby 
łym osobom za przybycie i zainteresowanie 
śię gwiazdką. Mały Dzidek Sowiński wyre- 
tytował z dziecięcym wdziękiem — w imie 
niu wszystkich dzieci przedszkola — gorą- 
"e, rzewne podziękowanie p. pułkownikowej 
Żabińskiej, jako przewodniczącej | Rodz. 
Wojsk. za stałą serdeczną opiekę nad dzieć 

  

do upadłego, nie uznając żadnych 
kompromisów. 

Żadaje ciosy mocne, prawie bru- 
talne, męskie i bywa nieraz zawzięta 
jak.. kobieta!... 

„Szlacheckość* struktury  psychicz- 
nej Jubilatki jest jedną z głównych 
jej cech, która wyraźnie się zaznaczy- 
‘а właśnie w działalności publicy- 
stycznej. 

Drugą cechą jest zdolność do mo- 
dlitewnego, raczej religijnego odczu- 
wania pewnych zjawisk. Mówiąc 0 
tem, nie chcę wskazywać na Jej pra- 
ce o motywach religijnych, nie chcę 
przytaczać pięknej modlitwy, zamyka- 
jącej broszurkę o dwóch cudownych 
obrazach, nie chcę nawet przypomi- 
nać, iż zawdzięczając inicjatywie Jju- 
biłatki, zamiast jęków „Roty* rozie- 
ga się codzień z wieży katedralnej 
hejnał — hymn ku chwałe Najświęt- 
szej Panny, —- nastrój religijny p. 
Ochenkowskiej zaznacza się w Jej mi- 
łosnym stosunku do ziemi i ludzi, któ- 
szy z tą ziemią są nierozerwalnie 
związani. 

5ą w utworach p. Ochenkowskiej 
(a tylko literatka, nie publicystka 
może sobie pozwolić na wielką szcze- 
iość), są miejsca dziwne, rozsłonecz- 
nione. Wówczas zdobywa się autor- 
va na słowa miękkie, pieściwe, roz- 
jaśnione wewnętrznym _ uśmiechem, 
wówczas farby na jej palecie nabiera- 
ią ciepła, kontury rysunku stają się 

P. K 

mi, wręczając jej dwie ładne robótki, wy 
konane przez dzieci przedszkoła. 

P. kapitanowa Sowińska odczytała list 
p. płk. dypl. Bociańskiego z podziękowa- 
niem za pamięć rudzicom i dzieciom i z ży 
:zeniami świątecznemi i noworocznemi dla 
dzieci i rodziców , które p. płk. dypł. Bo- 
ciański nadesłał z Ostrowi Mazowieckiej. 

Mały Józio Nondzysiak wręczył p. kapi- 
tanowej Sowińskiej koszyczek (wykonany 
przez pdzieci z przedszkola.) z serdecznem 
podziękowaniem za opiekę nad dziećmi г 
przedszkola. Następnie naucz. przedszkola 
p. St. Baczułówna nainicjowała szereg ko 
lend, które wraz z dziećmi odśpiewała przy 
oświetlonej, bogato udekorowanej choince. 

Wzruszający był moment, gdy dzieci, 
utworzywszy samorzutnie koło, zbliżyły się 
do ogólnie lubionej i cenionej naucz. p. St. 
Baczulówny i Henia Nondzysiakówna skła 
dała serdeczne dziecinne życzenia i wręczyła 
jej upominek od matek dzieci z przedszkoła 

Rozrzewniona tym serdecznym dowodem 
sympatji i życzliwości nauczycielka dzięko 
wała ze łzami w oczach. Następnym pun- 
ktem programu były deklamajce kilku oko- 
licznościowych ładnych wierszyków, które 
wygłosiły kolejno: Henia Nondzysiakówna, 
Gienia Nowosadska, Czesia Sawicka i Dzi- 
dek Sowiński. 

Upominki otrzymały wszystkie dzieci, 
tak należące do przedszkola, jak i kilkana- 

Ścioro -dzieci nienałeżących, które przybyiy 
z rodzicami. Po herbatce, przygotowanej dła 
rodziców, i „uczcie* przy troskliwie zasta- 
wionych stołach dla dzieci, właściwa impre 
za została zakończona. Z przyjemnością ob 
serwowaliśmy zorganizowane przez naucz. 
p. St. Baczulównę zabawy, gry, tańce i gin: 
nastykę rytmiczną, w których dzieci z 
przedszkola wykazały nieprzeciętną znajo- 
mość — oddając się zabawom z uderzają- 
cem przejęciem. 

Wśród zebranych osób zauważyliśmy 
panie: Żabińska, Borkowską, Eltermanową 
Gurjanową Lipińską, Nowosadską, Nondzy- 
siakową, Potrzebowską, Sawicką, Skowroń 
ską Smólską, Sowińską,  Stachowiakową, 
Szwałkową, Tarczycką, i in. i p. p. burmi- 
strza Sarola, kpt. Sowińskiego i im. 

Nawiązując do tej pięknej imprezy, za- 
znaczyć musimy, że praca, wkładana przez 
ludzi dobrej woli, dała tutaj realne, wdzięcz 
ue wyniki. życzyćby sobie jedynie nałeża- 
io, takiego zrozumienia bezinteresownej pra 
cy u szerszego społeczeństwa, jakie okazałi 
wszyscy zebrani na opisanej wyżej gwiazd 
„e, patrząc na zachowanie się zgromadzo- 
nych dzieci, które każdym ruchem, każdem 
słowem,  każdyn: gestem niemał zdawały 
się mówić rozgłośnie: 

„Patrzcie na nas i jeśli patrzeć umiecie, 
cieszcie się szczerze wraz z nami i czucie 

  

  

się tak dobrze, jak my tutaj zawsze się 
czujemy”. Jastkowiak. 

LIDA 
— Komisja Odwoławcza dła spraw Fun 

«łuszu Bezrobocia w Lidzie, W dniu 18 
stycznia przybył do Lidy prezes Okręgowe 
zo Zarządu Funduszu Bezrobocia z Wilna, 
celer: przeprowadzenia prac przygotowaw- 
czych potrzebnych do uruchomienia w Li- 
dzie Komisji Odwoławczej dła spraw Fundu 
szu Bezrobocia. 

NIEŚWIEŻ 

-— Zjazd Zjednoczonych Złemłanek. 3 - 
go i 4-go lutego odbędzie się w Nieświeżu 
doroczne walne zebranie Z; ych zie 
rianek woj. Nowogródzkiego z następują 
cym programem: 3 lutego o godz. t7 róz- 
poczęcie zjazdu; i) zagajenie i powitanie 
ks. R. CzetwertyńskaX 2) odczytanie proto 
kułu z zeszłorocznego zebrania (bez dysku 
sji); 3) Sprawozdanie Kół Powiatowych 
(bez dyskusji): 4) krótkie przemówienie 
przewodniczącej Rady Nacz. Ziemłanek p. 
Eleonory Czarnowskiej. — Współna herba- 
ta w świetlicy. — 4 lutego о godz. 10 
rano msza św. w kaplicy zamkowej. Dałszy 
ciąg obrad na Zamku: 1) dyskusja nad pro 
tokułem, odczytanym poprzedniego dnia 
2) dyskusja nąd sprawożdaniem Kół Powia 
towych; 3) referat „O pracy społecznej ko 
biet* wypowie p. Władysławowa hr. Zamoy 
s4a. przewodnicząca Związku Katolickiego 
Polek; 4) wnioski Kół Powiatowych. 
wspólny obiad w „Ognisku”. — z. 16- 
ta: 1) „Trwajmy* — referat p. Eleonory 
Czarnowskiej; 2) dezyderaty i wnioski in-- 
struktorek; 3) wolne wnioski; 4) rezolucje 
i zakończenie zjazdu. — Wspėlna herbata 
ra Zamku. — Wcześniejsze zgłoszenia przy 
jezdnych pań należy kierować pod _ adre- 
Sem: ks. Róży Czetwertyńskiej w Żołudku 

Dom. 

KOŁTYNIANY 
— Choinka. ll b. m. w Kołtynianach 

staraniem miejscowego społeczeństwa  (xs 
proboszcza, wójta, i pracowników gminy, « 
naiczycielstwa, policji , pań i panów z 

P-u oraz innych) została zorganizowana 
dla dziatwy szkolnej trzech pobliskich szkół 
owszechnych (Koityniany, Kurynie, Szaka- 
iszki) choinka. Bliższe szczegóły z pracy 
-<Komitetu gwiazdkowego, zorganizowanego 
w Kołtynianach, zostaną podane otrzy- 
maniu sprawozdania. GŁ) 

  

łagodne, człowiek i przyroda zaczy- 
nają stanowić jedną całość... 

Są, są w utworach p. Romer te 
dziwne miejsca ciszy i. bezbrzeżnej 
miłości, kiedy autorka, zdaje się, rzu- 
ca pióro i pozwala obrazom powsta- 
wać niezależnie od jej woli, kiedy 
czytelnik nie czuje obecności autorki; 
iecz cały jest opromieniony miłościa, 
w którą się przeistacza artystka. 2 

Powiadają, że to jest sztuka. Mo- - 
że. Ale to robi wrażenie modlitwy. 
Zresztą, może cała sztuka jest mo- 
dlitwą; wtedy wystarczyłoby  powie- 
dzieć, że p. Romer-Ochenkowska ma 
niepospolity talent literacki, ma praw- 
dziwą „iskrę Boža“... 

Pani Helena Romer-Ochenkowska 
jest literatką, przedewszystkiem lite- 
ratką. Rodowód zaś swój literacki 
wywodzi od... Kraszewskiego! 

Kraszewski, rozpoczynający swą 
pracę na zgliszczach popowstanio- 
wych, nie mógł pozwolić sobie na 
pracę czysto literacką. Musiał stać się 
uczonym, publicystą, dziennikarzem. 
politykiem, pedagogiem i t. p. 

To było jego przekleństwem, 
ko artysty,to było jego sławą, 
obywatela. 

Od Kraszewskiego, aż do naszych 
dni, na nieprzeoranym gruncie mę- 
czeńskiej naszej ziemi wciąż wyrasta- 
ją postacie literatów — ofiarnikėw, 
oddających większość swych sit i 
anergji pracy społecznej: : 

rudno ogarnąč, zmierzyć i zwa- 

ja- 
jako



S ŁO 

jerwsze trudy i walki Kolejarzy Wileńskić 
IŁ. WOBEC NIEMCÓW. 

Na ziemiach północno - wschod- 
nich Niemcy byli bardziej przewidują 
cy i do opuszczenia poszczególnych 
miejscowości przygotowywali się za- 
wczasu, CO, rzecz prosta,  szczegól- 
nie dawało się we znaki na kolejach, 
gdyż Niemcy wywozili ze sobą c 
tabor kolejowy i wszystkie cenniejsze 
maszyny z warsztatów. 

Stawianie oporu Niemcom  byto 
niepodobieństwem ze względu na 
zbyt nierówne siły, prośby zaś skut- 
ku żadnego odnieść nie mogły. Trze- 
ba było.brać się na kawał, czego 
świetny przykład dali kolejarze z Li- 
dv. 

W Lidzie Niemcy już w pierw- 
szych dniach grudnia 1919 rozpo- 
częli likwidację stacji, urządzając na 
wielką skałę wyprzedaż inwentarza 
kolejowego. Sprzedawano (przygod- 
nym kupcom, przeważnie Żydom) 
maszyny, obrabiarki, materjał leś- 
ny 1 Ł p. i powoli i systematyczni 
rujnowano wielki warsztat pracy kole 
jowej. 

To zaniepokoiło lidzkich koleja- 
już posiadających własny zwią- 
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rzy, 
zek (prezes p. Stefan Łowkis) i ma- 
jących łączność z Wilnem. Zaimpro- 
wizowałi więc wielką delegację koleja 
rzy (ktoby tam sprawdzał, czy to by- 
li i oto około 30 osób olejarze!) —- 

władzami niemieckie- :ęło przed 

  

  

mi z prośbą o zaniechanie takiego 
niszczenia ich warsztatów pracy, 
gdyż to nadługo pozbawi kawałka 
cnleba. dziesiątki rodzin. 

Niemcy byli zaskoczeni tą prośbą, 
lecz zasadniczo gotowi byli przy- 
chylić się do jej uwzgłędnienia,  tyl- 
ko nie mogli odrazu znałeźć sposobu 
rozwiązania  kwestji. 

Komu mieli przekazać majątek ko- 
lejowy? Osobom prywatnym? — by- 
ło to oczywistą niemożliwością. 

Ktoś podsunął myśl: -— „władzom 
polskim!', lecz trzymał odpowiedź: 
-- „Nie, takich my nie uznajemy; mog 
libyśmy raczej przekazać władzom li- 
tewskim“... 

To byt doskonaty pomysi! Prze- 
-cież w Wilnie pod  opiekuńczemi 
skrzydłami Niemców od pewnego cza 
su „działał' osławiony litewski rząd 
— „Karyba“ 

Los tej Taryby był zaiste smutny: 
nie mając żadnego oparcia w społe- 
czeństwie wileńskiem i lekceważąco 
traktowana przez okupantów, ta 
najwyższa władza nieistniejącego je- 
szcze państwa nie miała czem rządzić 
i komu rozkazywać, a wskutek tego 
doskonale się nadawała do wybawie- 
nia z kłopotu lidzkich kolejarzy. Nie 
zwiekając, wybrano delegację w oso- 
bach p.p. W. łiajdula i St. Łowkisa, 
uzyskano od władz niemieckich prze- 
pustki do Wilna i oto dwaj „Litwini* 
znaleźli się w Wilnie, gdzie przede- 
wszystkiem udali się do wileńskiego 
Związku b. pracowników kolejowych 
z prośbą o radę. 

Trudność porozumienia się z wła- 
dzami litewskiemi polegała na tem, 
że chociaż delegaci lidzcy posiadali 
nazwiska brzmiące z litewska, żaden 
z nich nie umiał po litewsku ani sło- 
wą. 

Na wspólnej naradzie z kolegami 
wileńskimi postanowiono udawać 
zruszczonych Litwinów i mówić tyłko 
po rosyjsku. Ten plan całkowicie się 
udał, Okazało się, że i dygnitarze 
litewscy chętnie posługiwali się języ- 
kiem rosyjskim; przemówiono jednak 
*o sumienia „wynarodowionych Lit- 
awinów*,* lecz wybaczono im ze wzglę 
«du na wysoce patrjotyczny czyn. — 

Chętnie, bardzo 
wydało itewskie „ministerjum komu- 
nikacji“ poświadczenie w języku nie- 
mieckim, upoważniające delegatów 
do zaopiekowania się materjałem kole 
jowym w Lidzie. Powodzenie tak da- 
iece ośmieliło delegatów, iż poprosili 

  

nawet chętnie, 

oni o wystosowanie podobnego upo- 
ważnienia w języku połskim. 

Litwini się żachnęli: 
- Poco to? — Czy wy umiecie 

mówić po polsku?... 
— Nie —- odpowiedzieli lidzcy 

„Litwini“: — Po polsku ledwie parę 
słów umiemy : mało co rozumiemy, 
ale chodzi nam o kolejarzy - Pola- 

    

STEFAN ŁOWKIS, 
zawiadowca parowozowni w Lidzie, 
płerwszy prezes Zw. Prac. Kolejowych 
w Lidzie, kawater Krzyża Walecznych. 

ków, których w Litwie jest sporo; im 
trzeba pokazać polskie upoważnienie, 
aby uwierzyli...““ 

Przyznano słuszność takiemu  ro- 
zumowaniu i na poczekaniu zrobio- 
no polski przekład z upoważnienia w 
;ęzyku niemieckim. 

Ten historyczny dokument 
tak: 

Ministerium Komunikacji 

1918 r. 11 grudnia. 
Nr. 17. 

Poświadczenie. 
Rada komunikacyjna przy Ministerjum 
Komunikacji niniejszem poświadcza, że 
p. technik kolejowy W. Gaiduł i p. 
majster parowozowy S. Lowkis, — ро- 
nieważ władza niemiecka stopniowo 
opuszcza koleje, są upoważnieni dbać 
o całość gospodarki kolejowej w Li- 
dzkim okręgu, dopóki nie będzie na- 
znaczony stały naczelnik stacji  kołe= 

brzmi 

ei Członk złonkowie Rady — podpisy 
Sekretarz — podpis 

Pieczęć: 
Letuvos 

Mając takie poświadczenie, wró- 
cili pomysłowi delegaci do Lidy już 
w charakterze przedstawicieli władz 
litewskich i powstrzymali sprzedaż 
materjału kolejowego, a przed osta- 
iecznem odejściem Niemców z Liay 
protokólarnie przyjęli inwentarz, któ- 
.ego większa część dobrze pracuje do 
dziś dnia. 

Rząd litewski — co za niesprawied 
liwość! — dotychczas jeszcze nie po- 
dziękował swym wysłannikom za sprę 
żystą działalność!... 

Gdy kolejarze w Lidzie tak dow- 
cipnie i skutecznie zaopiekowali się 
majątkiem kolejowym, ich koledzy w 
Wilnie, bardziej Skrępowani wobec 
władz niemieckich, przygotowywali 
się, razem z całem społeczeństwem, 
do decydującego wysiłku. 

Na gruncie wileńskim działała 
wówczas zakonspirowana Polska 
")rganizacja Wojskowa oraz Zwią- 
zek Wojskowych - Polaków, grupu- 
jące starych żołnierzy i rwącą się do 
wojaczki młodzież, społeczeństwo cy 
wilne, reprezentował Komitet Polski. 
Później organizacje wojskowe zosta- 
sy przekształcone w jednostki bojowe 
pod nazwą Samoobrony Wileńskiej 
idowódca gen Wł. Wejtko), społe- 
czeństwo zaś wyłoniło ogólną repre- 
zentację p. n. Rady Ziemi Wileńskiej. 

W tym ruchu, zmierzającym do 
skoordynowania _ działania wszy- 
stkich grup polskiego społeczeństwa, 
kolejarze, stanowiący już zwartą, prze 
szło dwutysięczną masę, brali wybit- 

ny udział. Została nawiązana ścisła 
łącząość z Samoobroną za pośredni- 
ctwem oficerów  Chełchowskiego i 
Oskierki ze strony władz wojskowych 
a inż. Narkowicza ze strony kolejarzy; 
opracowano plan objęcia dworca i 
warsztatów, przygotowywano się do 
działania. 

Siłę swą i obywatelską postawę 
zademonstrowali kolejarze wileńscy w 
dniu 29 grudnia 1918 r. na wielkim 
wiecu, poświęconym sprawom obro* 
ny Wilna. 

Na placu  Łukiskim, w budynku 
cyrkowym zebrały się wielkie, bo kil 
kotysięczne tłumy ludności wileńskiej. 
iewszyscy się zmieścili _w obszer< 
nym budynku cyrkowym.: tłumy stały 
uazewnątrz, pod gołem niebem. 

O godz. l-ej p. p. rozpoczął się 
wiec pod przewodnictwem p. Stefana 
Przewłockiego. Przemawiali: agent 
polityczny rządu polskiego, mec. Ste- 
*an Mickiewicz. przedstawiciele: ro - 
botników, p. Lobroszczyc, młodzieży 

T. Jurczenko, partji Pol. Zjed- 
mocz. Lud. — inż T. Szopa, Litwi- 
nów — p. Paujajis, szet sztabu Sa- 
moobrony kpt. Ź. Klinger i in. Ale bo- 
daj największe wrażenie wywarło 
krótkie, lecz mocne i jędrne prze- 
mówienie inż. |. Narkowicza, przed- 
stawiciela wileńskich kołejarzy,  któ- 
ry po zobrazowaniu nastroju, panują- 
cege wśród kolejarzy, złożył w ich 
imieniu następuiacą deklarację: 

„Związek byłych pracowników kole 
jowych, z których część obecnie pra- 
cuje, w liczbie przeszło 2000, zdając 
sobie sprawę z obecnej chwili, pod- 
daje się w zupełności pod rozkazy 
komendy zbrojnej połskiej i w ten lub 
ów sposób chce służyć sprawie obro- 
ny kraju”... 

Męska i szlachetna ta deklaracja 
nie mogła nie zrobić wielkiego wra- 
żenia, gdyż dobitnie stwierdziła o- 
bywatelską dojrzałość kolejarzy  wi- 
ieńskich, którzy w decydującej chwili 
walki o wolność Ojczyzny, nie żądali 
dia siebie żadnych przywilejów, lecz 
20 żołniersku, bez wielu słów, stawali 
pod rozkazy dowództwa  Samoobro- 
uv. 

I kto wie, czy nie ta deklaracja 
zaważyła na rezolucji wiecu, która 
zawierała nuty, wyraźnie brzmiące w 
oświadczeniu kolejarzy: 

„Protestujemy przeciwko powroto- 
wi na naszą ziemię rządów moskiew- 
skich, zarówno carskich, jak i bołsze- 
wickich. Odmawiamy prawa bandom 
lupieżczym bolszewickim przemawiania 
w imieniu ludu, pracującego na Lit- 
wie. W obronie kraju naszego, języka 
naszego i praw narodu gotowi jeste- 

е 
P- 

śmy ponieść wszełkie ofiary, krew i“ 
życie nasze. Na pomoc i obronę naszą 
wzywamy braci naszych — żołnierzy 
Rzczypospolitej  Połskiej, którzy oby 
iak najprędzej stanęli do wałki o wy- 
zwolenie i swobode Litwy“... 

W. Ch. 

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopismach? 

Tęcza, zesz. 3. — daje syłwetkę mar- 
s.ałka Focha, reprodukując jednocześnie 
iego podobiznę. Wł. Arcimowicz. mówi o 
les i mebezpieczeūstwach  regjonaliz- 
mi. A. Niesiołowski dzieli się wrażeniami 
z podróży do Danji. St. Wasylewski mówi 
o dawnych polskich mundurach  wojsko- 
wych, dając w reprodukcji kilka wzorów 
z Muzeum Wojska w Warszawie. Kronika. 
Dział powieściowy. liczne ilustracje. 

Świat Nr. 3 zawiera, jak zwykle boga- 
ty i barwny  materjał,  odźwierciadłający 
chwilę, bieżacą w Europie wogóle i w 
Polsce w szczególności. St. Kiedrzynski, 
rozpoczyna druk swych paryskich wrażeń 
F. t. „Paryski boulłabaisse". W odcinku w 
dalszym ciągu A. Struga —- „Ostatni film 
Evy Evard“. 

Rolnictwo, t. I, zesz. 3. Czasopismo po- 
święcone zagadnicniom polityki rolnej, agrar 
nej, leśnej i weterynaryjnej — w szeregu 
rozpraw omawia politykę żytnią Niemiec, 
zagadnienie rolniciwa jako producenta i 
konsumenta energii, znaczenie wydatków 
gotówkowych wiościan, o potrzebie budow 
nictwa ogniotrwalego na wsi. Wiele ma- 
terjau informacyjnego.- Przegląd  piśmien- 
rictwa. 

  

   

I UA AA TI AION TN TNS IIA TED TTT SIRDIS NSE 
Żyć całokształt ich wysiłków i nie- 
Sposób nieraz orzec, czy Siły zostały 
zmarnowane, czy też posiew wydał 
stokrotny plon. 

Nad świeżą jeszcze trumną Ś. p. 
Czesława Jankowskiego niejedno pa- 
dło pytanie na ten temat, — zawsze 
bez odpowiedzi. 
„P. Helena jest z tej plejady litera- 

tów, wciągniętych przez życie same 
do orki społecznej. 

Nie mówmy więc w odniesieniu 
do Niej o „zawodzie* dziennikarskim, 
o „działalności* społecznej. 

Pracę —- Ona —- literatka — roz- 
poczynała wówczas, kiedy w Wilnie 
właściwie nie było jeszcze zawodu 
dziennikarskiego i trudno było 0 nor- 
malnie zorganizowaną działalność spo 
łeczną, — pracę tę p. Romer rozpo- 
czynała i pojmowała, jako służbę. 

„O służbie więc mówić trzeba. Ale 
„Ziak mówić? 

Piękne, „okolicznošciowe“  prze- 
mówienia, zawierające = wytworne 
komplementy, nie sprawią Jubilatce 
Przyjemności i nie zbližą do Niej jej 
czytelników. — Gdyby „tutejsi“ po- 
Siadali dar wymowy, mógłby ktoś z 
nich przemówi: szczerze, serdecznie, 
<cz wówczas, prawdopodobnie, pani 
Helena, jak Peleczka, „plasnęłaby rę- 
Kami 1 zawołała: „któż wie col Ot 
*acetna historja!*.. 

Historja (ta, prawdziwa,) jest rze- 
czywiście facetna. " 

  

Znów wracam do artykułu „Wi- 
dza”. Przeglądam cały numer. > 

Zaraz po „Wiernych tradycji” 
umieściła redakcja list Elizy Orzesz- 
kowej w sprawie przedmowy do poe- 
zyj x. E. Milkowskiego... 

._ Orzeszkowa... Dobrze, że debiito- 
wi młodej pubłicystki towarzyszyły 
dwa wymowne nazwiska: wielkiej pi- 
sarki i znakomitego redaktora. 

Na str. 4-ej czytamy dłuższe spra- 
wozdanie z odczytu o stanie armii 
rosyjskiej. = 

Odczył ten wygłosił: w Wiedniu 
„ieden z najzdolniejszych dziś wyż- 
szych oficerów armji austrjackiej, ka- 
pitan sztabu generalnego, Stanisław 
hr. Szeptycki”. 

Tak było lat 
pięć... 

- P'tyłko jedno się nie zmieniło: czy- 
iamy, że hr. H.  Korwin-Milewski, 
chce się wycofać z Komitetu mickie- 
wiczowskiego... 

Wówczas, jak dziś, jak za jeszcze 
dwadzieścia pięć lat — istniał i dłu- 
gie lata będzie istnieć — Komitet bu- 

temu  dwiedzieścią 

I gdy upłynie jeszcze dwadzieścia 
pieć lat, na złotych godach literac- 
kich p. Heleny Romer-Ochenkowskiej 
przypomnimy sobie wiele starych i 
nowych „facetnych historyj“, Jubilat- 
ce zaś, jak i dziś, będziemy życzyć 
aługich, długich lat Życia i owocnej 
pracy na połu  literackiem. 

W. Charkiewicz. 

Jubilatka rozpoczęła pracę  publicysty- 
czna w 1906 roku 21 stycznia artykułem 
„Wierni tradycji” w „Kurjerze Litewskim". 
redagowanym przez sp. Czesława Jankow- 
skiego. Od tego czasu pisywała w „Kur- 
jerze' artykuły z aziedziny społeczno - 
oświatowej. Skończyła Szkołę Wyższych 
Nauk Społecznych (Wydz. dziennikarswa) 
w Paryżu, skąd wysyłałacswe „Listy“. W 
następunych latach pisuje w „Kurjerze Li- 
tewskim“, w „Gazecie Codziennej“  (po- 
wieść „Dwa światy), w „Przyjacielu Ludu“, 
w mies. „Litwa i Ruš“, w „Bibljotece War 
szawskiej“ (o szkole Batignolskiej) oraz 
pa w pismach 'warszawskich: Świat 

yg. Ilustrowany, Bluszcz i t.d. 
W roku 1919 jest sekretarzem od spraw 

miejscowych 'w gaz. „Nasz Kraj" W 1920 
roku, zaraz po wyjściu bolszewików, współ 
redaguje „Gazetę Krajową” do 1923 r. Po- 
tem pisze recenzje teatralne w „Słowie”, od 
1925 r. wspėlredaguie „Kurjer Wilenski“ 
do 1927 r., ma następnie dziat ieljetonu i 
recenzji. 
Wydane przez jubilatkę ksiąžki: „Karyla“ 

(wierszem, rzecz z 1829 roku); „Majaki“, 
powieść, 2 wyd. „Dwa Światy”, powieść 
Lopularna, „Swoi Ludzie" nowele, „Tutej- 
st, nowele, „Książka o nich", romans. 

„Obrazki sceniczne: „Czary w lesie", 
„Biostry”, „Rozbity Garnek*, „Przygoda 
Mynarza“, „Szopka“ (Wszystkie po dwa 
wydania). 

„Rezurekcja „Wileiska“ (scena  wileń- 
ska. Obrazy Wierszem); „Wilja u państwa 
Mickiewiczow“ : 
kiere Pe ak jest L niebie i 

na ziemi“ (B wydań); „Jak zdobyliśmy nie- 
podległość? * Wilno (broszura), "Dia о- 
brazy (Ostrobramski i Częstochowski)". 
„Króska Historja Oświaty na Litwie i Białej 
Rusi, „Praktyczne rady dla nauczycieli wiej 
skich”. > 

Prócz tego nowele w „Kobiecie Współ- 
czesnej*, „Tygodniku Ilustrowanym", „Tę- 
czy”. ` 

У› » 

wo 

Jubileusz Heleny Romer-Ochenkowskiej 
LIST WOJEWODY KIRTIKLISA DO JUBIŁATKI 

W związku z jubileuszem pani Heleny Romer - Ochenkowskiej, p. wo- 
'ewoda wilenski Stefan Kirtiklis wystosował do jubilatki następujące pismo 
gratulacyjne: 

Wielce Szanowna Pani! Z okazji przypadającego na.dzien 21 stycznia 
1931 r. jubileuszu 25-lecia zaszczytnie znanej pracy literacko - publicysty- 
cznej i społecznej Szanownej Pani, przesyłam [ej moje serdeczne powinszo- 
wania i najlepsze życzenia dalszej owocnej działalności na niwie piśmienni- 
ctwa i kultury krajowej. 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i poważania 
(--) Stefan Kirtiklis. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

21 Das W. słońca о в 7 mt, 30. 

Agnieszki 
jutro 

Wincentego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LGGJI U. Ś. B. W WILNIE, 

z dnia 20 i. 31 r. 

Cišuienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia — 8 

Temperatura najwyższa — 4 

Temperatura najniższa — Il 

Opad w un. — 

Wiatr: północny 

1endencja; wzrost 
Uwagi: zachmurzenie zmieune 

2.ałońce o godz. 3 w 81 

  

  

URZĘDOWA 

— P. wojewoda Kirtikiis przyjął - ® 
dniu wczorajszyr! panią Wandę Niedziałko 
wska - Dobaczewską, jako przedstawiciel- 
kę Związku Zawodowego Literatów Wileń- 
skich, i prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich M. Szydłowskiego, którzy przybyłi, 
ażeby zaprosić p. wojewodę na obchód ju- 
biłeuszowy 25-lecia pracy iielieny Romer - 
*)chenkowskiej, organizowany przez wspo- 
mniane wyżej stowarzyszenia 

Również w sprawie jubiłenszu tego przy- 
jęte były przez p. wojewodę reprezentant- 
ki Komitetu Obywatelskiego p. Falewicz - 
Niewodniczańska i p. prof. Zdziechowska. 

Następnie przyjęci byli przez p. wojewo- 
dę starosta Januszkiewicz w sprawach Sa- 
morządowych powiatu brasławskiego, nac- 
czelnik wydziału hezpieczeństwa  wojewó- 
dztwa nowogródzkiego Pałosz w sprawach 
służbowych, dalej prezes Cresovji kpt. Piotr 
Orciuch, ktory przybył, ażeby zaprosić p. 
wojewodę na konwent solenny tej korpora- 
<Ji w niedzielę 25 bm. Na konwencie tym, 
jak wiadomo, nadana będzie godność fili- 
strów tej korporacji ks. biskupowi Bandur- 
skiemu i mjr. Dąbrowskiemu. 

Wreszcie przyjęty był przez p. wojewodę 
ayrektor Banku Rolnego Matulewicz na kon 
ierencji w sprawach gospodarczych. 

— Czynność delegata Rządu przy 
Arcybiskupstwie Wileńskiem. W maju 
rb wyznaczony przez Radę  Mini- 
strów delegat Rządu dła Arcybiskup- 
stwa Wilenskiego i Diecezji Pińskiej 
w osobie p. Michała Pawlikowskiego 
powołany —- w wykonaniu Konkorda- 
t1 —. do poświadczenia w imieniu Pań 
stwa deklaracyj składanych przez ks. 
Qrdynarjuszów, a dotyczących nieru- 
chomości kościelnych. Jak wiadomo 

RÓŻNE 
— Dar JE ks. bisk. metr. Jałbrzykowskie 

о па dla drużyny ratowniczej PCK. 
ak nas informują JE ks. biskup metropolita 
Jałbrzykowski, w poniedziałek 12 stycznia 
przesłał do Zarządu Okr. Wileńskiego PCK 
zł. 300 na poczet należności za sprzęt dla 
drużyny ratowniczej. 

Przedstawiciele Zarządu Okr. Wileńskie- 
go PCK złożyli jego Ekscełencji osobiście 
podziękowania za okazane poparcie. 

— Rocznica Powstania  Stycz- 
niowgeo. Dorocznym zwyczajem odbę 
dzie się we czwartek 22 bm. o godzi- 
nie 10-tej w kościele garnizonowym 
pod wezwanieni św. Ignacego, stara- 
niem władz wojskowych, uroczyste na 
bożeństwo z okazji rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego. Na nabożeń- 
stwie aem obecni będą przedstawicieli 
władz państ. z p. wojew.  Kirtikli- 
sem na czele, przedstawiciele władz 
wojskowych, samorządowych,  огра- 
uizacyj i społeczeństwa. 

— W. fenomenainego rachmistrza. 
Dzisiaj w Sali Śniadeckich USB o godz. 7 
wiecz. wystąpi 'wszechświatowej sławy fe- 
nomenalny rachmistrz p. dr. Finkelsztejn. 
Osoha prełegenta niewątpliwie wzbudzi za- 
interesowanie wsród starszego społeczeńst- 
wa i uczącej się młodzieży, ze względu na 
niezmiernie ciekawe zagadnienia w dzie- 
dzinie matematyki i mnemotechniki. Słowo 
wstępne wygłosi prof. dr. Marjan Masso- 
nius. Bilety w cenie 3 zł. i t zł. oraz dła u- 

czącej się młodzieży 50 gr. można nabywać 
w Księgarni Zawadzkiego, w lokalu Bratniej 
Pomocy oraz przed pokazem przy wejściii 
na salę. 25 proc. czystego dochodu prze- 
znacza się na Bratnią Pomoc. 

—-Z miasta, Z uzuaniem należy podkreś- 
iić inicjatywe Zarządu K. Sztrał wznowie- 
nia koncertów w lokału cukierni przy ul. Mi 
ckiewicza 22 (gdzie Hotel Bristol). Codzien 
nie tam od godz. 6 wieczorem, a w nie- 
dzielę i od 12 — 2 w południe odbywają się 
koncerty kwartetu prof. Tchorza. Obszerny 
lokai świeżo odremontowany, stała wenty- 
lacja, poważna muzyka, uprzejma i szybka 
usługa, ceny a: wyborowy towar. 
Wszystko to daje możność każdemu spę- 
dzić mile kilka chwil, a co najważniejsze nie 
narażając zbyt swego budżetu. Bywalec. 

— W roku popełniono 382 sa- 
mobójstwa. A danych policyjnych na 
terenie wojew. wiłeńskiego zanotowano w 
roku ub. 382 samobójstwa w tem 140 śmier 
telnych. Najwięcej było zatruć esencją a na- 
stępnie z broni palnej (42). Znalazło śmierć 
oh łub pod kołami pociągów — 26 
osób. 

TEATR [I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś u- 

każe się po raz ostatni po cenach zniżo- 

poświadczenie przez delegata Rządu ay wj yć ias 
deklaracji jest wystarczającym  tytu- 4 Zelwerowicza w roli dra Gruensztejna, 
łem prawnym dla zahipotekowania da 
nej nieruchomości. Od dnia rozpoczę- 
cia swych czynności do końca r. ub. 
delegat w Wilnie póoświadczył 17 de- 
klaracyj, dotyczących 17-tu nierucho- 
mości kościelnych, z których 16 poło- 
żonych na obszarze Archidiecezji Wi- 
leńskiej, zaś I -— na obszarze Diecezji 
Pińskiej. 

MIEJSKA 
— Kontroler ruchu, W celu odpowiednie 

go unormowania ruchu samochodowego (ko 
munikacyjnego) będzie powołany  specjal- 
ny kontroler który posiadając odpowiednie 
środki łokomcji, będzie dokonywał lotnych 
inspekcyj tras po aókADnY Ch: 

—Lustracja frzyzjerni. Policja przystąpiła 
do badania stanu sanitarnego zakładów fry 
zjerskich, zaś lekarze badają personel fry 
zjerń pod względem zdrowotnym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„— 118 Środa Literacka odbędzie się w 

dniu dzisiejszym i poświęcona będzie ucz- 
czeniu 25lecia pracy społecznej i publicy- 
styczno - literackiej p. Heleny Romer, zna- 
sej wileńskiej pisarki. Jako gospodarze wy 
stępują Związek Literatów i Syndykat Dzien 
nikarzy. Zagai zebranie prezes prof. M. Zdzie 
chowski, referat o twórczości Jubiłatki wy- 
głosi p. W. Dobaczewska, utwory p. Romer 
czytać będą uproszeni artyści oraz autorka. 

Wstęp mają członkowie Zw. Literatów i 
Syndykatu „oraz sympatycy i wprowadze- 
mi goście. Początek punktuałnie o godz. 8 
wiecz. 

Następna 119-ta Środa poświęcona będzie 
twórczości najrułodszego Wilna poetyckiego 

— # Instytutu Naukowo - Badawc 
Europy Wschodniej. We czwartek dn. 23 
bm. o godz. 6 do 8 w lokalu Instytutu dal- 
szy ciąg wykładn p. Władysława Studnic- 
kiego p.t. „Rosja sowiecka w polityce świa- 
tomej“. 

SZKOLNA 
— Obrady nauczycieli. W dniu 23 bm. 

odbędzie się w kuratorjum rejonowa konie 
rencja nauczycieli szkół powszechnych. Bę 
dą omawiane sprawy pedagogiczne, zwią- 
zane z nauczaniem dzieci. 

Wykazy uchylających się od nauczania. 
Władze szkolne sporządzają wykazy dzieci 
w wieku szkołnym, rodzice których nie po- 
syłają ich do szkół. W razie stwierdzenia u- 
myślnego uchyłania się od spełniania przymu 
su. szkołnego rodzice tych dzieci będą karani 
do bezwzględnego aresztu włącznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
‚ — Sprawy emigracyjne. Ze zbliżającym 

się sezonem emigracyjnym podajemy cieka 
we informacje o wychodźtwie do Argenty 
ny. W chwili obecnej syt uacja gospodarcza 
w Argentynie przedstawia się nader nieko 
rzystnie, szczególnie dla tych emi tów, 
którzy są zmuszeni do poszukiwania pracy 
natychmiast po przybyciu do Argentyny. 
powodu napływu ze wszystkich krajów emi 
grantów wytworzył się stan bezrobocia. 

Urząd emigracyjny przestrzega przed wy 
jazdem do Argentyny w seria i lutym 
br gdyż na poprawę w tym czasie nie mo- 
żna liczyć, 

oraz L. Żurowskiego w roli tytułowej. 
„— Teatr miejski w Lutni. Dziś grana bę 

dzie po raz ostatni —— po cenach zniżonych, 
wytworna sztika Verneuila „Egzotyczna ku 
zynka" z Eichlerówną, Lewicką, Bałcerza- 
kiem i Wyrwicz - Wichrowskim. 

— Występy Lucy Messal w Lutni. Zna- 
komita artystyka Lucy Messal zawita do 
Wilna w niedzielę nadchodzącą Ujrzymy w 
rewji karnawalowej „Pod Messalką“, w о- 
toczeniu wybitnych sił artystycznych _ sto- 
cy: K. Szerszyńskiego (płeśni), S. Dzięcio- 
łows kiej (piosenki) E. i H. Wierzyńskich 
tbalet) i A. Piotrowskiega (kierownictwo 
muzyczne). Bilety już są do nabycia w ka 
sie Lutni od 11 —- 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Tajemnica lekarza. 
Hollywood — Krół Jazzu. 
ŽAS — Niebezpieczeństwo przysz- 

Światowii — W moc po zdradzie, 
Casino — Rozkosze niebezpieczedstw2. 

i Czarna gwardi 
Pan — Żar tości. 
Wanda — Bicz Boży. 
Kino Miejskie — Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 19 bm. 

do 20 bm. zanotowano w Wilnie wypadków 
70. W tem kradzieży 9, opilstwa 7, przekro 
czeń administracyjnych 30. 

— Złodzieje pladruja mie- 
szkania w biały dzień. Dnia 20. 
ban. dokonano niezwykle śmiałej kradzieży 
w mieszkaniu p Marji dr. Kolłb przy ul, Za- 
tzecze 15 5 

Oto złodzieje Korzystając z chwilowej 
nieobecności służącej, mniej więcej między 
rodziną 11 a 12 w południe, za pomocą wy 
trycha wtargnęli do mieszkania, zabierając 
zeń inęską garderobę, biżuterię i pieniądze. 

Gdy po półgodzinnej nieobecności wró- 

ło: 

Pożar na radjostacji wileńskiej 
W dniu wczorajszym około godziny 10-ej rano od nagranego żełaznego piecyka 

zupałła się ściana, dziełąca biura radjostacji od aparatowni. żę 
Wezwana straż ogniowa zdołała ogień zlikwidować i 

niu ściany. 

Aparaty zostały nieuszkodzone. Strat poważniejszych niema. 

Młodociani samobójcy | 
PORA ca wieczorem na sziaku kolejowym Wilno — N. Wilejka u 

wylotu uł. Bobrujskiej rzucił się pod przejeżdżający pociąg jakiś chłopiec, 
czasie całkowicie zmasakrowane. którego zwłoki znaleziono „raj dps Ва 

Młodocianym samobójcą okadat ff letni Bolesław Pols, mieszkający wraz > 

na życie było jakoby nieporozumienie z £0- | 
z rodzicami przy ul. Listopadowe 

Powodem targnięcia się 
dzicami z racji stałego przebywania chłopca na ślizgawce i zaniedbywania 

tylko pogłoski. . 
Lidy, że popełniła tam samobójstwo uczenica — 

się w lekcjach. Są to jednak 
donoszą z 

do domu. W 

PALIT ATM TTK BRT ZBOT ННЕ 

„ciła służąca, zastała nieład w domu, biurka 

NA MARGINESIE AFERY 
WiTKI 

Zdemaskowanie afery buchałtera 
W/itki wywołało ogromne poruszenie 
w wileńskich sferach gospodarczych. 
Poruszenie to jest wywołane tłem na 
którem podobna. aferą mogła mieć 
iiejsce. I to trzeba przyznać, jest rze- | 
czą ważniejszą niż sam fakt ujawnie- 
nia nadużycia, które naturalnie wszę- 
dzie i zawsze może, niestety, się zda- 
1zyć Jak więc io tło afery Witki przed 
stawia, dlaczego zdemaskowanie łapo 
wnika wywołuje aż takie poruszenie, a 
niejednokrotnie zdziwienie i podziw, 
ze znałazłą się firma, która zdemasko- 
wała aferzystę. : 

Rewident buchalteryjny Urzędu 
Skarbowego zaproponował płatnikowi 
„załatwienie* sprawy podatku docho- 
dowego w sposób najmniej skompliko 
wany: firma wyasygnuje zł. 10.200, z 
tej stmy Skarb Państwa otrzyma 6.200 
on zaś, urzędnik wymierzający podat- 
Ki, resztę, t.zn. zł. 4.000. ° : 

Kombinacja, zdawałoby się, wygod 
na dia stron obu: urzędnik będzie miał 
„skromny'* dodatek do pensji, a firma 
będzie miała... spokój. Bo i któżby 
chciał narazić się potężnemu władcy 
płatnikowej kieszeni? Zresztą — po- 
dan'a, odwołania, godziny * przyjęć, 
audjencje, wystawanie w kolejkach, 
wysiadywanie w poczekalniach. Jak 
to każdy wie — droga służbowa... 

Tym jednak razem firma zawiodła 
oczekiwania. Policja, rewizja, więzie- 
nie... 

Ogólne poruszenie, zaniepokojenie. 
Skandal. : - 

Skandal tem większy, że areszto- 
wany urzędnik nie jest byłe pionkiem. 
Nie. Sprawdzał i opinjował księgi ku- 
pieckie, wyznaczał wysokość podat- 
ku, opinjował i przetrzymywał — ile 
chciał — podania i odwołania. Byt w 
mniemaniu płatnika okiem, uchem i rę 
ką Urzędu. A nadto, prócz: znacznej 
pensji, pobierał dodatkowe wynagro- 
dzenie od wykrytych nadużyć. 

Inaczej — został schwytany na go 
rącym uczynku łapownik, któremu sani 
system ściągania podatków włożył w 
rękę całą możność szantażu, przy całej 
możności usprawiedliwienia wyzysku 
gorliwością służbowa. 

Tak, jest źłe. Bardzo źłe, że po 
drabinie służbowej może taki... przy- 
"łęda wdrapać się na stanowisko, na 
którem chciałoby się widzieć człowie- 

    

ka o opinii jaknajdodatniej ustalonej. | 
Ale jest rzeczą gorszą, że szkodnik 

został zdemaskowany jedynie na sku- 
tek wyjątkowego zbiegu okoliczności. 

A już czemś istotnie przygnębia- 
jżco - smutnem jest to, że nasz, prze 
ciętny obywatel nie śmie zwrócić się z 
zażaieniem na niesumienność urzędni- 
ka do jego przełożonych. Ani do 
Władz Sądowych. 

Nie. Woli zazwyczaj zdać się na 
iaskę i niełaskę szantażysty i płacić, 
płacić nieraz powyżej możności — by- 
le, odwołując się do Władz, nie wejść 
samemu w kolizję z Prawem, byle nie 
ryzykować 
któregoś ,z wielu paragrafów Kodeksu 
Karnego, traktujących o oszczerstwie, 
zmowie, usiłowaniu przekupstwa, pro- 
wokacji i t.p. i t.p. Zwłaszcza wobec 
2 že procesy trwają nieraz po pa- 

rę lat. 

Tu właśnie jest sedno rzeczy i jej | 
tragizm — w rezygnacji obywatela z 
prawa żądania sprawiedliwości. _ 

W _ uległości 'tupetowi Witko - 
wrzodów, uzbrojonych w zawiłość о- 
kólników i kodeksów, ufnych, że płat | 
nik skarżący łapownika nie ominie 
już pierwszego „haka”* na „drodze służ 
"bowej* — zarzutu współwiny. ż, 

Tu właśnie, w niemożnoci łą- 
tania się z sieci względów Pidka 
i niezliczonych resztek przepisowych, 
bierze swój początek rozdźwięk pomię 
dzy Władzą a obywatelem. 

Trzeba więc prosić Władze, by ze 
chciały każdemu wydać broń — jedy 
ną, najskuteczniejszą — wolny do Re- 
prezentantów Władzy dostęp i ufne 
posłuchanie. ” 

Trzeba prosič Wtadze, by zechcia- | 
iy pomiędzy Niemi i obywatełem zbu 
dowač most. . : к 

Dziś trzeba — natychmiast, napo- 
czekaniu — nad zawiłością biurokra- 
ayzmu, nad gmatwaniną okólników i 

    

nasadzenia się na ostrze | 

      

   ы 

paragrafów, przerzucić most wzajem | 
nej ufności i zrozumienia grozy sytu- | 
acji. 

i sepety pootwierane. iż 
Należy zaznaczyć, że plądrujących, tak 

wchodzących jak i wychodzących ziodziel 

© (dałsy ciąg kroniki na str. 4-ej) | 

poprzestala na wyraba- 

ж 

tamt. gimnazjum 14-ietnia janowiczówna Która powiesiła się po powrocie | 

odpowiedni żart wobec kołeżanki i tak się tem przejęła, że targnęła się na 
życie. 

została skarcona przez przełożoną za nie- | 
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hotelu Ninevia, 

% ъ 

  Skład granatów w kryjówce komunistycznej Каск Grafologiczny 
W Łyntupach zlikwidowano orga- 

nizację komuwcistyczną, mającą za te- 
ren działania powiat święciański, usi- 
łującą wciagnąć do swych szeregów 
chłopów narodowości litewskiej. 

Łyntupy, spokojne miasteczko, zda- 
la od wszełkich władz łokujących się 
w tym powiecie, jak wiadomo w Świę 
cianach, były idealnem punktem dia u- 
rządzania zbiórek i „pracy“  agita- 

torów komunistycznych. 
Tam też mieścił się rejonowy ko- 

mitet kompartji. 
Prowodyrów organizacji w liczbie 6 

aresztowano, a podczas rewizji w za- 
konspirowanym lokalu ujawniono ró- 
żne druki, odezwy, cyrkułarze i t.d. 

Jednocześnie podczas rewizji odna 
leziono 20 granatów, zdatnych do u- 
żytku. 

Um L a ia i LŽ ZOK 

7 tobolami nikt nie zauważył. 
Poszkodowana p. K. oblicza szkody na 

sumę przeszło 2000 zł. Zawezwana policja 
wszczęła energiczne śledztwo, należy też 

przypuszczać, że wkrótce złoczyńcy zostaną 
połmani, a skradzione przedmioty powrócą 
da rąk prawych właścicieli. 

— Zamachy samobójcze. 
Krapiński Wiktor (Mahometańska 12) 
wypił esencji actowej. Pogotowie ra- 
tunkowe odwiozło desperata do szpita 
ia św. jakóba gdzie nie odzyskując 
przytomności zmarł. 

Wołkówna Genowefa _ (Jagielloń- 
ska 5) wypiła esencji octowej. Pogo- 
towie ratunkowe odwiozło ją do szpi 
tała żydowskiego w stanie b. ciężkim 

futro. 19 bm. Krewerowi Ga- 
brjełowi (Zawalna 28 skradziono futro mę 

o» 2 przedpokoju. Wartość futra wynosi 
F00 zł. 

— Oskarżeni 0 kradzież. Deniski Mu- 
niec (Wiłkomierska 114) zameldował poli- 
tji o kradzieży z pracowni ślusarskiej przy 
Wileńskiej 10 żelaza przez Kozłowskiego 
Piotra (Wielka IC). 

Również Incówna Stanisława, (Antokol- 
ska 87) powiadomiła policję o kradzieży ze 
szkoły pow. przy ul. Piaski 1 pantofli damn 
skich i śniegowców przez Szarnkównę Stani 
siawę (Bystrzycka 23). 

Zaś Silicka Janina (Archanielska 8) za- 
mełdowała o kradzieży bielizny damskiej 
przez Świątkowską laninę Winnych zatrzy 
mano. 

— Fałszywy bilon. Brudner Icko (Witol 
dowa 19) w kasie rzeźni miejskiej wręczył 
talszywą jednozlotowkę. 

— Podrzutek w kościele. 19 
hm. w kościele Misjonarzy znaleziono pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 1 mie- 
siąca, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka jezus. 

  

"RADIJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 21 STYCZNIA 

31,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert popularny (pły 

ły) 1) Mendelssohn — Uwert z op. „Sen 
nocy letniej" 2) Grieg — „Peer Gynt" — 
suita N 2 3) Dargomyžski — Arja z op. 
„Rusalka“ 4) De Falla — Taniec hiszpań- 
ski Nr. 1. (J. Thibaud) 5) Czajkowski — 
Melodja (wiol. — G. Cassado) 6) Beriot — 
Sceny baletowe. 

13,10: Kom. meteor. 

1550 — 16.10: „Zawody hokejowe w 
Krynicy“ — odczyt 2 Krakowa wygł. dr H. 
Szatkowski. 

10.10 — 16.15: Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży 

(płyty) 1) „Dzieci bawią sie“ (Ninka Wilin 
ska i dzieci) 2) Gottrau — „Żegnaj, Nea- 
polu* (B. Cigli) 3) Popy — Bajadery 4) 
Moniuszko — Dwie zorze (Faliszewski) 5) 
Zadroga — „Na dachu* — oberek. 6. „Jak 
tańczą górale". 7. Bartkowe wesele — obe- 
žek. > 

17,15 -— 17,40: „Z dziejów wałki o poi 
skość Pomorza” —- Odczyt z Warsz. wygł 
prof. Minch. * 

17.45 — 18,45: Koncert z Warsz. 
18,45 —19,:00: Chwilka strzelecka. 
19,00 — 19,15: Kwadrans akad. 
10.17 — 19,35: „Szkoła historyczna pra 

r — odczyt wygł. dr. St. Glazet, prof. 

10,35 — 10,46: Progr. na czwartek. 
10,40 — 19,52: Pras. dziennik radj. › 

Warszawy. 
20.00 — 20.10: Telefonem od naszego 

genewskiego korespondenta. 
20.15 — 20.40: Muzyka 

szawy. 
26.40 — 20.55: 

"Warsz. (Orkan). 
21,00 — 23.00: Tr. z Londynu koncertu 

symfonicznego (dyrekcja — Ernest Anser- 
met, sołistka -- Wanda landowska — kla 

lekka z War 

Kwadrans literacki 2 

  

Nowe książki 
Jan Bułhak. „Wędrówki fotografa w: sło- 

wie i w obrazie” zesz. I. Krajobraz wileń- 
spi. Str. 23, ilustracyj 10. Wilno, 1931, na- 
kladem L. Chomińskiego. Cena zł. 3.80 (!) 

Estetyczna broszurka na kredowym pa- 
pierze z prześlicznemi fotografjami, wzięte- 
mi przeważnie z księgi wojewódzkiej „Wił- 
no i Ziemia Wileńska", — może być pięk- 
nym upominkiem dla każdego miłośnika 
naszej ziemi. 

Zdjęcia p. Bułnaka nie wymagają po- 
chwał i uznania; dlatego też nałeży tylko 
zwrócić uwagę czytelników na ukazanie się 
zeszytu tego i z niecierpliwością wyczeki- 
wać dalszych. 

Trzeba jednak mieć nadzieję, iż w na- 
stępnych zeszytach reklama pracowni foto- 

graficznej p. J. Bulhaka (na 3 str. okładki) 
nie będzie tak bezieremonjałna i niesmacz- 

na. Wymienianie dyplomów i medałi — zło- 
tych, Śrebrnych i bronzowych — zdobytych 
na różnych wystawach, jest całkowicie na- 

t.ralne w reklamach każdego poetas 

stwa, ale umieszczenie orderu Poloniae Re- 

stitutae obok wystawowych  medalikow i 

dvplomów musi wywołać protest. Co inne- 
po order Rzeczypospolitej, a co innego wy- 

sławowy medal: mniejsza czy za ładną to- 

tografję, czy za rasowego wieprza! Między 
„dyplomem honorowym*, uzyskanym od 

Moskali w r. 1914, a państwowym orderem 
polskim jest przecież różnica!... 

Kragen (— owa? — ówna?) Wanda. 
„Poza rzeczywistością". Poezje. Warszawa, 
3931. 

„Tytaniczna“ głąb, „tęczowe" sny, „ol- 
brzymia“ cisza, wiersz na cześć lotnika 
Lindberga, rymy: „HąO* (1!) — „embrjo“ 
aforyzm w czterech wierszach na temat 
wieczystego trwania: rzeczy ‹ 1 przemijalno- 
ści życia ludzkiego, — taka jest „poezja” 
p. Kragen. Perłą zbiorku niezawodnie jest 
programowy wiersz p. t. „Kobieta”. 

  

   

„Giokondy wszystkich wieków , zastygłe w 

bezczynnym odwiecznym uśmiechu — осте- 
kiwania, 

Bezwstydne, płąsające krwią i tłuszczem (!) 

hetery Rubensa, 

P:zeslodkie madonny, czarem ust zaciśnię- 

tych oddane w miewolę płodom własnego 

łona (!!) 

i wy, mdłe, jak spocone karmelki (!!), ku 

wszystkim żadzom pochylone jasne twa- 

rzyczki Greuz' ów, 

i wy. ascetyczne kapłanki  Burne-Jonesa, 
wsłuchane w mistyczny ton zaświatów — 

Przez was wszystkie przeszłyśmy — i 

odbiegamy od was 

i zostawiamy was daleko, wchłonięte 

'w' przeSzłość.... 
Ścieśnianiy triumfalnie łuki naszych bioder, 

Spłaszczamy nabrzmiałe wypiętrzenia piersi, 

Sprężamy sie, krzepniemy w giętką prosto- 

linijność*.... etc.. 

Autorce można uwierzyć: spłaszczyła się 
ona w sposób radykalny, gdyż jest bodaj 
w każdem słowie niezwykle płaska! Szcze- 
rości autorki można doszukać się w tytule 
zbiorku „poezyj*: niewątpliwie  „rzeczywi- 
stością* autorki jest ,poza* — bardzo nie- 
inteligentna. 

Wydawniczej firmie Hoesika — pogra- 
tulować: ma szczęście do wykwintnych nie 
wiast: jedna zwracała się do bliżej niezna- 
nego młodzieńca: „Pan chce moich ust i 
piersi?" — druga spłaszcza swe piersi i cie- 
szy się z tego, ale obie prawdopodobnie 
wierzą, iż są —- poetkami! 

wicymbał) W progr. Walton, Haydn, Franck 
i im) 

23 00 -- 24.00: Muzyka tan. i komun. z 

Warszawy. 

Po powrocie  grafologa 
kącik grafologiczny. ‚ 

Szanowni Czytelnicy, interesujący się ta 
dziedziną, a pragnący otrzymać ekspertyzę 
charakteru swego, bądź zainteresowanej 
osoby, zechcą łaskawie nadesłać do Redak- 
cji „Stowa“ próbkę pisma „dla graiologa" 
załączyć znaczek pocztowy na 1 złoty, zaś 
w d.iu następnym otrzymają na łamach ką- 
cika odpowiedź. 

Oczy Czarne. Znudziły się zapewne czar 
re oczęg, długiem oczekiwaniem odpowie- 
cćzi gratołoga — bardzo za zwłokę, przepra- 
szam — nie mogłem pisać, gdyż byłem 
nieobecny. —: Guzieś tam, w dalekim lesie, 
co zie Kołeśniki nazywa, kwitną czarne 
oczęta i były takie uprzejme, że zaszczyci- 
ły mnie miłym wierszykiem. 

A oto ocena grafologiczna tych oczu 
„rozwartych i ogromnych". — 

— Dužo stanowczości. — Czarne oczęta 
patrzą mądrze na życie — mają niekiedy 
wyraz stanowczy i zdecydowany. В 

Mądre są te oczęta —- choć nieraż i po- 
marzyć lubią. Skłonność do fantazjowania. 
Nieviedy  Snucie zamierzeń i  płanów, 
które mogłyby się ziścić jedynie w bajce. 
ZOO, ślad poważnych przeżyć morai 

nych, 

Numer „Słowa”* prześlę pod wskazany 
adres. 

z SĄDÓW 
„PIĄTE... NIE ZABIJAJ”. 

W lutym roku zeszłego 'wybrał się p. 
Żurawski do rodziny swojej, mieszkającej 
w Nowej Rudni. 

Spędził mile dzień i zabierał się już do 
odjazdu do Wilna, gdy przechodząc przez 
ulicę wioski został zaczepiony przez gro- 
no alkoholem  podnieconych mieszkańców 
Nowej Rudni, powracających z libacji. 

W gronie pijanych był również Antoni 
Mończak, gospodarz z tejże wsi, lat 20. 

Od słowa do słowa i.. Bogu ducha 
winny Żurawski otrzymał żelaznym  drą- 
iem cios w głowę. Czaszka nie wytrzyma 

%а ciosu, skutkiem czego Żurawski, nie od- 
zyskując przytomności, — skonał. 

Denat osierocił żonę i czworo dzieci, po 
zostawiając ich bez środków do życia. 

A któż był sprawcą tego nieszczęścia, z 
czyjej ręki zbrodniczy padł cios? 

Na ławie oskarżonych zasiadł — 
skutek przeprowadzonych dochodzeń 
Mończak. 

Świadkowie twierdzą, że on zabił, Moń 
czak natomiast — że jest niewinien. 

Sąd wysłuchał przemówienia stron i po- 
wództwa cywilnego, uznał winnym zabój- 
stwa Antoniego Mończaka, skazując go na 
4 lata więzienia, oraz — uwzględniając po- 
wództwo cywilne -—  zasądzii oskarżonego 
na płacenie 1000 złotych m-cznie wdowie, 
aż do zamążpójścia, zaś dzieciom ś. p. Żu 
rawskiego po pięćdziesiąt złotych dla każ 
dego aż do dnia pełnoletności. 

Zapłakany  Mończak postanowił арею- 
wąć do najwyższej instancji. 

ZNÓW P. I. RAWA PRZED SĄDEM 

kontynuujemy 

  

na 

Donosiliśmy już przed paru dniami o 
przykrej sprawie weksłowej której bohaie 
rem był pan Ignacy Rawa, przedsiębiorca 
budowlany, a były lotnik wojskowy. Lotni- 
ctwo przeszło u Rawy w nałóg, a miano 
wicie latał po różnych kupcach wileńskich 
OS towary na weksełki i rat nie pia- 

cił. 
A poważne to były wekselki, np. p. Ja- 

uowski (jeden z wielu) posiadał weksel na 
6000 zł. 1 gdyby to był wekselek zwykły 
— me, na wekslu tym figurował ojciec о- 
skarżonego p. Edward Rawa. Ponieważ gdy 
nadszedł termin a p. J. zwrócił się do ojca 
p. R. o uregulowanie należności, okazało 
się, że p. Edward Rawa żadnych weksli nie 
wystawiał, podpis zaś sfałszował synek p. 
Ignacy. 

Sprawa o sąd się oparła. Biegły sądowy 
p. Nikodem Kaczor, po dokładnym zbada- 
niu charakterów pism, orzekł że weksel ten 
jest sfałszowany przez oskarżonego. Pan 
ynacy Rawa nie przyznał się jednak do wi 

ny i nie potrafił wytłomaczyć Sądowi, ja- 
kim cudem znalazł się podpis jego ojca na 
wekselku. Sąd jednak uznał winnym Igna- 
cego Rawę fałszerstwa i skazał go na 2 
lata więzienia. 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. Frenkiel, Bodo 

deczko”, „iK 

  

td dnia 16 do dnia 2i stycznia 1981 r. w 

W rolach głównych: JĄDWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, 
i inni, W czasie wyświetjania timu p. Z. Piejewska wykona pieśń „Płemienne serca". 

p. W. Mołodeckiego wykona: „Warszawiankę*, „O i 
Zwiększony zespół orkie$ ry. 

dg 4-ej. Nasiępny program: „Sokół preryj**. 

Chór iięski drukarzy pod batutą 
słędę*, „Skrusz.ie kajdany*, „Pieśni syberyjski 

Fe oryune GÓ 

  

   
ie: 

* ti. 40 tea: tek S 

nie wędzie wyświetlany naipotężniejszy film polski: 

Wielki dramat miłości i poświęsenia 
Według scenarjusza W. Słeroszew- 
skiego. Realizacja MH. Szaro. 

Aktów 10. 

6 

griaz- 

Ceny zwvkłe: Parter 80gr. Baikon 40 gr. 

  

KINO-TEA TR 
„5SELIOS“ 
ui. WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Dziś! Niebywały 
Dźwiękowe kino W rolach gł. 

„KOLLYWOGU* 

Mickiewicza 22.   
DŹWIĘKOWE KiNO 

CGIIING 
WIELKA 47. 

KINO-TEATR 
„P AN“ 
WIELKA 42 

Plomienna, 
boska 

W tych dniach Anonsl "5 ua: 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELĘA 36.   

GIEŁDA WARSZAWSKA 
$ z dnia 20. I. 1930 

WAŁUTY I DEWIZY 
Dolary 8,92 i ćwierć — 8,94 i ćwierć —. 

8,90 i ćwierć. Beluja 124,35 — 124,67 — 
124,05. Londyn 43,31 —- 43,42 — 43,20. No 
wy York 8,916 — 8,936 — 8,896. Nowy 
York telegr. 8,025 — 8,945 — 8,905. Paryż 
34,96 i pół - — 35,05 — 34,88. Praga 26,40 i 
jół — 26,47 — 26,34. Szwajcarja 172,62-- 
173,05 — 172,19. Włochy 46,72 — 46,84—- 
46,60. Berlin w obr. pjrywatnych 211,95 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Pożyczka inwestycyjna 92. 3 proc. bu- 

dowlana 50. 5 proc. premjowa dolarowa 46. 
E proc. konwersyjna 67,50 6 proc. dolarowa 
68 7 proc. stabilizacyjna 77 — 80. 10 proc. 
kolejowa 103. 8 proc. LZ BGK i BR, obl. 
BGK 94, te same 7 proc. 83,25. 8 proc. bu 
dowiane BGK 94. 8 proc. LZTK Przem. Pol 
skiego 83,50. 4,5 proc. I.Z ziemskie 51 -- 
50,75. 5 proc. warszawskie 57. 8 proc. war 
szawskie 70,50 — 71 —- 70,75 

Gl i E M Ab 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
pa WACC zamieszk w Wilnie 
przy ulicy Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 
1030 UPC ogłasza, że w dniu 21 stycznia 
1931 r, od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Szawelskiej 6 m. 19 odbędzie się powtór- 
ua sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 
mości, należących do Izraela Perewoskina i 
składających się z umeblowania mieszkania 
oszącowanych na sumę zł. 2080. 

Komornik A. Maciejowski. 

606698862936e2> 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
lil-go rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w 
Wilnie, przy ul. jimnazjalnej nr. 6 — i2 
ua zasadzie art. 1030 UPC podaje do wiado 
mości publicznej, że dnia 5 lutego 1931 r. o 
godz. 10e-j rano w Wilnie przy ul. Ostro- 
bramskiej nr. 19 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji należącego do Franciszka Wojcie- 
chowskiego majątku ruchomego składające- 
go się z kredensu. otomany, patefonu, osza 
cowanego na sunię 420 zł. na zaspokojenie 
pretensji Polskiego Banku Rzem. w Wilnie 
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„ w sumie 450 zł. z proc. i kosztami. Spis rze 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
czy i szacunek takowych przejrzany być 
Ue w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 

Komornik sądowy (—) K. Karmelitow. 

KANA: 

Junoszy - Stępowskiego, Ludwika 
Selskiego, i Zbyszko Sawana 

Paui Whiterman, John Murray Anderson 
i wiele innych gwiazd „Uniwersa! - Hollywoodu*. Film który pobił rekord 
wspaniałą ucztą wzrokową i słuchową. Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. Nad program: Rewelacyjne 
dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwsieonę. Dła uriknięcia natłuku prosimy Sz. Publiczność © pezyby- 

wanie na początek seansów. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 1 „15. Ceny miejsc pypularne. 

Harry Liedke i Marja Jacobini 

Na pierwszy Seans ceny zmiżone 0: 6B gr. Premjerał Pierwszy mówiony po polsku film, 
wyw. anierykańskiej „Paramount“ z udziałem najlepszych artystów scen warszawskich, Marii Gorczyńskiej, Каа 

TAJEŃNICA LEKARZA 
Dramat miłosny z życia współczesnego. Nad program: Szampańska komedja 

Przepych. Wystawa. Przep. kobiety. kekord. sukces. Pocz. o godz. 4, 6, 8110.15. Kobieta na Marsie 

KROS6L JAZZU dźwiękowo - śpiewny przebój sezonu! 

Na perwszy seans ceny Zniżon 

Sensacja da Wilna! Niezrównany król humoru i Śmiechu 
w swojem pierwszern arcydzieje dźwiękowem p. t. 

Szalone przygody ulubieńca publiczności. 
Do godz. 7-ej. Od godz. 

Film o niezwykłej 
„Ben Hura*. Film dla któ! 

wartości 

wszechśw. 

na całym Świecie. Film, który jest 

е ой 69 gr. 

HAROLD LLOYD 

R0ZKOSZE MIEBEZPIECZEŃSTWA 
Ceny zniżone tylko na pierwszy seans, 

7-ej „Czarna gwardja'* e 

Rewełacyjny program! Super-sensacja e:otyczua. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej. 

GRETA GARBO : «s Conrad Nagel 

ŻAR ARiLOŚC 
w potężnem 
arcydziele 

artystycznej reż. Freda Niblo iwėscy 
rego każdy będzie miał jedynie słowa zachwytu. 

Początek o godz. 3-ej, w dnie świąt, o g, 1-ej. — Cena od 40 gr. 

Dziś! Mouumentalny epokowy arcyfilm po raz prerwszy w Wilnie! Wszyscy do kina „Stylowego“ 
podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do którel szykują się nasi wrogowie. 

w filmie egzotycz- 
nego » schodu p.t. Dziewica z Kairu 

oglądać i 
Jakie piekielne 

wynalazki zastosują! Ujrzymy w najnowszem arcydziele p. t. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI (gazy trujące) 
arcypotężny dramat w 10 akt. W rol. gł. Hans Stuvei Any Ondra. Nad program: Humor! Satyra! $пиесй! 

Wsispokcjna, wsi wesoła, komedja w 2 akt. 

    AKUSZERKA я 

ŚMIAŁOWSKA 
aiaz (Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz gaj. 
ki, piegi, wągry, łapież о 
orodawki, knrzajki, wy 
padanie włosów. Mic 
tiewicza 46. 

Pokój 
do wynajęcia z wygo* 

Bankowa 
Makowej) I, m. II. 

(róg 

  

    

      

  

! 

KOSMETYKA] 
RT ENA 

GABINET 
Racjonalnej Kesme- 

żykł Leczniczej. 

Wilno, Micnewicza 31 
m 4 

Uradę Ls. 

DOMY w Wilnie, 

   place, majątki uprze- 
m lowione, fol- 
warki podmiejskie, 
mł,ny wodne, dzie- 
rżawy, interesa han- 
dlowe i przemysło- 
we poleca 
Dom H.-K. „Za- 
chęta“ Mickiewi- 
cza 1, tei. 9-05. 

je, doskonali, edźwie- 3 piętrowy 
e, SSUWR jej skazY D om murowany, 

1 braki, Maseżskład jący się z 12 
twarzy i ciała (panie) mieszkań do sprzedania 
Sz scxne opalenie ce ul. Połocka 8. Dowie- 

ry. Wypadanie włosów dzieć się u właściciela 
i łapież, Najnowsze domu od 2 pp. do 4 
zdobycze kosmetyki r2 

cjonalnej. 
Codziennie od z. 10—8 

w. : 

najbardztej ег < Ма 
PODZAW JK DESERT Ró z dhiżoletatą 

o GEOL: c= „przktyką i dobremi 
34 świadectwami, poszu- 

ZE CediG ;. posady od I go 
kwietnia. Może być 

J. ELEGIA swojem utrzymaniu, 
al. res: poczta maj. Gie- 
Prayj.w g. 10-11 4-7rancny. Sołtanowicz. 

w. Z P. MA 

Ogrodnik 
wykwalifikowany, Z 

Lód do sprzedania długoletnią praktyką i 

(z przewozem). najlepszemi świade- 
Zarządu ctwami, poszukuje po- 

  

    

  

  

Zgłoszenia do 
maj. Kuczkuryszki oko= 
ło Nowej-Wilejki. Wagnera w 

Gieranony-Giodzki. 

  

   

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wline, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 
  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
VI rewiru lan Lepieszo, mający siedzibę 
w Wilnie przy ulicy Zamkowej nr. 15 m. $ 
2 na zasadzie art. 1030 UPC obwieszcza, iż 
w dniu 24 stycznia 1931 roku o godz. Il-ej 
rano w Wilnie przy ul. św. Ignacego nr. 
8,25 odbędzie się sprzedaż z licytacji pub- 
licznej ruchomości, należącej do dłużnika 
Mowszy Kaca, składającej się z maszyn ste 
perskich i z urządzenia mieszkaniowego, о- 
szacowanej dla licytacji na sumę zł. 2580. 
na zaspokojenie pretensji Joseła  Maliwań- 
skiego. 

Komornik sądowy (—) j. Lepieszo. 

  

529 złotych miesięcznie zarob ą oso- 
by każdego sianu przez odwiedzanie 
klientel i prywatnej. Zgłoszenie do Za- 
na Matkowskiego Baranowicze Poste 
Restante.     
  

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych 

w Wilnie ogłasza na dzień 20 lutego 1931 ro 
ku przetarg na roboty budowłane konserwa 
cyjne i drobne nowe. 

Bliższe szczegóły w Monitorze Potskim 
nr. 14 z dnia 19. I. 31 roku. 

Chart 
5-miesięczny Zgubiono 

legitymację, wystawio- (czystej rasy) do sprze- 
ną przez Dyrekcję gania, Oferty — pod 
Gimnazjum im, Orze- „chart* składać w ad- 
szkowej Nr. 37 dla ucz. ministracjj  / „Słowa”. 

sady. Ukończył szkołę klasy III Janiny Szwe: 
Rydze. dzickiej. ч 

s 
== 

      

W. WILLIAMS. 

“Mortimer 
Myślałem, że to Barbara Macwayt 

oszukała mnie na współkę z Noor-ei- 
Dine, do której przyszła tego samego 
dnia. Ale uciekając z „Domu Młyna- 
rza' włożyłem papierosy do kieszeni. 
Ech! Popełniłeś wielki błąd, Desmon- 
dzie. Odrazu poznałem papierosy, 
któremi częstowałeś mnie zawsze na 
ironcie. Pamiętasz wypalaliśmy je 
tysiącami w naszych barakach przy- 
frontowych? Wtedy przypomniałem 
sobie twoją nieoczekiwaną wizytę w 

przed wyjazdem na 
tront. Przyppomniałem sobie, że paku 
iąc się położyłem paczuszkę na stole 
Twoje przyjście odciągnęło moją uwa- 
gę na chwilę. Skorzystałeś z paru se- 
kund, by. zamienić paczuszki i to tak 
zręcznie, że najmniejsze podejrzenie 
nie powstało w mym mózgu. Tak, to 
było wspaniałe posunięcie, awansowa- 
noby cię u nas odrazu na pulkow- 
nika ! 

Ocwood słuchał ze zdumieniem. 
Nie rozmyślał nad tem, coby nastąpi- 
*o, gdyby wiedział, że klejnot, który 
był powodem śmierci starego Mac- 
wayta, znajdował się w jego ręku w 

dniu, gdy on sam zamienił się w Bel- 
forda. Starał się przypomnieć sobie, 
gdzie ział owe domniemane papie- 
1osy. które miał wziąć na drogę. 

  

   
    

 "Bamiętał doskonale, jak je kupo- 

, ale w czasie podróży nie miał 
już ich, bo w przeciwnym razie nie 

paliłby przeciez wyłącznie papierosów 

kapitana... 
Nagle błyskawica rozjaśniła jego 

mózg: pudełko papierosów zostało 
wrzucone do walizki i wysłane do 
Francji! W porcie, w dziale przecho- 

wania bagażu, leżał ów klejnot, które- 
go wartość równała się conajmniej 
stu tysięcom funtów... 

Ocwood uśmiechnął się mimowoli. 
— No, widzisz, — krzyknął Strang- 

wayse, tłomacząc sobie w wygodny 
dla siebie sposób uśmiech majora, — 
Gwiazda bryłantowa nie posiada tego 
znaczenia dła was, jakie ma dla nas. 
Oddaj mi ją, a ja nie poprosze nawet 
o przepustkę do Niemiec. Zniknę za- 
raz, jakbym nigdy tu nie był. Co zaś 
do organizacji szpiegowskiej, to prze- 
cież zniszczyłeś ją doszczętnie! 

Wyciągnął rękę, jakby oczekując, 
že Ocwood wyjmie z kieszeni ów 
skarb i odda mu. Ale major wstał i 
obrzucił go pogardliwem spojrzeniem. 
Uśmiech zniknął z jego twarzy. 

— Czy to już wszystko, co chcia- 
leś mi powiedzieć? — zapytał. 

Strangwayse zerwał się również. 
-— Tak... naturalnie. A cóż chcesz 

jeszcze? 
— W takim razie, — oznajmił twar- 

do Ocwood, — oto moja odpowiedź: 
klejnot, którego szukasz nie wróci do 
was. Propozycja wydania wspólników 
nie nęci mnie, gdyż będą oni razem z 
tobą aresztowani, zanim przekroczą 
granicę angielską. Co do mnie, oświad 
czam, że zrobię wszystko, co bedzie 
w mej mocy, ahy nie rozstrzelali cie- 
bie uczciwi żołnierze angielscy, ale 
żebyś został powieszony, jako mo:- 
derca, przez najętego kata. 

Wściekłość wykrzywiła rysy Niem 
<a. Że złością spoglądał na stojącego 
przed nim odważnego oiicera. 

-— Wiedziałem, że jesteś łotrem, 
—- ciągnął dalej Ocwood, —- ale aż 
do tej rozmowy nie mogłem przypu- 
szcząć do jakiego. stopnia podłości 
'nożesz dojść. Człowiek, który mógł 
zabić bezbronnego starca. męczyć i 

torturować niewinną córkę i wreszcie 
zdradzić swych wspólników, taki czło 
wiek jest najpodlejszem na świecie 
stworzeniem! ‚ 

Strangwavse z trudnością opano- 
wał gniew, który go ogarniał. Zgrzyi- 
nął zębami i odpowiedział, usiłując za 
chować spokój: 

— Przed chwilą wyprawiłem Mnie 
Malplaquet , grając na jej chciwości: 
obiecałem jej i Belfordowi, że otrzyma 
ią miljon iuntów, jeśli skarb zostanie 
odnaleziony. Ale niechno powiem jed- 
no słowo , Ocwoodzie, a zginiesz mar 
nie. Uprzedzam jednak, że przedtem 
jeszcze Belford dokona na tobie pew- 
ne doświadczenie. Gdyby miss Mac.- 
wayt wiedziała, gdzie jest ten kłejnot 
powiedziałaby już dawno: trzy razy 
na dzień pogrążaliśmy ją w sen hyp- 
notyczny i znmuszaliśmy ją do odpo- 
wiedzi. Zapewniam cię, że tego rodza 
ju badanie jest w najwyższym stopniu 
nieprzyjemne. 

W tej chwili drzwi otworzyły się z 
hałasem i do pokoju wszedł  Bel- 
ford. 

-— No, co? jest? — zapytał, pod: 
chodząc do Strangwayse'a. 

-— Nie zmienisz swej decyzji, Des 
mondzie? — nalegał kapitan, — Może 
dodasz coś nowego? 

Major zaprzeczył gestem: 
— Już odpowiedziałem. 
-— W takim razie, mój drogi, 

zwrŚcił się Sirangwayse do Belforda. 
-—po obiedzie zajmiesz się tym panem 
A tymczasem zamkniemy go na gó- 
rze. ' 

Błyskawiczny ruchem Obalit,Des 
monda na fotel, na którym uprzednio 
łeżała . Barbara. Wszelki sprzeciw 
byłby zupełnie bezpłodny, to też Des- 
mond pozwolił związać siebie, pod- 
nieść i zanieść po schodach na piętro. 

     

„ Myśl ta była mu 

Więźnia przywiązano do fotela w 
ciemnym pokoju i zamknięto na klucz. 

Rozdział XXIV 

SYGNAŁY ŚWIETLNE 

Kroki Strangwayse'a już dawno 
przebrzmiały w korytarzu, a Desmond 
leżał wciąż nieruchomo. Ciężkie myśli 
i beznadziejność sytuacji odebrały mu 
męstwo i mąciły myśli. 

Nie rozpacza! nad swym losem, 
gdyż był zawsze gotów przyjąć śmierć 
mężnie, która mu nieraz już na fron- 
cie w oczy zaglądała. 

Nie rozpaczał więc nad sobą, ale 
uad tem, że gdy zginie, nie będzie 
mógł doprowadzić do końca rozpoczę 
tego dzieła. 4 

Ofiarą padnie nietylko on, lecz 1 
Barbara Macwayt i. Noor-el-Dine, 
a jakie będą tego skutki, czego do- 

pnie? Otóż jedynym skutkiem będzie 

to, że Strangwayse będzie mógł zre- 

organizować swoją bandę i bez prze- 
szkód prowadzić akcję szpiegowską. 

nie do zniesienia. 
Wzburzony major postanowił działać, 
ratować się za wszelką cenę. Nie moż 
na poddawać się! Trzeba znaleźć ja- 
kiś sposób uwolnienia siebie i Barba- 
ry z rąk tych ludzi bez sumienia i 
skripułów.. Tak... ale jak? 

Desmond podniósł głowe i 
rzał się dokoła. 

Firanki były podniesione i blade 
światło płynące przez okna, pozwala- 
io mu się przyjrzeć przedmiotom, znaj 
dującym się w pokoju. Była to sypial 
nia, umeblowana ciężkiemi, staroświec 
kiemi meblami, i zasłana miękkiemi, 
puszystemi dywanami. 

Desmond spróbował, czy nie uda 
mu się rozluźnić* więzów, ale był 
zwiazany bardzo mocno. Jednak oka- 

obej- 

zało się, że jeden z węzłów był nieco 
"wźniejszy, i prawą rękę można bylo 
uwolnić. Pozostałe węzły były tak 
mocne, że jedną ręką nie możnaby ich 
było rozluźnić . 

Pozatem większość węzłów znajdo 
wała się za poręczą fotela, ztyłu. 

Desmond zrozumiał, że będzie mu- 
siał poruszać się iak ślimak, mając na 

sobie ciężki fote, Musiał zwolna prze 

smwać nóżki fotela. Gdyby nie było dy 
wanu, i ten ruch byłby wykluczony, 
ale dywan tłumił wszelkie odgłosy. 

Znajdował się na środku pokoju, 
% pobliżu dużego dębowego łóżka. 
Wolno posuwając się ku łóżku, dotarł 
nareszcie z wielkim trudem, do stoli 
ka nocnego, i o mało co nie wywró 
ci! stojącei na nim lampy, Desmond u- 
parcie posuwał się ku oknu. 

Gdy dostał się wreszcie do okna, 
z trudnością powstrzymał okrzyk zdzi 
wienia: przed nim, oddzielone podwór 
kiem:, widniało okno jego własnego 
pokoju. Tak, nie było wątpliwości: w 
pokoju paliła sie już lampa. firanki nie 

zasłaniały okien... Widać było stolik 
przy łóżku, różową kołdre, kretonowe 

firanki... ; 
Ujrzawszy swój pokój,wzruszenie 

ogarnęło serce Desmonda. Po raz pier 
wszy zrozumiał zupełnie jasno swoją 
sozpaczliwą sytuację: być uwięzionym 
w środku olbrzymiego miasta ; ocze- 
kiwać niechybnej śmierci, bez nadziei 
"atunku. 

Ale postanowił już, że nie podda 
się bez walki, Wszak miał tak blizko 
do domu.! Chciał zerwać się z fotela, 
ale silny ból przypomniał mu o nie- 
możliwości ucieczki. 

Znów zaczął się mocować ze sznu 
żami Istotnie, prawa ręka była mniej 
inocno związana. 

Natężył więc mięśnie, i zaczął wal 

czyć. Gwałtownym ruchem znów po- 3 
pchnął stolik pizy łóżku i lampa zako 
łysała się tak gwałtownie, że cudem 
prawie zatrzymała się na brzegu blatu 
Ocwood musiał więc działać nadał 
ostrożniej. Ale wysiłki jego nie zosta 
ły uwieńczone pomyślnym rezultatem. 
Węzły były tak mocne i tak dobrze za 
ciśnięte, że nie było sposobu rozłuż- 
nić ich. 

Nagle Desmond zamarł: ktoś gwiz 
dał znajomą me'odję Gdzie on ją mógł 
słyszeć?... Na froncie przy akompanja 
mencie  'turkotu aeroplanów, świstu 
kul... Ależ tak, to była piosenka, któ- 
rą śpiewali na froncie wszyscy żołnie- 
tzėl, 

Major zamarł nieruchomo, starając 
się przeniknąć oczami . ciemności. 
Wszędzie prawie, okna były już poza 
słaniane, tylko w jego oknie światło 
było niezasłonięte i cały pokój widać 
było, jak na dłoni. 

Gwizdanie milkło i znów się rozpo 
czynało. Widocznie żołnierz zajęty był 
jakaś pracą w pokoju. Nagle w oknie 
ukazała się postać Barlinga czyszczą 
cego jakiś przedmiot. 

Serce Desmonda zaczęło bić gwał 
townie: pomoc była tak bliżko.... Ma 
chinalnie podniósł rękę , by otworzyć 
okno, ale ostry ból powstrzymał go 
znowu. 

Czemby tu zwrócić na siebie u- 
wagę ordynansa? 

Trzeba było decydować się i dzia- 
lać prędko. Za chwilę mogli się zja- 
wić wrogowie, a pozatem musiała się 
zbliżać szósta a wpół do siódmej 
Barling miał zwyczaj wychodzić po 
zakupy. 

——- 
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