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Znowu p. $chacht 
Obrady konferencji w Hadze za- 

kłóciło zgoła niespodziewane 'wystą- 

pienie Dr. Schachta. Prezydent Reichs- 

banku i faktyczny dyktator finansowy 

Niemiec, Dr. Hjalmar Schacht ma to do 

siebie, że jego wystąpienia są zawsze 

„sensacyjne” i „niespodziewane”*  za- 

równo dla zagranicy, jak i niemiec- 

kich sfer decydujących, przynajmniej 

te ostatnie zachowują wszelkie pozo- 

ry zdziwienia. 

Serję sensacyjnych niespodzianek 

Dr. Schachta zainaugurował głośny 

balon próbny, puszczony na wiosnę 

ubiegłego roku podczas obrad eks- 

pertów reparacyjnych w Paryżu. Dr 

Schacht wówczas świadczył, że 

Niemcy mogą się zgodzić na spłatę 

odszkodowań dopiero wtenczas, gdy 

będą posiadały niezbędne warunki 

ekonomiczne, do których zaliczył Dr. 

Schacht przyłączenie kurytarza gdań- 

skiego i zwrot niektórych kolonii nie- 

mieckich. Balon Dr. Schachta wywo- 

łał wiele hałasu. Minister Stresseman 

zaprzeczył, jakoby poglądy  niemiec- 

kiego delegata na konierencji repara- 

cyjnej były wyrazem tendencyj poli- 

tyki niemieckiej a ponieważ  rzeczo- 

znawcy byli niezależni, oficjalnie bo: 

wiem rządów swych nie  reprezento- 
wali wystąpienie Dr. Schachta poxo- 

stało bez następstw. 
Drugą z rzędu niespodzianką był 

głośny memorjał ogłoszony przed 

świętami Bożego Narodzenia t. j. nie- 

mal w przededniu otwarcia toczących | 

się obecnie obrad w Hadze. Dr. 

Schacht krytykował w memorjale plan 
Younga i przestrzegał przed jego pod- 

pisaniem, ponieważ jego zdaniem 

Niemcy nie podołają ciężarom, jakie 

z tytułu spłaty rat odszkodowanio- 

wych na nie spadną. Memorjał Dr. 

Schachta ogłoszony w momencie naj- 

większego natężenia agitacji plebiscy- 

towej nacjonalistów niemieckich był 

przedewszystkiem moralnem  popar- 

ciem polityki Hugenberga,  pozatem 

zaś miał na celu ułatwić sytuację dla 
ewentualnych targów podczas zbliża- 
jącej się konierencji. 

Trzecią wreszcie niespodzianką 

jest ostatni list Dr. Schachta do prze- 
wodniczącego Komitetu  organizacyj- 

nego Banku dla Wypłat Międzynaro- 

dowych amerykanina Reynoldsa. W 

liście tym Dr Schacht pisze, że Bank 

Rzeszy gotów jest subskrybować swój 
udział w Banku dla Wypłat Między- 

narodowych jedynie o ile będą w pro- 

tokule konterencji'žuwzględnione pew- 

ne warunki polityczne. Jakież to są 
warunki? Według relacji pism Schacht 

żąda: a) przyjęcia planu Younga bez 

zmian, b) rewizji umów likwidacyjnych 

z Anglją i Polską i c) wyrzeczenia się 
wojskowych i politycznych sankcyj 
wobec Niemiec. 

Komitet organizacyjny Banku dla 
Wypłat Międzynarodowych po  za- 
znajomieniu się z listem postanowił 

pozostawić go bez odpowiedzi i uwa- 
żać tak, jakby go nie było. To ener- 

giczne postawienie sprawy uniemożli- 
wiło próbę szantażu, za jaką należy 
uważać wystąpienie Dr.  Schachta, 

który w ostatniej chwili usiłował 

jeszcze raz popróbować, a nuż się 
uda, 

Delegacja niemiecka w Hadze by- 
ła „zaskoczona* _niespodziewanem 
wystąpieniem Schachta, ale widząc sta- 
nowczą pozycję delegatów państw 
wierzycielskich zrozumiała, że manewr 
dr. Schachta nie ma najmniejszych 
widoków powodzenia i może w razie 
przedłużenia go doprowadzić do kry- 
zysu konferencji, na czem bynajmniej, 

Niemcom nie zależy. 

/_ Minister Curtius zapewnił delega- 
tów państw wierzycielskich, że Reichs- 
bank wykona wszystkie funkcje jakie 

przypadają mu w Banku Wypłat na 
zasadzie planu Younga. W „ten spo- 

sób incydent został zlikwidowany. 
Oczywista „nie ma teraz znaczenia 

dłuższe gzastanawianie się nad tem 
czy zdumienie delegacji niemieckiej z 

nowodu listu Schachta ;było szczere 

Przebieg wczorajszego posiedzenia 
Wniosek KI. Narodowego. — Grzecznościowe podpisy p. 
Rataja. — Wniosek B,B. W sprawie afery podsłuchowej. 

WARSZAWA, 15—1. (tel. wł. Słowa). Najbardziej zasadniczą sprawą 
dyskutowaną na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu był wniosek Klubu Na- 
rodowego poparty przez posłów centrum i lewicy którzy użyczyli swych 
podpisów ażeby dopełnić ich liczbą do wymaganych podpisów dla zgłosze- 
nia wniosku o zmianę konstytucji. 

Minister Matuszewski wszechstronnie wniosek ten w imieniu Rządu 
omówił podkreślając dwie strony gospodarczą i polityczną. Powikłania go- 
spodarcze jakie grozić będą państwu wówczas kiedy Sejm nigdy nie będzie 
miał terminu uchwalenia budżetu Minister Matuszewski przedstawił nader 
przejrzyście. Nieco słabszy nacisk położył Minister Matuszewski na stronę 
polityczną wniosku który nie był niczem innem jak zagwarantowaniem 
Sejmowi trwania sesyj sejmowych w nieskończoność. Sejm zapragnął za- 
gwararantować sobie conajmniej 5 miesięcy na dyskusję nie bacząc na to,. 
że dopiero przed 3 ma laty zmieniając w sierpniu 1926 roku w wąskjm 
zakresie konstytucję dał Prezydentowi Rzeczpospolitej prawo odraczania 
sesyj sejmowych na dni 30-ci. 

Wniosek Klubu Narodowego dyskutowany dziś te władzę Prezyden- 
ta okrawa i to właśnie w tym momencie kiedy powszechnie zaczynało się 
wierzyć, że Sejm chce władzę Prezydenta Rzeczypospolitej powiększyć kon: 
stytucyjnie, 

Pod wnioskiem Klubu Narodowego figurowało wiele podpisów c łon: 
ków centrolewu, a m. in. błyszczał podpis posła Rataja. jakież więc zdzi- 
wienie ogarnąć musiało salę, gdy poseł Rataj wszedł na trybusię i oŚwiad- 
czył, że podpisu swego udzielił ze względów |...grzecznościowych, ale on 
i jego koledzy mają wobec wniosku zastrzeżenia i dlatego proponuje ode- 
słać wniosek do komisji konstytucyjnej z tem jednak warunkiem, że będzie 
on tam rozpatrywany tylko w łączności z ogólną rewizją konstytucji bez 
przywiązywania do niego szczególnej wagi. W ten sposób wnioskowi KI. 
Narodowego wyprawiono właściwie pogrzeb pierwszej klasy, gdyż wniosko 
dawcom chodziło o jaknajszybsze załatwienie go choćby tak szybkie nawet 
ażeby zmieniony artykuł 25 Konstytucji obowiązywał już podczas bieżącej 
sesji budżetowej. 

Tyle co do. samej sprawy, ale trudno powstrzymać się od dania wy- 
razu zdumieniu, że są w Sejmie jeszcze posłowie, którzy obowiązki swe 
traktują jako czynienie grzeczności koleżeńskich przy podpisywaniu wnio- 
sków i to nawet takich, z któremi się nie solidaryzują. 

Zdumienie będzie tem większe jeżeli się zważy,, że wniosek traktował 
o zmianie konstytucji i to zmianie jej art. 25 regulującego całokształt za- 
gadnień budżetowych. i konstytucyjnych, będących w naszych warunkach 
wobec braku prawa budżetowego, właściwie kodeksem budżetowym. 

Pod koniec posiedzenia wśród wniosków nagłych zasługiwał na uwa- 

  

Redakcja rękopisów nie zamówionych, niej zwraca. Administra- 
rozmieszczenia ogłoszeń. 

"skiego wyraziła 

gę wniosek BB domagający się powołania nadzwyczajnej komisji dla zba- 
dania afery podsłuchowej. 

WARSZAWA. 15.1. Pat. Przewod- 
nictwo objął wicemarszałek Czetwer- 
tyński. Slubowanie poselskie złożył 
pos. Tomasz Czernicki. Porządek 
dzienny uzupełniono  przedloženiem 
rządowem o dodatkowy.h kredytach 
i nagłością wniosku białoruskiego 
klubu chłopsko-robotniczego, zdjęte- 
go z poprzedniego posiedzenia, wsku- 
tek niewłaściwej redakcji. 

Przed porządkiem dziennym pos. 
Polakiewicz (BB) oświadczył, iż skła- 
da swój mandat do komisji nadzwy- 
czajnej i proponuje na swe miejsce w 
imieniu kl. BB. posła Kozłowskiego. 
Sejm przez aklamację wybrał posła 
Kozłowskiego do tej komisji. 

Z kolei lzba 'przystąpiła do nag- 
łego wniosku w sprawie rewizji art. 
25 konstytucji. Przy punkcie tym za- 

brał głos kierownik Ministerstwa 
Skarbu p. Matuszewski (przemówienie 
to dalismy osobno). 

Po przemówieniu ministra Matu- 
szewskiego przemawiał w _ swoisty 
sposób pos. Komarnicki (Kl. Nar.) 

Pos. Podoski w imieniu BB. 
stwierdza, że to co proponują wnio- 
skodawcy, stanowi zamach na doko- 
naną już częściowo w roku 1926 na- 
prawę ustroju naszego państwa. 
Przeciwko temu zamachowi mówca w 
imieniu swego klubu jak najkatego- 
ryczniej się zastrzega. 

Następnie lzba uchwaliła nagłość 
wniosku, a potem lzba bezpośrednio 
przystąpiła do rozprawy  merytorycz- 
nej. 

Po wyczerpaniu dyskusji wniosek 
odesłano do komisji kostytucyjnej. 

Dyskusja nad expose premjera 

Z kolei lzba przystąpiła do dy- 
skusji nad expose premjera. 

Pos. Róg (Wyzw.) w „imieniu klu- 
bów Wyzwolenia, (PS, Stronnictwa 
Chłopskiego, Piasta, Ch. D, NPR 
składa następujące oświadczenie: 

Uchwała Sejmu z dniu 6 grudnia 
r. b., żądająca ustąpienia p. Śwital- 

stanowczą wolę 
przedstawicielstwa narodowego, by 
nastąpiła nietylko zmiana w składzie 
Rady Ministrów, ale przedewszystkiem 
zmianą systemu rządzenia, który, we- 
dług naszego głębokiego przešwiad- 
czenia, prowadzi państwo nieuchron- 
nie do wewnętrznych wstrząsów Spo- 

łeczno-politycznych do pogłębienia 
kryzysu gospodarczego. W zakończe- 
niu oświadczenie brzmi: a 

Stoimy nadał na gruncie zasad 
wyłuszczonych wobec P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej — oświadcza dalej 
mówca,—które ustalają nasz stosu- 
nek do rządzenia. To też stosunek 
nasz do gabinetu p. Bartla będzie za- 
leżał od tego czy gabinet ten weźmie 
za podstawę swej działalności i wpro- 
wadzi w życie zasady powyższe, któ- 
re uważamy za konieczność pań: 
stwową. 

Dalej przemawiało jeszcze kilku 
posłów z opozycji. 

Załatwienie kilku wniosków nagłych. 

Z kolei Sejm załatwił szereg 
wniosków nagłych. M. i.'przyjęto na- 
głość wniosku Wyzwolenia w spra- 
wie nadużyć popełnianych przez įdy- 
rekcję biura urządzeń rolnych. Spra- 
wę tę odesłano do komisji rolnej. 
Przyjęto nagłość wniosku Piasta o 
wybór komisji z 5 członków celem 
zbadania zajść na zjazdach Piasta w 
listopadzie 29 r. w Krakowie i Po- 
znaniu. Wniosek odesłano do komi- 
sji administracyjnej. Wicemin. spra- 
wiedl. Sieczkowski oznajmił, że w 

ЗОА NR KSK ОЕ 

czy też maskowało ono ukartowany 

zgóry manewr. Warto jednak zazna- 
czyć, że taktyka niemieckiej dyploma- 

cji powojennej, której podwaliny za- 

łożył zmarły minister Stressemann, 

bardzo często uciekała się do tego 

rodzaju sposobów, które niejedno- 

krotnie oddawały Niemcom duże Ко- 

rzyści, chociażby tylko przy sondowa- 
niu jak daleko sięgać może  ustępli- 
wość b. sojuszników. Sz. 

      

obu tych sprawacb toczy się śledz- 
two, że więc przedwczesne jest de- 
cydowanie o tej sprawie. Uchwalono 
nagłość $ wniosku klubu ukr. w 
sprawie rzekomego mieszania się mi- 
nisterstwa w. r. io. p. do Spraw 
cerkwi prawosiawnej. Sam wniosek 
odesłano do komisji. Odrzucono na: 
głość wniosku Undo w kwestji rze- 
komych masowych rozbiórek cerkwi 
prawosławnych w _Chełmszczyznie. 
Wniosek jako zwykły odesłano do 
komisji. 
  

Wojewoda Beczkowicz 
u min. Staniewicza 

WARSZAWA. 15 I. Pat. Minister reform 
rolnych Stąniewicz przyjął dzisiaj wojewo* 
dę nowogródzkiego Beczkowicza, z którym 
odbył dłuższą konferencję. 

P. Prezydent w Białowieży 
WĄRSZAWA, 15 1. PAT. P. Prezydent 

Rzeczypospolitej M. o jeden dzień 
swój pobyt w Białowieży i wyjedzie z Bia- 
łowieży jutro w godzinach rannych 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgamia T-wa „Ruch“. 

KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitów: 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa mimuęte 
Zagraniczne 50 proc. drożej.: Ogłoszenie 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Adnwstistrację zinieniane dowolnie. Z; 

Druzgocąca krytyka Sej 

  
A. Laszuk,    

  

QGRODEK — 
WIĘCIANY —- 

Malinowskiego. 

śWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia 

№ ® 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

  

Kiosk St. Michał 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

„ Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bedriarski. 

| 
| STOŁPCE — Księg 

į 
į i 
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|. Administracja mi 
Gostar 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkotnej. 
_„$ŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Ona Tala Fool Miekiewicza 12 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WiLEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewyxa 
WARSZAWA — Т- 
WOQŁKOWYSK — 

wo Księg. Kol. „Ruch“. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Mowa min. Mafuszewskiego 
Z głębokim niepokojem zabieram dziś 

głos, tak ważną jest sprawa, o którą „chodzi, 
tak potrzebne są argumenty, lecz i siła ich 
użycia, umiejętność przekonywania, tak nie- 
zbędne jest w tej właśnie sprawie  przeła« 
manie naszych zwykłych kategoryj myślenia: 
Sejm, Rząd, walka Sejmu z Rządem, — od- 
rzucenie tego wszystkiego, co jest karmem 
cądziennym artykułów, polemik, dyskusyj, 
nawet karmem myśli naszej. Sprawa bowiem 
którą mają tu panowie wstępnie rozważać i 
rozstrzygać, nie jest zwykłą sprawą dnia 
codziennego, nie jest sprawą naszej tylko 
teraźniejszości. Pozornie mowa jest o drob- 
nym szczególe konstytucji Rzeczypospolitej. 
W jstocie zatrzymujemy się tu przy zagad- 
nieniu, które jak drogowskaz na rozstaju stoi 
obok nas w dniu dzisiejszym, ale ma ramię 
skierowane w przestrzeń, w przyszłość. Błę- 
dem cięższym od innych jest omyłka przy 
wyborze drogi w jutro. 

CO OZNACZA WNIOSEK POS. RYBAR- 
SKIEGO. 

Sądzę, że wnioskodawcy, których 111 

znalazło się tak szybko i tak łatwo inaczej 

oceniali swój wniosek, przypuszczać muszę, 

iż nie przywiązywali doń szczególnego Zna- 

czenia, nie sądzę i postaram się dowieść, że 

mam po temu przyczyny — aby przemyśleli 

skutki swego wniosku dla biegu życia pan- 

stwowego. A 

Ponieważ nie mam „prawa przypuszczać, 

aby kimkolwiek z wnioskodawców kierowała 

zła wola, lub chęć szkodzenia państwu, uwa 

żam, że jedyny cel proponowanej zmiany, 

jaki jest dla mnie dostępny i zrozumiały, por 

lega na tem, iż w drodze rewizji art. 25 kon= 

stytucji ma zostać zastrzežone Izbom Ustawo 
dawczym pełnych 5 miesięcy dla rozważenia 

i uchwalenia budżetu. Nie widzę i dostrzec 

nie mogę innego zrozumienia celu, do któ. 

rego zmiierzałaby większość Sejmu, nie może 

prawo poboru rekruta, wówczas, gdy Sejm 

jest rozwiązany, ustawa zaś, zezwalająca na 
pobór rekruta, nie jest uchwałona. Wniosek 
nagły posła Rybarskiego i tow. zapomniał 
całkowicie o ustępie ostatnim art, 25 konstytu 
cii Rzeczypospolitej. Panowie wnioskodawcy 
tek zredagowali swój projekt, iż podkreślili 
miicząco tę gwarancję. Nie mam prawa przy- 
puszczać, aby uczynione to zostało śŚwiadc- 
mie, wówczas bowiem określeń dla tego ro 
dzaju polityki szukaćbym musiał w kodeksie 
karnym. Skoro jednak uczyniono to nieświa- 
domie, przez pośpiech, przez roznamiętnienie 
wówczas gdy „chodzi o naprawę konstytu- 
cji, to taką pracę nie można, lecz trzeba га 
zwać pracą niechlujną. 

Opuszczenie ustępu, |, dotyczącego woj 
ska rie jst przecież jedynym grzechem na- 
uiege wniosku. Nietylko to, co opuszczono, 

to, co napisano nie przemawia na Sc- 
autorów wniosku. Z kolei minister 

ytacza szereg przykładów z mętnej redak- 
cji wniosku i zaznacza, iż wniosek posła 
Ryvbarskiego i tow. nie normuje żądnego ter- 
minu dla powtórnej debaty Sejmu. 

Fo rzeczowem omówieniu strony ro 
jektowanych zmian p. minister mówi z na- 
ciskiem: To, z czego moglibyśmy wszyscy, 
wszyscy bez różnicy partyj i przekonań poii- 
tycznych być dumni, to że budżet w Polsce 
oi szeregu lat uchwalany był na czas, że 
gospodarka nasza stawała się sprawniejszą, 
bardziej planową, niż w wielu starych pań- 
stwach, to wszystko ma wylecieć w. powie 
trze. Dlaczego? Czy dla panów wygody? Nie 
sądzę, aby terminowość uchwalenia budżetu 
i wygoda poselska — były to rzeczy wzspół- 
mierne. Ich znaczenie państwowe jest całko 
wicie różne. Uchwalenie tego wniosku dzło- 

małe zyski panom, duże straty państwu. 

   

    

nom wygodniej dłażej, niż dotychczas kry- 
wa: tyko: rząd, lecz opóźniając uchwalenie 

być bowiem niczyim zamiarem nieuchwale« budżetu, będą panowie skuteczniej, niż kto- 

nie budżetu na czas. Inna sprawa, czy nie kolwiek inny. dyskredytować „nietylko siebie, 

stałoby się to, wbrew, lub pomimo woli pro= 

jektodawców, najistotniejszym skutkiem ich _ 

przedłożenia. Jeśli celem wniosku jest zapew= 

nienie Izbofm 5 miesięcy czasu dla debaty 

budżetowej, obaczmy, czy cel ten jest istota 

nie, tak ważny, aby naprawę konstytucji 

wrióskiem nagłym od tego wiaśnie zaczynać. 

Wedle konstytucji z dnia 17 marca 1921 

roku, Sejim musiałby być corocznie zwołany, 

, najpóźniej w październiku, na sesję zwyczaj 

ną celem uchwalenia budżetu, stanu liczebe 

nego i poboru wojska oraz innych spraw 

bieżących. Ponieważ aż do przewrotu ma- 

jowego rok budżetowy zaczynał się 1 stycz 

nia, zatem Izby ustawodawcze dla uchwale» 

nia budżetu na czas rozporządzały RW = „o 
2—3 miesięcy, trzech — gdy budżet 

zgłoszony 'w początku października, įdwuch— | 

gdy był zgłoszony przy końcu tego miesią- 
ca. Czy termin dany przez konstytucję mar 
cową był niewystarczający? (Teorja odpowia= 

da, że tak, praktyka polska odpowiada nie. 

-— Praktyka naszej przeszłości wykazała, 

iż Sejm polski nie Į 

cować. -— Tu p. minister cytujė sZerėg Ta- 

żących przykładów załatwiania się Sejmu z 

budżetem w latach przed przewrotzm ma;C- 

wym. & 
я W sierpniu roku 1926 art. 25 konstytucji 

został zmieniony. Ponieważ Sejm poprzedni 

nie posiadał szczególnych uprawnień w kie- 

runku zmiany konstytucji, zmiana ta nastą- 

piła na drodze ustalonej w art. 1 art. 125 

konstytucji, znaczy to, iż odnośna ustawa 

uzyskała większość 2/3 głosów zarówno w 

Sejmie jak i w Senacie. —. 
Praktyka wykazała, iż ustawodawca traf 

nie ocenił możliwości. Budżety na rok 1927— 

28 i 1929—30 zostały złożone i uchwalone 

w terminie. Budżet na rok 1928 --29 nie 

mógt być uchwźlony w sposób: normalny 

tylko z tego względu, iż kadencja poprzed 

niego Sejmu kończyła się w listopadzie 1927 

roku. Ustawa sierpniowa roku 1926 osiągnę- 

ła swój skutek. Państwo miało budżet w 

orę. 
' с[)215 pod wnioskiem, który zmierza do 

ponownej zmiany art. 25 znajduje te same 

nazwiska, które odnaleźć można w archiwach 

Wysokiej Izby, jako nazwiska ludzi, decydu- 

jących w roku 1926 o przyjęciu ówczesnego 

przedłożenia rządowego, a co więcej ciż Sarni 

przywódcy siedzą tu w pierwszych ławach. 

Cóż się tedy zmieniło? Czemu terminy, uzna 

ne kiedyś za wystarczające stały się za króte 

kie? 
Nie może być innej konstytucji na czasy 

zadrażnienia między większością Izby a Rzą 

dem, a jnnej znowu na czasy wzą) sym 

bjozy: Nie można i nie wolno zmieniać żad- 

nego z artykułów konstytucji z taką łatwo- 
ścią, z jaką otwiera się i zamyka parasol w 

zaleži od pogody. 

„NA MIARĘ FIDJASZA CZY KRAWCA*. 

Zmianę konstytucji czyni się nie na dziś 

i nie dla dziś, ale na długo i dla przyszłości. 
Interpretację nadaje się właśnie zeb 

chwili. Zmiana nie działa wstecz. Można = 

wstecz interpretować. Gdyby panowie doszli 

do wniosku, że wogóle potrzeba jest na 

przygotowanie 5-miesięczna sesja budżetowa 
nie byłoby nic prostszego, ak skreślić upo 

wažnienie od odroczenia 30-dniowego sesji 

zwyczajnej. Ale įešliby lowie chcieli nie 
naprawiać konstytucję, ale rzedłużać sesję 

obecną, aż do czerwca, wówczas nie pozo- 

stałoby panom zaiste mic innego, jak wyinter 
pretować na opak swoje własne postanowie= 
nia z sierpnia 1926 roku. Nie chcę wierzyć, 
aby tak było, choć trudno mi uwierzyć, aby 
było inaczej. Interpretować konstytucję w 
drodze zmiany jej postanowień, łamać termi 
nowość ogłoszenia budżetu państwa, aby za 

*robić miesiąc włęcej czasu na atakowanie 
rządu, który mogą panowie i tak obalić, to 
byłoby dzieło już nietylko nie na miarę Fidja 
sza, ale nawet nie na miarę solidnego krawca 

WNIOSEK POSŁA RYBARSKIEGO I TO- 
WARZYSZY JEST NIECHLUJNIE ZREDA- 

GOWANY. 
Uchwalenie wniosku posła Ryb: о 

i tow. wywołałoby skutki, których śmiem 
imniemać nie spodziewają się nawet sami 
wnioskodawcy, bowiem wniosek ly reda 
owany jest tak niestarannie i tak iesznie 
uż ce na kolanie, lecz chyba w innej bar 
a pokracznej pozycji, że uderza w obron 
ność państwa. Odbiera mianowicie państwu 

      

lecz i parlamentaryzm wogóle. idžet pan 
stwa nie jest rzeczą błahą. Tysiączne nici 
łgczą.go z budżetem setek tysięcy warszta- 
tów, mijonów rodzin. Gdy budżet państwa 
zachwieje się lub zawali, wałą się te warszta 
ty, płaczą te rodziny. 

Najwyższa «dojrzałość polityczna każde 
go ciała przejawia się w tem właśnie, iż 
umie się ono samo w przywilejach swoich 

"szanse przejścia — tyle jest przecież 
-nim podpisów — to jednak nie ma żadnych 

-prąd ogólny, prąd życia na całym 

-lzbie co następuje: 

by tow, za. posunięcie, 
ikt na tem nie skorzysta. Będzie może pa- runku naprawy K 

czegoś niezwykle archaicznego, zacofanego, 
reakcyjnego, nie w znaczeniu czysto politycz 
nem, lecz szerszym i ważniejszym sensie ży 
ciowym. Przypomina ręczny rakiet, wstawic- 
ny na miejsce dynamo maszyny, jest nieracjo 
nalny w czasach, które porzuciły racjonalizm 
filozoficzny, lecz uparcie i twardo stosują 
racjonalizm praktyczny, jest nawrotem do 
powolności w wieku Ścigającym 
est poświęceniem techniki życia dla gry po- 
litycznej, w stuleciu, w którem gra polityczna 
znaczy coraz mniej, a technika pracy coraz 
więcej. 

To też pozwolę sobie wyrazić mniema- | 
nie, że jeśli wniosek posia Rybarskiego ma 

pod” 
danych ku temu, aby stać się trwała cegłą w 
fundamentach justroju Rzeczypospolitej. Ze 
swoim wnioskiem płyną wnioskodawcy pod 

świecie, 
ogarniający dziś jednako wszystkie kontynen 

-ty, wszystkie rasy, wszystkie kierunki polim 
tyczne. Przecież Sejm może być ustawodaw= 
czym, może być nawet suwerennym, ' lecz 
żaden Sejm, w żadnym czasie i w żadnym 
kraju nigdy nie był wszechmocny. Nicby to 
nie pomogło, gdyby uchwałona została usta 
wa,0 tem, że Wisła ma 
do Beskidów. 

DEKLARACJA RZĄDU. 

Dlatego też upoważniony jestem 
imieniem rządu oświadczyć Wysokiej 

uznać wniosku posła Rybarskiego i 

и Ti onstytucji Rzeczypo 
spolitej, przeciwnie, rząd stwierdza, iż 
w razie uchwalenia tego wniosku na- 
stąpiłoby niewątpliwie pogorszenie. 
Rząd uważa za jedno z zadań najpilniej 
szych sprawę dalsze. j naprawy ustroju 

: p itej. Rząd przecież uznać: 
nie może za sprawę ani nagłą, ani wo- 
gólłe pożądaną cofanie się wstecz, por 
gorszenie tego, co już zostało skutecz 

nie naprawione. Z tego względu wnio- 

zmierzające w kie | 

szybkość | 

płynąć od Bałtyku | 

\ 

nie może | 

   

  

   

potrafił tak sprawnie pra- 

ograniczyć. Tak uczyniliście panowie w Sej- 
mie 1926 r., uczyniliście to ku pożytkowi 
państwa. Dziś chcecie z tej drogi z powrotem 
na dawne manowce zawrócić. 

Oglądany w tem oświetleniu * wniosek 
posła Rybarskiego i tow. sprawia wrażenie 

skodawcy zechcą nie rachować na 
współdziałanie rządu w  poruszonej 
przez riich sprawie, natomiast liczyć 
winni na zdecydowane przeciwdziała” 
nie. 

    

    

      

  

Przeń otowrelem konterencii morskiej | 
Kiedy nastąpi pierwsze spotkanie delegatów 

ŁONDYN, 15 L PAT. Pierwsze spotkanie między delegatami na kon- 

ferencję morską odbędzie się w dniu 20 b. m. w rezydencj prezesa Rady 
Ministrów. Posiedzenie to będzie "miało na celu omówienie planu prackon+ | 
ferencji. Oficjalne otwarcie konferencji nastąpi 21 bm. w Izbis Lordów. Aktu | 

otwarcia dokona król. Przemówienia będą transmitowane przez radjo. ' 

Hendersona zastąpi w Genewie Dalton „ŻAR 

GENEWA, 15—l. PAT. Angielski minister spraw zagranicznych | Henderson opu- 
ścił Genewę we wtorek, udając się" do Londynu, gdzie gczekają go pilne prace przy” | 
gotowawcze do konferencji morskiej. Zastępowąć go będzie minister przemysłu i — 
handlu Dalton. Na odbytem dziś przed południem" posiedzeniu publicznem omawiano 
szereg spraw. mniejszego znaczenia. Na posiedzeniu wieczornem rozpoczęta zostanie 
dyskusja nad śprawzmi mniejszości narodowych. 

MODEM ДУЧНСИСЕ) 

Memoriał polskich żydów z Amaryki ||| 
Audjencja delegacji u posła Filipowicza x. 

NOWY YORK. 15,1. Pat. Poseł Filipowicz przyjął zarząd federacji 
żydów polskich w Ameryce, który przedstawił mu memorjał, wskazujący 
na ciężkie położenie ekonomiczne żydów w Polsce oraz na ujemne dl 
ludności żydowskiej skutki wprowadzenia monopolów państwowych ora: 
rozwoju kooperatyw. * 

Memorjał podkreśla lojalność żydów wobec Polski oraz wsporńina | 
z uznaniem o akcji konsula Zbyszewskiego podczas rozruchów Ра- — 
lestynie. f "AA 

Pos. Filipowicz w odpowiedzi swej zaznaczył, że rząd polski nie zna | 
wobec swoich obywateli różnic rasowych t religijnych. 3 77 

Dalej nazwał wypadki aułysemityzmu w Polsce sporadycznemi, wy- | 
jątkowemi, nie bardziei licznemi, aniżeli wypadki antagonizmów: wśród sa- 
mych żydów. ` : 

Pos. Filipowicz wskazał następnie fakt historyczny, že w oštatnich 500 
latach w historji Europy nie było wypadku, aby którykolwiek kraj więcej 
uczynił dla żydów, niż dokonała Polska w ostatnich 10 latach.  , : 

Dalej zaznaczył poseł, że położenie żydów w Polsce nie jest gorsze — 
od położenia innych obywateli i może ulec radykalnej zmianie tylko przy 
poprawie ogólnego dobrobytu w Polsce, Wreszcie obiecał „przedstawić me- 
morjał swemu rządowi. : ’ 

Kie będzie następcą kardynała Gasparr'ego ` 
RZYM, 15 1. PAT. „Giornale d'ltalia" zapowiada, iż w najbliższym 

czasie kardynał Gasparri, sekretarz stanu w Watykanie, przekaże swe iunk | 
cje kardynałowi Pacelli'emu, który ostatnio przyjęty był na dłuższej audjen- 
cji przez Papieża. 

Skład wódki pod świątynią baptystów 
_ NOWY YORK, 15—1L PAT. Niezwykłą sensację, wywołało w Broocklinie wy- 

krycie zapasów wódki w podziemiach kościołą Zbawiciela, należącego do 
baptystów, jak wiadomo najbardziej zagorzałych zwolenników prokicicji. 

Niezwykle śmiały napad bandycki 
| KATOWICE, 15 I. PAT. Donoszą z Bytomia, że w poniedziałek wieczorem do-- 

konano tam śmiałego napadu na oddział miejskiej kasy oszczędno ci na Rozbarku. 
$ bandytów, po steroryzowaniu rewolwerami personelu,: zabrało leżące na stole dwa 
tysiące i opuściło w pośpiechu gmach kasy. Zaalarmowana policja dE / 
miast pościg. jeden z bandytów, widząc, że nie umknie pogoni, strzelil sobie w | 
wę, padając trupem na miejscu. Policji udało się schwycić dwóch pozostały 
sprawców rabunku. Stwierdzono już tożsamość schwytanych bandytów.jNazwiska dwóch 
zbiegłych są policji już znane. у : as GB 
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ECHA KRAJOWE 
  

POWIAT ŚWIĘCIAŃSKI 

— Odsłońmy mroki przeszłości — ukry 

te w legendach — a wyciągnijmy prawdę. 

na światło. Wiele się pisze i mówi o różnych 

pracach społecznych zt p. atakuje się tych i 

owych za ich bezczynność, „sktada się rów 

nież odpowiedzialność na różne czynniki, a 

w ten sposób pragnie się postawić i naszą 

dzielnicę północną na stopniu _ mniejwięcej 

tym samym co inne dzielnice naszej ukocha= 

siej Polski. jednak trudno tak wszechstron= 

nemu zadaniu t. j. życiu, potrzebom 1 муч 

mogom podołać, a często tak bywa że jedn 

no protegujemy, a 0 drugiem zapominamy, 

a takie traktowanie najczęściej ujemnie Się 

odbija na wszystkich innych poczynaniach. 

Nie będę tu wskazywał co protegujemy, 

a co zaniedbujemy, ale przejdę do tego„co 

się prosi o wyświetlenie j zajęcie się tą spra 

wą przez czynniki kompetentne. Sprawa to 

zasadnicza, a praca bardzo ciekawa. Wszyst 

kim i powszechnie jest wiadomem, że jeżeli 

chcemy coś opisać czy przedstawić, to dla 

należytego przedstawienia rzeczy przystępu 

jemy od opisu historycznego danej rzeczy, 

miejscowości i t.d. a więc jeżeli mamy pod 

nieść kulturalnie naszą ziemię i dać obraz jej 

Kultury dzisiejszej to musimy spojrzeć wstecz 

i przedstawić sobie jasno wszystko. Bo tylko 

tak ujęta sprawa da nam naprawdę moż- 

ność ujęcia całokształtu prac społecznych, 

gospodarczych į t. d. Ą kiedy będziemy mieli 

dokładne dane co tu było przed nami w dal 

szej i bliższej przeszłości, to odtworzymy 

"sobie miarę tego cośmy zdziałali i co zdzia- 

łać powinniśmy, a zatem, mając przed ocza 

mi to wszystko nakreślimy dokładniejszy 

plan prac, a świadamość tego, że praca po- 
stępuje i postępuje planowo, pobudzi do in- 

tendywniejszego działania i jednocześnie za- 

interesuje nami i naszą dzielnicą inne dzielni 

ce Poski- Е 

Powie ktoś, že to już mamy dawno Opi= 

sane j opracowane szczegółowo, a pan chce 

nanowo odkrywać Amerykę. : е 

Może to częściowo mieć rację, ale niech 

to będzie dostępne dla wszystkich przecięt- 
nie inteligentnych ludzi i na to mi ktoś zam 
rzuci, że przecież mamy muzeum w Wilnie, 

że mamy kilka broszur o Wileńszczyźnie, 

które t (ko szablonowo przytaczają historycz 

ne podstawy opierając się niby na poważ- 

nych historycznych źródłach, ale pomimo to 

bardzo mało wiemy o swej ziemi, którą za= 

mieszkujemy i stale tylko zadawalniamy się 

łegendami, w których może zaledwie % proc. 

jest prawdy lub nawet ; tego niema. A więc 
aby już raz temu położyć koniec przystąpmy 

do badań naukowych tego co mamy i jeżeli 
to robić będziemy, nie ukrywajmy tego za- 
słoną tajemniczości, jak to było za czasów 
pogańskich u czarowników. 

8 Materjału do badań mamy bardzo dużo. 
tylko należy go umiejętnie, wykorzystać, a 
przekonamy się że i my mamy na swej zie« 
mi może ciekawsze zabytki historyczne. Jako 
przykład, aby nie być gołostownym przytan 
<zam ze swej miejscowości, którą poznałem 
— tak zwane szwedzkie mogiły, z których 
wykopują okoliczni mieszkańcy różne pfzed- 
mioty żelazne, części uzbrojenia dawnego i 
td. w wielu miejscach wyraźne nasypy niby 
to szańce i t. p. — jednak nikt tego nie ba- 
dał pomimo poszukiwań w różnych archi 
wach, starych opisach historycznych, nie 
mogłem dociec co to są za kurhany, których 
jest przeszło 100 a niektóre przez nieupo- 
ważnione ręce już zostały rozkopane, a przed 
mioty znalezione poniszczone. Tak samo 
wiele innych zabytków okrytych legendarną 

przeszłością — lecz w świetle prawdy nie 
znanych czeka na zbadanie i wyświetlenie 
tajemnic ukrytych w mrokach — czyż tu 
naprawdę nie przychodzi na myśl przysłowie 
„cudze chwalicie, swego nie znacie i sami 
nie wiecie co pasiadacie*. Jan Brzozecki. 

į E sti das sala ° 

BARANOWICZE. 

— Sprawa budowy kiosku w. mieście. Spra 
wa budowy kiosku dla miasta, jak to już 
niejednokrotnie pisaliśmy, jest nader pilna, 
gdyż dwie stojące budy (inaczej nazwać tych 
kiosków nie można) naprawdę szpecą miasto 

Jak ostatnio dowiedzieliśmy się w rozmo- 
wie z Panem Burmistrzem, sprawa ta została 
definitywnie przez Magistrat zdecydowana i 
budowa kiosków ma być rozpoczęta w dniach 
najbliższych. a 

Sądzimy, že į Rada Miejska, przyczyni 
się do zrealizowania tej naglącej sprawy. 

— Napad. W dniu 10 stycznia rb. na 
przejeżdżającego ulicą Szosową Rabinowicza 
Newacha, widocznie na tle porachunków oso 
bistych napadło 3 drabów z których jeden 
jak zdołano ustalić Waszczyłko, zadał mu ra 
nę ciętą nożem w plecy. 

Rabinowicza w stanie ciężkim przewiezio» 
no do szpitala miejskiego. Dochodzenie pro- 
wadzi policja, która chce wyjaśnić motywy 
napadu i wspólników. 

— Kradzież kur. Kiepskie czasy nastały 
znać dla złodziejaszków, jeżeli już zaczyna 
ją kraść kury, jak to np. miało miejsce 10 
bm. że u Bagdziunia skradziono sześć kur, 
uprzednio złamawszy kłódkę. 

— Musiał iść boso. P. Szyszkowski Aron 
wiadomo przed świętem chciał się wymyć, 
w tym też celu udał się do łaźni żydowskiej 
przy ulicy Mińskiej ubrany į obuty. 

Kąpiąc się marzył o nadchodzącym świę- 
cie i odpoczynku. Tak wesoło usposobiony 
wyszedł aby się ubrać i tu humor jego! pry- 
snął jak bańka mydlana, albowiem p. Aron 
stwierdził, iż podczas jego kąpieli ktoś ubrał 
się w jego buciki, dodając sobie dla fasonu 
kalosze p. Arona i inną garderobę. 

Pan Aron musiał prosić, aby mu przya 
wieziono z domu inne, a wyszedłszy z łaźni 
udał się do Komisarjatu Policji i podzielił 
się z dyżurnym przodownikiem o swej bie- 

dzie. 
Pan przodownik szczerze współczuł p. 

Aronowi i obiecał, iż policja zajmie się od» 
szukaniem amatora rzeczy p. Arona. 

POSZUMIEŃ, POW. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Choinka. Dorocznym zwyczajem, z 
inicjatywy miejscowego nauczycielstwa, wie 
czorem, dn. 11 b. m. została urządzona choin 
ka dla dziatwy szkolnej tutejszej szkoły 
powszechnej. Na program całego ‚ wieczorku 
złożyły się: odegranie trzech sztuczek, zabaw 
wy przy choince, oraz tańce Oh po 
zasizkolnej. Mc w że na ogół ko» 
medyjki dziatwa odegrała dość dobrze (po« 
mimo wyraźnych błędów czynionych przez 
maluczkich w retoryce), za co licznie zebra» 
na publiczność darzyła „artystów* oklaskam 
mi. W gronie gości zauważyliśmy p. Pol. 
kowską — nauczycielkę szkóły powsz. w 
Jodziszkiańcach, p. instruktorkę kursów szya 
cią i haftu, p, Błażysa — prezesa miejscowe» 
go kółka Rolniczego, oraz p. Ankiańca — 
radnego gminy Kołtyniańskiej. 

67 ŚRODA LITERACKA 
. (ZK) Wielka nasza artystka Wanda Sie» 
maszkowa po ukończeniu swoich gošcin- 
nych występów w teatrze miejskim na Pohu 
tance, w roli Mirli Efros, zgodziła się na pa- 
rę dni pozostać w Wilnie, aby swojemi recy- 
ZE wypełnić program 87 środy literac- 

iej. 
iPrzed rozpoczęciem deklamacji znakomi- 

tej artystki, słowo wstępne wypowiedział p. 
Tadeusz Lopalewski. Składając hołd wielkie» 
mu żywiołowemu talentowi Wandy Siemasz 
kowej, która nam w roli Mirli dała duży za- 
pas wzruszających wrażeń, dołączając tę no- 
wą artystyczną kreację, do złojej księgi sce 
ay polskiej, księgi składającej się z wielu 
kart, na których rola Szalonej Julki „W sie- 
ci“ Kisielewskiego „Lady Mackbet* młynar= 
ki w „Zaczarowanym kole* Rydla i wiele in-! 
nych są zapisane niezatartemi zgtoskami. 
Pan Łopalewski podniósł dalej pracę Sie- 
maszkowej na polu społecznym, jako dyrek- 
torki teatru w Bydgoszczy i trzy lata szerze 
nia kultury słowa polskiego w Ameryce. Wan 
da Siemaszkowa ma swoisty odrębny styl 
gry. Głównym elementem jej stylu, jest ży- 
wiołowa bujność temperamentu, trzymana w 
ryzach taktu i umiaru i gł ęboka szlachet- 
ność pozy i gestu, o charakterze nawskroś 
olskim. Na zakończenie prelegent w imieniu 

Związku Literatów złożył wielkiej tragiczce, 
‚ serdeczne wyrazy wdzięczności, za to, że po- 

mimo zmęczenia i czekających na nią w Wars 
szawie prób, zgodziła się pożegnalny wieczór 
ofiarować Związkowi. 

. Wzruszona serdecznym przemówieniem 
Siemaszkowa, wyraziła słowa pełne uznania 

dla umysłowego i kulturalnego życia Wilna, 
a przedewszystkiem dla ruchliwości i zasług 
'w tym. względzie Związku Literatów. 

  

>-.Wychowanie a Kimo 
Dzisiaj, gdy tyle się mówi i pisze 

u nas wychowaniu, należałoby 
zwrócić udyagę ogółu ,na kina, cho- 
ciażby dlat$ygo, że kina ze wszystkich 

możliwych Jęzweć największą  cie- 
szą się popularnością u młodzieży. 

jest, naprzykład, w Wilnie program aż 

W wyborze wierszy do deklamacji, wy- 
kazała pani Siemaszkowa niepospolity smak i 
zrozumienie ducha współczesnej poezji. Na 
program wieczoru złożyły się: 2 Ballady Ze- 
adłowicza, „Głos sprawiedliwych* K. lita. 
owiczówny, „Św. Kazimierz"  Dobaczewa 

skiej, „Arabeski* Kossak _ Pawlikowskiej, 
„Bunt zegaru* Hulewicza, „Hymn o rękach 
matki“ Lopalewskiego, „Grzmi“ K. Wierzyn- 
skiego i „Pilsudski“ J. Lechonia. 

„Niektóre z tych wierszy, a zwłaszcza bar 
dziej uczuciowe o miękkim napięciu wizyjnow 
lirycznem, wypadły może w interpretacji zna 
komitej artystki nieco sztucznie i teatralnie, 
ale zato z nieporównaną maestrją wykonane 
były finezyjne „Arabeski* Kossak Pawlikow= 
skiej, tchnący żywiołowym temperamentem 
wiersz Wierzyńskiego „Grzmi”*, _ doskonały 
w zwartej konstrukcji i przypominający siłą 
ekspresji Kowala Staffa, „Bunt zegaru* Hu- 
lewicza, a przedewszystkiem „Ballada o kró- 
lu cygańskim* Zegadłowicza. Ballada ta w 
wykonaniu Wandy Siemaszkowej jest całym 
obrazkiem scenicznym, w którym uzewnętrz- 
nia ona po mistrzowsku bogatą skalę swego 
talentu, słowa perlą się i skrzą, to biją mocno 
jak grom, to znów przechodzą w śpiewną 
nutę bezbrzeżnej melancholji. Taką różno» 
rodność wrażeń potrafią oddać tylko prawdzi 
wi tytani słowa. 

Na zakończenie p. M. Reuttówna w ser- 
decznych słowach przypomniała wielkie za» 
sługi Siemaszkowej, która w ciężkiej dobie 
tajnego nauczania nie odmówiła nigdy, gra 
tisowych występów z których dochód płynął 
na opłacenie lokali ukrytych szkół. Czyn ten 
dowodzi, że u Siemaszkowej niepospolity ta 
lent łączył się zawsze harmonijnie z niepospo 
licie szlachetnym charakterem. 

czem jest dzisiejszy kinoteatr. 
Jeśli określimy kinoteatr — jako 

królestwo sensacji, mniej lub więcej 
artystycznej, a często pozbawionej 
wszelkiego artyzmu, to chyba będzie- 
my w zgodzie jz prawdą. Weźmy 
pierwszy lepszy program, chociażby 
z dn. 14. XII. ub. roku jedenastu kin 
wileńskich. 

1) Miejskie kino: „Parada żołnie- 
rzyków. Nad program — Bobuś bok: 

Wycofanie wniosku o uofum nienfności 
dla marszałka Senatu Szymańskiego 

WARSZAWA, 15—1. (tel. wł. Słowa). Na piątkowym posiedzeniu Se- 
natu miał być głosowany wniosek o votum nieufności dla Marszałka prof. 
Szymańskiego zgłoszony przez P. SI. Piast. Jak się; dowiadujemy  wnio- 
sek ten został wycofany i głosowany nie będzie. 

    

Niemcy a Bank Reparacyjny 
Przyjęcie propozycyj niemieckich 

HAGA. 15 L PAT. Delegaci 6 państw zapraszających zebrali się dziś 
o godz. 11 min. 45. Minister Curtlus zapewnił, iż Rzichsbank weźmie udział 
w Banku dla Wypłat Międzynarodowych, dodając, iż delegacja niemiecka 
złoży w tej sprawie o:powiedni tekst propozycyj. Cheron i Tardieu podkre- 
ślili konieczność bezpośredniego lojalnego udziału Banku Rzeszy w Banku 
dla Wypłat Międzynarodowych, udział ten bowiem jest koniecznym warun- 
kiem wykonania planu Younga. . 

Curtius, zabierając ponownie głos, przedstawił projekt zmiany ustawy 
o Banku Rzeszy, który to projekt zostanie dołączony do aneksów, doty: 
czących Banku Mtędzynarodowego. Projekt ten przewiduje, że Bank. Rze- 
szy byłby obowiązany subskrybować część zastrzeżoną Niemcom w kapi- 
tale Banku Wpłat Międzynarodowych i wchodziłby w skład rady admini- 
stracyjnej Banku dla Wypłat Międzynarodowych. Komisja, przyjęła jedno- 
myślnie pod uwagę przedstawiony projekt oraz przyjęła do wiadomości 
propozycję niemiecką. 

Nawet Schacht zadeklarował uroczyście udział Banku 
. Rzeszy 

HAGA, 15—1. PAT. Iacydent z drem Schachtem mežsa uwažač za zlikyi- 
dowany na terenie komferencji haskiceį. Dalsze jego konsekwencje należą do 
polityki wewnętrznej Rzeszy niemieckiej Prawnicy francuscy oznajmili natych- 
miast po ukazaniu się listu dra Schachta, że trzymanie się na uboczu Banku 
Rzeszy wymagałoby całkowitej rewizji stątutu Banku Międzynarodowego ze 
względu na gwarancje odszkodowawcze, jakie spoczywają na niemieckim Ban- 
ku emisyjnym. Wymagałoby to pracy całych tygodni „a nawet miesięcy. Osta- 
tecznie postanowiono zmienić artykuł 18 statutu Banku Międzynarodowego, w 
tym duchu ażeby wykluczyć wszelką możność zastąpieniaj Banku Rzeszy przez 
jakiekolwiek bądź inne konsorcjum, czyli Bank Rzeszy zmuszono ustawowo do 
wzięcia udziału w Międzynarodowym Banku. DS niemieccy oświadczyli 
urzędowo na konferencji komitetu organizacyjnego Banku Międzynarodowego, 
że delegacja niemiecka przedsięwezmie niezbędne kroki celem ustawowego za- 
pewnienia udziału i współpracy Banku Rzeszy w tworzeniu Banku dla rozra- 
chunków młędzynarodowych. Stosowne ośwlądczeńie ułożył też w sposób uro- 
czysty dr. Schacht na dzisiejszem posiedzeniu komisji organizacyjnej. 

„Precz z Schachtėm“ 

BERLIN, 15 I, PAT. Socjalistyczny „Vorwaerts* występuje dziś w artykule za- 
tytułowanym „Precz z Schachtem" z żądaniem natychmiastowego usunięcia prezydentą 

G. Banku Rzeszy z jego stanowiska. „Vorwaerts" pisze, że po awanturze wywołanej przez 
dr. Schachta w Hadze jego pozostawanie ra stanowisku tak odpowiedzialnem jest nie 
możliwe, gdyż każdy przekonzć się mógł o konieczności zmiany tego stanu. Dalsze 

pozostawanie dr. Schachta na urzędzie prezydenta Banku. Rzeszy oznaczałoby naraże- 

nie na niebezpieczeństwo konstytucji, urządzeń demokratycznych państwa i polityki 
finansowej. Ustąpienia dr. Schachta domacają się miljony wyborców socjalistycznych 
i zdecydowanych republikanów niemieckich. 

Obrady Genewskie 
Sprawozdanie min. Zaleskiego 

GENEWA. 15. 1. Pat. Rada Ligi Narodów wysłuchała Sprawozdania 
ministra Zaleskiego w sprawie konferencji dotycząaej transportu dzienników 
i czasopism. Przyjęto odnośne rezolucje przedstawione przez referenta mi- 
nistra Zaleskiego. 

Ostatnie posiedzenie Rady Ligi Narodów odbędzie się dzisiaj, we 
"czwartek rano. 

Minister Zaleski i delegat Quinones de Leon wygłoszą przemówienia 
poświęcone dziesiątej rocznicy istnienia Ligi Narodów. 

Rada Ligi Narodów omawiała sprawozdanie przedstawiciela  Japonji 
Adatciego w sprawie mniejszości narodowych. Zreferował on kilka spraw 
i petycyj, z których pięć pochodziło od mniejszości Śląskiej, 

Prezes górnośląskiej komisji mieszanej Calonder przybył do Genewy 
Sa wzięcia udziału w obradach dotyczących  kwestji szkolnych na 
ląsku. 

Wybór komisji dla uzgodnienia paktu 
Ligi z paktem Kelloga 

GENEWA. 15 l. PAT. Rada Ligi Narodów wybrała członków ko- 
misji dla uzgodnienia paktu Ligi Narodów z paktem Kelloga. Polskę re- 
prezentuje w tej komisji min. Sokal. 

socjaliści wrocławscy przeciwko Polsce 
BERLIN, 15. I. PAT. „Vorwaerts* donosi, że delegaci socjalistycznego 

związku zawodowego we Wrocławiu uchwalili rezolucję, wzywającą rząd 
Rzeszy aby wszelkiemi siłami i możliwie w najkrótszym czasie dążył do 
zawarcia z Polską, traktatu handlowego. : 

Krwawe starcia komun'afėw z. policją w Niemczech 
Na czele demonstracji stał poseł na Sejm pruski Muller 

BERLIN. 151. Pat. Z Wormacji donoszą o dalszych krwawych  star- 
ciach, do jakich doszło ubiegłej nocy między komunistami a policją na tle 
demonstracji bezrobotnych. 

Demonstranci, na których czele stał komunistyczny poseł do Sejmu 
pruskiego Muller, dali szereg strzałów do policji, która również użyła 
broni palnej. 

W czasie strzelaniny zabito jednego  demonstranta. Z powodu tych 
starć przerwano całkowicie ruch miejski. Przeciwko posłowi Mullerowi sąd 
wydał nakaz aresztowania. 

  

zmacie użycia, rozkoszy i wreszcie 
Świat kobiecy najgorszy, bo fałszywy, 
błyskotliwy i płochy. „Ale — powie 
ktoś — w Ognisku kolejowem mamy 
„Przedwiośnie Żeromskiego!” 

Widziałam  sfilmowaną  „Urodę 
życia” i tak przykrego doznałam wra" 
żenia, że nigdy już na żaden film z 
powieści Żeromskiego nie pójdę. -- 
Powieść Żeromskiego na filmie zmie- 

Przeglądałam ankiety młodzieży 
na temat kina. Postuchajmy! Oto ta- 
ka” charakterystyczna  Odpowiedź:— 
„Lubię dramaty z życia, gdyż one 
uczą mnie takich rzeczy, którychby 
mi starsi nie  powiedzieli*. — Drugi 
chłopiec: „Pod wrażeniem dramatu 
sensacyjnego chciałbyre żyć i bawić 
się tak, jak bohaterowie". Inny zno- 
wu mówi, że wychodzi „jak otuma- 

  

w api codziennych podawany 

11 kingteairow, czynnych od g. 4 po serem i Dziennik Patha“. 2) Heljos: 
zyl. N do 12 w nocy i zawsze pel- „Księżniczka Olga, najnowszy eroty“ 

czny kino-romans, wybitnie emocjonu- 
jące treść, porywające momenty". 
8) Ognisko kolejowe: „Przedwiośnie*. 
4) Hollywood: „Dla ciebie ukochana, 
film z wielkoświatowego życia współ: 
czesnego”. 5) „Słońce. „Intryga księż- 
ny Dimitrescu, film przedstawia Świat 
zbytku i rozkoszy oraz misterne intry- 
gi grandes dames, wytworne pałace, 
najnowsze kreacje mody”. 6) Sport: 
„Człowiek o stu oczach”. 7) Picadilly: 
Intrygant". 8) Wanda: „Pati Patachon 
jako bohaterzy”, 9) Lux: EB Ramona", 
10) Eden: „Kłub czarnej reki“. 11) 

A „Dołar, serce i przypa- 
dek“. ? 

Przepisałam to dosłownie z dzien- 
nika. Czy same tytuły filmów już nie 
świadczą o treści, która jest oparta 
na sensacji? A więc: sensacja na tle 
erotycznem, sensacja na tle romansu 
kryminalnego, życie w tęczowym pry: 

nych. / Nie łudźmy się, że *młodzież 
szkolna i nieszkolna odwiedza tylko 
miejskie kino i bywa tylko na  pro- 
gramach, dla niej przeznaczonych, 
Młodzież bez uczniowskiej czapki lub 
beretu wchodzi bardzo łatwo do kina 
a nawet mundurowe nakrycie głowy 
nie wstrzymuje kasjera od sprzedania 
biletu na iilm bardzo drastyczny, tem- 
bardziej, że się wie zgóry, iž kontro- 
lować.tych nadużyć nikt nie będzie. 
Nauczycielstwo bowiem nie ma czasu 
na bywanie w kinach, woli rzadki 
wolny wieczór spędzić w teatrze lub 
na koncercie, 1adzice zaś spiskują 
1azem z dziećmi, więc na tak zwanych 
dorosłych bywalców w kinie liczyć 

" nie możua w sensie kontroli, Zresztą 
 komuby się tam chciało mieć scysję 
z uczniem lub uczenicą, gdy sam SZU- 
ka rozrywki tej samej treści?! 

A teraz zdajmy sobie sprawę, 

  

nia się w kino-romans erotyczno kry- 
minalny o scenach tak jaskrawo <sen- 
sacyjnych, że zatraca się całe piękno 
i groza życia ludzi Zeromskiego. I nic 
dziwnego: gest i mimika nie oddadzą 
cudownej wagi i treści słowa, ani cu- 
downego nastroju. Gest i mimika czę- 
sto są trywjalne, ohydne, nieme „bez 
słowa, jak niemym jest człowiek, któ- 
ry tylko gestem i mimiką porozumie- 
wa Się z bliźnimi. 

Dlaczego młodzież lubi kino-te- 
atr” — Bo do młodej, a więc pier- 
wotnej, duszy i instynktów silniej 
przemawia gest i mimika, niż słowo; 
młodzież ćwiczy w kinie swe instynk- 
ty bardziej, niż inteligencję, i to ćwi- 
czy instynkty najgorsze. 

Bo czyż nie są szkołą bardzo 
perwersyjną, w znaczeniu erotycznem, 
niektóre filmy? 

A inne filmy czyż nie zaprawiają 
do brutalstwa, kerjerowiczostwa i nie 
osłabiają woli, wskazując świat łatwe- 
go życia i użycia, a nawet! zbrodni? 

niony" i że gotów wtedy zrobić to 
wszystko, co widział w kinie.  Ucze- 
nica mówi: „Opuszczam kino ogrom- 
nie zdenerwowana”. Lub: „Wychodzę 
zła na cały Świat, który jest nudny i 
wstrętny", „Po powrocie z kina jestem 
ze wszystkiego niezadowolona i 
wszystko, co mnie otacza, . staje się 
dla mnie nieznośnem'. — „Sensacje 
zostawiają zawsze po sobie niesmak, 
wywierają na mnie wpływ ujemny”. 
„Chciałabym uciec automobilem, byle 
jak najdalej od obrzydłej szkoły i 
Lwowa'.— „Chciałabym  .zostać por- 
waną przez bardzo bogatego czło- 
wieka”, — „Życzyłabym sobie choć raz 
być tak kochaną, jak to widziałam w 
kinie'.—, Wreszcie opuszczam mój 
fotel w kinie. Na ulicy otacza - mnie 
tłum ludzi. Jacy oni wszyscy wstręt- 
ni! Ludzie małych upodobań, ludzie, 
tak zwanego, obowiązku! Któryż z 
nich potrafiłby tak kochać, jak choć- 
by ten pogardzany przez czcigodną 
publikę apasz!'— „Mówią, że kino da- 

„_ Mmor Jankesów 
4 

(ZK). Ze Stanów Zjednoczonych 
nadchodzi do Europy cały szereg 
anegdot, powstałych podczas.  kata- 
s rofalnego krachu giełdowego. 

Krach ten z gwałtownością orka- 
nu, zmiótł z powierzchni znaczną 
ilość spekulantów, był przyczyną 
bankructw i samobójstw, a pomimo 
tegó nie był on w stanie pozbawić 
Amerykanów właściwego im humoru. 
Przytaczamy obecnie dwie najcharak- 
terystyczniejsze anegdoty opowiadane 
w amerykańskich towarzystwach pod- 
cząs picia bezalkoholowych napoi: & 

Podczas gorących dni na giełdzie 
jeden z mieszkańców najodleglejszej 
dzielnicy w New Jorku, zasiedziaw- 
Szy się zbyt długo u swego agenta, 
postanowił przenocować w hotelu. 

— Prosiłbym o pokój, znajdujący 
się na wyższym piętrze pańskiego ho- 
telu, zwrócił się do dyrektora. 

A dyrektor odpowiedział mu naj: 
spokojniej w Świecie: „Przepraszam 
pana, czy ten pokój jest panu po- 
trzebny do spania, czy po to, aby 
wyskoczyć przez okno". 

Inny znów obywatel aby nie do- 
puścić do swojej kompletnej ruiny, 
na gwałt potrzebował 10.000 dolarów 
Zwraca się więc do dyrektora towa- 
rzystwa ubezpieczeń na życie ze sio- 
wami: 

— Ubezpieczyłem swoje życie na 
rzecz mojej żony. W dniu mojej śmier- 
ci będziecie musieli jej wypłacić 
50.000 dolarów... wobec tego proszę 
na mocy polisy o požyczenie mi 
10.000 dolarów, które są mi niezbęd- 
nie potrzebne. 

— Bardzo mi jest przykro, ale 
to jest niemożliwe, gdyż pan wpłacił 
dotychczas zaledwie dwa tysiące. 

-— Nie przeczą, odpowiada (ubez* 
pieczony z całym spokojem. Pozosta- 
wiam więc wam do wyboru, albo po- 
życzyć mi natychmiast dziesięć tysięcy 
dolarów, albo wypłacić mojej żonie 
pięćdziesiąt tysięcy jutro. 

Mówią. że przyznano mu natych- 
miast żądane dziesięć tysięcy dolarów 

Tego rodzaju anegdoty obiegają 
całą Amerykę, dowodzą, one że na- 
ród amerykański jest dość silny by 
nawet w najcięższej chwili nie tracić 
wrodzonego optymizmu. 

  

Pogromca hałasu 
Z. K. W ostatnich dniach zobiegła 

całą prasę sensacyjna wiadomość, że 
doktorowi Jamesowi Robiason zūa- 
nemu uczonemu, i byłemu  kierowni- 
kowi poszukiwań radjotelegraficznych 
w Londynie, udało się odnieść zwy: 
cięstwo nad zglełkiem i hałasem, tą 
wielką plagą stolic europejskich w 
obecnej dobie. ' 

Najbliższe otoczenie sławnego dok- 
tora podaje do wiadomości, że wy- 
nalazek uczonego polega na izolowa- 
niu poszczególnych pokoi czy też ca: 
łych budynków lub nawet aut i po- 
ciągów, izolowanie za pomocą otocze- 
nia ich pewnego rodzaju pasem och- 
ronnym naładowanym elektrycznością 
stanowiącą wystarczającą zaporę dla 
fal dzwiękowych. 

Doktor Robinson z prawdziwą re- 
zerwą, właściwą uczonym wyraża się 
że udało mu się przeprowadzić  izo- 
lację dowolnych przestrzeni od fal 
radjotelegraficznych i że ma nadzieję 
dokonać tego samego z falami dzwię- 
kowemi. Asystenci jego 'i uczniowie, 
którzy dopomagali dr. Robinsonowi 
w jego'pracach, nie skrępowani dy- 
skrecją z prawdziwym entuzjazmem 
wyrażają się o wynalazku swojego 
mistrzaj 

— Możemy już twierdzić z całą 
pewnością, że będzie można budować 

domy, naprzykład szpitale, zaopatrzo- 
ne w instalacje elektryczne pozwalają- 
ce izolować je od ulicznego hałasu. 
Wystarczy przekręcić wyłącznik, aby 
zneutralizować najdziksze hałasy pły- 
nące z zewnątrz. Oczywiście takie sa- 
me instalacje mogą być zastosowane 
do pociągów i automobili a nawet do 
poszczególnych pokoi. 

Wynalazek ten przyczyni się  nie- 
pomiernie do szczęścia Eludzkošci, 
gdyż umożliwi on spokojny sen i 
wypoczynek chorym, uleczy "nerwy 
stargane ciągłym hałasem i pozwoli, 
ojcow rodzin w cichości i spokoju 
pracować w swoich bibljotekach pod- 
czas gdy w sąsiednim pokoju dzieci 
ich wesoło będą mogły tańczyć przy 
dźwiękach  najhałaśliwszego — |атт- 
bandu. $ 

Również doniosłym wynalazkiem, 
jest odkrycie przez angielskich profe- 
sorów „Białych Promieni*, które są 
jeszcze silniejsze od promieni X, gdyż 
pozwalają na dokładniejsze zbadanie 
chorych tkanek a tem samem na Ssku- 
teczniejsze ich leczenie. Widać z tych 
dwóch faktów, że uczeni angielscy nie 
chcą się dać zdystansować amerykań- 
skim, francuskim i niemieckim bada- 
czom, w dziedzinie wynalazków, wzięli 
się ostro do współzawodnictwa w 
pracach i baganiach naukowych dla 
dobra całej ludzkości. 
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PREGZ £ PALSYEIKATAMI! 
W celu ochrony przed falsytikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 
pod FRUID" obecnie 
Zat э Opatentewany 

ądajcje LŽ i 
Wiko „FRUID* Remsziejna 

z oryginalną etykietą i kapslem 
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Lana wróżka (hiromantka 
Przepowiada przyszłość, Sprawy są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-те] wieczór. Adres: ul. 

= Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w brąmie na prawo schody. 
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GÓRNOŚLĄSKIEGO 
najlepszego gatunku konc. 

GIESCHE $. A. kKafowice. 
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 
Jagiellońska 6, tel. 1497. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

plombowanych. 
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(z prawami) z klasą wstępną, 

Egzaminy dla nowowstępujących odbędą się dnia 28, 29 i 30 stycznia b. r. 
Podania przyjmuje, informacyj udziela Kancelarja 

codziennie od godz. 10—1, ul. Wiwulskiego 13, gmach własny. 
Gimnazjum 

—0 

....-.......'.-'..-.д".....“".'-‘...".'..п..".. 

je rzeczy zmyślone, a ja wierzę, że 
to wszystko musi dziać się w życiu. 
Ach, nicbym nie chciała, tylko raz 
użyć tak, jak widziałam w kinie, a 
potem mniejsza o wszystko!” - „Jes. 
tem częstym uczęstnikiem widowisk 
kinoteatrainych. Znam we Lwowie 
prawie wszystkie Sale: Kopernika, 
Corso, Lux, Vandeville, Bajkę, Frasz- 
kę, Grażynę. Ale chodzę tam dla te: 
go, ażeby kiedyś oskarżyć kino pu- 
blicznie. Oskarżam o to, że nieci w 
młodzieży instynkty wprost zbrodni- 
cze, że przedwcześnie budzi w niej 
zmysłowość, że niszczy Szacunek dla 
życia i jego wartości i zabija w po- 
czątkach moralny rozwój, że wresz- 

cie kosmopolityzuje nasze gusta, upa: 
dabnia obyczaje'.—,„Jestem i byłem 
rzadkim gościem w kinie. Wszakże 
właśnie dlatego widzę lepiej różnice, 
która dzieli mnie od kolegów, oddaw- 
na do kina uczęszczających. Mogę coś 
opowiedzieć, gdyż słuchałem ich roz. 
mów i śledziłem pobudki ich działań. 
Inicjatywa do złego wychodziła 
zawsze z przedstawień kinoteatral- 
nych. Kino jest ich właściwą szkołą. 
Jest to szkoła rozpusty. i demorali- 
zacji we wszystkich kierunkach“.— 
„Kino uczy. biedniejsze dziewczęta, 
jak mogą żyć wesoło i bez trosk w 
Świecie salonów, jedwabi i wyszuka- 
nego zbytku”. 

Jest już o kinach obszerna litera- 

tura i właśnie z tej literatury czerpię 
ankiety młodzieży, przeważnie lwow- 
skiej. Sama młodzież tak dosadnie 
ujęła sprawę kinoteatru, że, zdaje się, 
mała jest już do dodania. . Jednak 
nasuwa się jeszcze kilka uwag. Prze- 
dewszystkiemtowarzystwo, w któ- 
rem młodzież przebywa w ciągu tych 
paru godzin w ciemaej sali — uwagi, 
które słyszy, —czas, który traci, Czy 
dadzą się powetować te straty i mi- 
nusy, gdyby nawet treść filmu do- 
Starczała godziwej rozrywki, a tak 
przecie nie jest! To jedno. A teraz 
drugie, stwierdzono, że częste bywa: 
nie w kinach rozwija w młodzieży 
żądzę ciągle nowych wrażeń, powierz- 
chowność w przyjmowaniu tych wra: 
żeń, poprostu zabija zmysł obserwa- 
cji i fałszuje uczucia. Że tak jest 
istotnie, nietrudno wykazać. Oto film 
naukowy nie pociąga młodzieży, 
przyzwyczajonej do lekkiej strawy, a 
melodramaty filmowe rozwijają senty- 
mentaliżm i pobudzają do płytkich 
wzruszeń, które nie mają ujścia w 
żadnym akcie czynu. Film artystyczny 
i fllm naukowy, któryby mógł życiu 
szkolnemu oddać  niezmierne (usługi, 
właściwie został zagłuszony chwasta- 
mi sensacyjnych melodramatów, 

"Wacława Walicka. 
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1 (dnia 19; 

Od Redakcji. Ugrupowania młodzieży 2 

kademickiej którym leży na sercu apolitycz- 

ność życia akademickiego pojechały na zjazd 

ogólny z całą dobrą wolą zre organizowania 

związku Narodowego. Ostatnia legalna pró- 

Aa nie udała się. Młodzież Wszechpolska 

74 drzuciła wnioski o reorganizację, wnioski 

5 o apolitycznošci zniekształciła i wyprała 

p z wszelkiej treści. Wobec powyższego zwią- 

zek Narodowy pozostał ekspozyturą: wpły- 

wów politycznych starszego Spi ieczeństwa. 

Dla informacji podajemy przemówienie dele 

gata środwiska wileńskiego: 

Nikłe rezultaty pracy. 

Przesunęły się przed nami barwne z mniej 

szym lub St patosem, wygłaszane 

sprawozdania Miejscowych Komitetów Aka- 

demickich i Naczelnego Komitetu. Jeśli ze» 

chcemy poddać analizie istotną treść tych 

sprawozdań, to poza przędzą słów o „pracy 

marodowej i Narodzie* znajdziemy rezultaty 

niezmiernie nikłe w stosunku do celów i roli 

Związku Narodowego P.M.A., w stosunku do 

zadań młodego pokolenia wolnej Rzeczypos- 

politej Polskiej. Oto szkielet pracy jest jeden 

i ten sam: sprawy personalne, bankiety, 

przyjmowanie gości zagranicznych, ołficjalne 

reprezentowanie młodzieży akademickiej na 

mniej, lub więcej podniosłych uroczystościach 

delegowanie swych członków do pracy w in- 

nych prganizacjach, a wreszcie wyrabianie 

opinii akademickiej w sprawach bieżącej po- 

lityki zewnętrznej i zagranicznej. 

l oto ma być bilans pracy młodego poko 

lenia j w tem się ma streszczać działalność s 

Rzeczypospolitej Akademickiej. A przecież 

jeżeli ta młodzież chce się ‚ wylegitymować 

obec historji musi ona być wspólnotą mo- 

ralną, która w jedności ma tworzyć życie pol 

skie i mocarstwową przyszłość. 

Polityczny charakter Związku Narodowego. 

Były jednak chwile bardziej intensywnej 

działalności, a to wówczas, gdy chodziło. o 

sprawy polityczne, o wykorzystanie stanów 

emocjonalnych młodzieży, dla takiego lub in- 

nego postulatu polityki starszego społeczeń- 

stwa. Chcę, by mnie Koledzy dobrze zrozu- 

mieli, jeżeli chodzi o zarzut polityczności. 

Mówicie, Koledzy, Kolego Prezesie NKA, 

i miejscowi prezesi w swych enuncjacjach 

oficjalnych i na wiecach o Narodzie i pracy 

narodowej, jako celu Związku. I pewnie, że 

raca narodowa w pewnym zakresie musi 
5 '© ideologją ogółu młodzieży akademickiej 

Šš nie zapominajcie Koledzy, že różne drogi 
wiodą do świetlanej polskiej przyszłości, i że 

są różne interpretacje pracy narodowej. Ka- 

żdy odłam młodzieży akademickiej na swój 
sposób rozumie dobro Polski i każdy po swo 
jemu mu służy. A wy, Koledzy, swój sposób 
ujęcia Narodu i Państwa, swoją koncepcję 
pracy narodowej narzucącie ogółowi młodzie 
ży akademickiej i w imieniu ogółu mówicie 

tak samo, jak w imieniu młodzieżyWszech- 
polskiej. Rzutujecie swój polityczny typ my- 
ślenia na całą Rzeczpospolitą Akademicką. Za 
'pominacie o tem, że nie można ideowo ma- 
joryzować że można w imieniu ogółu Polskiej 

ltodzieży Akademickiej wypowiadać, to co 
jest jej wspólnym dorobkiem duchowym, a 
nie jej części, choćby najliczniejszej. Nie mo- 
żńa moralnego autorytetu młodzieży akade- 
mickiej  dyskontować na rachunek takiego 
łub innego politycznego typu myślenia, a je- 
ŻEli to robicie, to nie dziwcie się, że część 
młodzieży akademickiej wcale mie uznaje 
Związku Narodowego a część uznając jego 
łegalność uchyla się od współpracy. 

Przychodźmy z całą dobrą wolą. Od was, 
koledzy z Klubu Narodowego, będzie zale- 
żeć czy Związek Narodowy będzie reprezen- 
tacją ogółu polskiej młodzieży akademickiej 
czy też inną odmianą obozu Wielkiej Polski. 
Baczcie więc, by Związek Narodowy który 
już faktycznie nie reprezentuje całej polskiej 
młodzieży akademickiej, nie utracił i prawnie 
charakteru ogólno-akademickiego. Sumienia 
nasze nie pozwałają nam być monopolem jed 
nej partji pofitycznej. Dlatego tak stanowczo 
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Feljefon reklamowy 
Więc jednak będziemy mieli Szopkę. Już 

robota wre w całej pełni. Pracuje Cech św. 
Łukasza, pracuje Klub Włóczęgów, a co 
ważniejsi dygnitarze tych organizacyj zapo- 

s wiadają premjerę Szopki na 2 lutego. Prem- 
jerę, to znaczy przedstawienie, na które zo 
staną zaproszeni, jedynie ci, co trafili na stół 
operacyjny Szopki oraz ci, co ze względu na 
piastowane przez się dostojeństwa winni w 
pierwszym rzędzie obejrzeć „sztukę*; dla po 
zostałych zwykłych i mniej zwykłych śmiertel 
mików — pierwsze przedstawienie się od- 
będzie 3 lutego. 

. Czy się Szopka uda? Pytanie, Ma wszel- 
kie dane po temu, aby się udać, choć z dru- 
giej strony trzeba pamiętać, iż nowy zespół 
niema jeszcze rutyny poprzedniego, który się 
obęcnie rozpadł i rozproszył po całym bożym 
świecie (Paryż — Londyn — Warszawa — 
Lwów!), — Szopkę robią ludzie przeważnie 
nowi, pełni dobrych chęci ale jeszcze mało 
zżyci z jej tempem, rozmachem. Bądź co 
bądź, dobrze jest, że Szopka będzie, i dobrze 
iest, że przyszli nowi ludzie. Ci nowi może 
długo, albo nigdy nie potrafią dorównać lu- 
minarzom poprzedniego zespoł u — Widaw- 
skiemu,  Heilmanowi,  Achremowi, Szem- 
bergowi, Malinowskiej,  Minkiewiczównie, 

„a, "_ Świętochowskiemu i 
tylu innym, ale wniosą nowe i świeże poję= 
cia i pomysły, ożywią to, co zamierało. Bo 
$zopka już potroszę się „wyszeptywała”, ży- 
ła coraz bardziej rutyną i opinją. Obecna 
wyszła bezwzględnie z tradycji dawnej, prze- 
ięła od niej mnóstwo rzeczy, możliwie jak 
najwięcej z jej doświadczenia i jej tempera- 
mentu, ale jednocześnie idzie trochę i swemi 
drogami, nieśmiało szuka własnego oblicza. 
Jeżeli tego oblicza w tym roku nie znajdzie, 

* to mamy przecie przed sobą jeszcze i rok 
1931 i 32 i 33... mamy czas. Teraz nie zo» 
staje nam nic innego jak czekać, a gdy się 

śtuż doczekamy 3 lutego, udać się „w wia. 
domym kierunku* — do lokalu Ogniska Aka. 
demickiego i fam się przyjrzeć wyczynom 
nowych szopkarzy. 

,ymczasem, nim jeszcze nie nadszedł ów 
termin, szukajmy sobie innych emocyj, natu- 

ralnie przedewszystkiem emocyj, dostosowa- 
nych do epoki, w której żyjemy — karna. 
wału. 
„A więc — bale. Najbliższe i uczuciowo. i 
i czasowo naszym akademickim sercom" to 
chyba bal rolników (18 bm.), prawników (26 
b.m.) — a wreszcie — bal Włóczęgów (1 lu 
tego). Bal? Właściwie trudno nazwać to ba- 
łem w wykwintnem tego słowa znaczeniu, a 
więc: fraki, wytworne toalety, wysoki prote. 
ktorat, listy gospodyń... włóczędzy mniej się 
o to troszczą — chodzi im tylko o to, by 
się ich goście mogli dobrze wybawić, wy- 
tańczyć, aby jm było swojo i wesoło. Goś- 
cie to doskonale rozumieją i dlatego frekwen 

4 cji na balu Włóczęgów można chyba jedynie 
zarzucić nadmiar — nigdy niedomiar. W ro- 
ku biežącym „miarodajne sfery włóczęgow- 
skie“, a, więc „specjalnie wyłoniona komisja 
balowa” (nie mieszać z komitetem do 
walki z włóczęgostwem), dokładają wszel- kich starań aby i niebezpieczeństwu przelud 
nienia zaradzić, zostaną więc poprostu — ró 
że bez kolców. Przyjdziemy, zobaczymy, jak 
to się im uda. Wyga. 
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domagamy się gwarancyj apolityczności zwią 
zku Narodowego. 

Wadliwa struktura Rzeczypospolitej Akade- 
mickiej. 

Nie winię personelu składu NKA i MKA 

o tak szczupłą działalność Związku Narodo- 
wego i jego charakter polityczny. Piętą A- 
chillesową „Związku Narodowego jest jego 
struktura organizacyjna i jego ideowe zało- 
żenia, streszczające się w wyłącznie repręzen 

tacyjnym jego charakterze. Aby to zrozumieć 

trzeba znać historję wznoszenia budowli or 
anizacyjnej Rzeczypospolitej _ Akademickiej 

Budówańo ja od dołu w miarę aktualności 
poszczególnych potrzeb powstawały Bratnie 
Pomoce, Koła Naukowe Prowincjonalne i 
Sportowe. Improwizowało się, robiło się na 
poczekaniu i w każdem środowisku stosunki 
układały się odmiennie. Nie było planu zgóry 
nie było racjonalnego przeprawadzenia podzia 
łu kompetencji i naukowej organizacji pracy. 
Na skutek tego powstała pstra mozaika naj- 
przeróżniejszych organizacyj, wchodzących 
sobie wzajemnie w drogę, rozpraszających 
majątek akademicki na drobne sumki, chwy 
tających się za nieswoje i chcących każda z 
osobna odegrywać decydującą rolę w życiu 
akademickiem. By się 0 tem przekonać wy- 
starczy przyjrzeć się stosunkowi w poszcze- 
gólnych środowiskach Kół Naukowych i Pro 
wincjonalnych do Bratnich Pomocy, a tych 
ostatnich do organizacyj pomocy młodzieży 
akademickiej starszego społeczeństwa. 

I tę pstrokaciznę różnych „suwerennych 
ARCI i organizacyjek mechanicznie 

sklejono w jedną całość Związku Narodowe- 
go, opierając go jeszcze w dodatku o pięcio- 
przymiotnikową demagogję ogólnopolskich 
wyborów na zjazd. 

I cóż dziwnego, że ta mieszanina koncep 
cji Związku Związków z parlamentarną de- 
mokracją w wyniku wniosła do życia akade- 
mickiego zamiast organicznej hierachji jesz- 
cze większy chaos i zawiesiła naczelne wła- 
dze akademickie w powietrzu. Organizacje 
kłócą się o swe kompetencje nie uznają, lub 
uznają zależnie od swej dobrej woli Żwią- 
zek Narodowy, bo niema żadnej więzi praw- 
nej A nimi, a Związkiem, garstką aus 
gurów z NKA reprezentuje, a szare rzesze 
akademickie rzucane są od czasu do czasu 
falami roznamiętnionej agitacji. I od czasu 

SŁOW © 

Akademicka Wolna Trybuna 
0 naprawę usfroju Rzeczypospolitej Akademiekiej 
Przemówienie kol. Henryka Dembińskiego na zjeździe akadenńckim w Warszawie w dn. 

6 gru 29 roku. 

do czasu biorą udział w manifestacji łub wie- 
cu. I tak ideał wielkiej rodziny akademickiej 
która hierarchicznie uporządkowana obejmuje 
w twórczej pracy ogólnopaństwowej przy 
swych warsztatach zawodowych wszystkich: 
od szarego studenta do prezesa NKA, staje 
się w takich warunkach mitem. Istnieją 0- 
bok siebie 3 niezależne organizacje, które ma 

ją zupełnie ten sam substrakt członkowski, 
ten sam zasięk organizacyjny, zasięk na ca- 
łą młodzież. Śą to Bratnie Pomoce, Koła Na- 
ukowe i Komitety Akademickie. Ich odręb- 
ność organizacyjna pociąga za sobą potrójne 
koszta administracyjne kłótnie kompetencyj- 
ne i rozstrzelenie energji sił i czasu. Czyż 
nie trzeba by było tego scementować, czyż 
nie trzeba zamienić te organizacje w jeden 
organizm, któryby nie krępując autonomii 
poszczególnych dziedzin pracy, żył pełnią ży- 
cia akademickiego. 

Rodzina Akademicka a Koło naukowe. 

A przecież Rzeczpospolita Akademicka— 
td nie mechaniczny zlepek ekspozytur |parx 
tyjnych starszego społeczeństwa, kupczących 
sumieniem akademika, to — wielka duchowa 
spólnota tych, co mają w życiu nieść coś 
nowego. Produkcja w najszerszem znaczeniu, 
czy to produkcja intellektu, czy walorów spo 
łecznych, czy radości i piękna musi być ha- 
słem całej młodzieży akademickiej, a tego 
nie da parlamentarna demokracja Związku 
Narodowego. 

Trzeba wpoić w akademika przekonanie, 
że jego kolega z ławy uniwersyteckiej, jest 
mu bliższy duchowo, niż najbliższy nawet 
przyjacie! polityczny ze starszego społeczeń- 
stwa, a do tego trzeba usunąć Rousseau'a, 
Locke'a i t.p. z życia akademickiego. 

A jeżeli chcemy lepszej przyszłości, mim 
simy się zwrócić do idei dziś tryumfalnie 
wchodzącej w życie, idei soidaryzmu, syndy- 
kalizmu, czy jak go kto tam nazwie. W życiu 
aka: i organizacja, która najpełniej 
ujmuje akademika w jego najszlachetniejszej 
twórczej postawie, bo w pracy „aukowej, 

izacja zawodowa — Koło Nauko- 
we. Prz ez nie akademik winien wchodzić 
do Rzeczypospolitej Akademickiej i przez mie 
w niej 

Pozytywny projekt p na Komisji, 
teraz chcę tylko, by koledzy uświadomili so- 
bie, że czas już zerwać z bezpośredniością 
zebrań walnych i pięcioprzymiotnikowemi wy 
borami, a przystąpić do korporacyjnej Soli- 
darystycznej przebudąwy Rzeczypospolitej 
Akademickiej. 

Zjezdy warszawskie dały zbyt wiele ma- 
terjału do M byśmy mogli je omówić 
w jednej Wolnej Trybunie. Dlatego wprowa- 
dzamy stałą rubrykę „Ze zjazdów”, w której 
będziemy poruszać wszelkie sprawy związa 
ne ze Zjazdami. 

CENTRAL. ZWIĄZEK KÓŁ NAUKOWYCH 

W dniach 15 i 18 grudnia ubiegłego roku 
Warszawa gościła liczne grono młodzieży a- 
kademickiej ze wszystkich środowisk. Obra- 
dowałł Sejm Rzeczypospolitej Akademickiej, 
Ogólnopolski zjazd Związku  Narodojwego. 
Równolegle zaś odbywały zjazdy poszczegól 
nych związków centralnych. A więc: sesja 
Rady Delegatów Ogólnopolskiego Związku 
Bratnich Pomocy, Rada Naczelna Centralne- 
go Związku Kół Naukowych. Konferencja 
porozumiewawcza prezesów kół prowincjo- 
nalnych. Jednocześnie jako manifestacja prze- 
ciw związkowi Narodowemu zebrał się Il-gi 
Kongres Młodzieży Demokratycznej. Po zam 
knięciu Ogólnópolskiego zjazdu obradowała 
Rada Naczelna „„Odrodzenia*. 

Najgorzej rzecz się przedstawia z temi 
najogólniejszemi zjadami. Nie miałem sposob 
ności zetknąć się bliżej ZE zjazdu 
Bratnich Pomocy ale zjazdy ZNPMA i CZKN 
zrobiły na mnie wrażenie, mówiąc poprostu 
„wielkiego zawracania głowy”. Zarówno or- 
ganizacja tych zjazdów jak wyniki obrad i 
działalność zarządów, którym udzielono abso- 
lutorjum, mogą być chyba przykładem, jak 
tych rzeczy właśnie nie należy robić. My de- 
legaci z prowincji zamiast się czegoś nauczyć 
przyjrzeć się wzorom i przykładom innych w 
większości wypadków moglibyśmy jedynie 

"nabrać szczyptę doświadczenia, że nie nale- 
ży ufać ani zbytnio polegać na sprawności i 
zdolności do pozytywnego czynu tych ogólno 
polskich organizacyj - nadbudówek. 

Przekonaliśmy się wręcz o szkodliwości 
jakichkolwiek ograniczeń autonomiji miejsco 
wych organizacyj na rzecz centrali. Więcej 
powiem, ograniczenie takie i poddanie się 
Ee Ewa centrali magłoby się w obecnej 
chwili stać czynnikiem destrukcji i osłabie- 
niem poczucia obowiązku organizacyjnego, 
bo bliższa styczność z bałaganem i bezła- 
dem rzecz jasna o ile w silniejszych naturach 
wywołuje reakcję i chęć reformowania o tyle 
słabsze zniechęca j zaraża niedbalstwem. Że 
słowa bałagan i bezład nie są przesadą niech 
świadczą choćby takie szczegóły ze zjazdu 
CZKN: ‚ 

„ 1) Žadne posiedzenie plenarne ani komi- 
sjinie rozpoczęło się w terminie z góry okre- 
BA i w programie przewidzianym. 

2) W ciągu dwóch dni 16 i 18 grudnia 
na 8 godz. obrad plenarnych 7 z nich poświę- 
cono na jałową dyskusję o działalności Za- 
rządu CZKN, który, mówiąc z całą ścisłoś- 
cią nic nie robił, a w ciągu jednej godziny u- 
chwalono statut nowy 1 szereg a 
komisyj. Pozatem te 7 godzin dyskusji no- 
siło obrzydliwy wiecowy charakter — uroz- 
maicony rozmaitemi wycieczkami osobiste- 
mi, oświadczeniami i t.p. a raz nawet gdy 
stronnicy ustępującego zarządu zauważyli, że 
są w mniejszości na sali i z tej racji za- 
rząd może otrzymać niezbyt zaszczytne abso 
lutorjum, posunęli się oni do tak mało zaszczy 
tnego manewru jak opuszczenie sali celem 
zerwania statutowego quorum. 

3) sposób prowadzenia ksiąg kasowych 
wprost dziecinny. $ 

4) Koła naukowe, będące członkami zwią 
zku z wyjątkiem 10 proc. najwyżej, zalegają 
w poż składek od 3 i pół lat, lub nau 
wet, co prawdopodobniejsze, składek tych ni- 
gdy nie płaciły. : 

Jak można wymagać, aby po zetknięciu 
się z tem wszystkiem, co przecież trwało trzy 
i pół lata i na co zarząd nie umiał lub nie 
chciał nic zaradzić ktoś z delegatów jakie- 
gokolwiek zdrowomyślącego koła naukowego 
nabrał szacunku do centrali i przeświadcze- 
nia, że składki należy płacić, a polecenia wy 
konywać. 4 

jedyną rzeczą, jaką się da pojwiedzieć na 
obronę tak doszczętnie skompromitowanej or 
ganizacji, jak CZKN, po ostatnim zjezdzie to 
chyba to, że organizacja ta chwilowo wogó- 
le mało jest potrzebna i że wskutek tego 
nieróbstwo jej mało szkody przynosi. 

Wszystkie Koła Naukowe razem wzięte 
bez podziału na jakiekolwiek gałęzie specjal 
ne, mają ze sobą tyle wspólnego, co. wogóle 
ogół studjującej młodzieży akademickiej — 
reprezentacja interesów wobec społeczeńst- 
wa, rządu i zagranicy zmonopolizowanie sta 
rań o praktyki, statystyki, informacje i bodaj 
wszystko. Nawet, gdyby było cóś jeszcze, 
coś nadto wystarczy do tego jedna sprawnie 
działająca, ogólnopolska, akaiemicka centra 
la. Jednolitość taką zredukowałaby ilość kosz 
townych i żle organizowanych zjazdów. po- 
zwoliłaby wyzyskać wszystkie siły twórcze 

    

jakie są w społeczeństwie akademickim dla w 
zgodnego zespolonego działania i oderwałaby 
te siły od terenów politycznych tak wyja - 
łowionych i koszlawiących dusze młodych. 

Inaczej mówiąc nie powinny istnieć obok 

siebie Ogólnopolski Związek Kół Naukowych 
— organizacja fikcyjna i Naczelny Komitet 
Akademicki — jako zakład do wyrabiania 
zawodowych politykierów, ale jakaś jedna 
ogėlnopaiska akademicka organizacja, która« 
by przyjęła na siebie obowiązek czuwania 
nad wszystkiemi sprawami, jakie obchodzą 
ogół akademicki i nie wchodzą w zakres 
dziatania Bratnich Pomocy. 

Gdy nastąpi wreszcie ta niezbędna reor- 
ganizacja na terenie ogólnopolskim wówczas 
być może nadejdzie chwila że wszystkie zja 
zdy akademickie, nie tylko gorzkie doświad 
czenia będą dawały swym uczestnikojm, ale 
naprawdę staną się czynnikiem zespalającym 
i potęgującym wysiłki młodego pokolenia 
przyczyniając się do jego wychowania w 
poczuciu łączności państwowej i narodowej. 

Józef Święcicki. 

OŚWIADCZENIE 

Na artykuł kol. Wierzbickiej „A jednak 
prostujemyj* odpowiedział w „Życiu akademi- 
ckim* z „Dziennika Wileńskiego" kol. J. Cie 
szewski. Jak odpowiedział —tak odpowiedział 
— mniejsza z tem. Zakończył swój artykuł 
tak: (cytujemy dosłownie) „Wszystko było- 
by w porządku gdyby nie dopisek redakcji 
— to zn. redakcji Wolnej Trybuny— dopisek 
nasz. — Kapitalny jest organ 4-ej brygady, 
gdy usiłuje nas uczyć jak mamy polemizo- 

  

  „Ci, których argumentem jest wdzieranie 
się uzbrojonej bandy do mieszkania, porywa- 
nie ludzi i wywożenie ich po skatowaniu za 
rogatki miejskie, niech lepiej nie uczą innych 
wersalskich form polemiki ideowej”. 

Kol. ]. C. pisał prawdopodobnie swój ar 
tykuł zupełnie poważnie ; chce prawdopodob 
nie, byśmy mu odpowiedzieli poważnie. To 
też ze śmiertelną powagą składamy poniższe 
oświadczenie: 

„My niżej podpisani członkowie redakcji 
Wolnej Trybuny w imiz prawdy oświadcza. 
my, że nigdy nikt z nas nie wdzierał się do 
cudzego mieszkania zwłaszcza w uzbrojojnej 
bandzie, że nigdy nie porywaliśmy ludzi, że 
nigdy nie katowaliśmy [udzi ani wywozi. 
iśmy ich za rogatki miejskie, —° 

Redaktor: (—)Antoni Gołubiew, sekretarz 
redakcji (—) Halina Lenkówna, członkowie 
redakcji: (—) Teodor Bujnicki, Wojciech 
Dąbrowski, Henryk Dembiński Józet Święcic- 
ki, Janina Wierzbicka. 

ZY WIECIE... 
. «że Koła Naukowe weszły w nowy okres 
intensywnej pracy urządzania szeregu balów, 
zabaw, wieczarków, sobótek, balików, kinder 
balów i t.d. i t.d. ...że dziedziniec Skargi roz- 
brzmiewa skargami wielomiljonowych rzesz 
akademickich chcących się przedostać na dzie 
dziniec Sarbiewskiego. Wobec tego, że. drzwi 
są zamknięte, a przez powstałą w nich szpa- 
rę może się przecisnąć jedynie kol. Dorek 
Bujnicki, członkom kół Prawników, Poloni. 
stów i in. uniemożliwiono) całkowicie dostęp 
do sał wykładow ch. Jak przypuszczają zna 
wcy, fakt ten wpłynie ujemnie na frekwencję 
wykładów zaś dodatnio na frekwencję w lo- 
kalach kół. 

„že wstrząsane walkami wewnętrznemi 
Koło Polonistów, celem przeniesienia tych 
walk na teren bardziej pod względem etycz- 
nym nieszkodliwy, sprawiło sobie szachy. 

..że chór akademicki, mając dosyć wiel. 
komiejskiego życia, w którego wirze musiał 
zbyt cienko śpiewać usuwa się w zacisze 
Nowej Wilejki, aby tam wystąpić na uroczy- 
stym obchodzie powstania styczniowego. Cie 
mną stroną sprawy jest w Nowej Wilejce 
brak recenzentów. W związku z tem redak- 

cja Wolnej Trybuny zamierza podobno za- 
angażować recenzenta muzycznego, któryby 
omawiał wyłącznie występy Chóru Akade- 
mickiego. , 

2е w ostatnim „Žyciu Akademickiem“ 
(Dziennik Wileński nr. it z dn. 15 stycznia 

br.) kolega, tworzący pod pseudonimem 
„Sic , „zjadł* (jak to się mówi) kol. Henryka 
Dembińskiego, przymówiwszy mu szpetnie 
od młodego wieku. W związku z tem niektó- 
rzy twierdzą, że kol. Sic jest ludożercą i ja- 
da w szczególności kotlety z niemqwiąt. 

    

    

  

DEKLARACJA ZEBRAŃ WALNYCH I 
PIĘCIOPRZYMIOTNIKOWA DEMA- 
GOGJA ZJAZDU OGÓLNOAKADE- 

MICKIEGO. : 

Są to jeszcze szczegóły w porównaniu z 
ważniejszą wadą. Oto dziś pomiędzy 

chołkami Rzeczypospofitej Akademickiej 
a rzeszą akademicką, jest przepaść. Zarów 
no zarządy Brat. Pom. jak i Władze związku, 

powtarzam, wiszą w powietrzu. Pod niemi 
łachy. piaszczyste, rzucane podmuchami de- 

    

/ 

-Rzform Rolnych 

Sprawa „Rolbanku”. 

W trzecim dniuj procesu b. dyrektorów 
Wileńskiego Banku Rolniczo-Przemysłowe- 

  

-go Sąd wysłuchał przemówień rzeczoznaw- 
ców-buchalterów pp. ]. Brzozowskiego i L. 
Luniewicza, którzy przez dłuższy czas Za- 
"poznawali się z materjałem dowodowym w 
tej sprawie. 

Po wysłuchaniu przemówień rzeczo- 
znawców Sąd udziela głosu oskarżycielowi 
publicznemu wiceprokuratorowi 'Zahorskie- 
go, który w przemówieniu swem podkreśla 
ważniejsze punkty oskarżenia domagając 
się w konkluzji ukarania oskarżonych jako 
winnych tych wszystkich przekroczeń i na- 
dużyć o jakich mówiono przez dwa dni w 
Sądzie. 

Z kolei przemawisli obrońcy oskarżo- 
nych adwokaci: Szyszkowski, Jasiński, 
Kiersnowski i Florczak. 

Wyrok z powodu przeciągnięcia się 
obrad do późnej godziny ogłoszony zosta- 
nie zapewne dopiero dziś. (y) 

Akt łaski dla zwyrodniałego 
zbrodniarza. 

„Stosunkowo niedawno pisaliśmy o pro- 
cesie sądowym, w którym na ławie oskar- 
żonych zasiadł 19-letni chłopiec wiejski 
Adam Koleśnik oskarźony o zamordowanie 
macochy oraz bestjalskie utopienie w stu- 
dni trojga maleńkich dzieci. przyrodnich 
braci i siostrę. 

Zbrodniczy ten czyn podyktowany zo- 
stął chęcią zysku, gdyż Koleśnik* myślzł 
w ten sposób pozbyć się współpretenden- 
tów do gospodarstwa pozostałego po ojcu. 

Nie będziemy tu podawali opisu całej 
zbrodni ograniczając się do zaznaczenia, iż 
Sąd Okręgowy uznał karę śmierci przez 
powieszenie za odpowiednią w stosunku do - 
tego przestępstwa. 

Wówczas Koleśnik nie przyznawał się 
do winy. Obecnie zmienił en zeznania i 
oświadczył co następuje. 

W trakcie jednej z wielu kłótni z ma- 
cochą zdenerwowany uderzył ją kilkakrotnie 
w głowę szpadlem. 

Po dokonaniu tego Koleśnik ukrył się, 
a kiedy wrócił dowiedział się od brata, że 
macocha zmarła. 

Ponieważ jedno z dzieci fbyło świad- 
kiem zabójstwa zabójca postanowił zgła- 
dzić je i w tym celu zakradł się w nocy, 
do izby wyniósł śpiące dziecko i wrzucił 
do studni. Po krzyku dziecka które obu- 
dziło się w ostatniej chwili zorjentował się 
że pociemku wziął nie to dziecko wrócił 
więc ponownie do izby i wziął „właściwe”. 

Po utopieniu dwuch Ęstarszych chłop- 
ców (6i 4 lata) wrócił; jeszcze po 9 mie- 
sięczną dziewczynkę. Tą też wrzucił do 
studni. у 

Zabėjca nie bardzo'umie sobie zdać 
sprawę dlaczego popełnił zbrodnię. Robi 
on wrażenie, niedorozwiniętego umysłowo 
i to zapewne zadecydowało, że Sąd Apela- 
cyjny uznając go winnym popełnienia po- 
twornej zbrodni, skazał na bezterminowe 
ciężkie więzienie darowując tem samem 
życie. (y)” 

  

Posiedzenie Wojewódokiej Rady Naprawy 
Uktrojn: Rolnego 

Pod przewodnictwem p. wojewody 
Raczkiewicza i w obecności delegata Mia. 

nacz. wydziału . scalenio- 
wego p. A. Naleszkiewicza odbyło się po- 
siedzenie Wojewódzkiej Rady Naprawy 
ustroju rolnego. 

Po zagajeniu przez p. Wojewodę zabrał 
głos prezes Okr. Urz. Ziemskiego p. S$. Łą- 
czyński obrazując całokształt prac dokona* 
mych w zakresie przebudowy ustroju rolne= 
go na terenie naszego województwa. Mów- 
ca posługiwał się w przemówieniu swem 
danemi cyfrowewii oraz wykresami. 

Po referacie zabrał głos p. dyrektor 
Maculewicz, informując zgromadzonych o 
akcji kredytowej Wileńskiego Oddziału Pań: 
stwowego Banku Rolnego w związku z pro- 
wadzoną przez urzędy ziemskie komasacją 
i parcelacją, Następnie odbyła się dyskusia. 
W czasie dyskusji członkowie Rady zaak- 
centowali wybitną inicjatywę ustawodawczą 
i racjonalny kierunek nadany pracom urzę” 
dów ziemskich przez Ministerstwo Reform 
Rolnych oraz podkreślili sprawność wyko- 
nawczą urzędów ziemskich na terenie woj. 
wileńskiego. Po odbytej dyskusji Wojewódz 
ka Rada Naprawy Ustroju Rolnego jedno= 
giośnie przyjęła w formie opinji zgłoszone 
w toku dyskusji wnioski w sprawie ko 
nieczności zrealizow nia zasad dekoncent- 
racji, nowelizacji ustawy scaleniowej, му 
datniejszego zwiększenia personelu tech- 
nicznego i komisarskiego w urzędach ziem- 
skich, roztoczenia szerszej, opieki nad go- 
spodarstwami scalonemi, przyjścia z pomo- 
cą ze strony urzędów ziemskich gospodar- 
stwom meljorowanym przez przeprowzdze- 
nie podstawowych upraw mechanicznych 
zmeljorowanych gruntów, zwiększenia wy 
dajności prac sił instruktorskich oraz w 
sprawie konieczności wydania ustawowego 
przymusu przenoszenia siedzib przy sczla” 
niu gruntów. Prócz tego Wojewódzka Rada 
Naprawy Ustroju Rolnego po wysłuchaniu 
projektów planu parcelacyjnego na rok 1931 
(w odniesieniu do gruntów prywatnych) wy- 
dała opinię, że do planu parcelacyjnego 
zgodnie z wnioskiem prezesa Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego w Wilnie należy zapro- 
jektować 18 000 ha z zaliczeniem na poczet 
tego planu nadwyżki osiągniętej z wykona- 
nego planu na rok 1930. (y) 

magogji takiego, lub innego ugrupowania po 
litycznego. 

Znaną już groteską są zebrania walne 
Bratnich Pomocy, gdzie przeszło tysięczny 
tłum, czeka jedynie na to, by zależnie Od 
swych sympatyj politycznych wybrać taki, 
lub iny zarząd. Sprawozdania i dyskusje, są 
tylko teatralnym rekwizytem rozgrywki par- 
tyinej. 

I gdzież tu można mówić o wychowaniu 
przyszłej elity Narodu, gdy życie publiczne 
akademika opiera się na moralności ulotek i 
pałki. I przyznacie mi Koledzy, że, by zdobyć 
większość na zjeździe, trzeba jednak drogo 
za nią moralnie zapłacić. Wymaga to nie 
jednego kompromisu etycznego. w takiej 
atmosferze, wy chcecie wychowywać zdro- 
wy i silny moralnie Naród? Jest to albo nie- 
porozumienie, aibo zakłamanie się. 

"Dziwna rzecz, że gdy niemal w całej 
Europie legenda o pięcioprzymiotnikowej de 
magogji rozchodzi się po kościach, gdy demo 
kracja parlamentarna ze swą zasadą arytme- 
tycznej większości bankrutuje młodzież aka 
emicka jest bastjonem utopji Rousseau i je- 

go epigonów, — bo czem, jeśli nie rządami 
bezpośredniemi tłumu, jeżeli nie ochlokra 
cią są 
wiece? 

A zjazd Ogólnopolski z pięcioprzymiotni- 
kowemi wyborami to przecież Rousseau we 
wszystkich swoich konsekwencjach. I tak za. 
wsze, tak i w życiu akademickiem parla- 
mentarna demokracja mści się. Mści się, bo 
zatruwa młodą duszę jadem partyjnych nie 
nawiści starszego społeczeństwa, bo zabija 
ideę rodziny akademickiej. 

Walka o mandaty, a nie produkcyjna pra- 
ca przy swych warsztatach nadaje ton ro- 
bocie akademickiej. 

zebrania walne Bratnich pomocy i 

  

  

CZWARTEK 

16 oziš Wschód sł. g.7 m 738 
Marcelego Zachód sł. g. 15 m. 52 

Jutro 

Antoniego     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S.b. w Wilnie 

z dnia 15 — I 1930 r. 

) 710 

Temperatura \ 4. 1eC 
średnia j 

Cišnienie 
šrednie w mm 

Temperatura najwyższa: |- 2C. 

Temperatura najnižsza: OSC. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: stan staly, 

Uwagi: pochmurno, 

) Południowy 

  

URZĘDOWA 

— Pan wojewoda powrócił. Pan wo 

jewoda E ono, e BI e w 

zawie, raca dziś rano M b 

e: a) zjazd komendantów powiatowych 

W Święcianach odbywa się zjazd komendan- 

tów policji z s Wa powiatów 

į dztwa wileńskiego. 

wale ie bierze udział komendant wo 

jewódzki pa ZE są sprawy Orga- 

izacyjne i bezpieczeństwa. 
oz (a) Prolongata pozwoleń na broń. 

Dowiadujemy się, że prolongowanie zezwoleń 

na broń palną będzie uskuteczniane przez 

wileńskie Starostwo Grodzkie poczynając od 

dnia 20 b. m.. 5 A 

Wzorem lat ubiegłych formalności zwią 

zane z prolongowaniem tych zezwoleń będą 

uskuteczniane według kolejności numerów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 0d rof. L. Kozłowskiego. Do- 

Ls i w dniach najbliższych 

przyjeżdża do Wiłna znany w świecie nalie 

kowym archeolog i prehistoryk, rofesor Um 

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, dr. 

Leon Kozłowski w celu wygłoszenia drugie- 

o z kolei odczytu zorganizowanego przez 

Koto Medyków — z cyklu „O pochodzeniu 

człowieka”. <A 

Odczyt będzie nosił tytuł: „Początki kule 

tur ludzkich” j zostanie wygłoszony w nie- 

dzielę 19 b. m. o godz. 18 w sali Śniadeckich 

U.S.B. ^ $ 
Nie wątpimy, że zarówno osoba prele- 

genta, jak i ciekawy temat odczytu wzbudzą 

zrozumiałe zainteresowanie. 

to — (y Walne zebranie członków pocz 

wego z P.W. i W. F. W dniu 12 b.m. 
w lokalu P. i T. o się walne zebranie 

wileńskich członków P.W. i W. F. Obradom 
przewodniczył major rez. p, E. Kozłowski. 

Po krótkiem przemówieniu powitalnem wy= 

głoszonem przez viceprezesa inż. Nowickiego 
"zabrał głos insp. Ożdżyński aby złożyć Spra- 

wozdanie z działalności związku w imieniu 
tymczasowego zarządu związku. 

Z przedstawionych danych  statystycz= 

"nych wynika, że związek liczy ogółem 

członków w tem 250 czynnych członków, 
kompletnie umundurowanych. | 3 

Nad sprawozdaniem rozwinęła się dłuż- 
sza dyskusja, w której zabrało głos szereg 

osób. 
Sprawozdanie kasowe „złożyła p. Stasia 

kówna, wykazując w dochodach kwotę 
12.907 zł. — w rozchodach 12877 zł. 

W wyniku wyborów nowy zarząd związ 
ku ukonstytuował się w sposób następujący: 
prezes mjr. E. Kozłowski, wiceprezesi T. Bro 
żek, T. Pasowski, sekretarz W. Tubielewicz, 
skarbnik Z. Ptaszyński. 

Na wniosek przewodniczącego zebranie 
wyraziło podziękowanie tymcą, ' zarządowi 
oraz uchwaliło wysłać depesze hołdownicze. 

— (k) Z parafji po-l dyńskiej. Ze 
branie konferencji męskiej św. Wincentego 
a Paulo odbędzie się w piątek 17 stycznia o 
godz. 7 wiecz w sali Ligi Saale 

11 — (k) Z žycia stowarzyszeń M.P. W 
niedzielę, dnia 19 stycznia o godz. 3.30 p.p. 
odbędzie się zebranie plenarne stowarzysze= 
nia M. P. Żeńskiej, działającej przy parafji 
Niepokalanego Poczęcia N. M. P.. 

Dnia 19 stycznia zaraz po nieszporach 
odbędzie się zebranie niewiast katolickich 
parafji Wszystkich Świętych. 

Ze branie stowarzyszenia niewiast kato| 
lickich parafji św. Ducha odbędzie się o 
godz. 6 wiecz. 19 stycznia. 

RÓŻNE 

— (a) Przegląd autobusów. W dniu 
wczorajszym na placu Katedralnym koło 
gmachu wojewódzkiego, komisja techniczna 
dokonała przeglądu autobusów. 

Zbadano około 50 maszyn, które w swo 
im czasie zostały wycofane z obiegu z po- 
wodu licznych braków, natury technicznej, 
jako też z racji nieestetycznego wyglądu 
zewnętrznego. 

— (a) Wykupywanie patentów. Na sku- 
tek interwencji sfer handlowych władze skar 
bowe wyjaśniły, że kara za zwłokę przy 
wykupywaniu patentów handłowych i świa 
dectw liczy się dopiero po 14 dniach od dnia 
wyznaczonego, sjako ostateczny termin wyku 
pu tych patentów i świadectw. Wobec tego 
że l4-dniowy termin minął wczoraj więc 
przypadające kary będą obliczane poczynając 
od dnia dzisiejszego. ‹ 

— (a) Oficerowie policji będą umieli 
kierować samochodanć. Komenda policji wy 
chodząc z założenia, że umiejętność prowa- 
dzenia samochodu dla oficera policji będzie 
mu nieraz potrzebne, podczas służby, posta- 
nowiła zorganizować specjalny kurs. samo- 
chodowy dla wszystkich wyższych funkcjom 
narjuszy policji m. Wilna. Kurs będzie pro- 
wadzony przez wykładowców prywatnych 
szkół kierowców samochodowych. 

— (a) Nowy urząd skarbowy. W naj- 
bliższym czasie w  Szczutzynie zostanie 
otwarty urząd skarbojwy. , Narazie czynna 
tam jest ekspozytura skarbowa. 

(a) Propaganda oszczędności. Kura- 
torjum okręgu szkolnego wileńskiego wyde- 
legowało na teren powiatów swego delegata 
który ma za zadanie propagandę wśród miej 
scowej ludności potrzeby czynienia oszczęd- 
ności. 

‚ — (y) W Wilnie powstaje wytwórnia 
filmowa. Jak się dowiadujemy, grupa  mło- 
dych finansistów nosi się w Wilnie z zamia- 
rem zorganizówania dużej wytwórni filmo- 
wej. 

Kto będzie głównym reżyserem tej im- 
prezy nie zostało jeszcze ustalone jakkolwiek 
przyszli właściciele wynajęli już atelier, Ści- 
ślej mówiąc gmach jednej z wielu nieczyn- 
nych fabryk w Nowej Wilejce. 

'|Brakuje w Wiłnie kapitałów na prowa- 
dzenie przedsiębiorstw handlowych i przemy 
słowych, może nie zabraknie ich na kinowy- 
twórnię, Ю 

BALE I ZABAWY. 

— Kolo Matemat-Fizyczne sł. U.S.B. 
urządza w sobotę dn. 18 stycznia r. b. pierw 
szą sobótkę karnawałową w sali „Ogniska 
Akademickiego" (Wielka 24). Początek o 

roszeniami, które można nabyć w lokalu 
Kota (Zamkowa) codziennie godz. 1—2. 

— Zabawa dla dzieci. Przedszkole Pol. 
Macierzy Szk. im. Sienkiewicza, zwyczajem 
lat ubiegłych, organizuje w niedzielę 19.1. © 
godz. 5 i pół wiecz w sali gimn. im. Lelewe- 
la (Mickiewicza 38) wielką zabawę @а 
dziatwy w wieku przedszkolnym. Niehc mi- 
lusińscy stawią się jaknajliczniej — ubawią 
się doskonale. Gry ruchowe pod dźwięki 
orkiestry dętej. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś uka 

że się po raz drugi nadwyraz efektowna 
baśń Gozziego „Księżniczka chińska Turan- 

dot“ z muzyką Bussoniego opracowaną przez 
K. Meyerholda. Pierwsze przedstawienie tej 
sztuki odniosło wielki sukces artystyczny i 
wywołało entuzjazm publiczności. Świetne 

wykonanie oraz malownicza wystawa  we- 
dług projektów Rączewskiej, Zelwerowiczów 
ny i Ziembisiieg 0; tworzą prawdziwie arty- 
styczną całość. Reżyserja sztuki spoczywa w 
rękach Zygmunta Nowakowskiego, 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś grana 
będzie w A ciągu doskonała TE 
Pagnola „Pan Topaz” w przekładzie A. Za- 
górskiego w wykonaniu WYDRA. 
sił zespołu z Janiną Werniczówną, Karolem 
Wyrwicz-Wichrowskim i Ryszardem Wasi 
lewskim w rolach głównych. Wytworna i 
głęboko przemyślana ga artystów zyskała 
uznanie i poklask publiczności. Opracowanie 
reżyserskie Ryszarda Wasilewskiego. 

P: tawienia dniowe. Nie- 
dzielne przedstawienia popołudniowe po ce- 
nach zniżonych wypełni w teatrze na Pohu- 
lance „Rewja Noworoczna'”, w teatrze Lutnia 
„Mysz kościelna* Fodora z A. Zelwerowi- 
czem w roli głównej. 

— „Królewicz Rak". Wobec nadzwyczaj 
nego powodzenia, jakiem cieszy się baśń lu 
dowa Wandy  Stanisławskiej „Królewicz 
Rak' dyrekcja teatru wystawia jeszcze tę 
sztukę dwukrotnie w sobotę 18 b. m. o godz. 
3 m. 30 p.p. oraz w niedzielę 19 b. m. e 
godz. 12 w południe. 

CO GRAJĄ W KINACH: 
Słońce — Nieludzka. 

Heljga Kobi a z 
05 — na księżycu. 

Lux Męż — Mężczyzna z 
Światowid — Kwiat nocy z Polą Negri. 
Wanda — Życie i przyszłość kobiety. 
Piccadilly — Tancerka z Moskwy. 
Kino Miejskie — Jego chłopiec. 
Ognisko — Ta, która się sprzedała. 

  

GD REDAKCJI „SŁÓWKA* 
Przypominamy ym: 

telnikom, że w dniu dzisiejszym od go 
dziny 12 do 2 p.p. i 
dakcji „Stowa“, Mickiewicza 4, rozda- 
nie nagród za rozwiązanie lek 
Konkursu Gwiazdkowego. Mądre Głów 

ki, którym przypadły w udziale nagro- 
dy proszone są o zgłoszenie się do 
Redakcji w wymienionych godzinach. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

c) w; za dobę. Za czas od 14 
do 15 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
mieście ogółem wypadków. W tej liczbie 
było: kradzieży 4, przywłaszczeń 2, zakłó- 
cen spokoju i nadużycia alkohołu 17, prze- 
kroczeń An za: 28. Reszta wy 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Tragiczna śmierć w opa 
rach trującego dymu. Wczoraj w 
południe jeden z lokatorów domu 
Nr. 12 przy ulicy Młynowej przecho- 
dząc przez podwórko zauważył, że 
przez szpary w oknie parterowego 
domku, zamieszkałego przez 60 letnią 
Helenę Jankunas, wydostaje 
dym. 

Sądząc, że w mieszkaniu pozosta- 
wionem bez opieki coś się zapaliło 
zajrzał do Środka, lecz już od progu 
był zmuszony cofnąć się do sien:, 
bowiem gryzące kłęby dymu, zapeł- 
niające całe mieszkanie uniemożli- 
wiały wejście,  przyprawiajac © 
mdłości. 

Dopiero po wybiciu okna i wpusz- 
czeniu trochę powietrza kilku  męż: 
czyzn, których wezwano na pomoc 
zdecydowało się wejść do _ Środka, 
gdzie na łóżku znaleziono leżącą bez 
przytomności właścicielkę mieszkania, 
wyżej wymienioną Jankunasową. Przy- 
były lekarz stwierdził, że Jankunaso* 
wa nie żyje i że śmierć jej nastąpiła 
w Skutek uduszenia się dymem. 

Tragicznie zmarła będąc 
wiek chorą, została z tej racji w do- 
mu i w południe roznieciła ogień w 
plecu chcąc sobie przygotować obiad. 
W czasie, gdy piec się fopalał Janku- 
nasowa położyła się do łóżka i mi- 
mowoli zasnęła. 

Rozarzone kawałki węgla przez 
nikogo niepoprawiane wypadły na 
podłogę, powodując zapalenie się le- 
żących w pobliżu szmat.” 

Dym od tlejących się szmat po- 
czął napełajać mieszkanie i Śpiąca 
Jankunasowa najprawdopodobniej Ww 
ostatnieį chwili zbudzila się i zauwa- 
żyła grożące jej  niebezpieczefstwo, 
gdyż usiłowała wstać, lecz padła bez 
zmysłów na krawędzi łóżka. 

— (c) Nieudany występ  „farmazojąa”. 
w ubiegły wtorek do przechodzącego ul. 
Zawalną Jana Roszewskiego, mieszkańca wsi 
Słoboda, gminy mickuńskiej podszedł jakiś 
osobnik, który pod pretekstem wskazania mu 
drogi do dworca wszczął z Roszewskim roz- | 
mowę. 

Nieznajomy dowiedziawszy się, że 
do czynienia z wieśniakiem i napomykając 
że jest w ciężkiej sytuacji materjalnej za- 
proponajwał Roszewskiemu kupno pierścionka a : 
złotego. 

Wieśniak obejrzawszy pierścionek kupė 
go i dopiero po pewnym czasie dowiedzia 
się, że padł ofiarą „farmazona*, który mit 
sprzedał tombaki W policji dokąd poszkodo- 
wany się zgłosił okazano mu tograiję | 
wszystkich oszustów wśród których 

nek. 3 
Winnego oszustwa Feliksa Gruszkiewi- 

cza załnieszkałego przy ul. Beliny 18 policja 
aresztowała. 

— (c) Kradzież w kościele. W dniu wczo 
rajszym nieznani sprawcy korzystając Z 

godz. 21. Dla nieakademików wstęp za za- chwili, gdy zakrystja kościoła Serca Jezuso- 

się 

  

cokol- 

ma | 

oszew | 
ski poznał tego który mu sprzedał pierścio-   

„KRONIKA 
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wartości 200 _ zł. 
c) Zatrzymanie przemytu. W nocy 

z 13 na 14 b. m. będący w patroli na trakcie 

koło Ponar posterunkowy zauważył jadącą 

do miasta furmankę naładowaną sianem, — 

osoba woźnicy wydała mu się podejrzaną. 
Zatrzymany woźnica począł dawać wy- 

krętne odpowiedzi co w Sienkiewiczu wzbt- 

dziło jeszcze większe podejrzenie i nasunęło 
mu myśl zrewidowania zawartości fury. 

W czasie rewizji policjant natrafił na 

ukryty pod sianem transport sacharyny wa 

gi około 100 kilogramów pochodzącej jak 

stwierdzono z przemytu z Litwy. Ujętym' 

przemytnikiemy okazał się Dominik Iwoszko 
ze wsi Popiszki, gminy koniawskiej, pow. 
Wileńsko=Trockiego. 

— (c) Pożar. W- miasteczku Horodziej 

w zabudowaniach Anny Czeczotowej wy- 
buchł pożar, który zaalarmował całe mia- 

steczko, zaniepokojone możliwością  TOZSze= 

rzenia się ognia na inne budowle. 
jednak straż ogniowa zdołała pożar zlo 

kalizować i ugasić. : 
— (c) Nagły zgon na ulicy. Wczoraj w 

dzień przy zbiegu lic Tatarskiej i Dobroczyn 
nej upadła i po chwili wyzionęła ducha Pau 

"ina Hryszkiewiczowa łat 70 nieustalonego 
narazie miejsca zamieszkania. 

— (c) Żelazna zapora na szlaku Kolc- 
; . Wczoraj na torze koejowym Wilno— 
Lida na 17 kilometrze od Wilna t, j. nieda 
leko IRudomina przechodzący tamtędy drož- 
nik kolejowy zauważył wbity pomiędzy szy- 
ny kawał żelaza co mogło spowodować wy 
padek z przechodzącym tamtędy pociągiem. 
Zaporę w czas usunięto. Sprawcy ułożenia 
żelaza nie są znani i poszukuje ich PU 

ze Bez] 
— (c) Defraudowała pieniądze klientów. 

Aresztowano pracawniczkę biura podań i 
porad prawnych przy uł. Wielka Pohulanka 
9 Jarmołowską, która dopuściła się przywia4 
szczenia pieniędzy składanych, na jej ręce 
przez interesantów. 

4 Mymienione biuro z tytułu swego cha- 
rakteru zapewną opłatą załatwiało liczne in- 
teresy swych klientów w instytucjach i urzę 

dach państwowych i komunalnych, gdzie 
zwykle należy dłuższy czas oczekiwać na 
załatwienie przepisanych formalności. 

ё Obecnie w okresie wykupywania paten 
tów, do biura zgłosiło się kilku miejscowych 
kupców, którzy prosili o wyręczenie ich i 

łatwienie w Izbie Skarbowej tej sprawy. 
Naturalnie zainteresowani nie chcąc prze 

dłużać terminu wykupu wraz z podaniem z0- 
ik w biurze i pieniądze na opłacenie pa- 
tentu, | * 

Pieniądze te trafiały do rąk Jarmołow- 
skiej, której było polecone załatwianie tych 
spraw. Gdy czas mija a patenty nie były 
wykupywane, kupcy po bezskutecznych in- 
terwencjach w biurze udali się do policji i 
złożyli skargi. 

W trakcie dochodzeń okazało się że 
kraoe wpływające do niej sumy @е- 
raudówała zaś złożone podania niszczyła 

licząc ACE) że nikt jej tego nieudow 
_ Dgółem przywłaszczyła ona przeszło 

tysiąc zł. 42. 

  

na sżk ‹ 
3{9 "zatrzymano - Franciszka 

_(Nowogródzka 120). 
">. jJędnocześnie aresztowano Bolesława 

Maszkowskiego (Ostrobramska 5) za kra= 
dzież materjałów żelaznych będących wła» 
snością Jana Rutkowskiego (Kalwaryjska 5) 

i Konstantego Januszewa (Wąwozowy dom 
" Siemionowa) za okradzenie w łaźni sr ul. 
Zawalnej 21) Konstantego Wenkszysa (Kal- 
waryjska 6). 
1 —(0) Lini idai Ang r rynku zarzecz 

"nym aresztowano боге Rabinowicz, która 
i usiłowała puścić w obieg fałszywy bilon. 

— — (6) Przy Stanisława Wań 
| kowiczowa (Żeligowskiego 6) powiadomiła 

icję, że jeden z właścicieli autobusów, 
onstanty D. przywłaszczył na jej szkodę 

200 zł. gotówką i koło samochodowe. Wań- 
kowiczowa straty stąd wynikłe oblicza na, 
1400 zł. 

— (<) Kradzież garderoby. Helenie Mar 
kiewiczowej (Ofiarna 2) skradziono z miesz 
kania różną garderobę wartości 2800 zł. 

ay RADJO 
Czwartek, 16 stycznia 1940 r. 

'1155—14,00: Transm. z Warsz. Sygnał 
czasu i kom. meteorolog. odczyt i koncert 
szkolny. 116,10—16,15: Program dzienny. 

— 16,15—17,00: МигуКа taneczna z płyt gra- 
mofon. 17,00—17,15: Komunikaty organiza” 

wj. "Ujęcie złodziei. Za kradzież skór 
ydę Michała Sajkowskiego (Marcowa: 

Sadowskiego 

      

   

    

  

    

   
   

    

     

     

    

   
    

    

     

j społecznych. 17,15—18,45: Transm z 
arsz „Wśród książek* i koncert. 18,45 — 

19,10: „klistorja o drugej wieży Babel“ 
wspomnienia z Jamborry, wygł. Antoni Wa- 

| silewski. i9,10—19,25: 20 lekcja a nie- 
mieckiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 19,25— 

| 19,45: Kurs fotografii dla amatorów 
„Chodźmy z aparatem na pejzaz* wygł. Jan 
Bułhak. 19,45-20,05: Program na piątek, 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,05— 22,25: 

— Ттапзт. z Warsz. feljeton, koncert i ko- 
I . 22,25— : Muzyka — lekka. 

-23,00: Komunikaty PAT. z Warsza- 
; 23,00—240(: Muzyka taneczna z rest. 

żristol* w Wilnie; 

', Peter Rand znał wszystkie tajniki 
sztuki przywłaszczania sobie cudzego 
_ dobra i przenikania do cudzych miesz- 
ES czasie nieobecności pana domu. 

ich swój wykonywał z niezaprze 
czoną zręcznością. Był energiczny, od- 

ważny, pozbawiony skrupułów. Dodaj 
у Чо tego, że nigdy nikomu nie zau- 

ł odczuwając nawet wyniosłą wzgar 

 dę dla tych naiwnisiów, którzy wyo- 
_brażali sobie, że można na kimkolwiek 

polegać. Tak wyposażony przez natu- 
" rę, miał Peter Rand, zdaniem  niektó- 

rych, dość poważne szanse zdobycia 
fortuny w życiu. Niestety, jednak, Pe 

ter hołdował pewnej niebezpiecznej 
luzji. Zdawało mu się mianowicie, że 

można wzbogacić się jeszcze prędzej 
jąc na wyścigach. I, oczywiście, 

zdarzało się nieraz, że przeżywał dość 

rzykre dzionki. Na 
 "Wlašnie pod naciskiem jednego z 

takich „kryzysów pieniężnych”, Peter, 
zrezygnowawszy ze swych ostrożnych 

metod, zaplątał się w przedsięwzięcie 

przedwczesne i nieobmyślane.. Chodzi- 
"0 pewną kasę ogniotrwałą w pew 

nym samotnym. domu w . dzielnicy 

    

  

ampstead, i której zamek otworzył 
z mistrzo + stwem nieporównanem. Ale 
w dwa czy trzy dni potem, stało się 
jasnem, że Peter koniecznie musi sobie 
stworzyć alibi, i to alibi dość poważne 
Zniknięcie na jakie conajmniej sześć 

___wił na jego drodze pewnego podróżni 
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s miesięcy stało się niezbędnem. I trze- 

Z powodu „Królewicza Raka* uwag kilka. 

Od jednego z naszych czytelników otrzy 
muje następujące uwagi z powodu wysta= 
wienia w Lutni „Królewicza Raka". 

Przedewszystkiem chcę złożyć Dyrekcji 
Teatrów Miejskich serdeczną podziękę za 
przypomnienie sobie o małych obywatelach: 
miasta i państwa i dostarczenie jm nieco 
miłych wrażeń przez wystawienie sztuki „Kró 
Jewicz Rak“. 

Obywatele ci, sądząc z frekwencji w dn. 
6 b. m. nie zawiedli Dyrekcji i stawili się 
ławą, zabierając w dodatku którekolwiek z 
tatusiów, a nieraz i oboje. — Dowód jak 
bardzo społeczeństwo ceni takie przedstawie 
nia. Widziałem nawet parę małżeńską bez 
dzieci — a więc i starsi na takie sztuki 
chodzą. 

Podkreślić przytem muszz, że sztuka nie 
jest tak bardzo dla dzieci odpowiednią, chc- 
ciażby dlatego, że za wiele w niej jest łez 
a zamało śmiechu. 

Wprawdzie bardzo piękna myśl główna 
— poświęcenie się dla matki— dostatecznie 
była wyraźną, lecz bardzo wiele z akcji 
było dla milusińskich niezrozumiałe, a przeto 
nudne. A więc zbyt długie mało słyszalne 

_ opowiadanie w pierwszym akcie, o dziejach 
zamku i królewicza, potem część folklarys 
styczna — wesele z różnemi akcesorjami 
czyż to dla dzieci? 

Kochanie, narzeczona, ślub, wesele, ucz 
ta, picie i pijani — to nie są elementy dla 
sztuki dziecięcej. Taki np. kwiatek, jak pow 
wiedzenie pół pijanej kumoszki: „Nie smuć 
się Hanec ko, jak nockę pohulas, to powis, 
ze chłop to je dobro zec* nieprawdaż jakie 
to miłe musi być bobusiom i pocieszne. 

Tfu, do kaduka! : 

Albo samo zakonczenie — skojarzenie 
się trzech par naraz — jakie to bliskie psy- 
che dziecięcej i pouczające, Patrzcie no dzia 
teczki, jak to pięknie, jak to dobrze, chłopcy 
z dziewczętami pokochali się, oczywiście się 
pobiorą. 

O ile mała publiczność (a z nią i duża), 
przybywając tłumnie do teatru nie zawiodła 
Dyrekcji, to Dyrekcja przez wystawienie ta- 
kiej sztuki publiczność tę zawiodła z krete- 
sem . 

W mojem zrozumieniu, a śmiem twier- 
dzić, że nietylko w mojem, sztuka dla dzieci 
prócz pięknej myśli i cudowności powinna 

„mieć żywą akcję, komiczne i zabawne epi 
zody, żeby dzieciarnia, nietylko się budowa= 
ła lecz i bawiła się setnie, żeby wybuchy 
śmiechu towarzyszyły toczącej się akcji, żeby 
to bractwo aż piszczało z radości, uciechy. 
Tymczasem było co? Przydługie nudne mono 
logi, w wielu momentach bardzo wysokie 
napięcie dramatyczne, dużo łez, no i wesele, 
ślub, óżenek. — Bawcie się dziateczki! 

Baśniowe dekoracje jstotnie e prześ 
piękne, szkoda tylko że słońce wschodziło, 
wschodziło a jak utkwiło, tak dalej ani rusz, 
ładne były też i kostjumy, tylko te ślimaki 
żeńskiego rodzaju, psociły, gdy kornie czoła 

M. chyląc przed Królewiczem Rakiem w sposób 
nader oczywisty zdradzały iż skotupa była 
przykrótka, co prawdą widzialne wówczas 
części ślimaków brzydkie nie były, więc 
myślę że o te krótkie skorupy Tatusiowie pre 
tensji do p. Małkowskiego nie mają. 

Przypominam sobie w maju roku ubieg= 
łego jak to było hucznie i wesoło na widow 
ni w czasie przedstawienia „Za siedmioma 
Górami". Więcej, więcej takich sztuk i 
RSA częściej a nie dwa razy do ro- 

u. Nie rozumiem dlaczego Dyrekcja Tea- 
trów Miejskich nie wystawia chociażby jed 
nej sztuki dla dzieci (oczywiście odpowied» 
niej) w kwartale, kasę przecież miałaby za» 
pewnioną no i wdzięczność rodziców. 

Wreszcie nie mogę nie wyrazić pod ad- 
resem Dyrekcji żalu, iż w tym roku nie wy 
stawiła „Betlejem Polskiego" wzgl. Jasetek, 
zawsze tak chętnie przez małych i dużych 

uczęszczanych. S 
„ Uwažam, „jż kwestja przedstawień dzie- 

cięcych niemniej, a może więcej jest ważną 
niż sprawa wystawiania sztuk dla dorostych 
to też pożądanem by było wypowiedzenie się 
publiczne |rodziców i opiekunów co jdo przy» 

datności Sztuki „Królewicz Rak'' jak i skiero- 
wanie do Dyrekcji Teatrów prośby 0 częstsze 
wystawianie bdpowiednich sztuk dziecięcych. 

Szymon Ko: 

SPORT 
Zmiany w zarządzie wileńskiego 

automobil klubu, 

Jak O OWE na ostatniem po- 
siedzeniu Zarządu Wileńskiego Automcbil- 
Klubu uchwalono dokocntować do Zarzą= 
du prof. jąną Weyssenhoffa znanego za- 
szczytnie sportowca. 

Dochodzą nas słuchy, że automobil- 
klub szykuje wszystkim zwolennikom auto- 
mobilowego sportu ciekąwą atrakcję w po- 
stąci wiosenaego raidu. | 
. Jaki będzie charakter tego raidu, kiedy 
i gdzie się on odbędzie podamy „w jednym 

-z następnych numerów, Sam fakt powsta- 
nia tego projektu powitać należy z uzna- 
niem. (y) 

  

    

ba było szybko się decydować. 
Dlaczego Peter Rand wybrał Klondi 

ke, tę mroźną cześć Alaski, na miejsce 
swego dobrowolnego wygnania? 
Wprawdzie Klondike sławne jest ze 
swych kopalni złota. Ale Peter nie miał 
najlżejszego pojęcia o sztuce, zresztą 
dość skomplikowanej, wydobywania 
drogocennego metalu. Wzdragał się na 
sańią myśl grzebania we  wnętrzno 
ściach tej ziemi wiecznie zamarźniętej. 
Męcząca to praca i nie dla niego. Wy- 
bór tej właśnie ziemi dalekiej stanie 
się jasny wszelako, gdy się zważy plan 
kampanii, jaki sobie ułożył Peter Rand. 
Zamierzał on podebrać nieco tego zło- 
tego piasku, co się znajduje po cha 
tach i namiotach poszukiwaczy trochę 
zbyt łatwowiernych. Plan był skromny 
ale w gruncie rzeczy niezgorszy. 

Okazało się wszakże, że poszuki- 
wacze byli nieliczni i że obozowali 
dość daleko jedni od drugich. Okolicz- 
ność raczej nieprzyjazna, gdyż  czuj- 
ność w obozowiskach była z tej racji 
zdwojona. 

_ Pierwsza próba Randa chybiła w 
sposób katastrofalny. W. przeciągu 
godziny został wykryty i musiał rato- 
wać się ucieczką. Zziajany i ogłuszo- 
ny kontuzją, znalazł się wreszcie poza 
zasięgiem pościgu, ale tu znów stał się 
pastwą nowych niepowodzeń, gdyż je- 
go wiadomości geograficzne były za- 
ledwie elementarne. Alaska była dlań 
niezmierzoną pustynią... I poprostu Pe- 
ter Rand byłby umarł z głodu w tych 
śniegach, gdyby przypadek, nie posta- 

2x. Mackiewicz. Redaktor jedpowiedziałny Witold Woydyłło 
kj sė ; : 

  

„ASFALT“ w HOLLYWOOD“. 

Film wybitnie niemoralny w swem założe 
niu. 

Niemoralność jego polega na tem, że wy- 
rafinowana złodziejka, wyrafinowana  prze- 
stępczyni przedstawiona jest w takiem świet 
le, że publiczność nie wie co o niej ma Są 
dzić. Czy ma ją uważać za taką, jaką na- 
prawdę jest, czy też ma wierzyć w prawdzi 

wość i szlachetność jej rozmaitych odruchów 

Słowem mamy do czynienia ze Świado- 
mem suggerowaniem widzowi, że ta niewarta 

moralnie młoda osóbka przesuwając się nie 
mal bez przerwy przez ekran w ciągu całych 
9 aktów obrazu, jest jednak czemś lepszem 
niż się pozornie wydaje i niż naprawdę jest. 

Na tem polega niemoralnošč „Asialtų“. 
Nie jest ona może tak rażącą jak w in- 

nym filmie niemieckim mianowicie: „Mano- 
lescu* ale jednak rzuca się w oczy. 

Fabuła przedstawia historję uwiedzenia 
przez piękną przestępczynię młodego, szia- 
chetnego policjanta niemieckiego, który nie 
waha się ukryć jej przestępstwa. 

Ten błędny krok przodownika Halka spro 
wadza nań nieszczęścia, których ukoronowa- 
niem jest zabicie przez niego „przyjaciela'* 
Elzy Kramer. 

Zakończenie obrazu jest najbardziej myl- 
ne, bowiem Elza — kochanka ordynarnego 
„kasiarza” przytacza wobec sądu dane, któ- 
re przywracają wolność Halkowi, ją zaś pa- 
kują do więzienia. 

To jest ten moment zjednywający niecie- 
kawej moralnie panience sympatję publicz- 
ności, na którą w toku filmu bynajmniej nie 
zasługuje. 
Ё Cały zespół grających, aktorsko b. do- 

ry. 
O Betty Aman powiedzieć można, iż zapo- 

wiada się, jako konkurentka Brygidy Helem 
w jej rodzaju repertuarowym. 

Gustaw Frohlich mocny w wyrazie i pra- 
wdziwy, życiowo. Taksamo doskonale Elza 

„, Haller i Albert Steinbruch, jako rodzice przo- 
downika Halka. 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. lotu na księż: 

„KOBIETA NA KSIĘŻYCU 
Niesłychanie sensacyjny dramet miłości i nienawiści, zazdrości i wierności. Najmonumentalniejsze arcydzieło 
genjalnego Fr. Langa (twórca obrazów „Nibelungi*, „Metropolis* i „Szpiedzy*). 
kobiet WILLY FRITSCH i czarująca GERDA MAURUS. Akcja toczy się na ziemi i na księżycu oraz na 
międzyplanetarnym statku rakietowym podczas 

W rol. główn. bożyszcze 

yc. Rozwiązanie zagadki księżyca. DŁA 
MŁODZIEŻY DOZWOLONE. UWAGA: Ze względu na 3 godz. trwanie seansu uprasza się Sz. Publiczność o 
punktualce przybycie na początki seansów o godz. 4, 7 i 10-ej. 

  

DZIŚ! Najnowsze rewelacyjne arcydzieło współpracy JOE MAY'A i ERYKA POMMERA 
KINO-TEATR 

„HKOLLYWAGH" 

Mickiewicza 22. Mot 

ASFALT 
GUSTAW FROEHLICH oraz ALBERT STEINRUCK. 

piękniejsza na firmamencie fiimowym 

Na śliskim wielkomiejskim asfa! 
10: 

Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego miasta. W rol. gł. naj- 
„wschodząca gwiarda BETTY AMANNĘ 

lcie tak łatwo się potknąć... 
Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... 

Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. O __—+. 4, 6, 8110,25. Bilety honor. w dniu premiery nieważne 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od śaia 15 do 19 stycznia 1930 r. włącznie będą wyśw «are liłmy: 

„JEGO CHŁOPIEC* 
Dramat w 8 aktach, W rolach głównych: CHARLES ROGERS, 
CONKLIN. Nad program: „PAPIN SYNEK*, Komedja w 2 aktach Kasa czynna od 
Początek seaasów od g. 4-€j. Następny program: „BOHATER KRWAWEJ ARENY*. Cena biletów: 

Parter 80 gr. balkon 40 gr. 

MARY BRIAN i CHESTER 
godz. 3.30. 

  

Kino - Teatr 

„Sionee“ 
ul. Dąbrowskiego 5 

| DZIŚ i dni następne „MIELUDZIĘA 
bałwochwalczo zarozumiałej w sobie kobiety. Wspaniała wystawa! Nowy oryginalny kierunek kinematografii. 
Przepych pałaców wielkich teatrów paryskich. Przekiękne «kolice 

W rolach głównych: KLARA LASCOT 
i JACQUES CATELAIN sławą Paryża. 
Wielki dramat osnuty na tle egoistycznej 

Paryżą. Seansy o g. 4,6, Si 10.15. 
Ceny biletów od 80 śr. do 1.50. 

  

DZIS! To czeyo Wilno nie widziało! Pierwszy raz w Wilnie film p. t. 
POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Tel. 14-81. 

Reżyserja filmu również dobra, zwłasz- . 
cza momenty uplastyczniające puch uliczny 
wręcz doskonałe. 

Treść miejscami zbyt patetyczna i rozwle 
kła, bijąca na dość nieżyciowe momenty psy 
chologiczne. 

„Nad program ciekawe zdjęcia warszawa 
skiej Wytwórni doświadczalnej. Osobliwie įn 
teresujące zawody pływackie. Szkoda tylko 
iż oglądamy tego rodzaju zdjęcia zimą, kie- 
do o amatorów pływactwa trudno nawet przy 

RON 2 — 3 stopniach ciepła. 
„Hollywood“ zapowiada mający wejść na 

jego ekran obraz p.t. Maski Erwina Rejnera, 
stanowiący przeróbkę powieści Wassermana. 
Rolę główną ma kreować John Gilbert. 
„_ Wyświetlane urywki tego filmu wygląda- 
ją dość interesująco. Omega. 

ZYDOW WEG ETOWE BTI S 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 15 stycznia 1930 r. 

Listy zastawne. 
4 i pół proc, Wil. Banku Ziemsk. 

100 Zł. — 51,80 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,87 8,89 8,85 

Belgia 124,20, 12451, 123,89 
Kopentiaga 238,38, 238,98, 237,78 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,50 359,40 857,60 
Londyn 43,39, 43,50 43,28, 
Nowy York (czeki) 8,896, 8,916, 8,876, 
Wypłaty telegr.  8,91,4  8,93,4 8804 

Oslo 23825 238,85 237,65 
Paryż 35,01, 35,10, 
Praga 26,36. 26,49, 26,30 
Szwajcarja 17250, 17.93, 172,07 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,23, 23983 238,63 
Wiedeń 125,36 123 67, 175,05 

Węgry 155,57 155,74 | 155,17 
Włochy ®' 46,67 46,79 46.55 
Marke niemiecka 232,90, 
Gdańsk 173,40 

Akcje. 

Bank Polski 177,50 . Powszechc 
Kredyt 110, pg e Spółek Zarobkowy. 
78.50. Puls 8.50. Elextrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 27.00 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 72. Ostrowiec « 66.00 
Starachowice ż1i— —, — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 50— — Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 8.50 Spiess 102 
Lilpop 38.75 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 Iii em. 73,50. Siła i Światło 
91— Firley 38. Bank Dysk. 124.Nobel 10,50 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hano- 
lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
0,50. Gdański Monopol Tyt. 260.25. \ 
  

    
ka, który z tego mroźnego kraju powra 
cał do siebie. Nowy znajomy okazał 
się człowiekiem niesłychanej wprost 
dobroci. 

Z punktu widzenia fizycznego, dość 
duża była różnica pomiędzy Petrem 
Randem, wysokim, barczystym — i je- 
go wybawcą. Ten. ostatni był to czło 
wieczek mały i wątły, obdarzony, czar 
nemi niespokojnemi oczkami i wielką 
żywością ruchow. Podróżował sobie 
wygodnie w towarzystwie dwuch słu- 
żących i nie dbając o wydatki. Peter 
Rand ośmielił się do tego stopnia, że 
spytał go raz o jego nazwisko. 

Eliasz Magnus — odrzekł wybaw- 
ca. 

Peter Rand po krótkiej obserwacji 
doszedł do przekonania, iż pan Magnus 
podróżuje dla własnej przyjemności. A 
ponieważ wydał mu się porządnie bo- 
gaty, Peter zaczynał już pieścić pewne 
nadzieje na jego temat. Pomyślał sobie 
iż spotkanie to oznaczało dlań może 
fortunę. Najlepsze operacje są często 
właśnie najmniej przewidziane. 

. Mówiąc prawdę, Peter znajdował 
się teraz w fatalnej sytuacji. Doprowa= 
dzony do stanu rozbitka na tej obcej 
ziemi, bez centa w kieszeni, miał już 
teraz jedno tylko pożądanie: jaknajprę- 
dzej wrócić do Londynu. ' Wprawdzie 
przychodziła mu myśl by spróbować 
jakiej zyskownej operacji po przy= 
jeździe do Nowego Yorku. Ale musiał 
się z tem pożegnać. Nie miał już bo- 
wiem swych instrumentów, a nie wie 
dział skąd i jakim sposobem mógłby 
sobie zdobyć nowe. To też rozumowa- 

34,92, SJ 

Wielka 30. 

K. Dąbrowska ... 

Obwieszezenie, 
Magistrat m. Lidy ogłasza na dzień 21-go 

stycznia r. b. na godz. 13 

PRZETARG 
na sprzedaż maszyn elektrowni miejskiej: 

1. Lokomobila firmy Assman et. Stok 
ker 150 K. M. 12 atm. ciśn. 165 obr. 

2. Lokomobila firmy Lanc 80 KM., 10 
atm. ciśn. 200 obr. b 

3. Prądnica fabryki Siemens-Schuckert 
11 Kw. 310 Amp. 230 W. 850 obr. 

4. Prądnica fabryki Labmer et C-o, 
Frankfurt 52 Kw. 240 Amp. 220 W. 750 obr. 

5. Tablica rozdzielczą marmurowa. 
6 Pasy skórzane. 
Szczegółowe dane i warunki przetargu 

są do przejrzenia w Kancelarji Magistratu 
w godzinach urzędowych, . 

Reflektanci mogą składać oferty na 
poszczególne maszyny. 

  

  

Reflektanci winni przed przetargiem 
złożyć kaucję w wysokości 10 proc. za- 
oferowanej sumy. 

Lida, dnia 7 stycznia 1930 r. 
B. WITORZEŃĆ. M. PUPKO 

Sekretarz. Wice-Burmistrz. 

RUE CZD RSE EJ 

z górnośląski i dą- 
Wę iel browięcki o wyso- į 

g kiej kaloryjnošci, 
L wagonowo i deta- 

licznie z dostawą w zaplombowanych 

wozach od pół tonny poleca 

WILEŃSKI 

„Apółóńńlnzy Sypdybėt Rolnizy 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. —0 

saaa mus 8 

DMA S 
Li ‚ 8 ŻĄDAJCIE 

| we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych 7ńanego 

8 środka od odcisków 

a Prow, A, PAKA. gg 
"LiL E 

nie swe zakończył myślą, że po przy- 
byciu do celu łaskawy los dostarczy 
mu może sposobu „obłuskania* jego 
dobroczyńcy. Ale zdarzyło się tak, iż 
przykrość owa została mu oszczędzona. 

Podróżnicy dotarli wreszcie do sta- 
cji kolei, i po raz pierwszy w życiu Pe 
ter Rand poznał rozkosz rozciągnięcia 
się na poduszkach pierwszej klasy. Dro 
ga do Nowego Yorku była długa. Peter 
pomyślał sobie, że pan Magnus musiał 
wydać wcale okrąglutką sumkę na ten 
pierwszoklasny bilet — a przytem co 
za żarcie! Co za picie! Ta hojność nie 
powszednia była aż niepokojąca. Peter 
zaczął się czuć troszeczkę nieswojo. 
Musnęło go leciutkie podejrzenie. Nie 
mógł się powstrzymać.... 

— To wszystko musi pana zdrowo 
kosztować? rzekł raz do towarzysza 
podróży. 

Pan Magnus uśmiechnął się. 
— Och, rozporządzam pewnemi 

środkami.. — odpowiedział. 
l widząc badawczy wzrok  Randa 

skierowany na siebie, ciągnął dalej: 
— Słuchaj mnie pan. Wyobrażasz 

pan sobie zapewne, że masz przed so- 
bą jakiegoś nicnieroba, podróżującego 
dla własnej zabawy? Mylisz się. Poje- 
chałem do Klondike w pewnym ściśle 
określonym celu, a wracam raczej roz- 
czarowany, gdyż celu tego nie udała mi 
się osiągnąć. A teraz może mi pan po- 
wiesz, przyjacielu, poco jeździłeś do 
Klondike? 

— Aby znaleźć złoto, tak jak więk- 
szość tych, którzy tam jeżdżą — od 
rzekł Peter dość opryskliwie. 
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7, 8.45 i 10.30 w. Ze względu na charakter 
wyświetla się bez ilustracji muzycznej. 
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— Tak, wiem. Ale nie miałeś pan 
zamiaru znajdywać je za pomocą ki- 
łofa? Co? Przyznaj się pan! Kiedyś się 
tam wślizgnął do tego namiotu, skąd 
potem musiałeś zmykać w tak  szyb- 
kiem tempie, przed strzałami, miałeś ze 
sobą małą torbę, którą upuściłeś w 
biegu... Nie należymy wprawdzie do 
jednego cechu, niemniej potrafię oce- 
nić wartość pewnych instrumentów i 
musiałem doprawdy; podziwiać pański 
zbiór... 

— Ach, — wykrzyknął Peter — 
więc je panu pokazano? No więc, za- 
płaciłem za nie drogie pieniądze, tak, 
słyszy pan? drogie pieniądze!. Dlatego 
jestem taki smutny... Odkąd je straci- 
łem, jestem jak ciało bez duszy... Gdy- 
bym tylko mógł odzyskać moją małą 
torbę, zobaczyłby pan, w jak świetnym 
byłbym humorze! s. 

— Ale juź pan powinien w nim 
być, skoro mi pan wszystko otwarcie 
powiedział! — rzekł pan Magnus. — 

A przytem dam panu dowód, że jestem 
godzien jpańskiego zaufania, przyznając 
się panu, że byłem kiedyś w Londynie, 
i że znam tak jak pan, pewne jego nie- 
miłe strony.... 

Peter Rand spojrzał uważniej i nie- 
co niespokojnie na swego towarzysza. 

‚ — ТаК — podjął ten — ja sam 
miałem pewnego dnia mały  rachune- 
czek do załatwienia w trybunale Old 
Bailey, właśnie tego samego dnia, kie- 
dy pan tam występowałeś, aby odpo- 
wiadać na pewne pytania raczej kło- 
potliwe! Gdym pana ujrzał w tym obo- 
zie w Klondike, który pan opuszczał z 
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takim pośpiechem, ledwo wstrzymałem 
okrzyk, bo pana poznałem odrazu. 

— Hm — mruknął Peter. 

— Tak, odrazu! Co do pańskich in- 
strumentów, bądź pan spokojny. Uj- 
rzysz je pan jeszcze, ponieważ znajdu- 
dują się na dnie jednej z moich wali- 
zek! 

[Twarz Petra Randa  rozjaśniła się 
uśimiechem, który widocznie  przewi- 
dział był jego rozmówca, gdyż skorzy 
stał zeń by iść prosto do celu. 

„— Przyszło mi na myśl, że mogli- 
byśmy wykonać, wspólnie pewną małą 
operację — rzekł skromnie. 

Peter nie odpowiedział nic, ale 
twraz jego wyrażała zainteresowanie 
jakiem darzył rozmowę. 
Bo pan kiedy słyszał o Cyrusie 

*cie, arcymiljonerze? — spytał p. 
Magnus. , jk A 

Peter Rand skinął potakująco gio= 
wą. Nazwisko Cyrusa Brotta, jednego 

z najbogatszych ludzi Nowega Yorku, 
znane było na obu półkulach. Uporczy- 
wy stary kawaler, zamieszkiwał piękny 
pałac w Piątej Alei, w którym dawał 
wspaniałe przyjęcia, jakkolwiek mówio 
no, że na codzień prowadzi życie ciche 
i skromne. 

Poco mię pan pyta o tego człowie- 
ka? — spytał Peter. : 

— Bo mógłby on być użytecznym 
dla mnie i dla pana przy sprzyjających 
okolicznościach — odrzekł pan Mag- 
nus uprzejmym tonem. 

— Słucham pana — powiedział Pe- 
czując już w powietrzu przygodę. 
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