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PRZEDST 
NARANOWICZE -- ul. secpiyskiego — A. Łaszitk. 
BIENIAKONIE, — Guiei Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kołejowy, 
GŁĘBOKIE — nl. Zamtowa. W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Kakkgamia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ -— Dworzec Kolejówy -— K. Smarzyński, 
IWIENIEC — skle5 tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — aklep „jedność*, 
LIDA — w. Suwałska 13, S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     
N. ŚWIĘCIANY 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz tnilimetrowy jednoszpaltowy ma sronie Żrej i 3 gr. 40. Za teksiem 15 groszy. Komunikaty 
nadesłane milimetr. 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych orazi z, prowincji 

OSZMIANA — Księgarnia | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — & 

gari 

STOŁPCE -— Księgar 
ST.*ŚWIĘCIANY — ui. Rynek й i 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rach*. 
WGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rach*. , 
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T-wa „Ruc 
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 BZBNAA A WADLZIAAFDYTAA 

oraz 
o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca ierminy druku woz7ą być przez Adnśnistrację zadieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowadewego 20 groszy. 

  

„Konstytucja racji stanu FO =o"<" Tardieu przed parlamentem 
Ukazała się na półkach księgarskich 

praca X. Eustachego Sapiehy „„Konsty 

tucja racji stanu”. Wyjątki z tej pracy 

drukowaliśmy już w „Słowie' z łaska- 

wego zezwolenia autora. W dniach naj- 

"| bliższych powtórzymy jeszcze jeden 

rozdział tej książki, mianowicie jej za” 

łożenia ogólne. Książę Sapieha jest fe- 

nomenalnie zdolnym człowiekiem. Z 

_kartsjego książki wybijają się przede- 

wszystkiem zdolności osobiste autora i 

śmiałość jego myśli. I te dwie cechy 

osobiste autora będą ciągle nasuwały 

się myślom każdego czytelnika. 

Ks. Sapieha, proponuje swój projekt 

konstytucji zupełnie oryginalny, nie 

związany w niczem z projektami wno- 

szonemi dziś przez różne stronnictwa i 

nie dający się umieścić w ich szeregu. 

Czy projekt ten iest słuszny i czy na” 

leży go urzeczywistniać? — jest to 

sprawa drażliwa i trudna do rozpatry+ 

wania dziś właśnie. Bronimy projektu 

Bloku Bezpartyjnego, który jest projek- 

tem kompromisowym i dlatego nie jest 

to chwila do podnoszenia , chorągwi 

propagandy za innym projektem. Sądzi- 
my, że w tej samej pozycji znajdują 

się wszystkie pisma, należące do obozu 

rządowego, bo wszystkie są związane 

tym samym „kompromisem, od którego 

nie ma być żadnych ustępstw, ani odr 

chyleń. Tą ceną kompromis stanął. 
Uchylamy się więc od dyskusji me- 

rytorycznej, co do celowości, względnie 

niecelowości wprowadzenia projektu 

X. Sapiehy. Natomiast jako dzieło my- 

śli politycznej, myśli prawniczej przed 

stawia on ciekawość pierwszorzędną. 

Warszawa jest krajem szablonów, Dą: 

nałów, plagjatów. Wszystko co jest 

„niebywate“ wydaje się naganne. „Nie- 

bywałe*, „niestychane“ oto „Są wyrazy 

przez które wydobywa się w naszej stó” 

licy uczucie największego oburzenia. 
Dlatego imponuje nam śmiałość X. Sa- 

piehy zrywającego ze wszystkiem, bu- 

dującego wszystko nowe. WEJ 
Wyobraźmy sobie coby kto powie- 

dział o książce x. Sapiehy, 
Oto wydaje się nam, że wróg Pol. 

ski, cudzoziemiec powiedziałby po jej 
przeczytaniu: ,To napisał wielki opty- 
mista*. Istotnie książka jest napisana 
bardzo realnie, konkretnie nietylko z 

doskonałą znajomością, ale także z głę- 

bokiem zrozumieniem naszych społecz= 

nych stosunków. Książka nigdzie nie 

odrywa się od gruntu realnego. Ale mi- 

mo to między wierszami wyczuwa się 
wrażenie, że x. Sapieha jest przekona” 

ny, że gdyby nie zły ustrój, to naród 

polski miałby przed sobą wielką mocar 
stwową drogę. Poza racjonalistyczne- 

mi argumentami książki wyczuwa się 
patrjotę, który z pięknym, rycerskim ja” 
kimś sentymentem nietylko swój na- 
ród miłuje, ale-jest w nim zakochany, 
wierzy, iż naród ten czeka wiel- 

ka przyszłość. Wyczuwa się to przekor 
nanie, że jak się złamie tą tradycyjną 
dla Polski przeszkodę, to jest zły ustrój 
to Polska pójdzie daleko naprzód. 

Stąd też socjalista, uczeń marxow- 

skiej szkoły powiedziałby: „tą książkę 
napisał człowiek, który zbyt wielką wa- 
gę przypisuje do form prawnych. My- 
Śli, że drogą zmiany form prawnych 

potrafi zmienić społeczeństwo. Ustrój 

prawny państwa jest przecież tylko od- 

biciem realnych stosunków _ społecz- 

nych danego państwa. Prawdziwego 
życia państwowego nie da się umiej- 

scowić w prawnej formie pewnej pań- 

stwowej instytucji''. Jest to zarzut, któ- 

rego nadużywają socjaliści. Conajmniej 

można powiedzieć, że formy prawno - 

państwowe działają z taką samą siłą 

na „stosunki społeczno - ekonomiczne, 
fiak stosunki społeczno - ekonomiczne 

działają na formy prawne. Zupełnie ro- 

zumiemy ludzi, którzy przez pewien 
program prawno - państwowy chcą 

zmienić układ stosunków społecznych. 
Badacz stosunków w Polsce i obec- 

nej u nas walki politycznej powiedział- 
by: „oto jest prawdziwy ekstrakt ide” 

__ ologji Bloku Bezpartyjnego: Dotych- 
czas ideologja ta zwracała się przeciw 
partjom i zwalcza je, nie mówiąc zbyt 
wyraźnie za co się te partje potępia i 

„ jak można je wogóle zwalczyć”. Książ- 

» 
—
 

ka Sapiehy wypowiada głęboką uwagę, 

o różnicy pomiędzy podziałem na par 

tje w Anglji a na kontynencie. Partje 

konserwatywna i liberalna nie pokry- 

wały z żadnym klasowym ani narodo- 

wościowym podziałem społeczeństwa 

angielskiego. Absolutnie nie można 

twierdzić, aby pierwsza była agrarną, 

a druga przemysłową, pierwsza , szla- 

checką, a drugą mieszczańską. Histo- 

ryczny rozwój tych partyj dał nam dwa 

obozy: nic z podziałem klasowym ani 

innym wspólnego nie mającym. U nas 

przeciwnie każda klasa społeczna ma 

partję lub partyjkę, każda narodowość 

Rzeczypospolitej również ma 

stronnictwo albo kilka. W tych 

warunkach w partjach tych nie może 

wyrobić się zinysł państwowy i dlate- 

go jest źle. i 
Teraz jak z ,partyjnictwem“  wal- 

czyć. Niektórzy pisarze obozu BB. z 

którymi bardzo ciekawie polemizuje x. 

Sapieha, zabijają „partyjnictwo“ w ten 

sposób, że prawie wszystkie uprawnie+ 

nia do rządzenia „państwem przenoszą 

na osobę Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Popełniają w ten sposób dwa błędy: 

1) znoszą kontrolę społeczeństwa nad 

rządem, która przecie jest potrzebna, 

2) zapominają, że Prezydent wybieral- 

ny sam może być „,parteimanem*  ta- 

kim, że lepszego nie trzeba i że zamiast 

niego może rządzić jego partja, tak 

jak to jest w Ameryce. 

Do zdruzgotania) wpływu zmysłu par 

tyjnego i zastąpieniu go zmysłem pań- 

stwowym przystępuje x. Sapieha w spo 

sób o wiele bardziej istotny i bardziej 

kunsztowny, przez swój zamiar  roz- 

czło uja funkcji parlamentu pomię 

dzy Fóżnę instytucje i pozostawienia Sej 

mowi zadań wyłącznie i prawdziwie u- 

stawodawczych. Zewnętrzne podobień* 

stwo koncepcji x. Sapiehy z koncepcja: 

mi Sieyćs'a i Napoleona z początku w. 
XIX jest tu bardzo charakterystyczne. 
Wysiłek myślowy tamtych także szedł 

w kierunku niedopuszczenia organiza” 

_cyj partyjnych do władzy w państwie. 

Uważam że prawdziwie konsek- 

wentnie i prawdziwie inteligentnie an- 
typartyjna i państwowa ideologja Blo- 

ku Bezpartyjnego ujawnia się dopiero 
"w książce x. Sapiehy. Nie dziwię się 

też, że autorstwo jednej z ważnych in- 

stytucyj, w sposób oryginalny - przez 

„projekt konstytucji BB. wprowadzanej, 
należy do x. Sapiehy. 

Łączy się z powyższem to, co po- 

wiedziałby o książce x. Sapiehy histo. 

ryk. Powiedziałby on, że x. Sapieha 

buduje władzę państwa w sposób wy- 
bitnie aklasowy. Utarł się u nas po- 

gląd, że w każdym państwie jakaś war 
stwa społeczna trzyma w rękach 

swoich władzę. Nie będziemy z tym po- 
gladem  ayskutować w tem miejscu, 

kiedy jesteśmy przy dociekaniach coby 
powiedział historyk o książce x. Sapie- 

hy. Sądzę, że orzekłby, że książka x. 

Sapiehy jest nawrotem do ideałów, że 

państwo powinno być dla każdego i 
dla nikogo, dla każdej klasy społecznej 
i dla żadnej. Tak jak ideały Henryka IV 
Richelieu i t.d. szły w kierunku oder- 
wania państwa od interesu jakiejś kla- 

Sy, tak o x. Sapieże nie można powie- 
dzieć, że jest konserwatystą, lub jest 

demokratą, jeśli oczywiście pod poję- 

cie konserwatysty podciągać będziemy 

obrońcę klas posiadających, a pod po- 
jęcie demokraty obrońcę klas pracu- 

jących. Myślę, że najzagorzalszemu - 

współpracownikowi „Robotnika* przy 

czytaniu książki x. Sapiehy nie przyj- 
dzie do głowy podejrzewać autora O 
jakąś klasową stronność, czy o skryte 

klasowe intencje. Powiedziałbym na- 
wet, że autor wykazuje szlachetną 

atroiję „Mczuč klasowych. Broni copraw- 

da własności, ale bo uważa ją za pod- 

stawę cywilizacyjnego ładu. Jednocześ- 
nie przejmuje go najsilniej myśl opieki 

nad ludem i zabezpieczenia go przed 

nadużyciami władzy. Nawet tam, gdzie 

zwalcza demokrację, okazuje niezwykłe 
zainteresowanie się dobrem ludu. Rze- 
czą inną jest czy zupełnie aklasowe ten 
dencje dadzą się przeprowadzić w struk 

turze państwa, zwłaszcza przy ustroju 

republikańskim, ale niewątpliwie, nale 

Sprawa funduszów  gwarancyj: 
nych dła eksportu 

WARSZAWA. 5. 3. (PAT). Dziś 
pod przewodnictwem posła Diamanda, 
w obecności kierownika Ministerstwa 
Skarbu p. Matuszewskiego i ministra 
przemysłu i handlu p. K wiatkowskiego 
odbyło się wspólne posiedzenie sejmo 
wej komisji budżetowej i przemysłowo 
handlowej, które obradowały nad rzą 
dowym projektem ustawy, dążącym do 
stworzenia funduszu gwarancyjnego 
dla eksportu. Referował pos. Barański 
(BB), proponując szereg zmian styli 
stycznych. Pos. Rybarski (Kl. Na.) gor 
dząc się na projekt rządowy, wnosi .o 
zmianę artykułu, który daje rządowi 
możność utworzenia administracji fun- 
duszu, a to w kierunku ustawowego о- 
kreślenia składu komisji, złożonej z re 
prezentacji ministerstw, banków  pań- 
stwowych i organizacyj zainteresowa- 
nych w wywozie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu p. 
Matuszewski tłumaczył, dlaczego rząd 
przyjął formę funduszu gwarancyjnego, 
a nie bezpośredniej gwarancji na pod 
stawie ustawy, zezwalającej rządowi 
na przyjmowanie odpowiedzialnošci 
za kredyty eksportowe. Minister Kwiat 
kowski przedstawił palącą potrzebę 
stworzenia funduszu gwarancyjnego, 
bez którego eksport natrafia na niepo- 
konane trudności. Pan minister oświad- 
czył, że rząd zgadza się na zmiany, pro 
ponowane przez posła Rybarskiego. 

W dalszym ciągu dyskusji zabierali 
głos pos. Rozmaryn, który wypowie- 
dział się za ustawą, ponadto posłowie ‘ 
Dąbski i Rataj, którzy żądali, aby w 
ustawie znalazł wyraz obowiązek fun- 
duszu równoczesnego opiekowania się 
eksportem przemysłu i rolnictwa oraz 
posłowie Kwapiński i Nader. W rezulta 
cie wybrano podkomisję, w skład któ- 
rej weszli Diamand (PPS), Solaūski 
(BB), Szydłowski (Piast) Maksyrmil- 
jan Malinowski (Wyzw) i pos. Barań 
ski jako referent. Podkomisja ma: od- 
być swe posiedzenie w sobotę. 

Posiedzenie komisji „przedsion- 
kowej” Sejmu 

Posłowie B.B. pułk. Koc I dr. Po- 
łakiewicz odmówili zeznań 

WARSZAWA. S.III. Pat. Dziś pod 
przewodnictwem posła  Czetwertyń- 
skiego obradowała nadzwyczajna pod- 
komisja do zbadania zajść w Sejmie 
w dn. 31 października r. ub. Komisja 
przesłuchała 10 świadków. Posła 
Miklaszewskiego (Kl. Nar.) postano- 
wiono nie przesłuchiwać, ponieważ 
inni posłowie wyjaśnili te fakty, któ- 
rych pos. Miklaszewski był šwiad- 
kiem. Dodatkowo przesłuchano kie- 
rownika urzędu pocztowego w Sej- 
mie p. Elżanowskiego. 

Zawezwani w charakterze 
świadków posłowie Koc i Pola- 
kiewicz przesłali odpowiedź pi- 
semną, że podzielając oświadcze- 
nie posła Sławka, odczytane w 
imieniu kl. B.B, odnośnie do 
dalszego udziału klubu w komi- 
sji I uznając ją obecnie zbudo- 
waną jednostronnie i kadłubo- 
wo, odmawiają zeznań. 

O godzinie 14 min. 15 przerwano 
obrady dla cdbycia dalszego ciągu o 
godz. 16, a to w celu omówienia za- 
gadnienia świadków i zastanowienia 
się nad potrzebą powołania dalszych 
świadków. : 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, «TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZULYM NA PO- 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 
WASZ IEINS SR TRUDESIS NS GKS аЫ 

žy skonstatowač, że 'autor widzi pań- 

stwo, nie widzi klas społecznych. 

Na końcu zabawmy się przypusz- 
czeniem, , coby powiedział o książce 
x. Sapiehy psycholog, gdyby mu zakry- 
to nazwisko autora. Myślę, że sąd psy- 
chologa wypadłby tak: Książkę tę na- 

pisał wojskowy, który się zajął zagad- 

nieniami prawnemi. Takie jest to strate- 

giczne — że się tak wyražę—podejš- 

cie do zagadnień prawnych i społecz- 

nych, taka trzeźwość w* ocenie sytu- 
ačji połączona z pewnym zapałem i 

entuzjazmem do myśli, że to można 

przezwyciężyć. Jako zamiłowany we 

wszystkich , tradycjonalizmach nie mo- 

gę sobie odmówić satysfakcji powie- 
dzenia, że jest w tej pracy prawno - 

politycznej, współczesnej, nowoczesnej, 

napisanej na pulpicie naszego Sejmu 

jakiś gest hetmański. Cat. 

Treść deklaracji rządowej 
PARYZ, 5. III. PAT, ;Deklaracja rządowa podkreśla konieczność jak 

najszybszego uchwalenia budżetu, doprowadzenia do pomyślnych wyników 
obrad konierencji londyńskiej i genewskiej, zastosowania planu Younga, 
przeprowadzenia reformy finansowej i podatkowej, wprowadzenia nowych 
ubezpieczeń społecznych oraz przyjęcia projektu amnestji. 

Rząd dążyć będzie do zachowania równowagi budżetowej, prowadzić 
będzie politykę amortyzacji długów i domagać się uchwalenia budżetu na 
podstawach, przyjętych w propozycjach komisji finansowej. 

Dalej dążyć będzie rząd do uprzemysłowienia kraju i do odciążenia 
podatkowego. W konkluzji zaznacza deklaracja, iż pomimo odrzucenia 
propozycji utworzenia gabinetu rozejmu, tak upragnionego i faktycznie mo- 
źżliwego, rząd poświęci wszystkie swoje wysiłki dla realizacji wytkniętego 
problemu i będzie działał zawsze w duchu unji republikańskiej. 

Wczorajsze uchwały nowego rządu 

PARYŻ. S.III. Pat. Rada ministrów na dzisiejszem posiedzeniu przy- 
jęła tekst deklaracji rządowej i ustaliła skład delegacji francuskiej na kon- 
ferencję londyńską. 

Delegację tworzą Tardieu, Briand, Dumesnil, Pietri, de Fioriau, de 
Kerguezec, przewodniczący komisji senackiej dla spraw marynarki, oraz 
dwaj zastępcy. Flandin, minister handlu i Serot, podsekretarz stanu w mi- 
nisterstwie rolnictwa, obejmą ponownie kierownictwo delegacji francuskiej 
w Genewie. : 

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy, przewidującej otwarcie :kre- 
dytów na cele zorganizowania nowych departamentów  ministerjalnych 
oraz postanowiła wyasygnować 30 miljonów fr., jako kredyt  nadzwy- 
czajny na rzecz pomocy dla dotkniętych klęską powodzi na południu 
Francji. ` 

Rząd otrzymał uofnm zaufania 
PARYŻ, 5. Il. PAT. Izba uchwaliła votum zaufania dla rządu „316 

głosami przeciwko 263. 
(UD IK INS SINTRA RO RST 

Rozmowy prywatne o cle 
Fiasco konferencji międzynarodowej w Genewie 

‚ GENEWA, 5. III. Pat. Na konferencji rozejmu celnego prowadzone są 

w dalszym ciągu rozmowy prywatne. Część delegatów jest nadal gotowa 
przystąpić do projektu konwencji, jednakże wobec sprzeciwu ze strony 

głównych uczestników konłerencji, konferencja nie będzie mogła dojsć do 
skutku. 

Eksperci na konferencji morskiej 
Badanie sprawy możliwości całkowitego wycofania łodzi 

podwodnych 
LONDYN. S.Ill. Pat. Podkomisja ekspertów konferencji morskiej roz- 

poczęła dzisiaj badanie sprawy możliwości całkowitego wycofania łodzi 
podwodnych, ewentualnie shumanitaryzowania tego narzędzia wojny, ogra- 
niczenia kategorjalnego tonnażu, przyznanego łodziom podwodnym i ogra- 
niczenia jednostkowego pojemności łodzi podwodnych. Wszystkie powyż- 
sze kwestje przesłane zostały do zbadania w szczegółach technicznych 
podkomisji ekespertów przez Ostatnią plenarną sesję konferencji, 

Obecny stan posiadania łodzi podwodnych jest następujący: Stany 
Ra. Francja—99, Japonja— 171, Imperjum Brytyjskie—66 i 
talja—57. 

Sprawa referendum; podatkowego w Anglji 
Inicjatywa b. premjera Baldwina 

LONDYN, 5. III. Pat. Na konferencji konserwatystów postanowionojednogłośnie 
przyjąć przychylnie oświadczenie byłego premjera Baldwina w sprawie zwołania kon- 
ferencji przedstawicieli całego imperjum i i z kolei przeprowadzenia referendum w 
sprawach podatkowych. 

Lloyd George nie stracił zaufania we własnem strannictwie 
LONDYN. 5.Il. Pat. Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie 

członków klubu parlamentarnego stronnictwa liberalnego, na którem oma- 
wlano wyłamanie się niektórych członków stronnictwa liberalnego podczas 
głosowania nad poprawką liberałów w lzbłe Gmin do rządowego projektu 
ustawy węglowej. 

W głosowaniu klubu przeszedł wniosek, wyrażający przywódcy stron- 
nictwa Lloyd George'owi zaufanie. ; Wobec wyniku głosowania jeden z 
przywódców parlamentarnego klubu sir Robert  Huthinson cofnął swą 
rezygnację. 

Dookoła zaburzeń w Indjach 
Termin ultimatum Ghandiego upływa 11 b. m. 
BOMBAJ. 5.IIL. Pat. Biuro Reutera dowiaduje się, že Ghandi w 

swem ultimatum ponawia oskarżecia przeciwko panowaniu brytyjskiemu 

w Indjach i wyraża pragnienie dojścia, o ile się to tylko okaże możliwe, 

do kompromisu z wicekrólem Indyj. Ultimatum wysuwa jako termin odpo- 

wiedzi 11 marca. 

Dwa miasta francuskie walą się w gruzy 
Dotychczas zginęło 100 osób 

TULUZA, 5 Ill. Pat. Setki domów zawaliły się w miasteczku Reynes. Według 
otrzymanych stamtąd doniesień utonęły trzy osoby. Mimo obniżenia się poziomu wo- 
dy na rzece Tarn dostęp ćo miejscowości Villemur jest w dalszym ciągu niemożliwy 
W Mont-au-Ban poziom wody w rzece Tarm Opadł o jeden metr, jednakże wezbrane 
fale zalewają w dalszym ciągu okolice. Domy walą się dziesiątkami, grzebiąc pod gru- 
zami mieszkańców. Wczoraj wieczorem znaleziono dwóch topielców. Z niżej położo+ 
nych dzielnic wiele osób ulokowało się na dachach domów, wzywając pomocy. Gwał- 

towny prąd wody uniemożliwia jednak akcję ratowniczą. W miejscowości Moissac wez. 
brane fale przerwały tamę, zalewając dwie dzielnice oraz pociągając ofiary w lu- 
dziach. Według niepotwierdzonych dotychczas pogłosek, ilość osób, które zginęły 
z powodu katastrofy wylewu dochodzi do 100. 

i Dalszy przebieg katastrofy 
TULUZA, 5 III. Pat, W Moissac runęło w gruzy 100 domów. W Villemur runęło 

130 domów mieszkalnych. Cała Villemur przedstawia obecnie zupełną ruinę. Z osób 
prowadzących akcję ratunkową, utonęły jeszcze dwie. Departament Tarn et Garonne 
„jest zupełnie oddzielony od śwista. W okolicy Bordeaux doliną la Reole została za- 
ana. Ludność jednak poprzednio ewakuowano: 

B. ulce-konstl Harry Hall przed sądem w Brooclinie 
NOWY YORK. 5.II1. Pat. Federalne władze sądowe w 

Broocklinie postawiły w stan oskarżenia 9 osób, wśród nich by- 
łego wicekonsula amerykańskiego w Warszawie Harry Hall'a, 
pod zarzutem nadużyć w celu obejścia obowiązujących przepi- 
sów przez umożliwienie nielegalnego wjazdu i pobytu w Sta- 
nach Zjednoczonych osobom, którym wydawano falszywe wizy. 
Wszyscy oskarżeni należą do szajki, która rozdawala falszywe 
wizy amerykańskie polskim emigrantom. 

7 twierdzi, że 

Przebieg posiedzenia parlamentu 
PARYZ. 5. Iil. PAT) Na dzisiejszem po- 

siedzeniu Izby Deputowanych w obecności 

450 deputowanych, i przy pełnych trybunach 

premjer Tardieu odczytał deklarację rządową 

Początek geklaracji przyjęty został przez le 

wicę (szmerami i okrzykami: „Do dymisji!“ 

Przewodniczący Izby usiłuje przywrócić ispo. 

kój. (Tardieu oczekuje (z juśmiechem па uspo 

kojenie się opozycji, przyczem znaczna więk- 

szość izby oklaskuje go. Po przywróceniu 
spokoju /Tardieu ukończył odczytanie deklara 

cji, którą większość centrum i prawicy przy 

jęła trenetycznemi klaskami. 

Następnie premjer zażądał natychniasto- 

wej dyskusji nad jnterpelacjami № sprawie 

ogólnej Ipolityki rządu :oraz składu gabinetu. 
Wszedł na trybunę socjalista Frossard, powi. 

tany jokrzykami. |swych przyjacióB partyjnych 

oraz biciem 'w pulpity przez prawicę i cen- 
trum. [Wobec (wielkiego tumultu  przewodni- 
czący Izby zawiesił posiedzenie. 

Szczegóły Expose : 
PARYŻ. 5. 3. (PAT). Mówiąc na posie. 

dzeniu łzby Tardieu oświadczył, że pomimo 

odmowy, z jaką się bpotkała jego propozycja 
zawarcia rozejmu jpolitycznego, rząd jego bę 

dzie się starał (w interesie ogólnym zreali | 
zować 'swój program. Tardieu przypomniał, 
że był zawsze zwolennikiem unji republikań. 

skiej w lchwili, gdy Francja zaangażowana 

jest w „rokowania międzynarodowe i prze- 

chodzi okres zmian. [Obecna większość par. 
iamentarna — oświadczył Tardieu — nie ma 

żadnego fpowodu, aby się podporządkowy- 
wać mniejszości. W ustroju republikańskim | 
najważniejszą jest ficzba. Nikt nie może mi 
zrobić wyrzutów, „> rzekł Tardieu. 

Mówiąc o większości w Izbie, mam na 

myśli tę 'większość, która, mam nadzieję, 
będzie popierała rząd, jaki z niej wyszedł. 
Jest to większość z roku 1928, 'w gkład któ 
rej wchodzi 400 wybranych gromadzących 
się pod znakiem Poincarego. Zachowujemy 
tradycję republikańską w imię kraju i dla 
niego spełniamy nasz pbowiązek, twysitwając 
program, który przedstawiliśmy  parlamen. 
towi. Proponowaliśmy rozejm w celu współ. 
nego dokonania tej pracy. Propozycja ta 
spotkała się z odmową. Zgodnie z zasadami 

republikańskiemi (spróbujemy sami dokonać 
tej pracy. Gdy ją wykonamy, możemy znów 
porozmawiać z obozem przeciwnym, jeżeli 

tego zechce. Po przemówieniu Tardieu roz. 
legły się pokiaski w ,centrum ji na prawicy, a 

także na różnych innych ławach Izby. 

Dwie alfernafywy 
PARYŻ. 5. 3. (PAT). Nacjonalistyczna 

„Liberte“ drukuje oświadczenie swego redak 
tora nacze nego |Kamila Aymarda który 

inet Tardieu będzie prawdó 
podobnie ostatnią próbą ratowania we Fran 
cji systemu parlamentarnego, który pd pe. 

wnego |czasu staje się coraz bardziej karyka 

turalnym. Los |regime'u zaieży od losu obec 
nego gabinetu. Gdyby ta próba miała się nie 
udać, (to w (takim razie powstaną przed kra | 

jem (alternatywy: dyktatura narodowa albo 
dyktatura (rewolucyjna, która  pociągnęłaby | 
Ża sobą niezawodnie objęcie władzy jnasam 
przód przez socjalistów a później przez ko- 
munistów. 

Przed taką samą alternatywów stanęła 
Francja 'w roku 1925, Iecz /w chwili gdy re | 

wolucja „miała zalać kraj, lud paryski stanął 
przed tymi, [którzy jutopić chcieli ojczyznę i 
pod jego presją powołano do władzy Poin. | 
carego. Gdyby gabinet Tardieu został obalc**». 
ny, niewiadomo, czy i tym razem niebezpie. i 
czeństwu udałoby się zapobiec. ; 

WEZ MOKESTIS TATTO DA -4 

Bilans Banku Polskiego | 
Za trzecią dekadę lutego 

WARSZAWA, 5—IIL PAT. Bilans Ban- 
ku Polskiego za trzecią dekadę lutego r.b. 
wykazuje zapas złota 701,055 tys. t, į o 
SI tys, zł. więcej, niż w poprzedniej deka- 
dzie. Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycią zwiększyły się o 
4.573 tys. zł. do sumy 360.481 tys, nieza= 
liczone do pokrycia—o 1168 tys. zł. do 
sumy 100.400 tys. Portfel wekslowy spadł | 0 1.874 tys. zł. i wynosi 668.446 tys, zł. | 
Natomiast pożyczki zastawowe wzrosły o | 
813 tys. zł. o kwoty 70.269 tys. zł. 2 5 

lnne aktywa wynoszą 118.343 tys. zł, | 
o. 

sh 

  

   

      

zatem o 18.391 tys. zł. więcej, niż w po- 
przedniej dekadzie. W passywach pozycją 
natychmiast płatnych zobowiązań zmniej- 
szyła się o 96.603 tys. zł. Obieg biletów 
bankowych wzrósł o 116.511 tys. zł. Sto- 
sunek procentowy pokrycia obiegu biletów | 
i natychmiast płatnych zobowiązań Banku | 
wyłącznie złotem wynosi 40,33 proc. (10,33 | 
pė ponad pokrycie statutowe), pokrycie | 
uszcowo-walutowe—61,7 proc (21,7 proc. 

   

mad pokrycie statutowe). Wreszcie po- | 
rycie złotem samego tylko obiegu bile“ | 

tów bankowych wynosi 54,69 proc. : 

Pana Dokforowi 

Edwardowi Kiftlerowi 
za wyjątkowo troskliwą opiekę le- | 
karską w czasie choroby córeczki 
naszej Halinki Potopowiczówny naj- 
serdeczniejsze podziękowanie składają 
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ECHA KRAJOWE 
1 objazdu instrnkiora oświatowego 

Podczas swych objazdów | instruktor. 
skich do domów ludowych i świetlic Rady 
Opiekuńczej Kresowej obserwuję i wnikam 
w życie naszego włościanina kresowego, któ 
re wskutek ciemnoty panującej wśród szero- 
kich mas włościańskich jest prymitywne i 
obfituje w moc różnych złych! nawyknień, 
będacych skutkiem dziedzicznego zdeg<nero 
wania. 2 i 

Najjaskrawszem złem, które powiedział 
bym jest rozsadnikiem wszystkich zbrodni — 

to picie wódki; — zawdzięczając wódce 

poszczególne gospodarstwa popadają w TLi- 

ne, co ujemnie odbija się na  całokształc:e 

gospcdarki ogólnospaństwowej, dalej —- roz 
bija ognisko rodzinne, które przez to daje 
Państwu obywateli o ciemnych charak'erach, 
wychowanych na złym przykładzie, a <o naj 
smutniejsze obarczonych dziedzicznemi nai0 
wami zła — pod względem moralnym i 

fizycznym. ) 
Nie będę rozwodzi: się zbyt s a 

szkodliwošciach alkohplu, poniewaž  každy 
człowiek” po głębszem zastanowieniu  S'ę, 
sam zrozumie, że picie wódki bezsprzecznie 
jest największą zbrodnią ludzkości — sprze 
ciwiająca się nietylko prawu Boskiemu ale 
nawet i ludzkiemu. 

W okresie od dnia 5 do 22 lutego r. b. 
zwiedzając placówki R. O. K. 

zeroko 2 

        

w. Rakowie 
     

    

Dubrowie, Chocienczycach, i, Wiazyniu, 
Szypkach, Łyntupach i Górnicy; gdzie m'a- 
łem pogadanki przeciwalkoholiczne z wy 
świetlaniem przezroczy, — zao5zerwowałem 
następujące objawy wśród słuchaczy, że q:i- 
cie wódki przez ludność wiejsk t rzeczą 
normalną, a nawet tak powiem nieod 

zowną cząstką jego istnienia. Dalej 
ci nie zdają sobie absolutnie sprawy | 
następstwa wynikają z wchłan'a:ua do orga 
nizmu alkoholu. Podobną  niesw a iomošė 1 
niezrozumienie stanu rzeczy charakteryzu 
je następujący fakt. — W jednym z domów 
ludowych na moją pogadankę przeciwalko- 
holiczną zebrało się około stu sŁuchaczy, a 
wśród nich znalazł się notorycz:ry pijak. — 
Po skończonej  pogadance i wyświetleniu 
przezroczy z życia wewnętrzi i zewnętrz 
nłego pijaka, zauważyłem, wspomniany 
osobnik płacze. Gdy zapytałem co mu jest, 
odpowiedział: ,„panoczku, teraz rozumiem, 
że wódka jest złem... ja o tem nie wiedzia 
łem, ale poco ją sprzedają”. 

Wśród ludu wiejskiego na równi z wód 
ką monopolu państwowego, a może nawet i 
w większej ilości rozpowszechnione jest pi- 
cie tak zwanej „dzienaturki“. — Objaw ten 
jest okropny w swoich skutkach. -— Odnośne 
czynniki powinny w to wniknąć i zapobiec 
temu, a przedewszystkiem trzeba by w pier 
wszym rzędzie zwrócić bacz niejszą uwagę 
na włóczących się po wsiach handlarzy prze 
sóżnej tandety, którzy są największymi bodaj 

  

   

  

   

  

   

     
  

    

  

    

propagatorami tego zła. LL 

MOLODECZNO 

— Zjazd powiatowy Tow. Rolniczych. 
Dnia 23 lutego 1930 r. o godz. 15 odbył się 
w sali posiedzeń wydziału powiatowego sej 
miku mołodeczańskiego zjazd powiatowy 
delegatów Kół Tow. Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, oraz przedstawicieli spółdzielcze 
ści z terenu pow. Mołodeczańskiego. 

Na zjazd ten przybyło około 150 osób, 
wśród których zauważa się obecność około 
15 delegatek z poszczególnych Kół Gospo- 
dyń Wiejs' ich. Wogóle zaś zaznaczyć należy 
iż tak licznie obesłanego zjazdu kronika Mo- 
łodeczańska nie notowała jeszcze od czasu 
utworzenia powiatu Mołodecz: iego. 
" Porządek dzienny przewidywał: 

1) Zagajenie zjazdu i wybór prezydjum, 
2) sprawozdanie z działalności okręgo- 

wego Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol 
niczych i personelu agronomicznego, 

3) dyskusja nad sprawozdaniami. 
4) referat p. inspektora Wierzbickiego, 
5) referat p. ao Kokocińskiego, 
6) referat p. Krywko, 
7) referat p. dr. Jużaka, 
8) dyskusja, 
9) Wolne wnioski. 
Zjazd zagaił w krótkich słowach prezes 

Okręgowego Tow. Org. i KóŁek Rolniczych 
p. Puciato, witając najpierw tak licznie ze 
branych delegatów i gości, a następnie pro- 
ponując zebranym uczcić przez powstanie 
pamięć zmarlego członka Rady powiatowej 

  

   

   

Okr. Tow. Org. i KóŁek 'Roln., Ś. p. Kona-f 
rzewskiego Władysława, poczem w imieniu 
zebranych zaprosił na przewodniczącego 
zjazdu, p. starostę Mołodeczańskiego, Jerze- 
go de Tramecourt. 

Obejmując przewodnictwo p. starosta w 
serdecznych) słowach powitał zebranych pod 
kreślając doniosłość prac  zunifikowanych 
organizacyj rolniczych na terenie powiatu 
Mołodeczańskiego, zwłaszcza z tak trudnym 
jak obecny dla rolnictwa — okresie i nawo 
łując rolników do wytrwania w tych ciężkich 
narazie warunkach jakie się wytworzyły dla 
nich w tym roku, tudzież upewniając, że 
wszelkie poczynania i prace organizacyj rol. 
niczych i spółdzielczych w zakresie podnie- 
sienia kultury rolnej na terenie powiatu, znaj 
dą zawszć zrozumienie i należyte poparcie ti 
nigo, jako starosty i przewodniczącego samo 
rządu” powiatowego. ` 

Przemówienie pana starosty nacechowa 
gre jak zawsze szczerością i serdecznością, 

' przyjęte zostało przez zebranych oklaskami, 
poczem do prezydjum zjazdu p. starosta za- 
prosił: p. p. pułłk. dypl. Bociańskiego Ludwi 

„ ka, prezesa Jana Puciato, Odyńca Czesława, 
inspektora Wierzbickiego i dyr. Kokocińskie- 
go i udzielił głosu p. Zukielowi, agronomowi 
powiatowemu, który złożył dokładne spra- 
wozdanie z działalności okr. Tow. Org. i Kó- 
łek Roln. tudzież personelu agronomicznego 
za ubiegły rok, a przytaczając szereg danych 

- statystycznych, wyliczył szczegółowo ilość 
zorganizowanych pokazów hodowlanych, 

Ł OSTATNICH DAL. 
POWRÓT BYRDA. 

Po rocznym zgórą pobycie wśród 
lodów i śniegów  podbiegunowyci 
Byrd opuścił wreszcie z towarzyszami 
„Małą Amerykę". 

18:go lutego Robinzonowie arktycz 
ni ujrzeli statek wyłaniający się z 
mgieł. Nie wierzyli zrazu oczom: pora 
żeglugi przecie już minęła, morze gę 
stoj pokryte krami lada chwiła mogła 
całkiem okrzepnąć — byłaż to Гаа 
morgana czy też rzeczywiście statek 
odważył się zapuścić z te strony? 

W miarę zbliżania się okrętu rozpo 
znawano jego kontury, maszty, syłwet 
kę. Dostrzeżono znanego kapitana i zna 
nych majtków, — tak, to „City of New 
York" na nim przybyli, on ma ich 
wreszcie wyzwolić. 

Bo mimo wszystko każdy miał dość 
Małej Ameryki. Siedziang niby dobro- 
wolnie, było niby doskonale: wygoda, 
bezpieczeństwo, komfort, ale cywiliza- 
cja domagała się swego — wieczne 
zimno, wieczny lód, wieczne pustko- 

  

urządzonych odczytów i kursów,  nowo- 
powstałych placówek, zorganizowanych go 
spodarstw pokazowych, zobrazował pracę i 
trudne warunki zorganizowania akcji pomo- 
cy siewnych i t. p. — Sprawozdanie zostało 
przyjęte bez dyskusji narazie, a wobec za» 
rządzonej przerwy, , wszyscy obecni wzięli 
udział w ogólnej fotografji. : A 

iPo przerwie p. inspektor Wierzbicki wy 
głosił reierat o hodowli inwentarza i drobiu, 
o nowych kierunkach w tej dzidzinie i o spo 
sobach podniesienia rentowności tej hodowli. 

Pan dyr. Kokociński nawoływał w 
swoim referacie, do głębokiego zastanowie 
nia się nad kierunkami gospodarstw, nad 
dostosowaniem tych kierunków do współcze 
śnego życia, podkreślał konieczność oględne 
go zużywania pożyczanych pieniędzy, oraz 
jaknajwiększego wysiłku dla osiągnięcia ma- 
ximum produkcji w prowadzonych gospodar 
stwach i to produktów dobrej jakości, a 
niebylejakich, jak to ma miejsce obecnie. 
Omówił pokrótce zadania Kas Stefczyka i 
spółdzielczości wogóle, nawoływał do orga 
nizowania mieczarń i zbiornic jaj, zgłaszając 
jako konieczne następujące wnioski: 1) po- 
głębianie pracy i wiedzy fachowej pośród 
członków zarządu poszczególnych organiza 
cyj spółdzielczych, 2) ustalenie sieci Spół- 
dzielni Mleczarskich na terenie powiatu, 3) 
przystąpienie do jajczarstwa (zorganizować 
zbiornice jaj), 4) odpowiednio zorganizować 
sprawę zbytu produktów rolnych i nabywa 
nia maszyn, narzędzi oraz produktów — ро- 
trzebnych dla rolnictwa przez utworzenie 
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. 

Wyczerpujący referat p. Krynko „O ho 
dowli cebuli* ujęty rzeczowo, oświetlii spra 
wę hodowli cebuli dokładnie. 

  

   

Dr. Jużak, przedstawił stan sanitarny 
powiatu, zapoznając zebranych z panującemi 
chorobami zakaźnemi zwierząt, pouczał о 
środkach walki z takowemi i o sposobach 
zapobiegania zachorowaniom inwentarza 
wzywając obecnych do więcej troskliwego 
obchodzenia się i pielęgnacji swego inwenta 
rza albowiem w krajach kultury zachodniej 
jak Danja np. inwentarz chowany jest w 
lepszych warunkach i dlatego daje dochód 
hodowcy. Е 

Z ożywionej dyskusji jaka wywiązała się 
na tle wygłoszonych referatów, zauważa się 
duże zainteresowanie spółdzielczością ze stro 
ny średnich i drobnych rolników, ogół któ- 
rych zdaje sobie sprawę już dokładnie z 
korzyści osiąganych z zakładanych mieczarń 
spółdzielczych, widząc w ich rozwoju jak i 
wogóle w rozwoju spółdzielczości jedyny 
sposób do zwalczania nieuczciwego pośredni 
ctwa w kupnie i sprzedaży płodów rolnych 
i wszystkiego co wogóle rolnik potrzebuje, 

zedaje, tudzież jedyny sposób do 
podniesienia własnego dobrobytu. 

Dla ścisłości należy odnotować, że jed 
no jedyne co do swej ostrej formy przemó- 
wienia, krytykujące działalność poszczegól 
nych mleczarń i twierdzące, że  spėldziel- 
czość niema widoków na rozwój albowiem 
łkegzystujące Zarządy poszczególnych  placó 
wek pracują źlę — niefachowo, a poszczegól 
ne jednostki będą sprzedawać swoje produk 

; żydom, którzy płacą choćby o grosz wię 
cej od spółdzielni — nie znalazło oddźwięku 
gdyż na szczęście znakomita większość obec 
nych na zebraniu delegatów i delegatek re- 
prezentujących poważny odłam tut. rolni. 
ków i spółdzielczości dała stanowczy wyraz 
swemu mocnemu postanowieniu nie zrażać 

się stanowiskiem poszczególnych osób, 
które nie popierają wysiłków społeczeństwa 
do zorganizowania się, a odwrotnie wytężyć 
wszystkie swoje siły do rozwinięcia spół. 
dzielczości w jaknajszerszym tego słowa 
znaczeniu i wbrew  twierdzeniom pesymi 
stów, dowieść, że w jedności siła, a mocna 
wola i wytężona praca dla ogólnego dobra 
— zwyciężą wszystko. 

W wolnych wnioskach poruszone zosta- 
ły następujące sprawy: 

1) wieś Rahozy prosi o przyjście z po 
mocą kredytową na wiosenne zasiewy 1931 
roku, na co, otrzymała przyrzeczenie p. staro 
sty, że kredyty nasienne będą udzielane, a 
odpowiednie kroki już są poczynione, 

2) p. Pilecki proponuje rozpocząć akcję 
hodowania wikliny koszykowej i drzew mor 
wowych (poruczono zarządowi zbadać spra 
wę i zająć się nią), 

3) wniosek p. starosty o jaknajdalej idą 
cą oszczędność i powstrzymanie się od uży 
wania ałkoholu (jednogłośnie przyjęto ogól- 
nym aplauzem) i 

4) wreszcie apel p. agronoma powiatowe 
go o konieczności wpłacania regularnego 
składek członkowskich przez czł onków Kó- 
łek — Organizacyj, gdyż wpłacanie to 
świadczy o żywotności i potrzebie egzysten 
cji samej organizacji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, p.) prze 
wodniczący dziękując w imieniu obecnych 
prelegentom za wygłoszone referaty, a obec 
nym za żywe zainteresowanie się zjazdem, 
zwrócił się do nich z apelem, zaznaczając, 
iż mówi nietylko jako starosta i urzędnik lecz 
i jako obywatel kraju i człowiek głęboko 
sympatyzujący rolnikom — by wszystko to, 
co usłyszeli na zjeździe, — podali do wiado 
mości swych współkolegów w _ organizacji, 
znajomych i sąsiadów, przyczyniając się w 
ten sposób do rozwoju kultury gospodarczo 
rolniczej i dobrobytu powiatu a tem samem 
Województwa i całego kraju,  Przemówie- 
niem tem zjazd został zamknięty około go 
dziny 21. 

Po zjeździe miało się odbyć zebranie 
Komitetu Organizacyjnego celem zorganizo- 
wania i zawiązania powiatowej spółdzielni 
rolniczoshandlowej w Mołodecznie, jednakże 
ze względu na późną porę zebranie do skut 
ku nie przyszło, a jak nas informują, kilka 
osób z liczby czynniejszych działaczy na 
niwie społecznej pozostało po zjeździe i pry 
watnie omawiało między. sobą sposób i możli 
wości zorganizowania tej spółdzielni, mając 
na względzie, że w Mołodecznie egzystuje 
już oddział wileńskiego syndykatu rolniczego 

   
  

  

  

   

  

wie, wiecznie te same konserwy, wciąż 
ci sami towarzysze — ostatecznie żył- 
ka ekspedycyjna i awanturnicza się wy 
czerpała — chciano zetknąć się znowu 
ze światem, widzieć, słyszeć, obcować, 
z ludźmi, dość miano radja, patefonu i 
skowytu psów. Toteż ledwo statek do 
tknął się brzegu, zaczęto ładunek. żad 
nych powitań, uścisków, klekotań — 
każdy chwytał co miał pod ręką i niósł 
na pokład, gorączka ogarnęła wszyst 
kich, śpieszono się, przewracano, tłam 
szono — aby prędzej, aby „prędzej. 

Było co przenosić. Instrumenty nau 
kowe, okazy, strzelby, zbiory, ubrania, 
przyrządy, 'aparaty, utensylja, meble, 
psy... Okazało się, że jest za wiele rze- 
czy — trzy statki miałyby ładunek — 
trzeba było niejedno zostawić. Więc 
ze smutkiem rozstawano się z tym i 
owym drobiazgjem — z każdym łączy: 
ło tyle wspomnień... A 

19-g0 lutego City of New York pod 
niósł kotwicę. Stątek siedział głęboko 
w wodzie, na pokładzie trzeba było 
się prześlizgiwać między stosami' pa- 
kunków, ogromne, wychudzone psiska 
plątały się między nogami. Byrd ji to- 

Posiedzenie Rady Gabinetowej 
w sprawie omówienia stosunku rządu do problemu rewi- 

zji konstytucji 
WARSZAWA. 5.IIL. (tel. wł. „Słowa”). Dziś rano premjer Dr. Bartel 

udał się na Zamek, gdzie był przyjęty przez Prezydenta Rieczypospolltej 

na konferencji, która trwała trzy kwadranse, poczem w gmachu Prezydjum 

Rady Ministrów przy udziale 

się posiedzenie Rady Gabinetowej, 

12 tej min. 45. 

Uchwały i przebieg rady gabinetowej są z reguły poufne, 

o przebiegu dzisiejszego posiedzenia do wiadomości 

Marszałka Piłsudskiego 

które trwało od godziny 12-ej 'do 

rozpoczęło 

jednakże 

przedstawicieli prasy 

przeniknęło, że było one poświęcone omówieniu stanowiska Rządu wobec 

zagadnienia rewizji konstytucji. 

W jakim kierunku idą uchwały Rządu, tego dotąd niewładomo ale 

jutro bądź na posiedzeniu komisji konstytucyjnej, bądź na plenarnem po- 
siedzeniu Sejmu, gdzie na porządku dziennym znajduje się l-sze czytanie 
projektu reformy konstytucji, zgłoszonego przez trzy stronnictwa centrowe 
ma zabrać głos przedstawiciel 

premjer Bartel, który stanowisko 

tucji przedstawi. 

Rządu, 
ządu wobec problemu rewizji 

a prawdopodobnie będze nim 

konsty- 

TESTAI TN III I INS RAIN TASTE 

Wybory do parlamenfu hiszpańskiego 
MADRYT. 5.lli. Pat. Zapadło tu postanowienie, że wybory do parla” 

mentu nie zostaną odroczone. J:dynie kampanja wyborcza ulegnie pewne- 
mu opóźnieniu. Agencja Fabra zaprzecza stanowczc obiegającym pogło- 
skom o rożruchach i zamieszkach w Hiszpanji. W całym kraju panuje zu- 

Apel dó prezydenta Hoovera 
pełny spokój. 

WASZYNGTON. 5.1I1. Pat. Komitst 
szości i wyznań religijnych wysłał do 

amerykański dla spraw mniej- 
prezydenta Hoovera petycję, w któ- 

rej prosi, aby wytrwał na swojem stanowisku odmownem uznania rządów 
sowieckich i aby użył owych przemożnych wpływów celam zabezpieczenia 
poszczególnych wyznań religijnych w Rosji przeciw prześladowaniom. 

  

Komitadže hułgarscy wznowili akcję ferorystyczną 
Straszne skutki rzuconych bomb w Pirotu 

BIAŁOGRÓD, 5 III. Pat. Donoszą z Pirotu, że w dn. 3 marca o godzinie 18,30 
w chwili największego ruchu na ulicach miasta, dwaj nieznani osobnicy rzucili przez 

okno dwie bomby do lokalu hotełu-restauracji „National“ 
"jeszcze dwie bomby na ulicę przed hotelem, gdzie znajdowało się w tej chwili bar+ 
dzo wielu przechodniów. W gmachu hotelu 

i natychmiast potem cisnęli 

rańnych zostało 9 osób, na ulicy zaś 16. 
Są to wszyscy mieszkańcy Pirotu. 8 osób z pośród poszkodowanych znajduje się w 
szpitalu, pozostałe zaś po opatrunku powróciły do domu. Jedna z ofiar zajścia, bla- 

charz Vląda Milicz, zmarł w szpitalu skutkiem odniesionych ran. Dzięki panice, która 
panowała na ulicach, sprawcom zajścia udało się zbiec w kierunku granicy bułgar= 
skiej. Agencja Avala wyraża przypuszczenie, 
garscy. 

Strzał wartownika do 

że sprawcami zajścia byli komitadże buł- 

aufa szefa sztabu armii 
Tragiczny wypadek w cząsie próbnego pogotowia oddziału 

samoobrony w Tallinie 
TALLIN, 5—III. PAT. W związku z zarządzonem dziś w nocy próbnem 

pogotowiem oddziału samoobrony t. zw. Kaitseliid, zaszedł następujący tra- 
giczny wypadek: w kierunku koszar oddziału tanków jechał samochód szefa 
sztabu estońskiego gen. Tórwanda w towarzystwie mjr, Ibrusa, Na znak dany 
przez wartownika, stojącego przed bramą koszar szofer zahamował, lecz ва- 
mochód potoczył się dalej po Śllskiej jezdni. Wówczas żołnierz, sądząc, że sa- 
mochód nie zatrzymuje się i nie widząc w ciemności, kto w nim jedzie, wy- 
strzelił, Kula trafiła w mjr. Ibrusa, ząbijając go na miejscu, zaś o łamki szkła 
lekko raniły gen, Tórwanda. 

Sensatyjny proces 
Na ławie oskarżonych 

o zabójstwo żony 
major Tadeusz Rylski 

LWÓW, 5-1I1. PAT. Dziś przed południem przed sądem przysięgłych w 
Przemyślu rozpoczyna się sensacyjna rozprawa przeciwko majorowi Tedeuszo- 
wi Rylskiemu, oskarżonemu o zabójstwo swej żony, właścicielki ziemskiej, do- 
konane w dniu 2 października 1927 roku, w majątku zamordowanej Pietry- 

czach, pow. złoczowskiego. W sprawie tej, ciągnącej się kilka lat, wydelegowane 
zostały do przeprowadzenia rozprawy sąd i prokuratura przemyska, 

wy powołano 66 świadków. Proces potrwa około 14 dni. 
Do rozpra- 

® 

i że założenie podobnej placówki w. Moło- 
decznie może odbić się ujemnie na egzysten 
cji i rozwoju obu instytucyj, wobec czego 
zachodzi potrzeba złączenia się egzystujące 
go oddziału syndykatu z nowopowstającą 
spółdzielnią, która mając większy kapitał za- 
kładowy i łącząc szersze warstwy tut. rolni 
ków więcej mogłaby się przyczynić do za- 
dośćuczynienią potrzebom rolników  jaknaj- 
szerszych warstw miejscowych i do podnie 
sienia ich dobrobytu. 

Miejmy nadzieję, że poczynania ludzi 
dobrej woli o szerszym horyzoncie myśli, 
powodowanych chęcią przyjścia z pomocą 
wszystkim warstwom tut. rolników. zwyciężą 
uprzedzenia poszczególnych jednostek i że w 
najbliższym czasie Spółdzielnia zawiązana 
zostanie. W. S. 

LIST DO REDAKCJI. 
Zarząd ochotniczej straży ogniowej im. 

Józefa Piłsudskiego w Kowalczukach, ( 
na) uprzejmie prosi o łaskawe umieszczenie 
na łamach poczytnego pisma co następuje: 

Dnia 2 lutego r. b. z inicjatywy zarządu 
straży i na rzecz tejże została -urządzona 
zabawa taneczna w gmachu dworca kolejo- 
wego st. Kiena z łaskawego zezwolenia Dy. 
rekcji K. P. w Wilnie. 

Zabawa ta jak i poprzednie pod wzglę 
dem moralnym i materjalnym odbyła się ku 
ogólnemu zadowoleniu, 

Zaznaczyć należy, że Straż założona za 
ledwie w kwietniu 1929 r. zdołała już zaopa 
trzyć się w narzędzia pożarowe dzięki urzą- 

  

warzysze spoglądali na skrawek lodu, 
na którym spędzili cząstkę życia — 
kto wie czy nie jedną z lepszych. 

Mała Ameryka znikała powoli. Naj 
dłużej widać było aeroplany spoczywa 
jące pod gołem niebem. Nie sposób 
było je zabrać — takie usługi oddały 
ekspedycji — teraz czekały spokojnie, 
aż mrozy, Śniegi'i zamiecie zrobią z nie 
mi porządek. 

STRACENIE EWY DUGAN. 

Ametykanie bywają przesubtelnieni 
na niektórych punktach, mają jakieś 
nieuzasadnione i bezmyślne  skrupuły. 
Np. notoryczny jest ich wstręt do ska- 
zywania kobiet na śmierć, a przecie 
wiadomo, że wśród zbrodniarzy kobie 
ty nie są ostatniemi, gdy się starają i 
mają zacięcie — są poprostu nie do 
prześcignięcia. 

W stanie Arizona skazano Ewę 
Dugan na powieszenie. Otruła swego 
kochanka, zaciukała tępym toporem 
swego chlebodawcę, wrzuciła swe 
dziecko w przerębel, ugryzła w nos 
aresztującego ją policjanta. Po raz 

dzanym od czasu do czasu zabawom i popar 
ciu tak miejscowego jak i okolicznego społe 
czeństwa oraz dyrekcji K P. w Wilnie, która 
dotychczas łaskawie udzielała lokal na ten 
cel, gdyż osiedle nasze narazie podobnego 
lokalu nie posiada. Ё 

Jednak w „Kurjerze Wilehskim“ z dn. 
21 b. m. Nr. 43 (685) ukazał się artykuł 
pod tytułem „Co się działo na st. Kiena* 
gdzie wymieniana zabawa została skrytyko 
wana przez osobę, która z osobistej urazy 
lub też złej woli w sposób niedopuszczalny . 
i kłamliwy opisuje przebieg zabawy, 

Unikając polemiki z autorem powyższe 
go artykułu zarząd stanowczo oświadcza, że 
zabawą urządzona przez straż (a nie urzęd 
ników kolejowych) miała przebieg b. spokoj 
KA żadnych napojów wyskokowych nie 
było. 

Cała treść wspomnianego artykułu nie 
odpowiada rzeczywistości i gdyby 
że tym artykułem został bezpośrednio do- 
tknięty naczelnik straży (zawiadowca st. Kie 
na) p. Józef Mikulski, zarząd zupełnie nie 
zareagowałby, lecz ze względu na osobę p. 
Mikulskiego wyrażamy Jemu najgłębsze ubo 
lewanie i pełne swoje do niego zaufanie i 
prosimy Go pozostać i nadal na swojem sta 
nowisku społecznem nie przejmując się rzu 
conemi na Jego osobę brudami, gdyż cała 
nasza sympatja jest po jego stronie. 

Jednocześnie upoważniamy p. Mikulskie 
go pociągnąć do odpowiedzialności autora 
artykułu za zniesławienie Jego dobrej opinii, 
a wszyscy staniemy w obronie Jego honoru. 

(—) Prezes Mikulski. 
(—) Sekretarz Danus, 

pierwszy zatem w. Arizonie 
śmierci padł na kobietę. 

W sali straceń wisi 19 portretów 
— wizerunki 19 bandytów, którzy tam 
życie zakończyli. Kazano Ewie Dugan 
obejrzeć je dokładnie, pokazano miej- 
sce przeznaczone na jej podobiznę. 

Sposób wieszania w Arizonie jest 
dość oryginalny: skazany stoi na ru- 
choniej tafli, która w pewnej chwili 
zapada się — pod podłogą jest dół, 
ofiara zwisa choć sala ma wszystkiego 
2 i pół metra wysokości. 

Ewa Dugan stała spokojnie, nie 
okazywała żadnego strachu, nie chcia 
ła żadnej pociechy religijnej. Gdy kat 
nacisnął guzik i tafla się usunęła, zda- 
rzył się niespodziewany wypadek: gło 
wa odleciała od tułowia i potoczyła 
się pod nogi zebranych. Widocznie 
pętlą była za długa i sznurek za cienki. 
Katowi udziełono niezwłocznie dymi- 
sji. 

„Jako ostatnią prośbę 
wysunęła ugotówanie 

wyrok 

Ewa Dugan 
sobie obiadu. 

|Pozwolono. Była kucharką, smakoszką 
z zawodu. Pitrasiła swój obiad przez 
pół dnia. Rosół, pieczyste, jarzyny, 

„ 

nie to, | 

Sprawa refomy szkolnictwa we Francji 
(ZK) Sprawa reformy szkolnictwa 

we Francji jest od kilku lat bardzo aktu 
alna. Coraz częściej słyszy się od rodzi 
ców, tak jak i od dzieci narzekanie na 
przepracowanie wynikające z nadmier- 
nej ilości godzin pracy szkolnej, odby- 
wanej przeważnie w ciasnych i dusz- 
nych lokalach, o przeładowaniu uczni 
wypracowaniami domowemi, uniemoż- 
liwiającemi im korzystanie w dostatecz 
nej ilości ze swieżego „powietrza i spor 
tów. 

Aby zaradzić złym warunkom zna” 
komity publicysta Georges Ferre posta 
nowił zbadać system szkolnictwa i wa 
runki pracy młodzieży w Anglji i w 
Niemczech. W tym celu udał się i spę” 
dził kilka dni w Worczester w Anglji 
aby dokładnie przestudjować , system 
szkoły mającej opinję najpostępowszej 
i najlepszej zorganizowanej w Anglji. 

Szkoła w Worczester jesta komplet 
sem nowoczes nych budynków otacza- 
jących gmach pięknego starego opac- 
twa, mieszczącego obecnie wspaniałą 
i bogatą bibljotekę. Rozporządza ona 
pływalniami i doskonałemi  boiskami 
sportowemi, a system szkolny jest tego 
rodzaju, że sporty i przeszkolenie woj- 
skowe wchodzą , w zakres programu 
nauk, przeplatając godziny pracy umy 
słowej i redukując liczbę godzin wykła- 
dów do trzydziestu tygodniowo. Poza” 
tem by przygotować młodzież do samo 
dzielnego życia, co tydzień urządzane 
są w gronie uczniów i profesorów na 
polityczne i społeezne tematy wieczory 
dyskusyjne i towarzyskie przyjęcia w 
domach profesorów. 

Wychowankowie tej szkoły nie czu 
ją się bynajmniej przemęczeni i prze 
pracowani, przeciwnie dumni są z po” 

1 AA SIK INK TRAIN 

Sutnczne apladnianio ГА 
(ZK) Przed kilkoma dniami odbył 

się w Instytucie Pasteura w Paryżu od 
czyt znakomitego rosyjskiego biologa 
profesora Eljasza Iwanowa. Znakomity 
uczony mówił o sztucznem zapładnia- 
niu zwierząt, nad którym to problemem 
piowadził studja i obserwacje na sta- 
cjach doświadczalnych w przeciągu 30 
lat. 

Mówiąc tylko o korzyściach jakie 
ta sprawa przedstawia w konserwacji 
i poprawie 1as zwierząt domowych, 
nadmienić należy że metoda profesora 
Iwanowa pozwala na krzyżowanie raz 
zwierząt wychowywanych w gospodar 
stwach rolnych, ze zwierzętami tej sa- 
mej rasy żyjącemi w stanie dzikim. W 
ten sposób otrzymano doskonały typ 
owiec ze skrzyżowania owcy domowej 
z wielkimi trykami dzikimi, których. wa 
ga dochodzi do 240, klg. 

Nie ma wątpliwości że stopniowo 
dojdzie się do wytworzeftia -ńówych 
ras zwierząt, odznaczających się siłą, 
wytrzymałością, czy też doskonałością 
mleka lub mięsa, dobrym gatunkiem 
wełny, etc. ® 

Dzięki tej metodzie zwiększono licz 
bę potomków tego samego żrebca z 40 
do 400 a nawet i 500 w ciągu sezonu. 

11086 zabiegów dokonanych przez 
„weterynarzy specjalistów na 700 sta- 
„cjach doświadczalnych wynosi w roku 
1929ym 250.000 podczas kiedy 
1923 było ich zaledwie 1000. 

Obecnie robi się próby z zastoso- 
waniem tej metody w hodowli srebrzy 
stych lisów, które będąc gatunkiem 
zwierząt Ściśle monogamicznych, zmu- 
szają hodowców do trzymania takiej 
samej ilości samców jak samic. Fakt 
ten przy obecnych cenach futer sreb- 
rzystych lisów pociąga za sobą unieru- 
chomienie na każdem zwierzęciu kilku 
dziesięciu tysięcy franków rocznie. Nic 
też dziwnego że hodowcy lisów pragną 
by metoda profesora Iwanowa dała się 
do lisów zastosować i sledzą doświad 
czenia prowadzone w tym kierunku z 
żywym zainteresowaniem. 

W 
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kładności tych list. 
Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach prosze- 

ni są o zgłoszenie się do biurą Towarzystwa w celu otrzymania specjal- 
nego biletu na prawo wstępu do sali zebrań. 

UWAGA! Zeb; 
liczbę przybyłych na nie osób. 

Nomitet Nadzorczy Towarystwa Kredytowego m. Wilia 
niniejszem podaje do wiadomości pp. członków Towarzystwa, że w dniu 
6 kwietnia r. b. o godz. 5-ej wieczór, 

zebrania wyborcze dla dokonania wyborów 
na pełnomocników Towarzystwa i ich zastępców. 

mających prawe uczestniczenia w zebraniach wyborczych 
wywieszono w biurze Towarzystwa dla ich przejrzenia w godzinach urzę* 
dowych przez wyborców, którzy mają prawo do 20 go marca wnosić do 
Komitetu Nadzorczego sprzeciwy przeciwko nieprawidłowości lub niedo- 

rania uważane będą za prawomocne bez względu na 

stępowego i rozumnego kierownictwa 
swego zakładu i z własnej potrzeby i 
inicjatywy starają się jaknajlepiej wy- 
konywać swoje zadania i wypracowa 
nia domowe, bez jakiegokolwiek przy 
musu i kontroli przełożonych i profe- 
sorów. System szkół angielskich zda 
niem pana Ferre, przyczynia się u mło 
dzieży do harmonijnego rozwoju zdol 
ności intelektualnych, walorów społecz 
nych i towarzyskich, przy równoczes- 
nem utrzymaniu zdrowia i tężyzny fizy 
cznej. 

Po rozpatrzeniu się w programach 
szkolnych niemieckich szkół najrozmait 
szego typu, pan Ferre, wybrał za prze * 
dmiot swoićh specjalnych badań jedną 
z bawarskich szkół będącą czemś po- 
średniem pomiędzy szkołami starego ty 
pu, a szkołami najnowszego ekspery- 
mentalnego systemu. Szkoła ta jest pro 
wadzona wzorowo już od szeregu lat i 
daje jak najlepsze rezultaty, świadczą” 
ce że eksperyment udał się całkowicie. 
Szkoła ta mieści się na wsi i posiada 
również doskonałe boiska sportowe. U- 
czniowie jej oprócz zwykłych zajęć 
szkolnych są obowiązani wybrać jakieś 
rzemiosło odpowiadające ich zdolnoś 
ciom i upodobaniom, i w tem rzemio- 
śle się wydoskonalić. 

Każdy z wychowanków tej sBkoły « 
wybiera sobie jednego z grona prote- 
sorów, który jest ich przyjacielem i do 
radcą, przez cały czas trwania studjów 
i grupuje w koło siebie grono uczniów 
swoich zwolenników tworząc z nimi 
związek zwany „Kameradschaft'. Zwią 
zki te stanowiące jak gdyby jedną ro- 
dzinę siedzą przy wspólnym stole pod- 
czas posiłków i podczas przygotowy 
wania lekcji robią wspólne kilkogodzin 
ne piesze wycieczki w okolice co ty- 
dzień, całodzienne co miesiąc i kilko- 
dniowej co kwartał. 

Wszyscy wychowankowie tej szko 
ły wykazują zamiłowanie do pracy rę 
cznej i na równi z młodymi Anglikami 
są zapalonymi zwolennikami sportów. 
Stosunek ich do ciała pedagogicznego 
jest nacechowany serdecznością, zaufa 
niem i poufałością, posuniętą aż 
granic szczerej krytyki wykładów pro- 
ifesorów. 

Systemy też angielski jak i niemie- 
cki dające tak dobre wyniki w swych 
ojczyznach, nie wydają się jednak pa- 
nu Ferre odpowiednimi do scisłego za 
stosowania we Francji, głównie z 
dwóch powodów: Szkoły francuskie 
mieszczą się przeważnie w miastach, 
to też najnowsze i najlepiej wewnętrz- 
nie urządzone nie rozporządzają oadpo- 
wiedniemi terenami mogącemi być 
przemienione na place sportowe, a po 
drugie że młodzież francuska nie wy 
azuje zamiłowania do sportów, bo 50 
proc. młodzieży zwalnia się od przymu 
su gimnastyki, wprowadzonej w więk- 
Szości szkół, twierdząc, że wysiłek fi- 
zyczny przy gimnastyce czyni ich nie 
zdolnymi do pracy umysłowej, conaj- 
mniej w przeciągu pół godziny. 

Pan Ferre uważa, że jedynym środ 
kiem który można zastosować we Fran 
cji na przepracowanie, jest ogranicze 
nie do pięciu godzin dziennie wykładów 
i znaczne zmniejszenie ilości zadań do 
mowych, co w: sumie dałoby młodzieży 
szkolnej we Francji, więcej wolnego 
czasu mogącego być zużytym na spa 
cery lub sporty dla jednostek znajdu- 
jących upodobania w tym kierunku. 

Z szeregu artykułów w sprawie 
szkolnictwa, publikowanych przez pana 
Jerzego Ferre na łamach Matin'a, bije 
w oczy fakt, że kwestja przepracowa 
nia młodzieży (szkolnej we Francji jest 
równie palącą jak u nas w Polsce i że 
pomimo usilnych starań: nie wynalezio- 
no tam również dotychczas właści, 
wych środków zaradczych. 

od ulicy do wy- Lokal najęcia, W. Pohu- 
EL 9.Informacje u właścicielki tamże 
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sosy, legumina — mic nie brakowało. 
Dozorca, którego poczęstowała zapew 
niał, że w życiu nie jadł takich dosko- 
nałości. „Pierwszy raz — mówił — wi 
dzę tak rozkoszną kobietę, i właśnie w 
tak niesprzyjających dalszej znajomo- 
ści okolicznościach! TOż to pech do 
prawdy! 

STRÓJ KOBIECY. 

Pani Koletta „Morris, dyplomowana 
prawniczka, rozpoczęła proces o prawo 
noszenia spodni i marynarki. Jak wia- 
domo kobiety -przebierające się za męż 
czyzn podlegają surowej karze — kta 

„nie pamięta gwałtu zeszłorocznego z 
powodu tej damy, co udawała przez 
10 lat kapitana Barkera. 

Otóż pani Morris dowodzi, że to 
istny nonsens: albo jest równoupraw 
nienie, alba go niema. Czy strój męski 
jest nieprzyzwoity, czy obraża moral- 
ność publiczną? Więc...? Kobiety mo- 
gą nosić długie suknie, krótkie, szero- 
kie, obcisłe, krynoliny, workowate, cięż 
kie, powiewne, brokatowe, muślinowe, 
czarne, czerwone, — nikogo to nie 
obchodzi, nikt się nie interesuje temi 

"gatunku į 

strojami/ papuziemi. Dlaczegoż z chwi- 
lą wdziania spodni podnosi się 
wrzask? 

< 
, Każdy wie, że wśród zwierząt Sa- 

miec jest niemał zawsze piękniejszy od 
samicy — lew czy inny, ptaszek wy- 
gląda Wspaniale w porównaniu ze swą 
połowicą. Mniejsza o to, kta w ludzkim 

ku jest piękniejszy, ta sporna 
kwestja, ale faktem jest, iż mężczyźni 
zadawalniają się swym wyglądem, pod 
czas, gdy kobiety ustawicznie myślą a 
jego polepszeniu. ' 

Gdyby kobiety upodobniły się stro 
jem do mężczyzn  znikłaby  możli- 
wość dziwaczenia się na tym punkcie: 
musiałyby dzień w dzień nosić te same 
zaplamione ubranie. 

Ciekawe czy pani Morris wygra 
swój protes, a jeśli, co prawdopodob” 
nie tak, to czy dużo kobiet wciągnie 
spodnie. Karol. 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Daczegy trzeba  reorganizować 

(Dokończenie) 

3) Istnieje kilka niezależnych od siebie 
równolegie powszechnych organizacyj. Kaž- 
dy student (z wyjątkiem żydów) jest, a 
przynajmniej powinien być jednocześnie 
członkiem Związku Narodowego  Bratniej 
Pomocy i Kołą Naukowego. Tak więc Brat 
nia Pomoc Wil. Kom. Akad. oraz Zrzeszenie 
Kół Naukowych pośrednio przez Koła Nau- 
kowe obejmują potrójnie niezależnie od siebie 
tą samą całość wileńskiej młodzieży akadem. 
Organizacje te, które mają taki sam zasięg 
kowe obejmują potrójnie niezależnie od siebie 
żele, chadzają sobie zupełnie odrebnęmi dra 
gami, nie są scementowane żadną nadbudo 
wą organizacyjnie wyższą, bo przecież nie 
możną za takową uważać wirylistów W.K.A. 
"Stan ten powoduje zupełnie niepotrzebne 

trojenie aparatu administracyjno-biurokra 
cznego, księgowości i kontroli, wywołuje 
birynt organizacyjny i olbrzymią ilość sta- 
owisk, które z natury rzeczy nie mogą być 

obsadzone odpowiednimi ludźmi, gdyż jest 
ich zamało w stosunku do ilości organizacyj 
Mogłaby więc wszystkiemu podołać znacz- 
nie lepiej jedna organizacja z osobnemi wy- 
działami. 

4) Zarząd Bratniej Pomocy i Wil. Kom. 
Akadem. wiszą w powietrzu nie mają bo- 
wiem organicznej łączności z szerszemi rze 
szami swych członków. Pod nimi łachy pia- 
czane walnych zebrań czy też wyborów ogól 
no akadem. rzucane podmuchami  nieodpo 
wiedzialnej agitacji partyjne. Zbyt wielka 
jest przepaść pomiędzy tłumem _ jednostek 
atomów a nielicznym stosunkowo Zarządem 
Bratniej Pomocy lub też Wil. Kom. Akadem. 
Musi być jakaś organizacja pośrednia. Do- 
tychczas była nią partja polityczna. 

5) Zebrania Walne Bratniej Pomocy są 
dziś znaną powszechnie groteską. Tysięcz- 
ny tum, który czeka tylko tej chwili, kiedy 
będzie mógł zgodnie z wolą swych przywód 
ców partyjnych udzielić lub nie —  ustępu- 
śjącemu Žarządowi  absolutorjum i wybrać 
nowy Zarząd, któryby dokumentował — nie 
swoją fachowość samopomocową, iecz zwy 
cięstwo takiego lub innego: ugrupowania po 
litycznego. Rzeczowe sprawozdanie  Zarzą- 
dów, dyskusja nad niem, sprawozdanie Ko 
misji Rewizyjnej to wszystko jest tylko grze 
cznościowym rekwizytem przyzwoitości, wła 
ściwie chodzi o rozgrywkę partyjną. 

Bardziej są już szczere w swej politycz- 
ności wybory ogólno - akadem, na zjazd i 
do Wil. Kom. Akadem. Wybitnie polityczny 
charakter wyborów og. - akadem. rzutuje na 
Wil, Kom. Akadem. Oto będąc prawnie repre 
zentacją ogółu wil. młodz. akadem. w: rzeczy 
wistości staje się z natury rzeczy ekspozy- 
turą zwycięskiej partji, zatraca charakter 0- 
gólno - reprezenta cyjny i na skutek tego po 
ważny odłam młodzieży akadem. nie uznaje 
i bojkotuje go. Jedynem wyjściem z tej sy- 
tuacji jest oparcie miejscowego organu Zw. 
Narodówego na organizacjach apolitycznych, 
ńjmujących akadem. w jego twórczej posta- 
wie w pracy raukowej i samopomocowej t. 
zn. na Kołach Naukowych zrzeszonych w 
Bratnią Pomoc. Dotychczasowa struktura za 
równo Bratniej Pomocy jak i WKA powodu- 
je z natury rzeczy przewagę nad życiem 
akadem. organizacyj politycznych, Walka o 
mandaty a nie praca przy wspólnych war- 
sztatach nad wytrwarzaniem nowych wartoś 
ci nadaje ton robocie akadem. Szczególnie 
ujemną cechą Wil. Kom. Akadem. jest jego 
niewzruszalność przez dwa lata, brak w tym 
czasie jakiejkolwiek więzi łączącej WKA z 
jego rodzimem środowiskiem, co łatwo może 
doprowadzić do tego, że Komitet pozostawać 
będzie w rażącej sprzeczności z opinją więk 
szości danego środowiska. 

Widocznem jest, že niedomagania Brat- 
niej Pomocy są fragmentem nierozerwalnie 
związanym z całością zagadnienia. Życie a- 
kademickie wyrosło ze swoich *form organi. 
zacyjnych, jak dziecko wyrasta ze swego u- 
branka. I to mam nadzieję, komisja wybrana 
na zebraniu walnem zrozumie, jeżeli nie te- 
raz to napewno za rok na następnem zebra 
niu walnem. Życie bowiem ma swoją logikę 
i swe siły i żadna djalektyka ani upór tych 
sił nie przemogą. Nowa konstytucja Wileń- 
skiej Rzeczypospolitej Akademickiej jest ko- 
niecznością. 

H. Dembiński. 

Stare i nowe nowiny 
Stare — tzn. karnawałowe. Nowe — 

to wielkopostne. Najpierw o starych, bo to 
weselsze, Bilans dni ostatnich po stronie 
ujemnej to: Bal Ogólnoakademicki (urozma- 
icony zdjęciami filmowemi), Bal akademicki 
W Wilejce (urozmaicony muzyką orkiestrową 
oraz Żywą Gazetką, której nikt nie chciał siu 
chać, chociaż był do tego zmuszony), Bal 
„Króla Łapiducha', zabawy Koła Chemików 
Llechji, Chóru akademickiego, wreszcie 
„Śledź”. Bilans po stronie dodatniej to wiel- 
ka ilość imienin „kaziukowych* na których 
jak wiadomo, nic się nie płaci, chociaż dają 
jeść. 

Zmartwione zakończeniem karnawału Or- 
 ganizacje działają w inny sposób. Chór u- 

rządzą dzisiaj próbę. Koło Połonistów zamy 
За .о wieczorze recytacyjnym Kazimiery й 
łakowiczówny z prelekcją prof. Kolbuszew- 
skiego. 3 

Akademicy Białorusini projektują zwoła 
nie wiecu antybolszewickiego który prawdo- 
"podobnie odbędzie się w najbliższych tygod 
niach. 

Stracił też na końcu karnawału urzędowy 
fotograf herbatek i uroczystości kol. Czech 
Leśniewski, bo cóż on biedny będzie teraz 
fotografował, może próbę chóru, albo przepeł 
nione sale wykładowe? Nic mu to nie przy- 
niesie i szkoda na to jego tajemniczego kun 
sztu. Bo przecież to sztuką — w jódną chwi 
„łę uskutecznić zdjęcie — dziwny ceremoniał, 
który przygotowywać trzeba przeszło pół 
godziny. A za to po paru dniach za głupie 
pieniądze ma człowiek własną podobiznę, je 
szcze piękniejszą od człowieka w naturze. 
(Stare ubranie wychodzi jak nowe). 

Zupelnie tak samo, jak i w karnawale, 
będzie w Wielkim poście prosperowała szop 

* ka. Zaś wręcz zyskałą na zmianie stanu rze 
czy Żywa Gazetka, która w karnawale bezu- 
"żytecznie zajmowała przeznaczony na tańcze 
nie czas i z tego powodu nie miała powodze 
nia. To też na próbę daje orfa numer wielko 
postńy dn. 13 marca we czwartek. Tańców 
niestety nie udało się zorganizvować.  Wki. 

  

   

      

     

      

  

„0 akcię akddemików 
Zasadniczo jestem przeciwny _ wszelkiej 

alziałalności akademików, wtrącających się 
w nieswoje sprawy urządzających wiece i 
hece, mające komuś gdzieś i kiedyś powie 
dzieć, że i akademik ma głos. Gdzie konie 
kują, tam i żaba nogę podstawia. 3 

. Lecz jest jedna dziedzina, w której win 
nišmy jaknajżywszy brać udział — to jest 
dziedzina naszej religii. Tu niema wielkich i 
małych, powołanych i niepowołanych. Od- wrotnie — młodzież winna w pierwszy ę 

e... ee, dość frazesów. Musimy i koniec 
Dziś przychodzi chwila, gdy czas najwyższy 
wystąpić. Donoszą nam z Anglji o ogromnem poruszeniu demonstracyjnem, 0 masowych po 
chodach, o wiecach, zebraniach, zbiorowych protestach. Dzienniki poświęcają tej sprawie 
całe kolumny, zamieszczając fotografje anty- 
religijnych afiszów w Bolszewji, wspomnie- 
nia, wyjątki z pamiętników, opisy i tad. 

  

   

    

A u nas, w szczerze katolickiem mieście, 
pod samą granicą bolszewicką, gdy gazety 
dzień w dzień przynoszą wieści coraz to 0- 
kropniejsze — cicho. Tu, gdzie protest wi 
nien być największy, nie wiedzieliśmy niec o 
nim, gdyby nie lakoniczne depesze PAT'a. 
zbliża się dzień 19 marca, dzień modlitwy, 
dzień, który zrobi napewno więcej niż wszyst 
kie protesty razem wzięte. Tłumnie pośpie 
szymy do kościołów. Lecz winniśmy też nie 
zaniedbywać żadnychyśredkówprzyrodzonych 
Stąd trzeba wyjść na ulice, trzeba się zebrać 
w wielotysięcznym tłumie, by wiedziano, że 
ta akcja kościelna to nietylko akcja kleru, 
lecz także samorzutny protest szerokich rzesz 
społecznych. I tu winniśmy wystąpić z ini- 
cjatywą. Winniśmy stworzyć coś rzeczywiś- 
cie wielkiego. Mogliśmy dla zaspokojenia 
swych dążeń artystycznych _ zorganizować 
rzecz tak wielką jak smok wileński, możemy 
dziś dla rzeczy najważniejszych i najwyż- 
szych dla nas zrobić znacznie więcej. Po- 
dejmijmy na siebie ten trud i odpowiedział- 
ność. 

Pozostaje pytanie jakie organizacje win- 
ny się tem zająć. Odpowiedź wyražna: 
Wszystkie. Lecz byłoby rzeczą  niewłaś 
wą gdyby organizował to jedy- 
nie Wil. K.A., gdyž silą rzeczy zjawiłby się 
tu posmaczek polityczny, być może wbrew 
intencjom „Komitetu. Lecz Wil. K.A. równo- 

rzędnie.z organizacjami innemi byłby zupeł- 
nie na miejscu. 

, A kto miałby się zająć zorganizowaniem 
tej imprezy u podstaw, kto mógłby zebrać 
te wszystkie stowarzyszenia: ideowe, nauko- 
we i towarzyskie? Jaka organizacja? Sądzi 
my, iż żadna, Niech się tem zajmie każdy 
człowiek dobrej woli. Ci spotkają się wnet 
na każdym terenie. Niech no ktoś jeden 
krzyknie na cały głos: „Chodźcie!* Tysiąc 

głosów odpowie: „Jesteśmy*. Więc ruszaj- 
my! . 

Wszelkie korespondencje, zgłoszenia etc. 
„Wolna Trybuna" będzie najchętniej przyj- 
mowała. 

Zrobimy wszystko, by ułatwić wzajemne 
porbzumienie. Wierzymy, iż głos nasz nie po- 
zostanie bez echa. 

W. jednym z najbliższych numerów nasze 
go pisma umieścimy dokładniejszy opis o- 
wych poczynań angielskich, o kt ych pisa” 
liśmy na początku niniejszego artykułu. 

Antoni Gołubiew. 

  

Ddczt prof. Cywińskiego w, Odrodzenia” 
W nieazielę 2 bm. na Zebraniu Ogólnem 

dyskusyjnem „Odrodzenia* wygłosił odczyt 
p.t. „Subjektywizm i objektywizm* senjor 
„Odrodzenia* prof. Cywiński. 

W sentetycznem ujęciu przedstawił zebra 
nym referent 2 kierunki zarysowujące się na 
tle dziejów. Hasłem jednego z nich „Quis ut 
Deus* — drugiego „Quis ut ego". 

‚ Dla jednego świat zewnętrzny i Stwórca 
jest bytem realnym, objektywnym, dla dru- 
giego pewnikiem jest tylko istnienie własnej 
osobowości, a reszta jest złudą, majakiem za 
ležnym od subjektywnych poglądów i uczuć. 
Różwijając tą myśl zasadniczą referent bada 
jej przejawy w różnych dziedzinach życia. 
Dyskusję wywołał pogląd iż w dziedzinie 
polityki naród jest tym jedynym bytem objek 
tywnym na którym państwo winno się 
oprzeć. Państwo w takiej koncepcji bowiem 
jest dopiero tworem organicznym zdolnym 
do życia a nie zwykłym konglomerat em 
indywiduow. 

'Polemizując z wywodami referenta wypo 
wiedziało się-w dyskusji kilka osób. Kol. Go 
łubiew twierdził iż naród w średniowieczu 
nie był podstawą bytu państwa i że samo 
pojęcie narodu wykształca się później niż po 
jęcie państwa. Kol. Dembiński przyznając 
narodowi rolę w dziedzinie kulturalnej udo 
wadniał iż państwo jako porządek prawny 
est bytem samodzielnym i od narodu nie- 
zależnym bytem w swoim rodzaju doskona 
łym jeżeli chodzi o realizowanie wspólnego 
dobra określodego społeczeństwa. Kol. Świę 

  

cicki zwrócił uwagę na fakt iż wytworzenie 
się wspólnoty narodowej jest zazwyczaj wy 
nikiem współżycia w jednem państwie. Na- 
ród polski jest również dziełem państwa rzą 
dzonego przez Piastów i Jagiellonów. 

Dyskusja właściwie nie została zakoń 
czona i przekształciłą się wbrew kierunkowi 
wyznaczonemu przez tytuł odczytu na dysku 
sje o aktualnych zagadnieniach państwowych 
i narodowych. Mimo tylekrotnie prowadzo- 
nych dyskusyj na ten temat wymiana zdań 
na ostatniem zebraniu była ożywiona i inte- 
resująca. Świadczy to wyraźnie o tem, że 
jest ona b. potrzebna. Z niektóremi tezami 
kolegi Dembińskiego polemizowali kol. Orda 
Bucewiczówna i Tomkiewiczówna. 

Z KOŁA ROLNIKÓW 
Dn. 28 lutego odbyło się Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Koła Rolników. Na porząd- 
ku dziennym były sprawy pracy w SMP., 
sprawy IV roku studjum, praktyk letnich i 
sprawy wewnętrzne koła. Uchwalono podjąć 
się współpracy Stowarz. Młodz. Polskiej w 
dziale Przysposobienia rolniczego. Koło mia- 
nowicie ma dostarczyć prelegentów i lustrato 
rów potrzebnych do organizowania konkur- 
sów rolniczych wśród młodzieży wiejskiej. 

W sprawie utworzenia IV roku studjum 
rolniczego, jak również w sprawie obsadze- 
nia stałej katedry w hodowli — Walne Ze- 
branie powzięło rezolucję, w której poleca 
zarządowi koła wszcząć starania u władz o 
IV rok i katedrę hodowli. 

  

Walne zgromadzenig Koła Praw- 
ników Sfudenfów 

Odbyło się w piątek dn. 28. 2. br. Prze- 
bieg obrad nadzwyczaj spokojny. Walne 
Zgromadzenie zaaprobowało, większością 55 
głosów, przeciw 18, przy 22 wstrzymujących 
się w głosowaniu imiennem, decyzję ustępu 
jącego zarządu, usuwając ą z koła członka 
który na Walnem Zebraniu Br. Pom. obelży« 
wie zakwalifikował działalność Zarządu, 

Po odczytaniu sprawozdania przez ustępu 
jącego prezesa kol. Święcickiego, oraz spra- 
wozdania komisji rew. przez kol. Rutskiego, 
obrzymią większością głosów udzielono za- 
rządowi absolutorjum. 

Na prezesa obrano przez aklamację kol. 
Jerzego Wiszniewskiego. Przewodniczącym 
komisji rewizyjnej został kol. Józef Święcicki. 
Obrady zakończono o godz. Ż odśpiewaniem 
„Gaudeamus“. 

Przewodniczył kol. M. Rok. 
  

W sobotę 8 bm. odbędzie się X zebra- 
nie sekcji zagadnień prawno - społecznych i 
narodowych. Na porządku dziennym referat 
kol. R. Wasilewskiej i korreferat kol. H. Dem 
bińskiego na temat „Państwo stanowe w 
przyszłości*. Początek, jak zwykle o godz. 
7 wieczór. 
W niedzielę 9 3. na 13 tem zebraniu sekcji 

liturgicznej kol. Lenkówna będzie miała re- 
ferat p.t. „Dalsze modlitwy kanonu". Po 
czątek o godz. 11. 

We środę 12 bm. odbędzie się IV zebra. 
nie sekcji zagadnień filozoficznych z refera- 
tem kol. Święcickiego na temat filozofji tomi 
stycznej. Początek o godz. 8 wiecz. 

Zamknięte rekolekcje dla koleżanek zo- 
stały odłożone na 16, 17 i 18 bm. Wobec 
tego zapisywać się można do 13 włącznie. 
Odbędą się też rekolekcje zamknięte dla kole 
gów w dniach 21, 22 i 23 bm. w „Betanji“. 
Zapisywać się można u członków „Odrodze 
nia“ do dnia 18 bm. Rekolekcje prowadzić bę 
dzie ks. dr. W. Meysztowicz. 

Wyznaczone na dziś wieczorem w loka- 
lu Stow. Mł. Ak. Odrodzenie zebranie sekcji 
Filozoficznej nie odbędzie się ze względu na 
brak zajęć w uniwersytecie i częściowe rozje 
chanie się członków. Zebranie odbędzie, się 
nieodwołalnie w następną Środę o godz. 8. 

  

Wezorajsza burza śnieżna 
Wczoraj 

rza śnieżna. 
w godzinach wieczorowych przeszła nad miastem dość gwałtowna bu- 

Chraury drobnego śniegu gnane silnym wiatrem uniemożliwiały wprost przej- 
Ście, to też ulice miasta już o godzinie 9 wieczorem były zupełnie opustoszałe 

Szczególnie we znaki dała się wichura w miejscowościach w pobliżu miasta na drogach prowadzących do Wilaa. 
chwiłowo komunikację, Ci, 
opresji i długi czas musieli 

Śnieg zasypał szlaki | 
których burzą zastała w drodze z trudem wydostali się z 
oczekiwać w įokolicznych lasach na uspokojenie się nie- 

„komunikacyjne przerywając 

sionych przez pola gór Śnieżnych. W mieście panowała niebywała ślizgawica. (c) 

  

KRONI 
CZWARTEK| 
6 Dziś Wschód sł. g.6 m 15 
Wiktora Zachód sl. g. 5 m. 22 

Jutro 
| Fomaszą     

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 5 — III. 1930 r. 

jm 
Temperatura | 
adna ©). 015 
Temperstura najwyžsza: -1-29C, 
Temperatura najnižsza:—19C, 
Opad w milimetrach: 

Wiatr ž 
ża) Zachodai 

Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: pochmurno, śnieg. 

Ciśnienie 
$rednie w mm 

= 

KOŚCIELNA 
— Adoracja. Zarząd katolickiego związku 

Polek przypomina, że 7 bm. jako w pierw- 
szy piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy 
Serca E'iucharystycznego (Mickiewicza 19— 
2) Adoracja Przenajświętszego Sakrament 
od godz. 4.30 do godz. 7.30 w. zakończoria 
błagosłowieństwem Przenajświętszym Sakra 
mentem. 4 

URZEDOWA 
— (y) Obcokrajowcy nie mogą prakty- 

kować w Polsce. Na skutek rozporządzenia 
Min. Spr. wewnętrznych władze wojewódz 
kie przystępują do zbadania kwalifikacji pra 
wnych lekarzy praktykujących, stwierdzono 
bowiem, że niektórzy lekarze nie posiadają 
obywatelstwa polskiego wymaganego dla 
praktyki w Polsce. 

Ponadto istnieje obawa wypadków pro 
wadzenia praktyki lekarskiej przez lekarzy 
posiadających dyplomy zagaraniczne bez 

kacji polskiej. 
Nielegalnie uprawiający praktykę lekar 

ską pociągani będą do odpowiedzialności 
karnej, a nieposiadający obywatelstwa wysie 
dlani. 

— (y) Ulgi paszportowe dia nauczycieli. 
Nowe przepisy w sprawie ulgowych ję szpor 
tów dła nauczycieli, udających się w czasie 

  

   

      

wakacyj zagranicę w celach naukowych, tu zorcze zwr 

 UEGZSZYBEKA SPKORACAWAENECZZ 

rystycznych i t.p. przewidują wydawanie pa 
szportów bez zaświadczeń kuratorjów: 

—(y) Kontrola finansów samorządowych. 
Min. Spr. Wewnętrznych udzieliło władzom 
wojewódzkim wskazówek co do zasad postę 
powania przy nadzorowaniu gospodarki fi- 
nansowej samorządu m. in. przy zatwierdza 
niu budżetów zw. komunalnych. 

Jak wynika z tego podatki t.z. celowe 
(drogowy) nie mogą być preliminowane ‘ро 
nia ponad wysokość rzeczywistego zapotrze- 
bowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie 
podatków celowych, ustawowo  niedozwolo» 
nych jak: podatku szkolnego, na meljorację 
i tp. 

Uchwalanie przez związki komunalne, a 
głównie przez gm. wiejskie, t.z. składek do 
browolnych na te cele jest niedopuszczalne, 
a tembardziej ściąganie w drodze przymuso 
wej tych „składek dobrowolnych”, 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie komitetu tymczasowe 

go T-wa Polsko łotewskiego. Dnia 7 marca 
odbędzie się w Magistracie posiedzenie komi 
tetu tymczasowego Twa Polsko Łotewskie 
go z następującym porządkiem dziennym: 1) 
sprawozdanie ko i organizacyjnej, 2) wy 
bory władz towarzystwa, 3) wolne wnioski. 

— (0) Koniec deficytowości apteki miej 
iej Przy zatwierdzeniu uchwał Rady miej 

j z dnia 27 stycznia rb. w sprawie prze 
iesienia budżetu z jednego działu do dru 

giego budżetu m., Wilna na rok 1929 30 
urząd wojewódzki zaznaczył, że przeniesienie 
kredytów na pokrycie niedoboru apteki miej 
sk w roku bieżącym jest ten rok ostatnim, 

tórym toleruje sie z konieczności deficy- 
towość apteki miejskiej. 

— (a) Nowy radny. Na miejsce radnego 
„Bundu* Aronowicza do Rady Miejskiej z 
ramienia tej frakcji wszedł pracownik Kasy 
Chorych w Wilnie Klaczko. 

   

      

   

   

  

  

       

    

— (a) Represje w stosunku do łamiących 
przepisy ruchu, W celu należytego zabezpie 
czenia ruchu na drogach publicznych, który 
w związku z nastającym okresem wiosen- 

" nym coraz bardziej się zwiększa, policja о- 
trzymała polecenie zwrócenia na to bacznej 
uwagi i zmuszenia firm autobusowych do na 
leżytego przestrzegania przepisów. W stosun 
ku do systematycznie uchyłających się od te- 
go będą stosowane jaknajdalej idące repre_ 
sje, až do odebrania koncesji włącznie. 

—(a) Ro0zmieszczanie zakładów alkoholo 
wych. Starostwom powiatowym władze nad 

  

j uwagę na jednolite traktowa | 

® u 

‚° 6 SĄDÓW 
WYBUCH ZAZDROŚCI POMÓGŁ UJAW- 

Nić ZABÓJCĘ. 
Mieszkaniec wsi Zbrodno pow. Wil. Troc 

kiego Wł. Godlejewski udał się pewnego dnia 
do kowala i zaginął. Cały dzień oczekiwała 
nań żona rozpytując sąsiadów. Na drugi 
dzień znaleziono ną polu bezkształtną masę. 
Oględziny ustaliły, że były to zwłoki zagi- 
nionego. 

Dochodzenie policyjne nie doprowadziło 
do ujawnienia sprawców. Sprawę umorzono 
i dopiero po kilku miesiącach zwykły traf, 
ten notoryczny wróg wszystkich  przestęp- 
ców pozwolił ujawnić zabójców. у 

Było to tak. 
Na zabawie u wdowy Godlejewskiej je 

den z gości niejakiś Romankiewicz zaczął za 
lecać się do gospodyni. Pani domu nie czu- 
ia się tem obrażona natomiast nie przypad- 
ło to do gustu parobkowi nazwiskiem Jan 
Naus, którego podejrzewano, nie bez racji 
zdaje się, że jest przyjacielem Godłejewskiej. 

Po wyściu gości zazdrosny kochanek udał 
się do domu Romankiewicza. Na wołanie wy 
szedł z domu brat Romankiewicza (tego co 
to asystował Godlejewskiej). Nie panujący 
nad swem zdenerwowaniem Naus rzucił pod 
adresem szczęśliwego rywala kilka pogróżek 
z których jedna nabawiła go niemało bied. 

— |Powiedź bratu, krzyczał, niech da spo 
kój, jeśli nie chce, żeby z nim było to samo 
co z Godlejewskim. 

Rewelacyjne to oświadczenie komentowa 
ne było żywo przez całą wieś, a na domiar 
złego Godlejewska nazajutrz prosiła Roman - 
kiewicza aby nie mówił o tem nikomu (mą 
dry Polak po szkodzie) ofiarując mu za to 

pieniądze. й 
Sprawą zajęła się policja. Córeczka za- 

mordowanego badana przez policję zeznała, 
że krytycznego wieczora matka położyła 
dzieci spać przed kolacją i cały czas stała 
przy oknie. Potem przyszedł Jan (Naus) i 

  

a 

Kazimierz 
właściciel maj. Józefów, 

Te. 

Godlewski 
pow. Marjampolskiego z. Suwalskiej (obecna 

Litwa) po długich i ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony Św. Sakra- 
mentami, przeżywszy lat 76, w dniu 

czach, pow. 

1-go marca 1930 r. w maj. Synkowi- 
Słonimskiego. 

Q czem zawiadamizją krewnych, przyjaciół i znajomych 

córki, synowie, synowe, zięciowie i wnuki, 

matka spytała go. — No co już? poczem 
oboje myli siekierę. 

Oboje. zostali aresztowani. On przyznał 
się, że zabił działając pod jej namową. Ona, 
że skarżyła się Nausowi na złe traktowanie 
męża, a kiedy dowiedziała się o zabójstwie 
bała się odpowiedzialnošci. Jednem słowem 
kochankowie plątali się w odpowiedziach 
przez co samo dowiedli tylko swoją winę. 

Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy 
wyniósł wyrok skazujący zbrodniczą parę 
na 15 lat ciężkiego więzienia. 

W taki to sposób zazdrość, te najcięższe 
uczucie jakie wytrąca ludzi z równowagi mo- 
ralnej przysłużyła się dobrej sprawie wyświe 
tlając sprawę. (y) 

SPRAWY PRASOWE ZDJĘTE Z WO- 
KANDY. 

W dniu wczorajszym na wokandzie są 
du Okręgowego w Wilnie znalazły się trzy 
sprawy prasowe. 

Sąd biorąc pod uwagę wycofanie dekretu 
prasowego postanowił zdjąć wspomniane 
sprawy z wokandy dla przekazania ich po- 
nownie urzędowi prokuratorskiemu. 

Jest to pierwszy tego rodzaju wypadek. 

(627 
  

Wydanie Lifwinom zbiegłego poliejanta 
Onegdaj na odcinku granicznym Orany nastąpiło spotkanie przedstawi- 

cieli władz polskich i litewskich w oprawie porozumienia się co do zbiegłego 
z Litwy policjanta Plawialisn pełniącego służbę w 2 rejonie granicznym. 

Władze polskie zgodziły się z twierdzeniem, że ncieczka Plawialisa była 
spowodowana obawą przed dochodzeniem dyscyplinarnem wytocžonem mu z 
racji uchybień natury służbowej i zarządziły natychmiastowe dostarczenie 
zbiega na linję graniczną. Po załatwieniu niezbędnych formalności Plawialis 
został wydany w ręce upełnomocnionych przedstawicieli władz litewskich. (c) 

Nowy zaiarg e fereny graniczne 
Strażnicy litewscy mimo oficjalnych przyrzeczeń władz kowieńskich raz 

po raz dopuszczają się bezprawnego „wyrównywania* granicy, przez przesta- 
wianie wiech granicznych w głąb naszego terytorjum. Ostatnio tego rodzaju 
wypadek miał miejsce na odciaku Uciamy gdzie pod osłoną nocy litwini prze- 
mieśli wiechy na kilkadziesiąt metrów wgłąb na znacznej przestrzeni. Samowolę 
zauważył oficer KOP. dowodzący patrolem w sile 7 żołnierzy, który przybył 
na miejsce i kategorycznie zażądał zaprzestania tego. Litwini narazie usiło- 
wali stawiać opór tak że omal nie doszło do utarczki, lecz po pewnym czasie 
wycofali się za granicę zapowiadając interwencję. 

W parę godzin potem do komendanta naszej straży granicznej tym 
odcinku zgłosił się wyższy oficer litewski z prośbą o zarządzenie oczyszczenia 
zajętego terytorium zaznaczając że relację o całem zajściu otrzymał przed 
chwilą od dowódcy straży litewskiej koło Ucian. 

Po wyjaśnieniu na miejscu czy żądania gą słuszne, Sokazało się że oficer 
litewski został wprowadzony w błąd i że litwini 
metrowy pas graniczny w celu skrócenia 

usiłowali zająć kilkunasto 
sobie drogi do pobliskiej wsi. (c) 

nie obowiązujących przepisów przy nadsyła- 
niu wniosków udzielenia zezwolenia na pro 
wadzenie zakładów ałkoholowych. W tego 
rodzaju sprawach należy ściśle stosować się 
do ustawy która mówi, że na 2500 mieszkań 
ców może być udzielon tylko jedna konce- 
sja. Żadne poboczne względy nie mogą mieć 
miejsca i prośby o udzielenie koncesji wbrew 
tej ustawie będą bezwzględnie odrzucane. 

WOJSKOWA. 
— (a) Rezerwiści bez kategorji będą 

powtórnie badani. Zostało wydane zarządze 
nie nakazujące powtórne badanie tych wszy 
stkich szeregowych rezerwy tak poborowych 
jak i b. ochotników, którzy podczas zwol 
nienia się z wojska nie otrzymali żadnej ka- 
tegorji. Rezerwiści bez kategotji winni sami 
zgłosić się do PKU w celu załatwienia tych 
niezbędnych formalności w przeciwnym bo- 
wiem razie o brakach w ewidencjach zostaną 
powiadomione władze administracyjne, które 
spowodują przymusowe stawiennictwo opie- 
szałego. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Neufastencja i neurastenizacja jednost 

ki i społeczeństwa Odczyt pod powyższym 
tytułem wygłosi na rzecz Koła Medyków USB 
w dniu 9 marca br., w sali Śniadeckich Uni- 
wersytetu o godzinie 7 wiecz. p. prof. dr. 
Stanisław władyczko, kurator tegoż Koła. 

AKADEMICKA 
— Zarząd chóru akademickiego zawiada- 

mia, że po przerwie, spowodowanej chorobą 
p. dyrygenta pierwsza próba odbędzie się we 
czwartek dnia 6 bm. w ,Ognisku*. Początek 
0 godz. 8 wiecz. Wszyscy członkowie pro- 
szeni są o przybycie. 

KOMUNIKATY. 

— (y) I Ziazd techników polskich absol. 
wentów państw. szkoły technicznej w Wilnie. 
W dniach 8 i 9 bm. odbędzie się w Wilnie 
I walny zjazd techników polskich, absolwen 
tów państwowej szkoły technicznej im. Mar- 
szalka J. Piłsudskiego w Wilnie. 

Program zjazdu przewiduje: 8-go : 
zbiórkę w gmachu szkoły, uroczyste nabożeń 
stwo celebrowane przez JE ks. Arcybiskupa, 
złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnie 
rza, uroczyste otwarcie zjązdu gm. — Ки- 
ratorjum i plenarne posiedzenie zarządu. 

9-go — obrady w komisjach, plenarne 
posiedzenie i czarna kawa u Georges'a. 

: RÓŻNE 
— (y) Kto decyduje, konduktor czy pa- 

śażer? Nikt nie może powiedzieć, że bilety 
przesiadkowe w autobusach wileńskich są 
złym pomysłem. Mając do rozporządzenia 
pięć linij można dotrzeć do każdego niemal 
zakątka Wilna za niewielką zapłatę, cóż, kie 
dy źle wyszkołony personel może zmarnować 
najlepszą inicjatywę ludzi dobrej woli. Ma- 
my tu na myśli konduktorów. į R 

Kilka już razy słyszeliśmy skargi pasaże 
rów na to, że konduktorzy narzucają pasaże- 
rom swoją wolę jeżeli idzie o wybór linji, 

Rzecz jasna, że nie może to mieć miejsca 
i zarząd „Spółdzielni' powinien sprawę tą 
uregulować, : 

Wczoraj o godz. około czwartej do auto- 
busu linji nr. 3 wsiadła dama prosząc u kon 
duktora (nr. 140) bilet przesiadkowy do pla 
cu Łukiskiego, zaznaczając, że życzy sobie 
przesiąść na nr. 1 koło poczty. 

Konduktor nic nie odpowiedział, a następ 
nie wręczając bilet oświadczył kategorycznie: 
„na Zawalnej przesiądzie pani do dwójki*. 

Nie pomogła prośba pasażerki tłomaczą 
gej konduktorowi, że przesiadając do nr. 2 
zmuszona będzie na Wileńskiej przesiadać je- 
szcze raz na linję nr. 1 co przy złej pogodzie 
jest b. niewygodne. 

Konduktor nie zwrócił uwagi na tłomacze 
ie pani na powtórną sobie prośbę zazna- 
zył tylko mimochodem: takie mam instruk 

cje. 
Ostatecznie wspomniana pasażerka pod- 

pierająca się laską, z czego można wniosko- 
wć, osoba chora zmuszona była poddać się 
woli konduktora i przesiidać dwa razy 
zamiast jeden. 

Konduktor, zdaniem naszem, mógł  po- 
brać zapłatę większą, ale musial podporząd- 
kować się woli pasażerki. Rola konduktora 
jest tu chyba analogiczną z rolą tabakiery któ 
ra przeznączona jest do obsługiwania nosa, 
a nie vice - versa. 
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Te kilka uwag podajemy do wiadomości 
„Spółdzielni* i władz powołanych do kiero 
wania ruchem kołowym. 

— Przyjazd laureatki wileńskiej K. Iłła- 
kowiczówny. Odznaczona pierwszą nagrodą 
literacką im. A. Mickiewicza, znakomita po- 
etka Kazimiera Iltakowiczowna, przybywa 
do Wilna w piątek o godz. 17.40. Na dworcu 
powitana zostanie przez Prezydenta miasta 
p. j. Folejewskiego i przedstawicieli Związku 
Literatów. Uprasza się członków Związku Li 
teratów o liczne przybycie na dworzec. 

W sobotę o godz. 8 wieczorem odbędzie 
się w siedzibie Związku Literatów herbatka 
na cześć laureatki z następującym progra 
mem: zagajenie przez prezesa prof. M. Zdzie 
chowskiegó; pogadanka o twórczości lłłako- 
wiczówny (prof. Stefan Srebrny); wręczenie 
upominku od stowarzyszeń kobiecych w Wil 
nie; wiersze wlasne с ć będzie autorka; 
wreszcie p. Zofja Wyleżyńska przy akompan 
jamencie p. Z. Jeśmana śpiewać będzie nie- 
znane pieśni Moniuszki. Stroje wizytowe. Bę 
dzie to 95 Środa literacka. 

W. niedzielę o godz. 12.00 odbędzie się 
w sali posiedzeń Rady mie jskiej wobec za 
proszonych gości uroczyste wręczenie dypło- 
mu nagrody. Przemawiać będą: Prezydent 
miasta p. ]. Folejewski, przewodniczący sądu 
konkursowego prof. M. Zdziechowski i czło 
nek sądu konkursowego dyr. W. Hulewicz. 
Akt powyższy, jak również fragment sobot. 
niej herbatki, transmitowane będą przez wi 
leńskie radjo. 

—Wystawa kiimów artystycznych. Zwią 
zek Pracy Obywatelskiej kobiet urządza w 
dniach najbliższych w Pałacu Reprezentacyj 
nym wystawę kilimów artystycznych. 
Wystawa ta zapowiada się bardzo interesu. 
jąco, dzięki temu, że wiele kilimów jest tka 
nych według projektów znanych artystów. 

— (c) Cechy na prowincji. Urząd woje- 
wódz ki zarejestrował nowopowstały w 
Święcianach cech- mieszany rzemieślników 
chrześcijan. 

— Wypłacono asekurhcji 100.000 dola- 
rów. W gazecie „Ilustr. Kurjer Codz.“ w 
Krakowie z dn. 16 lutego rb. nr. 42 umiesz 
czone jest podziękowanie wyrażone  T-wu 
Ubezp. „Port* przez rabrykę „Ś. Tugendhat“ 
w Białej za nader sprawne i punktualne wy 
płacenie odszkodowania za stratę pogorzelo- 
wą w sumie stu tysięcy dolarów. : 

— (y) Nowy posterunek policji. We wsi 
Boruny gm. Kucewickiej pow. Oszmiańskie 
go uruchomiony zostaję nowy posterunek po 
licji. Posterunek ten obejmie część gminy Ku 
cewickiej, Holszańskiej i, Kieńskiej. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś gra 
na będzie w dalszym ciągu sensacyjna sztu 
ka amerykańska „Broadw trzymająca wi 
dza w ustawicznem napięciu i wywierająca 
potężne niezatarte wrażenie. W próbach sztu 
ka powojenna Franka „Karol i Anna*. 

"Teatr miejski Lutnia.  Dziś-ciesząca się 
wielkiem powodzeniem lekka *komedja fran- 
cuska „Gdybym chciała”, obfitująca w sceny 
pełne finezyjnego humoru i wdzięczności. 
rolach głównych ]. Werniczówna, K. Wyr 
wicz Wichrowski, Z. Ziembiński i ]. Krecz- 
mar. Pod kierunkiem reżyserskim dyr. A. Zel 
werowicza odbywają codziennie próby 2 
interesującej sztuki z a Kresów Wschod 
nich „Miłość czy piešė“. 

— „Dożywocie* dla młodzieży. W sobo- 
tę najbliższą 8 om. o godzinie 3.30 pp. po 
porozumieniu się z władzami szkolnemi od 
będzie się w teatrze Lutnia drugie przedsta- 
wienie z cyklu widowisk dla młodzieży. Wy 
stawioną zostanie komedja A. Fredry „Do- 
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Flaseo „marszu głodnych" 
Mimo usilnej akcji emisarjuszów bolszewickich przyciągnięcia robotników do 

ч « A 

KAZIUK 
Nikt chyba nie powie, że „Kaziuk* nie 

przytrzymuje się utartego zwyczaju przy- 
bywania do nas w dzień dždžysto-mglisty. 

Od niepamiętnych czasów raz jeden 
tylko, w reku 1927 mieliśmy kiermasz Ка- 
ziukowy w pogodę, ale stało się to z racji 
b. ważnej. Mieliśmy wówczas wybory i z 
rozporządzenia władz przeniesiono termin 
ma 8 marca. Poza tym jedynym wypadkiem 
jest „Kaziuk* konserwatystą. 

W roku bieżącym trwał jarmark trzy 
doi. W wigilię św. Kazimierza rojno już by- 
ło na placu Łukiskim, a rączej na jednej z 
alejek nowopowstałego skweru i niewiel- 
kim ryneczku. 

Tegoroczny „Kaziuk" nie odznaczał się 
niczem specjalnem, chyba tem, že zinaiej- 
szyt się bardzo udział kiosków uczniow- 
sko - harcerskich. Nie słychać już było 
piskliwych głosików skautowskich zachwa- 
lających swoje wyroby. Zmniejszyła się też 
ilość straganów x wyrobami skórzanemi jak 
chomąty, buty i t. p. oraz co należy przy- 
pisać pogodzie restauracyj „na poczekaniu* 
gdzie za niewielką zapłatę można byłe 
otrzymać rybkę na mdłym oleju usmażo- 
ną lub „kakletkę*, у 

Ceny na wyroby drewniane i obwarzan 
ki niewiele różniły się od zeszłorocznych. 
Początkowo były nieco wyższe, a w ostat- 
nim dniu spadły niżej poziomu zeszłorocz- 
nego. Balje średnie kosztowały około 5.50 
zi, przetaki od 0.80 gr.—5.40, kadzie od 
450--8, neculki 1.20, wózki dziecięce nie 
okute—2 Zl. & 

Obwarzanki na ogół biorąc były w 
orszym gatunku niż w latach ubiegłych. 
A „makowe* żądaao 30 40 gr., „suszka“ 
—20 gr., „smorgonki“ od 20—i.50 gr. 

Wypadków okradzenia zwiedzającyck 
zdarzyło zię mało, gdyż w przeddzień jar- 
marku zorganizowano obławę i wyłowionc 
co najniebezpieczniejszych kieszonkowców 
i „żulików*. 

Jedyną inowacją charakterystyczną by- 
ło to, że tradycyjna katarynka zamiast wy- 
grywać melodję „Titina*, wyrzucała ze swe- 
go chrypiącego wnętrza melodję popular- 
nych „Bubliczków*. jakoś to bardziej od- 
powiada Kaziukowi obwieszonemu bublicz- 
kami - suszkami. W. T. 

  

— rypę, kaszel bronchit uleczysz Sy- 
stematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana” i „Józefiny”. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ į „Wanda*. Do 
nabycia w aptekach j składach aptecznych., 
p — — — 

SPORT 
Z FRONTOW SPORTOWYCH. 

Zbliżająca się szybkiemi krokami wiosne 
wysuwa na czoło zainteresowań sportowych 
piłkę nożną i lekką atletykę. Za kilka tygodni 
rozpocznie się już t.zw. młocka ligowa, a 
tu + tam robione są już przygotowania do 
wiosennych biegów na przełaj. 

Tak będzie za kilka tygodni a tymczasem 
można jeszcze wspomnieć o „ubiegłym* se- 
zonie zimowym. 

O międzynarodowych zawodach  narciar* 
skichw Oslo można z powodzeniem nie wspo 
minać z racji tego, że zawodnicy nasi nie 
pokazali się na nich groźnymi konkurentami 

Ciekawą imprezą narciarską przedsięwzię 
łą znaczna grupa narciarzy rosyjskich odby 
wają oni obecnie 8000 kilometrowy marsz 
ną martach do Moskwy. Dotychczas narcia 
rze przeszli 4000 kilometrów i zbliżają się 
przy 40-tu stopniach mrozu do Nowosybirska 

Jest ta impreza o jakiej nie może marzyć 
żadne z państw europejskich, (y) 

RR: TRTREPYRAROOZORRAS ло TOWERS 

żywocie”. Słowo wstępne wygłosi dyr. A, 
Zelwerowicz. Ceny miejsc zniżone. 

— Przedstawienia popołudniowe, W nie. 
dzielę najbliższą odbędą się w obu teatrach 
miejskich przedstawienia popołudniowe po ce 
nach zniżonych. W teatrze na  Pohulance 
„Krakowiacy i Górale* barwna opera naro 
dowa W. Bogusławskiego i ]. N. Kamińskie 
go. W teatrze Lutnia po raz ostatni „Rewja 
wileńska* pod tyt. „idź na bal“ z udziajem 
girls i zespołu baletowego L. Winogradzkiej. 

— Popis taneczny A. Rejzer Kapłan. Ze- 
spół taneczny 50 uczennic A. Rejzer Kapłan 
wystąpi w teatrze Lutnia w niedzielę nadcho 
dzącą o godzinie 12 w południe na interesu 
jącym popisie tanecznym. Program zawiera 
balet fantastyczny „Królowa Śnieżka* oraz 
szereg produkcyj tanecznych do muzyki naj 
wybitniejszych kompozytorów. Ceny miejsc 
od 50 groszy. + 2 
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LTA 3 CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Królowa bez korony. 
Helios — Kobieta 
Światowid — Egzotyczna kochanka. 
Wanda — Arcyzłodziej z Damaszku. 
Lux — Adjutant (zamach na cara). 
Piccadilly — josziwara (Jacht rozkoszy) 

„„ Kino Miejskie — Pierwsza miłość Ko. 
ściuszki. * 

Ognisko — Tajny kurjer. idet 

WYPADKI ! KRAUZIEZE, 

— (c) Wypadki w ciągu deby. W ciągi 
doby od 4:do 5 bm. do godziny 9 rano zano 
towano na terenie Wilna różnych wypadków 
ogółem 76. W tem było kradzieży 5, za. 

W kłóceń spokoju publicznego i nadużycia al- 
koholu 29, przekroczeń administracyjnych 21. 
Resztę wypadków podajemy ws skróceniu 
tej samej rubryce. 

—(c) Tym razem nie udało się. Wczoraj 
w nocy przechodzący ulicą Ponarską  poli- 
cjant zauważył dwóch osobników wyglądają 
cych zbyt „futurystycznie“. Przyjrzawszy się 
im bliżej ciekawy policjant stwierdził, że idą 
cy coś ukrywają pod płaszczami wobec cze | 
go zatrzymał ich dla. wylegitymowania. 

Zatrzymanymi okazali się Władysław Fić | 
i Józef Rudnicki Zgoda 38) którzy nieśli 

   

organizowamych przez Komintern „dni głodnych" agitacja niema żadnych widoków po- 
wodzenia. 

Robotnicy pracujący ani słyszeć nie chcą o jakiejkolwiek ruchawce i wystąpie- 
niach, zaś bezrobotni doskonale zorjentowani dla jakich celów HZ komunistycz- 
ni nawołują ich do demonstracyj, nie chcą być pionkami 
panji, obliczonej na prowokacje. 

Komuniści widząc, że nie 
minie nakazanym t. i. w dniu 6 marca 

w sprytnie zaarażowanej kam- 

mogą wykonać polecenia włądz z za kordonu w ter- . 
postarowili w ostatniej chwili przesunąć wy- 

stąpienia na iany dzień i cały swój wysiłek skierowali w stronę związków żydowskich 
mając nadzieję, że tam znajdą zrozumienie i poparcie dla swych aka ро- 

c czynań. Czy spotka ich tu gowodzenie pokażą najbliżsre dni. 
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skradziony drób. Pechowych z!odziei osadzo- 
no w areszcie. 

— (c) Zamach amobójczy. Wczoraj ra- 
no usiłowała <aebrać sobie życie 29 letnia 

wra Przygończewska zmieszkała przy 
uwucy Dzielnej która w tym celu wypiła kwa 
su Siarczanego. Powód samobójstwa narazie 
nie został ustalony. Desperatkę ulokowano w 
szpitalu żydowskim. 

— (c) Włamanie do mieszkania, Podczas 
nieobecności domowników do mieszkania He 
leny Wercińskiej (Zielona 11), dostali się zło 
dzieje, którzy wynieśli garderobę i 2 obrącz- 

, ki złote z literami „„M.W“ rok 1928 i „H.P.“ 
rok 1898, wartości 300 zł. 

— (c) Zatrzymanie złodzieja. Pod Hala. 
mi Miejskiemi aresztowano Karola Macieso- 

wicza bez ustalonego miejsca zam.., któ 
ry dopuścił się okradzenia Antoniego Sawic- 
kiego (Nowogródzka 25). Maciesowicz, do 
kradzieży się przyznał oświadczając, że skra 
dzione rzeczy sprzedał nieznajomym osobom. 

— (c) Napad nożownika w kinematogra 
Tie miejskim. We wtorek wieczorem kinema 
tograf miejski był miejscem krwawego zajśż 
cia którego ofiarą padł 19 letni Edward 
Orszewski zamieszkały przy ul. Słonecznej 
10. Orszewski wszedł do kina i zatrzymał się 
koło kasy na balkon. W pewnym momencie 
zaczepił go jakiś anarus podniecony alkoho 
lem i bez żadnych powodów wszczął z nim 
kłótnię. W sukurs napastnikowi przyszło je 
szcze kilku jego towarzyszy, którzy okrą- 
żyli chłopca bijąc go i kopiąc. W trakcie 
zamieszania gdy Orszewski począł wzywać 
pomocy jeden z napastników zadał mu no» 
żem kilka ran w głowę i plecy a następnie 
zbiegł. W ślad za nim poszli inni napastnicy. 
Gdy na miejscu krwawego wypadku zjawił 
się nareszcie policjant nikogo z winnych już 

     

nie było. Ofiarę napadu silnie broczącego 
krwią z głębokich ran odwieziono do leka- 
rza. / 

Wobec tego, że wypadki napadów nos 
żowych na terenie kinematografu miejskiego 
zdarzają się bardzo często nie można nad 
tem przejść do porządku, Magistrat winien 
pouczy ć służbę, by pilnowała swych obowią 
zków, a nie rozsiadywała się w poczekalni 
przeznaczonej dla widzów. Taksamo policja 
obowiązana jest polecić I komisarjatowi by 
wysłał do kinematografu bardziej rozgarnię- 

| 

| ( to ma magiczne słowa: , 
DZIŚ 
DZIŚ da niejednemu szcz 

   

  

    

  

   

  

zabłyśnie promienia! 
zadowolenia ! ! ! DZIŚ 

wszyscy bež DZIŚ 

Szanse kolosalne! Połow: 
PP. T. Graczom naszym 

padła też u mas MA 

Oryginalne losy po otrzymaniu 

0 Żółty ptak 
— Zabłądziłam wśród pagórków 

"ale zdaleka zobaczyłam twój samo- 

_ chód i pojechałam za nim do Rudomor 
skich trzęsawisk. Widziałam, jak odlą 

"_ tywał „Żółty gołąb”. Kiedy odwróci- 

“dam isię, chcąc wracać do domu, ktoś 

chwycił mnie za ramiona i rzucił chu- 

stę na moją głowę. Poczułam słodki za 
pach chloroformu. : 

Cyryl zapytał niespokojnie: 
° — А па уасйсте?.. 

|, —0,nie mogę się na nic uskarżać, 
_ Rizzio był uprzejmy i uważny, jak zwy 

kle. 
|. Cyryl znów obszedł 

    

  

  

cały pokój. 
: — Рггу kominku przestawił zegar na inne | 

miejsce, a nachylając się do siedzącej 
__ przed nim Doris, szepnął nagle: — Nie 

"podoba mi się tutaj. Uprzejmość von 
__ Stromberga wydaje mi się podejrzaną. 
2 _ Uważaj Doris, podsłuchują nas... 
"Znów podniósł głos: 
|. — Nie żałuję go wcale, jeśli ośmie 

ił się... 
_ _. Doris niepewnie obejrzała się i, czu 

  

    

        

   

      

  

la słabym głosem: 
—N..nie, on się na nic nie ośmielił. 

` — Zabilbym, go własnoręcznie... 
 Zresztą bytaby to dla niego o wiele 
bardziej przyjemna śmierć. 

Podszedł do niej i ujął jej dłonie, 
szepnął wyraźnie: A 

‚ — Czy nie %al ci, że Rizzio umrze 
za mnie? 

  

tysiące, tysiące osób oczekiwać będzie Żw napręże” 
niu rezultatów dnie!! 

Dzi$ niejeden rozpocznie nową erę życia!!! 

DZIŚ kasy nasze rozpoczną wypłatę wygranych !!! 

różnicy winni stanąć przed urną - 
szczęścia z losem 5 klasy zakupionym w prawdziwie 

najszczę śliwszej kolekturze 

L. Lithienstein | -Ка 
Centrala kolektury— Warszawa, Marszałkowska 146. 

WILNO, Wielka 44 
Ogólna suma wygranych tej 5 klasy około 

wypłaciła już kolektura nasza 

MIJLORY,. MILJORY ZŁ.?? 

PREMIJA Z. 4Q©00.000 
w ostatniej 5 klasie 

Nie zwlekaj — kup u mas @ — zdobędziesz fortonę l 11! 

c, że cała odwaga, opuszcza ją, doda: 

tych policjantów, którzy mieliby na oku prze» 
dewszystkiem bezpieczeństwo. 

— (c) Nagły atak Obłędu. W nocy do- 
stał ataku obłędu 40 letni Noach Natan (No 
wogródzką 30) Wypadek domownicy w czas 
zauważyli i zawezwali lekarza, który nakazał 
przewiezienie chorego do szpitala. 

— (c) Bójka. Przy ulicy Zgoda 21 po- 
wstała bójka z powodu nadużycia alkoholu. 
Podczas batalji trzech jej uczestników otrzy 
mało rany tak że musiano wzywać pomocy 
Pogotowia Ratunkowego. Poszwankowanym 
okazał się Piotr Maksimowicz (Bukowa 6), 
Kazimierz Bachanowicz i Juljan Paszyn (So 
fjaniki 8). 

— (c) Żołnierz sowiecki przeszedł gra- 
nicę. Na odcinku granicznym Stołpce KOP 
zatrzymał żołnierza sowieckiej straży który 
przeszedł wyrażając chęć pobytu na naszem 
terytorjum. 

— (c) Fałszywe dołary. W Święcianach 
zanotowano w obiegu fałszywe banknoty do 
larowe. M. in. па targu jeden z handlarzy 
Dawid Ginsburg otrzymał od nieznanego 0- 
sobnika jako należność za cukier banknot 10 
dolarowy który następnie okazał się przero- 
bionym z banknotu jednodolarowego. 

— (c) Wspólnik podpałaczem, W dzień 
3 bm. w nocy wybuchł pożar w zabudowa- 
niach Jana Chadowskiego i Stefana Litwino- 
wicza we wsi Kraśniany żośniańskiej gm bra 
sławskiego pow. Spalił się dom mieszkalny 
będący wspólną własnością obu wymienio- 
nych. oraz chlew Litwinowicza. W. trakcie 
badań przyczyn pożaru wyszło na jaw że 
miało tu miejsce podpalenie i że winnym jest 
jeden z właścicieli a mianowicie Chodowski. 
On to mając zatarg z Litwinowiczem o po+ 
dział zysków postanowił wspólny warsztat 
pracy puścić z dymem a dokonał tego pod- 
osłoną nocy gdy współnik był pogrążony we 
Śnie. Podpalacza aresztowano. 

— (c) Kto .dokonał włamania do 
spółdzielni wojskowej. Sledztwo policyj- 
ne w sprawie zuchwałego włamania do 
Spółdzielni wojskowej przy ulicy Mickie- 
wicza 13 nie dało dotychczas żadnych re- 
zultatów Ponadto zostało już ściśle okreś- 
lona na 1500 zł. wartość, wyniesionych 
towarów, nie licząc zniszczonego okna 
porozbijanych ogniotrwałych kasetek. 
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Giągnienie !! 
. 

ęście, dobrobyt, fortunę!!! 

mi radości, uśmiechu,” 

jonów 
a wygranych'i 2 premje! 

za wygrane .u nas losy 

las naszej kolekiary 

należności odwrotnie wysyłamył 

  

— Nie, nie — jęknęła przerażona 
i z rozpaczą odpychając tę straszną 
myśl. — To takie straszne, ja nie mogę 
uwierzyć... 

— Generał von Stromberg nie lubi 
grozić na wiatr. Nie chciałbym być dzi 
siaj w skórze Rizzia. 

Cyryl umilkł, patrząc badawczo na 
portret cesarza Wilhelma, wiszący na 
ścianie. Doris spojrzała w tym kierun 
ku i zauważyła, że oczy jego wpatrują 
się nie w portret, lecz w ramę. 

Przy samym brzegu ramy widniała 
długa szpara. Zanim Doris zdążyła 
zorjentować się, co się dzieje, Cyryl 
podszedł do drzwi i otworzył je gwałe 
townie, na progu zetknął się twarzą w 
twarz z kapitanem Wentzem. 

Oficer nie zmieszał się wcale. 
— Szukam pana generała, — rzekł 

sucho. 
— Niema go tutaj, — odpowiedział 

Cyryl i dodał szybko. — Czy nie moż 
na dostać szklankę wody? Miss Mater 
zasłabła... 

— Ach! Zaraz przyniosę. 
Oficer zniknął z korytarza. Cyryl 

szybko zatrzasnął drzwi i dwoma susa 
mi znalazł się przy portrecie, odsunął 
go na bok i zaczął szukać czegoś przy 
szparze. 

— Wiedziałem 0 tem, — szepnął 
do Doris. — Podejrzewają nas. Pod- 
słuchali każde słowo. Mikrofon! Wie- 
działem, że musi tu by* mikrofon! 

Doris była tak blada, że żołnierz 
który przyniósł wodę, nie miał powodu 
wątpić w prawdę słów Hammerslaya. 
Oddychała z trudnością, przestrach roz 

RADIO 

Czwartek, dnia 6 marca 1930 r. 
11.55 — 14.00. Sygnai czasu, komunikat 

meteorologiczny, odczyt dla gospodyń i kon 
cert dla młodzieży. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17. Muzyka z płyt gramofono- 
16.15 — 17 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych De Falla „Noce w  ogro- 
dach Hiszpanji*. 2. De Falla „Andaluza*. 3. 
Strawiński — taniec ognistego ptaka. 4. Mus 
sorgski — antrakt z op. „Chowańszczyzna* 
5. Okazunow — Wale koncertowy. 

17.00—17.15: 34-ta lekcja języka niemiec 
kiego. Prof. dr. Wł. Jacobi. 

17.15—18.45 Transmisja „Wśród ksią. 
żek* i koncertu kameralnego z Warszawy. 

18.45—19.10: Pogadanka  radjotechnicz 
na. Wygłosi M. Galski. 

19.10—19.35: „Wesołe wesele“ 
wygłosi Zula Minkiewiczówna. 

19.35—19.55: Kurs fotografji dla amato 
rów wygłosi K. Lelewicz. 

19.55—20.15: Program na piątek, sygna 
czasu i rozmaitości. 

20.15—23,00: Transmisja z Warszawy. 
Feljeton, koncert solistów, słuchowisko i ko 
munikaty. 

23.00—24.00: Dawniejsza muzyka lekka 
z restaur. „„Polonja* w Wilnie. 

pogad. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
w dniu 5. III. 30 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary i dewizy: Dolary 8,875 — 8,895 
—8,855. Belgja 124,26 — 124,57 — 123,95. 
Gdańsk 173,32, — 173,75 — 172,89. Londyn 
43,343 — 43,35 — 43,24. Nowy Jork 8,904 
— 8,924 — 8,884. Paryż 34,90 — 34,99 — 
34,81. Praga 26,41 — 2647 — 26,35. Szwaj 
catja 172,27 — 172,70 — 171,84. Stokholm 
239,42 — 240,02 — 238 — 82. Wiedeń 
125,58 — 125,89 — 125,27. Włochy 46,72— 
Ag 46,60. Berlin w obrotach pryw. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 127 — 126. Prem 
jowa dolarowa 74,25 — 73,50 — 74,25. 
5 proc. konwersyjna 52,25 — 5 proc. kolejo- 
wa 49,50. 8 proc. L.Z.B. Gosp. Kraj. i B, 
Roln. obligacje B. Gosp. Kraj. 94 Te same 
7 proc. 83,25, 8 proc. L.Z. T. K. Przem. 
Polskiego 80,50. 5 proc. warszawskie dolaro- 
we 75. 44 proc. z iemskie 52,50 — 52,75. 
44 warszawskie 53,50. 5 proc. warszawskie 
57. 8 proc. warszawskie 74 — 74,50 — 74,75 
8 proc. Częstochowa 63 — 63,25. 8 proc. 
Piotrkowa 63 — 63,25. 10 proc. Siedlec 70,50 

WDS EDS V RI OGĘ RANA 
Akcje: 

B. Dysk. 127. Polski 165,25 — 165. Sp. 
Zarobk. 78,50. Cegielski 40 — 41. Haber» 
busch 106 — 105. 

CENY W WILNIE 
z dnia 4 marca rb. 

Ziemiopłody: pszenica 35 — 36, żyto 18 
— 19, jęczmień na kaszę 18 — 19, browa 
rowy 20 — 21, owies 14 — 18, gryka 22 — 
24, otręby pszenne 18 — 19, żytnie 13 — 15, 
ziemniaki / — 8, siano 8 — 10, słoma 7— 
8, makuchy Iniane 39 — 40. Tendencja w 
dalszym ciągu bardzo słaba. Dowóz dostate- 
czny, zapotrzebowanie minimalne. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
25 — 26, pytlowa 33 — 35 za klg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

Mięso: wołowe 200 — 240, cielęce 180— 
200, baranie 240 — 250, wieprzowe 280 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 386— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Nabiał: Mleko 40 — 45 gr. za litr, śmie 
tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 klg. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600. — 650, solone 500 — 550. 

Jaja: 180 — 200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 

biała '100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za kig.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę” 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
— 450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 
350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię» 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 
— 400, wąsacze żywe 500 — 550, $те!е 

380 — 400, sielawa 320 — 350, sumy 300 — 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 
— 380, śnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 
sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 

szerzył jej źrenice, a w twarzy nie po 
została ani jedna kropla krwi. Jak przez 
sen słyszała, że Cyryl szeptał coś do 
żołnierza: był to ten, sam, kulejący star 
szy już człowiek, który przyniósł jej 
śniadanie. 

— Dziękuję, Lindberg, — rzekł 
głośno Cyryl, — panienka bardzo zmę 
czyła się podróżą. 3 

— Może, herr Hammerslay, panien 
ka wypoczęłaby lepiej na powietrzu. 
Mogłaby posiedzieć w ogrodzie przed 
kuchnią. 

Doris zrozumiała i westchnęła 
ulgą. 

— Tak, — powiedziała, — chciała 
bym wyjść do ogrodu. 

(Cyryl podtrzymywał ją pod rękę i 
prowadził przez korytarz. Za nimi roz 
legły się szybkie, ciężkie kroki. Nie 
odwracając głowy ku niej, prawie bez 
dźwięcznie, Cyryl wyszeptał: 

Zaraz odwołają nas z zpowrotem. 
Nie bój się. Jeśli generał zacznie cię 
znowu pytać, nie zmieszaj się i odpo- 
wiadaj równie odważnie jak dotąd. 
Wieczorem postaram się dostać do twe 
go pokoju. Bądź odważną! 

Doris nie zdążyła odpowiedzieć, od- 
wróciła się i ujrzała przed sobą kapita 
na Wentza, który salutował uprzejmie, 
mówiąc: 

— Pan generał pyta, czy nie ze-- 
chciałaby pani zrobić mu przyjemności 
wypicia z nim filiżanki czekolady? 

— Pan generał jest bardzo uprzej- 
my, — odpowiedziała cicho Doris, spo 
glądając ukradkiem na Cyryla. — Na 
turalnie... z przyjemnością. 

z 
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Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

! uł. Ostrobramska 5, 

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNA 

nt „Pierwsza parowo-mechaniczna pralnia kielizny” 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialaym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14-72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijeatów i po upraniu dostarczamy do domu. 

Od dnia 3 do 7 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

PIERWSZA ŃIŁOŚĆ KOŚCIUSZKI 
Potężny dramat serc, osnuty na tle historycznem. Aktów 10. W rolach głównych: Z. Prawdzic, 
S. Lewicki, M. Wrońska, 
Naczelnika Narodu! Tragedja wielkiego serca! Nad program: „PRZECHADZKA NA DNIE MORZA* 
w 1 akcie, Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Cena biletów Parter 80 gr. 
Balkon 40 gr. 

K. Rsįska, M. Will, I. 

Następav program: „RAZ W ŻYGIU*. 

odoficerów, 

Kalwaryjska 16, Cicha 3. 

Lubowiecki i 

Szeregowych, Policji Państwowej, 

a 

САИ BAKA ENEN ana | UK 

Zamówienia telefoniczne 

A. Harewicz. Epopea miłosna 

  

KINO-TEATR 
„HOLLYCODO" 
Miec 22 od i W rolach 

głównych: 
Specjalna 

KRÓLOWA BĘZ KORONY 
Lady Hamilton do wielkiego 

Gorinne Griffith oraz Wikior Vareoni bohater filmu „Kult Ciała”. 
ilustracja muzyczna. 

admirała Nelsona. Realizacja: Franka Llo y 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.25, 

  

Kino-Teatr Rewelacyjna 

, HELIOS" w potężnym dramacie 

Wileńska 38. ofiarnej miłości 

Niebanalny, śmiały scenarjusz, wysoka klasa gry. 

i Wielk i azda, premjeTa „Eleonorą Duze ekranów" 

„KOBIETA“ 
Norma Talmadge 

W rol. główn. urodziwi amanci GILBERT 
ROLAND i ARNOLD KENT oraz MICHAŁ 
WAWICZ. Wyborowa obsada, 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 15. 
  

BRZUG WEG WAGI ЧЕ Ц6 ПИ МС ПС° оо ВВ СОН ПНО МЕ ОНО CE 
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в PIANINA i FORTEPIANY s у 
Е ei kj ао : Ostate CZNy CZza$a . 
E PLEYEL, BECHSTEIN, BLGTHNER, DRYGAS,g D d : h | 

. : a 

a K. Dąbrowska „:. Niemiecka 3, m. 6,5 €cy ująca chwi aj 
E SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE Ę Już DZIŚ 6-go marca 
BOOTS RMERAGRATOWBU: BOM WREC WAG WADA KW ZEG OBI VOC ? $ 

SEB IEA ET m rozpoczyna się ciągnienie 
8 DY) 5 MiG (hee lapić najniższej +1 E 5=E] kę E A $ y 

Н0 КОНОМ оо ses, > GEOwINKIEGO. В Z0-ej Polskiej boterji Kłasowej 
KOCE š Ianterje, różne gatunki płócien, fla- 3 a będzie do dnia 10-go kwietnia r. b. włącznie 
Gabinet neli, satyn, jedwabie, kołdry watowe— łówna 

Racjonalnej Kosme- z Wileńska 27. 8-1 R wygrana zł ° 750.000 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
rod kobiecą kon- 

   

  

zł. 

i wiele wiele innych wygranych oraz 2 premje w kwocie 

250.000 i 150.000 

  

SU ł servoje, dosko r ŻĄDAJCIE Co drugi los bezwzględnie wygrywa 
э э . ° ska = 

jej skazy i braki, we wszystkich aptekach i CEN k 11 4 Iosu 1]2 losu 11 losu | 
Sztuczne opalenie ce- składach aptecznych zńanego *| za 50—zł. za 100—zł. za 200— 28. | 
ry. Wypadanie wło- środka od odcisków 

    

   

sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 

    

Prow, A, PARA. 
    

Nie omijajcie szczęścia tam, 
gdzie Was szczęście okrąża | 

A pom : L i pamiętajcie, że największa i najszczęśliwsza kolektura 

KOBIECĄ Do sprzedania Potrzebny gKONOM > 
Urod konserwuje, domy z placami, rów Zgłoszenia z odpisa- 
doskonali, odświeża. nież same place-Ogr0- mj $wiadestw adreso- 
usuwa braki i skazy. dy rozmaitej wielkO- wac: Šwieciany  Wił 
Regulacje i trwałe ŚCi, idealne dla bu- Sk, poczt. Nr 13, 

ARM GRA Ib m a LEO © abine! osme yki Ai 
Leczniczej  „CEDIB“ kolskieį. Dowiedzieč gospodyni WILNO, NIEMIEGKA 35, fel. 13-17 
Ą j„Pignieviczowej siej uh Antokolikų | Ė Potrzebna do niedu- P. K. O. 80928 

wie M WODA od Dacie Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Telefon 29.635, 
W. Z. P. 26. | KAMIENICA2-piet gzjeć się Zygmun- P. K. O. 3553 

rowa, blisko cent- 
(m rum o 9 mieszka- 
E AEDSTERK BBB niach x długiem 
ama zaiwnowe BA . damy” za. 8080 

Auszra miao | pom Rae 
chęta” ckiewi- 

Gal akies Nešas, Ša 1, tel 9-05. 
szczki, piegi, wągry, ь 
‘юрей, brodawki, ku». 

|e- 1 m.30 do 2 m.3 . 
towska 6 m. od 

—1 
gp am 

R LOKALE & 
Pokój umeblowa* 

ny dla sa- 
motnego z osobnem 

"taiki, wypadanie wło+ WEEMONGNEW NEM (rontowem wejsciem 
ów. Mickiewicz a 46. 3 

(W. Kllenkia I 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
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Urzędnik 

wiedniej 

słowie i piśmie, pol 

  

Oficer spuścił rękę i zwrócił się do 
Cyryla: 

— Pan generał prosił, aby się pan 
nie oddalał i pozostał tutaj, na wypa- 
dek, gdyby pan generał potrzebował 
pana widzieć. 

Hammerslay ukłonił się. 
— Proszę powiedzieć panu genera 

łowi, że będę palił tajkę koło kuchni, w 
ogrodzie. : 

Doris wróciła w towarzystwie ofi 
cera do pokoju, z którego wyszła. Za 
chwilę zjawił się tam von Strombreg. 

— Pani wybaczy mi, że przeszko- 
dziłem pani zachwycać się pięknym 
krajobrazem naszych gór i odetchnąć 
świeżem powietrzem, ale pozostało mi 
kilka pytań, które chciałbym wyjaśnić, 
zanim ostatecznie zdecyduje się los 
Rizzia. Czy zechce pani wypić filiżan 
kę czekolady i rozmówić się ze miną 
poważnie? ; 

Doris uśmiechnęła się odważnie i 
zapewniła generała, że jest wzruszona 
jego dobrocią i uprzejmośuią. 

Na rozkaz generała, kapitan Wentz 
zniknął. Lindberg wniósł do pokoju ta 
cę z dymiącą czekoladą. Doris czuła 
się bardzo niepewnie: siła i energja, 
promieniejące od generała niepokoiły 
ją. Ale z wysiłkiem opanowała się i z 
uśmiechem przyjęła czekoladę. Pamie- 
tała, że odwaga i spokój są najlepszą 
bronią. ; 

— Słyszałem, że pani zasłabła, — 
rozpytywał ze współczuciem. Zmęczy- 
ła panią podróż, to zupełnie zrozumia 
łe. Ale gorąca czekolada i kilka ciastek 

OSADY; 

GOSPODARCZY, ka- 
waler, 36 lat, katolik, do wynajęcia, Sko- 
w  niewypowiedzianej pówka 9—1. 
posadzie w Wielko- ganam 2 sa m ms 
polsce, szuka odpo- 

posady na 
kresach. Włada języ- 
kiem niemieckim w 

do wynajęcia, Ludwi- 
sarska 8 m. 3, Od g. 
4 do 6. --0 

Pokėj 
A 

A L] 

gubioną ksiąikę 

Nie zwiekajcie. 
Ciągnienie DZIŚ 6-g0 marca. Można się łatwo 
wzbogacić, żyć w dostatku i dobrobycie bez trosk 
codziennych. A więc pocóż zwlekać? Śpieszcie zatem 

H. Minkowskiego, FILNG, Niemiecka 35 
zaopatrzyć się w Szczęśliwe losy, które nazawsze 

odsuną wasze troski codzienne 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy. natychmiast po 
wpłaceniu należności na nasze konto P.K.O. 80928. 

Oddział w Lidzie: Suwalska 28. Tel. 136. 
P. K. O. Nr. 20.439. 

to upragnione miejsce, gdzie szczęście stale sprzyja 
graczom 

Czas jest drogi!!! 

czemprędzej do 

  

POWAŻNĄ FIRĄA 

doda pani Sił do dalszej rozmowy. Nie stępków waszego cesarza, byłby żyw 
prawdaż? 

Generał mówił doskonale po angiel 
sku prawie bez niemieckiego akcentu. 

— Jestem panu bardzo wdzięczna, 
— odpowiedziała Doris. — Słyszałam, 
że nigdzie nie można dostać takiej cze 
kólady jak w Niemczech. 

— Zaraz się pani przekona. Ale 
chciałbym, żeby pani uwierzyła rów- 
nież, że w Niemczech mamy dużo do 
brych rzeczy, nietylko czekoladę. 

— O, nie wątpię w to, — odpowie 
działa uprzejmie dotykając ustami brze 
gu filiżanki. 

— Dlaczego więc pani nas nie lubi? 
— zapytał z uśmiechem. 

—- Pan się myli, panie generale 
myśląc, że nie lubię waszego narodu. 
Przeciwnie, spotykałam wielu  Niem- 
ców, o których zachowałam jaknajlep 
sze wspomnienia. Lubię i szanuję wa 
sze zwyczaje i tradycje, ale nie lubię 
tego stosunku do innych narodów, jaki 
jest dlą was tak charakterystyczny. 

Zamilkła -przesttaszona trochę zbyt 
nią swą śmiałością ale generał uśmiech 
nął się. | 

— Proszę mówić dalej, z przyjem- 
nością słucham panią. 

— jestem Amerykanką i przywy 
kłam mówić szczerze, bez obawy obra 
żenia kogoś. Gdyby prezydent Stanów 
Zjednoczonych zrobił coś złego z me- 
go punktu widzenia, napisałabym do 
niego list. 

— A czy on odpisałby pani? 
— Tak, jeśliby miał czas. Nato- 

miast, gdyby ktoś napisał krytykę po- 

cem ugotowany. 
Von Stromberg uderzył się po kola 

nie z i powtórzył: 
— Właśnie... żywcem ugotowany! 
— Tak... a może wynaleźlibyście 

jeszcze gorszą śmierć — dodała zimno. 
Niemcy są bardzo dziwni. W każdym 
z nich tkwi żołnierz fanatyk i senty 
mentalny marzyciel: możecie znęcać 
się nad wrogiem, a jednocześnie mdleż 
na widok więdnącej róży. Nie wiem, 
co mam: o was myśleć: czasem wydaje 
cie mi się jakiemiś ponad—ludźmi, a 
czasem — dzikiemi zwierzętami. 

— My zaś uważamy siebie za po 
nad—ludzi, rozešmiat się generał, — 
ale lubimy gdy nas uważają za dzikie. 
zwierzęta... jednak co da mnie, wolał- 
bym, żeby mnie pani uważała za senty 
mentalnego „marzyciela. W Prusach 
Wschodnich została moja córka — w 
pani wieku: Mógłbym być pani ojcem. 
W każdym razie nie jestem okrutny # 
pani sama przekona się wkrótce, że tak 
jest, jak mówię. 

— W Ameryce nie wojują z kobie 
tami, panie generale! * 

— Ja też nie mam zamiaru z panią 
walczyć, — wtrącił śpiesznie. — Cz 
to ja przywiozłem panią tutaj? Herr 
Rizzio zrobił to na własną rękę. Co- 
prawda nie rozumiem, w jakim celu to 
zrobił. jeśli jest agentem angielskim, 
pocóż wiózł świadka, przeciwko  so- 
bie? ; 
  

  

  
Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwę Wileńskie* Kwaszelna 23.. 
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