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ROK IX. Nr. 59 (2269) 

SŁOWO 
WILNO, Sroda fZ marca 1930 r. 

Redakcja i Administracja, Wiinóć Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, administracji 228 druk 262 
  

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu iub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

4 Opiata pocztowa uiszczona; ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do _ rozinieszcz: 

% 
` 

enia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — a T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarmia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — a T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyjsi, 

tytoniowy S. Zwierzyński. IWIENIEC — sklep 

  

  

; uczns 50 
miejsca. Terminy 

A. Łaszik. į NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
SUWUOURADEK — Kiosk St. Mienalskiego. į 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
USZMIANA — Kgięgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

SŁONIM — Ksi 

WOŁKOWYSK — 

addęstane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wmumerach świątecznych oraz, z prowincji 

  

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza iż, 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WiLEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewsku. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
+ REOBWEASW IT VEKA MS 

o 25 proc. drożej. 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
druku mogą być przez Administracie zmieniene dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Założenia ogólne 
Projekt*) mój odbiega od innych i 

w wielu zasadniczych punktach zrywa 
z przyjętemi szablonami. A jednak w 
ogólnych zarysach jest on tylko prze- 
róbką utartych form konstytucyjnych. 
Niemožliwem jest bowiem ignorować 
tak zwane „zdobycze demokracji. Po 
za, nimi pozostaje już tylko powrót da 
rządów autokratycznych, ze wszystkie- 
mi, ich brakami, przez historję udowod- 
nionemi i niemającemi dzisiaj widoków 
trwałości, tego koniecznego warunku 
pomyślnego rozwoju Państw. Jednakże 
choć oparłem się na obecnej naszej Kon 
stytucji i wzorowałem się w wielu wy- 
padkach na ustalonych formach ustro- 
jowych innych narodów, to jednak 
wprowadziłem koncepcję nową polega- 
jącą na rozdzieleniu funkcyj parlamen- 
tarnych pomiędzy kilka organów, ad 
hod stworzonych, lub odpowiednio 
przerobionych. 

Układając poniższy projekt Konsty 
tucji, brałem pod uwagę rozmaite czyn 
niki mające wpływ decydujący na obec 
ne nasze warunki polityczne. 

Przedewszystkiem. liczyłem się z 
faktem istrfenia obecnie w Polsce wy 
jątkowego autorytetu w osobie Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego. Unikając 
powtórzenia błędu Sejmu ustawodaw- 
czego j1921-go roku nie układałem tego 
projekty „ad personam*; niemniej li- 
czyłem się z niezawodnym taktem, że 
dzięki autorytetowi (Marszałka można 
dzisiaj Narodowi polskiemu narzucić 
Konstytucję i, że z jego rąk większość 
ludności Ibez protestu ją przyjmie. 

Liczyłem się z tem, że nie będzie 
trudniej, a nawet kto wie czy nie łat- 
wiej, o ile dojdzie do narzucenia zmia- 
ny Konstytucji, narzucić zmianę istot 
ną niż połowiczną. Olbrzymia więk- 
szość Narodu Polskiego jest zniechęco* 
na do sejmowładztwa, 'a nawet do Sej 
mu wogóle, ograniczenie więc jego 
atrybucji i przelanie ich na inne organa 
władzy lnie spotka się u szerokiego ogó 
łu z poważnym protęstem. Przeciwnie, 
po wypadkach majowych 1926 roku, a 
tembardziej gdyby miało. przyjść do pe 
wnego(rodzaju zamachu stanu, wprowa 
dzenie bladych i dla ogółu mała zrozu- 
miałych reform konstytucyjnych, spot 
ka się z większym oporem, niż rzeczy 
wista gruntowna przeróbka naszej Kon 
stytucji. Powszechnie dziś słyszy się 
zarzut czyniony miarodajnym czynnie 
kom, że zmarnowano sposobność po- 
prawy ustroju dla której krew płynęła 
na ulicach Warszawy. Może potrzeb 
nem było przeczekać pewien okres dla 
należytego] iwypracowania projektów 
reform, a także może słusznem było 
zrobienie ostatecznej. próby przeprowa 
dzenia ich drogą konstytucyjną przez 
Sejm; gdy jednak okaże się niewątpli- 
wem, że Sejm zmiany Konstytucji nie 
przeprowadzi, i, żej koniecznem . jest 
zmianę tę narzucić, byłoby lekkomyśl- 
nością załatwienie tej sprawy połowicz 
nie. 

Dalszym czynnikiem, którym się 
powodowałem i który silnie zaważył 
na sposób ujęcia przezemnie całego 
zagadnienia, jest stosunek procentowy 
ludności niepolskiej w naszem — Рай- 
stwie. iPolska składa się z 69 procen- 
tów ludności narodowości. polskiej i 31 
procentów ludności innojęzycznej, nie 
stety, jak dotychczas wrogo do pań- 
stwowości polskiej usposobionej. W ta 
kich warunkach integralny  demokra- 
tyzm staje się niebezpiecznym dla Pań 
stwa i musimy zdobyć się na odwagę 
choćby to było bardzo miepopularnem, 
postępowania jak naród zdobywców, 
zmuszonych do utrzymania nieodzow= 
nych dla naszego istnienia zdobyczy, a 
co zatem idzie, traktować integralny 
demokratyzm jako owoc zakazany, 
równający się w warunkach polskich 
samobójstwu państwowemu.  Nietylko 
w krajach, w których się parlamenta- 
ryzm wyrodził wskutek rozbicia na nie 
zliczone partje jpolityczne, ale nawet w 
Anglji, z jej klasycznym  dwupartyj- 
nym systemem, rządy « parlamentarne 
nie ostałyby się gdyby w skład ciał 
reprezentacyjnych : wchodziła. jedna 
trzecia przedstawicieli negujących pań 
stwo. Obdarzenie więc u nas Sejmu 
nieograniczoną omnipotencją jest sza- 
leństwem i ofiarą z naszego bezpieczeń 
stwa na ołtarzu pięknych, być może, 
ale utopijnych doktryn. Polska chce 
żyć, chce być mocarstwem, i musi stwo 
rzyć sobie warunki, w których jako 
mocarstwo rozwinąć się może. Historja 
powiązała istnienie narodu polskiego 

ny rozrost, zmieszanie ras na jej tery- 

torjum i wreszcie konieczność utrzy- 

mania siły, żeby nie ulec ponownie są 

siadom, zmuszają iją stworzenia ustroju 

opartego nie na doktrynach, ale na że- 

laznych wymaganiach jej dzisiejszego 

życia. 
Szukając dróg naprawy naszego 

ustroju, szukać musiałem powodów 

chromania parlamentaryzmu wogóle, a 

w Polsce w szczególności. Parlamen- 

taryzm dzisiejszy, wyrosły z konieczna 

ści obrony! interesów jednostki przeciw 

przemocy! ze strony władzy panstwo- 

wej, w Ciągu ostatnich 150 lat wyrósł 

na aparat pochłaniający całokształt ży- 

cia państwowego, doprowadził do za 

niku rzecznika interesu Państwa i sam 

miejsce jego zajął. Widzimy dzisiaj 

anomalję bijącą w oczy, a polegającą 

na tem, że przedstawiciele narodu, wy- 

branł pod hasłem obrony interesów 
indywidualnego obywatela, grup, klas 
społecznym, wkońcu koteryj politycz 
nych, stają się z chwilą dojścia do ciał 
parlamentarnych także czynnikami od- 
powiedzialnymi za interesy całego pań 
stwa częstokroć sprzeczne z interesami 
wyborców. Rezultatem takiego stanu 
rzeczy jest to, że interes Państwa bywa 
najczęściej poświęcany interesom wj- 
żej wymienionych grup i koteryj, tem- 
bardziej, że panosząca się przy parla- 
mentaryzmie demagogja zmusza  po- 
sła do wysiłków dla utrzymania swojej 
popularności, a zatem do choćby po- 
zornego wykonywania danych wybor- 
com obietnic, często nie liczących się z 
potrzebami państwa jako całości. Ten 
stan rzeczy jeszcze ostrzej występuje 
przy olbrzymim |procencie mniejszości 
narodąwych w Polsce, których dążno- 
ści są często wręcz antypaństwowe. 

Musimy o tem pamiętać, że im wię 
cej w danem państwie partje politycz 
ne odpowiadają stratyfikacji społecz- 
nej, a w państwie o ludności miesza- 
nej, także układowi narodowościowe- 
mu społeczeństwa, tembardziej walki 
polityczne stają się gwałtowne i bez- 
względne. (Wj takiem państwie system 
rządów parlamentarnych wyradza się i 
doprowadza do namiętnych. antagoniz 
mów socjalnych, sprzyjających rewolu 
cji a nie spokojnemu rozwojowi. 

Powodzenie parlamentarnego sy- 
stemu angielskiego polega na tem, że 
dotychczas partje polityczne nic wspól 
nego nie miały z układem warstw $ро- 
łecznych. Nie można nawet twierdzić, 
jakoby z dwóch wielkich historycznych 
partyj angielskich, jedna przedstawia- 
ła zachowawczość a druga postęp. To- 
rysi niekiedy okazywali się bardziej po 
stępowi od Whygów, a Whygowie nie 
kiedy większymi imperjalistami od To 
rysów. IDwie wielkie partje polityczne 
angielskie raczej przywodzą na myśl 
cyrkowe stronnictwa Niebięskich i Zie 
lonych w Konstantynopolu, niż jakie- 
kolwiek europejskie ugrupowania poli- 
tyczne. Dzięki takiemu układowi sto- 
sunków walki polityczne w Anglji nie 
były nigdy iwalkami klas społecznych i 
mogła je cechować ta beznamiętność i 
kurtuazja, która pozwoliła na wyrobie- 
nie się pomyślnych parlamentarnych 
stosunków. ]akie! wyniki dadzą parla- 
mentarne rządy obecnie, gdy  partje 
polityczne coraz bardziej stają się od- 
powiednikami stosunków klasowych, 
‚о dopiero przyszłość pokazać może. 

'U nas od chwili odzyskania naszej 
niepodległości, jsprawy ułożyły się zu- 
pełnie a. Nasze przedstawicielstwo 
w Sejnfie jest przedstawicielstwem od- 
powiadającem stratyfikacji społecznej i 
stosunkom narodowościowym. Walki 

polityczne: stały się od pierwszej chwili 
walkami klasowemi i naradowościowe * 
mi. W tych warunkach o dobrych sto- . 
sunkach, parlamentarnych mowy być 

Audjeneje na Zamku 
WARSZAWA, 11 III. PAT. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym delegację komitetu 
obchodu imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w osobach gen. Wrób- 
lewskiego i prof. Michałowicza. Na- 
stępnie Pan Prezydent przyjął mini- 
stra Jantę-Połczyńskiego. 

Poseł sowiecki u Marszałka Senafu 
WARSZAWA, 11 II. PAT. Dziś 

O godzinie 13 p. marszałkowi Senatu 
Szymańskiemu złożył wizytę poseł Z, 

z istnieniem innych szczepów na tym S, S, 
samym obszarze żyjących; losu koleje 
wytworzyły warunki sprzyjające rozwo 
JOwi separatyzmow narodowych, a po- 
łożenie geograficzne Polski, jej natural 

. A): Zgodnie z zapowiedzią wyjmujemy z książki x. Eustachego Sapiehy p. t. „Konstę- 
tucja racji stanu* pierwszy rozdział. 

. S. R. w Warszawie p. Owsiejenko, 

Posel Pafek u Premjera 
WARSZAWA, 11 III. PAT. Prezes 

Rady Ministrów przyjął w dniu dzi- 
siejszym ministra Kuehna, a nastę- 
pnie posła Rzeczypospolitej w Mo- 
skwie p. Patka. 

nie może, a co za tem idzie, rządy par- 
lamentarne w, żadnym wypadku  do- 
brych wyników dać nie mogą. 

Przeświadczony o tem, że najwięk- 
szą wadą naszego ustroju jest skoncen 
trowanie w ręku Sejmu zarówno cało- 
kształtu władzy ustawodawczej jak i 
prawie całkowitej władzy wykonaw- 
czej, starałem się usunąć to zło przez 
przelanie części funkcyj sejmowych na 
inne organy władzy. jednakowoż nie 
uważałem za celowe, wyłącznie na: 
Głowę państwa przelać kompetencje 
odebrane Sejmowi. Pomimo, że jestem 
zwolennikiem powiększenia autorytetu 
Głowy państwa, to jednak obawiałbym 
się pójść za daleko w tym, kierunku, i 
to nietylko: z obawy stworzenia stosun 
ków niemożliwych do utrzymania 
trwale, ale także dlatego, (że nie widzę 
możliwości znalezienia sposobu wybo- 
ru Prezydentą Rzeczypospolitej, który 
by stale zabezpieczał interesy Narodu 
it Państwa. 

Wiemy zresztą z przykładu innych 
państw, że nietylko uprawnienia kon- 
stytucyjne stanowią o wzajemnym sta 
sunky władz. Nie one decydują wyłącz 
nie o autorytecie króla angielskiego, 
prezydenta Stanów Zjednoczonych lub 
prezydenta republiki francuskiej. Czę- 
stokroć wybitna jednostka na stanowi 
sku naczelnika państwa może uzyskać 
wpływ przekraczający znacznie  jega 
konstytucyjne uprawnienia, często rów 
nież zdarza się, że jednostka słaba da 
sobie wydrzeć przez inne organy wła- 
dzy, przyznane jej atrybucje i stawia 
swoich następców przed precedensem, 
który: łatwo zamienia się wj usus, mają 
cy siłę prawa. 

. Zapewne więc i u nas z biegiem lat 
taki usus się wytworzy. 

Starałem się te w moim projekcie 

     
Ważne uchwały Reichstagu 

usunąć wpływy partyjne od jakiejkol- 
wiek ingerencji w mechanizmie admini 
stracji państwowej, w przekonaniu, że 
tylko uniezależniona od polityki admi- 
nistracja, może być sprężystą i spra- 

„wiedliwą. į 

Uważałem za konieczne usunąć ze 
swego projektu to wszystko, co jest 
fikcją i wywołać może grę polityczną 
pomiędzy władzami państwowemi. Żad 
ne formalne trudności nie powinny krę 
pować któregokolwiek z organów wła 
dzy w wykonywaniu przyznanych mu 
przez Konstytucję ifunkcyj. Tyczy , się 
to przedewszystkiem ustawodawczych 
kompetencyj Sejmu. 

Wychodząc z założenia, że uspo- 
łecznienie mas ludowych w, Polsce jest 
dotychczas niedošč wyrobione, aby 
można pełnię władzy ustawodawczej 
pozostawić ultra<iemokratycznemu Sej 
mowi, złożonemu (z polityków, uprawia 
jących zawodowo demagogję, szukam 
wyłącznie jawnych i prostych  sposo- 
bów, unieszkodliwienia eksperymental- 
ności i nierozwagi sejmowej. Dlatego, 
nie chcę krępowania Sejmu ani drugą 
Izbą, której skład także może być nie- 
odpowiedni , ani też nie szukam for 
malnych utrudnień i regulaminowych 
przeszkód, mających dać możność roz 
sądniejszym czynnikom zyskania czasu 
i wpłynięcia na poprawę ustaw. Jestem 
zdania, że wszelkie ukryte  finezje i 
zapory spowodują tylko namiętną ry- 
walizację między zaangażowanymi 
czynnikami, przyczynią się do zaognie 
nia walk. klasowych i wyścigu © wła- 
dzę i z czasem doprowadzić muszą do 
zupełnego opanowania sytuacji 
najbardziej radykalne żywioły. Dlatego 

« wybrałem inną drogę. Konstytucję i sze 
reg ustaw, regulujących prawa obywa 

Przyjęcie planu Younga w drugiem czytaniu 
BERLIN, 11 III. Pat, Dziš po południu odbyło się w Reichstagu gło- 

sowanie w dinglem czytaniu nad projektami ustaw haskich. Głosowanie 
nad poszczególnemi artykułami ustaw rozdzielono. 
Younga) przyjęty został w imiennem 

Art. 1 ustawy (plan 

głosowaniu 251 głosami przeciwko 
174 przy 26 wstrzymujących się od głosowania. Art. 2, obejmujący umowy 
dodatkowe do planu Younga, przyjęty 
przy 25 wstrzymujących się. 

został 261 głosami przeciwko 1713 

Przyjęcie umowy likwidącyjnej z Polską 
BERLIN, 11 Ill. Pat. Przy dzisiejszem głosowaniu na plenum 

Reichstagu umowa likwidacyjna z Polską przyjęta została w 
druglem czytaniu 224 głosami przeciwko 207, przy 30 wstrzymu- 
jących się od głosowania. Przeciwko przyjęciu głosowali razem 
z opozycją niektórzy posłowie centrum i niemieckiej partji lu- 
dowej. 

Przyjęcie innych umów likwidacyjnych 
BERLIN, 11 III. Pat. Reichstag przyjął dziś 254 głosami przeciwko 

111 przy 1 wstrzymujących się od głosowania umowę likwidacyjną z Anglją 
Również inne umowy likwidacyjne zostały przyjęte. O godz. 6 wieczorem 
Reichstag zakończył głosowanie. Następne posiedzenie jutro, we śrogę o g. 
12. Na porządku dziennym trzecie czytanie projektów ustaw haskich. 

(0 mówił Curilus o Polsce? 
BERLIN, 11. III. PAT. Według stenogramu wczorajszej mowy min. 

Curtlusa w Reichstagu autentyczny tekst ustępu, w którym minister zwra- 
ca się do mniejszości niemieckiej w 'Polsce, 
Czego jeszcze brakowałoby w układzie z Polską, 

ma następujące brzmienie: 
będzie musiało być 

uzupełnione przez rokowania gospodarcze i pomoc spółdzielczą. Ale po- 
zwólcie panowie, że otwarcie wyznam —również przez umiarkowane zacho- 
wanie się ze strony kolonistów mniejszości niemieckiej wobec państwa 
polskiego, aby nie ściągnęli oni na siebie zarzutu stosowania wrogich 
aktów przeciwko państwu polskierru, mogących ewentualnie spowodować 
kroki karne. 

Dr. Hans Lafher Prezydeniem Banki Rzeszy 
BERLIN, 11. III. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu rady generalnej 

Banku Rzeszy prezydentem Banku obrany został jednogłośnie były kanclerz 
i były minister finansów Rzeszy dr. Hans Luther. Nowy prezydent Banku 
Rzeszy brał udział jako przedstawiciel Niemiec w konferencji londyńskiej 
w roku 1924, na której przyjęty został plan Younga. W roku 1925i 1926 
Stał na czele delegacji niemieckiej na konierencję w !Locarno i 
Ostatnio był burmistrzem m. Essen. 

Genewie. 
+ 

Przed podpisaniem fraktafu handlowego z Niemcami 
Powrót posła Rauschera 

WARSZAWA, 11. III. (tel; wł, Słowa), Poseł Rauscher powrócił dziś 
z Berlina i odbył dłuższą konferencję z przewodniczącym polskiej delega- 
cji do rokowań o traktat handlowy z Niemcami p. Twardowskim. Poseł 
Rauscher wyposażony jest w pełnomocnictwa do podpisania traktatu co 
nastąpi prawdopodobnie w czwartek lub piątek przyszłego tygodnia. 

Rozłam w P. P. S. Ra feremie bęczycy 
LODZ, 11, III. Pat, Na terenie Łęczycy nastąpił rozłam PPS. Dotych- 

czasowy kierownik komitetu miejscowego Janusz Przyliński wraz z całym 
prawie zarządem partyjnym przeszedł do PPS — dawna frakcja rewolucyj- 
na. Również członkowie rady miejskiej w Łęczycy przeszli do Frakcji 

teli i gwarancje praworządności wyj- 

muje z pod kompetencji samego Sejmu 

i uzależniam je od Zgromadzenia Naro 

dowego, w skład którego wchodzą 

oprócz Sejmu także i rzecznicy intere- 

su państwowego i przedstawiciele Or- 

ganizacyj zawodowych i gospodar- 

czych. Co zaś do innych ustaw daję 

Sejmowi pełną iwładzę ustawodawczą, 

pozostawiając tylko Głowie państwa 
nieodzowne prawo: veta. Narzucam со- 
prawda Sejmowi pomoc ze strony orga 
nizacyj zawodowych i gospodarczych, 
ale ostateczną decyzję i uchwalanie 
ustaw pozostawiam samemu Sejmowi. 

Jeżeli atoli zakres kompetencyj sej 
mowych jest ograniczony, to równo- 
cześnie pozostawiam otwartą drogę do 
ewolucyjnego powiększania tej kompe 
tencji, drogą możliwych w każdej 
chwili zmian samej konstytucji przez 
Zgromadzenie Narodowe. Konstytucja 
w kraju, nie mającym tradycyj parla- 
mentarnych, musi być płynna i tak jak 
to ma: miejsce w Anglji musi stopniowo 
być, dostosowywaną do wyrobienia 

społecznego! mas. Zgromadzenie Naro- 
dowe zaś, takie, jakie projektuję, bę- 
dzie ciałem dość umiarkowanem i wy- 
robionem aby można mieć pewność, że 
lekkomyślnie nie będą wprowadzane 
zmiany, ani tworzone ustawy konsty= 
tucyjne mogące narazić państwo na 
niebezpieczeństwo, lub osłabiające po- 
czucie pewności jutra i spokoju obywa 
teli, bez którego nie może być mowy a 
rozwoju ani dobrobycie. 

Nie szukałem rozwiązania drogą 
zmiany ordynacji wyborczej, ponieważ 
uważam reformę tę za najtrudniejszą 

przez (do przeprowadzenia i nie dającą gwa- 
rancji naprawy. Każda zmiana prawa 
wyborczego jest tylko krokiem, od któ 
rego zaczyna się znowu, walka o jego 
rozszerzenie. Starałem się zaś w całym 
projekcie usunąć możliwość walki i sta 
rałem się uniknąć możliwości konfliktu 
między władzami przez odgraniczenie 
ich kompetencji tak, aby każda, miała 
swój zakres działania zupełnie odrębny 
od funkcji innych organów. 

Wychodząc jednak z założenia, że 
nasza obecna ordynacja wyborcza do 
Ciał ustawodawczych jest reprezenta- 
cją, ułamkową i nie jest niczem innem, 
jak tylko kurjalną reprezentacją partyj 
ną, pociągnąłem |do pracy państwowej 
w innych organach władzy, reprezenta 
cje w inny sposób wybrane. Należy 
stwierdzić, że masy nie są przeważnie 
zorganizowane w. partje polityczne, na- 
tomiast wielka ilość członków  społe- 
czeństwa należy do: jakiegoś ugrupowa 
nia, bądź to zawodowego, bądź gospo 
darczego, bądź wreszcie kulturalnego i 
t. ip. Przedstawicielstwo powołane 
przez zorganizowane w ten sposób spo 
oo B łączące obywateli we 
wspólnych, realnych, ideowych, lub 
gospodarczych celach, ma. conajmniej 
takie same prawo wpływania na bieg 
życia państwowego, jak przedstawiciel 
stwo polityczne, kurjalno-partyjne, re 
prezentujące tylko, poklaski nieošwieco 
nych mas dla nieziszczalnych obietnic 
demagogów. Może też być spożytkowa 
na: inna forma reprezentacji narodowej. 
Jest nią reprezentacja terytorjalna, wy 
brana przez ciała samorządowe, prze- 
mawiające w: imieniu i w obronie inte 
resów gmin, powiatów i województw, 
interesów bez porównania żywotniej- 
szych ii bliższych ludności niż sprawy 
politycznę. 

Te dwa sposoby powołania przed- 
stawicielstwa  narodowego + užylem 
obok powszechnego: głosowania / przy 
tworzeniu naczelnych władz państwo- 
wych. 

4 * * * 

Jak już było wyżej powiedziane, 
upatrując główną wadę naszej konsty 

Zakończenie zjazdu przemysłowo- 
hudowianego 

Uchwały i depesze ihołdownicze 
WARSZAWA, 10.III. PAT. W dniu 

dzisiejszym zakończone zostały trzy- 
dniowe obrady lil zjazdu przemysłow- 
ców budowlanych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Powzięto cały szereg rezo 
lucyj i wniosków. Bardzo obszerny 
wniosek został przyjęty przez zjazd 
w palącej sprawie budownictwa miesz- 
kaniowego, które to zagadnienie uznane 
zostało za sprawę ogólną-narodową i 
wymagające rozwiązania w jaknajkrót- 
szym czasie przez łączny wysiłek 
rządu i społeczeństwa. 

Kome posłużył los? 
WARSZAWA, 11 JI. PAT. W 

dzisiejszem ciągnieniu 5-ej klasy 20-tej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

główniejsze wyglane padły na nastę- 
pujące numery: 50 tys zł.—184228, 

tucji w skoncentrowaniu wszechwładzy 
w rękach Sejmu, zbudowałem swój 
projekt na zasadzie rozproszkowania 

atrybucyj sejmowych, rozdzielając je 
na poszczególne organy, o ściśle okre 
ślonych funkcjach, które w, żadnym wy 

padku z jednego na drugie przechodzić ‹ 

nie mogą. Głowie Państwa zaś nadają 

charakter nadrzędny w stosunku do in- 

nyc organów naczelnych władz pań- 
stwowych. : S 

Przy analizie obecnych funkcyj sej 
mowych rozróżniam następujące: 

1) Władza ściśle ustawodawcza, t. 

j. stanowienie norm prawnych, obowią- 

zujących w państwie polskiem. 5 

2). Kontrola nad Rządem, którą 

znów dzielę na kontrolę polityczną i 

kontrolę nad legalnością poczynań rzą 

dowych. O ile ta druga jest funkcją 

ściśle kontrolną o tyle pierwsza zazę- 

bia się f wywiera wpływ na władzę 

wykonawczą. Tu bowiem należy nada- 

wanie ogólnego kierunku polityce pań- 

stwowej, a więc; polityce zagranicznej, 

finansowej, celnej, stosunku Państwa 

do spraw mniejszości narodowych i 

PANA 
Pa Opieka nad ludnością Państwa 

i obrona jej przed nadużyciami ze stro 
ny, władzy państwowej. ` 

4) Wpływ decydujący na całą wła- 
dzę wykonawczą, przez wyłanianie z 
siebie rządu i zupełnego uzależnienia 

go od siebie. 
Powyższe funkcje wyczerpują zada 

nia Sejmu, jakie nań włożyła Konstytu © 
cja 17! marca i wszystkie te czynności 
Sejm polski niewątpliwie spełniał. Nie- 
stety, należy stwierdzić, że przy ich 
spełnianiu celem reprezentantów naro- 
dowych jest nie tyle wykonywanie obo 
wiązku względem [Państwa i Narodu, 
ile szukanie partyjnych korzyści i za- 
pewnienie sobie i swoim grupom poli- 
tyczrmym wpływów i władzy. 

Starałem się rozwiązać zagadnienie 
powyżej przedstawione jprzez następu- 
jący podział funkcyj obecnych ciał par 
lamentarnych polskich: 

1) Funkcję układania i uchwalania 
obowiązujących norm prawnych pozo- 
stawiam Sejmowi, wybranemu na pod- 
stawie demokratycznej ordynacji 
borczej. To ciało ustawodawcze nie 
może samodzielnie 'maruszyć' podstawo- 
wych. praw konstytucyjnych, i narzu- 
cam mu, przy opracowywaniu wszy- 
stkich ustaw, obowiązkową pomoc ze 
strony organizącyj gospodarczych, za- 

wye 

wodowych, kulturalnych i społecznych. | 
Natomiast jest to ciało ustawodawcze 
jednoizbowe. Zmiany Konstytucyj i sze 
reg zasadniczych praw zastrzeżonych | 
w Konstytucji 
ciału, wi którem prócz Sejmu, 

powierzam szerszemu 
wyżej 

wymienione przedstawicielstwo organi- 
zacyj ma już nietylko głos doradczy | 

iw  którem bierze | ale i stanowczy 
udział i Senat, przedstawiający w mo- 
jej koncepcji rzecznik interesu państwo 
wego. Wszelkie inne funkcje odebra- 
łem Sejmowi i starałem się uniknąć nie 
bezpieczeństwa użycia przez niego 
swoich atrybucyj ustawodawczych dla 
zdobycia sobie  zpowrotem  funkcyj 
kontrolnych i wykonawczych. | 

2) Kontrolę Rządu zarówno poli- 
tyczną, jak: i dozór nad zgodnością pe- 
czynań rządowych z obowiązującemi 
ustawami, powierzam Senatowi, które- 
mu nie daję żadnej ingerencji w usta- 
wodawstwo i któremu staram się przez 
sposób jego powoływania nadać w naj 
wyższym stopniu charakter rzecznika 
interesu państwowego. 3 

3) Obronę obywatela przed nadu- | 
życiami ze strony władz państwowych 
powierzam specjalnemu 
który nazwałem Trybunatem. Przy 
ustanawianiu tego organu władzy: pil- 
nie się wystrzegałem stworzenia wa- 
runków, któreby umożliwiły Trybuna 
towi wyjście ze swoich ściśle określo- 
nych funkcyj i rozszerzenie swojej kom 
petencji. \ 

4) Powoływanie rządów i faktyczną | 
władzę wykonawczą przelałem w zu- 
pełności na Głowę Państwa, przyczem 
władzę tę będzie on piastował nietylko | 
teoretycznie 'ale w rzeczywistości, z | 
temi tylko ograniczeniami, jakie pocią-. 
ga za sobą sprawowanie władzy kon- 
trolującej przez Senat. ` 

Czynności tych naczelnych organów 
władzy są tak Ściśle rozgraniczone, że | 
0 rywalizacji między nimi nie może 
być mowy i że stopniowe załamywanie 
się systemu |jprzez akumulację władzy 
przy jednym z tych czynników staje 
się niemożliwem. Pozostaje jedynie 
pewne zazębienie pomiędzy funkcjam 
Głowy Państwa i Senatu, ale dzięki 
sposobowi powoływania Senatu, a pó: 
źniej jego! ewolucyjnemu przeistaczaniu 
się, przewiduję nie wałkę między temi 
czynnikami, a przeciwnie, pewną sym- 

biozę. Eustachy Sapieha. 
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ECHA KRAJOWE 
Pow. DZISNIEŃSKI. 

T — Drzemka samorządowa. Los а- 
rzucił mnie do sławnego Głębokiego,'sław- 
nego przedewszystkiem z iks organizacyj 
społecznych wzajemnie pożerających się. 

_ Nadomiar szczęścia, które mnie w dniu 
tym dopisywało, spotkałem na dworcu pew- 
nego bardzo solidnego obywatela sąsied- 
niego powiatu w doskonałym humorze nie 
zważając na różnorakie kryzysy, które nas 
tu gryzą. 

; Ba! Cóż tol? Na bal starościński? za- 
_ gadnąłem Ale, gdzie tam! Balów mam do- 

_ syć, szczególnie tych nudnych „oficjalnych*. 
")statuie dni karnawału! Szukam prawdzi: 
wej rozrywki i zabawy: sypię do „Qui pro 
Quo*.. Zdziwiłem się, widocznie bardzo 
 miedyskretnie, ponieważ wśląd usłyszałem: 
' „przepraszam najmocniej". Ależ. naprawdę 

co się to ze mną dzieje... jestem dotych- 
_ czas pod sugestją tych warszawskich roz: 

| rywek! Właściwie, idę na posiedzenie Sej- 
|. rmaiku, czy też jak teraz modniej, Samorzą- 
| du kom... komun... komunalnego, trudno mi 

_ nawet wymówić, — zobaczyć i posłuchać. 
_ Wyznam panu szczerze, że nie rozumiem 
"po co to do samorządu dodają tę „komu* 
nę”, chyba może dla podkreślenia, że sa- 
o. to jest zupełny komunizm z admi- 

 nistracją polityczną t. zw. | instancjii? Co..? 
Jak pan myślisz?..* |, jak gdyby na eksku- 

zę, wyjął z bocznej kieszeni autentyczny 
bilet do „Qui pro Quo”, 
_ Postanowiłem wnet skorzystać z okazji 
i za towarzystwa, lecz, słysząc 

‚° jeszcze na Górnym Śląsku coś niecoś o 
_ Głębokiem, spytałem ostrożnie swego zna- 
 jomego: proszę pana, mówią, że tam w tym 
 komunainym samorządzie bardzo sroga 

dyscyplina?? 
Е.! Daj pan spokój! Cicho siedzieć i - 

wszystko będzie dobrze, (nie wiedział nic 
© moim zawodzie dziennikarskim). 

Wreszcie, jesteśmy w murach karme- 
lickich i na sali posiedzeń. Rozglądam. się 
dookoła i zwracam się do przygodnego 5ą- 

jada: a gdzież tu miejsca dla publiczności?.. 
__Co?? Dla publiczności? U nas publicz- 

ność nie ma tu nie do roboty, drzemać 
_ chyba, lecz to przywilej pp. radnych sejmi- 
ku, zresztą, masz pan krzesełko koło pie- 
ca, siadaj nim czas. 

_ Posiedzenie jeszcze nie rozpoczynało 
się, bracowało przewodniczącego. Przeglą- 
dam pierwszy lepszy tygodnik samorządo* 

_ wy i natrafiam: „wywiad z profeso em B.* 
tu nazwisko wybitnego działącta i profe- 
ora) Czytam: „samorząd to najlepsza 

i zkoła dla społeczeństwa..." i t. d. Zaczy= 
am nabierać nieomal, że mistycznego sza- 

2 inku dla dzisiejszego posiedzenia sejmiku 
= W tem następuje powstanie, zagajenie i td. 
"_ Ogólne wrażenie sali: inteligencia wsi o po 

ziomie mało i ciężko iateligentnym. Wśród 
„radnych kobieta p. X: Nastrój obojętny, 
znudzony, powiedziałbym jakis tępy. .Po 
 okolicznościowej, gładkiej mowie przewod- 
niczącego, zaprawionej ogólnikami o kry- 

й 3:!: gospodarczyim, kwestje porządku dnia 
zaczynają ražiie mimo nas mijać, niby słu- 

: w kilometrowe przy pędzie „Chrysiera*. 
_ Żadnego zainteresowania, żadnych zapytań 
nie mówiąc już o debatach. Wreszcie prze- 

jdniczący dla zachowania „przyzwoitości 
samorządowej" zaczyną ośmielać do odez- 

е ania się działaczy samorządowych, lecz 
widocznie dobra tresura zrobiła swoje, i nad UMA ю 

_ zebraniem wciąż ciąży jakieś zalęknienie 
i zupełna dezorjentacja... kim! Dobra szko- 

E a życia samorządowego, pomyślałem. 
|. Pęd obrad zshaczył nieco o. kwestię 
RPO protokółu porrzedniego Seį- 
mil 
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(u, kiedy jeden śmiałek upomnił się o 
-_ uzupełnienie, lecz został niebawem poskto- 

miony, ponieważ uzupełnienie to było dość 
draźlige dla przewod-go. Następnie odczy- 

     

    

   

    

    
   

     
    

    

    
     

  

mo «sprewozdań  przechoozi niby 
- a pod derzcz k wiosenny, 

|. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sej- 
miku będące zawsze sensacją dnia i przy- 
A e humoru pp, wydziałowców, za- 

wiodło, góyż zostało zdjęte z porządku 
d Kuluarowe pogłoski mówią, że bliska 

widącja* tej niespokojnej komisji, wno- 
zącej, podobno, zgrzyty gospodarcze w 

dką drzemkę sejmiku i w. nieomylność 
jlodarowania Wydz. Powiat. jest już 
jtecznie ukartowaną. 
Dochodzimy do rocznych zamknięć ko: 

2 jał. kasy oszczędności w sumie 1240412 
m. przy 33597 czystego zysku, która jed- 

"w żaden sposób nie może przyciągnąć 
oszczędności, starannie wypompowywanych 

rzez samorząd na podatki. Sprawa ta za- 
Мега mało czasu przy zupełnej ciszy sali. 

przewodniczący występuje z przy- 
gą nieco mową, a reczej wmawiaciem, 

zwalczając propozycję kom. rewiz. co do 
' podziału 3000 zł. ofiarowanych na cele 

_ użyteczności publicznej. л 
ъ Z grobową ciszą sali spotyka się pro- 
pozycja komisji co do podziału tysiąca kil- 
 kuset zł. t. zw. „bilansowych*, pomiędzy 
pracowników KOK. Uchwajono dać dwum 

Ibszym rybom z zarządu po 700 złotych, 
racownikom, częstokroć krukiem sie- 

sza do późaej nocy wypłacić tylko 597 
sł. Naogół trzeba zaznaczyć, że przew. dni- 

czący korzystając z nieograniczonego pra- 
wa głosu, tyle mówi i tak wmawia, nadając 

0im wywodem cząsami taki Znaczący 
cent, żę brakuje miejsca, a może i.» 

śmiałości, do debatowania chociażby w 
kwestjach aktualnych i najsłuszniejszych, 

I, znowu przyszdł mnie na myśl profe- 
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ofeczki warszawskie 
ży eżeli się siedzi w prowincjonainem 

cie w pierwszorzędnej cukierni, w 
dez - vous eleganckiego świata, albo 
i się jest ną balu, dajmy na to woje 

ódzkim, to nieodmiennie słyszy się 

Só: 
"(0Oh! Pani Pydakowska z mężem... 
Patrz pan — ta brunetka pod pie- 

»m to panna Gryzicka.... 
Mecenas Piernik pali cygaro... 

Ten wysoki blondyn i ta mała ru 
lo nie małżeństwo... 

_ Rozmowy te są całkiem naturalne. 
Czemże się mamy interesować jak nie 
swymi bliźnimi. jednak nie dziwię się 

ludziom, których bałe i kawiarnie pro 
° щі@'ірпа!пс potężnie nudzą — i to wła 
śnie ze względu na te rozmowy. | 

"Nie chodzi o treść, ani o poziom, 
i o pożyteczność tych konwersacyj— 

stka jest zupełnie właściwe 
€ W objekty. Co mnie interesuje 
ani Pyflakowska czy Gryzicka? Czem 

  

  

sławiły, by zasłużyć na uwage? 
1a tem polega wyższość stolicy — 

siedzi się przy stoliku i pół czarnej tak 
samo, wybałusza oczy na każdego tak 
imo, plotkuje tak samo, ale tematem 

soby, których nazwiska mówią wie 
które są wszystkim doskonale zna” 
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sor B. i jego wywiad... Przerwa obiadowa! 
Skąd tyle ożywienia i euergji trysnęło na 
salę! Nie poznaję działaczy sejmikowych! 
Oj bufet, bufet, och żołądeczek! górujesz 
ty i w Warszawce i u nas!. 

Po obiedzie z zainteresowaniem ocze- 
kuję obrad nad preliminarzem budżetowym 
na rok 1930. Zauważyłem, jeszczej z po- 
czątku, że zaledwie kilku radnych i to 
mniej inteligentnych roztožyto przed sobą 
budżety icoś bezradnie w nich rozgląda. Kwiat 
sejmiku nie zwracał na druki żadnej uwagi 
widocznie sprawa budżetu już została załat, 
wiona i przesądzona pozą tą salą. Wresz = 
cie docieramy i do budżetu, który wynosi 
globalnie 869.006 zł. w tem nadzwyczaj 
ny 228.050, Zeszłoroczny budżet był coś 
około 1.300.000 zł. i okazał się w 19 proc, 
nierealnym. Życie, jak widać, daje o so- 
bie znać i alarmuje, że czas umitygo- 
wać zapędy twórczo-pokazowe, Czyje?... 
„Aomina sunt odiosa”, 

Rozpoczyneją się obrady nad budźe= 
tem takiego «rodzaju introdukcją: 6 czł. 
Wyd. Powiat. najmodriejszą monotonją 
organisty (jeden z tych p.p. po powrocie z 
Warszawy i z obisdu ledwie że nie drze- 
mał czytając), po kolei zaczyna odczyty 
wać poszczególne działy, liczby i t. 4. Na- 
zywa się to zajęcie według tutejszego słow- 
nika samorządowego podziałem pracy wy- 
konawczej i poszczególnych działów go- 
Spodarki powiatowej pomiędzy członków 
Wyd. Powiat. Podobno o podział, ale fa- 
ktycznej pracy (chyba źe nie takiej) i dzia- 
łów gospodarki wzywała Kom. Rewizyj- 
na od paru ląt tgłosem wołającego na 
puszczy, lecz dopomógł trochę jakiś okól- 
nik zgóry. Przewod-cy uznaje jednak. wi- 
docznie, głębszy podział za szkodliwą de- 
centralizację władzy. W każdym, bądź: ra= 
zie monotonja, powiedziałbym niemal pa- 
grzebowa i atmosfera przesycona dymem 
Od palenia (w tej pracy pp. sejmikowcy 
są zupełnie w porządku) wytwarzzją u- 
sposobienie błogiego ukojenia (szczególnie 
po obiedzie!!) Kiedy wszystko, co jest 
ziemskie, a w liczb'e tej wydatki i podat- 
ki, wydają się nicością, nie godną uwagi. 
Jeżeli do tego dodać pedłechtywanie sie- 
bie, żei ja teź władzą jestem i przy jed- 
nym stole z p. Starostą siedzę, dość wier- 
nie odtworzę psychołogję zebrania, które 
właściwie, przed niczem oprócz „złego hu= 
moru* i „złego siedzenia" nie jest odpo- 
wiedzialne. 

Po tym usypiającym wstępie budže- 
towym nagle raźnie ozwał się jeden z wój- 
tów, członków Sejmiku, na „których tutaj 
dobry urodzaj, chociaż nieurodzaj w po- 
wiecie, z wnioskiem, ażeby głosować odra- 
zu całemi działami, ponieważ wszystko juź 
odczytano. Oblicza w.p. 'wydziałowców na- 
brały odrazu wesołego, a zarazem dumne- 
go (widocznie ze swego twor u— prelimina- 
rza) wyrazu: można będzie wnet połykać 
działy budżetu jak ostrygi, które nie 
zdążą nawet pisnąć z rozpaczy, jak są 
już pochłonięte! Przypadł też 
taki Obrot rzeczy do gustu niejednemu z 
mandatarjuszów społeczeństwa w Seimiku, 
ponieważ znacznie zmniejszał czasową Od- 
ległość od smacznych buterbrodów (vel - 
kanapek) z he:batką. W rezultacie wniosek 
przeszedł przy łagodnym „pomruku” sali, 

A potem? Co było potem!? Potem 
wsisdł preliminarz do „Chryslera” i kazał 
siebie weźć na złamanie karku. Kto był 
szoferem, kto pasażerem—„nomina sunt 
odiosa“. Ze 4 śmiałków (na 29) próbowa- 

zadawalniający. 

sprawy, zwłaszcza te, które pozostają 
najbliższą sesją genewską. 

Pastwą ognia padły 104 

zginęło zaledwie 3. 
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(Tabela nieurzędowa) 
ło wyskoczyć na drogę i zapytać prelimi- Przed przerwą 
narz o podstawy i [dokumenta, lecz wnet 20000 zł. wygrał nr. 173721 trwożliwie znikło w rowach przydrożnych. Po 5.000 zł. wygrały nr.: 25515 43540 
Takie refleksje akcji społecznej odczułem 08793 122338 125703 128491 
ja, wypadkowy przybysz, w sali pracy sa* Po 3.000 zł. wygrały nr.: 11410 59434 
morządowej na kresach. й 75322 107311 139509 174630 : 

Poświęcę jeszcze słów kilka budżeto- Po 2000 zł. wygrały nr.: 9162 29273 
wi. Chociaż w ;celu zbilansowania został 
mocno okrojony, fednak,jak dowodził je- 
den z owych 4 „śmiałków"*, w przeracho- 
waniu na q. żyta i na obecną cenę nie 
jest „lekki”, a raczej „droższy* niż ze- 
szłoroczny. Pozatem Wydział Powiatowy 
wybrał metodę okrajania tak ważnych 
działów jak oświata (VI), walka z jaglicą 
(1X). popieranie rolnictwa (X),tu zwiąkszy- 
ły się wydatki personalne, a na produkcję 
roślinną, hodowlę i t. d. spadło zmniej- 
szenie. Ucierpiał dział XI (popieranie prze - 
mysłu, handlu, zkcja przeciwpożarowa). W 
budżecie nadzwyczajnym dział X (popiera- 
nie rolnictwa) zupełnie przestał istnieć. 

- Natomiast zostały nietknięte etaty, a 
dział administracji ogólnej (I) w porówna- 
niu z preliminarzam r. 1929 wykazał wzrost 
(101.000—109.000). Wzrosł r. jeż dział IV 
(spłata długów) z 70.637 do 81.397, w tem 
spłaty rat i proc. starych długów 68398 i 
roc. za krótkoterminowe pożyczki na wy- 
onanie budżetu w r. 1930—13.000 zł. 

W r. '930 Sejmik (?) będzie posiadał 
2 samochedy kosztujące rocznie 20.450 
zł. z których jeden grat z'eżdżony w 2 la- 
ta, drugi nowy. I, chociaż W. P. lokomocję, 
ak widać z powyższego zamerykanizował, 
ednak wydatek na A koszta podró- 

ży nie zmniejszył. Budżet się kurczy, 
płatnik dawno się UNE a admini- 
stracja samorządowa ma się nieźle, a czy 
na długo tego starczy! 

„Panie profesorze, zobacz poczciwcze, 
co się tu dzieje z twoją szkołą najlepszą 
nauki społecznej”. Cuciałem wrząsnąć, ale 
mój znajomy wczas mnie uszczypnął i na- 
suną »szy czapki rzuciliśmy się do ucieczki 
na pociąg. Monteparnasse. 

44052 90203 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 7684 29372 50198 
52676 71375 87763 96985 125723 131351 

Pa 600 zł. wygrały 

59871 71646 72668 81888 84928 113192 

184240 187813 188281 190799 191647 
Po 500 zł. wygrały nr.: 2005 5277 8846 

8942 9102 15414 16147 17071 25901 27797 
37862 38913 39961 40699 44182 48280 51414 
56578 64669 72558 75409 77843 80883 83475 
84390 86696 89974 9523$ 100382 103353 
103353 111629 111724 115696 116618 116956 
124836 126043 129108 130605: 133079 135684 
132269 136702 139110 139672 140672 140211 
142876 144348 146965 147274 149213 153211 
153391 154492 156614 156954 158154 160154 
160194 173510 180838 182084 186571 189803 
193284 193992 195606. 

Po przerwie. 
25.000 zł. wygrał nr. 200392 
5.000 zł. wygrał nr. 159644 : 
Po 3.000 zi. wygraly mr: 2740, 60589 

73080 109791 125920 
Po 2000 zł. wygrały nr.: 3588 9771 23840 

90624 111572 209742 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 3588 9771 23568 

30573 47179 56835 90133 94453 113635 
121315 128666 132326 153768 166448 179950 
191951 199212 209219 

Po 600 zł. wygrały nr.: 2337 5192 16280 
35665 4473949970 51029 51029 52510 57226 
61199 672231 79440 81413 109283 11430 
116474 119382 129459 132307 138668 153431 
171237 186456 196332 202413 204046 

Po 500,zł. wygrały nr.: 2281 13313 14072 

  

nie warszawskie w kozi róg. Ogromna 
machina: sale jedna za drugą, salki 
chińskie, stałaktytowe, orjentałne. Świa 
tła przyćmione, tu orkiestra, fam radio, 
ówdzie znowu orkiestra. Ze dwa ty 
siące osób siedzi stale — kelnerzy się 
uwijają, roznoszą gazety i kawę, gość 
żądający ciastka należy do rzadkości. 
Nagle wielkie poruszenie: jakaś para 
usiadła w kącie — on i ona. 

Kostakówna, Kostakówna z. mężem 
— leci szmer przez sale. Tłum, zamie” 
szanie, przychodzą z innych sał poga 
pić się na zeszłoroczną miss Polonię. 
Co za szczęście, że akurat siedzimy 
niedaleko. 

Skandal, naprawdę skandal. I taka 
pojechałą reprezentować polską urodę 
do Paryża. Toż to zwyczajna brzydala. 
Tu,,na miejscu w Italji conajmniej po” 
łowa pań jest zgrabniejsza. Na swoim 
podwórku podejmuję się znaleźć dzie wsze jeszcze dziarski. Panie podnieco* 
sięć równorzędnych Kostakównie, a ne, zaaferowane. Starają się zwfrócić 
pięć znacznie ładniejszych. Wiele mo- ha siebie uwagę i udają przerażone. 
żna nam zarzucać, przyznaję, że nie Tymczasem nic, Wieniawa spokojnie 
jesteśmy orlim narodem, ale Połki są idzie dalej — rozczarowanie pań, obie 
piękne i co ważniejsze są stuprocento cywały sobie widocznie za wiele... 
wemi kobietami. Nasza miss musi pod- Ci dwaj to Tuwinr i Słonimski. Co 
trzymywać dobrą reputację. im się stało, że opuścili Ziemiańską? 

Co za gust fatalny! Kto widział u Poszukiwanie wrażeń, poznają wielką 
bierać się w żółtą suknię. Słowo daję, Warszawę, nie można żyć Nalewkami. 
że w kawiarni powinni zabronić ukazy Takie ładne iwiersze pisze ten Tuwim 
wania się.w takiej sukni: przecież ona a sam taki szpetny. Łysy Słonimski u 
odbiera apetyt!!! śmiecha się/jadowicie — pewnie syczy 

No i jak jasna blondynka może się jakieś złośliwości. Doprawdy nie wia- 

przyoblec w coś tak żółtego. Puaaa — 
czyż naprawdę nie ma lustra w domu? 
'Fe zapięcie pod szyją jest niezrozumia 
łe: na guzikach wysoki kołnierz aż pod 
brodę — mam fotografję babci w dniu 
zaręczyn, bardzo podobnie była ubra 
na. 

Co za miny, jakie gesty.  Niczemi 
królowa w otoczeniu poddanych. Roz 
mawia z kelnerem jak Cleopatra że 

swym szambelanem, strzęsuje popiół z 
papierosa do filiżanki męża... Aha, ha! 

Ten pan to Norblin. Szczęściarz. — 

sce. Okładkę do książki, projekt dan 
cingu, pawilon na PWK — wszyscy do 
Norblina jak w dym. Zarobił na wysta 
wie poznańskiej paręset tysięcy złotych 
— nie mógł podołać zamówieniom. 

Oho, « Wieniawa - Długoszewski. 
Rzadki gość. Zawsze przystojny, za- 

136906 137142 176454 192823 193259 193722 , 
„nr.: 15725 17048 19637 | 

22358 31396 38151 41162 43663 53511 55466 | 

127760 135005 135275 135892 139921 142120 | 
145246 146764 155753 164809 170388 176175 | 

Porażka rządu Mac Donalda 
Izba Gmin przyjęła większością głosów poprawkę kon- 

serwatystów do projektu ustawy węglowej 

LONDYN, 11. Ill. PAT. W Izbie gmin wśród !wielkiego podniecenia 
rząd pokonany został 282 głosami przeciwko 274 w związku 'z przyjęciem 
poprawki konserwatystów do projektu ustawy węglowej. Wynik głosowania 
przyjęty został burzą oklasków i okrzykami: „Da t dymisji”, 
przez opozycję. Labourzyści natomiast aklamowali rząd. 

wznoszonemi 

Mac Donald nie wyciągnął z tego konsekwencyj 
politycznych 

Baldwin zwrócił się z zapytanieni do Mac Donalda, czy zamierza ob- 
stawać przy projekcie ustawy. Mac Donald, odpowiadając, wyraził zdziwie- 
nie z powodu takiego pytania i zaznaczył, że jeżeli Baldwin zamierza za- 
proponować głosowanie nad votum nieuiaości, rząd przyjmie decyzję Izby. 
Jednak przyjęcie poprawek nie powoduje żadnej zasadniczej zmiany i dla- 
tego rząd zamierza zwrócić się do lzby Gmina o kontynuowanie dysku sji. 
Jak z tego wynika, dzisiejsza porażka rządu w lzbie 
miała żadnych konsekwencyj politycznych. 

EEZATAEOYNIYLZKA 

Obrady morskie w Londynie 
Podjęcie zadania ukończenia tablic tonnażu i kategoryj 

statków 
LONDYN, 11. III. PAT. Rzeczozriawcy angielscy i amerykańscy oraz 

obserwator amerykański podjęli dziś rano na nowo powierzone im wczo- 
raj zadanie ukończenia tablic tonażu i kategoryj. Rzeczoznawcy otrzvmali 
instrukcję doprowadzenia tego zadania do końca. 

« Usiłowanie zawarcia układu angielsko amerykańskiego nie może być 
uważane za zakończone aż do chwili ustalenia szczegółów żądań Francji. 
Włochy zachowują tymczasem stanowisko wyczekujące. Według urzędo- 
wego oświadczenia, rokowania pomiędzy Japonją a Stanami Zjednoczo- 
'nemi w sprawie wielkich krążowników postępują naprzód w sposób 

Gmia nie będzie 

Go robi w Berlinie liewski minister Zaunius? 
BERLIN, 11. Ill. PAT. W ciągu dnia dzisiejszego kontynuowane by- 

ły rozmowy między bawiącym w Barlinie litewskim ministrem spraw za- 
granicznych Zauniusem a niemieckim podsekretarzem stanu (von Schuber- 
tem, W naradach uczestniczył poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas. 
czasie dzisiejszego spotkania omawiano całokształt 
zarówno Niemcy, jak i Litwę, przedewszystkiem zaś sprawę Kłajpedy. 
Oprócz tego—jak podkreśla prasą - pewną rolę odegrały również inne 

w 
spraw, obchodzących 

w związku z Ligą Narodów oraz z 

Straszne skutki pożaru w kinemafografie 
osoby, w tem 101 dzieci 

TOKJO, 11 III. Pat. Wśród 104 ofiar pożaru w kiaematografie w Chinkai 
(Korea Południowa) znajdowały się prawie wyłącznie dzieci, Dorosłych osób 

  

16868 17108 30631 39631 39821 45816 49029 
49237 49714 49890 50890 50590 50836 51518 
60319 61611 71611 71680 73855 74010 74770 
78434 70652 95340 96340 96873 97866 
104746 105044 105044 105152 113035 114265 
„114508 120039 125300 129940 139080 148510 
145831 149371 149584 150704 153995 148831 
154450 163277 169861 173359 175161 176201 
204281 205300 205421 206141 106882. 
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domo co ma ostrzejsze: nos czy język. 
Szkoda, że nos nie jest również scho” 
wany. 

W ostatni dzień karnawału odbył się? 
bal filmu polskiego. Z jakąś przyjem-. 
nością siedziało się w. kąciku i ©bser- 
wowała te sławy, te gwiazdy. A z tego 
co się słyszało niejednemu odeszłaby 
chętka do błyszczenia na ekranie. Le- 
piej być woźnym w Hollywood niż 
Superasem w Polsce. 
*. IPrzy jednym stoliku siedzą Cybul 

ski i Brotlzisz. Obaj ładni chłopcy, о- 
taki talent, taki brak konkurencji w Poł,baj graja amantów. Brodzisz jest teraz 

człowiekiem dnia — Uroda Życia zwró 
ciła nań uwagę, nie jest fenomenem, 
ale też nie jest gorszy od Savana. 

Cą też robi stale? Pracuje we Lwo 
wie w fabryce swojej siostry. Nietęgi 
z niego urzędnik, ale siostra go toleruje 
== taki miły braciszek. A film? Dobre 
to jako rozrywka, niepodobna na nim 
poprzestać, Za „Urodę życia”, gdzie 
kreuje przecie główną rolę, zapłacono 
mu 2.000 zł. Kręcono zgórą cztery mie 
„siące — po 500 zł. miesięcznie, wykwa 
litikowany tokarz, zecer czy maszyni 
sta zarabia znacznie więcej. „Uroda ży- 
cia” idzie w Warszawie przez 6 tygod 
ni w dwóch kinach. Bilet kosztuje 3 zł. 
codziennie 3 seanse — oba kina są dur 
że — półtora tysiąca widzów na ka- 
żdem (przedstawieniu jak nic. Zatem co 
czień 9 tysięcy osób ogląda gebulę 
Brodzisza — 27 tysięcy złotych inka- 

; 
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Debafa Konsfyfucyjna 
KONTRASYGNOWANIE AKTÓW PREZY. 

; DENTA. 

WARSZAWA, 11.11. PAT. Sejmowa ko 
misja konstytucyjna przystąpiła do dalszej 
dyskusji nad ust. 4 art. 44 o kontrasygnatach 
aktów Prezydenta. Pierwszy przemawiał pos. 
Komarnicki (Kl. Nar.), uważając, że kumulo 
wanie zbyt wielkiej liczby różnych uprawnień 
w rękach Prezydenta nie jest właściwą dro- 
gą do zwiększenia jego władzy. 

Pos. Piłusdski (B.B.) odpowiada na za- 
rzut, że brak kontrasygnaty wciąga Prezy- 
denta w wir walk. i 

Z kolei przystąpiono do art. 45 obecnej 

konstytucji. — Pos. Piłsudski podkreśla, że 
w projekcie B. B. opuszczono, iż Prezydent 
obsadza nietylko cywilne, ale i wojskowe 
urzędy na wniosek Rady Ministrów. Projekt 
ten stwarza także kontakt bezpośredni Pre- 
zydenta z poszczególnymi ministrami. Dla- 
tego opuszczono, że mianuje i odwołuje mi 
nistrów na wniosek prezesa Rady Ministrów, 
chociaż kontrasygnata jest potrzebna. Opu- 
szczono też słowa: „przed Sejmem". 

Pos. Niedziałkowski dopatruje się różni 
cyw poglądach B. B., skoro p. Bartel 
oświadczył się za systemem  kanclerskim. 
Mówca uważa, że raczej zwiększenie roli pre 
zesa Rady Ministrów jest słuszne. Tymcza- 
sem projekt B. B. rolę tę zmniejsza. 

os. Bagiński (Wyzw.) twierdzi, że po- 
stanowienie, iż urzędnik odpowiedzialny jest 
przed Prezydentem, z pominięciem ogniw 
średnich, wprowadziłoby chaos do aparatu 
państwowego. 

Pos. Kościałkowski (B.B.) zauważa, że 
w obecnym art. 45 jest odpowiedzialność 
przed Sejmem. Projekt B.B. rozszerza to tyl 
ko także na IPrezydenta Rzeczypospolitej. 

Pos. [Komarnicki zaznacza, że fakt, iż 
Prezydent mianuje ministrów na wniosek 
premjera i że odpowiedzialność jest rozpro- 
szona, fie wzmacnia solidarności gabinetu. 
<, Pos. Piłsudski omawia koncepcję B. B., 
która daje Prezydentowi władzę nad rządem. 
Chodzi o to, kto ma pilnować solidarności 
gabinetu — czy premier, czy Prezydent. 
dj B.B. tę funkcję przerzuca na Prezy 
enta. 

NOMINACJA NACZELNEGO WODZA. 

Z kolei przystąpiono do art. 46, któr 
mówi o zwierzchnictwie Prezydenta nad s 
łami zbrojnemi stwa. Pos. Piłsudski 
zauważa, że projekt B.B. nie zawiera zakazu, 
by Prezydent nia mógł sprawować naczelne 
g9 dowództwa., Prezydent powinien miano. 
wać generalnego | inspektora sił zbrojnych, 
bezpośrednio sobie wędesiego oraz oficerów 
wszikich stopni. yklucza to — zdaniem 
mowcy — wprowadzenie elementów poli 
tycznych do tych nominacyj. Mówca sprzeci 
wią się wnioskowi, Kl. Narodowego wpro. 

wi. nia na wypadek wojny spadaj komi 
sji wojennej Sejmu, uważając, że komisja ta. 
ka jutrudniałaby, tylko ciężką sytuację. 

Pos. ARE waka asa 
kwestjonuje! ostatnń ustęp! pro) . B., że 
Prezydent wyznaczą naczelnego wodza, któ 
ry wówczas p w a ku. Ez 
domaga się ko! nego sformułowania, jaka 
będzie rola' naczelnego wodza w rządzie. 

Pos. Bittner (Ch. D.) sprzeciwia się 
temu, by Prezydent mógł być wodzem na. 
czelnym, albo żeby on tyłko odpowiadał za 
wodza naczelnego. Mówca uważa, że ustęp, 
iż wódz naczelny, wchodzi w skład rządu jest 
siiejasny. Domaga się ustaleriia ną czyj wnio 
sek następuje nominacja oficerów przez pre 
zydenfa. Sj iwia się również specjalnej 

nej Sejmu. 

DEFETYSTYCZNY .PROJEKT ENDECKI. 

komisji w: 

Pos. jankowski dopatruje się szere 
gu sprzeczności w. propozycji B. B., 

Pos Komarnicki twierdzi, że pogo 
dzenie. funkcyj; głowy państwa z funkcją woL 
dza naczelnego jest Ožliwe. Następnie w 

broń koncepcji swego klu 
bu co do stworzenia specjalnej kornisji 
jennej. 

Pos. Mackiewicz (B.B.) polemizu. 
je z posłem Bittnerem co da odpowiedzial. 
noścą za maczelnego wodza, twierdząc, że 

tendencja historyczna. idzie właśnią w prze. 
ciwnym kierunku. Mówca występuje przeciw 
ko propozycji stworzenia komisji wojennej 
Sejmu, zauważając, że oddanie! wpływu na 
rząd w ręce takiej komisji wielokrotnie zwięk 
Szy w] \ na operacje wojenne. 
Mówca nawiązując do sprawy udziału mniej 
Sszości w tej komisji, połemizuje z Ko. 
marnickim, podkreślając, że usunięcie mniej. 
Szości od udziału w tej komisji jeszcze po. 
gorszy całą koncepcję, bo zaraz na wstępie 
zaczną wojnę od demonstracji przeciwko 
1/3 ludności państwa. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) twierdzi, że 
parlament as wojny* może odegrać waż 
ną rolę w szerzeniu odpowiednich nastrojów. 
Klub mówcy uważa, że Sejm także podczas 
wojny może, być zwołany. у 

Pos. Kościałkowski uważa to po. 
stanowienie za najważniejsze w całej konsty 
tucji. Zaznacza, że doświadczenia francuskie 
uczą, że mia! ię: oficerów na wniosek 
Rady Mznistrów jest szkodliwe. Mówca ze. 
znacza, że co się tyczy roli rady obrony pań 
stwa, to obok dodatniej jej strony działalno. 
ści były takżę ujemne, mianowicie, że stwa. 
rzała ona pewne trudności naczelnemu wo 
dzowi. Mówca proponuje, aby dla tych waż. 
nych spraw wybrano osobną podkomisję, 
któraby równieź zaprosiła rzeczoznawcę. 

‚ Роз. Komarnicki.zaznacza, że czy 
która mniejszość narodowa, albo jej odłam 

Wo. 

będzie stał na: grancje ństwowym, to 
kwestją faktu. ace bu Narodowe. 
go nikogo zgóry nie wyłącza. 

DEKLARACJA POSŁA NIEMIECKIEGO 

Pos. Will (Kl. Niem.), porusza problem 

mniejszości,| o którym. mówili posłowie Mac. 

kiewicz i Komarnicki. Mówca jest zdania, że 

gdyby zaszłą wojna, w której pewna mniej. 

szoć byłoby w szczególnie trudnem położe. 

niu, to mniejszość ta w swej większości po. 

stawi obowiązek swój wobec państwa wyżej 

riż przynależność do pewnej narodowości. 
Pójdzie ona z bólem; w sercu, ale nie zdra. 

dzi swego obowiązku wobec państwa. 

Ta deklaracja posła niemieckiego wywo. 

łała na komisji wiełkie wrażenie i powitana 
został a dwukrotnemi hucznemi , oklaskami 

przeą4 posłów polskich jako podkreślenie 

państwowego stanowiska przynajmniej czę. 
ści ludności niemieckiej. Poseł Will bowiem 
reprezpniuje ludność niemiecką zamieszkałą 

w Kongresówce a sam jest nauczycielem z 

okolic Kalisza. 

PRAWO ŁASKI. 
Po wyjaśnieniach referenta pos. Piłsud. 

skiego przystąpiono do dyskusji nad następ 
nym artykułem o prawie Prezydenta darowa 

nia i łagodzenia kar. Pos. Piłsudski zrefero- 
wał zmiany, proponowane przez projekt B.B. 

które dają Prezydentowi prawo darowania i 

złagodzenia kar i skutków skazania, Oraz 
umorzenia postępowania / przed prawomoc- 

cnem rozstrzygnięciem spraw w poszczegół 
nych wypadkach. Byłyby to wypadki rzadkie 

Mówca powołuje się na takie przkłady, jak 
wymiana więźniów sprawa Hromady. Obawy 
że to prawo abolicji mogłoby wpłynąć na 
sądy, są płonne, gdyż o wiele większy 
wpływ psychologiczny wywiera na sędziów 
prawo masowej amnestji, przysługującej Sej- 
mowi. 

Pos. Graliński (Wyzw.) uważa umorze 
nie postępowania przed prawomocnem го2- 
strzygnięciem sprawy za bardzo wielkie 
uprawnienie Prezydenta, a nawet za niebez 
pieczne i sprzeciwia się temu projektowi, wy 
powiadając się za utrzymanim dotychczaso 
wego brzmienia. 3 

"Pos, Mackiewicz podkreśla, że propono 
wane w projekcie B. B. prawo abolicji upła» 
styczni postępowanie, które w pewnych wy- 
jatkowych wypadkach wymaga*specjalnego 
traktowania. 

Pos. Czapiński (P.P.S.) uważa, że prze- 
pis ten usunie w cień władzę sądową wobec 
administracyjnej i że to umorzenie jest środ 
kiem wzmożenia biurokracji. Posłowie _ Ko- 
marnicki (Kl. Nar.) i jankowski (N. P. R.) 
również sprzeciwiają się temu_ przepisowi. 
Po przemówieniach posłów  Gralińskiego i 
Bagińskiego oraz wyjaśnieniach referenta dy- 
skusję nad tym artykułem wyczerpano. 

ZAWIERANIE UMÓW. 

Art. 49 mówi o zawieraniu umów Z jn- 
nemi państwami. Projekt B.B. zawiera zmia- 
nę, że Prezydent zawiera i ratyfikuje umo- 
wy oraz że umowy o zmianie granicy рай- 
stwa wymagają zgody Sejmu i Senathi, wy- 
rażonej trybem przewidzianym dla zmiany 
konstytucji. W dyskusji zabierali głos*posło- 
wie Piłsudski i Czapiński. 

Art. 50 dotyczy wypowiedzenia wojny. 
Lewica proponuje dodatkowy artykuł o mobi 
lizacji, do której jest potrzebna  uprzednia 
zgoda Sejmu. i 

Pos. Graliūski-uwaža, że ten artykui= 
powinien być traktowany w specjalnej pod- 
komisji. Pos. Mackiewicz zauważa, że na 
przyjęcie takiej formuły do konstytucji moż 
naby się zgodzić tylko wówczas, gdyby nasi 
sąsiedzi równie to uczynili. Przemawiali je- 
szcze posłowie Czapiński oraz Kościałkowski, 
zauważając, że uchwalenie przez Sejm mobili 
zacji w praktyce nigdy nie miałoby miejsca, 
gdyż Prezydent do takiego załatwienia nie 
dopuści i byłby zmuszony rozwiązać Sejm. 
Proponuje, aby rzecz ta była dyskutowana w 

  

podkomisji. 
Na tem obrady przerwano do czwartku 

godz. 10 rano. 

Międzynarodowa konierencja  dziennika- 
my bałiyckich w Rydze 

Międzynarodowa konferencja dzien- 
nikarzy bałtyckich, na którą zapro- 
szono Litwę, Łotwę i Estonje, Fin- 
landję, Danję, Norwegię, Szwecję, 
Polskę i Gdańsk, odbędzie się w 
Rydze od 30 maja do 1 czerwca. 

Qhckód Witolda 
27 października—dzień zgonu W. 
Ks. L. Witolda—świętem kościel- 

nem. 
Z Kowna donoszą: Dzień zgonu 

W. Ks. L. Witolda— 27 października 
—będzie obchodzony w całej Litwie 
jako święto kościelne. Zwłaszcza uro- 
czyście uczczą "ten dzień kościoły, 
które wzniósł w swoim czasie W. Ks. 
L. Witold, 

sują kina, magistrat zarabia 13 i pół ty- 
sięcy, dyrekcje mają na czysto po ty- 
siączku, w przeciągu tych 6 tygodni 
magistrat chapnie 561 tysięcy zł., a ży- 
dzi — właściciele kin 42 tysiące. Po* 
tem ten film objedzie całą Polską, bę 
dzie demonstrowany w 200  przynaj- 
mniej kinach, wszędzie będzie robił 
kasę. Prosze obliczyć, ilu ludzi ile na 
Brodziszu zarobi! Żawrotne sumy. A 
Brodzisz otrzymał dwa tysiące. Gdyby 
każdy widz „Urody życia” dał mu 
wchodząc do kina 5 groszy byłby mil- 
jonerem. 

Cybulski jest strasznie pretensjonal 
ny, patrzy tylko na siebie, lubuje się 
swą urodą jak słoń swą tuszą. Nakrę- 
cit coś 15 filmów więc się uważa za, 
Walentina. Żona jego daje dziennie 8S—* 
10 godzin lekcyj trancuskiego. Bez 
tych lekcyj budżet domowy wziąłby w 
łeb. Swoją drogą pani Cybulska * jest 
przemiła, ma ujmujący wyraz twarzy-— 
dlaczego ona nie gra zamiast swego 
„męża? 

  

Batycka chodzi z powagą, obnosząc 
swoją martwą twarz,. Przeciętny męż- 
czyzna sięga jej do ramienia — fakie- 
go wzrostu nie sposób nie Zauwažyč— 
może dlatego ją wybrano... Batycka 
jest ubrana w długą szafirową suknię 
— dość jej do twarzy, porównanie z 
Kostakówną wypada na jej korzyść 

To Nina Violetti, a tamten to 

Owron, a owa to Basia Gawęda, a tam 
Lya Ley... 

Co za pseudonimy zakazane. Nasi 
aktorzy mają bzika na punkcie łatwoś 
ci wymawiania nazwisk, na ich między 
narodowem brzmieniu. „Przecie żaden 
Amerykanin ani Włoch nie wymówi — 
Zakrzewski czy Pośladkowski, trzeba 
więc się zastosować do ich gustów — 
twierdzą Owrony * "Violetty. Zbędne u- 
grzecznienie — narazie Amerykanie 
gwiżdżą na Owrona choć mogliby wy- 
mówić te nazwisko z łatwością. Nie 
dziwo — kto u nas słyszał 0 jakiejś 
Gawedzie, Lejkii czy Gawronie. Myśle 
że gdyby: Pośladowski pokazał klasę . 
Janingsa — wszyscy wygdakiwaliby je 
go nazwisko. 

Dużo światła, dobra muzyka, ładna 
sała, a jednak nudnawo. Mętna jest ta 
brać filmowa — bez humoru, tempera- 
mentu, napuszona, ospała... 

Piękne panie zaopatrują Się U woź 
nych w pocztówki z wizerunkiem Bro- 
dzisza i proszą go o autograf. Tyle ich 
jest, że tworzy się kolejka. A on siedzi 
obok bardzo zgrabnej ładnej blondynki 
i flirtuje zapamiętale. Bierze przez ra- 
mię pocztówki, parafuje zamaszystym 
sztrychem i niedbale oddaje. Nawet nie 
patrzy na petentki — cały jest pochło*. 
nięty swą uroczą nową znajomą... ч 

Karol. 
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Jeszcze o lasach | przemyśle 
Od Sekcji Drzewnej Związku 

Przemysłowców Polskich w Wiłnie 
otrzymujemy poniżej umieszczoną 
odpowiedź na artykuł w „Słowie” 
„Jeszcze o uchwałach przemysłow= 

kos ców drzewnych województwa Wi- 
chwilę leńskiego". 
emy” Ё ; ь 

he W ur. 44 „Dnia (Polskiego“ oraz w 
'sółowie'* nr. 35 znajdujemy usiłowa 
nie krytyki naszych przekonań poda 
nych w mr. 25 „Gazety Handlowej". 
Twierdzenie, że w ostatnim roku cena 
na wszystkie produkty leśnictwa spad” 
ła katastrofalnie świadczy że autor kry 
tyki albo nie jest fachowcem, alba świa 
domie wprowadza ogół w błąd. Cena 
bowiem np. na sosnowy surowiec tarta 
czny wzrosła na Wileńszczyźnie od zł. 
10 w r. 1926—do zł. 45 w r. 1929 za 
m 3, kłód sosnowych w lesie a więc w 
bezprzykładny sposób _nieusprawiedli- 
wiony konjunkturą Światową -wymu 
szony sztucznie przez Lasy Państwowe 
na przemyśle drzewnym, który prag- 
nął utrzymać w ruchu swoje zakłady i 
poniósł skutkiem tego właśnie w r. 
1929 wielom'ljonowe straty w całej 
Polsce. 

Mało tego, Lasy Państwowe tak 
jakby nie były instytucją państwową i 
jakby działały na złość przemysłowi 
drzewnemu, a którego rozwój w imię 
gospodarczej racji stanu dbać winny, 

"jak to ma miejsce na całym Zachodzie 
* Europy, usiłują dalej wbrew konjunktu 

rze ratować anormalne ceny, W tym ce 
łu nie sprzedają surowca tartakom a 
przecinają dłużyce na krótkie  kloce 
nie zwracając uwagi na krzywizny w 
naiwnym celu podniesienia masy drze 
wnej i klasy grubości, wyrabiają śle 
epry z bezsęcznych odziomków, przy 
nosząc w ten sposób poważne straty 
Skarbowi Państwa i czyniąc drewno 
niezdatnem do użytku tartacznego. 

Obecnie stan jest taki, że już tylko 
| bardzo nieznaczna część tartaków na 
terenie Wileń "iej Izby Przemysłowo” 
Handlowej jes. czynna, a tymczasem 
Lasy Państwowe przy wyrobie ciosu 
z całokształtu surowca nie osiągną cen 
oferowanych przez przemysł tartaczny. 

й niczem, nie ryzykujemy twierdze 
nia, że najważniejszym przemysłem 4 
województw wschodnich jest  prze- 

* mysł, tartaczny reprezentująpy z górą 
4 tartaków. Większego prtemysłu tu 

ma i w najbliszej przyszłości nie 
„ gdzie. Przemysł ten posiada dla Ziem 

„ Wschodnich w innych dzielnicach mało 
'uprzemysłowionych o wiele większe 
„Znaczenie niż przemysł tartaczny in 
nych dzielnicnzg Polski posiadających 

/ różnego rodzaju przemysły. 
_._ Ziemie Wschodnie są obecnie już 
jedyną dzielnicą w Polsce w której 

 przęmysł tartaczny przy racjonalnej 
gospodarce może istnieć i rozwijać się 

pracująt na surowcu krajowym  pod- 
, €zas gdy pozostałe dzielnice zmuszone 
Są ten surowiec dowozić. Całe życie 
wsi i miasteczek Ziem Wschodnich 

į jest'najściślej związane z życiem tarta 
ków, znajdujących się na ogromnej wię 
kszości stacyj kolejowych. Zapoz na” 

, nie jch jnteresów doprowadziłoby ży 
| €le gospodarcze Ziem Wschodnich da 
; całkowitego zastoju, bowiem te  na- 
| pozór niewielkie zakłady wiążą z sobą 

„ mierózerwalnemi nićmi egzystencji ca- 
łe masy |udności wiejskiej gospodarzy 
i beźrolnych oraz ludności miasteczek. 

$ Musimy to stwierdzić  pubjicznie, 
"kasy Państwowe źle się przysłużą 

, aaszemu krajowi jeżeli doprowadzą tar 
— taki do upadku. To przedewszystkiem 
Lasy Państwowe spowodowały, że u: 
cieczka nie obrobionego surowca drze 
wnego w okręgu Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej z 54718 tonn w r. 1926 wzro 

"| sła do 290249 tonn w r. 1928 t.j. zwięk 
į szy A się o 529 proc. podczas gdy tarta 
| i miejscowe nigdy nie uchylały się i 
,nie uUchyjają od płacenia najwyższych 

„Cen faktycznie osiągalnych i usprawie- 
| dliwionych kalkulacją. 

To Lasy Państwowe zapoczątkowa 
| ły traktowanie naszego kraju jako kolo 

nji do eksploatacji a za niemi Doszły 
inne urzędy powodując zwiększającą 
SIĘ Z soku na rok biedę wśród ludności 

jw szczególności polskiego żywiołu go” 
i spodarczego. 

__ Wolno wnioskować iż Lasom Pań 
stwowym chodzi o takie ceny których- 

by. przemysł drzewny nie był w stanie 
płacić i w ten sposób zostałby dopro- 

, Wadzony do upadku, aby na jego miej 
„Scu mógł powstać przemysł państwo” 

4 WY, któryby miał już zupełną swobodę 
X 1óżnych eksperymentach i koopera- 
<€ji z kapitałem zagranicznym. Rzbek 

| takiej przyszłości obserwowaliśmy już 
na nieudanych próbach zorganizową 
nia towarzystwa Handlu Drzewem, w 

którem Lasy Państwowe po dokonanej 
uprzednio deficytowej tranzakcji z Ji- 
kwidacją umowy firmy „Century* mia 

| ły już całkowicie oddać się w ręce ka- 
| pitała angielskiego. Jeżeli lasy prywat 

ne idą się solidaryzowały z podybne 
„mi: celamj krótkowzrocznie widząc tylko 
, mepomiernie wysokie ceny Lasów Pań 

, Stwowych ta wtedy niezawodnie. po 
( ZASZCZENiu prywatnego przemysłu die 
į WNCSO zarysują się z kolei dla Lasów, 

wienia pach perspektywy upaństwo” las sh > zw 4 pr w prywatnych. I tu jest je 

   

  

  

zcieli lasów i prywatnego przemysłu 
drzewnego przeciwko utopjam Lasów 

; Państwowych, mogącym przysporzyć 
(wiele strat i wstrząsów organizmowi 

łecznemu oraz Skarbowi Państwa. 
| M przeciągu jedenastu lat powojenne- 

go istnienia musiała przecierpieč Pol- 
    

     

Samoobrony i solidarnošci wta | 

ska na swoim nieokrzepłym organizmie 
tyle eksperymentów tyle nowatorstw 
i przez to tyle niebezpiecznych kryzy- 
sów, iż wydaje nam się, że społeczeń- 
stwo ma ich dość i pragnie tylko unor- 
mowaniu życia i stworzenia chociażby 
skromnych warunków dobrobytu. 

(Na inne jowialne uwagi autora kry- 
tyki jak np. o unarodowieniu przemysłu 
drzewnego na rzecz Dyrekcji Lasów 
(Państwowych i t.p. nie uważamy za 
potrzebne odpowiadać gdyż na to nie 
zasługują naszem zdaniem jako nierze 
czowe i niepoważne. 

Na zakończenie uważając sprawę 
za wyczerpaną z naszej strony poinfor 
mujemy autora krytyki że nasza opinja 
była poddana poważnej dyskusji w gro 
nie fachowem z udziałem czynników ob 
jektywnych, t.j. na zjezdzie Rady Nar 
czelnej Związków Drzewnych z udzia- 
łem przedstawicieli Związku właścicie- 
li lasów w dn. 3 — 5 lutego rb. w 
Warszawie i że na tym zjezdzie wyjaśni 
ło się iż tartaki bydgoskie już zakupi- 
ły znaczną partję surowca sowieckiego. 

Rezolucję powziętą jednomyślnie 
przez zjazd organizacyj drzewnych i le 
śnych z całej Polski w sprawie polityki 
Lasów IPaństwowych podajemy tu do 
wiadomości ogółu: 

1) Zjazd stwierdza, że polityka La 
sów Państwowych spowodowała w 
przeważającej części unieruchomienie 
krajowych warsztatów produkcji drze 
wnej i zachwiała bytem i przyszłością 
polskiego przemysłu drzewnego unie- 
możliwiając kontynuowanie jego twór- 
czej pracy. 

2) Zjazd stwierdza, że dotychczaso 
we wyniki polityki Administracji La- 
sów. Państwowych zwierzającej do roz 

KE 0 

MURJER G0SPODNACZY ZIEŃ WYCHODNICA 
szerzenia swych właściwych czynności 
gospodarczo - leśnych w kierunku prze 
prowadzenia we własnym zarządzie 
przeróbki i sprzedaży drzewa z Lasów 
Państwowych pochodzącego, upowa” 
žniają do publicznego stwierdzenia, że 
Lasy; Państwowe nie posiadają odpor 
wiedniego aparatu do opanowania 
czynności przemysłowo - handlowych, 
że narażają Skarb Państwa na powa- 
żne straty powodując jednocześnie w 
życiu gospodarczem gwałtowne i wy” 
soce niebezpieczne wstrząsy. 

3) Zjazd stwierdza, że ponieważ 
rzekome korzyści czerpane przez Skarb 
Państwa z Lasów Państwowych, nie 
stoją w żadnym stosu nku do strat 
poniesionych przez unieruchomienie li- 
cznych zakładów przetwórczych, 
wzrost (liczby bezrobotnych, zmalenie 
eksportu, zmniejszenie strony czynnej 
bilansu handlowego oraz siły podat- 
kowej przemysłu drzewnego — konie- 
czna jest by w przyszłości Administra 
cja Lasów Państwowych kierowała się 
przy ustalaniu zasad i systemów sprze 
daży drewna zgodnie z przepisami na” 
uki i polityki leśnej w równej względ- 
ności na rozwój przemysłu krajowego, 
jak i względami na dochodowość La- 
sów Państwowych. 

4) Wobec konieczności natychmia: 
stowego stosowania doraźnych i rady 
kalnych środków ratunku zagrożonego 
przemysłu drzewnego — Zjazd doma* 
ga się utworzenia tymczasowej Nad- 
zwyczajnej Rady Drzewnej złożonej z 
przedstawicieli miarodajnych  czynni- 
ków rządowych jak i przedstawicieli 
zawodowych organizacyj drzewn. i le- 
śnych powołanej zarówno do uzgodnie- 
nia słusznej konieczności intensyfikacji 
państwowej gospodarki leśnej z postu 
latami przemysłu drzewnego. 

Kupieciwo polskie o sytuacji 
Nadzwyczajny Zjazd Naczelnej Rady Zrze 

szeń iKupiectwa Polskiego w Warszawie w 
dniu 28 lutego rb. został poświęcony wyłącz 
nie sprawie ustosunkowania się do prowa- 
dzonych na terenie sejmowym prac nad no- 
welizacją podatku obrotowego, oraz sprawie 
wytworzonej obecnej sytuacji w handlu na 
tle ogólnego Ich gospodarczego. W wy 
niku całodziennych obrad przyjęte zostały 
następujące rezolucje: 

1) Rezygnacja Prezesa Naczelnej 
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. 

Wobec niepowodzenia, z jakięm spotkały 
się minimalne postułaty handlu, dotyczące 
nowelizacji podatku przemysłowego, p. Bo- 
gusław Herse złożył mandat przewodniczące 
go Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Pol 
skiego. 

Na posiedzeniu nadzwyczajnem delegatów 
Naczelna Rada wyraziła pełne zaufanie dla 
prezesa Bogusława Hersego i poleciła mu dał 
sze pozostanie na dotychczasowem _ stano- 
wisku przewodniczącego Naczelnej Rady. 

2) Grožna sytuacja w handlu. 

W pełnieniu swej ciężkiej i niewdzięcznej 
roli rzecznika spraw handlu w Polsce — or- 
ganizacje, reprezentowane w Naczelnej Ra- 
dzie Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego były i po 
zostaną zawsze dalekie od stosowania metod 
zewnętrznych demonstracji i łatwej demago 
Sli. 

To też nie dla celów manifestacyjnych i 
nie pod wpływem nastropów  defetystycz- 

Rady 

nych, ale w dokładnem wyczuciu powagi 
chwili — przedstawiciele organizacyj tych, 
zebrani na Nadzwyczajnym Zjeździe _ Zrze- 
szeń Kupiectwa Polskiego, stwierdzają jedno 
myślnie, że handel w Polsce znajduje się 
dzisiaj na poru klęski, która może prze- 
kreślić rolę kupiectwa w życiu gospodarczem 
Państwa, a konsekwencje upadku kupiectwa 
odczuwa już dzisiaj cały organizm gospodar 
czy Polski, naprzykład w tak istotnej dia na 
szego kraju dziedzinie obrotu ziemiopłoda 
mi 

W pelnem poczuciu wagi wypowiedziane” 
go poglądu i odpowiedzialności moralnej, za 
niego Nadzwyczajny (Zjazd Naczelnej Rady G- 
waża za swój obowiązek przestrzeć całą o- 
pinję społeczną oraz wszystkie czynniki mia 
rodajne w rządzie j ciałach parlamentarnych 
przed skutkami dalszego odwlekania, zwła 
szcza w dobie dzisiejszego kryzysu, zasadni- 
czej akcji naprawy handlu, stanowiącej ko- 
nieczność państwową, bez zrealizowania któ- 
rej nie da się uzdrowić i umocnić struktury 
gospodarczej Polski. : 

3) Nowelizacja. podatku obrotowego. 
2 a Zz. Zjazd Naczelnej Rady 
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego stwierdza, że 
ze względu na powagę chwili niezwłoczna 
pomoc dB handlu ze strony rządu choćby 
w najniezbędniejszym zakresie —— stała się 
oczywistą koniecznością. 

D ziedzina, której radykalna zmiana sta 
nowi nieodzowny warunek ratowania apara- 
tu wymiany przed ostatecznym wyniszcze- 
niem, jest podatek od obrotu. Żadne wzglę t 
dy, pod grozą najniebezpieczniejszych dla 
całego życia gospodarczego a w następstwie 
i dla Skarbu Państwa, konsekwencji, nie mo 
ga spowodować odłożenia lub ograniczenia 
tej ulgi, której nieodzowność została już po 
wszechnie uznana, i obietnicami rządów od 
roku 1927 potwierdzana. Istotne w prowa” 
dzenie powyższej ulgi stanowiłoby riewątpli 
wie pierwszy realny krok ze strony czynni- 
ków miarodajnych w zakresie faktycznej po- 
mocy dła handlu. и ? 

Zjazd stwierdza, fż całe kupiectwo w Pol- 

  

Dlaczego jest ostatnio tak wielki 
nobyt na krem usuwający włosy 
FOBSM YŻ 

Ponieważ każda Pani, która raz 
spróbowała idealny krem 

FEMY 
gorąco swojej przyjaciółce go poleca. 

M zacusnecawy sasawnącnzna gą 

° В Łokaciewski 
ul. Wileńska 23 

  

  polęca w wielkim wyborze różne 
meble po cenach konkurencyjnych. 
Snosazouszoowznnzesznzzaid 

sce pogrążone w uczuciu najcięższego zawo 
du i głębokości goryczy, żyje dziś oczeki- 
waniem że nowelizacja podatku obrotowe- 
go zostanie ostatecznie przeprowadzona, w 
kierunku odpowiadającym najpilniejszym po» 
trzebom życia gospodarczego oraz, że defini- 
tywne rezultaty odnośnych prac Sejmu i 
Rządu przyniosą nareszcie zrealizowanie mi 
nimalnych postulatów, ustalonych przez Na- 
czelną Radę Kupiectwa Polskiego. 

4) Zasady programu naprawy handlu. 

Nadzwyczajny Zjazd Naczelnej Rady Zrze 
szeń Kupiectwa Polskiego, stwierdzając zu 
pełny upadek kupiectwa w iPolsce, apeluje z 
całym naciskiem do kierowników , państwo- 
wej polityki gospodarczej o niezwłoczne za 
deklarowanie oraz rozwinięcie programowej 
i konsekwentnej akcji naprawy i uzdrowie- 
nia handlu — idea ta winna przeniknąć 
wszystkie akty ustawodawstwa gospodarcze 
go oraz cały stosunek @0 spraw handlu ad- 
ministracji państwowej. 

IPodstawowym warunkiem powodzenia 
powyższej akcji jest ześrodkowanie całej pań 
stwowej polityki gospodarczej w odniesieniu 
do handlu w Ministerstwie Przemysłu i Han 
dlu Wewnętrznego w tem Ministerstwie i 
wybitnego zaktywizowania jego udziału . w 
państwowej polityce gospodarczej. 

Naczelne zadania akcji naprawy handlu 
powinny obejmować w pierwszym rzędzie: 

1) Planową ochronę krajowego handlu 
przed konkurencją zagranicznego aparatu wy 
miany, przedew tkiem przy pomocy  od- 
powiedniej polityki podatkowej kredytowej 
i traktatowej. 

2) Reformę prawodawstwa handlowego 
pod kątemm unormowania warunków konkuren 
cyjnych w obrocie towarowym przez wzmoc 
nienie ochrony prawnej stosunków handlo 
wych, radykalne przyspieszenie i ułatwienie 
procedury sądowej i egzekucyjnej. 

3) Reformę systemu podatkowego nietyl 
ko pod kątem redukcji obciążenia ale równo 
rzędnie ze stanowiska uzdrowienia obrotu 
towarowęgo oraz usunięcia . bezwzględności 
fiskalnej przy wymiarze i poborze podatków 

RS TACIE 

Wileńskie Tow. Eugeniczne 
„Po przeprowadzeniu gruntownej reor- 

ganizącji Towarzystwa  Eugenicznego w 
Wilnie co miało miejsce pod koniec roku 
1928, działalność tej tak pożytecznej i nie- 
zbędnej placówki wkracza na nowe tory 
i cała praca zostaje skoordynowana w 
dwóch kierunkach: kulturalno-oświatowym 
i prowaczeniu poradni. 

Rok ubiegły wykazał, że dzięki wy- 
trwałej pracy założycielii kierowników To- 
warzystwo się rozwija i rokuje jąknajlepsze 
nadzieje na przyszłość. 

Po całorocznem wysiłku prezes Towa- 
rzystwa p profesor Szmurło zwołał walne 
zebranie członków oddziału w celu przed= 
stawienia wyników dotychczasowej dzia- 
łalności. Z wygłoszonego sprawozdania wy” 
rira, że w dziedzinie kulturalno-oswiato- 
wej zorganizowano w lutym i marcu roku 
ubiegłego w sali Śniadeckich U. S. B. cykl 
odczytów dla maturzystów średnich zakła- 
dów naukowych w sprawie wyboru zawo* 
du, Ogółem odczytów na ten temat wygło- 
szono jedenaście. W tej tak ważnej dla 
„ałodzieży sprawie wypowiadali sie znani 
em” i profesorowie naszego Uniwer- 
sytetu. 

Jednocześnie dla zaznajomienia z eu- 
geniką szerszych warstw ludności lekarze 
specjaliści wygłosili cykl odczytów popu- 
iarnei treści. : 

Wreszcie uruchomiono bibljoteczkę,sz 
której może korzystać /publiczność za 
opłatą 50 groszy miesięcznie. Co zaś doty= 
czy poradni to zaczęła ona funkcjonować 
od połowy styczaja r. ub. 

W kierunku dalszego rozszerzania dzia- 
łalności poradni, która udziela porad przed- 
ślubnych, walczy ze zwyrodnieniem rasy, 
bad. konstyt. psychol. indyw:. wspomaga 
przy wyborze zawodu i t. do Bkieruje się 
cały wysiłek Towarzystwa. 

Na zakończenie należy dodać, że na 

    

    

wymienionem wyżej walnem zebraniu wy-_ 
brano nowy zarząd w skłąd którego weszli: 
profesor Szmurło jąko pre: dr. Rudzif- 
ski i 'dr. Brokowski — wiceprezesi, prof. 
J. Januszkiewicz—skarbnik i dr. Morawski 

Do komisji zaś rewizyjnej 
wchodzą dr. Ryll-Nardzewski i znany w 
Wilnie działacz społeczny komendant P, K. 
U. major Ossowski. 

Na przyszłość przyjęcia w poradni bę- 
2 się odbywały codzień oprócz czwart- 
ków od godziny 6 i pół do 8 (Želigowskie- 
go 4), bowiem czwartek będzie zużytkowa- 
my na odczyty popularne urządzane od 6 
do 7 w. (a) 
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Jk ile pnygołownie się do obchoda 
imienin Marszałka Piłsudskiego 

Społeczeństwo z. Wileńskiej czyni 
gorączkowe przygotowania do obcho« 
du imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Bezpo- 
średnią inicjatywę jak najbardziej uro- 
czystego obchodu imienin Marszałka 
Piłsudskiego, dwunastych zkolei od 
czasu odzyskania niepodległości, pod- 
jęły liczne organizacje ;społeczne m. 
Wilna, którychgstaraniem odbyło się 
w dniu 11 b. m. wieczorem nadzwy- 
czaj liczne zebranie ' przedstawicieli 
wszystkich sfer społeczeństwa nasze- 
go. Przybyło około 200 osób, ponad- 
io szereg osobistości, przedstawicielł 
stowarzyszeń, zgłosiło swój akces do 
komitetu, usprawiedliwiając nieobec- 
ność. 

Na przewodniczącego zebrania po- 
wołano wojewodę wileńskiego *obok 
którego zasiedli ,w prezydjum  prezy- 
dent miasta Folejewski, rektor U.S.B. 
ks. Falkowski, prezes Związku Zie- 
mian Hipolit Gieczewicz, dowódca 
K.O.P. płk. Korewo, prezes woje- 
wódzkiego FIDAC-u Zdrojewski. Se- 
kretarzował p. Paweł Jankowski. To- 
czyła się ożywiona dyskusja, w cza- 
sie której wiele osób, przybyłych już 
z gotowemi projektami, przedkładało 
rozmaite propozycje w sprawie ob- 
chodu. 

Zebrani powołali do honorowego 
prezydjum komitetu obchodu imienin 
Marszałka Pilsudskiego następujące 
osobistości: ks. bisk. i Bandurskiego, 
gen. Dąb-Biernackiego, b. min. Mey- 
Sztowicza, pos. Jana Piłsudskiego, 
marszałka Senatu Szymańskiego, gen. 
Lucjana Żeligowskiego, gen. Litwino- 
wicza, sen. W. Abramowicza, rektora 
ks. Falkowskiego, prorektora prof. 
Sławińskiego, woj. Raczkiewicza i prez. 
Folejewskiego. 

Zebranie przez aklamację zatwier- 
dziło tymczasowy szkic programu ob: 
chodu, którego szczegółowem opra: 
cowaniem zajął się natychmiast po 
ogólnem zebraniu specjalnie wybrany 
komitet wykonawczy, w którego skład 
weszli: prezydent miasta Folejewski, 
jako przewodniczący, prorektor K. 
Sławiński, płk. lwo Giżycki, starosta 
W lszora, Stanisławowa Proficowa, 
generałowa Dąb-Blernacka, Helena 
Wilczewska, majorowa Dobaczewska, 
ks. prob. Aleksandrowicz, M. Zdro- 
jewski, dyr. Zelwerowicz, gen. Ka: 
sprzycki, p. Nagórska, M. Szydłow: 
ski. Fr. Świderski, St, Dobosz, J. Ło: 

Bezczelny napad Ra 
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KSIĄDZ KANONIK 

jerzy Kalinowski 
filister założyciel korperacji „Arkonja” 

zmarł dni 10 marca w Łodzi w wieku 70 lat. 
Nabożeństwo żałobne odprawione będzie we czwartek dn. 13 marca 

kuciewski, insp. Izydorczyk, E. Gul- 
czyfńiski, M. Rok, J. Łazarewicz, dyr. 
PKP Falkowski, W. Borowski i ko- 
mendant L. Muzyczka, 

Z obrad komitetu wykonawczego, 
pomimo iż program ułożono narazie 
w ogólnych zarysach, widać, iż ob- 
chód wobec entuzjastycznych zgło- 
szeń, zarówno instytucyj, jak i po- 
szczególnych osób, wypadnie imponu- 
jąco. Już w dniu 16 b. m. odbędzie 
się w sali Miejskiej koncert trzech 
połączonych orkiestr wojskowych, zaś 
w dniu 18 marca — poranki dla żoł- 
nierzy w pięciu największych salach 
wileńskich. W wigiiję imienin Mar- 
szałka orkiestry odegrają tradycyjny 
capstrzyk. ; 

W dniu imienin p. Marszalka 19 
b. m. po nabożeństwach w Katedrze 
i kościele Św. Kazimierza odbędzie 
się defilada wojsk na placu Łukiskim. 
W południe w pałacu wojewoda ude- 
koruje orderami i krzyżami zasługi 
szereg działaczy głównie z okresu 
przed odzyskaniem niepodległości. Na 
uniwersytecie odbędzie się uroczysta 
akademja. W godzinach popołudnio- 
wych zgromadzi się w sali Miejskiej 
tłumnie dziatwa najmłodsza na zaba- 
wę, połączoną z przedstawieniem ki- 
nematograficznem,  deklamacjami” i 
produkcjami artystów. W teatrach 
odbędą się uroczyste przedstawienia. 
Kina czynne będą bezpłatne dla żoł 
nierzyy W zakładach opiekuńczych 
odbędą się pogadanki o Marszałku i 
obchody, urządzane przez wychowan- 
ków. Magistrat postanowił rozdać w 
tym dniu we wszystkich ochronkach 
dziatwie podarunki, Kuratorjum szkol- 
ne organizuje Święto przeszkolenia 
wojskowego. Komitet naszkicował już 
odezwę do obywateli, która opubli- 
kowana będzie w dniach najbliższych 
i podkreśli wdzięczność mieszkańców 
Wileńszczyzny dla Marszałka za 
wszystko, co dla niej uczynił. 

  

moście Raduńskim 
Wczoraj w nocy na przechodzących przez most Raduński Wacława Małaszew- 

skiego (Kowieńska 32), Józefa Weryka (Piłsudskiego 53) i Mieczysława Sobasa (Ra- 
cufńska 22) napadł jakiś nieznany osobnik, który poranił ich nożem. Sprawca mimo 
pościgu zdołał zbiec. 

Do rannych wezwano Pogotowie Ratunkowe, które stwierdziło, że Sobas jest 
ranny w rękę, Małaszewski otrzymał cios w prawe ramie zaś Weryk —2 rany w głowę 
i w okolicę łopatki. 
szpitala żydowskiego. 

Tego swa? ze względu ną jego stan musiano odwieźć do 
c 

Lo skradziono u Glezera? 
Wczoraj donosilismy o śmiałem włamaniu do sklepu jubilerskiego Glezera przy 

ulicy Rudnickiej 6 skąd nieznani dla policji 
wynieśli biżuterję i nakrycia stołowe. 
wany Glezer obliczył na 5 tys. złotych. 

a grasujący od kilku tygodni sprawcy 
Wartość skradzionych przedmiotów poszkodo- 

Glezer ma podejrzenie, że sprawcami kradzieży są dwaj osobnicy wyglądający 
zewnętrznie ną przyjezdaych, którzy przed paru dniami zachodzili do sklepu pod pre- 
tekstem kupna pierścionków i dokładnie rozglądali się w sytuacji. m m śle- 

© dził podejrzanych, lecz ci na ul. Kolejowej gdzieś mu znikli. 

  

KRO 
ŚRODA 

2 Dziś 
Grzegorza 

Jutro 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
? U. S. B. w Wilnie 

z dnia i1 — III. 1930 r. 

) 745 

Wschód sł. g.5 m 59 

Zachód sł. g. 5 m. 34 

  

Ciśnienie 
$rednie w mm 

femperatur. Kaga m ) ос 
Temperatura najwyższa: -- 10?C. 
Temperatura najniższa: -1-29C. 
Opad w milimetrach: 2 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: pochmurno, przelotny opad 

ROA MIEJSKA 
— (0) Z posłedzenia miejskiej 

komisji kulturalno - oświatowei. 
Dnia 10 marca odbyło się posiedze- 
nie miejskiej komisji kulturalno-oświa- 
towej 

Po rozpatrzeniu podań  stowarzy- 
szeń „Agudas lzrael*,. „Tarbut* i 
„Tachkomoni* o udzielenie Świad, 
czeń rzeczowych szkołom prywatnym, 
przez te stowarzyszenia prowadzonym 
Komisja postanowiła „podania „Agu- 
das lzrael“ i „Tachkomoni“ uwzględ- 
nić, podanie zaś t-wa  „Tarbut“ 
uchylić. 

Następnie komisja uchwaliła zało- 
żyć miejską dokształcającą szkołę 
zawodową. 

Wobec  spóźnionej pory 
trzenie preliminarza budżetowego wy- 
działu kultury i oświaty na rok 1930 
—31 zostało odłożone do następne: 
go posiedzenia. | ‚ 

— (0) Posłedzenie Rady Miej- 
skiej. Jak się dowiadujemy, najbliž- 
sze posiedzenie Rady miejskiej ma 
się odbyć w poniedziałek, dnia 17 

marca. 3 
— (a) Skladki ubezpieczenio- 

we. Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

) Połudn.-zachodni 

7 ‚О . 

rozpa-. 

NIKA 
ujednostajnił terminy wnoszenia skła- 
dek ubezpieczeniowych w ten sposób, 
że pierwsza rata należności musi być 
wpłacona w kwietniu, następna zaś 
rata w czasie od 15 października do 
15 listopada. Składki będą sciągane 
na podstawie rejestrów poborowych 
sporządzonych przez Powszechny Za: 
kład Ubezpieczeń a przedłożonych 
gminom lub Magistratowi. 

— (0) Dziś sklepy i warsztaty 
żydowskie mają być zamknięte. 
Związek kupców i przemysłowców 
żydowskich w Wilnie wezwał kupców 
i rremieślników żydowskich do za- 
mknięcia w dniu dzisiejszym sklepów 
i warsztatów na znak protestu prze- 
ciwko nieuwzględnieniu 
sier gospodarczych w Sprawach ро- 
datkowych. 

WOJSKOWA. 

— (0) Pobór rocznika 1909, 
Jak się dowiadujemy, pobór rocznika 
1909 rozpocznie się dnia 2 maja i 
potrwa do końca czerwca. Do pobo- 
ru będą powołane również osoby 
starszych roczników, które korzystały 
z odroczeń z tytułu słabego stanu 
zdrowia (kat. B). Procedura poboru, 
jak również sprawa sankcyj karnych 
za niestawiennictwo w wyznaczonym 
terminie pozostają te same, co w 
latach ubiegłych. 

— a) Doszkolanie policjantow. 
Władze szkolne po porozumieniu się 
z komendą policji, przyrzekły współ- 
działanie przy dokształcaniu szerego: 
wych policji, co jak wiadomo ma sze 
rokie zastosowanie przy obecnym 
programie szkolenia policjantów. 

KOLEJOWA. 
— (a) Inspekcja linji kolejo- 

wych. Na trzydniową inspekcję linji 
kolejowej Brześć — Pińsk — Łuni- 
niec wyruszyła komisja kolejowa z 
Wileńskiej dyrekcji w skład Ęktórej 
wchodzą prócz prezesa Falkowskiego 
naczelnicy wydziałów. Inspekcja 
potrwa do 15 bm, 

*branie konferencji 

postulatów podni 

o 
g. 8.15 w Kaplicy w mieszkaniu Pani Jeleńskiej przy ul. Mickiewicza 19 m. 2 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych - 

Józefostwo Rychlewiczowie 

Z SĄDÓW 

Echa afery paszportowej, 

. Swego czasu głośnem się stało ujaw- 
nienie afery-fałszerzy dowodów osobistych 
pod batutą niejakiego Arona Wilenkina. 
Sprawki aferzystów ujawnione zostały w 
ten sposób, że pewnego dnią do urzędu 
prokuratorskiego wpłynął anonim wskazu- 
jący na sprawców podrabiania dokumentów 
oraz osób korzystających z nich. Byli to 
przeważnie przybyli nielegalnie z Rosji lub 
obywatele polscy ukrywający się przed 
służbą wojskową. 

W trakcie dochodzenia Wilenkin zbii 
w stosunku do niektórych poszlakowan: 
urząd prokuratorski umorzył dochodzenie 
dość, że ostatecznie w stan oskarżenia po- 
stawieni zostali, ]. Załkind, M. Kiliński 
(teść herszta, u którego w mieszkaniu do- 
konywsno tranzakcyj), L. Lipman-Klaczko, 
A. Snipiszkier i M. Kamionski. 

„Sprawa spadała kilkakrotnie z wokan- 
dy i dopiero wczoraj doprowadzona zosta- 
ła do końca. Sąd, któremu przewodniczył 
sędzia Sienkiewicz wyniósł wyrok skazują 
cy: Załkinda i Kilińskiego na 8 miesięcy 
więzienia, a po zastosowaniu amnestji na 4 | 
mies.. Lipmana i Snipiszkiera na 3 mies., 
która to kara została im darowana na mo* 
cy amnestji. Kamionski został całkowicie 
uniewinniony. ё 

Sprawa ta ze względu na przedawnie- 
nie nie zrobiła sensacji APC zaw- 
sze podobnym. y) 

AN VE TEATRAS T 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odezyt. Dnia 13 b. m. we czwartek 
© godz. 6 prof. U. S. B. Iwo-Jaworski wy 
głost w mieszkaniu p. Jeleńskiej (Mickiewi 
cza 19) odczyt na temat: „Uwagi o katoit, 
cyzmie we Francji", ; 

(Oprėcz zaproszonych, goście mile wi- 
dziani. ; 

— Z Oddziału Pol. Tow. History: 
Dziś we środę dn. 12 marca o godz. 7 i pół 
wieczorem odbędzie się w. lokalu seminarjum 
histor. Zamkowa 11 posiedzenie oddziału 
pol. tow. historycznego z odczytem prof. R. 
Gostkowskiego p, t. „Kobieta w starożytno- 
ści* (z obrazami świetlnemi). Po odczycie | 
walne zebranie członków oddziału. Na po- 
rządku dziennym: 1) sprawozdanie ustępują 
cego zarządu z dotychczasowej działalności, 
2) wybory nowego zarządu. 

Goście mile widziani. A 

— Z T.wa Dermiatologicznego. Dnia 13 
marca r. b. o godz. 8 wiecz. w szpitalu Sa 
wicz odbędzie się walne zebranie polskiego 
tow. dermatologicznego z następującym po- 
rządkiem dziennym: 4 s. ASY 

1) Odczytanie sprawozdania za rok ub. 
2) dr. Sawicki: Przypadek równoczesnego 
wystąpienia kilaków i wiądu rdzenia, 3) dr. 
Fedosowicz: Lues corymbosa, 4) dr. Ryll- 
Nardz'ewski: Wylysienie plackowate, 5) dr. 
Mienicki: przypadek pozapłciowego  owrzo- 

  

dzenia pierwotnego, 6) wybory nowego zas | 
rządu. į 

— Z Koła Matematyczno:Fizy: ы 
W niedzielę dn. 16 b. m. o godz. 12 rok 
Koła Mat-Fiz. (Zamkowa 11) zostanie wy 
głoszony przez kol. Cz. iLeśniewskiego refe 
rat na temat: „Z podstaw geometrji elemen- 
tarnej“. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

(k)  Studjum | Khtolicko _ spo 
łeczne dla inteligencji w Wilnie. Zorganizowa 
ne staraniem archidjecezji Ligi atolickiej 
w każdą niedzielę: Wielkiego Postu o godz. 
1 p. p. a w niedzielę 16 marca o godz. 12 
w sali wykładowej przy ul. Metropolitalnej 
Nr. 1 daje wykłady na następujące tematy: 

9 marca „Kościół a Państwo” prof. dr. 
Alfonsa Parczewskiego. 16 marca: „O św. 
Pawle“ prof. dr. Stefana Glasera. Następnych 
niedziel: „Obowiązki świeckich wobec zada 
nia Kościoła katolickiego" prof. dr. Francisz 
ka Bossewskiego. „O akcji katolickiej* prof. 
dr. Marjana Massoniusa. „Dobry. katolik, do 
bry patrjota* prof. dr. Stanisława Cywińskie 
go. „Religia jako czynnik - wychowawczy* 
prof. dr. Zygmunta Fedorowicza. 9 

— (k) Dnia 16 marca o godz. 1 p. p. 
w sali Ogniska parafji po-Bernardyńskiej od . 
będą-się ćwiczenia z zakresu kultury żywego. 
słowa pod kierownictwem artystki p. Zofji 
Małyniczówny. : 

— Zebrania izacyj katofickich. Ze» 
w. Wincentego a Paulo | 

żeńskiej VIl odbędzie się we czwartek 13 
marca o godz. 5 p. p. w domu wiceprezeski. 

Zebranie konferencji św. Wincentego a 
Paulo parafji św. Ducha odbędzie się 14 mar 
ca o godz. 5 p. p. 

RÓŻNE 

— (a) Woda na' Wilji nieznacznie się 
iosła. Stan wody na Wilji cokolwiek się 

podniósł. Podczas gdy jeszcze przed paru 
dniami poziom wody był normalny już wczo 
raj woda podniosła się o 72 centm. tak że | 
ogólny poziom wynosi 307 centm. 
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— a) Modly za przešladowa- a 
nych žydėw. Rabini wlefscy naka- 
zali modły i posty za odwrócenie 
klęski prześladowań religijnych, które 
ostatnio mają misjsce na terenie Bia- 
Iorusi sowieckiej i w całej Rosji so- 
wieckiej. 

— (a) Komuniści nic niefwskó- 
rali. Wszelkie ' zabiegi komunistów 
zainteresowania ogółu robotników 
„dniem głodnych” nie,odałosły skutku 
Przesunięte z dnia 6 marca "na naj- 
bliższe dnie uliczne wystąpienia spo- 
wodowały jedynie zupełną kompromi- 
tację aranżerów. 

Również na prowincji według na- yy 
deszłych wiadomości komuniści nie 
znaleźli zwolenników wywołania jakich- 
kolwiek niepokojów. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohułance. „Jaś i 

Małgosia* przepiękna . opera E. Humper- 
dincka ukaże się dzisiaj po raz drugi na sce. 
nie teatru miejskiego w doskonałej obsadzie 
wiłeńskiego zespołu operowego. Partję Mal | 
gs kreuje Wanda Hendrichowna, Janina | 
orsak-Targowska kreuje Jasia, czarownicę 

Nina Pekerówna, w partji Matki i Ducha No 
cy wystąpi po raz pierwszy ceniona śpiewacz | 
ka Janina Pławska, Ducha rosy śpiewa Zdzi- | 
sława Rożkowa, w partji Djca wystąpi prof. 

  

     
   

     
    

    
    

    

  

      

    
     
   

   

    

  

    
   
 



Adam Ludwig, równocześnie reżyser opery. 

Całością dyryguje niezmordowany — Каре!- 

mistrz Zygmunt Dołęga. Orkiestra po raz 
pierwszy u nas w operze w obsadzie ż 30 
muzyków i chór żeński wzmocniony. Niezwy 
kłe to widowisko operowe w pomysłowych 

dekoracjach inż. W. Małkowskiego uświetni 

występ jzespołu tanecznego p. Winogradz- 
kiej w tańcu czarownic i zjawie aniołów. 

Jutro powraca na afisz sensacyjna sztu- 
ka amerykańska „Broadway*, ciesząca się 
olbrzymiem powodzeniem. 

—. Teatr Miejski Lutnia. Dziś z powodu 
próby generalnej teatr nieczynny. Jutro wcho 
dzi na repertuar jedna z ostatnich sztuk znaż 
womitej spółki autorskiej Fijałkowskiego i 
Dunin.Markiewicza „Miłość czy piešė“. Akcja 
tego utworu obfitującego w kapitalne sceny 
oene humoru i werwy przenosi widza do 
dworu polskiego na Kresach Wschodnich. 
interesującą tę sztukę reżyseruje dyr. A. Zel 
werowicz, który jednocześnie kreuje jedną z 
zól głównych. 

. — Przedstawienie dla młodzieży. Trzecie 
z kolei widowisko przeznaczone dla młodzie 
ży szkolnej odbędzie się w porozumieniu z 
władzam!t szkolnemi w sobotę najbliższą 15 
b. m. o godz. 3. m. 30 p. p. po cenach spe- 
cjalnie zniżonych od 40 gr. do 3 zł.. Wysta- 
wioną zostanie po raz ostatni nieśmiertelna 
komedja A. Fredry „Dożywocie poprzedzo- 

" ne prelekcją A. Zelwerowicza. Bilety już na- 
bywać można w kasie zamawiań. 

— Popis taneczny w teatrze Lutnia. W 
niedzielę nadchodzącą o godz. 3. 30 p. p. ze 
spół 50 dzieci i uczenie A. Rejzer Kapłan 
wystąpi w teatrze Lutnia po raz drugi z po- 
pisem tanecznym nadwyraz barwnym i uroz 
maiconym. Program zawiera efektowną baj- 
kę dziecinną „Królowa śniegu* oraz szereg 
produkcyj solowych t zespołowych do muzy 
ki Chopina, Liszta, Wieniawskiego, Proko- 
fjewa i innych. Zainteresowanie wielkie. 
Ceny miejsc zniżone. 

— H. Ordonówna i E. Bodo w Wilnie. 
Znakomici artyści warszawscy Hanka Ordo- 
nówna i Eugenjusz Bodo wystąpią w teatrze 
Lutnia raz jeden we środę 19 marca. Bilety 
już nabywać można od 11 do 9 wiecz. 

— Ada Sari w Wiłnie. Znakomita śpie- 
waczka o sławie wszechświatowej Ada Sari 
wystąpi na koncercie Wil. Tow. Filharmo- 
nicznego we wtorek 18 m. b. w teatrze Lut- 
nia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
į Hollywoood — Usta zbyt czerwone. 

Heljos — Dzika Orchidea. 
Słońce — Ulubienica załogi. 
их — Łódź podwodna. 
włatowid — Szeik Fazil. 

Wanda — Pat i Patachon jako stražni. 
cy cnoty. 

Piccadilly — Josziwara (Jacht rozkoszy) 
Kino Miejskie — Kapitan Hazard. 
Ognisko — Grobowiec miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W 
czasie od 10 do 11 bm. zanotowano w 
Wilnie ogółem różnych wyyadków 74, W 
tej liczb'e było: kradzieży 9, zakłóceń spo- 
koju publicznego i nadużycia alkoholu 12, 
przekroczeń administracyjnych 41. 

— (c) Zgon samobójczyni. Przed trze 
ma dniami notowaliśmy zamach samobójczy 
niejakiej Jukierówny (W. Pohulanka 17), 
która pod wpływem podniecenia wywoła- 
nego wyrokiem sądowym skazującym ją ża 
wywołanie awantury w mieszkaniu swego 
chlebodawcy, wypiła esencji octowej. Ju- 
kierównę przewieziono do szpitala żydow- 
skiego, gdzie mimo zabiegów lekarskich 
wczoraj zmarła. 

— (c) Skradziono wartościowe futro 
Annie Wirowskiej (W. Pohulanka 19) nie- 
zaany sprawca skradł z przedpokoju futro 
fokowe wartości 1500 zł. 

— (c Okradzenie mieszkania. Pod- 
czas nieobecności domowników z mieszk -- 
nia Kajetana Janowicza (jakóba Jasińskiego 
1) wyniesiono różną garderobę „i bieliznę 
na sumę 300 złotych. Jednego z domnie- 
manych sprawców zatrzymano: 

— (c) Podrzutek. W gmachu Kasy 
Chorych przy uiicy Dominikańskiej 4 zna- 
leziono podrzutka chłopca w wieku kilku 
dni. Niemowlę skierowano do przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

-— (c) Przejechanie. Na ulicy Raduń: 
skiej woz konny należący do Bolesława 
Borowskiego (Porubanek 12) najechał na 
przechodzącą przez jezdnię Urszulę Cha- 

-lecką zamieszkałą przy ulicy Raduńskiej 
22, Doznała ona ogólaych obrażeń i zosta- 
ła odwiezioną przez Pogotowie Ratunkowe 
do domu; 

— (c) Fałszywe pieniądze. Policja 
zatrzymała osobnika który usiłował puścić 
w obieg fałszywe monety jednozłotowe. 

— (c) Zatrzymanie złodziejki stry- 
chowej. Została ujęta Wiktorja Szostako- 
wa (Trwała 10) która dokonała kradzieży 
strychowej na szkodę Michaliny Tyszkie- 

- narkotyzacja, 

0 neurasfenji 
Odczyt prof. Stanistawa Władyczki. 

(ZK). Odczyt znakomitego neurologa i 

prelegenta, profesora Stanisława  Władyczki 

jest dla Wilna ewenementem wysoce intere 

sującym, to też jak zwykle tak i w roku 

bieżącym w dniu 9 marca, zgromadził elitę 

inteligencji wileńskiej. Literalnie wypchana 

sala / Śniadeckich rzęsistemi oklaskami po 

witała ukazanie się znakomitego profesora. 

Wiek XX po swoich |poprzednikach, otrzy 

mał w spadku wybitną nerwowość przeja 

wiającą się we wszystkich klasachą społecz= 

nych. Trudne iwarunki egzystencjiwalka o 

byt, zmuszają ludzi do wydatkowania wiel 

kiej ilości energji duchowej. Wzrost nerwo- 

wości i przeczulenia idzie równolegle ze wzro 

stem cywilizacji, Statystyka wykazuje naj” 

mniejszą ilość psychicznie chorych, wśród lu- 

dzi najmniej ucywilizowanych, największą w 

Anglji i Szwajcarji. Liczba nerwowych dzie 

ci wszędzie wzrasta z każdym dniem, przy» 

czyną tego jest obciążenie dziedziczne w 

większości rodzin. Na 1000 osób wśród lud- 

ności miejskiej zaledwie 300 jest psychicznie 

zdrowych, dalsze 700 należą do neurasteni- 

ków lub psychopatów. i ; 

Dzięki postępowi hygjeny i profilaktyki 

choroby zakaźne i śmiertelność w ostatnich 

czasach znacznie się zmniejszyła. W tym cza 

sie liczba chorób nerwowych z powodu cięż 

kich warunków znacznie się zwiększyła. Wa 

runki egzystencji bywają nieraz tak ciężkie i 

trudne, że niektóre jednostki szukają bodaj 

czasowej ucieczki od życia w narkotykachł 

I tutaj zn ów statystyka wykazuje że w cza 

sie wojny narkomanja wzrosła dwukrotnie a 

po wojnie czterokrotnie. Wybitnie zwiększyła 

się również ilość takich, którzy chcą uciec 

od życia na stałe i nie widzą innej drogi jak 

samobójstwo. Samobójstwo współczesne wy 

nika z pobudek egoistycznych i nieprawidło- 
wego ukształtowania życia społecznego, a 
nie jak w starożytności z pobudek religij- 
nych. Według statystyki, p. dr. Kowalczyka 

największa liczba samobójstw przypada po- 
między 25 a 30 rokiem życia w okresie 
wahań psychicznych, czyli ' tak zwanej 
„Sturm und drang periode“. 

Fakt że zaledwie 30 proc ludności miej- 
skiej jest nerwowo zdrowych jest dzwonemna 
alarm. Ludność wiejska w dążeniu do cywi- 
lizacji przenosząc się do miast, w odmien 

nych warunkach urbanistycznych i gorączce 
umysłowej, wyrodnieje stopniowo i po pię- 
ciu pokoleniach wymiera. Profesor Mercier 
nazywa proces ten lampą cywilizacji, lampa 

im jaśniej płonie tem więcej zużywa paliwa, 

pochłaniając coraz to szersze warstwy społe- 
czne (z dołu. jedną z najważniejszych przy- 
czyn wzrostu chorób psychicznych jest, że 
w miarę wzrostu cywilizacji, rośnie urbani. 
zacja. W Polsce urbanizacja jest jeszcze nie 
tak daleko posunięta gdyż zaledwie 25 proc. 
całej ludności zamieszkuje miasta, we Francji 
56 proc. w Anglji jest najgorzej bo 78 proc. 
Człowiek na najniższym szczeblu cywilizacji 
wiek czerpać musi energję z mózgu w miarę 
zaczęły przychodzić obowiązki wobec rodzi- 
ny, gromady kraju, społeczeństwa i t.d. Aby 
podołać tym wszystkim obowi zkom  czło- 
wiek czerpać musi energję z mózgu w miarę 
rozwoju cywilizacji rosną obowiązki czło» 
wieka, przez coi zużywają coraz więcej ener 
gii. Człowiek współczesny nie może iść pro 
stą drogą, tylko łamaną linją przystosowa 
nia społecznego, która wymaga wydajności 
większej ilości energji. Ponieważ żydzi są 
najbardziej zurbanizowani przeto wykazują 
największą ilość psychłcznie chorych. Dale 
szemi przyczynami chorób psychicznych jest 

konieczność wytężonej pracy dla ko- 
biet, gdyż wszelkie emocje wpływają na sy- 
stem gruczołów wewnętrznie wydzielniczych, 

co u kobiety ciężarnej wybitnie oddziaływuje 
na nerwowość dziecka. Żadna emocja nie 
przechodzi bezkarnie j nieraz można jednem 
słowem zatruć. > 

Łącznie z cywilizacją idą: Alkoholizacja, 
syfilizacja, i tuberkulizacja, 

wszystko to wpływa zgubnie na mózg i Sya 
stem nerwowy. Prócz tego mózg człowieka 
współczesnego cywilizowanego jest -przełądo 
wany ogromną masą różnego rodzaju wiedzy 
po za wiedzą fachową. Ludzie skrępowani, 
przemęczeni i wyczerpani, zmuszeni są jesz- 
cze kąpać się w morzu fałszu i obłudy, gdyż 
są one niezbędną metodą w walce o byt. 

Rozterki i niezgody tkwią w każdym czło 
wieku, rodzinie, społeczeństwie i t.d. Czło 
wiek nie jest jednolity ma on różne profile wał 
czące nieraz ze sobą, homo Ekonomicus homo 
Zoologikus bardzo często bywa w niezgodzie 
z Homo Psychologikus, Homo Juridicus, i 
Homo Ci vis. jeżeli więc każdy człowiek musi 
zużyć sporo energji aby przyjść do zgody z 
samym sobą, cóż mówić o wyczerpujących 

walkach, w rodzinach, sp ołeczeństwach i na 
rodach, Zwłaszcza u nas w Polsce gdzie 
jest tyle mniejszości Ścieranie się różnych cy- 
wilizacyj, wywołuje brak poczucia spokoju i 
stabilizacji. Zresztą Świat cały jest wielopro- 
filowy i to prowadzi do neurastenizacji, je- 
dnostek i ppołeczeństw. Przyczynami neura- 
stenizacji są więc różne nadmiary i braki. 
Neurastenizacja wytwarza się na podłożu 

tąd trwa równowaga dokąd dzierży nad ni 
mi w, ładzę (Ja) E prym lecz równowaga ta 
łatwo może być zachwiana. Każda komėr- 
ka nerwowa jest położona w koszyczku ner- 
wów. systemu współczulnego, otóż podług 
profesora (Władyczki neurastenja jest choro- 
bą aparatu koszyczkowego, systemu spółczuł 
nego. 

Jedyną nadzieją jest, że tak jak zewnętrz- 
nie ciało. człowieka przeszło ogromną ewolu- 
cję od człowieka pierwotnego neendalskiego, 
tak samo i objęt ość jego mózgu znacznie 
się powiększyła. Dotychczas jednak zaledwie 
nauczyliśmy się wykorzystywać 20 proc. na- 
szego mózgu ; wieki jeszcze.miną zanim po- 
trafimy użytkować pozostałe nieczynne 80 
proc. naszego mózgu. 

SPORY 
Niepowodzenia drużyn ligowych 

Wiosna stawia dopiero pierwsze, nie- 
pewre kroki, a już na boiskach piłkarskich 
całej Polski zawrzało. 

Drużyny ligowe szykują się nagwałt 
do bojów o tytuł mistrza Polski i w tym 
celu organizują spotkania towarzyskie. 
Niedziela przyniosła szereg sensacyjnych 
wyników. 

Warszawianka pokonana została w 
stosunku 5:1 przez mistrzą warszawskiej 
kl, A.M arymont. Honorowa bramka padłą 
z karnego. 

W Łodzi Legja stołeczna "mimo kilku 
meczy treningowych ułegła w stosunku 2:1 
benjaminkowi Ligi £. T. S. G. 

Również nie lepiej powiodło się L. K. 
S'owi w spotkaniu z WKS'em mimo, że Ii- 
gowcy wystąpili w pełnym składzie, jedy- 
nie bez Mili. 

Turyści uporali się z Hakoahiem 3:1, 
Czacovia mając jako przeciwnika 06 Kato: 
wice wygrała 4:2, Garbarnia—Pogoń Kato- 
wicka 5:3, Wisłą -Korona 2:1. Jak widać z 
tego drużyny ligowe są jeszcze ociężałe 
po śnie zimowym i nie mogą pokazać kla+ 
sy w spotkaniach ze słabszemi dotychczas 
drużynami. Niewątpliwie trochę treningu, a 
różnica uwidoczni się odrazu. 

W Wilnie cicho jeszcze ną boiskach. 
Słychać tylko o pewnych posunięciach tak- 
tycznych mających zasiiićę drużyny. Birn- 
bach otrzymał zwolnienie z Makabi i... na- 
myśla się co z sobą zrobić. J. Godlewski 
powołany ma być do wojska i otrzymał 
przydział do 6 p.p. Leg. Jakcby czynione 
są starania o przeniesienie go do lp. p. 
Leg. co niewątpliwie skrzywdziłoby Ognisko 

AZS otrzymał nowego gracza lecz na- 

zwisko jego trzyma w tajemnicy. Zresztą 
wszyscy czekają na słońce i wówczas do- 
piero dowiemy się kto i gdzie. Przypusz- 

czalaie treningi wiosenne zaczną siĘ za 

tydzien. (y) 

  

RADJO 
Sroda, dnia 12 marca 1930 r. 

11.55—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 

1205 — 13.10: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 13.10 — 13.20: Komunikat meteorolo 

giczny z Warsz. 15.00 — 15.45: Transm. od 

czytów dla maturzystów z Warsz. 16.10 — 
16.15 — Program dzienny. 16.15 — 17.00: 
Koncert orkiestry wojskowej 3 Baonu Sape- 
rów pod dyr. kapelm. (Mikołaja Salnickiego. 

1) Chop in — Polonez A-dur 2) Leoncavallo 

— walc z op. „Pajace', 3) Suppe — uwer. 

z op. „Lekka Kawalerja", 4) Hawelman — 

Kawatina — solo kornet), 5) Cymerman — 
Wiązanka „Confetti*, 6) Percy — „Kwiaty”. 
17.00 — 17.15 Chwilka strzelecka, 17.15. — 
17.40: Pogadankę przyrodniczą dla dzieci i 
młodzieży wygł. I. Lubiakowska, 17.45 — 
18.45: Koncert z Warszawy. 18.45 — 19.05: 
Kwadrans akademicki. 19.05 — 19.30:i Aud. 
wesoła: „Bilecik miłosny' Michała Bałuckie- 
go w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.30 — 
1945: 33 lekcja języka włoskiego dr. J. 
Rostkowska. 19.45 — 20.05: Program“ na 
czwartek, sygnał czasu i rozmaitości. 20.05 
— 20.30 Przegląd filmowy. 20.30 — 23.00: 
Transm. z Poznania, Koncert i komunikat 
z Warsz. ,23.00 — 24: 7055 * 
  

OFIARY 
Korpus oficerów i korpus podoficerów 

19 P.A.P. na remont sal Domu Dzieciątka 
Jezus zł. 41.51. 

P. Klauzner na remont sal Domu Dzie- 
ciątka Jezus zł. 5. 

  

  

      

R IX 
  

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Qstróbramska 5, 

Od dnia 12 do 16 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KAPITAN RAZARD” |; wsie 
Dramat w. 8 aktach. W roli głównej TIM MC COY. w 1 akcie i 

Kasa czynna od g. $ m. 30. Początek seansów od g. 4:ej. Następny program: „GWIAZDA NOR 

. „Kronika filmowa P.A.! 

  
iwa 

Dziś! 
KINO-TEATR | USTA ZBYT CZERWONE Р 

edług znakomitej sztuki Germain'a „Maman,. W rolach głównych: Najpiękniejs mu 
„HOLLYWOOD | amerykańska Florence Vidor i jej partner Albert Cana ННЕ m 
Mickiewicza 22. 

Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. ° 

  

  

Dziś! Super-przebój! Bogini ekranów, zmysłowa, kusicielska GRETA GARBO w swej najnov 
tryumfalnej 

KINO-TEATR kreacji 

„HELIOS“ 
Wilenska 38. 

DZIKA ORCHIDEA, 
sfinksem i wieczną tajemnicą. W rylach głównych: uwodzicielskiego księcia słynny amant I 
ASTHNER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój który wzbudził zachwyt coją ws 
świata. Wstrząsająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa. 

Wielki d kobiety, która jest ее [ 

  

  

Śeansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. nej 
jest UTE; 

GIELDA WARSZAWSKA. Najstarsza r = T Sejmem 

: "o |Pystea Wylwóroia stszonych owoców | jarzgh Gisos.) | | FOLWARKiem. z 
olary 8.90, 8.92, 8.88. Franki franc. S а = « epu WaGRYH 

3404, 3303, 34.85. Belgja 124.35, 12466, | w Wilnie Ba Sienkiewicz w winie w оЫН tów. pr 
124.04, Gdańsk 173,45, 173.88, 173.02, Ko- 
penhaga 238.82, 239.42, 238,22. Londyn 
43.38, 43.49, 43.27, Nowy York 8.906, 8.926, 
8.886. Paryż 34.92, 36.01 34.83. Praga 26.43, 
26.50, 26.36,  Szwajcarja 14.69, 173.12, 
172.26, Wiedeń 125,63, 125.94, 125,32, Wło- 
chy 46,75, 46,87, 46.63. Berlin w obr. pryw. 
212,44. Tad L ТЕЙ 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 127.75. Premjo- 

wa dolarowa 73.25, 73.75. 4 proc. konwersyj 
na 52.75. 53. 10 proc. kolejowa 102.50, 8 
prėc. IL. Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku 
Rolnego obl. Banku (Gosp. Krajowego 94. Te 
same 7 proc. 83.25, Sporc. L. Z. T. K. Prze 
mysłu Polskiego 82, 4 i pół proc, ziemskie 
52.75, 53, 5 proc. warszawskie 57, 8 proc. 
warszawskie 75, 74.75, 8 proc. Kalisza 64.75, 
8 proc. Łódźi 66. 8 proc. Piotrkowa 65. 10 
proc. Siedlce 76. 

Akcje: 

Bank Polski 166, 165.75, 166. Powszech 
ny Kred. 110. Spółek Zarobkowych 78.50. 
Siła i Światło 87. Węgiel 51.50. Lilpol 25.50. 
Modrzejów 13. 13.25. Norblin 65. Strachowi 
ce 21.25. 

  

CENY W WILNIE 
l z dnia 11.III 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 30 — 36, żyto 18 
—19, jęczmień na kaszę 19.50, 20, browaro 
wy 20 — 21, owies 18 — 19, gryka 25 —30 
wyka 29 — 30, otręby pszenne 17 — 19, 
żytnie 15 — 16, ziemniaki 7 — 8, siano 8 
— 10, koniczyna 12 — 13, słoma 7 — 8, ma- 
kuchy iniane 39 — 40. Tendencja w dalszym 
ciągu bardzo słaba. Dowóz dostateczny, Za. 
potrzebowanie minimalne. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. ł 

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

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. - 

Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 
tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser twarogowy 160 — .180, masło niesolone 
600 — 650, solone 500 — 550. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 40 — 60, fasoła 

biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kiogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
m. za 100 sztuk, cebuda 40 — 50, 

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

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, wasacze żywe 500 — 550, śnięte 

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 — 
220, drobne 80 — 100. 

Len: Len włókno surowe I gat. 2.30 — 
2.40 dolarów amerykańskich za pud, len trze 

niezbędną każdej praktycznej 
oszczędza czas i pieniądz 
łatwa w przechowaniu 

ków firmowych 

poleca WŁOSZCZYZNĘ WYBOROWĄ 

daje smaczne, esencjonalne buljony i sosy. 
Żądać wszędzie w opakowaniu 190 gr. lub z 5 kg. worecz- 

nad jezioj/, a Wi 
obszaru pr. 

gospodyni 30 ha, z tcażi 7 PA 
tem zabudowa — MC 
sprzedamy zirgnięcia 
tarzem lub bę ŻA 

D.Hekoazaj 0 
Mizkiewicza Fem. Wi 

3 nacji ka 
PAG) 

  

  

Sekrefarza generalnego, 
Kierownika biura lub sekretarjatu, 
najchętniej w organizącji społecznej 
lub Stowarzyszeniu w Wilnie posady 
poszukuje społecznik, oświatowiec, 
Ъ. intelig. i wykształcony, literacko 
posiadający język polski, kresowiec, 
z dużą znajomością stosunków. Dob- 
re referencje, energja i zdolności or= 
ganizącyjne. Wynagrodzenie niewy- 
górowane, według umowy. Łaskawe 
oferty sub „N* do Adm. „Słowa” B   

E Skład artykułów naftowych 
z całkowitem urządzeniem sprzedaje 
się na rozbiórkę (częściowo lub w 

całości). 
4 zbiorniki z pompami konstr. 
inż, Bary, rurociągi, bocznica 
dom mieszkalny, płot i t. d. 

Informacyj udziela: G. Berlin, Wilao» 
W. Pohulanka 35 —5. 

  

  

  

Stana i słomy к : OBIE 
koła tysiąca pudów UPOGĘkocserycie 
sprzedaje się niedale- doskonali, odświeża. 
ko od kolei. Wiado- usuwa braki i skazy. 
mość: Bankowa d 1,Regulacje i trwałe 
m. 14, od 10 do 12-ej przyciemnianie brwi. 

ki 
„CEDIB* 

EE Pay 
ył. 

—0 Gabinet 
Leczniczej 

"= Wielka 18 m. 9. Prz. 
wg 10—1 i 4—7, 

Kosme 
gz oamszienmw 

а Щ 
  

W. Z. P. 26. De sprzedania letni- 
  

  

  

Car a DANI 
Ładny fol«, tol 
pod Wilneń p* 

godnie do , ną pr: 
ania z dop + i 

długu banko "1 
Wileńskie  PO'SKIE * 
Komisowo - Hiniej i u 
Mickiewicza yczne S) 

POKÓJ 
„do wynajęcia 

Witoldowa 11, m. 3. 
0 

LLS LE] 

|| i 
8 POSADY Ц tel. 152. 
[i METZ l A GI BTN 

ууу оее о: ВЙ ВА В нн е 
sądę? Musisz dla ir 

ukofńcz k. vė kursy fa- liśmy 
chowe, koresponden- 8 AW a as tów 
cyjne profesora Se- 

  

Zat kuras pozwalam sy inego, | 

wyuczają _ listownie: droźa bawie, żi 
ubolewamia z , . | | 
du przykrego © SIĘ I Il 

ię dowaneg,. : respondencji handlo- $POWO nieli do 
wej, stenografji, nauki Praniem . om : 
handlu, prawa, kali PrZEZ moją żolów miau 
grafji. pisania na ma- B: M; “> babatyj po 
szynach, towaroznaw- GH W z a { 
stwa, | angielskiego, w og ow mild 50 
francuskiego, niemiec- V rócił a ła e Blok 
kiego, pisowni oraz zy OCKEeMm ŚWyści Bi 
gramatyki — polskiej. S** 4 2024 
Po ukończeniu Świa- skmamumamiWzolęde 
dectwa. Żądajcje pro- 
spektów. 144484 ZGU om 

mamma owncmąj SUD, | 
GTAA! BOB 2 sos k Rzeczyp 

NAMES RAE 30.XII 24 r па : t i FE) Zarzu 

WAWAWAB asi mų › 
nia się 

buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, ko- 

  

  

  

      

dbeszerka taiałowska Boo R CJE TR gi 
praz Gabinet Kosme- ewno orze, Skludaiacė SIS sv aubione  z/€ jest Ž 
tyczny Usuwa mar | terminowego Zwro- A ai Ze nie ną, a racz 
szczki, piegi, wągry,| tu kapitału i regu- kb talkie ładna praktyki lek 
łupłaś, brośawki, ku-.| larnego płacenia |Dwiszg "to samego WYdANE na imRZcie na 
rrajki, wypadanie wło- | odsetek daje przy | midisca koleją. Biż, Franciszka Ki Rzecz 
sów. Mickiewicza 46 | lokatach  pienięż- że intożołce je: Dział skiego, „unit. ES 

BS wileńskie” Biuro | Pośrednictwa Biura +4 —— A bydzie 
Komisowo - Handl. LEE Gar- 7 GIN) STi 

BE Kosa BB Mickiewicza 21. |DArSKa > Эоа ję niż up: 
tel. 152 o. | ra 0.11 kė 

Km - trzneg same Kupię wózek berman czarnej, © 
"ROGER G Sta a Tian evo używany. nogi. Uprasz by sele 

Gabinet Ё LOKALE g Zgłoszenia pisemne z prowadzić zajyła od 1 
Racjonalnej Kosme podaniem ceny GOfre- grodzen em ulbdzinyie , 

tyki Leczniczej. Ble am czne (fi) dakcii „Słowa” dia D. Maja 3, m. 1, 7 WI | 
Wilno, aj —o właszczenie pitawą  t 

Mickiewicza Ji m. 4. 2 POKOJE в do odpowiedźiecyzją 
Mid kobiecą KkOn- cy TS r 

| serwuje, dosko- Šo enas al ika jed 
nali, odświeża, usuwa o wynajęci D LULU €HoREREKU GRLAŁE ytecie. 

jej skazy i braki, KÓba Jasińskiego" 3 ° 
Masaž twarzy i ciala Za: ga o i ST g anych 
(panie). Sztuczne opa- P9. POL. Najtaniej kupuje się _dobró jnemi 
lenie cery. Wypada- I 
nie włorów | łu ZA pokój 
pież. Najsowsze zdo-z obiadem proponuję 
bycze kosmetyki ra- korepetycje ew. lekcje 

   wary u GŁOWIŃ: 
GO. Polecamy najm.dniejsze 
czochy i skarpetki i różne galdają istni 
rje- jedwabie, satyny, „podszć.. 

wiczowej (Połocka 23). Również zarzy- konfliktu jednostki ze społeczeństwem. Z naj pany 3.30 — 3.40 dol. am. za pud. Siemi cjonainej. lskiego. Inflancka tianele, płótna i madepolamyłieść u 
mano Wiktorję Żukowską (Wielka 29) za różnorodniejszych przyczyn walczą ze sobą kiaie o czystości 87 i pół proc. 122 — 125 Codziennie pam 10—8. Bod Z dośu właśc. || UWAGA. WILEŃSKŹYN erski 
kradzież bielizny u swej chlebodawczyni. w człowieku jego zróżniczkowane ja, i do- z dol./za pud. (n) ——_ 2.P. 8. domu. ANEKSEM prop 

SZORC III I T I II I III II III IT II II TI ITT ITT ASS TIT ERKSA NT TDTIEIAB SB, 

GEORGE GIBBS. 

% Żółty ptak 
— Pan jest fatal.stą! Może mi pan 

powie, wobec tego, czy. mogę mieć ja- 

ką nadzieję ucieczki?... , 

Żołnierz przerwał mu ostro. : 

— 0 ucieczce niech pan nawet nie 

myśli! 
— Proszę się nie obawiać, pytam 

tylko przez ciekawość. Mż 
Ciekawość t aka jest nie na miej 

scu! 
— W takim razie przepraszam ра 

na. Widzę że pan uczciwie spełnia swe 

obowiązki. ' 
— Muszę spelnič rozkaz i wszyst 

ko mi jedno, jaki jest ten rozkaz. 
— A. więc jutro rano  rozstrzela 

mnie pan zupełnie spokojnie? 
— Być może, — wzruszył raffio- 

nami żołnierz. Będę może narzędziem 

losu. Ale dość tej rozmowy: więzień 
nie mma prawa rozmawiać z wartowni- 
kiem. 

Zamilkł i Hammerslayowi nie udało 
się już więcej wciągnąć go do rozmo 
wy. Wreszcie rozdražniony jego za” 
czepkami, żołnierz zawołał z gniewem: 

— Proszę 'się uspokoić. Kiedy tu 
przyjdzie inny na moje miejsce, będzie 
pan imógł gadać i śmiać się do woli. 

Ale pan zachowuje się nie tak, jak 
powinien zachowywać się człowiek, 
skazany na Śmierć. Powinien się pan 

nie śmiać, a modlić do Boga. 

— Słusznie, — kiwnął głową Ham 
merslay. — Ale pocóż zatruwać sobie 
ostatnie godziny przed śmiercią.: Ale... 
o której będzie zmiana warty? 

Żołnierz zmarszczył się i: mruknął 
niechętnie: 

— Po kolacji... koło ósmej. 
*  Hammerslay spoważniał. : Pozosta- 
wały do tego czasu jeszcze ze dwie 
godziny. Dopiero podczas zmiany war 
ty można było mieć nadzieję na pomoc 
Lindberga. Czy nie będzie zapóźno, czy 
w razie, ucieczki zdążyłby dotrzeć na 
czas na drogę, którą wracać będzie wy 
słaniec Ventza. A Doris? Trzeba jej 
pomóc w ucieczce, gdyż sama nie da 
sobie rady, sytuacja była rozpaczliwa 
i tylko, cud mógł ich uratować. 

Więzień zgiął kolana i zaczął przy 
glądać się węzłom. 

— Bajeczne węzły, — zauważył 
głośno) — czy pan nie służył w ma: 
rynarce? iš 22 

Ale żołnierz nie odpowiedział ani 
słowa. 

Wkrótce z dołu zaczął dolatywać 
brzęk talerzy i zapach smażonego mię” 
sa. Hammerslay miał nadzieję, że nie 
będą go morzyć głodem i nie bez przy 
jemności czekał na kolację. Czas płynął 
mu bardzo wolno. 

Nieszczęśliwy więzień niecierpliwił 
się coraz bardziej. Wreszcie w. zamku 
zgrzytnął klucz. Wszedł kapitan Ventz. 
Hammerslay uczuł ulgę: nareszcie 
przerwane zostało męczące „wyczeki- 
wanie. Oficer sprawdził węzły i z za” 
dowoleniem stwierdził, że więzy nie 
dadzą się rozluźnić. Obejrzał pokój i 
zwrócił się do żołnierza: 

— Dobrze jest! Idźcie na dół i po- 
wiedźcie Lindbergowi, aby przyniósł 
kolację. ja zostanę, tutaj. Powiedzcie 
również dyżurnemu, że czas zmienić 
wartę przed gabinetem pana generała. 

Żołnierz zasalutował i wyszedł. 
Jasnem było, że Lindberg cieszył się 
nadal zaufaniem. Albo von - Winden 
nie podejrzewał nic jeszcze, aibo też 
nie wypowiadał swych podejrzeń. Ham 
merslay leżał nieruchomo i obojętnie 
przyjął ukazanie się strzelca. Kapitan 
rozwiązał mu ręce i. nie spuszczał z 
niego oczu, podczas, gdy jadł. 

— Pański nóż nie kroi mięsa, — 
zażartował Hammerslay. 

— Niestety, taki mam rozkaz, — 
odpowiedział z chłodną. uprzejmością 
kapitan. 

Hammerslay nie próbował już na- 
wiązać rozmowę i w milczeniu zjadł ko 
lację. Obecność Lindberga uspakajała 
go i dodawała apetytu. Po, kolacji po- 
prosił znów o pozwolenie palenia i ka- 
pitan Irozkazał strzelcowi przygotować 
tajkę. Hammersłay z rozkoszą wciągnął 
do płuc aromatyczny dym. i 

— (o do mnie, panie, kapitanie, — 
zauważył z uśmiechem, — to nie mam 
nic przeciwko temu, żeby pan rozstrze 
= mnie, natychmiast pa wypaleniu faj” 

i. 
Wyciągnął ręce i pozwolił związać 

je znowu. W myślach modlił się o cud, 
któryby nagle usunął kapitana z celi. 
Ale cud się nie stał. Gdy Lindberg ze- 
brał talerze, kapitan sucho wydał roz- 
kaz: 

— Powiedźcie  Maxowi Zenfowi, 
że wyznaczam go jako dyżurnego na 
całą noc przy więzniu. On czeka na 
rozkazy w sieni. Prędko! 

Lindberg nie spojrzał nawet na le 
żącęgo więźnia, zasalutował przed ka” 
pitanem i zniknął śpiesznie. , Odwaga 
Hammerslaya zmalała. Nie można była 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

liczyć na pomoc Lindberga. Von-Strom 
berg wszystko przewidział, przedsię” 
wziął wszystkie ostrożności. Wszystkie 
drogi do ucieczki były odcięte. Niema 
ratunku! Ale, dopóki kapitan Ventz, po 
zostawał w pokoju, Hamerslay niczem 
nie zdradził niepokoju. jednak fajka 
nawet wydała mu się gorzką i nieprzy 
jemną. 

Wszedł nowy żołnierz i wysłuchał 
rozkazu: 

— Będziecie tutaj do pierwszej po 
północy. O pierwszej przyjdzie kta in- 
ny. Nie pozwalajcie aresztowanemu na 
nic. Ręce i nogi musi mieć związane. 
Jeśli zechce pić, podacie mu wody. Zro 
zumieliście? 

Żołnierz zasalutował. 
— Rózkaz panie kapitanie! 
Drzwi trzasnęły. Znów zgrzytnął 

klucz w zamku. Zenf stanął przy łóżku: 
był to wysoki, chudy Prusak, lat koło 
trzydziestu. Brwi miał gęste, rude a 
spojrzenie panuce, ale linja ust nada- 
wała jego twarzy wyraz dobroci. Mu- 
siał być człowiekiem dobrym i łagod 
nym! 

Więzień postanowił _ wypróbować 
go. W głowie jego zaczął świtać plan 
działania. W czasie kolacji zauważył 
na półce Biblję. Tonem człowieka wie- 
dzącego, że, pozostało mu tylko kilka 
godzin życia, zwrócił się do żołnierza: 

— Zenfie, chciałbym prosić pana o 
pewną przysługę. ‹ 

— Chętnie zrobię coś dla pana, je- 
żeli to nie będzie przeciwne rozkazom. 

— O, nie. Jutro rano będę rozstrze 
lany. Proszę więc pana o pozwolenie 
poczytania przed śmiercią Biblji... wi 
dzę że leży tam na półce... 

— No, cóż, to można... 
Żołnierz podszedł do półki, zdjął 

gruby tom, przerzucił kartki i podał ją 

więźniowi. 
—Każdy człowiek ma prawo przed 

śmiercią przeczytać Biblję. 
—— Dziękuję panu, — odpowiedział 

spokojnie Cyryl, usiłując nadać swej 
twarzy wyraz jaknajbardziej uroczysty. 
— Człowiek musi przed śmiercią zro- 
bić rachunek sumienia i pogodzić się 
z Panem Bogiem. 

— Bardzo żałuję pana, — mruknął 
żołnierz. Szkoda człowieka młodego, 
który musi umierać w kwiecie lat. 

— Ach, Zenfie, gdybyż to była 
śmierć na wojnie, śmierć żołnierza... 
ale tak! Ale nie należy się skarżyć, nic 
nie da.się już naprawić. Nie o to teraz 
chodzi! 

Westchnął głęboko, poprosił nową 
fajkę i otworzył Biblję na miejscu psal 
mów Dawida. 

— Nie mogę przerzucić stronic, to 
bardzo mi przeszkadza. Mógłbym czy- 
tać, leżąc na boku, gdyby pan był tak 
dobry i postawił świecę obok mnie, na 
nocnym stoliku. 

Żołnierz wykonał prośbę i Ham- 
merslay podziękował mu znowu. 

— Pan jest bardzo dobry.. teraz 
wolałbym zostać sam ze swemi myśla- 
mi. 

Zeńf odwrócił się do okna, 'a Ham 
metslay śpuścił oczy na książkę. Ale 
nie zamierzał wcale czytąć. Ze skupie 
niem obmyślał plan działania, uważnie 
przyglądając się z.pod oka żołnierzowi. 
Osma wybiła już dawno. Zbliżała się 
dziewiąta godzina. Pozostały więc tyl 
ko dwie godziny do przyjazdu berliń: 

- @ 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kviaszelkiaų ż 

skiego kurjera. Żołnierz chodził! odbyw 
wo pomiędzy oknem a ,drzwiamigo. Jest 
merslay czuł chwilami jego badizącji 
spojrzenie na sobie. Wreszcie › (0 dzi 
głębokiem westchnieniem jusiadł . 2 
oknem. Hammerslay, nie podno! ! PTZėci 
czu z aad księgi, zauważył, że f/m odci 
poręcz łóżka zakryła go zupełnit jest pr: 
czu żołnierza. Zent mógł widzielsię odby 
głowe więznia, pochyloną nad Ko posłov 

Hammerslay szybko ułożył ieg wphH 
Odwcił. się na bok, tak aby Zł wniosc 
ramieniem leżącą na poduszce 
Chwl kilka leżał niesdetdajć. re 2 
nęła krzesło: to żołnierz wstał, | Z 
wdzić, co robi więzień i znów 9 KOns 
Cyryl pociągnął mocno: dym zile także 
otoczył się jego aromatycznemi nie па 
mi, ostrożnie wyciągnął związalje Sejmt 
i węzeł przytknął do ognia. S. d A 
palił się, płomień buchnął i,Cyr RE 
wypuścił z fajki kłęby dymu, bi 1alem 
tralizowač zapach palących się w 
Zen wstał i zaczął wciągać do fyczne, 
wiesrze. 1 To ‚ 3, bo 

— Coś się pali, — mruknął KR 
bie. S я Mmobiliza 
— To mój tytoń, — tłomaczy, PM dla 
nie Cyryl. — Bardzo zły, tytoń. Wojny. 
okno otwarte, zapach zaraz uló | pacy 

— Może pan zechce spróbe die o ik 
go ARA może lepszy jest? — potrafi: 
ta! żołnierz. — ; : 

—- Nie, dziękuję. Dla * s 
który ma być za kilka godzin ja także 
lany, szkoda lepszego tytoniu. 7? parlat 
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