
fiek XI. fir. 27 (2917). Wilno, Poniedziałek 29 Stycznia 1934 r. 
NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Cena (5 Sroszy : 

  

КЦК] R 

  

ILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

WEDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilnó, Biskapia 4, Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz, 2—3 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje eć:godz. 12— 1 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 1'7—9 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupi» 4. Telefon 3-40. 

BRA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pocztową 3 zł, z edbierem w administracji 2, 1ł..50 gr. Zagranicą 6 zł. |CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed teks 
® а. ла mm. jelneszp., ч]-пщ. mieszkaniowe—20 gr. 

  

  3-11-34   

STROJE BALOWE 

4 orkiestry 

KOŁO PRAWNIKÓW ST. 

  

S. B. URZĄDZA W. SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO 

DOROCZNY BAL PRAWNIKOW 
3 
4 

Rządu „ocalenia publicznego” 
domaga się opinja publiczna Francji. 

  

  

CHAUTEMPS KAMIL 
premjer ustępującego rządu. 

PARYŻ, (Pat). W dniu 28 bm. pre- 
zydent republiki Lebrun kontynuo- 
wał rozmowy konsultatywne z przed- 
stawieelami ugrupowań —politycz- 
nych. W dalszym ciągu panuje prze- 
konanie, że najwięcej szans na pre- 
mera ma b. premjer Herriot. W sto- 
sunku do kandydatury Daladier mieli 
wysunąć objekeje socjaliści blumow 
cy; którzy nie mogą zapomnieć Da- 
lier jego stosunku do. uposażeń urzę- 
dniczych. 

Prezydeni republiki, pragnąc prze- 
prowadzić szerokie konsultacje poli. 
tyczne, ze względu na wyjątkowo tra 
dne okoliczności, w jakich odbywa 
się obecne przesilenie rządowe, za- 
mierza poświęcić całą niedzielę na 
konferencje z przywódcami grup w 

obu lzbaeh. Dopiero w poniedziałek 
prezydent. republiki powierzy. komuś 
misję tworzenia rządu. 

W eiągu popołudnia w kołach pe- 
lityeznych stanowisko było dość nie- 

sprecyzowane. Jednak wiele osobis- 
tości politycznych, z któremi przepro 
wadzano rozmowy, wypowiedziało sie 
jasno, iż należy utworzyć rząd ocale- 
nia publicznego, któryby był jedynie 
zdolny dać opinji publicznej niezbęć 
ne zapewnienie przeprowadzenia pa 
koju między partjami , przywrócenia 
ładu na ulicy i niezbędnych sankcyj, 
jakie pociągnąć powinny znajdujące 
się obecnie w toku sprawy sądowe. 

Aby zapewnić gabinetowi maxi- 
mum autorytetu, mówi się o miano- 
waniu premjerem jednego z senate- 
rów, wymieniając przytem nazwisko 
Henri Cherona oraz Ludwika Bari- 
hou. 

Pomimo to wiele osobistości poli- 
tyeznych przypuszeza, że najprawde- 
podobniej misję utworzenia rżądu 6- 

trzyma Herriot lub Daladier. 
PARYŻ, (Pat). Tardieu oświadezyć 

miał, iż iyłko rząd jedności narodo: 
wej z nowym. człowiekiem na ezele 
może przeprowadzić trzy najlepsze 
zadania: Sanację życia publicznego, 

budżet oraz — o ile tego zajdzie po- 
trzeba — rozwiązanie parlamentu. -, 

Herriot, po konferencji z prezy- 
dentem, odmówił dziennikarzom zło- 
żenia jakiejkolwiek deklaracji. Bart- 

hou wypowiedzieć się miał za rządem 
narodowym ocalenia publicznego, 2 
udziałem kilku osobistości politycz- 
nych pierwszopłanowych, Caillaux 
zaś wypowiedział się za rządem ludzi, 
na któryehhy się bez zastrzeżeń zgo- 
dziła cała opinja publiczna. 

Marin stwierdził, że przed Fran- 

cją stoi nietyłko zagadnienie wyjścia 
ž-afery Stawiskiego, lecz kwestia 
zbrojeń niemieekich. 

Podziękowanie radykałów dla b. premiera. 
PARYŻ, (Pat). Grupa radykałów 

socjalnych obradowała dziś rano pod 
przewodnictwem Herriota.: Po nara- 
dzie ogloszono komunikat: następują: 
cy: Grupa wyraża wdzięczność byle- 
mu premjerowi Chautemps za jego 
wysiłki. mające na celu uzdrowienie 

budżetu, za jego politykę pokojową, 
jak również za odwagę, z jaką szu- 
kał prawdy i walczył z ałakami i ka: 
lurmmmjami, zachowując nienaruszoną 
większość republikańską, tak niezbę- 
dną do. przeciwstawienia się naporo- 
wi faszyzmu. | 

Burzliwe manifestacje tłumów. 
Obalano autobusy, rozbijano kioski, podpalano gaz. 

pasażerów z autobusu, którym zata- PARYŻ, (Pat). Sobotnie manife- 
stacje początkowo miały przebieg 
spokojny, około północy jednak przy- 
brały ostry charakter. 

Widownią zajść były wielkie buł 
wary des ltaliens, des Capucins i de 
la Madelaine. W pewnym momencie 
manitestanci do których przyłączył 
się tłum, pragnący przedostać się 
przez kordon polieji, zaczęli atako 
wać krzesłami i: stołkami -kawiarnia- 
nemi agentów. Przed znaną kawiarnia 
de la Paix na placu Opery zostali po- 
turbowani niektórzy z policjantów. 
Na placu Magdaleny obalono na zie- 
mię i pobito zast. dyrektora policji 
mnicypalnej. Na jednej z ulic, prowa 
dzącej do pałacu Opery, wysadzone: 

rasowano ulicę. Na bulwarach rozbi- 
to kioski ogłoszeniowe. Potłuezono ró 
wnież-szyby w. licznych kawiarnach 
i połamano krzesła i stołki, W kilku 
miejscaeh uszkodzono przewodniki 
gazowe, podpalająe gaz, wydostający 
się ze złamanych rur. Wezwana straż 
ogniowa zapobiegła niebezpieczeńst- 
wu pożaru. Podpalono również jeden 
z kiosków gazetowych. Policja szar- 
żowała. Ogień został stłumiony. Pod- 
zas szarży konnego oddziału manife- 

stanci rzucali petardy. Dopiero około 
godziny I w nocy przywrócony zostań 
porządzek. 
osób. 

W manifestaejach sobotnich, ор- 

  

MILJONY I STARY PARASOL. 
Jeszcze jedna „karjera finansowa" we Francji. 

Mówią, że we Franeji trudno jest ukraść 
166 iranków, jeszeze trudniej stary parasol 
—-polieja czuwa dobrze, ale-miljony:.. 

Donosiliśmy przed paru dniami w de- 
peszy o aresztowaniu niejakiego Jerzego 
Aleksandre. Wiadomość ia była o tyle nieš- 
cisla, že, jak się okazuje, pan ten sprzenie 
wierzył nie 200 tysięcy franków, leez 
200 miljonów franków... Już od roku 1930 
datuje się zwrócenie uwagi władz poliey;- 

nych na „działalność* p. Alexandre, dzia- 
łalność ta jednak nie jest krępowana až do- 
tąd, jak utrzymuje prasa franeuska, „wsku- 
tek wpływowych interwencyj politycznych”. 

Coś jednak musi być prawdy w iem zesta- 
wieniu parasoła z miljonami. 

P. Alexandre oddał się w ręce sprawied- 

liwości sam... prawdopodobnie gdy już in- 
mego wyjścia nie bylo. Przedtem, przez pe- 
wien czas się ukrywał. Perłą jego dzialal- 
ności i tylułem do sławy jest założenie „La 
Banque des Fonetionners* — banku urzęd- 
niczego, do działalności którego zostały 
wciągnięte takie osobistości, jak prezes try- 
bunału Apelacyjnego w Rouen p. Gensoul, 
dyrektorowie departamentów finansów, 0$- 
wiaty i podatków pośrednich pp: Bresson, 
Gaveau, Brun i inni. W radzie administra- 
cyjnej figurowały nazwiska najwyższych 
ster urzędniczych, w spisach komitetów kon 
troli widniały osobistości powszechnie zna- 
ne i wzbudzające powszechne zaufanie. Pa- 
nowie dyrektorowie departamentów pisali 
do urzędników cyrkularze z wezwaniem do 
stworzenia banku, który „będzie ieh włas- 
nością*, rądy i komitety dawały swoje pod- 
pisy, p. Aleksandre działał... Zaezał od łego, 
że kazał sobie wypłacić prowizję w wyso- 
kości 6 miljonów gotówką, w tym. duchu 
kontynuował i skończył. Komiteiy kontroli 
nie zebrały Się ani razu. 

Rejestr jego „operacyj finansowych* jest 
kardzo obiiiy i doskonale przypomina dzie- 

  

  

  
JERZY ALEXANDRE. 

je mistrza Stawiskiego lub naszego skrom- 
nego (Polska nie jest tak bogata jak Fran- 
eja!) Kwinty, zwalniając nas od obowiązku 
jego charakteryzowania. Dla zaznaczenia je- 

dynie rozpietošei i „blyskotliwošei“ tej kar- 
jery wymienimy jedynie obok sieci insty- 

tueyj, w których „praecował* (Banque de 
F., Credit Assuranees, Groupement Natio- 
kj de debitans de tabae, Societe Immobi- 
Immobiliėre, Compagne Holding de Franee, 
litre du Nord et de I'FEst, Rente Viagtre 

Maroquineries Rėunies, Capital Industriel 
et* Commercial i in.) również takie pozycje, 
jak utrzymywanie domów rozpusty, ordy- 
narna lichwa, niewybredne oszustwa, po- 
spolite kradzieże, nadużycia podpisów in 
błaneo i t. d. (k). 

Jeszcze jeden skandal finansowy, 
Skompromitowany minister sprawiedliwości. 

Już w ezasie słynnego wystąpie- 
nia dep, Henriota w Izbie Deputowa- 
nych padło nazwisko ministra spra- 
wiedliwości Francji Reynaldy, zesta- 
wione ze sprawą t-wa Holding-Saca- 
zan. Nie wywołałe to jednak wow- 
czas większego echa. Bomba wybuch- 
ła dopiero onegdaj, gdy rozeszła się w 
Paryżu sensacyjna pogłoska, że pro- 
kurator departamentu Sekwany po- 

informował .min. Reynaldy o tem, iż 
zamierza wydelegować do ministerst- 
wa sprawiedliwości jednego z urzęd- 
ników, cąelem przesłuchania mini- 
stra w sprawie t-wa Sacazan, Jak pod 
kreślają pisma, fakt przesłuchania 
ministra sprawiedliwości przez sę- 
dziego śledczego nie ma dotychczas 
precedensu w dziejach sądownictwa. 

Według wiadomości, jakie uka- 

zały się w prasie, Tow. Holding-Saca- 
zan posiadało kapitał zakładowy, skła 
dający się z 500 tys. sztuk akcyj po 
100 fr. Wszystkie te akcje, z wyjąt- 
kiem 34 tys. szt., były subskrybowa- 
ne przez bank Sacazan. Z pozotsałej 
reszty Reynaldy, wieceprzewodniczący 
rady nadzorczej, otrzymał 250 sztuk, 
nie wpłacając jednak z tego tytułu ża- 
dnej sumy. Wkrótce potem z powodu 
niemożności pogodzenia godności se- 
natora ze stanowiskiem w radzie nad 
zorezej wspomnianego towarzystwa 
minister Reynaldy zrezygnował ze 
swoich funkcyj, pozostawiając sobie 
150 szt. akcyj, należnych mu z tytułu: 
pełnienia funkcyj wiceprzewodnieza- 
cego rady nadzorczej. 

Minister Reynaldy eałkowicie spła 
cił należność za pozostałe 100 akcyj. 
przekazując bankowi Sacazan kwotę 
10 tys. fr. Było to jednak zbyt późno, 
gdyż obeeność Reynaldyego w radzie 
nadzorezej pozwoliła bankowi Saca- 
zan wykorzystać jego nazwisko dla 
stworzenia innego towarzystwa: Hol- 
ding Commerciale de France, pod pla 
Szezykiem którego dokonano wielu 0- 
szustw. Minister Reynaldy wyjaśnił 
wprawdzie w odpowiedzi na ataki, iż 
zapłacił za 100 akeyj, ale nie powie- 
dział ani słowa 0 pozostałych 150 ak- 
cjach. 

Prasa zapytuje więe, kto zapłacił 
za te 150 akcyj: bank Sacazan, czy 
też sam właściciel Sacazan. W każ- 
dym razie chodzi o. fakt, że min. Re- 
ynaldy w tym wypadku był fikcyjnym 
subskrybentem. | 

Wiadomości te wywołały burzę w 
Świecie politycznym. W wyniku na- 
rad podał się do dymisji min. Rey- 
naldy, wślad zaś za nim, jak wiado- 
mo, cały gabinet przemj. Chautemps. 

Akcja dep. Henriot. 
PARYŻ, (Pat). Dep. Henriot wygłosił od- 

czyt w teatrze Ambasadorów na temat „ku- 

lis pałacu Burbońskiego*. 

Aresztowano około 403: 

Są poważnie ranni. 

róez młodzieży kebion Franęais* bra- 
li udział komuniści, którzy przybyli 
na wielkie bulwary po odbytym wie- 
ew agiiacyjrym. Redakcja „Action : 
Francaise“ twierdzi, że aktów pod- 
palania kiosków i niszezenia sprzę- | 
tów kawiarnianych dopuścili się pro- 
wokatorzy, speejalnie nasłani przez. 
policję. — Z drugiej strony „Popula-. 
ire'* atakuje preiekta policji parys- 
kiej z powodu tolerowana awantur. 
które powstrzymały przez dłuższy 0- 
kres czasu normalny ruch uliczny w 
samem centrum Paryża. | 

Prowizoryezny bilans 
szych mranitestacyj, ustalony przez 
prefekturę policji, przedstawia się na 
stępująco: 21 aresztowań zostało u- 
trzymanych. Z pośród rannych poli- 
cjantów dwóch znajduje się w szpi- 
talu, stan ieh budzi obawy. 4 żołnie- 
rzy gwardji republikańskiej zostało 
poturbowanych a jeden z nieh odniósł 
poważne rany w głowę. 

ZOBOWIĄZANIA POLSKI NIE TAMUJĄ 
ROZWOJU STOSUNKÓW, Z FRANCJĄ. 

PARYŻ, (Pat). „Łe Temps" poświęca ukła 
dowi . polsko-niemieekiemu bardzo / wiele 
miejsca. 

Niezależnie od podanego w całości tek- 
stu układu, pismo ogłasza dłuższe komenta- 
rze prasy niemieckiej, angielskiej, ezeskiej i 
polskiej, akcentując szczególnie głos „Ga- 
zety Polskiej*. Niezależnie od tego wielki 
organ paryski w artykule wstępnym omawia 
znaezenie paktu Połski i Niemiec. W arty- 
kule tym ezytamy między innemi: 

Jednym ż głównych ustępów polsko-nie- 

U. DE sobie pezwo zmiany termina druku ogłoszeń. 

wezoraj-' 
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Spontaniczne manifestacje. 
spOwaUu uchwalenia przez Sejm Konstytucji. 

W Wileńszczyźnie. — 
We wszystkich miastach powiato- 

wych województwa wileńskiego oraz 
w ośrodkach gminnych odbyły się 
spontaniczne manifestacje ludności. 
z okazji uchwalenia nowej konstytu- 
cji. Informacje z Mołodeczna, Wilej- 
ki, Święcian i Brasławia mówią, iż 
uroczystości niedzielne poprzedzone 
zostały nabożeństwami w  świąty- 
niach. Wszędzie wygłoszono okolicz- 

nościowe kazania. W Mołodecznie ūd- 
było się równieź nabożeństwa w boż- 
nicy, gdzie przemawiał miejscowy ra- 
bin i przywódea żydowskiego klubu 
„Myśli Państwowej*. W. Święcianach | 
zauważono masowy udział w manife- 
stacjach ludności litewskiej. Wszę: 
dzie w pochodach brały udział iwszy- 
stkie organizacje ze WE i 
transparentami. 

W całym kraju. 
WARSZAWA, (Pat). Uchwalenie 

przez Sejm projektu konstytucji zna- 
lazło niezwykle silny oddźwięk wśród 
społeczeństwa całego kraju. Sponta- 
piczne manifestacje osiągnęły dziś 
swój punkt kulminacyjny. Nietylko 
w stolicy i we wszystkich miastach 

Szczepionka przeciwko 
tuberkulozie. 

  

Włoski protesor Andreatti wynalazł szcze- 
pionkę przeciwko tuberkulozie. Na_ zdjęciu 
widzimy go podczas stosowania zabiegu. 

  

wojewódzkich, łecz i. w całym szere- 

gu miasteczek i wsi kidność manifes- 
towała swą radość. "We wszystkich 
większych miastach wywieszono flagi 
o barwach narodowych... Zmaczna 
część gmachów - była. iluminowana. 
Wysłano wielkie ilości depesz hołdo- 

. wniczych do Pana Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej, Pierwszego Marszałka Poł 
ski Józefa Piłsudskiego, prezesa Sła- 
wka i marszałka Sejmu. — Ulicami 
przeciągnęły uroczysie pochody ze 
sztandarami i orkiestrami, przyczem: 
wygłoszono szereg przemówień 0 zna 
czeniu dokonanego aktu państwowe- 
go. Udział ludności wszędzie bardza 
ticzny, przyczem w województwach 
południowo-wschodnich. ludność uk- 
raińska wzięła żywy udział w uroczy- 
stošciach. W szeregu. miejscowości 
odprawiono nabożeństwa dziękczyn- 
he, przyczera uderzono w dzwony ko- | 
ścielne. W województwach wsehod- 
ńich %w uroczystościach wzięły udział 
tłumy ludności wszystkich wyznań. | 

Woroszyłow obywatelem. 
honouowym Smirny. 

Moskwa, (Pat). Ambasador turec“ 
ki w Moskwie wręczył w komisarja- 
cie. ludowym spraw zagr. uchwałę ra- 
dy miejskiej Smirny, nadającą komi-, 
sarzowi ludowemu wojny i marynar- 
ki. Woroszyłowowi godność obywate- 
la honorowego miasta. Woroszyłow | 
godność przyjął, dpowiadając depe-- 
szą dziękczynną. | : 

Jest to pierwszy wypadek przyję- ! 
cią tego rodzaju godności przez so- 
wieckiego działacza państwowego. 

Po podpisaniu układu polsko-niemieckiego. 
mieekiej deklaracji jest twierdzenie, że mię- 
dzynarodowe zobowiazania, dotychczas ; za- 
ciągnięte przez oba kraje wobec ody sk 
pastw, nie tamują pokojowego rozwoju wza- 
jemnych stosunków i nie są sprzeczne z obee 
ną deklaracją. Znaczy to, że układy, wiążą- 
ее Połskę z Francją i Runiuvją, integralnie 
istnieją. 

WŁOCHY MAJĄ ŻAL, ŻE UKŁAD DOSZEDŁ 
DO SKUTKU BEZ ICH POŚREDNICTWA. 

RZYM, (Pat). W rozmowach na temat 
układu polsko-niemieekiego daje się odczuć 
pewien cień niezadowolenia z tego powodn, * 

Umowa finansowo- „inwestycyjna kolei 
z wielką firmą angielską. 

Dowiadujemy się, że po kilkoty- 
godniowych rokowaniach zostala po 
dpisana przez wiceministra skarbu p. 
Adama Koca i wiceministra komuni- 
kacji inż. Piaseckiego z towarzyst- 
wem „The Wostinghouse Brake and 
Saxby Signal Co Ltd. — London“ u- 
mowa wstępna ustalająca zasadnicze 
warunki sfinansowania instalacji ha- 
mulców zespolonych na wagonach to- 
warowych polskich kolei państwo- 
wych. 

Jak informują Agencję „Iskra*. 
umowa ta przewiduje, że przekładnie 
hamulcowe, rury przelotowe, część 
kompletów hamulcowych oraz całko- 
wity montaż  — będą wykonane w 
Polsce. W ten sposób roboty, które 
mają być wykonane w Polsce, wynio- 
słyby. 60%/ całej inwestycji. 

Umowa opiewa na sumę przeszłe 
130 miljonów złotych. Czas wykona 
nia robót przewidywany jest na 5—6 
lat. (Iskra). 

Projekty Roosevelta 
zostały przyjęte przez Senat. 

WASZYNGTON, (Pat). Senat przy 
jał projekty ustaw finansowo-mone- 
arnych, zgłoszonych przez prezy- 
denta Roosevelta, wraz z poprawką 
sen. Pittmana, upoważniającą prezy - 

denta do utrzymania parytetu między 
dolarem złotym a dolarem srebruym, 
przez zmniejszenie wagi dolara srebr- 
nego o 609/0, oraz upoważniającą do 
wypuszczenia certyfikatów w srebrze. 

  

Pakt bałkański 
niebawem dojdzie do skutku. 

BUKARESZT, (Pat). Panuje tu 
przekonanie, że pakt bałkański mię: 

dzy 4 państwami podpisany zostanie 
w Białogrodzie lub Bukareszcie 2 bm. 

iż. doszedł on do skutku bez pośrednictwa 
Włoch, oraz że układ stanowi potwierdze- 
nie większego zainteresowania Rzeszy spra-- 
wami na południowym, niż na półnoenyn: 
wschodzie. 

Najwierniej oddający poglądy kół mia- 
rodajnych, zbliżony @0 ministerstwa spraw 
zagranicznych „Giornale d'ltalia* stwierdza. 
że układ polęko-niemieeki w sprawie niea 
gresji ma wiełkie znaczenie, ponieważ usta 
la pokój i dobre stosunki na wsehodnich gra 
nieach Rzeszy, a więe w strefie, która jesz-” 
cze rok temu uważana była za bardzo nie-' 

bezpieczną. Jeżeli układ będzie lojalnie wy-. 
konywany, stanie się on nowym poważnym : 
czynnikiem pokoju OPO cza 

ZADOWOLENIE W KOŁACH L. N. 

PARYŻ, (Pat). Genewski korespondent 
Havasa donosi: w kołach Ligi Narodów po 
wiłano.z najwyższem zainteresowaniem wia 
domość o zawarciu paktu niemieeko-polskie- 
Bo, dzięki któremu Niemcy i Polska zobe- 
wiązują się na przeciąg 10 lat zegułować na 
drodze pokojowej wszystkie spory, interest 
jące wyłącznie ich kraje. W Genewie, skąd 
wyszło tyle zaieceń pod adresem rządów do 
zawierania paktów dwustronnych i regjonał- 
uych, wydarzenie tego rodzajn nie natrafia 
na objekeje. Wszystko to, eo zbliska iuh' 
zdałeka mogłoby przyczynić się do pojedna 
nia narodów i posunięcia naprzód dzieła po 
kojowego, jest witane przez Ligę Narodów 
jako wydarzenie pomyślne. 

Bułgarska wizyta w Rumunii. 

BUKARESZT, (Pat). Wezoraj wie 
czorem w ministerstwie spraw zagra- 
nicznych odbył się obiad na cześć buł: 
garskiego premjera i ministra spraw 
zagranicznych Muszanowa. W obie. 
dzie wzięli udział premjer Tatarescu: 
ministrowie oraz korpus dypłomaty- 
czny, akredytowany w Bukarcszcie. 
Minister Titulescu nie przybył ze 
względu na chorobę.-W czasie obiadu 
premjer Tatarescu wygłosił -przemó- 
wienie, w którem oświadczył, że w 
wizycie bułgarskiej widzi odnowienie 
tradycji współpracy i porozumienia 
obu narodów.
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TEKST NOWEJ 
UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 

I. Rzeczpospolita Polska 
ArŁ 1. Państwo Polskie jest współnem 

dobrem wszystkich Jego obywateli. Wskrze- 
szone walką i ofiarą najlepszych swoich 
synów, ma być przekazywane w spadku dzie- 
įowym z pokolenia ua pokolenie. 

Każde pokołenie obowiązane jest wysił- 
kiem własnym wzmóc siły i powagę Państwa. 

Za spełnienie tego obowiązku odpowia- 
da przed potomnościa swoim houorem i 
swojem imieniem. Я 

Art. 2. Na czele Państwa stoi Prezydent 
Rzeczypospolitej. Na nim spoczywa odpo- 
wiedzialność wobee Boga i historji za losy 
Państwa. Jego obowiązkiem naezelnym jest 
troska o dobro Państwa, gotowość obronną 

i stanowisko wśród narodów świata. W je- 
o osobie skupia się jednolita i niepodzielna 

władza państwowa. 

Art 3. Organami Pastwa, pozostającego 
zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypo- 

litej, są: Rząd, Sejm i Senat, Wojsko, 53- 
r, Kontroła Państwowa, oraz Samorząd te 

zytorjalny i gospodarczy. lech zadaniem na- 
czelnem jest służenie Rzeczypospolitej. 

Art. 4. W) ramach Państwa i w oparciu 
o Nie kształtuje się życie społeczeństwa. Pań 
stwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy 
tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu 
kierunek lub normuje jego warunki. 

Art, tt. Prezydeni Rzeczypospolitej, jako 
czynnik nadrzędny w Pastwie harmonizaje 

działania naczelnych organów państwowych 

oraz rozstrzyga konflikty pomiędzy temi cr- 
ganami. 

Art 12. Prezydent Rzeczypospolitej 
aj) mianuje według swego uznania i od- 

wołuje prezcsa Rady Ministrów. a na jego 
wniosek mianuje i odwołuje ministrów. 

b) zwołuje i rozwiązuje Sejm, przyczem 
rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji 
wymaga wskazania powodów. 

©) zarządza otwarcie, odroczenie i zam- 
knięcie sesji Sejma i Senatu, 

d) jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, 
4 e) reprezentuje Państwo nazewnątrz, przyj 
muje przedstawicieli państw obcych i w 
ła przedstawicieli Państwa Palskiego, 

„A stanowi o wojnie i pokoju, 
5) zawiera i ratyfikuje umowy z innemi 

państwami. — przyczem umowy handlowe, 
celne, obeiążające stale skarb Państwa lub 
zawierające zobowiązanie nałożenia nowych 
ciężarów na obywateli albo powodujące zmia 
ny granie wymagają przed ratyfikacją zgody 
izb ustawodawezych, wyrażonej w ustawie, 

h) obsadza urzędy państwowe jemu za- 
strzeżone. 
Art. 13. Prezydent Rzeczypospolitej korzy- 

sła z uprawnień osobistych, stanowiących 
jego prerogatywy. Do prerogatyw tych zali- 
cza się: ` 

'a) wyznaczanie jednego z kadydatów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 

‚ b) wyznaczanie na ezas wojny następcy 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 

e), mianowanie i odwoływanie prezesa 
Rady Ministrów, pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego i prezesa Najwyższej Izby Kon- 
troli, 

"d) mianowanie i zwalnianie naczelnego 
wodza i generalnego inspektora sił zbroj- 
nyeh, 

e) powoływanie sędziów Trybunału Stanu 
i senatorów, piastujących mandat z wyhoru 

4 denta Rzeezypospolitej, 
„f) mianowanie i zwalnianie szefa i urzę- 

*dników kaneelarji eywilnej, 
g) rozwiązywanie Sejmu przed upływem 

kadeneji oraz zarządzanie odnowienia Se- 
natu w pełnym składzie, . 

„h) oddawanie członków Rządu pod sąd 
Trybunału Stana, > 
4 f) stosowanie prawa łaski i wykonywa- 

nie* pieczy prawnej. 

Art. 14. Akty urzędowe Prezydenta Rze 

*żypospołitej wymagaja dla swej ważności 

. 
Art. 20. Rząd kieruje sprawami Państwa, 

niezastrzeżonemi innym organom władzy. 

Rząd składa się z prezesa Rady Ministrów 
1 ministrów. 

Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rząd, 
kieruje jego pracami oraz ustała ogólne za- 
sady polityki państwowej. Ministrowie kie- 
rują poszezególnemi działami administracji 
państwowej, albo spełniają poruczone im 
zadanie szezegółne. 

Organizację Rządu, a wszczegółności za- 
kres działania prezesa Rady Ministrów, Ra- 
dy Ministrów i ministrów — określi dekret 
Prezydenfa Rzeczypospolitej. 

„Art 21. Ministrowie dla rozstrzygania 
spraw, wymagających uchwały wszystkich 
ezłonków Rządu, tworzą Radę Ministrów 
pod przewodnietwem prezesa Rady Minis- 
trów. 

Art. Prezes Rady Ministrów, Kada 

Ministrów i ministrowie mają prawo wyda- 

wać rozporządzenia celem wykonania aktów 

ustawodawczych i z powołaniem się na nie. 

Rozporządzenia te nie mogą stać w 

sprzeezności z aktami ustawodawczemi i bę- 

dą ogłaszane w Dzienniku Ustaw. 

Ami. 23. Prezes Rady Ministrów i mini- 

strowie sa odpowiedzialni politycznie przed 

Prezydentem Rzeczypospolitej i mogą być 

przez niego w każdym czasie odwołani. 

Ari. 24. Sejm, w wykonaniu prawa kon- 

troli parlamentarnej nad działałnością Rza- 

iv. 
Ari. 26, Sejm jest organem Państwa, о4- 

źwierciadiającym opinję publiczną, sprawuje 

funkcje ustawodawcze i kontrolę nad dzia- 

łalnością Rządu. Do Sejmu należy ustalanie 

budżetu i rozkładanie ciężarów na obywateli 

Kontroła parlamentarna wyraża się w 

prawie. Sejmu: 
a) zgłaszania wniosku o votum nieufności 

dla Rządu, 

b) poci4gania ministrów do odpowiedział- 

ności konstytucyjnej, 
<) interpełowania Rządu, 

d) zatwierdzania corocznie zamknięć ra- 

chunków państwowych i udziełania Rządowi 

absolutorjum. 
e) wykonywania kontroli nad długami 

Państwa, 
Funkcje rzadzenia Państwem nie należą 

do Sejmu. 
Art. 27. Sejm składa się z posłów wybra- 

nych w głosowaniu powszechnem. tajnem, 

równem, bczpośredniem i stosunkowem. 
Kadeneja Sejmu trwa lat pięć. 
Nowe wybory zarządza Prezydent Rze- 

czypospołitej w ciągu 30 dni od rozwiązania 
Sejmu. 

Głosowanie odbędzie się nie później niż 
60-ga dnia po zarządzeniu wyborów. 

W głosowaniu nie biorą udziału wojsko- 
wi, należący do zmobilizowanej części woj- 
ska lub marynarki wojennej. 

Art. 28. Prawo wybierania ma każdy 0- 

hywatel bez różnicy płci, który przed dniem 

zarządzenia wyborów ukończył łat 24 oraz 

korzysta w pełni z praw cywilnych i obywa- 
tełskieh. 
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Państwo określi zadania życia zbiorowego, 
których wykonanie spada na organa Rządu 
lub Samorządu. 

Art. 5. Twórezość jednostki jest dźwi- 
gnią życia zbiorowego. Państwo zapewnia 
obywatelom możność rozwoju-ich wartości * 
osobistych oraz wolność sumienia, słowa i 
zrzeszeń. Granieą tych wolności jest dobi 
powszechne. yv 

Art. 6. Obywatełe winni są Państwu wier- 
ność oraz rzetelne spełnianic nakładanych 
przez Nie obowiązków. 

Art. 7. Wartością wysiłku i zasług oby-. 
wateła na rzecz dobra zbiorowego mierzone 
będą jego uprawnienia do wpływania na 

sprawy publiezne. Ani pochodzenie, ani wy- 
znanie, ani płeć, ani narodowość nie mog: 
być powodem ograniezenia tych uprawnien. 

Art. 8. Praea jest podstawą rozwoju i po- 
tęgi Rzeczypospolitej. Państwo roztaćza о- 
piekę nad praeą i sprawuje nadzór nad jej 

warunkami. . 

Art. 9. Państwo dąży do zespołenia wszy 
stkieh obywateli w harmonijnem współdzia- 
łaniu na rzecz dobra zbiorowego. 

Art. 10. Żadne działanie nie może stanąć 
w sprzeczności z €ełami Państwa. W razie 
oporu Państwo stosuje środki przymusu. 

Prezydent Rzeczygospollie: 
podpisu prezesa Rady Ministrów i właści- 
wego ministra. Akty wypływająće z osobi- 
stych uprawnień Prezydenta Rzeezypośpoli- 
tej (prerogatyw) — nie wymagają kontrasy- 

gnaty. 
Art 15. Prezydent Rzeczypospolitej za 

swe akty nie jest odpowiedzialny. 
Za czyny nieżwiązanie ze sprawowaniem 

urzędu Prezydent Rzeczypospolitej nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności w ok- 
resie urzędowania. 

Art. 16. Wybór Prezydenta Rzeezypospo- 
litej dokonywa się w sposób następu 
Kandydata na Prezydenta Rzeczypo: 
wybiera Zgromadzenie Elektorów, z 
marszałka: Senatu, marszałka Sejmu, prezesa 
Rady Ministrów. pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, generalnego inspektora sił 
zbrojnych oraz elektorów wybranych z: poś- 
ród obywateli najgodniejszych w liezbie 50 
przez Sejm i 25 przez Senat. 

Ustępującemu Prezydentowi Rzeezypos- 

połitej służy prawo, wskazania swego kandy- 

data. 
Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypospo- 

litej z tego uprawnienia skorzysta, wyboru 
Prezydenta Rzeczypospolitej dokonują oby- 
watele w głosowania powszechnem z pom 
dzy dwóch kandydatów: Zgromadzenia Ele- 
ktorów i ustępującego Prezydenta Rzeezy- 
pospolitej. 

Jeżeli ustępujący Prezydeni Nzeezypos- 
politej zgodzi się z wyborem Zgromadzenia 
Elektorów, kandydat Zgromadzenia Elektė 
rów uznany zostanie za obranego na Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Art. 17. Okres urzędowania Prezydenta 
Rzeczypospolitej trwa fat siedem. 

Art. 18, W czasie, gdy urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej jest opróżniony,  tunkeje 
Prezydenta Sprawuje zastępczo marszałek 
Senatu; korzysta on wówczas ze wszystkieh 
uprawnień z urzędem Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej zwiazanych. 

Art. 19. W razie wojny okres urzędowa- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża 
się do upływu trzech miesięcy od zawarcia 
pokoju; Prezydent Rzeczypospolitej osobnym 
aktem, ogłoszonym w gazecie rządowej, wy- 
znaczy wówczas swego następcę na wypadek 
epróżnienia się urzędu przed zawarciem po- 
koju. 

W razie objęcia przez następcę urzędu 

Prezydenta Rzeczypospolitej okres jego u- 
rzędowania trwa do upływu trzech miesię- 
cy od zawarcia pokoju. 

Rząd ` a 
du, może zażądać ustąpienia Rządu lub mi- 

nistra. 
Wniosek taki może być zgłoszony tylko 

podczas sesji zwyczajnej i nie może być gło- 

sowany na posiedzeniu, podczas którego z0- 

stał zgłoszony. { 

Jeżeli za wnioskiem wypowie sie Sejm 
zwykłą większością głosów, a Prezydent Rze 
ezypospolitej w ciągu trzech dni nie odwoła 

Rządu lub ministra, ani też Sejmu nie roz- 

wiąże — wniosek będzie rozpatrzony przez 
Senat na najbliźszem posiedzeniu . 

Jeżeli Senat wypowie się za wnioskiem, 
uchwalonym przez Sejm — Prezydent Rze- 
czypospelitej odwoła Rząd iub ministra, ehy 
ba, że rozwiąże Sejm i zarządzi ednowienie 
Senatu w pełnym składzie. 

Art. 25. Niezależnie od odpowiedzialności 
politycznej przed Prezydentem Rzeczypospo- 
litej i parlamentarnej przed Sejmem, prezes 
Rady Ministrów i ministrowie ponoszą od- 
powiedziainość konstytucyjną przed Trybu- 
nałem Stanu za umyślne naruszenie konsty- 
tueji lub aktu ustawodawczego. dokonane w 
związku z urzędowaniem. 

Prawo pociągania ministrów do odpowie- 
działności konstytucyjnej służy Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej, a także Sejmowi i Se- 
natowi w izbach połaczonych. 

Uchwała izb połączonych, oddająca mini- 
stra pod sąd Trybunału Stanu zapada wię- 
kszością 3/5 głosów przy obecności conajm- 
niej połowy ustawowego składu tych izb. 

Sejm 
Prawo obieralności y obywatel. 

mający prawo wybierania jeżeli ukończył 
lat 30. 

Art. 29. Sesja zwyczajna Sejmu będzie 
otwarta eorocznie najpóźniej w listopadzie 
i nie może być zamknięta przed upływem 
czterech miesięcy, ehyba, że budżet hędzie 
uchwalony w terminie wcześniejszym. 

Sesja zwyczajna może być odroezona na 
dni trzydzieści. Odroczenie na okres dłuższy 
lub ponowienie odroczenia wymaga zgody 
Sejmu. Okresu przerwy, spowodowanej zan 
knięciem lub odroczeniem sesji, nie włieza 
się do biegu terminów, przepisanych konsty- 
tueją dla czynności Sejmu. 

Art 30. Prezydent Rzeczypospolitej wed- 
ług swego uznania może w każdym czasie 
zarządzić otwarcie sesji nadzwycezajnei Sej- 
mu, a uczyni to w €iagu dni trzydziestu na 
wniosek eonajmniej połowy ustawowej liez- 

by posłów. 
Podczas sesji nadzwyczajnej przedmio- 

tem obrad Sejmu mog być wyłąeznie spra- 
wy wymienione w zarządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej, albo we wniosku o otwar- 
cje takiej sesji, zgłoszonym przez posłów, o0- 
raz sprawy, których załatwienia na najbłiź- 
szej sesji wymagają ustawy lub regulamin, 
albo które Prezydent Rzeczypospolitej na 
wniosek prezesa Rady Ministrów lub mar- 
szałka Sejmu uzna za nagłe. 

Art. Posłowie korzystają tylko z ta- 
kieh rękojmi nietykalności, jakieh wymaga 
ich uczestnictwo w praeach Sejmu. 

Za treść wygłoszonych w Sejmie prze- 
mówień lub zgłoszonych wniosków i inter- 
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pelacyj oraz za niewłaściwe zaebowanie sie 
podezas obrad posłowie odpowiadają tylko 
przed Sejmem. 

Jednakże za wystąpienia sprzeczne z tre- 
šeią Ślubowania poselskiego albo zawiera- 
jąee znamiona przestępstwa ściganego z urzę 
du, poseł może być uchwałą Sejmu albo na 
żądanie marszałka Sejmu lub ministra spra 
wiedliwości oddany pod sąd Trybunału Sta- 
nu i orzeczeniem tego Trybunału — pozha- 
wiony mandatu poselskiego. 

Za uaruszenie praw osoby irzeciej pod- 
czas obrad Sejmu poseł może być pociąg- 
nięty do odpowiedzialności tyłko za zezwo- 
leniem Sejmu. 

Art. 32. Posłowie odpowiadają za dzia- 
łalność, nie związaną z uczestnictwem w pra 

caeh Sejmu narówni z innymi obywatelami. 
Jednakże postpowanie karno-sadowe, kar- 

no-administraeyjne lub dyscyplinarne, wszezę 
te przeciw posłowi przed iub po uzyskania 
mandatu ulegnie na żądanie Sejmu zawie- 
szenłu do wygaśnięcia mandatu. 

Bieg przedawnienia w postępowawiu kar- 
nem przeciw posłowi ulega zawieszeniu na 
okres ezasu w ciągu którego postępowanie 
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KONSTYTUCJI 
nie może się toczyć. 

Poseł, zatrzymany w ezasie trwania sesji 

nie z nakazu sądu, będzie na żądanie mar- 
szałka Sejmu niezwłocznie wypuszezony na 
wolność. ч 

Art. 33. Poseł nie może na swoje ani na 
obee imię, ani też w imieniu przedsiębiorstw 
spółek lub towarzystw na zysk. obliczonych, 
nabywać dóbr państwowych, ani uzyskiwać 
ieh dzierżaw, podejmować się dostaw i robót 
rządowych, ani otrzymywać od. Rządu kon- 

cesyj fub innych korzyści osobistych. 
Za naruszenie powyższych zakazów po- 

seł będzie na żądanie marszałka Sejmu fuh 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli oddany 
pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem te- 
go Trybunału pozbawiony mandatu posel- 
skiego i korzyści osobistych od Rządu otrzy 
manych. 4 

Marszałek Sejmu może na podstawie uch- 
wały komisji regulaminowej, powziętej wiek 
вхобе!а 3/5 głosów, udzielić posłowi w posz- 
czególnym wpadku zezwołenia na wejście z 
Rządem w stosunek prawny, jeżeli stosunek 
ten nie jest sprzeczny z dobremi obycza- 
jami. 

  

V. Senat 
Art. 34. Senat jest organem Państwa, 

odzwierciadlającym wolę ełenientów najbar 
dziej ezynnych w budowaniu dobra zbioro- 
wego. 

Senat jako druga izba ustawodawcza, Foz- 
patruje budżet i ustawy uchwalone przez 
Sejm. 

Nadto Senat aarówni z Sejmem, choć bez 
prawa początkowania, bierze udział w roz- 

strzyganiu następujących spraw: 
aj o votum nieufności dla Rządu, 
b) o ustawach zwróconych izbom usta- 

wodawezym do ponownego rozpatrzenia na- 
skutek veto, 

e) o zmianie konstytucji; 
dj o uehyłaniu zarządzeń, wprowadzają- 

cych stan wyjątkowy. 
Art. 35. Senat sklada się ze 130 senato- 

rów, powołanych na okres sześciołetni, w 1/3 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a w 2/3 
w drodze wyborów. Co trzy lata ustępuje z 

VI. 
Art. 37. Aktami ustawodawczemi Są: 

a) USTAWY, 3 
'p) DEKRETY Prezydenta Rzeczpospoli- 

tej. е A - 
‚ Zaden akt ustawoduwezy 

w sprzeczności z konstytuej д 
Art. 38. Prawo iničjatywy ustawodaw- 

ezej służy Rządowi i Sejmowi. Inicjatywa 
ustawodawcza w sprawach budżetu, konłyn- 

gentu rekruta i ratyfikacji umów międzyna- 
rodowych należy wyłącznie do Rządu. 

Sejm nie może bez zgody Rządu uehwa- 
liė ustawy, pociągającej za sobą wydatki ze 
skarbu Państwa, dla których niema pokry- 
cia w badżecie. 

Art. 39. Każdy projekt ustawy, / przez 
Sejm uechwałony, będzie przekazany S€na- 
towi do rozpatrzenia. 

Uchwałę Senatu, odrzuenjucų projekt, 
lub wprowadzającą w nim zmiany — uwa- 
ża się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci 
jej większością 3/5 głosów. 

Art. 40. Prezydent Rzeczypospo!. może 
ciągu 30 dni po otrzymaniu ustawy zwróć 

ja Sejmowi z żądaniem ponownego rozpatr: 
nia, które móże nastąpić nie weześniej, niż 
na najbliższej sesji zwyczajnej. ’ 

. Jeżeli izby ustawodaweze bezwzględna 
większością ustawowej liczby posłów i se- 
natorów uehwalą ponownie ustawę bez zmian 

—Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi jej 
moe i zarządzi ogłoszenie. $ 

Аг!. 41. Ustawa może upowaźnić Prezy- 
denta Rzeczypospolitej do wydawania de- 
krętów w czasie i zakresie przez nią ozna- 
ezonym; upoważnieniem tem nie może być 
objęta zmiana konstytucji. 71 

Art. 42. Prezydent Rzeczypospolitej ma 
prawo w czasie, gdy Sejm jest rozwiązany 
wydawać w razie konieczności państwowej 

+ 

nie możć stać 
  

        

   

każdej z grup połowa senatorów 
starszeństwa powołania. 

Prezydent Rzeczypospolitej może w każ- 
dym czasie zarządzić odnowienie Senatu w 

pełnym składzie. ? 
Art. 36. Prawo wybierania do Senatu 

mają obywatele, którzy w trybie ustawą prze 
widzianym za przodujących w pracy na rzecz 
dobra zbiorowego uznani będą. 

Prawo: wyhierania do pierwszego Senatu 
po wejściu w życie konstytucji mają obywa- 
tele, odzaczeni orderami „Virtuti Militari" 
lub „Krzyżem Niepodległości". 

Prawo piastowania mar,łaiu senatorskie- 
go mają obywatele posiadający prawo wy- 
bieralnośei do Sejmu. * 

"Tytuł senatora jest dożywotni. 
Senator może być powołany ponownie 

do sprawowania mandatu. Mandaty senalo- 
rów wygasają z dniem powołania ieh na- 
stępeów. , 

według 

Ustawodawstwo 
dekrety w zakresie ustawodawstwa państwo 
wego z wyjątkiem: 

a) zmiany konstytucji, * 
b) ordynaeji wyborczej do Sejmu i Se- 

natu, 
€) budżetu, 3 

''d) nakładania podatków i astanawiania 
monopoli, * 

©) systemu monefarnego, 
qgania pożyczek państwowych. 
a i obeiażenia nieruchomego ma- 

jątku państwowego, oszacowanego na kwołę 
ponad 100.009 zł. \ 

Dekrety, oparie na podstawie powyższej, 
będą wydawane na wniosek Rady Ministrów 
i mogą być zmieniane lub uchyłane tylko ak- 

tem ustawodawczym. 
Art. 43. Dekrety Prezydenta Rzeczypos- 

politej mają moe ustawy. Ilekroć konstytu- 
eja lub ustawy dla unormowania poszezegól- 
nej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wy- 
magają ustawy dziedzina ta może b, 
normowana również dekretem Prezy 
Rzeczypospolitej, wydanym w - warunkach 
konstytucja oznaczonych. 

Art. 44. Dekrety, dotyczące organizacji 

Rządu, zwierzchnietwa sił zbrojnych oraz 
organizaeji administracji rządowej, mogą być 
wydane w każdym ezasie, a zmieniane lub 
uchylane tylko przez takież dekrety Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. 
| Art. 45. Zasada powyższa stosuje się od- 
powiednio w przypadku, gdy Sejm przedlo- 
żony mu projekt budżetu w całości ódrzuci z 
tem, że Rząd w ciągu dni 7 od odrzucenia 
przeszie do Sejmu nowy projekt budżetu lub 
prowizorjum budżetowego i że wydatki €zy- 

nione przeż Rząd, według: zeszłorocznego bu- 
dżetu, nie mogą być wyższe w poszezegól- 
nych pozycjach od zaprojektowanych w bu- 
dżecie odrzuconym. + A 

   

   

   

VII. Wojsko 
Art. 46. Wojsko jest siłą obronną Pań- 

stwa, stojącą ma straży bezpieczeństwa i 
praw zwierzehnieh Rzeczypospolitej. 

Wszyscy obywatełe są: obowiązani -do 
służby wojskowej i świadczeń na rzecz ob- 
rony Państwa. 

Art. 47. Prezydent Rzeczypospolitej za- 
rządza corocznie pobór rekruła w granicach 
ustalonego kontyngentu. Zmiana konły; 
tu wymaga akiu ustawodawczego. 

Art. 48. Prezydent Rzeczypospolitej wy- 
daje dekrety w zakresie zwierzehnietwa sił 
zbrojnych, a w szezególności określi dekre- 

VIII. 
Art. 49. Sądy wymierzają sprawiędliwoś 

w imieniu Rzeczypospolitej. Przez wymiar 
sprawiedliwości sądy strzegą ładu życia 
zbiorowego i kształtują moralność społeczeń- 
stwa. 

Sędziowie są w sprawowaniu Swego urzę 
du sędziowskiego niezawiśli. 

Orzeczenia sądowe nie mogą być zmienia- 
ne, ani uchylane przez inne organa władzy. 

Sądy nie mają prawa badać ważności ak- 
tów ustawodawczych, należycie ogłoszonych. 

Art. 58. Sędziów mianuje Prezydent Rz 
czypospoliiej, jeżeli ustawy inaczej nie sta- 
nowią. 

Sędzia może być złożony z urzędu, za- 
wieszor w urzędowaniu, przeniesiony na 
inne miejsce lub w stan spoczynku, wbrew 
swojej woli, jedynie mocą orzeczenia sado- 
wego i tyłko w przypadkach, ustawą prze- 
widzianych. 

Zasada ta nie dotyczy przypadku. gdy 

przeniesienie sędziego na inne miejsce u- 
rzędowania lub w stan Speczynku jest wywo 
łane zmianą w ordynacji sądów, postanowio- 
ną przez akt ustawodawezy. 

Prezesi sądów mogą być 
organizacją przenoszeni do 
na stanowiska sdziowskie. 

Art. 51. Nikt nie może być pozbawi 
sądu, któremu z prawa podlega, ani k. 
ny za czyn, przez prawo niezabroniony, ani 
też zatrzymany bez nakazu sądu dłużej, niż 

48 godzin. 

Sądy wyjątkowe są dopuszezałne tyłko w 
przypadkach, przewidzianych w ustawie. 

Ustawy przeprowadzą zasadę, iż od kar- 
nych orzeezeń władz administracyjnych w 
I-szej instancji, służyć będzie prawo odwoła- 

nia do sądu. 

   

   

          

    awet poza re- 
sądu wyższego 

   

  

Powołuje się: 
jajwyższy do spraw sądowych: 
karnych, 

  

a) Sąd 
cywilnych 

b) Najwyższy Trybunał Administracyjny 
do orzekania o legalności aktów administra- 

     

cyjnych, oraz 

©) Trybunał Kompeteneyjny do rozstrzy- 

gania sporów o właściwość między sądami 
a innemi organami władzy 

Odrębną organizację sądów wojskowych. 
ich właściwość, tok postępowania oraz pra- 
wa i obowiązki ezłonków tych sądów, okre- 

ślą ustawy 
Art. 53.) Do orzekania w sprawach mi- 

  

  

tem organizację naczelnych władz wojskó- 
wych, oznacz. - w nim sposób kontrasy- 
gnowania aktów wydawanych przez siebie, 
jako 'zwierzehniku sił zbrojnych. 

Prezydent Rzeczypospolitej postanawia o 
użyciu sił zbrojnych dą obrony Państwa. 

W razie mianowania naczelnego wodza. 
prawo dysponowania siłami zbrojnemi prze- 
chodzi na niego. ‚ " 

Za akty, związane 7 dowėodztwem, naczel- 
"y wódz odpowiada przez Prezydeniem Rze- 
czypospolitej, jako zwierzchnikiem sił zbroj- 
nyeh. Е 

Sądy 
nistrów, senatorów i posłów, pociągniętych 
do odpowiedzialności konstytucyjnej, — po- 

   

  

   

  

wołuje się Trybunał Stana, złożony z pierw- 
szego prezesa Sądu Najwyższego, jako prze 
wodnieząeego oraz 6 sędziów. 
Sędziów Trybunału Stana i ich zastęp- 

eów powołuje na okres 3-łetni Prezydent 

Rzeczypospolitej z pośród sędziów sądów 
powszechnych, przedstawionych w liezbie 
podwójnej w połowie przez Sejm, w połowie 
przez Senat z równomiernem uwzględnieniem 
kandydatów każdej z izb ustawodawczych. 

IX. Administracja Państwowa 
Art. 54. Administracja państwowa 

służbą pabliezną. 
Jej organami są: a) administracja rzado- 

wa. b) samorząd terytorjalny, e) samorząd 
gospodarezy. S 

Art. 55. Da cełów administraeji ogólnej 

Państwo będzie podzielone pod wzęłędem 
terytorjalnym na obszary administracyjne, a 
mianowieie: województwa, powiaty oraz 
gminy miejskie i wiejskie. 

Podział na województwa określi ustawa: 
podział województw na powiaty, a powiatów 
na gminy, określą rozporzadzenia Rady Mi- 
nistrów. 

Gminy miejskie mogą, w warunkach 07- 
naezonych ustawą, otrzymać w zakresie ad- 

ministracji ogólnej uprawnienia powiatu 
lub województwa grodzkiego. 

Art. 56. Organizację administracji rza- 
dowej określa dekret Prezydenia. Rzeczypo- 
spolitej. й 

Art. 57. Stosawnie do pędziału Państwa 
na obszary administracyjne, powołuje się 

X. Kontrola 
Art. 59. Do kontiroń pod względem П- 

nansowym gospodarki Państwa oraz zwidz- 
ków publiczno-prawnych. badania zamknieć 
raefunków Państwa, przedstawiania Sejmo- 
wi coroeznie wniosków o absolutorjum dla 
Rządn — powołuje się najwyższą Izbę Kon- 
trofi, opartą na zasadzie kolegjalności i nic- 
zawisłości ezłonków jej kolegjum. 

Najwyższa Izba Kontroli jest niezależna 

Xi. 
Art. 60. W razie zagrożenia Państwa z 

zewnątrz, jak również w razie rozrachunków 

wewnętrznych lub rozległych knowań o cha 
rakterze zdrady stanu, zagrażających ustro- 
jowi lub bezpieczeństwu państwa, albo hez- 
pieczeństwu obywateli — Rada Ministrów 
za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
zarządzi stan wyjątkowy na obszarze całego 

Państwa, lub części zagrożonej. 
Zarządzenie takie będzie przesiane 

Sejmu w ciągu siedmiu dni od ogłoszeni 
Jeżeli Sejm jest rozwiazany, zarząd 

jest 

    

  

   

    

do    

        
żone nowoobranemu & 

posiedzeniu. 
" Sejm może zażądać uchylenia zarzasłze- 
nia. Wniosek taki nie może być wany 
na posiedzeniu. podezas którego został zgło- 

szony. 
Jeżeli Senat wypowie się za uchwałą Sej- 

mu — Rząd niezwłocznie uchyli zarządze 
Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje Rza 

dowi prawo zawieszenia na czas trwania { 
go stanu swohód obywatelskich 

ność korzystania z uprawnień sze: 

XII. - Zmiana 
Art. 62. Zmiana konstytucji może hyć 

dokonana z inicjatywy Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Rządu lub 1/4 ustawowej liczby 
posłów. 

Winiosek postawiony przez Prezydeuia 
Rzeezypospołiiej może być głosowany tylko 
w całości i bez zmian lub ze zmianami, na 
które Rząd imieniem Prezydenta  Rzeczypo- 

            

    

   

do urzeczywistnienia zadań administracji 

państwowej w zakresie potrzeb miejscowych 
samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny. 

Nadzór nad działalnością samorządu spra. 
wuje Rząd przez swoje organa lub przez 0r-. 
gana samorządu wyższego stopnia. 

Art. 58., Dla poszczególnych dziedzin ży- 
cia gospodarczego powołuje się samorzad 

gospodarczy, obejmujący iz. rolvicze, prze 
mysłowo-handlowe,  rzemieślaieze, pracy. 

wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia pu- 

bliezno-prawne. я 

Do rozważań zagadnień, dotyczacych ca; 
łokształtu życia gospodarczego, opiniowania 
o projektach ustaw gospodarczych, tudzież 
harmonizowania poczynań w poszezególnych 
gałęziach gospodarstwa narodowego —, mo- 
że być ustawi powołana naczelna izba & 

  

    

   

   
N r nad działalnością samorzadu 405- 

podarczego sprawuje Rząd przez powołane 

do tego organa. 

Państwowa 
od Rządu. 

Prezydent Rzeczypospołitej mianuje i od- 
wołuje prezesa Najwyższej lzby Kontroli a 
na jego wniosek i z jego kontrasygnaty. mia- 
nuje i odwołuje członków jej kołegjam. , 

Prezes Najwyższej łaby  jqontroli jest 
za sprawowanie swego urzędu osdpowiedzial- 
ny według zasad, ustalonych dła odpowie- 
dzialności ministrów. 

$tan zagrożenia Państwa 
przewidzianych ustawą 0 słanie wyjstko- 
wym. 

Art. 61. W razie konieczności użycia sit 

zbrojnych do obrony Państwa Prezydent 
Rzeczypospolitej zarządzi stan wojenny na 
obszarze cułego Państwa łub jego części. 

  

    

  

Podezas trwania stanu wojennego Pre- 
zydent Rzeczypospołitej ma prawo Вех upo- 
wążnienia izb ustawodawezych, wydawać 
dekrety w zakresie ustawodawstwa państwo- 

wego z wyjątkiem zmiany konstytucji prze- 
dłużyć kadencję Sejmu do czasu zawaręta 

pokoju oraz otwierać, odraczać i zamykać 
sesje Sejmu i Senatu w terminaeh dostoso- 

wanych do potrzeb obrony Państwa, jak ró- 

wnież, powoływać do rozstrzygania Spraw 
wehodzac w zakres działania izb usta- 
wodawe h Sejm i Senat w zmniejszonym 

składzie wyłonionym przez te izby Ww głoso- 

waniu stosunkowem. 
-МУ ezasie trwania stanu wojennego Rząd 

korzysła z uprawnień, przewidzianych usta- 

wą o stanie wyjątkowym, a nadto z upra 
nień szezególnych, określonych ustawą o 

stanie wojennym. 

Kanstytucji 
spelitej wyrazi zgodę. 

Ustawa zmieniająca kosistytueję z inieja- 
tywy Prezydenia Rzeczypospołitej, WYMAaSA 
zgodnych uchwał Sejmu i Senatu. powziętych 
zwykłą większością głosów; z iniejatywy zaś 
Rządu łuh. Sejmu zgodnych uebwał, powzię- 
tych większością ustawowej Hiezby posłów. 

» 

  

    

        

  

  

      

   

   

   
     

XIII. Dziedziny nieobjęte zmianą Konstytucji 
Art. 63. Art. 99, 109, 118 1 120 konstytucji 17 marea 1921 r. zachow 

  

SWĄ AtOtC. 

  

Po uchwaleniu przez Sejm nowei 
konstytucji. о8 129 

Dnia 27 b. m. do płk. Sławka przy- 
było wiele osób ze świata politycznego 
i społecznego, aby złożyć na jego rę- 
ce gralulacje z powodu uchwalenia 

przez sejm nowej konstytucji. 

Ze wszystkich stron kraju napły- 
wają liczne listy i depesze. manifestu- 
jące radość społeczeństwa z powodu 
uchwały Sejmu. 

Obradujący w Warszawie 
rejentów apelacji warszawskiej, 
ków i sympatyków BBWR na 
pie swych obrad wyraził radość 
wodu uchwalenia konstyłucji i 

zjazd 
człon 
wste- 

z po- 
przez 

     

*REWIZJONIZM.- 
W poszukiwaniu... czego?.... Praw - 

dy integralnej c ensacji? W chęci 
sprostowania | ywych, utrwało 
nych pojęć, zniszczenia szkodliwych 
legend, by siebie zareklamować meto- 
dą Herostraiesa czy Aleybiadesa, czy 
dla celów pedagogicznych? 

"Wszystkie te powody i kilka in- 
nych zapewne. znajdziemy w poczy 
naniach historyków i badaczy archi 
wów wydobywających najaw zwykle 
ujemne strony jakichś wielkości by 
swe imię obok umieścić, by zepchnąć 
z jakiejś wyżyny coś, czy kogoś, uwa 
żanego przez naród za wielkiego i pod 

się samemu na „pomnik chw: 
ą rewizje konieczne i dodatnie. 

są uzdrawiające chorobliwe objawy 
kultu lub powracające do należnej 
czci są autoreklamiarskie a w wię- 
kszości sprawiają pewien zgrzyt niby 
łamanie pamiątkowego sprzętu, do 
którego oko przywykło a przyzwyczi 
jenie przywiązało. Bywa że tak dalece 
przywiązanie to sięga, iż najoczywi- 
stsza niemiła prawda nic nie zmieni. 
przesunie się jak cień po danej osobie 
czy kompleksie zdarzeń, i z pod rewi” 
Ji krytycznej wyłoni znów fałszy- 
wy. ale bardziej uroczy, bardziej do 
sentymentów przemawiający obraz, 
utrwalony w pieśni i powieści, w uczu 
ciach narodu, który nie daje sobie 
wydrzeć raz urobionej wiekami pojęć 
posłaci, choćby sto: dokumentów 
twierdziło, że jest czy raczej była ia 

    

  

    
     

   

      

    

    

    
   

   

  

  

  

  

na niż”chce vox populi. 
Przytem te stosy dokumentów!?.. 

Wiełkie nieba!... Nietylko te dawne, 
pisane poniewczasie. w drugiem i 
trzeciem pokoleniu. bezkarnie stron- 
nieze. przesiąknięte nadmiernem u- 

wielbieniem lub tradycyjna polską 
niechęcią do wielkich charakterów, 
spisywanie z ustnych relacyj. celowo 
przedstawiające fakty wedle jakichś 
potrzeb. tak jak to dogadzało komuś. 
czy mają one integralną wartość? 

     

   

        

    
Sprzeczne wszak bywają. tak jak 1 

dziś nawet, kiedy dokumenty s le 
kontrolowane. fakty ustalone. Przy- 
pomnijmy sobie ileż momentów w 
czasie wojny; w sprawach Legjonów. 
przedstawiało się różnie różnym М 

dziom. ktėr: w swoistem zabarwie 

niu i wedle swych przekonań opisywa 
li. w zupełnie sprzeczny sposób? Czy 
nie były biegunowo sprzeczne poglądy 

  

    

na dowódców: Hallera. Dowbór- 

Muśnickiego. Szeptyckiego? Na po- 
lityków jak Dmowski,  patrjotów 

  

jak Paderewski? Czy historyk p 
cy za lat dwieście o naszych czasach 
będzie tak bardzo pewny jak to bv- 
ło i jakiej wartości ludzie budowali 
Polskę. wobec tak krańcowo sprzecz- 
nych zdań o nich? Zaważy jedyni? 
ilość i jakość świadectw, a niezachwia 
ną chwałę osiągnąć może tylko wyj 
kowych zasług bohater narodowy 

Wódz. 

Doprawdy. doprawdy, rozstrzyga 

  

powstanie złożył hołd jej twórcom. 

Związek Strzelecki na całym ob- 

szarze Rzeczypospolitej organizuje 
obchody i pogadanki, które maja na 
cela uświadomięnie szerokich Tzesz 
młodzieży  strzełeckiei o doniosłen 
dla - państwa: znaczeniu  uchwałenia 
nowej uslawy konstytucyjnej: 

Komenda główna Żwiązku Sfrze- 
leckiego opracowała | szczegółow » 
wskazówki dla strzeleckich instruk- 
torów oświatowych, którzy z ramie- 
nia Sl *a prowadzić będa Szeroką 
akcję uświadomienia społeczeństwa 
o nowej konstytucji. (Iskra). 

  

   

      

spory uczucie ogółu... miłość narodu 
wybacza błędy. jeżeli były. pamięta 

wielkie, mądre czy bohaterskie czyny, 
tnie chce nic wiedzieć o ścisłej anali 
zie postępków i zdarzeń. Ofenzywa 
hadaczy upada bezsilna. 

Oczywiście. gdy chodzi o postacie 
mniej popularne, rewizjonizm 'i od- 
sławienie na właściwe miejsce w Pan 
teonie narodowym lub nawet wygna- 
nie z niego'udaje się łatwiej. 

Naród polski, z powodu ogromnej 
połaci ojczyzny leżącej pod zaborami. 
które do szperań i zaimteresowań hi 
storycznych z przeszłości polskiej nie 

zachęcały. a owszem utrudniały te za 

jęcia. pozostawił odłogiem mnóstwo 

postaci, epok, i zdarzeń, przyjmując 

pochopnie wszystko, co mogło pod- 
i i pokrzepić ducha. przedstawić 
rzeszłość w dodatniem świetle i do- 

ść tem bardziej potwornej niespra 
wiedliwości. dokonanej na '/ Polsce i 
Polakach. Naród w niewoli nie mógł 
nie chciał przyznać się do pewnych 
win, musiał znaleźć oparcie o niew- 
zruszony bronz pomników chwały. 

Ai taki nie ujdzie starań pomniej- 
szania. przypomnijmy „badania“ 
Skołkowskiego nad Kościuszką. a w 
Ameryce co piszą dziś o Kolumnie ; 
Washingtonie. 

Dziś oczywiście ten wzgląd nic 

ma znaczenia. Zrównaliśmy się w pra 

wach z innemi narodami, nie na prze 
szłości, ale na teraźniejszości, na he- 
roizmie ostatnich walk o wolność n.o 
żemy się oprzeć, z nich czerpać siły i 
mieć źródło dumy narodowej. w pa 
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Człowiek nieznany, 
a człowiek znany. 

  

    

Są łudzie wielcy umysłem i pra 
Którzy dziełami, swemi. świat. boga 
Lecz jak te czynią, nikt z ludzi nie 
Bowiem swą wielkość wykuwają w 

Lecz są i tacy, którym własny 02 
Nadaje pracy i zi 
1 którzy sądzą 
Potrafią zdob, 

2 Henryk Zbierzchowski. 

Noworoczny artykuł w „Gazec ie 

Pelskiej“ wielce zasłużonego dla Wi!- 

na i prowincji W. Hulewicza p. t 

„Człowiek nieznany znalazł żywy 

oddźwięk w prasie. Ukazał się sze 

reg artykułów nie tyle polemizują- 

cych, ile rozstrząsających dany temat. 

który swą treścią jest bardzo obszes- 

ny i głęboki. 

— Chodzi o człow 

go, — miestrudzonego, 

cownika społecznego prowincji 

pamoc dla niego ze strony silnych lu- 

dzi czynu stolicy i wi ch miast 

Pomocą taką ma być akcja odczy- 

towa. organizowana przez lite ratów. 

publicystów. akcja, którą „podeprze 

z entuzjazmem człowiek nieznany, 

<wiadomy obywatel z prowincji”. 

Prowincja jest serdecznie wdzię- 

czna p. Hulewiczowi za ten głos. któ- 

ry swym nurtem porusza głębsze wo- 

dy i zatacza szersze kręgi, docierając 

do istotnych wartości najbardziej od- 

dalonych komórek prowincjonalny ch. 

Głos ten powinien otw orzyč lamų, Z |- 

mykająca dopływ żywołtnej ene gji 

w rozmaitych posłaciach, idącej Z 

większych ośrodków dla pracowni 

ków społecznych prowincji. gdyż jest 

to koniecznie potrzebną odżywką dla 

ia koteryjnego prowin- 

   

nieznane- 
zarego pr 

io 
        

  

  

  

  

  

  

     marazmu 
cji. 

  

Opierając się na końcowym uste- 

pie artykułu p. Hulewicza, w którym 

po bratersku wyciąga silną dłoń i do- 

daje otuchy człowiekowi nieznanemu 

mówiąc: „pamiętamy o Tobie, chce- 

my Ci pomóc. bo Twoja praca jest 

ważna. niezwykła. przez swoją zwy- 

kłość, praca naprawdę państwowo- 

twórcza”. pracownik na prowincji 

przyjmuje tę dłoń i prosi o pomoc. 

> chodzi tu o usuwanie kami*- 

ni. które, jak słusznie twierdzi p. Hu- 

       

    

      

łewicz „roją się na jego drodze, bo 

społecznik budując, musi sam usu- 

wać przeszkody. gdyż wówczas 

gmach będzie pewniejszy i trwalszy. 

Lecz trudności w pracy człowieka 7 

prowincji są rozmaitego rodzaju: Są 

takie. które można przekuć na szła- 

chetniejszy kruszce, są bagna. któ- 

rym sam nie poradzi. 

Stworzeni jesteśmy do walki. Czło- 

wiek nieznany prowincji stale bez wy 

tchnienia walczy na szańcu i jeżeli gi 

nie. to'nie na polu szlachetnego boju 

lecz zabija 40 gnojowisko warchol- 

stwa i chamstwa, — czego jest naj- 

najwięcej na prowincji, gdyż tutaj 

jak na dzikich polach szczególnie swo 

-bodnie występuje niestety dolychczas 

niesłabnącć. a. ostatnio nawel wzma- 

gające się ..hułaj-dusza bez kortusza”* 

człowieka znanego, — znanego w zaa 

czeniu wysuwania się na pierwszy 
płan dla ambicji osobistej i pychy. 

brutalnej pewności siebie. rozpycha- 

nia się pi ściami zapomocą stanowi- 

ska, lub innych „sił wyższych” i z bar 

dzo głośnej pracy, polegającej na prze 
myślnem systematycznem rujnowa- 
niu cudzej roboty, byłe interes szedł. 

byle był ruch i rózgłós o nim szerzo- 

ny przez niego i zależnych od niego 

łudzi. — Ten człowiek znany. czując 

się zawsze panem sy tuacji, gdyż siła 

jest po jego stronie, pomiata i gardzi 

człowiekiem nieznanym i najczęściej 

ua gruzach pracy tego ostatniego bu- 

duje dla siebie podstawę do karjery, 

ujście dla własnej anibicii. 

    

  

  

  

  

      

że dobrze się 
czy innem 

Bo trzeba wiedzieć. 
„dzieje w Białymstoku. 

staciach ż 
sągowe Ž 
światła prawdy. 

Jak nowochrzczeńcy. jak neofici 
religji prawdy, rzuciliśmy się więc do 
odrzucanie legend. do odbarwiania 
i odbronzowiania. Nie odbywa się to 
bez cierpień. polemik i sporów. nie zu 
pełnie też dziś się to zaczęło, tylko 
dziś śmielej sobie poczyna.gdyż pe 
cie swej wartości posiadły daleko 
sze warstwy niż przed wojną. pr 
tem poczucie odpowiedzialne $ 
żące na jedynej warstwie oświec onej 
w dawnej Polsce, to jest jej sprawa 
i ŚRakolzita się z nią wstydliwie, a 
dziś do głosu i krytyki przyszły cle- 
menty. które nie są skrępowane temi 
zobowiązaniami patrjotycznemi i kia 
sowemi. owszem, dochodzą do histor- 
ji budowanej przez warstwę szlachee 

ką niejako z boku. i sądzą jakby nie 

swoje sprawy, nie chcą nie taić „dla 

honoru domu*. Zabór austrjacki. swo 

   jących wśród nas mieć po 
8 nie obawiające się 

    

     

  

    

bodniejszy naukowo i narodowo. ina 
jacy dostęp do magnackich i rządo: 

po   ch archiwów, niejedną rewizję 
ć przeprowadził. Dość wspomni 
awę biskupa św. Stanisława Turzy 

my-Szczepanowskiego, omawianą 
przez historyka, prof. Wojcieriów 
skiego. na początku stulecia. Polemi 
zowali z nim dr. Kętrzyński. W. Czer 
mak, A. Prochaska, Wyspiański zen- 

jalnem odczuciem poety, tem wży 

ciem się w historję. które było leih 

mołiwem jego twórczości, ujął może 
najtrafniej spór króla z księciem ko 
ścioła. i w wyniku „factum św. Stani 

  

    

    

   

    

   

Grodnie, gdzie ludzi nieznanych jest 
garść, gdzie mogą oni stworzyć nie- 
uświadomiony często blok, czuć się 
siłą i walczyć z nieuspołecznieniem. 

Cóż ma robić człowiek nieznany 
na głuchej prowincji, gdzie jest sam 
na pustyni, otoczony zgrają dzikich 
zwierząt i i poreSĘ tak T GHNBO: 

  

wywać Žas bez soków SA 
ralnych glebę, aby wydała plony. 

lleż to jest takich placówek, które 
ludzie dobrej woli zmuszeni zostali 
opuścić po żmudnej pracy wydającej 
owoce. zwałczeni przez ludzi zna- 
nych. 

Więc jaka ma to być pomoc dla 
tych cichych, nieznanych pracowni: 
ków. — Człowiek nieznany nie potra- 
fi walczyć bronią — idzie Śladem 
Chrystusa, wierząc w najskuteczniej- 
szą broń: miłość i przebaczenie. — 
Droga długa i ciężka. 

Historja nam dała wyprawy krzy- 
žowe i rycerzy niezłomnych. Mamy i 
teraz w obozie pracy społecznej kru= 
cjaty i rycerzy błędnych walczących 
z odwagą ze złem. 

Wilno ma organizacje oraz posz- 
czególnych ludzi, którzy z. podziwu 
godną cywilną odwagą rzucają w 

twarz ludziom małym, podłym wez- 
wanie do walki w szrankach uczciwoś 
ci i dobra społecznego. Zapasy toczą 
się głównie: o Wilno i dla Wilna. 
Niechże ci dobrzy i odważni ludzie 
przerzucą swą walkę ze złem na pro- 
wincję. Wówczas sama obawa przed 
temi obrońcami uciśnionych zmusi 
ludzi znanych do subordynacji społo- 
cznej. podporządkowania się dobra 
ogólnemu. 

Jak może wygłądać w tej formie 
praca społeczna ma prowincji niech 
świadczą o tem te nieliczne ośrodki 
gdzie istnieje już w rozmaitej postaci 
opieka nad człowiekiem nieznanym. 
A że takie szczęśliwe. choć nieliczae 
tereny pracy społecznej są, mogą i 
powinni zaświadczyć o tem sami pra 
cownicy zapomocą trybuny praso- 
wej, bo o wystąpieniu przeciwnem. 
oskarżającem miejscowe społeczeń- 
stwo, wśród tego pokroju łudzi nie 

może być mowy. 

  

   

  

A. Dobrzański. 

RU. REN AR мЛЕЬ EN S AS 3 

KURJER SPORTOWY. 
Mistrzostwa łyżwiarskie Wilna. 

Wczoraj mieliśmy na 
M. K. W. F. na Łukiszkach pierwsze 
zawody łyżwiarskie o. mistrzostwo 
Wilna. 
Zawody zgromadziły sporo widzów 

Zainteresowanie było znaczne. ale ca- 
łe niesczęście, że strona organizacy |-. 
na zawodów nie stała na odpowied - 
nim poziomie co w dużej mierze wpły 
nęło na całokształt imprezy. 

Zawody sportowe trzeba umieć do 
brze organizować. Nie jest. to rzeczą 
tak łatwą jak się wydaje. Łyżwiarze 
nasi powinni jeszcze wciąż się uczyć. 
a uczyć się mogą od narciarzy, lekko- 
atletów, czy chociażby tenisistów. 

Poziom zawodów był słaby. Wyści 
gi — ło śmiech mówić — wiadonwo 
pierwszy raz. Czasy są kompromi- 
tujące. W dużej mierze wpłynął sam 

  

  

ślizgawce tor, który wynosił tylko 130 metrów. 
Z wyścigowców wyróżnili się Dow 

nar-Zapolski i Gotowski. 
W . jeździe popisowej panów pierw- 

sze miejsce zajął Brewiński przed I.u- 
barskim i Doborzyńskim. 

Wśród pań oczywiście mistrzynią 
zestała H. Ławrynowiczówna. Rywa- 
lek ona wogóle nie miała żadnych. 

Dla zachęty organizatorom można 
powiedzieć, że trzeba częściej organi- 
zować zawody, to wówczas i żawodni- 
ków będzie więcej i sami organizato- 
rzy zdawać będą egzamin z pomyśl 
niejszym wynikiem. 

Jakoby w najbliższej 
mają do nas przyjechać 
Czech. 

Zainteresowanie łyżwiarstwem ż 
każdym dniem wzrasta. 

przyszłości 
łyżwiarze 

Przesunięcie terminu mistrzowstw 
narciarskich. 

Na ostatniem zebraniu zarządu O. 
Z. N. postanowiono termin 
strzostw narciarskich Wilna przesu- 
nąć z pierwszych dni lutego. aż na o- 
statni tydzień łutego. Powodem prze- 
sunięcia jest brak Śniegu. 

Mistrzostwa narciarskie Wilna od- 

    
  

Słynny aśnik  Rigoulot, uchodząc 
dotąd za „najsilniejszego człowieka świa 

mi-. 

„będą się w dniach: 22 luty — bieg 30 
„klm., 24 luty — biegi 18 klm. pań. 

8 klm. i junjorów, a 25 lutego odbę- 
dzie się konkurs-skoków. 

W zawodach tych, startować będa 
Łotysze. : 

  

Žv 

„ta“ zostal zwyciężony w Paryżu przez Dana 
Koloff'a. 

Śledztwo w sprawie mordu przy nl. Beliny. 
Władze  polieyjno-śledcze w poszukiwa- 

niu sprawców zamordowania ś. p. generała 
bryg. Zygmunta Henryka Rynkiewicza uży- 

ły wszelkich dostępnych Środków. M. in. w 
ciągu noey przeprowadzono szereg wypa- 
dów do spelunek  najniebezpieezniejszych 
przestępców, zdolnych do „mokrej* rohoty. 
Szereg podejrzanych zatrzymano. 

Połknął 
W sobotę wieczorem do policji zgłosiła 

się mieszkanka Wilna Stanisława Małachow- 
ska (ul. Uniwersytecka 5) z meldunkiem, że 
została okradziana. Zginęło 85 zł. gotówką, 
srebrny zegarek, pierścionek oraz. wartoś- 

eiowy brylant. 
Na miejsce wypadku niezwłocznie udali 

się fuukejonarjusze policji. Kradzieży doko 
nano niedawno i, jak wynikało. z okolieznos 
ci, złodziej został spłoszony, było więc możli. 
we, że ukrywa się gdzieś wpobližu, 

Przeszukano klatkę schodową i istotnie 
w eiemnym kącie znaleziono znanego policji 
zawodowego złodzieja Piotra Szukiela, zam. 
przy ulicy Łokieć 3. 

Szukiela zatrzymano. W drodze do ko- 
misarjatu Szukieł coś wyrzucił z kieszeni. 
Był to wytrych. ъ 

W chwili gdy zatrzymany znalazł się na 
klatee sehódowej trzeciego komisarjatu P. P. 
gdzie miała być dokonana osobista rewizja, 

Zatrzymanych skierowano do wydziału 

śledczego, gdzie jeszeze w ciągu noey byli 
szezegółowo badani, Wyniki badań trzymane 
są w tajemniey. 

Prawdopodobnie dzisiaj przybędzie do 
Wilna rodzina zamordowanego, która zaj- 
mie się pogrzebem. (e) 

brylant. 
wyciągnął nagle z kieszeni jakiś przedmiot i, 

zanim któryś z posterunkowych zdołał mu 
przeszkodzić, włożył do ust i przełknął. 
Przyszło to mu z trudnością. 

Na pytanie posterunkowego co przełknął, 
Szukiel odpowiedział: 

— Otrulem sięt 
Do komisarjatu wezwano pogotowie. le 

karz stwierdził, że nawet mowy o zamachu 

samobójczym być nie może. Wówczas do- 
piero wyjaśniło się, że Szukiel, cheąe pozbyć 
się dowodu kradzieży, połknął skradziony 
kamień. 

W ezasie rewizji znałeziono u złodzieja- 
szka skradzioną gotówkę. Brak było nato- 
miast zegarka, pierścionka, oraz kamienia, 
który znalazł „bezpieczny sehron* w żołąd- 
ku. 

Szukiela przewieziono karetka pogotowia 
ratunkowego do szpitala żydowskiego. Przy 
łóżku jego ustawiono posterunek policyjny. 

„Reemigrantki” grasują. 
W Wilnie znowu ukazały się dwie oszust 

ki, które, podając się za reemigrantki z Fran 
cji, zatrzymują naiwnych i pod pretekstem 
wymiany waluty, dokonują oszustw. 

sława” 
pstwo biskupa. 

mianowicie polityczne przestę 
(za co król go kazał 

počwiartowač). nie zostało murowa- 
nie dowiedzione. Śmiałością nielada 
było ze strony doskonałego publicy- 
sty Jezuity, ks. Urbana zdemaskowa- 
nie Makryny Mieczysławskiej, rze- 
komej męczennicy za Unję. pupiłki 
O. O. Zmartwychwstańców, babiny. 

  

która narobiła niebywałęgo hałasu w 
Paryżu. koło 1847 r. 4łatchnęła Sło- 
wackiego do rzewnego wiersza opie 
wającego jej niedole, oszukała tak su 
rowych ludzi jak ks. Jełowickiego i 
ks.  Semeneykę. cała emi: 8 

dwóch papieży i żyła jak relikwja. 
do czego żadnego nie miała prawa. 
Nielada rewizjonizmem było dzieło 
Korzona o Sobieskim (Dole i Niedole!. 
nie mówiąc o 7 ce Waliszewskiego 
„Marysieńka, która już tylko ujem- 
ne strony bohatera narodowego przed 
stawiała. Pamiętamy dobrze o Kacz- 
kowskim. konfidencie policji aust*- 
jeckiej, przykre rewelacje Boya-Że- 
leńskiego o Mickiewiczu. chociaż te 
ostatnie należą właściwie do innej ka 
tegorji rewizjonizmu. odkrywającego 
tylko nowe strony życia wielkiego 
człowieka, bez zmienienia Jego warto 
ści i znaczenia. a przeciwnie, wzbo- 
gacając jego indywidualność nowerii 
właściwościami. jak w tym wypadku 
ludzką. arcyludzką, a przecież niesa- 
mowitą hisłorja z Xawerą Deybel. 

Ostatnio. w Przeglądzie Powszech- 
nym. J. Dąbrowski. na podstawie met 
ryk. dokumentów w archiwach wę- 
gierskich. ustala sensacyjną rewelac- 

  

   

  

  

    

    

Kolejną ofiarą „reemigrantek* padła 
wezoraj Miehalina Kuleszowa, zam. przy ul. 
Konarskiego 13. Przechodząc ul. Zawalną, 

RADJO 
WILNO, 

PONIEDZIAŁEK, dnia ' 29. stycznia 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. dom. 11.40: 
Przegląd prasy. 11 Utwory Czajkowskie- 
go (płyty). 11.57: Cz. 12.05: Utwory L.is 
ka operetkowa (pi 12.55: Dzien. . poł. 
ta (płyty). 12:30: Kom. meteor. 12.33: Muzy- 
15.10: Prog. dzienny. 15.15: Walka o szkołę 
polską zagranicą. 15.25: Wiad. o eksporcie. 
15,30: Giełda roln.: 15.40: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 16.10: Z arcydzieł oper fran- 
cuskich — płyty. 16.40: Francuski. 16.35: 
Recital fortepionwy. 17.30: Pieśni. 17.50: 
Program na wtorek i rozm. 18.00: „Zatarg 
polsko-czeski o Šląsk w r. 1919“ — odczyt 
18,20: Muzyka salonowa. 19.00: Z litewskich 
spraw aktualnych. 19.16: Codz. odc. pow. 
19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. kom. 

„sportowy. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: Myśli 
wybrane. 20.02: Koncert. 21.00: Feljeton li- 
teracki. 21.15: D. c. koncertu. 22.00: Muzyka 
tan. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka tan. 

ALAIN TITAN LSAS 

Państwo buduje się pracą 
a broni krwią. 

IDO TNT RITA е ДТУ 

trzymana została. przez dwie kobiety, które 
zapronowały jej sprzedaż 50 franków na 
bardzo dogodnych warunkach: za 6 zł. 

P. Kuleszowa uległa pokusie. 
Gdy .„reemigrantki* ulotniły się jednak, 

niewiasta stwierdziła, iż zamiast 50-franko- 

wej monety otrzymała 50 kopiejek earskich. 

1934 r. 

  

       

    
    

  

    

wpobliżu Rynku Drzewnego Kułeszowa za- Poszła więc ze skargą do policji. (e) 

ję: wiek królowej Jadwigi, a to stwiec 
dzenie znów burzy niejedną legendę i 
stawia przed oczy inny może jeszcze 
żałośniejszy los małej królewny, niż 
przywykliśmy znać i o nim uczyć. 
Mianowicie: że przybywając do Po!- 
ski, to biedactwo, objekt handlu dyvp- 
lcmacji domu» Andegawenskiego. 
miało wszystkiego dopiero 10 lat! A 
gdy się działy owe z Wilhelmem tra 
gedje, wpuszczanie go na Wawel do 
łożnicy królowej i t. p. i dobijanie się 
młodziutkiej dziewczyny z berdyszem 
do bramy, to ona miała skończonych 
jedenaście lat, a Wilhelm 15-cie! Czy 

li że wtedy było to dziecko nie mające 
„łat sprawnych* jak się to prawnie 
wówczas nazywało i dlatego czekano 
potem ze ślubem z Jagiełłą, aż skoń 

ła lat 12-cie i wtedy zmuszono ja 
zaprzysięg mąć niezbyt młodemu, zna 

cznie starszemu Litwinowi dozgonną 
miłość. wierność i posłuszeństwo. 

Pomijając pomniejsze sensacje re 
wizjonistyczne, które wszystkie war- 
toby zebrać w jakąś broszurę czy ob- 
szerny artykuł w którymś miesięczni 
ku, jako skrót rewizjonizmu ostatnich 

badań, zatrzymajmy się chwilę przy 
najprzykrzejszych w rezultacie rewe- 
lacjach prof. Górki o Ogniem i Mie- 
czem, drukowanych w Pionie, w sze- 

regu artykułów gęstych od erudycji 
Ustalenie prawdy historycznej obok 
romansu rycerskiego Sienkiewicza. 
sprowadza się do dwóch rzeczy: pri 
mo. że autor przystąpił do pisania po 
wieści z przeszłości Polski bez nale- 
żytego przygotowania. poleniwszy się 

   

          

poszukać źródeł i zbadać epokę luh 
choćby popytać uczonych  history- 
ków. tylko przeczytawszy  Kubalę 
siadł, i między wizytą a spacerem, w 
ostatniej często chwili. pisał codzień 
odcinek i wysyłał do druku, nie, trosz 
czące się zbytnio co dalej będzie. A 
był zachwyt, radość, entuzjazm. któ- 
rym się poiły mniezmierne rzesze i 
przetrwały trzy pokolenia. 

Sekundo, zostało niezbicie stwierdza 
ne, że wszystko działo się naodwrót 
jak wielki nasz autor pisał. Jarema 
był skończony warchoł, oczajdusza, 
tchórz i gorszy stokroć buntownik niż 
Samuel Zborowski, Janusz Radziwił 
i wszyscy zdrajcy razem wzięci, che'- 
wiec, krwiopijca, stronnik raczej 
Chmielnickiego ,był wstydem i hańbą 
narodu, Aaktycznym bohaterem Zba- 
raża był heretyk Firlej, Skrzetuski. 
tak, był bohaterem, istniał naprawde. 

  

ale był schizmatykiem — Rusinem. 
Krzywonos — Szwedem. Ketling -- 
Niemcem. Wołodyjowskich pięciu 
walczyło, ale po stronie kozaków, Bo 
hun był zacnym szlachcicem, całe oto 
czenie Jaremy było raczej podobne do 
kompanji Kmicicowej niż do znanych 
jego rycerzy z Trylogji a źródło sławy 
i pochwał dla tego warchoła należy 
szukać w... żydowskich kronikach. 
które za opiekę nad Izraelem, (potrze: 
bnym magnatowi w jego finas. ope- 
racjach) wyniosły o pod niebiosa i 
rozpowszechniły tę opinję.po Polsce! 
To już cios nielada... chwałę Jarema 
zawdzięcza faktorom... nie wiem czy 
endecy będą jeszcze czytywali Trylo- 

Na telefonicznym drucie. 
W Budapeszcie odbył się wezoraj 

mecz hokejowy Kanada—Węgry za- 
kończony remisem 0 : 0. 

Finałowy mecz bokserski o mi- 
strzostwo Polski Warta— Skoda skoń 
czył się skandalem bo przy stanie 7:5 
dla Warty. Publiczność warszawska 
obrzucala zgniłemi jajami walezących 

у Ьоі‹зегбп. МвсЬпусШедо i Woznia- 

Craeovia zrehabilitowała się wezo- 
raj wygrywając 2:1 z Lechją Iwow- 
ską. 

Polski Związek hokejowy postane 
wił zrezygnować z wysłania drużyny 
do Medjolanu na mistrzostwa świata. 

W Pradze odbyły się mistrzostwa 
świata w jeździe na łyżwach. Para 
Polski Bilirówna i Kowalski zajęła 3 
miejsce. 

Legia pokonała Ognisko KPW.1:0 
Tłum widzów. Słaby sędzia. Blada gra. 
Wezoraj mieliśmy  rewanžowe 

spotkanie hokejowe 0 _ mistrzostwo 
Polski rozegrane między Legją х 
Warszawy, a Ogniskiem K. P. W. z 
Wilna. 

Nigdy nikt chyba nie przypusz- 
czał,, że mecz hokejowy, że przyjazd 
Legji wzbudzi tak wielkie zaintereso- 
wanie. Przecież wezoraj zgromadzi- 
ło się koło 3 tysięcy widzów. Tłum 
obległ całe boisko. Otoczyl šlizgawke, 
przyglądał się ciekawej grze, która 
wypadła jednak stosunkowo dość bla - 
da, a zwłaszcza słabo grała Legja. 
która przecież jest niby mistrzem 
Polski z roku 1933,'a to powinno chy 
ba coś niecoś znaczyć. Tymczasem 
jednak Legja grała niżej swej normał- 
nej klasy. Może gra wypadła dlatego 
błado, że Legja przyjechała bez swo- 
ieh najlepszych graczy: Pasteckiego 

i Szenajcha. Nadzieją drużyny stał się 
Materski, który też dopiął swego. 
strzelając jedyną bramkę dnia. 

Ognisko grało bez większego pla- 
nu, Gra była chaotyczna. Atak zawi- 
nił kilka możliwych do wykor 
nia sytuacji, ale trudno było dać ra- 
dę doskonałemu  Przeździeckiemu i 
Głowackiemu, który Świetnie grał na 
obronie. 

Mecz rozpoczął się ze znacznem 0- 
późnieniem, gdyż sędzia zapomniał 
zegarek do mierzenia sekund, który 
w ostatniej chwili został dostarczony 
na boisko, ałe mniejsza o zegarek. bo 
oto drużyny są już na boisku. 

Sędzia z Łodozi p. Szeraue rozpo- 
ezyna grę. Od pierwszych uderzeń wi- 
dać, że walka będzie ostra. Jest ona 
rzeczywiście dość ostra, a nawet cza- 
sami brułalna w ezem przodują gra- 
cze Legji. 

Świetnie grają: Godlewski J, i Sta- 
niszewski. Nie moga jednak oni 
przejść przez obrońców Legji, gubiąe 
krążek w momentach najbardziej de- 
ojdojeyeh 

      

Legja strzela z daleka. Strzały idą 
w aut. 

W drugiej tercjj mamy wyraźną 
przewagę. . Gracze (Ogniska są pod 
bramką Legji, ale nie z tego. Godle- 
wski formalnie troi się. Dobrze, a ra- 
ezej przytomnie gra Wiro-Kiro, który 
broni wszystkie strzały Legji. 

Napięcie wzrasta. Obie drużyny 
dążą do strzelania decydującej o zwy- 
cięstwie. bramki. 

Szybko płyną minuty. Nadchodzi 
nawet zmiana stron boiska w trzeciej 
tereji wynik jest remisowy. 

Zupełnie niespodziewanie przery- 
wa się Materski, który strzela właśnie 
goała. Bramki nie widać. 

Publiczność sukces Legji przyjma 
je milezeniem, a to dlatego, że przez 
cały czas gry dawało się odezuć zbyt 
wielką pobłażliwość p. sędziego w 
stosunku do graczy Warszawy. 

Jeszcze kilka minut i finał gry. 
Wilno odpadło od dalszych walk o 
mistrzostwo Polski. 

Ognisko było jednak drużyną je- 
żeli nie lepszą, to przynajmniej rów- 
norzędną. Pechowa bramka zadecy- 
dowała o niepowodzeniu. 

Obie drużyny miały sporo braków. 
Gra nie stała na poziomie walki o mi- 

strzostwo Polski. 

Największym rekordem jest trek- 
wencja publiczności, dla której trze- 
ba koniecznie, ale to koniecznie po- 
myśleć o przyzwoitei trybunie, Ina- 
czej zupełnie inaczej będzie się pa- 
trzyło na gre, inne będą wrażenia. 

Sędziował b. słabo p. Szerauc z 

Łodzi. 
Na marginesie sprawozdania nad- 

mienić musimy z przykrością, że pu- 
bliczność po meczu w sposób wysoce 
niesportowy zachowała się w stosun- 
ku do niektórych graczy Legji. 

Wstyd. 

  

Kryzys bokserów wileńskich. 
Sytuacja bokserów wileńskich jest 

nie do pozazdroszczenia. 
Mamy już prawie pierwsze dni lu- 

lego, a nie mieliśmy w Wilnie ani je- 
dnej ciekawej imprezy sportowej i.co 
gorsze, ciekawego nic nie zapowiada. 

Zachodzi więc pytanie. co się sta- 
ło, że pięściarze nasi zostali wypro- 
wadzeni z równowagi, iż nie wykazu- 
ja inicjatywy: że nie dają o sobie zna- 
ków życia. 

Sytuacja wymaga dłuższego omó- 
wienia. 

Przyczyn jest cały szereg, są bar 
dzo poważne. 

Nowoobrany zarząd O. Z. B. wziųl 
się z energją do pracy. Było to ni 
mniej ni więcej jak przeszło dwa mie- 
siące temu. Rozpisane zostały ofertv 
rozegrania szeregu spotkań między- 
miastowych. Wilno rzuciło rękawi- 
cę Warszawie. Poznaniowi. Ślązkowi 

i Białostokowi. 
Staraniem 

W. F. miał być 

Komitetai 
konie- 

Miejskiego 
kupiony nowy. 

cznie potrzebny ring. 

  

gję? Ogólnie. sądzimy że. Trylogję 
będzie czytywać młodzież i nawet do- 
rośli, z całym żalem, że Sienkiewic+ 
nie dał prawdziwego obrazu, który 
mógł być równie artystyczny, a mniej 
Ła jeczny. 

Na zakończenie dodajmy. że kry- 
tykę dowolności Sienkiewicza wyra 
żali oddawna Bolesław Prus, Zyg3- 
munt Chmielowski, Kaczkowski, T. T 
Jeż, W. Dzieduszycki, (w latach 1884 
1885), zwłaszcza postać Jaremy wy- 
wołała ,,z punktu” zastrzeżenia i jega 
niechwalebne zaiste wyczyny nie pok 
rywały się w oczach wykształconego 
ogółu cudną artystycznie wizją, jaką 
namalował Sienkiewicz. Nad fatal 
nem wprowadzeniem „Ogniem i Mie- 
czem* jako lektury w szkole. i to ta 
kiej, z której uczniowie mieli czerpać 
wiadomości historyczne i ustalać swój 
stosunek do Rusinów. do ówczesnych 
wypadków historycznych, biadali nie 
raz i wołali o to w prasie rodzice i pe 
dagodzy. mimo to. absurd ten trwał 
10 lat. 

Piękności i urokowi Trylogji nie 
zaszkodzi ten druzgocący  rewizjo 
nizm, ale pozostawiając ją jako lektu 
rę nieobowiązującą, zawsze porywa- 
jącą urokiem słowa i malowniczością 
obrazów. usunie się tę krwawość i 
fałsz historyczny z wykładów, i to 

będzie słuszne. 
Swoją drogą dobrze że Sienkiewicz 

nie żyje, bo by mu jakoś głupio było... 
a tak... Sienkiewicz zostanie Sienkie- 
wiczem, a pan Górka też zasługi po- 
łożył... Hel. Romer 

  

Z szeregu miast nadeszły oficjalnie 
odpowiedzi. Oferty nasze zostały przy 
jęte. ale warunki stawiane były nie 
do przyjęcia. Najtańszy mecz koszto- 
wałby koło 800 zł., co jak na stosun- 
ki wileńskie, pociągnie 30 zł. deficytu. 

Starano się więc kupić przynaj- 
mniej nowy ring by móc ostatecznie 

pertraktować co do warunków finan 
sowych przyjazdu jednej z. lepszych 
drużyn. ale niestety i tutaj bokserów 

spotkało niepowodzenie. . 
Wyasygnowana suma nie wystar - 

czyła. Ring zamiast 2 tysięcy złotych 
ma kosztować około 3 tys, złotych. 

Oczywiście projekt kupienia no- 
wego ringu chwiłowo upadł. Zaczęto 
starać się, by zreperować stary ring, 
na którym broczono krwią. 'walcząc 
z Estonją. Łotwą, Poznaniem. Łodzią, 
Warszawą. Lwowem i Śląskiem. 

Wysłużony ring ma być naprawio 
ny. ale to już nie to. Kolos ten zajmu- 
je po pierwsze moc miejsca i ma sze- 
reg zastrzeżeń czysto tecł niczno- 
sportowych. 

Wilno w dalszym więc ciągu po- 
zostaje bez ringu. Kwestja jest nieza- 
latwiona, a czas płynie i zbliża się ter- 
min mistrzostw indywidualnych Pol- 
ski. w których wilnianie rok rocznie 
brali udział. uchodoząc za doskonały 
materjał na bokserów, walczących 
przytem nadzwyczaj ambitnie. 

W boksie jest wiec niezbyt weso- 
ło. Zawodnicy trenują mało. bo nie 
widzą przed sobą żadnych meczów. 

ytuacja powinna jednak шее 
zmianie. Może dopiero luty wniesie 
pewnego rodzaju ożywienie. 

Nie bądźmy pesymistami. 

    Ё 

JUTRO KONFERENCJA 

SPORTOWA. 

Pisaliśmy już przed kilku dniami o ma- 
jącej się odbyć jutro konferencji sportowej 
wszystkich delegatów związków okręgowych 
i klubów co do ułożenia ścisłego programu 
pożegnania odjeżdżającego z Wilna na stałe 
płk. Wendy. 

Konferencja odbedzie się jutro o godz. 
18 w lokalu kasyna podoficerskiego przy ul. 
Tatarskiej 5. 

LEKKOATLECI JADĄ 
DO PRZEMYŚLA. 

Na zimowe mistrzostwa Polski w lekkiej 
atletyce jedzie z Wilna szereg znanych za- 
wodników. 

Wilnianie wyjadą jutro, wzgłędnie poju- 
trze by w piątek stanąć w Przemyślu na star 
Gie: + 

Do poprzednio zgłoszonych dwóch zawod 
ników: Wieczorka i Szczerbickiego, zgłosili 
się jeszcze dwaj lekkoatleci, a mianowicie 
Molicki z Sokoła i Żylewicz z Ogniska K. 
P. Wi, który startować będzie na 3000 me- 
trów. : 

Chce jakoby również jechać Fiedoruk, 
który w kuli mógłby niezłe zająć miejsce, 
ale Fiedoruk ma szereg jeszcze nie uzgodnio 
jego jest więc NN #
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„Zajączkowskiego — 
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STRZELCY MASZERUJĄ 
Lekarze kompaniini 

" Powiat brasławski zapewnił sobie 
stał» pomoc lekarską dla Związku 
Strzeleckiego, powołując do życia in- 
stylucję - lekarzy kompanijnych, re- 
krutowanych zapewne wśród ludzi do 
brej woli, ofiarnych i czynnych leka- 
rzy, osiadłych po małych miastecz- 
kach. Każdy lekarz kompanijny,. na 
razie jest ich dwóch, przydziełonych 
ma sobie kiłka oddziałów strzeleckich 
i roztacza nad niemi opiekę lekarską 
i sanitarną. Obowiązuje się on udzie- 
lać porad bezpłatnych członkom nie- 
ubezpieczonym w Kasach Choroych. 
oraz doraźnej pomocy w wpadkach 
związanych ze służbą strzelecką. Da- 

Praca 
Strzelczynię publiczność wyobra 

ża sobie zwykle jako srogą niewiastę. 
hic mulier, zamaszystą w ruchach, 
kanciastą w postaci, i wogóle skorą da 
„czynnych wystąpień za lada akvi- 
zją. 

W istocie członkinie Zw. Strzelec- 

  

   

kiego są to miłe dziewczątka, niczem 
nie różniące się od swoich rówieśui 
ezek. — Niczem? Chyba może więk- 
szą ogładą towarzyską i wyrobieniem 
społecznem. Ogładę towarzyską daje 
im świetlica, której są, z reguły, gos- 
podyniami i wesołemi promtykami: 
Ich to zwinne rączki zawieszają fi 
raneczki w oknach, rozściełają bar- 
wne kilimki na stołach i ławach, u- 
stawiają i podlewają kwiatki w ok- 
nach, albo przyrządzają  wieczerz? 
wigilijną, czy też strzeleckie Święco- 
ne. Nie trzeba sobie wyobrażać, by 
strzelczynie nasze bez ustanku ma- 
chały karabinami. Owszem, powinny 
i to umieć, wymaga się też od nich 
sprawności fizycznej. zręczności 
sportowej. Uprawiają narciarstwo w 
zimie. siatkówkę, przeróżne biegi i 
rzuty w lecie. Ale główny nacisk kła- 
dzie się na wychowanie obywatelskie, 

  

   

  

Dzió: Franciszka Salezego 

Jatro: Martyny P M. Poniedz. | 

Wachód słońca — g. 7 m. 18 

Zachód ‚ ou. Jm. 47 

€iśnienie 766 
Temp. šredn. — 2 
Temp. najw. 0 
Temp. najn. — 3 
Opady w mm. 0,8 
Wiatr — płn.-zach. 
"Tend. barom. — wzrost 
Uwagi: — mgła, wieczorem rozpogodzenie. 

-— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 29 styeznia według PIM-a. Na 
ogół pochmurno i mglisto, z zanikającem: 
opadami. 'W ciągu dnia niewiełkie rozpogo- 
dzenie. Nocą lekki mróz, dniem temperatura 
wpobliżu zera. Słabe wiatry miejscowe. 

16  . DYŻURY APTEK. 
Dziś dyżurują następujące apteki: Otto- 

wicza ful. Wielka róg Szklanej), Szyrwinta 
(Niemiecka 15), Sapożnikowa (Zawalna 41) 
i Jundziłła (Mickiewicza 31) oraz Paka — 
Antokolska 54. Siekierżyńskiego — Zarzecze 
20, Sokołowskiego — Tyzenhauzowska róg 
Targowej. Szantyra — Legjonowa. Pod „Go 
łębem* Zaslawskiego — Nowogródzka 89. 

Witoldowa. 

KONFERENCJA W SPRAWIE TAR- 
JOW FUTRZANYCH W WILNIE. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
zwołuje na 29 stycznia r. b. na godź. 8-та 
wieczorem konferencję w sprawie zorganizo 
wania w Wilnie latem r. b. Targów Futrza- 
nych. Na konferencję zostałi zaproszeni 
przedstawiciele Izby Rolniczej, Rzemieślni 
czej, Magistratu m. Wilna, organizacyj kn 
pieckich, kupcy futrzarscy, przetwórcy skór 
futrzanych, białoskórnicy i rękawicznicy. 

DODATKOWE POSIEDZENIE 
KOMISJI POBOROWEJ. 

Najbliższe dodatkowe posiedzenie j(omi 
sji Poborowej wyznaczone zostało na ilzień 

  

Nareszcie dziś! 
„TEATR-KINO Dawno oczekiwna 

Rozmaitości | """"" """ 
Sała Miejska NASCENIE 
Ostrobramska 5 maniak 

pow brasławskiego. 
lej obejmuje nadzór higjeniczny: nad 
świetlicami, oraz nad higjeną osobis- 
tą członków ćwiczących. Wreszcie 
bierze udział w urządzaniu kursów o 
brony przeciwgazowej, urządzanych 
przez kompanje. 

Jak widać — lekarz kompanijny 
Strzelca bierze na siebie ciężkie brze- 
mię; praca, której się podejmuje jest 
odpowiedzialna, zabierająca dużo 
czasu i absolutnie bezinteresowna. 
Ale jakże doniosła w skutkach, jeżeśi 
potrwa systematycznie czas dłuższy. 
Cześć i chwała cichym, wytrwałym 
pracownikom prowincjonalnym: 

kobiet. 
na przysposobienie rolnicze, na kur- 
sa gospodarstwa domowego. kroju. 

  

szycia, robót ręcznych. Żeńskie strzc- 
leckie zespoły p. w. hodują kury i 
świnki, lub sadzą warzywa, stając 0- 
choczo do konkursu i nierzadko bio: 
rąc nagrody. Plan pracy na rok bie- 
żący w powiecie naprzykład wilejs- 
kim przewiduje:- 24 godzin miesięcz- 
nie wychowania obywatelskiego, ty- 
leż fizycznego, 26 godzin kroju i s 
cia, 15 — robót ręcznych i 10 przys- 
posobienia rolnego. Ćwiczeń przyspo 
sobienia wojskowego, tak bardzo stra 
szących zapobiegliwe matki, niema 
lu, jak widać wcale. Praca żeńska isl 
nieje na całym terenie podokręgu wi: 
leńskiego. Najlepiej rozwija się w po- 
wiecie oszmiańskim. Pracują tu trzy 
instruktorki z ukończonemi kursami 
komendantek żeńskich Z. $. W roku 
bieżącym komenda powiatu ma za- 
miar zorganizować w Oszmianie kurs 
wsłępny jazdy narciarskiej. W roku 
ubiegłym przyjeżdżały do Wilna z te- 
renu powiatu dwie wycieczki krajo- 
znawcze. ogółem 36 dziewcząt. Były 
one gościnnie podejmowane przez 
strzelczynie wileńskie. 

    

14 lutego. Wszyscy mężczyźni, xtórzy z ja- 
kichkolwiek powodów nie uregulowali swe- 
go stosunku do wojska winni skorzystać 
nadającej się okazji. Komisija i 
będzie w lokalu przy ul. Bazyłjańskiej 2. 

WILNO WE MGLE. 

Wczoraj w godzinach rannych 
nad Wilnem i okolicą rozpostarła się 
gęsta mgła, która szczególnie na pery 
ferjach miasta uniemożłiwiała ruch 
kołowy. Komunikacja autobusowa w 
godzinach rannych odbywała się 4 
dużemi trudnościami, niektóre zaś ta- 

ksówki dla bezpieczeństwa: zapaliły 
latarnie. / godzinach popołudnio- 
wych mgła rozrzedziła się, niemniej 
jednak trwała do późnego wieczora. 

CELEM USPRAWNIENIA STRAŻY 
POŻARNYCH. 

Potrzeba sprostania nowym obowiązkom. 

wynikającym z nowej godności, jakiej do 
stąpiło Strażactwo przez uznanie go Stowa- 
rzyszeniem Wyższej Użyteczności Publicznej 
— zmusza Władze Strażackie do skontrolo- 
wania przygotowań fachowych kierowników 
technicznych Ochotniczych Straży Pożar 
nych. 

W tym celu rozpoczną się w najbliższym 
czasie na terenie województwa wileńskiege 
egzaminy kwalifikacyjne naczelników i ich 

   

   

zastępców poszczególnych Straży Pożar 
nych. 

Również będą przeprowadzane kursy dok 
ształcające. 
Poczynania te niezawodnie przyczynią się 

do usprawnienia działalności straży pożar- 
nych. 

KURS DLA KANDYDATEK 
ŻEŃSKICH ODDZIAŁÓW 

SAMARYTAŃSKO - POŻARNICZYCH 
W WILNIE. 

Mając na względzie bezpieczeństwo ро- 
żarowe Wilna oraz obronę bierną na wypa- 
dek napadu łotniczo-gazowego. władze stra 
žackie organizują na terenie m. Wilna kil- 

Mae West: 
oraz dodatki dźwiękowe. 

„TEN TRZECI: 
Uwa a! os ae nowość w salonach parterowych bezpłatny Dancing do godz. 6-€j 

5 Bilety dzienne: parter 54 gr., balkon 35 gr. 

najpikantniejsza 
współczesna. w pierwszym 
rewelacyjnym filmie 

Z ŻYCIA PRACY ODDZIAŁU ZW. 
STRZELECKIEGO 

W DUNIŁOWICZACH. 
POW. POSTAWY. 

Kierownictwo oddziału Z. S. w, Kobyłni- 
ku urządziło wspólnemi siłami z tut. inte- 
ligencją opłatek dla strzelców i rezerwistów 

miejscowych oddziałów. 

W imieniu Zarządu Oddziału Związku 
Rezerwistów, Związku Strzeleckiego i Koła 
P. W. L. N-ctwa Narocz przemówił krótko 
i złożył życzenia Prezes Związku Rezerwi- 
stów ob. Stefan Mróz, poczem nastąpiła 
wspólna wieczerza, w czasie której naprze- 
mian śpiewano kolendy oraz pieśni legje: 
nowe i strzeleckie. Po wieczerzy odbyła . się 
zabawa taneczna przy dźwiękach orkiestry 
miejscowej straży pożarnej i wiejskiej z 
Wielkich Daszek. Nastrój w czasie opłat- 
ka był wesoły i wśród uczęstników panowała 
prawdziwa żołnierska serdeczność. 

Zabawa ku ogólnemu zadowoleniu zakoń 
czyła się o godz. 1 minut 30. 

Udział w opłatku i w, zabawie wzięła 
przeszło 100 osób 

  

  

BAL W PODŚWILU 
NA KTÓRYM ATRAKCJĄ 

— STRZELCY. 
W Podświlu (pow. dziśnieński) w 

nie 7-go Baonu K. O. P-u odbyła się dni 
stycznia zabawa podoficerska, na której zes- 
pół strzelecki z Głębokiego wykonał prog- 
ram rewjowy, zyskując sobie szezery poklask 

zebranych gości. Dobrze jest, że „Strzelec 
wnosi ze sobą ruch i życie, witają go ra- 
dośnie na każdej zabawie. 

Z ŻYCIA PRACY ODDZIAŁU ZW. 
STRZELECKIEGO W KOBYLNIKU 

POW. POSTAWY. 

Staraniem Zarządu Oddziału Z. $. Duni- 
łowicze celem spopularyzowania  ideologji 
Z. S. na tutejszem terenie urządzono w dniu 
31 ub. m. w sali miejscowego domu ludowe- 
go przedstawienie i zabawę taneczną. Wy: 
stawiona 3-aktowa sztuka Bakali p. t. „Jak 
kapral Szczapa wykiwał śmierć" cieszyła się 
olbrzymiem powodzeniem i była gorąco o- 
klaskiwana przez zebranych na sali. 

Tegoż samego dnia odbyła się tradycyj- 
na wigilja dla członków pododdziału Dun 
łowicze. 

w wigilji wzięli udział członkowie pod- 
oddziału i prezydjum oddziału oraz przed 
stawiciele Oddziałów Z. S. Hruzdowo i Sło- 
boda. 

    

    

  

ka żeńskich oddziałów 
niczych. 

W dniu wczorajszym " rozpoczął się na 
terenie miejskiej Straży Pożarnej kurs dla 
kandydatek na przyszłe komendantki i funk 
cyjne poszczególnych oddziałów, na którym 
to kursie otrzymają odpowiednie przeszkole- 
nie. Na kurs ten uczęszczać będzie około 50 
pań. Program jego przewiduje 100 godzin 
wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycz- 
nych z następujcych działów: obrona prze- 
ciwłotnicza i przeciwgazowa, praca świetli 
cowa, higjena, pożarnictwo, akcja przeciw 
pożarowa, ćwiczenia formalne i t. p. 

PONIEDZIAŁEK TOWARZYSKI 

Z. P. O: K. 
Dzisiaj 29 stycznia odbę 

poniedziałek Towarzyski 
telskiej Pracy Kobiet: © 

Doskonała muzyka do tańca, stoliki do 
brydża i wspólna kolacja za 1 zł. 

"Wstęp za zaproszeniami. Dla poważnych 
bridżystów osobny zaciszny pokój. 

samarytańsko-pożar- 

  

ie się kolejny 
Związku Obywa 

  

CO SPOŻYWAMY? 
W ub. tygodniu na terenie Wilna z 14- 

mienia Zakładu Badań Żywności przeprowa 
dzona była lustracja sanitarna w sklepach 
żywnościowych, mleczarniąch, kawiarniach, 
jatkach miejskich i t. p. Zlustrowano przesz- 
ło 100 zakładów, przyczem stwierdzono, iż 
około 20 właścicieli tych zakładów nie prze. 
strzega przepisów  sanitarno-higjenicznych 
oraz sprzedaje towary nieświeże. 

BEZROBOCIE. 
Podług ostatnich danych, bezrobocie na 

ierenie Wilna w ciągu ubiegłego tygodnia 
wzrosło o 21 osób. Ten stosunkowo niezna- 
czny wzrost tłumaczy się tem, że w tygodniu 
ubiegłym na robotach miejskicn zatrudniono 
większą ilość bezrobotnych. 

Obecnie Wilno liczy 495 bezenbotnvch. 

ZABAWY. 
— Bal Strażacki. Pod protektoratem p. 

Starosty Kowalskiego, w sobotę 3 lutego r. 
b. odbędzie się pierwszy w Wiłnie „Bał Stra 
żacki* w salonach Związku Oficerów Re- 
zerwy (Mickiewicza 22). Bal organizuje O- 

kobieta LADY LOW , 
NASCENIE 

Uwaga! 

arcywesola farsa 
w | akcie 

  

Wskutek prac przygotowawezych do premjery najwybitniejszego filmu produkcji 

p.t. „Romans Mańki Greszynoj 
„SOWKINO* roku 1934 

Dziś kino ROXY nieczynne 
  

ГТР 

DZIŚ PREMJERA! Super sensacja I Miljonowy film dla miljonów I 

TAJEMNICZA WYSPA 
W/g powieści Jułjusza Wernego W rol. gł. wielki Llionel Barymore 
  

| Zdjęcie z dna morskiego w NATURALNYCH IKOLORACH. 
    

Film jakiego dotychczas nie było. Spieszcie ujrzeć! 
  

PARADA REZERWISTÓW wkrótce. 
  

KINO — NOWE 

CASINO 
uł. Wielka 

Wzruszsjąca treść. 

Pierwszy polski film osnuty 
+ | na tle życia cyrkowego 

Е ; Dzieje walki dwóch mężczyzn o miłość, 
Ls | bińska Nina Grudzińska, Igo Sym, Zbyszko Sawan, 

DZIŚ najnowszy triumf kinematografji! 

NAJWSPANIALSZY FiLM EGZOTYCZNY p.t. 

z rekinem, Bajeczne zdjęcia podmorskie. 
* suńkowy w kolorach nsturalnych, 

„PAŁAC NA KÓŁKACH" (Cyrk Franceska) 

Świetna obsada i niebywała gra a 
Nad program: 

Seanse: 4, 6, 8 i 10.14 wiecz. 

szczęście i serce pięknej woltyżerki. 
Aleksander Zelwerowicz oraz Kazimierz Krukowski. 

Udział bierze chór Dana. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Czarowna kraina miłości. 
OSTATNIA NOWOŚĆ SEZONU — wspaniały (lm ry- 

W soboty, 

„SAMARANG“ 
Dramatyczns walka 

niedziele i święta od g. 2-ej pp. 

W roli gł. urocza Karolina Lu- 

WI L EN SK 1 

Dziata niemieckie do sprzedania. 

  

Zdobyte w czasie wojny nr: zez Francję dzia 

  

pomnika w Chślo , zostały przeznaczone na 

  

ła niemieckie, służące doiąd za obramowanie sprzedaż. 

DST TBT DEI NES WREMERORAREZÓ CA 

icza Straż Pożarna (oddział Kalwaryj KINA I FILMY. 
skij. Dochód z balu przeznaczony na zakup ża 

narzędzi strażackich. й AAA IRE ISICIET 1< 
Również 3 lutego o godzinie 19 m. 30 „TAJEMNICA SEKTY DUSICIELI 

w lokalu przy zaułku Kazimierzowskim 3 (Pan). 

odbdzie się przedstawienie amatorskie Stra Sensacja na modłą niesamowitą. Osła- 
ży Ochotniczej (oddz. Archanielski| połączo- 

ne z tańcami. 

— Najwspanialszy Bal w  Karnawnie! 
jem lat ubiegłych w. dniu 1 lutego 

rtek) r. b. odbędzie w salonach Ka 

syna Garnizonowego Tradycyjny Bal Związ- 
ku Oficerów i Podchorążych Rezerwy. Usta, 
lona renoma bałów ZOR-u, wspaniały deko- 
racje salonów, 4-ry pierwszorzędne orkiesi- 

ry i moc rozmaitych niespodzianek zapo- 
wiadanych przez gospodarzy nakazują przy- 
puszczać, że tegoroczny bal będzie clou kar 
nawału, wobec czego wspomniany wieczor 
mależy zarezerwować w tegorocznym kalen- 
darzu balowym eleganckiego Wilna. 

KONCERTY SYMFONICZNE 
W WILNIE. 

Kolejne koncerty wileńskiej orkiestry 
symfonicznej odbyły się w sali Konserwator 
jum dnia 27 i 28 b. m. pod dyrekcją Adama 
Wyleżyskiego, z udziałem znakomitego wio- 
lonczelisty Kazimierza Wiłkomirskiego z wy 
bitnem powodzeniem artystycznem. 

Wznowiona tym sposobem działalność wi 
łeńskiej orkiestry symfonicznej daje muzy 
cznemu ruchowi Wilna rac jonalne podstawy 
pozwalające w dalszym rozwoju oczekiwać 
najdodatniejszych rezultatów, tem bardziej. 
iż kierownictwo tej placówki kulturalnej za 
biega o propagandę swych audycyj równicz 
i wśród młodzieży szkolnej. 

Zbieg z Litwy. 
Ze Święcian donoszą, iż na pograniczu 

polsko-litewskiem zatrzymano niejakiego 
Wfżyjtisa z Wiłkomierzą, który oświadczył, 
iż jest zbiegiem politycznym z Litwy. Skie 
rowano go do dyspozycji władz śledczych. 
W międzyczasie komenda litewskiej straży 
granieznej powiadomiła straż polską, iż 
zbiegł kasjer stacji kolejowej w Wiłkomie- 
rzu, Wiżyjtis, który zdefraudował 5 tys. li- 
tów. Litwini domagają się wydania defrau- 
danta. ' 

Zaćmienie księżyca. 
W dniu 30 b. m. o godz. 5-ej po poł. na- 

stąpi częściowe zaćmienie księżyca które wi 
dziane u nas będzie w końcowej fazie. Zja- 
wisko będzie trwało około 2 godzin. 

     

    

  

  

wiony grafoman kryminalny Wallace roz- 
pisał się trochę na sposób Leblanc'a, trochę 
Gastona leroux. Temat dość znany. Stary 
zamek i w nim dziwy niesamowite. Zbrod- 
nia za zbrodnią. Trup za trupem, co chwila 
ktoś ginie, kłoś jeszcze sugeruje działan 
sekty indyjskich dusicieli. Atmosfera groz 
trochę coprawda naciągnięta. ale intryga nie 
najgorsza, bo widz do końca nie może zor- 
jentować się kto jest morde Wykonanie 
aktorskie możliwe, czasem nieco szarży, po 
stać główna nawet dość ciekawa. Bohater- 
ka kobieca nieznana, ale wcale ładna. Cały 
zespół: aktorski jest zresztą mało znany. 
Film jest dodatkiem do omówionego już na 
tem miejscu „Przybłędy*, który wyświetla- 
ny jest nadal. (sk.) 

  

        
  

  

    

„SAMARANG“ 

(Pan). 

Egzotyczna obyczajowa historyjka z ży- 
cia poławiaczy pereł na jakichś londonow- 
skich „morzach południowych”. Trochę re- 
portaż, trochę dorabiane w atelier (sceny z 

rekinami w basenie), trochę jakby w zwie- 
rzyńcu. Pozatem para „bohaterów*, to ak- 
torzy, notabene cokolwiek zbyt odcinający 
od środowiska autochtonėw malajsko-mon- 
golskich. 

Całość dość przyjemna i ciekawa, chociaż 
bez pretensyj do takich poziomów, jak „Bia- 
łe cienie", czy zwlaszcza „Tabu“ nieodžalo- 
wanego Murnaua. Nad program kolorowa 
groteska. (sk.) 

Do recenzji wczorajszej. Omyłkowo ja 
przestawiono z dzisiejszą. Stąd pewne nie- 
porozumienie polegające na tem, że pierw 
sza do drugiej, a nie druga do pierwszej na 
wiązuje. Pozatem omyłkowo w recenzji z 
„Lady Lou* złożono kobieta zamiast „koko- 
ta“, co wypaczylo sens. 

  

  

    

    

    

      

    

Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY | 
Powieść ża wyszła z drukarni „Znicz“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5 —, 
  

  

Tydzień Propagandy Gzasopism 
(20.1. — 3.ll. 1934) 

W okresie Tygodnia Propagandy — czasopisma zrzeszone 
w Polskim Związku Wydawców Dzienników i Czasopism 
rozsyłają bezpłatnie egzemplarze okazowe 
Kto pragnie bezpłatnie otrzymać 
egzempiarze okazowe interesujących go wydawnictw 
proszony jest o zwrócenie się do któregokolwiek punktu 
sprzedaży gazet o pocztówkę, zawierając. wykaz czasopism. 
Bliższe wskazówki w wymienionych pocztówkach. 

Tydzień Propagandy Czasopism 
(20.1. — 3.11. 1934) 
    

Kolumna do walki z chorobami wenerycznemi 
wyjeżdża na prowincję. 

Dowiadujemy się, że w najbliż- 

szym czasie ma wyjechać na prowin- 

„eję kołumna do wałki z chorobami 

KOMUNIKAT. 

wenerycznemi. Na czele tej ekspedy- 

cji ma stanąć lekarz specjalista dr. 

Kudrewicz. 

Najnowszy „przeboj produkcji „SOWKINO* 1934 roku 

„ROMANS MAŃKI GRESZYNOJ 

Nr. 27 (3017) 

Humor. 
DZIWACZNY KONKURENT. 

(C. P. ©.) Lokaj otworzył drzwi i spy- 
tał nieufnie: 

Pan do kago? | 
- Do pana hrabiego Wałkońskiego, — 

odparł niepozorny człowiek. 
Lokaj podał mu formularz wizytowy. 
Proszę wypełnić. 

Przybysz ujął ołówek i zaczął pisać. w 

rubryce „nazwisko* skreślił - Lakierski Ze 

non, w rubryce „cgl wizyty” ręka hra- 

bianki Wałkońskiej. 
Lokaj zaniósł formularz hrabiemu. Tem 

ł dziwaczną kartkę i mruknął gniew- 

        

ode 

nie: 
— lIdjota jakiś! 

przyjmę. 
Lakierski wyszedł bez słowa. 

Nazajutrz zjawił się ponow 
pełnił formularz, jak poprzednio. 

I znów hrabia polecił go spławić. 

  

Powiedz mu, że go nie 

    Znów wy 

Od tego czasu Lakierski przychodził. do- 
za każdym 

a z je- 
pałacu regularnie co drugi dzień, 
razem podając ten sam cel „wizy 
dnakowym zawsze rezułtatem. 

Wreszcie po miesiącu, gdy hrabianka po 

ślubiła barona Safandułłę, hrabia Wałkoński 
polecił zawiadomić o tem dziwnego natręta, 

sądząc, że nareszcie pozbędzie się utrapień- 

ca. Lecz uparty Lakierski, jakby nigdy nie,. 
zjawił się znów za dwa dni'i z całym spoko- 
jem jął wypełniać formułarz. 

Tym razem w rubryce „cel wizyty”, rę* 
ka baronowej  Safandułły. 

Stary hrabia jęknął rozpaczliwie: 
-— Jedno z dwojga, albo to jest warjat, 

albo manjakl Muszę go spławić radykalnie. 
I napisał do Lakierskiego list następujący: 

  

Szanowny Panie, 

Moja córka Alicja uległa nieszczę- 
śliwemu wypadkowi. Wpadła pod 
autobus, który- zgniótł jej ciało na 
marmeladę, żebra na  korkocia 

  

piersi na szyjki od butelki, a grzi 
na szpagat. 

Byłoby to: jeszcze połową uiesz- 

  

„lecz niestety, córka o której 
rękę „Pan tak wytrwale prosi awan- 
sem, przed jej nierychłem  rozwo- 

dem, względnie owdowieniem, — ma 
amputowaną nogę i obie ręce. 

Proszę więc, niech Pan nie żąda 

tego, czegó dać mu nie jesteśmy w 
mocy. 

  

Nieszczęśliwy ojciec 

hrabia Wałkoński. 

Za dwa dni Lakierski znów 
Tym razem w rubryce wizyty” 
baronowej Safandułły. 

Tego już było zawiele. 
Wściekły hrabia wybiegł do hallu i trzę- 

sąc się ze zdenerwowania, wrzasnął: 
— (o to ma wszystko znaczy 

tysięcy djabłów! Co pan chcesz. 
właściwie jesteś? 

— Ja, — odparł spokojnie Lakierski — 
jestem manieurzystą. Chciałem zapfiarować 
swe usługi baronowej. Ponieważ baronowa 

przyszedł. 
„cel noga: 

   
  

do stw 
kim pam 

ma teraz tylko jedną nogę, więc będąc rów-. 
nież pedicurzystą, ośmielam sie 
wać wytworny pedicure. 

zapropano- 

ZROZUMIAŁE. 

— Wiesz. Karolciu, 
krzywe nogi. 

Nie dziwnego: moja droga, 
być inaczej, skoro całe brzemię 
firmy spoczywa na jego plecach. 

(Le Rirei. 

TTT I ROA ASS | 

WŚRÓD PISM. 
Ukazał się grudniowy zeszyt „Drogi* i za- 

wiera, jak zwykle, bogatą i urozmaicohą 
treść. 

Otwiera zeszyt wyczerpujący artykuł iD- 
formacyjno-krytyczny Stanisława Bełżeckie- 
go p. t. „Rewolucja rooseveltowska*, omawia 

jący zasadnicze gospodarczo-spoleczne refor 
my Roosevelta. Artykuł następny, pióra Ja 
na Hoppego p. L „Krzywa frontu pracy” 
omawia błędne drogi obecne tego ruchu i 
wskazuje mu drogi na przyszłość, Rafał 
Bluth w pracy p. t. „Tragizm inteligencji ro- 

syjskiej* nawiązuje do twórczości znakomi 

tego pisarza sowieckiego, Leonowa, który 
kontynuuje niejako wielkie dzieło Dostojew 
skiego. Kazimierz Zakrzedski drukuje stud- 
jum o „Genealogji państwa liberalnego" i 
wprowadza czytelnika polskiego w krąg za 
gadnień wyjątkowo aktualnych. Stanisław 
Szczutowski daje prace p. t. „„Bio-psycholo- 
giczne pojmowanie historji“, która jest pró- 
bą ujęcia ostatnich dziesięcioleci w pewien 

system historjozoficzny. 4 
W części literackiej ostatni numer „Dro 

gi“ przynosi fragment wspaniałej tragedji 
jednego z największych poetów niemieckich. 

twój narzeczony ma 

nie może 
interesów 

  

   

Henryka Kleista p. t. „Pentezylea” w przekła ° 
dzie 'Witolda Hulewicza oraz wiersz naj- 
zdolniejszej poetki naszej z młodego poko- 
lenia Henryki Łazowertówny p. t. „Imiona 
świata”. 

Zamykają zeszyt obszerne działy stałe i 
wykaz ostatnich wydawnictw. 

KOMUNIKAT. 
ukaże się w tych dniach 
jednocześnie w 2-ch kinach 

PAN i ROXY 
  

POWODZENIE KOLOSALNE! 

Pan 
OSTATNI DZIEŃI 

A Wkrótce: Pierwszy w roku 1934 
nons! przebój produkcji „SOWKINO“ p. t 

POLSKI FILM 
p. t. PRZYBEĘDA“ najnowezeį produkcji 1934 r. oraz znakomity film pełen emocji i treści 

„TAJEMNICA ZAMKU LEBANON". 

„Romans Mańki Greszynoj 
OSTATNI DZIEŃI 

POLSKI FILM 
„PRZYBŁĘDA" ; 

  

m ia 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzy ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJ ER WILEŃSKI" ; 
| PWWYPYWYYYYWYYYYYYYŃ 

L M J M UA   Czy jestes juž czionkiem LOPP?-u 

sensacyjny film 

  

M Kenigsberg 
Choroby Skórne, 

weneryczne 
1 moezopłełowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od gods. 9—i12 1 4—8 

jg! Poszukuję 
pracy gospodyni u samo- 
tnego lub u niewielkiej 

rodziny. 

Połocka $ —9. 

  

| Nauczycielka 
przygotowuje 
zakresie 
Francuski z konwersacją, 
niemiecki początki. Mogę 
na wyjazd. Zgłoszenia do 
Adm. „Kurjera Wileūsk.“ 

pod 

Extern - maturzysta 
korepetytor z wieloletnią 
praktyką w zakresie szkół 
średnich Zawalna 30 m.38 

przyjmuję wszelkie 
możliwe warunki. 

  

„TAJEMNICA ZAMKU LEBANON: 

„ Do wynajęcia 

wygodami, z używalno- 
ścią kuchni lub bez 

z ul. Jagiellońska 9—12' 

Dwa pokoje 
do wynajęcia z wygoda- 

mi Tatarska 2 m. 3. 

dzieci w 
girnazjalnym, 

„I. B.“ 

  

15:57:57 57507 e I III I i o I I 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
) 

Drukarnia „ZNICZ*, Wiłne, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


