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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — nl. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
QSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz., * 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -- Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE. — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-w2 „Ručh“. 

BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk : 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW —. Księgarnia T-wa „Łot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bużet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uL Zamkowa, W. Włodzimierów. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* : 
ŽiORODZIES — Dworzec koiejowy — K. Smatzyński. 
WIENIEC — Sklep tytomowy $. Zwierzyński. 

ži KLECK -—- Sklep „Jednošė“ 
МАА — ul. Suwalska 13, $. Matecki. 
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"Nowy projekt 
Konstytucji 

Głównymi redaktorami projektu 

B nowej konstytucji są pp. Jas Pil- 

Sudski i Wacław Makowski. Projekt 
Wzmacnia władzę Prezydenta, daje mu 

Możność prawdziwego działania. Do- 
tychczas minister zależny był przede- 

Wszystkiem od swojej partji (mowa 
Oczywiście o czasach konstytucji 17 IIL., 

czasach przedmajowych), potem od 

Sejmu, potem od Prezesa Ministrów. 

Osoba Prezydenta Rzeczy pospolitej by- 

ła mu zupełnie obojętną. Projekt BB 
Zmienia te stosunki radykalnie: Mini: 
Ster będzie, według nowego projektu, 
Najbardziej zależny od Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 
‚ Nowy sposób wyboru prezydenta 

est stanowczo lepszy od obecnego. 

Decyduje głosowanie viritim, decydu- 
le plebiscyt, ale głosowanie to odby- 
wa się na dwuch kandydatów. Oczy- 
Wiście to ograniczenie swobody wy- 
borczej do dwuch kandydatów spra- 
Wia, że nie można tu mówić o ple- 
biscycje i niebezpieczeństwach z tą in- 

  

Poseł Jan Piłsudski. 

Stytucją związanych. Przeciwnie, w sto- 
Sunku do obecnego Systemu pomysł 
Projektowany ma tę wyższość, że 
Wprowadza kandydata proponowane- 
80 przez ustępującego Naczelnika Pań- 
Stwa, czyli daje możliwość utrzymania 
stałości i ciągłości w linji naczelnego 
kierownictwa Państwa. Pod tym wzglę- 
dem trochę zbliżamy się do tego, co 
iest głównym walorem monarchii, 

Prawo głosowania na Prezydenta, 
so Sejmu i Senatu uzyskują także i 

_ Wojskowi. Przeciw temu postanowie- 
niu Podniesie się niewątpliwie wiele 

; 30_86\0. Ale naležy jednak zrozumieč, 
= jednocześnie wiek wyborców pod- 
Iesiony został, wbrew zasadniczym 

Programom lewicy, do lat 24. Ponie- 
Waż żołnierz jest zwykle młodszy niż 
Wiek przypisany, więc de facto kosza- 
ry, armja czynna w wyborach udziału 
TaĆ nie będzie, jak to jest w Anglii, 

Edzię nawet na front wojenny przy- 
Ee bjły urny wyborcze. Nato- 

ua weźmie w wyborach udział ofi- 
i podoficer zawodowy. Zdecydo- 

p Wzgląd, że trudno jest tę kategor- 
£ ludzi traktować gorzej niż innych 
urzędników i funkcjonarjuszy państwo- 
wych. 

Prawa Senatu zostały wzmocnione, 
prawą Sejmu ograniczone. Senat bę- 
dzie się składał w 113 z nominatów i 
@а Odrzucenia jego poprawek potrze- 
bne będzie 315, a nie 11120, jak do- 
tychczas. Prawa Sejmu zostały ogra- 
niczone w różny sposób. Prawo ро- 
<ągania do odpowiedzialności mini- 
Strów utrudniono znakomicie, prawie, 

niemożliwe jest, aby w warunkach 
Polskich znalazła się większość, któ- 
Taby mogła wywracać jgabinet. Prawo 
Veta Prezydenta także bardzo Silnie 
obmurowano. Posłowie będą pociąga- 
ni do odpowiedzialności zawsze, o ile 
będą działać niezgodnie ze swą przy- 

sięga, przewidującą pracę dla dobra 
aństwa, jako całości. Rzuca to zu- 

Dełnie inne oświetlenie na rolę parla- 

Mentu, niż koncepcje dotychczasowe. 

koncepcjach dotychczasowych, tkwią 

Cych z korzeniami jeszcze w epoce 
walki z absolutyzmem, Sejm był try- 
buną Obrony indywidualnych roszczeń 
jednostki, którym nikt granic nie sta- 
wiał. Dobro Państwa suprema lex 

(Dalszy ciąg ną szpolcie 6-tej) 
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ECHA STOLICY 
Obrady komisji spraw zagranicz- 

nych. 
WARSZAWA, 6.11. PAT. Pod prze- 

wodnictwem posła Niedziałkowskiego, 
w obecności p. ministra Zaleskiego, 
odbyło się posiedzenie komisji spraw 
zagranicznych Sejmu. Na posiedzeniu 
tem pos. Loewenherz (BB) przedsta- 
wił referat, dotyczący projektu usta- 
wy © ratyfikacji międzynarodowego 
traktatu przeciwwojennego, podpisa- 
nego w 1928 r. w Paryżu (pakt Kel- 
loge). Referent, przedkładając tekst 
projektu, wyłuszczył wobec komisji 
jednocześnie ten stan rzeczy, na któ- 
rym opierała się decyzja rządu przy- 
stąpienia do traktatu przeciwwojenne- 
go. Uzasadnienie stanowi wykładnia 
paktu Kelloga w zrozumieniu intere- 
sów państwa polskiego. Komisja, po 
wysłuchaniu referatu, przyjęła go 
jednomyślnie bez dyskusji do wiado- 
mości. Projekt ratyfikacji przejdzietna 
porządek dzienny obrad jutrzejszego 
posiedzenia Sejmu. 

Sprawa zwyżki gen węgia. 

WARSZAWA, 6 II. Pat. W związ- 
ku z postulatem rewizji umowy o 
płace zarobkowe w przemyśle węglo- 
wym oraz łącznie z tem wysuwanemi 
dezyderatami przemysłowców co do 
podwyższenia cen węgla na rynku 
krajowym, z powodu jakoby złego 
stanu finansowego kopalń, udaje się 
w dniach najbliższych na teren kopalń 
węglowych cała sekcja cen Instytutu 
badania konjunktur gospodarczych i 
cen. Wszystkie inne prace bieżące zo- 
stały chwilowo zawieszone, a wszyscy 
urzędnicy fachowi i rzeczoznawcy sek- 
cji pod kierownictwem kierownika 
sekcji p. Jastrzebskiego wyjeżdżają do 

Dąbrowy. Prace komisji 
potrwają 2 dni, poczem złożony bę- 
dzie Komitetowi Ekonomicznemu ra- 
port o sytuacji przemysłu węglowego 
i cenach węgla celem powzięcia dal- 
szej decyzji co do ugodowego  zała- 
twienia zatargu od terminu, przewi- 
dzianego obowiązującym arbitrażem. | 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA 6. 1. PAT. Bilans Banku 

Polskiego za ostatnię dekacę stycznia rb. 
wykazuje zapas złota 621.200 tys. zł. Pie- 

niądze i należności zagraniczne wzrosly © 
13.600 tys. zł. Portfel wekslowy zwiększył 
się o 1.400 tys. zł. Również i pożyczki za- 
stawowe zwiększyły się 1.100 tys. zł. Na- 
tychmiast płatne zobowiązania i obieg bi- 

letów bankowych wzrosły łącznie o 19.300 
ys. zł. 

Qdroczenie posiedzenia komitefu 
zachowawczego 

Zebranie komitetu zachowawczego 
zostało odłożone na <ilka dni ze wzglę 
du na to, że książę Radziwiłł wyjechał 
dziś do Kielc na pogrzeb swojej matki. 

ZA I PRZECIW. 
Spiskowiee czy zwykły oporfu- 

nista? 
Przed Ara tygodniami zamordowany 

został w Moskwie w dość tajemniczych 
okolicznościach b. generał armji rosyjskiej 
profesor czerwonej akademji wojskowej 
Słaszczew. Gen, Słaszczew zasłynął głoś- 
no zwłaszczą w czasie wałk Wrangla na 
Krymie jako niezwykle odważny, energicz- 
ny dowódca, nie cofejący się przed najdzik- 
szemi okrucieństwami, gdy chodziło o wai- 
kę z bojszewikami: 

W rok po tragedji krymskiej Wrangla, P 
rasę europejską obiegła wiadomość, że 
Beta Słaszczew powrócił do Rosji, gdzie 
po odsiedzeniu paru miesięcy w więzie- 
niach czrezwyczajek został  misnowan 
profesorem wojskowej akademii sowieckiej. 
Słaszczew-- K rymski, gdyż taki mu nadali 
przydomek wranglowcy, napisał nieudolną 
broszurę w której usiłuje przedstawić ewo- 
lucję swych poglądów na temat: „Bolsze- 
wizm to potworne dziecko, ale dziecko 
rosyjskie ita rosyjskość potworna miała 
tłumaczyć powrót generałą do służby nie- 
dawnycir swych wrogów. : 

Minęło osiem lat i zdawałoby _ 5% 
wszyscy zapomnieli o ideowei wolcie Sła- 
szczewa, którą notabene nie wydawała się 
szczerą, gdyż Słaszczew znany był Z hu- 
laszczego trybu życia. 

Gorzki chleb emigracji dla człowieka, 
który przywykł nie odmawiać swym zach- 
ciankom był tłem owej ideowej ewolucji. 
Wieść o powrocie Słaszczewą wywołała 
w gronie emigracyjnem przygnębiające roz- 
czarowanie. : 

Czas wiele złagodził, gdyby nie wy- 
strzał studenta sowieckiego mszczącego 
się po dziesięciu latach za okrucieństwa 
krymskie Słaszczewa niktby o nim nie wie- 
dział 

Prasa sowiecka fakt zamordowanią pro- 
fesora czerwonej akademii wojskowej zbyłą 
w kilku wierszach w kronice wypadków 
kryminalnych. To załatwienie SiĘ Z sensą- 
cyjnem wydarzeniem rzuca pewne Światło 
na fakt zabójstwa Słaszczewa, dookołą 
którego krążą liczne wersje. jedna z nich 
mówi, że Słąszczewa zamordowali agenci 
G. P. U., ponieważ oddziaływał on jako 
wybitny wojskowy na kształtowanie SIĘ 
dążności dyktatorskich  Tuhaczewskiego. 
Słaszczew miął nawet proponować swoje 
usługi w charakterze organizatora powsta* 
nia. Ile jest w tem fprawdy odgadnąć nie- 
podobna. W każdym bądź razie fakt że 
zabójstwo Siaszczewa pragną bolszewicy 
zatuszować pozostanie faktem a to z kole 
każe przypuszczać, że niejedna zemsta była 
powodem morderstwa. 

  

Z ZA KORDORÓW 
PREZES LITEWSKIEJ IZBY HANDLO 
WO-PRZEMYSŁOWEJ O STOSUN- 
KACH HANDLOWYCH Z POLSKĄ. 

„Rytas'* zamieszcza wywiad swego 
korespondenta z Prezesem Izby Han- 
dlowo - Przemysłowej p. Dobkiewi- 
czusem. 

Zapytany m. in. o perspektywach 
litewsko - polskich stosunków handlo- 
wych, p. Dobkiewiczus oświadczył: 

— Z Polską żadnego układu nie po 
siadamy. Wytworzył się stan faktyczny. . 
Jak donosi prasa, rokowania mają być 
rozpoczęte, jednak dotąd jeszcze nie 
rozpoczęły się. 

Przed wprowadzeniem maksymal- 
nych ceł, towary polskie (manufaktura 
cukier, żelazo, nafta i t.p.) szły inten- 
sywnie do Litwy. Po wprowadzeniu 
maksymalnych ceł względem tych wszy 
stkich państw, z któremi Litwa nie po- 
Siada układu, ustał czy też chociażby 
się zmniejszył import polskich towar- 
rów do Liawy. 

Eksport litewski do Polski w ciągu 
całego czasu był nieznaczny i obecnie 
też się nie zmieni. 

Sądzę iż stosunki handlowe z Po- 
ską jako sąsiedniem państwem w razie 
normalnych stosunków politycznych 
mogłyby odegrać w gospodarce litew- 
skiej wielką rolę. Przynajmniej w im- 
porcie Polska przypuszczalnie zajęłaby 
drugie miejsce. Kwestja ta jednak zale- 
ży od stosunków politycznych i wobec 
tego nie można jej dziś związać z pun- 
ktem widzenia wyłącznie ekonomicz- 
nym. Dopóki niema normalnych stosun 
ków politycznych z Polską dla uregu- 
lowania stosunków handlowych potrze 
bne są nadzwyczajne środki. 

W dalszym ciągu rozmowy poru- 
szono kwestję wpływu nieurodzaju na 
stan handlu * przemysłu w Północnej 
Litwie. W sprawie tej p. Dobkiewiczus 
oświadczył. 

— W miejscach dotkniętych nieu- 
rodzajem, przemysł i handel przeżywa 
ciężkie chwile. Zdolność nabywcza 
zmniejszyła się. Handel niema klien- 
tów. Kupcy detaliści, nabywając to- 
wary na kredyt, nie mogą wypełnić 
swych zobowiązań. Wobec tego kupcy 
hurtownicy zamiast gotówki otrzymują 
protestowane weksle, lub towary z po- 
wrotem. Niedawno odbyło się nawet 
zebranie związku przemysłowców i han 
dlowców, na którem poruszona potrze- 
bę przedsięwzięcia kroków w tym kie- 
runku, by udzielono ułg w dziedzinie 
podatków i uzyskania kredytów. Kwe- 
stję tę również rozwiązało M-stwo Skar 
ub i Banku Litewskiego. 

Firmom, posiadającym dostateczną 
ilość mienia i dostateczne gwarancje, 
które się znalazły w cieżkiem położeniu 
zostanie udzielony przystępny kredyt 
na zasadach handlowych. 

Drobne warsztaty, które przerabia- 
ły surowiec dostarczony przez rolników 
zawiesiły swą działalność Główną przy 
czyną kryzysu w handlu i przemyśle 
jest ta okoliczność, że nasi konsumenci 
są przeważnie rolnikami którzy obecnie 
utracili zdolność nabywczą. W wielu 
miejscach rolnicy, którzy korzystali z 
kredytu u detalistów, nie mogą wypeł- 
nić swych zobowiązań i w ten sposób 
stawiają detalistów w bardzo przykrą 
sytuację, gdyż nie tylko nie otrzymują 
oni nic od konsumentów, lecz też utra- 
cili kredyt u hurtowników. 

PLECHOWICZ MIANOWANY GEN. 
Z Kowna donoszą. dymisjowany 

ułk. Plechowicz z rozporządzenia 
władz został przeniesiony do rezerwy i 
podniesiony do rangi generała. Plecho- 
wicz ma być stale w komptencji rządu i 

Y na wypadek potrzeby w każdej chwili 
powołany na wypełnienia  jakiejbądź 
ważniejszej misji. Plechowicz wyraził 
na to zgodę. 

lajście w parlamencie estońskim. . 
TALLIN, 611. Pat. Wczoraj w ku- 

luarach sejmu estońskiego miał miej- 
sce incydent następujący: Deputowa- 
ny ze stronnictwa agrarjuszy Tupits 
zwrócił się do ministra oświaty i o- 
pieki społecznej Johansona (Socjali- 
Sta) z zarzutem, że za podróże służ- 
bowe każe on sobie płacić diety z 

obu resortów, na czele których stoi. 

Minister Johanson odparł te zarzuty 
z trybuny, w kuluarach zaś zwrócił 
się do Tupitsa ze słowami: „To łaj- 
dactwo”, na co dep. Tupits zniewa- 
żył czynnie ministra. 

Ukaranię korespondenta łolewskiego 
Z Kowna donoszą: Za rozpowszech- 

nianie fałszywych pogłosek, podważających 
autorytet państwa, kowieński korespon- 
dent ryskiego „Jaunakas Zinas*, Palecki 
został ukarany grzywną w wysokości 2000 
It. z zamianą na 2 miesiące więzienia. 

Konwencja a pensjach 
Z Kowna donoszą: Poseł flitewski w 

Berlinie Sidzikauskas podpisał nową kon- 
wencję e wypłacaniu pensyj w Kłajpedzie. 
Konwencja Opiewa, że pensje będą wypła- 
cane według norm litewskich, resztę zaś 

lei sumy stosunkowo do norm niemieckich 
będzie dopłacał rząd niemiecki. Konwencja 
wchodzi w życie od początku r. b. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
6raz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr: 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Nowy projekt Konstyfacji 
We wtorek 5 lutego na zebraniu w mieszkaniu pułk. Sławka w składzie 

prezydjum B.B. oraz członków komisji konstytucyjnej, należących do B.B. 
została w ostatecznej formie redakcyjnej przyjęta nowa konstytucja. Na ze- 
braniu było 13 osób i obrady trwały do godz. 3 rano. 

Dziś o godzinie 9 rano odbyło się plemum B.B. na którem projekt nowej 
konstytucji referowali pos. pułk. Stawek, oraz główni jej redaktorzy: sędzia 
Jan Piłsudski i były minister sprawiedliwości Wacław Makowski. 

Całość konstytucji przyjęta została bez zastrzeżeń, prócz referentów 
nikt głosu nie zabierał. Podpisało projekt 113 posłów, czyli wszyscy posło- 
wie B.B. prócz nieobecnych w Warszawie i ministrów. 

PODZIAŁ I UKŁAD. 
Projekt wprowadza nowy układ i nowy podział rozdziałów: 
Rozdział I p.t. Państwo Polskie art. 1, 2, 3. 
Rozdział I! p.t. Prezydent Rzeczypospolitej art. 4 - 22. 
Rozdział Iii p.t. Sejm art. 23 - 50. 
Rezdział IV p.t. Serat art. 51 - 52. 
Rozdział V p.t. Rząd art. 53 - 63. 
Rozdział VI p.t. Ustawodawstwo art. 64 - 72. 
Rozdział Vit p.t. Budżet art. 73 - 75. 
Rozdział VIII p.t. Kontrola finansowa art. 76 - 78. 
Rozdział IX p.t. Administracja miejscowa i Samorząd art. 79 - 85. 
Rozdział X p.t. Sądownictwo art. 86 - 101. 
Rozdział XI p.t. Prawa i obowiązki obywatelskie art. 102 - 141. 
Rozdział XII p.t. Przepisy ogólne art, 142 - 143. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. 

Według uowego projektu Prezydenta Rzeczypospolitej wybieza na lat 
7 naród w głosowaniu powszechnem z pomiędzy dwuch kandydatów. 

Jednego kandydata wybiera Zgromadzenie Narodowe bezwzględną wię- 
ksześcią głosów. 

Drugiego kandydata wskazuje ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej. 
Gdyby ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej wskazał tę samą osobę, 

która została wybrana przez Zgromadzenie Narodowe, albo zrzekł się prawa 
wskazania kandydata, to drugim kandydatem będzie osoba, która w ostatniem 
głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowem otrzymała największą kolejno В- 
czbę głosów. Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej ma każdy oby- 
watel, który ma prawo głosowania do Sejmu. 

Prezydenta Rzeczypospolitej, o ile nie może sprawować urzędu, zastą- 
pi Prezes Rady Ministrów. 

Prezydent Rzeczypospclitej składa uroczyste ślubowanie nie w Zgroma- 
dzeniu Narodowem, jak dotychczas, lecz w katedrze warszawskiej, względnie 
w inn ym kościele katedralnym innego miasta w Polsce. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej mianuje generalnego inspektora sił zbrojnych, oficerów wszelkich 
stopni, a także w razie wejny naczelnego wodza sił zbrojnych, który wówczas 
wchodzi w skład Rządu. 

й CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE. 
Czynne i bierne prawo wyborcze zostało zmienione w ten sposób, że 

wiek wyborczy podwyższony został do 24 lat, również prawo wybieralności 
do Sejmu otrzymuje obywatel polski dopiero wtedy, gdy ukończył lat 30. 
Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało osobom wojskowym. 

NIETYKALNOŚĆ POSELSKA. 
Nieodpowiedzialność i nietykałność posłów została znacznie ograniczo- 

tar Za wystąpienia sprzeczne z treścią ślubowania poselskiego, które jak wia- 
domio przewiduje rzeteiną pracę „wyłącznie dla dobra Państwa Polskiego, ja- 
%ko całości* poseł jest pociągany do odpowiedzialności przed trybunałem 
stanu, chociażby te wystąpienia były mowami, wygłoszonemi z trybuny 

sejmowej. 4 
Quorum poselskie dla prawomocności uchwał podwyższone zostało do 

połowy ustawowej liczby posłów. 
liość podpisów potrzebnych dła wniesienia interpelacji podwyższona 

została na 1/6 ustawowej liczby posłów. 

| SENAT. 
Senat składa się z 150 senatorów, przyczem 1/3 część senatorów są 

to nominaci mianowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Dalszem wzmocnieniem Senatu jest że zamiast 11/20 głosów Sejmu 

potrzebnych dziś do odrzucenia poprawek senatu, wymagana będzie więk- 
szość 3/5 głosów Sejmu, przyczem o ile Sejm proponowanych przez Senat 
zmian nie przyjmie zwykłą większością lub nie odrzuci większością 3/5, pro- 
jekt upada. ' 

ODRACZANIE I ZAMYKANIE SESYJ SEJMOWYCH. 

Odroczenie sesji zwykłej Sejmu wymraga jego zgody, iecz zamknięcie 
sesji Sejmu i Senatu nie wymaga zgody tych instytucyj a powoduje wygaś- 
nięcie nieukończonych prac, w szczególności upadają niezałatwione przedło- 
żenia rządowe, wnioski poselskie i interpelacje. Na sesji nadzwyczajnej mo- 
gą być rozpatrywane tylko sprawy wymienione w zarządzeniu © zwołaniu 
sesji nadzwyczajnej oraz projekty ustaw nagłych. 

AKTY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. 
Nie wymagają contr - asygnaty ministrów następujące akty Prezydenta 

Rzeczypospolitej: 
a) Orędzia i wszelkie akty dotyczące Sejmu i Senatu. 
b) Mianowania i odwołania Prezesa Rady Ministrów, generalnego in- 

spektora sił zbrojnych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i urzędników Kan- 
cełarji Cywilnej, 

c) Mianowania i zwolnienia olicerów wszelkich stopni oraz wszełkie 
akty Prezydenta, jako Zwierzchnika sił zbrojnych. 

d) Akty łaski i przepisane ustawami akty pieczy prawnej. 
e) Mianowanie sędziów, 
i) Mianowanie Prezesa i członków trybunału stanu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MINISTRÓW. 
Sejm pociąga Ministrów da odpowiedzialności na podstawie wniosku, 

żądającego ustąpienia Rządu lub poszczególnych ministrów, a zgłoszonego 
conajmniej przez 1/4 ustawowej liczby posłów. 

Wniosek ten nie może być poddany pod obrady Sejmu przed upływem 
7 dni od dnia zgłoszenia. : 

jeśli Sejm absolutną większością ustawowej liczby zażąda ustąpienia 
Rządu lub ministra, Prezydent Rzeczypospolitej odwoła Rząd lub Ministra, 
chyba, że zarządzi rozwiązanie Sejmu. 

WNIOSKI POSELSKIE. 
Dia wniosku poselskiego będą wymagane podpisy w ilości 1/6 ustawo- 

wej liczby posłów. 
Zmniejszenie poboru rekruta może być uchwalone tylko na podstawie 

przedłożenia rządowego. 
PRAWO VETA ZAWIESZAJĄCEGO. 

Prezydent Rzeczypospolitej otrzymuje prawo veta zawieszającego, 
mianowicie: 

Prezydent Rzeczypospolitej może zwrócić ustawę Sejmowi z orędziem 
żądającem ponownego rozpatrzenia. 

Zwrócona przez Prezydenta w myśl poprzedniego ustępu ustawa bę- 
dzie rozpatrzona przez Sejm nie wcześniej, jak na najbliższej sesji zwykłej 
po tej, której zwróconą ustawę uchwalono. 

Jeżeli Sejm i Senat zwróconą ustawą ponownie uchwali większością ab- 
solutną ustawowej liczby posłów i senatorów, aibo pomimo braku takiej 
większości w Senacie za ustawą opowie się w Sejmie większość 2/3 ustawo- 
wej liczby posłów, Prezydent Rzeczypospolitej stwierdza moc ustawy i za- 

+ rządzi jej cgtoszenie, chyba, że zarządzi rozwiązanie Sejmu i Senatu. 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. 
Prócz tego Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo dekretowania o mocy 

ustawowej mniej więcej w granicach noweli z 2 sierpnia 1926 r. 
TRYBUNAŁ STANU. 

Trybunał Stanu nie będzie się składał z członków wyłącznie powołanych 

przez parlament, jak dotychczas, lecz Prezesa i 4 członków będzie mianował 

Prezydent Rzeczypospolitej, a 4 wybierał Senat, a 4 Sejm. 

  ” ^   

esto, która to zasada jest wyrażona 

w 2:im artykule omawianego nowego 

projektu, stwarza z parlamentu jedną 
z iunkcjy Państwa. Parlament istnieje 

tylko dla dobra Państwa. 

Nie zrzekam się na przyszłość 

prorokowania, czy Sejm obecny przyj- 
mie ten projekt konstytucji, czy go 

odrzuci, ale dziś przyznam się, że nie 

mam pod tym względem  wyrobione- 

go zdania. Za przyjęciem przemawia 
to, że nietylko większość członków 

Klubu BB miała wrażenie, że wystąpi 

« projektem dalej idącym, niż to się 

stało. To wrażenie miały także i stron- 

nictwa opozycyjne w Sejmie. Stąd no- 

wy projekt BB powinny przyjąć cho- 

ciażby przez wdzięczność, że projekto- 

wane zmiany nie wnoszą takich kon- 

stytucyjnych 'wstrząsów, jakich па- 

prawdę się obawiano. 

Z drugiej strony nieskoordynowa- 

nie stronnictw i chaos panujący w 

Sejmie przemawia przeciw hipotezie 

przyjęcia obecnego projektu. 

Zwolennicy dalej idących reform 

, naszego ustroju będą woleli oczywi- 

ście, aby Sejm projekt BB odrzucit.; 

Rzeczą zbyteczną jest dodawać, 

czy tłumaczyć, że projekt przychodzi, 

ZZ m     
Pos. Wacław Makowski. 

jako kompromis i to jako kompro 

mis podwójny; z jednej strony na 

projekcie wybitną cechę wywarło dą- 

żenie redaktorów, aby ten projekt 

stał się wypadkową” wszystkich grup 

politycznych, wchodzących do Bloku. 

Z drugiej strony chodziło o to, aby 

ten projekt napisać tak, aby zapewnić 

mu maksimum szans przyjęcia przez 

Sejm. Trzeba uważać projekt BB., ja- 

ko maksimum ustępstw poczynionych 

Sejmowi i dlatego trzeba także pod- 

kreślić, że obecnie wszyscy członko- 

wie BB uważają, że od tego projektu 

ani jednego przecinka nie ustąpią 

Wiadomem było, że nietylko zepatry- 
wania poszczególnych członków BB 

szły w kierunkach, które nie miały 
nic wspólnego z projektem zgłasza” 

nym, ale także wyrażone publicznie 

zapatrywania premjera Bartla, jaką 

powinna być przyszła konstytucja pol- 

ska, w niczem, ale to w niczem, nie 

były podobne do treści dziś przez BB 

podpisanego projektu. Opinja endecka 

i socjalistyczna ciągle pisała, że BB 

nie zdobędzie się na jednolity projekt, 

tak duże są przeciwieństwa wewnątrz 

tego Klubu. Dzięki Panom Janowi 
Piłsudskiemu i Makowskiemu, a jeszcze 

bardziej dzięki karności organizacyj- 

nej BB, obawy te*nie ziściły się. 

Oczywiście, że dla takich ludzi, 
jak ja, którzy mają urobione pojęcia, 
jaki ustrój potrzebny jest Polsce, kwe- 
stja podpisania, względnie niepodpi- 

sania projektu, nie mogła się odbyć 

bez pewnej wewnętrznej walki, ale ze 

względów powyżej wyłuszczonych zde- 

cydowałem się go podpisać. Nie po- 
wiem, abym tę chwilę podpisania u- 

ważał za sympatyczną, czy przyjemną. 
Zwłaszcza, że w, toku ostatnich dysku- 

syj, które słyszałem, contrargumentów» 
które do mnie skierowano, wzrosło 

jeszcze we mnie i wzmocniło się prze- 

konanie, że jedynym ustrojem, który 
Pafńistwo nasze może wprowadzić na 
drogę mocarstwowej polityki i wiel- 

kiej przyszłości, jest ustrój monarchii 

dziedzicznej. Miejmy nadzieję, że no- 
wa konstytucja jest tylko etapem, jak 

przed konstytucją 3 Maja były także 
wyłaniane takie reformy połowiczne.. 

Stanisław Mackiewicz.
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Rohoty regulacyjne na rzece Drujce. 
Celemą prowadzenia robót regula- 

cyjnych na rzece Drujce w powiecie 

brasławskim, Dyrekcja Robót Publicz- 

nych w Wilnie zamówiła w krajowej 

fabryce „Born 8: Schutze" w Toruniu 

pogłębiarke. Koszt pogłębiarki wynie- 

sie przeszło 180,000 zł., a teoretycz- 

na jej wydajność pracy będzie 120 

mtr3 na godzinę. Części pogłębiarki 

będą transportowane koleją żelazną 

na brzeg rzeki Drujki, t.j. na miejsce 
jej pracy, gdzie ostateczne będzie 

zmontowaną, Dla transportu poglę- 

biarki Dyrekcja Robót  Publicz- 
nych 'w Wilnie układa  bocz- 
nicę od toru kolejowego Dukszty— 

Druja do brzegu rzeki Diujki.. Tran- 

sport pogłębiarki fabryka rozpocznie 
w najbliższych dniach; przewóz wszy 
stkich części ma być ukończony w 
połowie miesiąca marca, pod koniec 
zaś maja pogłębiarka będzie gotowa 
do pracy. Chcąc wykorzystać jak naj- 
wygodniej bocznicę Dvrek ja Robót 
Publicznych zakupiła 200 ton wegla 
górnośląskiego potrzebnego dla pra- 
cy pogłębiarki, który będzie dostar- 
czony do dnia 1 kwietnia r. b. na 
miejsce robót. Oprócz tego Dyrekcja 
Robót Publicznych w Wilnie wszczęła 
Starania w Ministerstwie Robót Pub- 
licznych o kupno drugiej pogłębiarki 
mniejszej wydajności, która ma być 
skierowana również na rzekę Drujkę. 

Zamknięcie Oddziałów T-wa Szkoły Białoruskiej, 
NOWOGRÓDEK, 6 II. (Tel.wł. „Słowa*). Na skutek kont oli władze admi- 

nistracyjne zamknęły Nowogródzki Oddział T wa Szkcły uviałoruski:j i Odaział 

w Wołkowiczach. nentrola stwierdziła, iż nie prowadzona była rac unkowość, 
jak również nie prowadzono ksiąg protokułów, a Zarządzostał wybra „y na ostat- 
niem zebraniu przy obecności zaledwie 7 członków przez aklamację nie zawia- 
damiając pozostałych o terminie zebrania. 

WRYRANUSSWKA IO 

PORPLISZCZE 
(pow. Dziśnieński) 

— Nasz sekretarz gminy. W Nr. 9 
„Słowa* z dnia 11 stycznia 29 roku, sekre- 
tarz gminy Porpliskiej Pan Jaroszewicz od- 
powiadając na artykuł „O naszych stosun- 
kach* świadomie wprowadza w błąd opinię 
publiczną, muszę więc (jako członek rady 
gminnej) te sprawy wyjaśnić. || 

P. Jaroszewicz zasłaniając się umową 
dzierżawną mówi, iż nie mogł wydzierża- 
wić 39 ha. swej ziemi pod boisko. W rze- 
czy samej rada gminną prosiła p Jarosze 
wicza © wyczierżaw enie niecałego hektara 

„ (coś koło 2]3 hektara) płacąc 25 rubli ro- 
. cznie, na coby chętnie zgodził się dzier- 

żawca, lecz p. Jaroszewicz powiedział że 
nie życzy by na jego ziemi urządzali boisko. 

Co zaś do w;brukowania kilku wsi w 
gminie Porpliskiej, była to inicjatywa rady 
gminnej, lecz nie p. Jaroszewicza. P. Jaro- 
szewicz twierdzi że we wsi Porpliszcze po- 
łożono bruku 2 ki. i on dał potrzebny na 
io żwir. Sądzę, że długość tej wsi P. Jaro- 
szewicz mierzył podwójną miąską i słysza- 
łem od samego P. Jaroszewicza że źwir 
brali na ziemi cerkiewnej, a jeśli i P. Ja- 
roszewicz dał troszkę zwiru nie możemy 
uważać to za wielkie świadczenie, lecz za 
obowiązek, ponieważ P. Jaroszewicz jest 
największym obszarnikiem w Sswei wiosce 
rodzinnej. („Dałem ci babka grosz"). 

Potwierd.am, że P. Jaroszewicz praco- 
wat rok czasu jako księgowy w Porpliskiej 
kasie Pożyczkow o-roszczędnościowej; Przy- 
patrzmy się więc tej honorowej pracy. Od 
dnia założenia w Porpliszczu kąsy pożycz- 
kowo-oszczędnościowej po dzień dzisiej- 
szy, kasa nie sprowadziłą ani jednego puda 
nawozów pomocniczych, ani jednego puda 
pasz treściwych lub ziarna siewnego, czego 
nie można powiedzieć 0 kasach innych 
gmin (niektóre sprowadzały wagonami,) tak 
że musirny ze wstydem stwierdzć, że ka- 
Sa porpliska została w ogonku przy poró- 
wnaniu z iunemi gminami. Pieniądze kasa 
gorpliską wypożyczała na terminy roczne i 
półroczne, a pan księgowy musiał tylko 
wpisywać do księgi: jaką kwotę kto wy- 
pożyczył, na jaki termin, ile hektarów po- 
siada ziemi i kto jego żyranci, Zdaje mi 
się, że na tem praca honorowa się koń- 
ezyła. Sądzę, że kto pracuje honorowo ten 
aie żąda wynagrodzenia, a P. Jaroszewicz 
domagał się od rady gminnej uchwalenia 
stąłej gaży dla niego za prowadzerie ksiąg 
kasowych, lecz rada narazie odmówiła, 
motywując tem: że zarząd kasy w Osobach 
piezesa i skarbnika też pracują bezpłat- 
nie, a w dniu 29 grudnia 1928 roku uchwa- 
fiia ala p. księgowego stałą gażę. 

° Р. Jaroszewicz kończy swój artykulik 
słowami „iż z p. sekretarzem  Jaroszewi- 
<zem rachuje się sam wójt gminy p. а- 
siewicz*, lecz uważa tę rzecz za zbyt błahą. 

Ja zaś jestem innego zcania i uważam 
radę gminną za prawowitego gospodarza 
gminy, a jeśli rada gminna jednogłośnie 
ybrałąa wójtem p. Jasiewciza, jemu więc 
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NOGRY PARYŻ 
Pewna panienka z najlepszego to- 

warzystwa włoskiego powiedziała kie- 
dyś w rozmowie ze mną: „Nie znam 
Paryża, a jednak pojadę tam dopiero: 
wtedy, gdy będę zamężna. Pragnę bo- 
«wiem w Paryżu zobaczyć ...wszystko*.. 

Zapytałam: „Cóż to jest owo wszy- 
stko, co pragnie pani w Paryżu zoba- 
czyć, a czego nie.może pani obejrzeć 
będąc panną?" 

Zarumieniła się, w jej oczach za- 
błysły ognie. Pa chwili odparła: „Ach, 
Montmartre i jego kabarety. ! 

To jest tedy marzeniem młodych 
panieniek, cudzoziemek, nie znających 
Paryża.... a) 

Uroku stolicy świata nie widzą one w 

teatrach, muzeach, pomnikach i t. p. 
lecz w Montmartrze i jego kabaretach. 

Dziwne... smutne to wszystko, 

zwłaszcza dla... Paryża samego. 
Usiłowałam wyprowadzić mą Zna- 

jomą z błędu, ale usiłowania me były 

próżne. 
Oczywiście, jest rzeczą zbyteczną, 

by Paryż wyrzekał się swego Mont- 
martru. Ale Montmartre to, jeszcze nie 
Paryż. 

Jest to fakt, który — jestem co do 
tego przekonana — nie ujdzie uwagi 
żadnego cudzoziemca, który bez  ja- 
kichkolwiek uprzedzeń .obserwuje žy- 
cie Paryża, jest to fakt, co do którego 
najmniejszej wątpliwości nie powinni 
mieć nawet ci obcokrajowcy, którzy 
nigdy w Paryżu nie byli. 

Mimo to jednak Paryż i jego mie- 
szkańcy mają na świecie tego rodzaju 
opinię, że na wspaniałe to miasto wię- 

przysługuje prawo rządzić gminą, lecz nie 
p. Jaroszewiczowi. 

Nie bęię przeceniać lub nie doceniać 
pracy pana wójta Jasiewiczą, o tem może 
powiedzeč pan laspektor samorządowy, 
lub komisja rewizyjna, Stwierdzć mogę 

"tylko, że p. Jasiewicz jest Polakiem, szcze= 
rym i lojalaym obywatelem Państwa Pol- 
skiego. 

Na zakończenie mozę dodać, że pan 
Inspektor samorządowy nie zgrzeszy jeśli 
przeniesie p Jaroszewicza do innej gminy, 
możeby p Jaroszewicz nic na tem nie 
stracił, bo jak mówi przysłowie: „irudno 
być prorokiem w swej wsi rodzimej 
wszyscy go tam znają* tembardziej że p. 
Jaroszewicz posiada w tej wsi 30 35 ha 
ziemi, a wieś ta kolonizuje się i już słychać 
głosy niezadowolenia. 

K. Drozdowicz. 

POSZUMIEN 
(pow. Święciański). 

— Ku uwadze władz administra- 
cyjnych. Plagą okolicy są psy gospodarzy 
zaść. Poszumień mięczy innemi pp. Buko- 
wskiego i Obuchowicza, które w- liczbie 
4—5 sztuk napacają na przechodniów, gdyż 
są nieuwiązane. Zważywszy; że dzieci 
ucząszczające do szkoły powszechnej w 
Poszum eniu, przechodzą drogą w Odącą 
przez wspomniany zaścianck codzień rano 
iwieczór i że przepisy bezpieczeństwa wy- 
raź ie zabraniają gospodarzom zwalniać 
psów z łańcuchów od godz. 5 rano do 10 
wieczór, zwracam uwagę władz administra- 
cyjnych na powyższy faktyczny stan rze- 
czy. jednocześnie zaznaczam, że w dniu 
11. 1. br. na skutek skargi dzieci i rodzi- 
ców ich do posterunku P. P. w Nowo* 
Święcianach zostało przesłane pismo pro- 
szące o zapobieżeniu pogwałceniu przepi- 
sy przez pp. Obuchowicza i Bukowskie- 
go, lecz dotychczas wspomniane pismo 
nie zostało prawdopodobnie wzięte pod 
uwagę przez policję, lub też pp. Bukowski 
i Obuchowicz nie wykonali zarządzeń po- 
Icji wobec czego muszą być pociągnięci 
do odpowiedzialności administracyjno-kar= 
REJ. 

J. Tecki, 
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Żądać wszędzie. 
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kszość ludzi spogląda 
Montmartre, a w jego mieszkańcach 
każdy widzi jeno  najfrywolniejsze 
stworzenia na kuli ziemskiej. 

Poglądy te są jednak z gruntu fał- 
szywe. Tak samo fałszywe, jak  po- 
wiedzmy, twierdzenie, że Greenwich i 
New-York to jedno i to samo. 

Najciekawsze jest przytem to, że 
właśnie dzięki tej swej opinji Paryż 
nęci z niezwykłą wprost siłą przedsta- 
wicieli czterech ras ludzkich. 

Dzieje się tak może dlatego, że cu- 
dzoziemcy tak są żądni niezdrowych 
rozrywek nowoczesnego Babilonu, że 
nie cofają się przed wykonaniem ucią- 
žliwszeį podróży przez ocean i poprzez 
kontynenty, by na własne oczy zoba- 
czyć wszystkie „cuda* Montmartru. 

Nigdy chyba nie działał Montmar- 
tre na cudzoziemca tak przyciągająco, 
jak w dobie dzisiejszej. Zdaje się on 
do współcześników naszych  przema- 
wiać tonem tak nęcącym, że nikt nie 
jest w stanie oprzeć się jego pokusom. 

, Przechadzka po Montmartrze jest 
niewątpliwie bardzo ciekawa i poucza- 
jąca, ale tylko wtedy, kiedy ograniczy- 
my ją ria stare uliczki i wspaniałą świą- 
tynię montmartrską. Bo cóż ciekawe- 
go ujrzeć możemy właściwie w luksu- 
sowych restauracjach Montmartru, w 
jego kawiarniach i innych starych 
„dziurach*? Wszędzie pełno obcokra- 
jowców wszystkich wyznań i narodo- 
wości. Oto i wszystko. 

Błędem byłoby przypuszczać, że 
tylko zblazowani bogaci ludzie mogą 
brać udział w zabawach Montmartru. 
Montmartre troszczy się o wszystkich. 
Są tu więc lokale „chic“, są jednak i 
takie, którym do wytworności bardzo 
daleko. 

jak na wielki 

з 5 д У # 

Przed podpisaniem propozycji Lifwinowa 
Udział Rumunji w profokułe—sukezsem rządu polskiego. 
MOSKWA, 6.IIL. PAT. Przyjazd przedstawiciela Rumunji komentowa- 

ny jest w tutejszych kołach politycznych, jako sukces rządu polskiego, 
który podjęte przez siebie pośrednictwo doprowadził do pomyślnego rezul- 
tatu wbrew pesymistycznym nastrojom, szerzonym przez stery polityczne 
Oraz prasę sowięcką i niemiecką, Wobec tego, że p. Davila przybywa w 
dniu 7 b. m. przypuszczają ogólnie, że podpisanie protokułu nastąpi © 
jeden wzglednie dwa dni późaiej, Wymieniają zatem datę 9 lutego, jako 
termin podpisania protokułu. 

Nowa era w sfosunkzch snwieckorumuńskich 
BERLIN. 6. 2. (PAT). Korespondent bukareszteński „Berliner Tageblattu* donosi 

z powołaniem się na wiarogodne źródła, iż decyzja rządu rumuńskiego w sprawie pod- 
pisania projektu Litwinowa oparta jest na oświadczeniu, zakomunikowanem przez rząd 
sowiecki za pośrednictwem Polski rządowi rumuńskiemu, stwierdzającem, iż Sowiety 
mają zamiar nadania paktowi Kelloga interpretacji w formie takiej, jaką nadał mu twórca 
tego paktu. Tem samem — pisze korespondent — w stosunkach sowiecko - rumuńskich 
rozpoczyna się nowa era, która posiadać musi doniosłe znaczenie dla konsolidacji stosun- 
ków wschodnio - europejskich. 

Zwłoka w nodnisaniu nronozycji sowieckiej przez hotwg i Bsfonię 

śl. Malejeny na Dorocznej Redyde Artystów Teatrn Polskiego 
Salony Kasyna (Garnizonowego. 

Konwencja pojednawcza niemiecko-sowiecka 
Przed kilku dniami zamieświliśmy 

wiadomosć o podpisaniu w Moskwie 
przez p. Litwinowa i nowomianowane- 
go posła niemieckiego von Dircksena 
układu o postępowaniu pojednawczem 
pomiędzy ZSSR. a Niemcami. Obecnie 
urzędowa ajencja sowięcka ogłasza 
pełny tekst tego układu, który w naj- 
ważniejszych swych ustępach brzmi 
jak następuje: 

Wszelkie różnice poglądów, zwła- 
szcza rozbieżności, mogące wyniknąć 
na tle interpretacji dwustronnych trak- 
tatów, istniejących pomiędzy obu kon 
trahentami, jak również ukiadow, za- 
wartych lub mających być zawartemi 
w sprawie ich interpretacji lub realiza- 
cji o ile uregulowanie ich na drodze 
d;plomatycznej napotykałoby na tru- 
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cznych, które albo dadzą pozytywny| $ 
rezultat albo będą prowadziły do roz ® 
strzygnięcia sporu środkami niewiele] * 
mającemi z pokojowością wspólnego X 
zależnie od okoliczności i układu siłł 

Jak widzimy, „pojednawczość* so 
wiecka, jako przeciwwaga zasady arbi| 
trażu, głoszonej przez Ligę Narodów 
który w obecnych stosunkach, rze 
jasna, nie jest ideałem, jest niczemi 
więcej jak kolejnym „triccem* w ma 
newrach dyplomatycznych Moskwy. 

Sz 

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA. 6.2. Na dzisiejsz 

dzeniu przystąpiono do diaszyt 
RYGA. 6.2. (PAT). Wedłag doniesień dzienników, 

wdopodobnie mogły podpisać protokółu Litwinowa w dn. 
protokółu nadszedł dopiero wczoraj do ministerjów spraw 
linie, zaś trzydniowy termin jest oczywiście za krótki 

Łotwa i Estonja nie będą pra- 
7 lutego, gdyż ostateczny tekst 
zagranicznych w Rydze i Tal- 

dla osiągnięcia w tej sprawie nie- 
zbędnego porozumienia z pariamentami. Cslem wyjaśnienia zasadńiczego stanowiska Ło- 
twy w sprawie procedury wskazuje się, iż jednoczesne podpisanie protokółu przez wszy- 
stkie państwa zainteresowane byłoby dia niej bardziej nadającem się do przyjęcia. Jed- 
nakże podpisanie musiałoby nastąpić w takiej formie, któraby nie nastręczała żadnych wątpliwości co do istnienia jakiejkołwiek różnicy poglądów między zainteresowanemi 

Kryzys minisferjalny w Niemczech. 
Min. Guerard poddał się do dymisji. 

BERLIN, 6.Il. PAT. Propozycja centrowa w sprawie uniknię- 
cia grožącevo przesilenia została na konferencji odbytej u 

państwami. 

kanclerza Rzeszy odrzucona. Wobec tego minister komunikacji 
Rzeszy von Guerard, stosownie do uchwały powziętej przez 
frakcję centrową, późnym wieczorem wniósł podanie o dymisję. 

Trocki przybył do Moskwy. 
BERLIN, 6 II. PAT. Tele raphen Union 

przybył tam we wtorek i zamieszkał w 
Moskwie do chwili wyjazdu zagranicę, 

donosi z Moskwy, że Trocki 
okolicy Moskwy. Trocki pozostanie w 
Wbrew doniesieniom o interwencji po- sła sowiecki: go w Berlinie w sprawie udzielenia wizy wjazdowej dla Trockie- go, Telegraphen Union z powołaniem się na intormacje żę BIEGIY niemłeeb lej 

1 sowieckiej stwierdza z naciskiem, że do tej pory 
„Boersen Courier" jednak ponawia dziś swe doniesie 
sowieckiego w urzędzie spraw zagranicznych w celu 
niemieckicgo na pobyt Trockiego w Rzeszy niemieckiej. 

interwencji takiej nia było. 
nie © interwercji posła 
uzyskania zgody rządu 

Zgon królowej matki Marji Krystyny 
‚ MADRYT, 611. PAT. Królowa matka Marja Krystyna zmarła wczo- 

raj nagle po powrocie z kinematografu. 

Ewakuacja Kabulu 
PESHAWAR, 6 Il PAT. Dwa aeropl*ny, 

powróciły wieczorem, przywożąc 28 osób, 

ddprężenie w stostnkach 
WIEDEŃ, 6. I. PAT. Prasą donosi z Sofji, 

zsrządzone po zamordowaniu generata jugosłowiańskiego Kowacewi 7 
lucjonistów macedońskich w październiku 1927 roku, zóśtanie ZABIORE: | = 

: ewakuowanych z Kabulu. kuowanych stanowią kobiety i dzieci hinduskie. : 2 a“ 

które wyleciały do Kabulu wczorzj rauo 
Większość ewa- 

hułgareko-jagosłowiańskich, 
że zamknięcie granicy bułgarskiej 

rewo- 

Poseł jugo- 
słowiański w Sofji, którydwczorai powrócił z Białogrodu zawiadomił o tem ministra 
Burowa. Zniesienie zamknięcia granicy wprowadzi znaczne odprężenie w stosunkach 

Fala mrozów w Rosji 
między obu państwami. 

MOSKWA, 6 II. Pat. Ostatnio ogarnęła Rosję fal 
zów, d. cnodzących w Rosji asies 46 40 ad > 

niezwykle silnych mro 
a na Syberji do 50. Is nieje 

możliwość przerwania prac w niektórych kopalniach z powodu zama żnięcia 
przewodów wentylacyjnych. Ruch kolejowy odbywa się z wietkieii śradióśdiać 
mi i wielkiem opóźnieni: m. 

  

Sala Klubu Handlowego (MICKIEWICZA 33-2) 
Dziś 7-g0 lutego o g. 8.30 w. DRUGI i OSTATNI 

Koncert ее уе 
ze śpiewami solowemi i choralnemi Eug. DUBROWINA, 

PROGRAM ZUPEŁNIE NOWY. Bilety do nabycia w księgarni „Lektor*, 
od 6-ej w. przy kasie klubu. 

  

  

  

Największy wybór! 

Już samo wyszczególnienie nazw 
najrozmaitszych tych „nocnych dziur* 
napełnia cudzoziemca rozkoszą. „Fe- 
rroguet“, „Florida“, „Piwnica kauka- 
ska“... i t. d. i t. d. Tutaj zbierają się 
miljonerzy z Ameryki Północnej i po- 
łudniowej, bogatych Francuzów jest 
tutaj bardzo mało. Są jednak na Mont- 
martrze i takie lokale, gdzie Francuza 
nigdy nie zobaczymy. Do „Palerma*, 
„New Monico“, „El Geren“ i innych 
'łokali tego rodzaju, będących miejscem 
schadzek niezbyt dobrze uposażonych 
cudzoziemców, Francuz nie chodzi za- 
sadniczo. Przeciętny  Paryżanin nie 
chętnie chodzi w nocy na Montmartre, 
iecz po całodziennej pracy udaje się na 
spoczynek. : 

Niema w tem ani szczypty przesa- 
dy. A jeśliby ktokolwiek miał co do 
tego wątpliwości, to niechaj przeczy- 
ta wrażenia paryskie niejakiego Mr. 
Weavera, który przed niedawnym cza- 
sem na łamach „Daill News“ zamieścił 
bardzo ciekawe uwagi na temat noc- 
nego życia Paryżan. 

Ten gentleman, który tyle „„pięk- 
nych“ rzeczy słyszał o stolicy świata, 
był przekonany, że Paryż wiecznie sza- 
leje. Tymczasem to, co zobaczył, tak 
mało odpowiadało jego oczekiwaniom, 
że był rozczarowany, że się rozgniewał 
i ze złości sam zaczął szaleć, — oczy- 
wiście w innem zupełnie słowa tega 
znaczeniu. 

Oto co pisze Mr. Weaver o miesż- 
kańcach Paryża: 

„Czarne ubranie paryżanina jest 
symbolem jego nieumiejętności bawić 
się. Paryżanin traktuje życie zbyt po- 
ważnie”. 

Mr. Weaver jest z pewnością pier- 
wszym człowiekiem, który w tak szcze- 

NASZE GENY NORMALNE 
są niższe, niż gdzieindziej podczas białych tygodni i wyprzedaży!! 

Towary Żyrardowskie, Widzewskie, Szejblera i t. p. 

STANISŁAW JEZIERSKI 
Wielka 28. 

Najniższe ceny! 

ry sposób zarzuca Francuzom, że są 
zbyt poważni. 

Powróćmy jednak do naszego te- 
matu. Atmosfera paryskich „boites de 
nuit“ jest istotnie kosmopolityczna. 
Gdyby właściciele przedsiębiorstw 
tych mieli liczyć na pieniądze francu- 
skie, mogliby spokojnie pozamykać 
wszystkie lokale, i szukać szczęścia w 
innym zawodzie. 

A gdyby jakiś ekspert amerykań- 
ski, lub statystyk sporządził spis na- 
rodowościowy osób, które jedną noc 
spędziły w kabaretach Montrmartru, to 
rezultat tych obliczeń niewątpliwie 
wywołałby zdziwienie na całym niemal 
świecie. 

Nie miałoby jednak wiele sensu, 
abyśmy zbyt gruntownie sprawę tę roz- 
patrywali. Są zresztą z pewnością i ta- 
cy Francuzi, którzy odwiedzają kaba- 
rety Montmartru: kilku miljonerów (bo 
i Francja ma miljonerów), przypadko- 
wi przybysze z prowincji i inni żądni 
sensacyj obywatele republiki tworzą 
trzon tych bywalców lokali montmar- 
trowskich, którzy wyjątkowo należą 
do narodowości francuskiej. | 

O ile chodzi o francuskich litera- 
tów i artystów, to ci mają swe własne 
kabarety, gdzie jeden zna drugiego, 
gdzie dużo się mówi, dużo pije i pali. 

Tutaj w przyjacielskiej atmosferze 
zbierają się co noc przedstawiciele pa- 
ryskiej cyganerii, tutaj spożywają swe 
„porter-house steak'i* artyści i znani 
paryscy „chansonnierzy”*. Śpiewa się 
tu nowe piosenki, których nikt jeszcze 
przedtem nie słyszał. Właściciel takie- 
go lokalu zna każdego gościa, a mo- 
tta tych kabaretów jest wszędzie jed- 
nakie: „Płaćcie, jak długo możecie”. 

Do najpopułarniejszych lokali tego 

у 

preliminarzem budżetowym Ministerstwa Re    
   
    

    

    

      

     

    

      
     

     

   

     

     

     

    

      

   

   

   

   

   

   

dności — winn 1 B 
poj czej. я 5 W dyskusji zabrai glos pos. Kamiūs 

Procedura pojednawcza bedzie mia- (BB) „kładąc nacisk na to, aby do wykona? 
ła miejsce w komisji pojednawczej, nia reformy rolnej przystępowano z punkt 
Komisja pojednawcza nie jest insty- Eni MÓW UE Dot eES, ) 3 ź ё o przemówieniu pos. Sypuły (Komun, 
tucją stałą, lecz będzie mianowana гаъга! glos p. minister reform rolnych Sta] 
specjalnie na każdą sesję. Będzie Ona niewicz. W sprawie zarzutów z dziedzin 
zwoływana corocznie raz jeden w parcelacji, jakoby w ciągu 2 i pół lat popek. 
środku roku i będzie odbywała się oł PA tt KO 2е гаглю) 
е ż е й + y płyną stąd, że posłowie przyjmują, iż 
jako sesja zwyczajna, której czas stan rzeczy, jaki był przed 2 i pół laty, byl 
trwania zostanie każdorazowo ustalo- taki, jaki jest dzisiaj. Otóż przed dwoma Ia“ 
ny przez oba rządy. ty stosunki były zupełnie inne. W czerwcii 

Sesje nadzwyczajne będą się od- 1926 roku minister zastał ustawę o wykona. 
bywały tylko wówczas, gdy specjalne niu reformy rolnej, dzieło, którego zadanie 
ZZ A było właściwie niewykonalne, gdyż aby ri 
i pilne wydarzenie uczyni, według szyć ją z miejsca, trzeba było wydać okoł0 ; 
opinii jednego z rządów, zwołanie 60 rozporządzeń wykonawczych i przepisów | " 

bardzo drażliwych, wprowadzenie ich wyma 
gałoby bardzo wielkiej walki. 4 

Dalej minister odpowiada na zarzuty po$ 
Malinowskiego, że ordynacja Zamoyskich 
otrzymała około 6 miljonów złotych z por | 
życzki przejściowej na spłatę długów, ŻE. 
dzięki tej pożyczce wojewoda lubelski mógł 
wybudować 300 klm. szosy. Ani jeden gros£ 
nie trafił do ręki ordynata. Wszystko posz. 
ło na pokrycie podatków samorządowych, 4 
grosz z tych pieniędzy zarobiła ludność, któ” 
ra mogła przez to płacić za ziemię, otrzyma” 
ną z parcelacji. 

Minister kończy oświadcezniem, że o tet 
pie postępów we wszystkich dziedzinach, W 
ostatnich trzech latach, świadcz y przypa” 
dający na te trzy lata procent wykonany: 
w tym czasie prac, W zakresie scalenia wy” 
konano 78 proc., w likwidacji serwitutoW 
82 proc., kredyty zaś udzielone wynoszą 6 
proc. j 

ich koniecznem. 
Pozostałe artykuły dotyczą pro- 

cedury. Konwencja wejdzie w życie 
po obustronnej ratyfikacji. Obowiązy- 
wać ma w ciągu 3 lat. 

Podpisanie konwencji o postępo- 
waniu pojednawczem pomiędzy So- 
wietami a Niemcami Oznacza: primo 
wzmocnienie nadszarpniętych po afe- 
rze szachtyńskiej więzów łączności 
politycznej niemiecko-sowieckiej, usta- 
lonej w traktatach, zawartych w Rap- 
palo i Berlinie, secundo zaś, jest gro- 
tem, wymierzonym przez Moskwę w 
instytucję Ligi Narodów. Niemcy przy 
tej okazji jeszcze raz zademonstrowa- 
ły ad oculos wszystkim członkom” Po przemówieniu sprawozdawcy przystł. 
instytucji genewskiej swoją lojal- piono do budżetu Ministerstwa Poczt i Tele" 

ność! ZA 
W dyskusji głos referent pos. Dobrzań: 

ski (BB) i min. Miedziński, który odpierał 
zarzuty posła Pragłera (PPS) w sprawie 
podsłuchu. Z kolei przystąpiono do budżet 
Ministerstwa Robót Publicznych. Spraw” 
zdawca pos. Chądzyński zaznacza, że kredy- 
ty na cele budowiane wynoszą około 
milj. złotych. Za jedną z najważniejszych rze 
czy uważa mówca sprawę dróg. Niestety 
za mało jest pieniędzy nietylko na budowę 
nowych, ale i na konserwację istniejących: 
W dziedzinie mostów jest także wiele zanie” 
dbań. 

Jako ostatni zabiera głos pos. Bryła ? 
BB., zaznaczając, że Ministerstwo zrobiło 
bardzo dużo dobrego w dziedzinie odbudo” 
wy, a ustawę budowłaną, opracowaną przeź 
nie uważa za jedną z najlepszych, jakie się 
w Polsce pojawiły. i 

Po przemówieniach jeszcze kilku posłów 
oraz ministra Moraczewskiego, przystąpiono 
do budżetu Ministerstwa O'światy, poczemł 
odbyła się dyskusja nad wnioskiem kilku 
klubów w sprawie rękojmi bezpieczeństwa 
i utrzymania pokoju. Następne posiedzenie | 
jutro. 

Racja bytu Ligi Narodów, jak wia- 
domo, opiera się na idei łagodzenia, 
Czy też, jak kto woli, załatwiania na 
drodze pokojowej wszystkich spraw 
spornych, wynikłych pomiędzy jej 
członkami, W tym celu Liga jest naj- 
usilniejszą propagatorką idei arbitra- 
żu w stosunkach międzynarodowych. 

Sowiety jednak Ligi nie uznają i 
swój negatywny do niej stosunek de- 
monstrują przy każdej okazji. Moskwa 
wręcz uważa genewSką instytucję za 
parawan, ułatwiający tk. zw. mocar- 
stwom  imperjalistycznym  .przepro- 
wadzanie swojej polityki. 

Jaki może „być arbitraż, jaki ob- 
jektywny sąd-twierdzą dyplomaci i 
politycy sowieccy—w sprawie spornej 
pomiędzy, dajmy nato, Anglją a 
Danją; pomiędzy potężnym  mocar- 
stwem a drobnym państwem? Trudno 
być tak naiwnym, aby przypuszczać, iż 
arbitraż w podobnej sprawie może być 
objektywny. 

Wychodząc z takich założeń Mo- 
skwa nie chce uznawać zasady arbit- 
rażu, a rozstrzyganie spornych kwestyj 
pozostawia komisjom pojednawczym, 
które obowiązuje jednomyślność. Je- 
żeli zaś porozumienie, kompromis nie 
dojdzie do skutku, wtenczas pozo- 
staje droga... pertraktacyj dyplomaty- 
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m Aby  dąc możność szerokim war- 
stwom publiczności obejrzeć nie- 

śmiertelne arcydzieło 

PAŃ TADEUSZ 
ADAMA MICKIEWICZA 

Dyrekcja KINA „HELIOS* demon- 
struje ten film codziennie /od godz, 
2-ej do 4-ej p. p. po cenach zni- 
żonych: Balkon 50 gr., parter 1 zł. 

na wszystkie miejsca. 
Od godz. 6-ej . Karnawał na 

scenie i na ekranie. | 
rodzaju należą: „La Potiniere, „Le 
pėre Wolf“, „Franco Italien" i „La 

maison Rose“ na ulicy des Saules. wišcie tylko wtedy, gdy zdrowa jest 
Żywot kabaretów tych nie jest jed- mentalność gości. Z chwilą jednak, kie- 

nak zazwyczaj zbyt długotrwały. Cy- dy zwycięży w nas żądza niezdrowej 
ganerja lubi rozmaitość, często zmie- sensacji, może być źle. Bo wtedy za- 
nia lokale, a właściciele opuszczonych czynamy działać według dewizy: „Wi- 
przez gości kabaretów muszą, chcąc dzieć wszystko”, 
nie chcąc, po pewnym czasie przed- Widzieć wszystko. Straszne to sło+ 
siębiorstwa swe likwidować. W ich wa, — straszne, bo otwierają nam dro- 
miejsce powstają lokale nowe, które gę do tych lokali, gdzie mało jest do- 
znów tak długo istnieją, dopóki się brego. Widzieć wszystko — to zna- 
swym bywalcom nie znudzą. czy wykonać „podróż okrężną" po 

Specjałny rodzaj lokali tworzą na wszystkich tych „spelunkach*, gdzie 
Montmartrze kawiarnie i kabarety, panuje występek i zło. Na szczęście 
przeznaczone dla klienteli robotniczej. „dziury* te dość szybko w Paryżu za- 
Bo i ta klasa ludności Paryża chce mieć nikają, gdyż czujne | oka prefektury | 
swe lokale. W nich zbierają się na po- nadzwyczaj szybko reaguje na rozmai- 
gawędkę ci, którzy przez cały dzień te niepożądane zjawiska i władze bez. 
najcięższą pracę wykonują. Znaleźć namysłu zamykają wszystkie te lokale, 
możemy w tych lokalach dozorców do- które stanowią niebezpieczeństwo dla 
mowych, którzy pa całodziennej pracy ogółu. 
na Montmartrze szukają wypoczynku Kto bywa w tych lokalach najgor- 
i zabawy, znaleźć tu możemy biedne, szych z najgorszych? Statystycy nie- 
skromnie ubrane dziewczęta, których wątpliwie dowiedliby nam, że i tutaj 
nikt nie zapraszał na kolację, dalej mu- znajeźć można przedstawicieli wszyst- 
zykantów kinowych, którzy po pracy kich narodowości z wyjątkiem Fran* 
„wstąpili* na chwilkę do swej knajpy, cuzów. Nie mam bynajmniej zamiaru 
młodych rzemieślników i robotników twierdzić, że Francuzi są lepsi od in- 
fabrycznych, wreszcie te nieszczęśliwe nych ludzi. Chciałabym jedynie poka- 
istoty ludzkie, które zmęczone cało- zać całemu światu, że o ile nie jesteś- 
nocnem krążeniem po ulicach, opu- my lepsi od innych, to w każdym razie 
szczone przez „ wszystkich, samotne nie jesteśmy od nich gorszymi. ' 
siadają skromnie przy stoliku, by za- Na zakończenie pozwolę sobie 
grzać się szklanką gorącej herbaty lub przytoczyć charakterystyczne słowa. 
kieliszkiem koniaku. M-ra Weavera, który powiedział: „Pa-- 

Montmartre. Miasto w mieście. Czy ryż i Paryżanie żyli dość długo ze swej 
nałeży przekląč je, jak to czynili pro- opinji. Sądzę, że byłby najwyższy cza$ 
rocy? Nie, napewno nie. Bo i tutaj nie by powiedział ktoś w tej materji pra- 
wszystko jest złe. I tutaj są ludzie, wde”. 
którzy wiedzą, jak żyć należy, — któ- 
rzy mają serce i duszę. 

Dobra kalacyjka i miła pogawędka 

z przyjaciółmi może być i na Mont- 
martrze rzeczą „niewinną*, — oczy= 

     



  

      
    

   
   
   

    

      

     

  

    

Nieszczęściem dla katolicyzmu w 
Polsce jest to, że aczkołwiek w olbrzy- 
mie większości ludność jest katolicka, 
jednak katolicyzm jej zamiast płynąć 
 lednem potężnem i głębokiem morzem 
rozdrabnia się na mnogość strumyków 

1 ginie wśród bujnego życia dzisiejsze- 
_ 80. Zamiast całkowitej suwerenności 
idei katolickiej mamy ciągłe inkorpo- 
wWaniej jej w skład świata poglądów 
ieraz jej obcych, a jednak autoryta- 
ywnie przesądzających wartość kato- 
licyzmu właśnie tylko w takiem ujęciu. 

l tak są dziś liczne próby zmonopoli- 
_ Zawanią katolicyzmu przez nacjonalizm 

tóry katolików trochę inaczej myślą- 
‚ €ych sądzi bardzo surowo. Zawsze ma- 
my jedno: katolicyzm jest częścią pe- 
Wiego światopoglądu, natomiast nie 
słychąć wcale o integralnym katolicyz- 
mie, który był sam w sobie całością je- 
dnolitą i konsekwentną. Poszczególne 
jednak organizacje katolickie (pomijam 
Organizacje ściśle religijne) biorą na 
się szyld katolicki ale nie chcą poznać 
owej pełni Chrystusowej katolicyzmu 

„Nie chcą przejrzeć całej doktryny kato- 
lickiej , zbudować jednolity stylowy 
światopogląd katolicki. Stąd płynie 
Partykularyzm roboty katolickiej. Nie 
Możną przeczyć temu, że mamy bardzo 

dušo dobrej woli katolickiej a jednak 
€i katolicy dobrej woli tworzą pomię- 

ży sobą chińskie mury w formie do- 

Smatów politycznych i takich lub in- 
tych uprzedzeń i tem samem uniemo- 

źlwiają wspólną pracę dla dobra Pol- 
ski Chrystusowej. Co gorsza, że i mło- 
dzież owczym pędem idzie w ramy po- 
litycznych organizacyj starszego Spo- 

<czeństwa i myśli temi samemi kry- 
terjami politycznemi, które przecież 
Muszą zejść z areny życia polskiego, 

o się opierają na przypadkowych i 
historycznie jedynie wytłumaczalnych 
niechęciąch i waśniach. Z tem trzeba 
JAZ nareszcie skończyć. Nie można po- 

 zwolić, by sanacja lub nacjonalizm ró- 
śniły katolików, bo przecie obok tych 
Aieistotnych różnic, ileż jest wspólnych 
Wartości i ideałów! Trzeba przypóm- 
Niec owe mądre adagjum „„In necesariis 
Lnitas, in dub vis libertas, in omnibus— 
haritas*. Owa charitas musi właści- 
wie być zasadniczym tonem roboty ka- 
tolickiej, Dyskusja nać owemi „dubia* 
Wyrobienie stanowiska prawdziwie ka- 
olickiego wobec kwestyj jakie wyno- 

Na swą powierzchnię życie, może 
„wołać różnice ale dyskusja ta winna 
JĆ teoretyczna a więc wolna od do- mieszeń pierwiastków  irracjonalnych 

„A Przedewszystkiem nacechowana wiel 
kiem chrześcijańskiem umiłowaniem 
dliźniego, wyrozumieniem dla dobrej 
ok a. co najważniejsza, głęboką por 

‚ <Ога wobec prawdy. Poczucie przyna- 
leżności do owej wielkiej nadprzyro- 
dzonej Społeczności, jaka jest Ko- 
ŚCIół, ciało mistyczne Chrystusa, po- 
Winno zacierać różnice i prowadzić sto- 
Pniowo do tego, ut sint unum. Stanow- 

‚ ©20 zapoznaje się dziś ową nadprzyro- 
Zoną więź, jaka łączy wszystkich ka- 

tolików. Ą przecież wszyscy my przez 
akt adopcji czyli chrztu św. stajemy 
Się dziećmi Bożemi. Jesteśmy wszyscy 
chrzczeni w Chrystusie. Od Niego, któ- 
Iy jest w jedności z Bogiem otrzymu- 
iemy pełnię życia i tworzymy wraz z 
Aim jedno wielkie ciało, którego on jest 
S'ową a my członkami. Jest to więc 
silniejsze ponad wszelkie różnice. Dla- 
tego też musi w dzisiejszem życiu ka- 
 tolickiem zabrzmieć ton  uniwersaliz- 

usi powstać _ uniwersalistyczna 
„„Ranizacja wszystkich katolików do- 

Tel woli. Jakież byłyby założenia ideo- 
ME takiej organizacji. 

„ Oto na samym wstępie stwierdze- 
Nie, jż nie tworzymy dogmatów tam, 
dzie ich nie tworzy Kościół. W dzie- 

;zinie doktryny obowiązuje to, co Ko- 
SCIÓł uznał za obowiązujące, pozatem 

dibiis libertas, w dziedzinie moral- 
cz! jedynym sprawdzianem wartości 
Pr U jednostkowego i zbiorowego. 
wać Boże a jego żywym depozyta- 

Sem Kościół katolicki. Pozatem w 
ISanizącji takiej obowiązywałyby już 

ogmaty ale pewne metody, to zna- 
Pewne wspólne nastawienie dusz 

ną taki a nie inny sposób myślenia i 

działania, owe więc specyficznie kato- 
sie podejście do zagadnień życia i 
€orji, 

| tu będziemy mieć pierwszą naj- 
bardziej twórczą metodę  uniwersali- 
zmu. Jej punktem wyjścia  teoretycz- 
nym jest stwierdzenie, że prawda jest 
iunkcją Społeczną a stąd każdy czło- 

Wiek ma cząstkę prawdy mniejszą lub 
większą, 
Mie w drodze zbiorowego wysiłku po- 
oleń, ale pełnia prawdy dzięki nad- 
Drzyrodzonemu charakterowi religji ka- 
Olickiej jest już potencjonalnie zawar- 
* w nauce Chrystusa i dlatego wszy- 

kie rzekomo niesłychane zdobycze 
Wiedzy ludzkiej szczególnie nauk filo- 
oficzno-humanistycznych są dla kato- 

 ICyzmu wywalaniem otwartych drzwi. 
Jakież stąd konsekwencje metodologi- 

_ €zne? Najpierw już to, o czem mówili- 
! di poprzednio, a więc wyrozumienie 

A wszystkich ludzi dobrej woli i 
„ Spółpracowanie z nimi tam, gdzie 
JEst wspólny cel. Przez ludzi dobrej 
Woli będziemy rozumieli takich, któ- 

€h postępowanie i sława wypływają 
z €zystych motywów, a więc, którzy 
miłują dobro i prawdę oraz chcą ją 
zrealizować w sobie i społeczeństwie. 
Dalej uniwersalizm podaje nam metodę 
walki, którą ma być właściwie nie wal- 
ką, lecz apostołowaniem Prawdy Chry- 
stusowej i stąd winna opierać się na 

  
czy 

  

posiąść prawdę można jedy- w, k, W 

głębokiem znawstwie dusży ludzkiej i 
jej słabości. Tak więc przeciwnikowi 
najpierw trzeba wykazać te cząstki 
prawdy, które on posiada, następnie 
wykazać błędy i wreszcie bez tupetu i 
zarozumiałości pokazać piękno Nauki 
Chrystusowej, a wszystko to musi być 
naświetlone ową „Charitas* a więc 
walczmy: z fałszywemi poglądami, ko- 
chajmy błądzących bliźnich! _ Dalszą 
konsekwencją uniwersalizmu jest po- 
trzeba zainteresowania się katolików 
wszystkiemi dziedzinami życia współ- 
czesnego — radosne tworzenie Króle- 
stwa Bożego w każdej gałęzi życia. 
Ukochać współczesność, uleczyć ją nie 
przez szablonowe oktrojowanie średnio 
wiecza, lecz przez zrozumienie tęsknot 
i pragnień dzisiejszego życia, przez 
wybranie z niego wszystkiego, co 
twórcze i mocne jest, ulepszyć człowie- 
ka. 

Idźmy dalej! Skoro prawda jest ta- 
ką trudną fortecą a na drodze ku niej 
stoją niezrozumienie się, dwuznaczny i 
perfidny język a stąd spory terminolo- 
giczne, wreszcie moc uczuć, które znie- 
kształcają proces rozumowania, to 
trzeba nam tężyzny intelektu. Katolik 
musi zdobyć się na „Śmiałość* i ener- 
gię twórczą myśli*. Na tem właśnie 
polega „sensus catholicus*. Tyle ma do 
powiedzenia  uniwersalizm w dziedzi- 
nie teorji, w dziedzinie zaś czynu wy- 
maga on od nas zrozumienia i wżycia 
się w owe wielkie rozpięcie duchowe, 
jake zachodzi pomiędzy Chrystusem, 
wypędzającym żydów ze świątyni a 
Chrystusem, wybaczającym Magdale- 

nie, RB 
Z uniwersalizmem łączy się bezpo- 

średnio metodatyczna. W dziedzinie 
teo rji wymaga ona by dla katolika 
każde zagadnienie życia indywidualne- 
go i zbiorowego było zagadnieniem 
etycznem węc by rozwiązanie jego by- 
ło zgodne z etyką Chrystusową. Roz- 
wój pełni człowieczeństwa winien przy 
świecać rozważaniem, czy to ustrojo- 
wym, czy gospodarczym, czy społecz- 
nym czy wreszcie politycznym. I tak 
wolno katolikowi wahać się od kosmo- 
polityzmu poprzez różne skale patrjo- 
tyzmu do umiarkowanego nacjonaliz- 
mu, ale zawsze musi być w zgodzie ze 
swem katolickiem sumieniem. Również 
może być katolik zwolennikiem  soli- 
daryzmu, kooperatyzmu i innych form 
ustroju gospodarczego, ale winien za- 
wsze pamiętać, że kwestja społeczna 
jest kwestją etyczną. Z równem powo- 
dzeniem może być katolik monarchi- 
stą, demokratą, zwolennikiem  parla- 
mentaryzmu lub nie, ale musi baczyć 
czy jego koncepcja ustrojowa umożli- 
wia rozwój pełni sił duchowych czło- 
wieka. 

8 ŁO W O 

Akademicka Wolna Trybuna 
0 pełnię katolicyzmu Jeżeli chodzi o dziedzinę czynu, to 

tu metoda etyczna jest bardzo prosta. 
Oto niema odrodzenia społeczeństwa 
bez doskonałości moralnej jednostki a 
znowuż niema odrodzenia jednostki bez 
wchłaniania mocy Bożej. Intensywne 
życie nadprzyrodzone musi być podsta- 
wą roboty katolickiej. Bez niego jest 
tylko zakłamanie się. Ofiara bowiem 
Eucharystyczna czyni nam Chrystusa 
osobą współczesną i jego chwalebne 
człowieczeństwo daje nam radosną 
pełnię życia. Eucharystja jest jak mó- 
wi św. Tomasz „słońcem całego po- 
rządku nadprzyrodzonego*. Bez niej 
każda robota katolicka rozsypie się i 
zczeźnie marnie. 

Ale za mało rzeźbić własną duszę 
w oderwaniu od świata, za mało „bu- 
dować indywidualne kapliczki mister-- 
ne i wygodne*. Potrzeba jeszcze czy- 
nu społecznego. I tu wychodzi na jaw 
metoda społeczna, charakter społecz- 
ny katolicyzmu. Ale akcja społeczna 
katolików musi być wolna od wszelkiej 
wyłączności partyjnej. 

Nie zwycięstwo partji przyznającej 
się do katolicyzmu ale zwycięstwo in- 
tegralnego katolicyzmu winno być jej 
celem. 

Takie musiałyby być zręby ideowe 
uniwersalistycznej organizacji wszy- 
stkich katolików dobrej woli. I śmiało 
można powiedzieć, że powstanie takiej 
„organizacji będzie jutrznią Polski Chry 
stusowej. A taką właśnie organizacją 
chce dziś być Stowarzyszenie Mł. Ak. 
„„Odrodzenie“. 

Oby się sprawdziły mocne słowa 
Korwina Małaczewskiego... Oto co pi- 
sał on o Polsce dzisiejszej: 

„A jednak w powszechnym zamę- 
cie polskiej współczesności pełni się 
jakiś wielki czas. Godzina nadchodzi 
ostateczna. Wzmoże się, wywspaniali, 
wybuchnie duch. 

Kto umie leżeć duchowo krzyżem 
na świętej ziemi polskiej i obejmując 
ją miłośnie, słucha, co się w niej dzie- 
je — ten usłyszy, jakoby niezliczone 
mnóstwo odmiennie tętniących serc. 
Toa my: w nadziei zakonspirowani, le- 
gitymujący się wiarą, zbrojni miłością. 
W zgiełku sejmikującego życia jeszcze 
nie słychać nas. Ale wkrótce wzmoże 
się w rzeszach dotkliwy, wielki głód 
tego, co jest niezbędniejsze, niż chleb 
powszedni. A wtedy przyjdziem my, 
duchem dzielni, czyli się nim dzielący.. 
W Polsce powstaje plemię nowych lu- 
dzi, jakich jeszcze nie widziano. 

Jesteśmy w drzwiach '..... 

Henryk Dembiński. 

Artykuł nasz „Katolicyzm a ideologja 
Państwowa” (Słowo nr. 22) wywołał re- 
plikę w „Dzienniku Wileńskim". Postaramy 
się ga najbliższym czasie dać- na: nią odpo- 
wiedź. 
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Ą Dzis Wschód sł. g. 7 m. 04 

Romualda Zach. sł. 0 g. 16 m. 05 
jutro 

'jara z Matty 
— 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 
z dnia 6 II. 1929 

Ciśnienie | - 
średnie w m i m 

Temperatura i A: 
średnia \ 260C 

Opad za do- J || 
bę m. m. i 

Wiatr ! 
przeważający ; Półaocny. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę —. 2447, 

Maximum na dobę -- 32>€. 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 
KWESTA 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
GREY przyjął p. Wojewoda między 

innymi mjr. Czesława Szymkiewicza delega- 

ułównego Urzędu WF i PW z Warszawy 
kierownika SE Komitetów Wojewódz- 
kich WF i PW. K 

— Nominacja w Urzędzie Wojewódzkim. 
Minister Spraw Wewnętrznych mianował do- 
tychczasowego radcę wojewódzkiego p. Ste- 
fana Wiśniewskiego naczelnikiem wydziału 
w Wil. Urzędzie Wojewódzkim. Jak wiadomo 
p. Wiśniewski stanął na czele nowopowsta- 
łego wydziału wojskowego. ю 

— Okólnik do starostów w sprawie P. 
ч związku z przygotowaniem ma- 

terjałów dla działu Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego na Wystawie 
Powszechnej w Poznaniu Wileński 

do p.p. starostów pismo okólne z zarządze- 
niem, aby władze administracyjne i samo- 
rządowe dostarczyły na żądanie p.p. dowód- 
com Okręgu Korpusu i ich organom potrze- 
bnych danych statystycznych, obrazujących 
stan pracy i urządzeń WF. i P.W. na ich te- 
renach. MIEJ 

RE jedzenia miejskiej komisji finan- 
sowej. We wtorek, dnia 5 lutego, odbyło się 
posiedzenie miejskiej k misji finansowej. Po- 

siedzenie to było nader ożywione wobec 
tego, że szła sprawa o etaty i uposażenia 

pracowników miejskich. RZA 
Projekt Magistratu zwiększał ilość eta- 

towych pracowników miejskich z 805 do 88 
osób. 

Przy omawianiu tego projektu jeden z 
członków komisji przypomniał, że były cza- 
sy, przed wyborami do Rady miejskiej, kie- 
dy obecny szef sekcji technicznej oburza! 
się na wiecach na wygórowane wydatki na 
administrację miejską. chwili zaś obecnej 
etaty zwiększają ae przedewszystkiem w 
sekcji technicznej i finansowej. tej osta- 

- Urząd ja: 
Wojewódzki wystosował w dniu dzisiejszym : 

2 knieta. P; 

tniej jest nadmiar wywiadowców, sekwestra- 
W, kontrolerów, pod — i nadkontrolerów 

i P. 

Pozatem zwrócono uwagę na niegrzeczne 
traktowanie ludności w tych rzekomo „,,So- 
cjalistycznych" wydziałach Magistratu, t.j. 
podatkowym i opieki społecznej. W wy- 
dziale opieki społecznej niżsi urzędnicy zwra- 
cają się do interesantów na „ty” i przy ka- 
żdej sposobności lada gryzipiórek gra rolę 
dygnitarza, a tę rolę zapewnie skopjował z 
p ao dawnego rosyjskiego „urad- 
nika”. 

„Dyskusja do godz. Il-ej nie została za- 
kończona. Dalszy ciąg odbędzie się w na- 
$tępny wtorek. 

: KOMUNIKATY. 
— Towarzystwo Zwol. Nowocz. Wycho- 

wania. Dnia 10 bin. o ia 3-ej pp. rozpo- 
czyna się kurs „planu Daltońskiego w szko- 
łe powszechnej” w sali Kuratorjum O.S.W. 
Wolana 10. Kurs będzie trwał do 12.II. włą- 
cznie, zapisy będą przyjmowane na miejscu 
za opłatą 5 zł. od godz. 2-giej pp. 

— Z T-wa Pszeczelniczego Ž. Wileńskiej. 
W dniu 8 lutego br. o godz. 17-ej w lokalu 
gimnazjum im. j. Lelewela (ul. Mickiewicza 
38) odbędzie się miesięczne zebranie pszcze- 
larzy, na którem zostaną wygłoszone refe- 
raty: 1) rójka sztuczna we wszechstronnem 
oświetleniu, 2) nowe zdobycze i doświadcze- 
nia w dziedzinie pszczelnictwa. Po każdym 
referacie nastąpi dyskusja. 

Wszyscy pszczełarze i miłośnicy pszczel- 
nictwa proszeni są o jak najliczniejsze przy- 
bycie. 

— Wileūskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Z przyczyn od zarządu niezależnych — ze- branie naukowe w dn. 7. II. nie odbędzie się. 

. — Przesu ważnego terminu. Ter- min składania zeznań o dochodzie dia wy- miaru podatku dochodowego przesunięty z0- stał z dnia 1 marca nieodwołalnie do dnia 1 maja rb. 

В RÓŻNE _ — Surowe represje wobec szoierów. P. „Starosta Grodzki ukarał tygodniowym aresz- tem bezwzględnym szofera taksówki Nr. 
14305 Stefana Mackiewicza za nadmiernie szybką jazdę i Szofera autobusu nr. 14209 
Piotra Iwanowskiego za rozmowę podczas 

zdy. 
Ponadto 100 zł. grzywny zapłaci szofer 

taksówki = 14154 Piotr Podejko za nieo- 
strożną jazdę. 

oniiskata „Wilner Togu". Starostwo 
Grodzkie zajęło wczoraj nakład żydowskiego 
pisma demokratycznego „Wilne Tog" Nr. 
32 za umieszczenie w nim wiadomości o re- 
wizjach i aresztach wśród komunistów war- 

szawskich. : RÓŻA 
W treści wzmianki dopatrzono się cech 

przestępstwa ujętych w art. 47 prawa'pra- 
sowego. p 

tekturownia w Nowej Wilejce. — Stanęła e 
Jak się dowiadujemy, niedawno uruchomiona 
w Nowej Wilejce tekturownia p. C. Balbe- 
niskiego została w dniu wczorajszym zam- 

Tzyc zyną tego są trudności finan- 
sowe właściciela, który nie jest w stanie pła- 
cić robotnikom. 

1EATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. Dzisiejsze м 

! nie dla inteligencji pracujacej. V eetesy Ka- 
rola Adwentowicza. Dziś znakomity artysta 
Karol Adwentowicz wystąpi na przedstawie- 
niu przeznaczonem dla inteligencji pracują- 
cej w tragedji W. Szekspira „Hamlet“, — 

Mróz. 
Najaktualniejszym tematem rozmów 

jest obecnie mróz, którego ostatnia emisja 
caje się nam siodze odczuć. Każdy przy- 
chodzący z mrozu podaje coraz to mocniej - 
sze jeg0 notowania. Wszyscy tułą się w 
kołnierze, wyciągają czapki futrzane, a ną- 
wet panie (0 zgrozol) siężnęły ao zapasu SAC 
grubych, wełnianych pończoch. Nic nie po- 
maga. Zimno dos wiera i przełamując wszy- 
skie opory trzęsie biednemi ofidrami, zmu- 
szonemi 
„na kość" dorożkarze rozgrzeweją się na 
postojach urządzając mięczy sobą mecze 
bokserskie, policjanci pełnią służbę po dwie 
gudziny tylko, a służba ki lejowa ma nie- 
mało kłopotu z zamarżniętemi zwrotnicami 
i hamulcami co też po»ouuje poważne 
opuźnienia w ruchu kolejowym. 

Mrozy utrudniają też prace przy prze- 
taczaniu wagonów, tak, że robota wykony- 
wana normalnie w przeciągu pół godziny, 
wymaga obecnie trzech godzin czasu. 

Jak się dowiacujemy z Kuratorjum 
szkolnego, dziatwa szkolna, zwłaszcza w 
klasach niższych, nie przybyła wczoraj do 
szkół, W średniem było po ГО uczni w kla- 
sie. W szkołach powszechnych procent 
obecnych uczniów był b. nierównomierny 
—najmniejszy na peryferjach. 
„ Nie dosyć na tem Wśród licznych trosk 
i szkód, jakie wyrzączają mrozy znękanej 
ludności wiejskiej, należy wspomnieć je- 
szcze o jednej, a mianowicie  tępią zwie- 
rzynę. Wielkie zaspy Śnieżne utrudniają 
wyszukiwanie pożywienia, a mrozy dziesią- 
tkują szeregi wygłodzonych mieszkańców 
pól i lasów 

, Kuropatwa zćrętwiała z zimna wycho- 
dzi na drogi i tu wpada w nastawione przez 
kłusowników sidła. Biedne zmarżnięte zwie- 
rzątka cierbią na brak paszy to też dobry 

myśliwy-; O;podarz podrzuci im tu i owazie 
garstkę siana lub trochę ziarna do budki z 
gałęzi sosnow:ch nasypie. 

m eście widzimy wróble i inne małe 
ptaszyny krzątające się po jezdri w po- 
szukiwaniu pożywienia. Czy pomyśli kto o 

nich? Chyby koń dorożkarski targnąwszy 
mocniej głową wysypie z torby trochę 
owsa. 
. Dziennikarzy gnębią mrozy, przerywa- 
jąc telefoniczne połączenie ze światem* jak 
to miało miejsce wczoraj, kiedy przerwane 
było połączenie z Warszawą i Ryzą 

. Aż strach bierze, a tu tymczasem Sta- 
cja meteorologiczna wileńska komunikuje: 
nad całą Europą środkową panuje silna 
depresja. Z północy, z nad Szwecji idzie 
ku nam silna fala zimna. Przewiduje się 
Nysę nowej fali (może jeszcze zimniej- 
szej), 

W dniu wczorajszym najniższą tempe- 
ratura doszła w Wilaie do 339C. Dziś га> 
pewne nie będzie ciepiej. 

Jest u nas przesąd, że jeżeli przelicuje 
trzynastu łysych—to mróz spadnie. Dobrze, 
ale gazie tu wziąć tyle naraz łysych? Chy- 
ba w kinie, bo co teatru tak dużo osób 
nie chodzi. 

f W. T. 
TE EBAZAWACZEZ PONT PAPOWO CTACZZ 

jutro zaś ukaże się w najlepszej swej kreacji 
w „Ojcu“ Strindbergas 

Pragnąc umożliwić szerszej publiczności 
poznanie tych utworów — ceny miejsc na te 
przedstawienia zostały znacznie zniżone. 

— Najbliższa premjera „Dzień i noc". 
Sztuka *An-skiego „Dzień i noc” podobnie 
jak „Dybuk* obiegła sceny wszystkich kra- 
interesowanie dzięki fascynującej akcji, za- 
interesowanie dzięki fascyującej akcji, za- 
czerpniętej z dawnych legend starochasy- 
dzkich i przepojomėj mistyką, pelną grozy 
i nastrojowošci. 

Główną rolę Reb Dona gra Karol Adwen- 
towicz, który kreując tę rolę w Warszawie 
w Krakowie, Lwowie i in. miastach, budził 
prawdziwy zachwyt, stwarzając kreacje wy- 
soce oryginalną i odrębną w swym reper- 
tuarze. 

+ Premjera 
bm. 

‚ — Reduta na Pohulance. Dziś po raz trze 
ci sztuka |. Benaventa p.t. „Krąg interesów" 
W wykonaniu tej barwnej, słońcem przepo- 
jonej krotochwili biorą udział: Rena Dzie- 
wulska, Alina Dziewulska, J. Kossocka, I. 
Mielęcka, M. Wieland, M. Zarębińska, T. 
Białkowski, S$. Butkiewicz, Z. Chmielewski, 
J. Karbowski, J. Lubicz - Lisowski, St. La 
rewicz, A. Mikołajewski, K. Pągowski. 

Prołóg SCO p. Józef Karbowski, epi- 
log — p. M. Zarębińska. Dekoracje wedle 
starych sztychów wykonane przez art. mał. 
H. Źwolińskiego. Reżyseria T. Trzcińskiego. 
Muzyka z młodzieńczych dzieł W.A. Mozarta 

Jutro i dni następnych „Krąg interesów". 
— Koncert rosyjskiego zespołu bałajko- 

wego Eug. Dubrowina. Dziś o godz. 8.30 w. 
odbędzie się w lokalu Klubu Handlowo - Prze 
mysłowego (Mickiewicza 33-a) drugi i osta- 
tni koncert znakomitego rosyjskiego artysty- 
cznego zespołu ze śpiewami solowymi i cho- 
ralnymi. 

rogram zupełnie nowy. 
Bilety do nabycia w księgarni „Lektor”. 

a od godz. 6-ej w kasie klubu. 
— Państwowe  seminarjum Ochroniar- 

skie w Wilnie organizuje w dn. 10 bm. o g. 
6-ej w sali Związku Polaków kresowych Za- 
walna 1, wieczór. Na program złożą się: 
teatr amatorski odegrany przez uczenice se- 
minarjum. Śpiewy chóralne, i zabawa tane- 
czna. Wstęp dla dorosłych 2 zł. Dla uczącej 
się młodzieży 1 zł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Krótkie ale wymowne Zestawienie... 

Dn. 6 bm. o godz. 6.30 na ul. Antokolskiej 
odmroził ręce żebrak 45-letni Aleksander 
Tatorowski bez stałego miejsca zamieszkania. 

A DZ pogotowie dostawiło do 
żydowskiego szpitala. 

Dn. 6 bm. pogotowie ratunkowe udzieliło 
pomocy 3 chłopakom oraz 5 osobom star- 
szym, którzy odmrozili uszy. 

Również odmroził ucho żydowski sport- 
smen Ejgeldeman, który w ciągu całej zimy 
kąpał się w Wilji. 

Pogotowie udzieliło pomocy 3 
które odmroziły sobie nos. 

—— 

Na srebrnym ekranie 
PODWGJNY KARNAWAL W „HELJOSIE“, 

Kończy się już wkrótce karnawał, to też 
dyrekcja kina „Heljos* postanowiła uroz- 
maicić program swój w przeciągu ostatnich 
jego dni. Sprowadzono wesoły film p.t. „Król 
karnawału” oraz zorganizowano coś w ro- 
dzaju rewji z udziałem znanego w Wilnie i 
oklaskiwanego zawsze gorąco Jerzego Boroń- 
skiego oraz baletu p. Anny Zabojkinej. 

Film „Król karnawału” jest sobie zwyk- 
łym, wesołym zresztą, filmem ilustrującym 
arcywesołe zabawy karnawałowe w Nicei. 
Niema w nim ani nadzwyczajnych wystaw, 
ani widoków, ani pięknych twarzy i kun- 
sztownej gry. Jest natomiast moc życia, za- 
bawy, śmiechu. Tak jak w karnawale wypa- 

da. Popisy na estradzie wypadły: zupełnie 
dobrze mimo, jż wszystkie niemal numery 
mieliśmy już możność w Wilnie widzieć lub 
słyszeć. | 

Dowcipy polityczne p. Borońskiego tu- 
szują najzupełniej jego niezawsze strawne 
dowcipy z monologów żydowskich, tak jak 
i tańce obu pań Zabojkinych — pewne bra- 
ki całego zespołu. Z powodu silnych mrozów 
z zapowiedziałych dwunastu girls przybyło 
do Wilna tylko sześć, największych zato. 

Publiczności. b. dużo. W.T. 

wyznaczona na sobotę 9-go 

osobom, 

  

opuścić mieszkania. Zmarżnięci . 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

„ABY ŻYĆ! — EZYLI „NAGI 
Jakich tylko dziwów się nie napatrzysz 

w naszem hyperborejskiem mieście, ot cho- 

  

ćby taka zimowa komunikacja wodna przez Wi 
ilję toć to „szłagier* pierwszorzędny, sen- 

ja niebywała, atrakcja mogąca šciągnač 
turystów z całego Świata a my, przez skrom- 
ność. wrodzoną, milczymy o tym rarytasie 
jak zaklęci! 

Bo tyłko pomyślcie proszę, na całym Bo- 
żym świecie jak długi i szeroki (oczywista 
w tej strefie co i my!) latem się przez rze- 
kę przepływa łodzią, zimą zaś wędruje po 
odzie „per pedes apostolorum“, u nas zaś, 
wbitw przyrodzonemu rzeczy porząd kowi, 

    

atem — czasem i miejscami — można od 
biedy przejść Wilję, zato zimą — niema ra- 
dy! — podczas największych mrozów, musi- 

  

my... przepływać (tak!) па gą stronę 
stronę łódkami, czyż to nie se: а?!.. Oczy- 
wista že tak! „A jak się to stalo-—opowiem“ 

Przewožnicy na Wilji są ludzie biedni, a 
bieda, jak wiadomo, jest matką wszystkich 
wynalazków, tedy, w fednej z chwil gdy 

  

  

GRCJA" PRZY 330 POKIŻEJ OM 
kilku pasażerów, z tyłu łodzi nastawiwszy 
kołnierz nędznego paletka i nasadziwszy czap 
kę po same uszy stoi nasz gondoljer wileń- 
ski.i nie śpiesząc porusza wiosłem. Bywa 
że bardziej rzutki pasażer by się rozegrzać 
i prędzej odbyć niezbyt miłą wędrówkę sam 
się chwyta za drugie wiosło i stanąwszy na 
przedzie dopomaga przewoźnikowi. 

A to co za dziwy? Wzdłuż rzeki, przez 
sam jej środek, na prawo od przejazdu, hen 
aż do mostu przez Wilenkę i przystani wios- 
łarskiej mknie chyżo, również wolny od lodu 
nurt, przedłużając się na lewo w kierunku 
elektrowni! 

Cóż to za taki Golfstrom u licha? — po- 
myśleliśmy sobie, nie chcąc narazie posą- 

Ów woźników o zbytek inicja- 
i, ten bardziej, że od 

ciektrowni miejskiej aż poza Zielony Most 
biegnie co prawda przy samym brzegu, po- 
dobny nurt wolny od łodu, a spowodowany 
przez spuszczaną do rzeki z 'elektrowni go- 
rącą wodę. 

       
    

  

Przewoźnicy 

głód im skręcał kiszki, pomyśleli, czyby. to 
nie można było jakoś tak urządzić by mo- 
żna było i zimą przewozić; moża tam i nie 
będzie wielu chętnych ale-ć.zawsze i grosz 
czegoś wart! Pomyśleli i zrobili! 1 oto, bodaj 
poraz pierwszy, mimo wyjątkowo ostrej zi- je 
my, mamy nie przerywaną ani na jedną chwi- 
lę komunikację rzeczną przez Wilję! 

W tymże miejscu co i latem a mianowicie 
tuż na prawo od wylotu ul. Arsenalskiej, nie 
dochodząc posterunku Policji Rzecznej sko- 
rupę lodową przecina od brzegu do brzegu 
wyrąbany w lodzie szlak, szerokości 10 - 15 
metrów. Po przeciwnej stronie rzeki widać 
kilka łodzi i część ich umocowana przy brze- 
gu, parę do połowy  wywleczono na lód. 
Ruch — nieznaczny. Kursują 1 - 2 łodzie nie 
więcej! Płaca za przejazd 20 groszy. 

Sam proceder wygląda efektownie! Nad 
wodą unoszą się gęste opary, wzmacniające 
się podczas podmuchów mroźnego wiaterka. 
Pośród oparów tnie ciemną toń wodną łódź. 
Pośrodku przykucnąwszy siedzi jeden lub 

  

  

   

    

sę 

na Wilji. 

Niestety, istotny stan rzeczy zawiódł ha- 
niebnie ten nasz optymizm, bo oto od -jedne- 
go z autoc w Antokoliskich dowiaduje- 

2 przestawia się jak nastę- 
po stanięciu rzeki, podczas 

; lód po środku rzeki „puś- 
ost; nie w ciemię bici prze- 

ali okazję, rozszerzając 
i podtrzymując ją podczas 

1 et mrozów by uniemożli- 
v pewnym promieniu od przeprawy 

ę pieszą po lodzie i wzmóc frek- 
liczności u siebie. 

wa patrzą na te „tro- 
ez palce, za co tru- 

do nich pretensję, bo 
ci biedni przewoźnicy potrzebują ja- 

ć, a kto nie chce marnować 20 groszy 
za przewóz może tę wyrwę obejść dokoła 

  

   

   
   
   

      

   

    

    

    

   

— nieprawdaż? 
Musowo co tak! 

Przechodzień. 

Imieniny A reybiskupa. 
Dzisiaj, 7 lutego, obchodzi imieniny J.E. ksiądz Arcybiskup Metro- 

polita Wileński Romuald Jałbrzykowski. 
Nabożeństwo uroczyste w kościele Katedralnym odprawi J.E. ksiądz 

Biskup Michalkiewicz o godz. 9 m. 30. 

Konferencjarolników w sprawie klęski nieurodzaju 
P. Wojewoda Raczkiewicz zwołuje na dzień 8 b. m. (10 rano) kon- 

ferencję przedstawicieli Organizacyj rolniczych dla omówienia sprawy współ- 
działania czynnika społecznego w wp rowadzonej przez władze państwowe 
akcji pomocy ludności dotkniętej klęską nieurodzaju. 

Miesiąc areszfu za n iedozwolone zebranie 
Starosta Grodzki skazał Salomona Kacą (Beliny 3) sekretarza klasowego związku 

robotników budowlanych na miesiąc aresztu bezwzględnego za zwołanie nielegalnego 
zebrania. 

Pumimo zimy prate p 
Wobec zapowiedzi zakończenia w bie- 

żącym roku budowy drogi Wilno - Radun - 
Grodno na odcinku pomiędzy Madziunami a 
granicą województwa nowogródzkiego pro- 
wadzona jest intensywna dostawa kamienia. 

ny hutowie dróg trwają 
Równocześnie z tem rozpoczęto dostawę ka- 
mienia na drodze Wilno - Niemenczyn - 
Święciany - Widze, której budowa rozpocz- 
nie się na wiosnę. Wykonanie projektów 
budowy tej ostatniej drogi jest w toku. 

  

Czterech ludzi zmarzło na śmierć. 
NOWOGRODEK, 6 II (Tel wł. „Stowa“). Panujące mrozy spowodowaly, 

że szereg połączeń teltfonicznych i telegraficznych został przerwany, między 
iunemi na odcinku poszczególnych batalionów 
czenia t:lefoniczne ze strażnicami tak. 

OP-u zostały przerwane połą- 
że łączność utizymywana jest przy po- 

mocy patroii konnych. Zaś wczorajszej nocy 4 woźniców, wiozących z Lidy do 
Nowogródka piwo zmarzło ną Śmieić- Nazwiska ich nie są jeszcze znane. 
wieczorem mróz 29 st. 

ziś 

AVI ATA TIA S TAKO AA IKI OSI STT NR 

Dowiadujemy się o następującym kwiat- 

ku biurokratycznym: 

W czerwcu r.ub. wileńskie władze szkol- 

ne wydały podległemu sobie nauczycielstwu 
w Wilnie polecenie przeprowadzenia spisu 
dzieci od niemowląt do 14-letnich. Spisy ta- 
kie zostały naturalnie sporządzone w 3-ch 
egz. (bo tak nakazywał „odnośny'* okólnik) 

i złożone gdzie należy. s 

Pomijamy to że wydawanie rozporządzeń 

spisowych nakazujących nauczycielstwu cho- 

dzenie od domu do domu w epoce istnienia 

biur meldunkowych, ksiąg stanu cywilnego, 

it.p. urządzeń, nie wiele miało w sobie z t. 

zw. sensu, Pomijamy to! 

Rozporządzenie wydano, rozporządzenie 

wykonano. Wszystko w porządku. Spokój! 

Sza! 
Ale oto jest i druga strona medalu. W 

tych dniach władze szkolne znowuż pole- 
cają nauczycielstwu przeprowadzenie spisu 

dzieci. Znowuż w wieku od lat niemowlęcych 

do 14. Ma być to zrobione między 10 а 15 
lutego. 

Powód wydania tego zarządzenia? Złe 
wykonanie spisu w czerwcu. Kropka. Ko- 
niec. 7 

Pytamy: 

Jaki sens ma ta cała komedija? 

Jaki sens jest w pędzaniu ludzi mających 

i tak aż nadto pracy przy dwudzłesto stop- 
niowym mrozie w ciągu 5 dni? 

Jaki sens ma dla władz szkolnych Spi- 
sywanie niemowląt? 

Jaką pewność mają władze szkolne, że 
źle wykonany 6 miesięcy temu spis będzie 
temi samemi siłami wykonany obecnie dob- 

rze? 

RADJO. 
Czwartek, dn. 7 lutego 1929 r. 

1156 12.15: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackie: 
w Krakowie, oraz komunikat mete arolog, 
12,10—12,35: Tr. z W-wy. Odczyt dia mło- 
dzieży. 12,35 — 14,00: Tr. z Filh. Warsz. 
Koncert dlą młodzieży szkolnej. 16.00 — 
16.20: Odczytanie programu dziennego, re- 
pertuar teatralno-kinowy i chwilka litewska. 
16.20 - 16,35: Komunikat harcerski. 16 35— 
17.30: Audycja dla dzieci: „Czego ludzie nie 
wymyślą?” 17,00 — 17,25: Tr. z W-wys 
„Wśród książek”. 17,25 — 17,50: „Zimowanie 
pszczół* odczyt. 17.55——18.50: Tr. z W wy 
Koncert muzyki współczesnej. 18.50 19.25: 
18.50 — 19.15: Pogadanka radjoteczniczna. 
19.15 — 19.30: Muzyka z płyt gramofon. 
19.30 19,05: „Leonerd Pochorski — Oko- 
łów piewca Białej Rusi* odczyt. 19,55— 
20,00; Sygnał czasu z W-wy. 20.00 — 20.15: 
Tygodniowy przegląd filmowy. 20.15—: Od- 
czytenię programu na piątek i komunikaty. 
2030 — 21.15: Tr. koncertu z Warszawy. 
Koncert. 21.15 — 22.00: Audycja lit. „Dom 
otwary* komecja. 22.00 — 23.00: Tr. z W-wy 
Komunikaty P.A.T.; policyjny, sportowy i 
inne, oraz muzyka taneczna. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
6 lutego 1929 r. 

Listy Zastawne w walucie zagr. 
8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 

1 Dol. 93. — 
Listy Zastawne 3 

4ipół proc. WiL Banku Ziemsk. — 

  

100 zł. — 52,— 
ОР БИЕЕЗМЕЮСОПИЧИРРОЦИЕКОСТЕОИЧТИБСТВ С 

OFIARY. 
L. K. na budowę Domu Dziecka ziemi 

Wileńskiej im. Marszałka Piłsudskiego nie 
przyjęte przez W. S. — 1.50 Zl.  
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z SĄDÓW. 
KARA ZA ŚWIĘTOKRADZTWO. 

Podawaliśmy swego czasu o usiłowaniu 
skradzenia kościoła w Ławaryszkach pow. 
Wil. - Trockiego przez b. zakrystjana te- 
goż kościoła jakóba Sadowskiego, który po- 
został w kościele po nabożeństwie, ukrył się 
za ławkami, a następnie porozbijał skarbon- 
M, zdjął zegar i zawinąwszy je w obrusy 
zdjęte z wielkiego ołtarza ukrył się na stry- 
chu spłoszony przez zakrystjana. 

Nieporządek na ołtarzu zwrócił uwagę za- 
krystjana a poszukiwania doprowadziły co 
ujawnienia Rieproszonego gościa. Zanim, na 
siarm zakrystjana, zbiegli się ludzie złodziej 
uciekł przy pomocy linki umocowanej do 
ramy okna. 

Žlažącego po lince złodzieja zauważono i 
przytrzymano. Miał on przy sobie zegar oraz 
serwety skizdzyyone w kościele. Wczoraj sie- 
nąt on przed sądem Okręgowym i na zapyta 
nie przewodniczącego przyznał się do winy, 
podając dość nieprawdopodobne przyczyny, 
które sprowadziły go na drogę występku. 
Wobec przyznania się oskarżonego przewo- 
dniczący, za zgodą stron, postanowił nie ba- 
dać świadkow ( graniczniąc się do przesiuche 
nia biegłego ks. dr. prof. W. Meysztowicza. 
Rola biegłego polegała na wyjaśnieniu sądo- 
wi, czy serwety skradzione przez Sadowskie- 
go były poświęcone. Okazało się z wyjaśnień 
ks. profesora, że serwety te stanowią przed- 
m poświęcony przez użycie ich w służbie 
Bożej. 

Prokurator Rauze popiera oskarżenie, o- 

  

   

brońca mec. Wiścicki prosi o łagodniejszą ^^^ 
karę i zwraca uwagę sądu, że u Sadowskie- 
go z rani kilka.et'rej służby jego przy kcs 
cłele w charakterze zakrystjana zatrzeć się 
mogło pojęcie świętości w odniesieniu do 
przedmiotów znajdujących się w kościele, co 
powinno wpłynąć przy wyrokowaniu. 

Sąd po naradzie skazał oskarżonego na 
1 rok i sześć miesięcy, zaliczając mu areszt 
prewencyjny. 

SPÓR O MAJĄTEK FILIPOWSZCZYZNA. 
Przez dwa dni toczyła się w sądzie o- 

kręgowym sprawa Bronisławy i Antoniego 
Kuryłłów oskarżonych przez _plenipotenta 
właściciela majątku Filipowszczyzna p. Wo- 
likowskłego o złożenie fałszywego oświad- 
czenia w sprawie wywołania hipoteki ma- 
jątkowej. Sprawa była b. zawiła, występo- 
wało w niej kilku wybitnych naszych ad- 
wokatów i w rezultacie sad wyniósł wyrok 
skazujący oskarżonych na karę więzienia. 
Po roku. Oskarżeni a raczej pienipotent ich 
ręce Engiel złożył skargę apelacyjną. Spra- 
wa wpłynęła do sądu apelacyjnego i była 
przedmiotem rozpraw. 

Na ten raz zwyciężyła sprawa pozwana 
i pp. Kuryłłowie wyszli z gmachu sądowego 
całkowicie uniewinnieni. X 

Jak się dowiadujemy wyrok ten nie za- 
dowolił strony pozywającej i wkrótce spra- 
wa powędruje do Sądu Najwyższego. Kto 
wie, może znów wróci do Sądu Apelacyjnego 
który... wcześniej czy później prawda wy- 

| SPDRT. 
Hokejowe mistrzostwa Europy w Bu- 

dapeszcie. Polska na drugiem miejscu. 

W półfinałach, w sobotę, Polska spot- 

kała się z Austrją (mistrz Europy w roku 

1927) i pokonała ją w stosunku 3:1 (1:0; 

1:0; 1:1). Mecz był wspaniały, tempo bły- 

skawiczne, technika u obu drużyn pierwszo- 

rzędna. Pierwszą bramkę dla Polski zdobył 

Kułej, drugą Adamowski, trzecią Krieger. 

W drugim półfinale Czechy pokonały po 

ciężkiej walce Włochy uzyskując wynik 1:0 

dopiero w przedłużeniu. : 

W niedzielę Austrja grała z Włochami 

o trzecie miejsce i pokonała je łatwo w sto- 
sunku 4:2. W finaie Polska spotkała się z 
Czechami. Był to najpiękniejszy mecz turnie- 
ju. W pierwszej pauzie  Tupalski strzela 

bramkę dla Polski. Czechy wyrównują w 
drugiej tercji, trzecia upływa bezbramkowo. 

Po przedłużeniu, w żamieszaniu podbramko- 

wem udało się Czechom przez  Maleczka 
strzelić decydująco o mistrzostwo Europy 
bramkę. Polska musi się zadowolnić tytułem 
vicemistrza. Jest to wspaniały sukces  pol- 
skiego hokeja a raczej A. Z. S'u warszaw- 

skiego. 

Zawody narciarskie 0 mistrzostwo 

0. K. III. 

W niedzielę, dnia 10-II r. b. odbędą się 
w Wilnie zawody narciarskie o mistrzostwo 

OfŁABIENIE 
BLEDNIC 

LECZY E. НЕО 
KLAW E 
W. WILIAMS. 
» TAJNY KURJER 

Powieść kistoryczna. 
Tłomaczenie z angielskiego 

Rozdział VI. Lison. 

Hektor zrozumiał czem jest zwie- 
rzęcy instynkt samozachowawczy. 
wstręt i strach przed jakobinami ogar- 
nął go. Lepiej sto razy, lepiej jest um- 
rzeć w boju, aniżeli stać się łupem tych 
dzikich zwierząt! Nie chciał umierać, a 
jeśli przyjdzie mu nieodzownie oddać 

życie, nie adda go bez walki! 

W drzwi bito kolbami by je wywa- 

żyć. Jeszcze chwila a wątłe drzwi ustą- 
pią. Ratunek byłby możliwy tylko w 

tym wypadku, gdyby przejście kuchen- 
ne pozostało nie strzeżone. Gdzie jest 
kuchnia? Jeśli przejście jest zajęte — 
pozostaje jeszcze okno. Ale czyż moż- 
na skoczyć z trzeciego piętra? Chyba 
zsunąć się po rynnie? Tak rozmyśla- 

jac, biegł Hektor i zaglądał da drzwi, 
wychodzących na korytarz: minął po- 
kój jadalny, składzik, ciemną sypial- 
nię. Oto kuchnia! Głuchy trzask i try- 
umfujące głosy w przedpokoju były 
oznajmieniem o wyłamaniu drzwi. Szyb 
ko wpadł do kuchni i zamknął za sobą 
drzwi na klucz. 

Po korytarzu biegli ludzie. Hektor 
obejrzał się. Serce zamarła mu w pier- 

  

    

  

  

O. K. III w biegu patroli wojskowych ze 
strzełaniem na dystansie 30 klm. 

W zawodach tych wezmą udział zespo- 
ly reprezentacyjne 1, 19, 29 d. p. 3 i 6 bry- 
gady K. O. P. 3 baonu łączności i 3 p. sap. 

Będą to eliminacyjne zawody przed mi- 
strzostwami narciarskiemi armji. 

PRZED KONKURSEM SKOKÓW NA ANTO- 
KOLU. 

Skocznia narciarska na Antokolu po do- 
kladnych przeróbkach została ostatecznie 
wykończona i będzie oddana do użytku w 
dniu bm. z okazji odbywających się w tym 
dniu mistrzostw narciarskich szkół. 

Przebudowa skoczni odbyła się pod fa- 
chowem kierownictwem wybitnego narciarza 
por. Kwasnicy z 3 p. strzelców podhalanskich 

Robotami technicznemi kierował por. Nie- 
pokojczycki z 3 p. saperów. 

Tydzień narciarski w Wilnie. 

Począwszy od i9-II b. r. rozpoczyna się 
w Wilnie wielki tydzień narciarski, który bę- 
dzie godnem zakończeniem tegorocznego se- 
zogu narciarskiego Wileńszczyzny. 

Na program tego tygodnia złożą się 2 
wielkie imprezy narciarskie t. j. mistrzostwa 
armji z udziałem reprezentacji 8 dywizji. pie- 
choty, szkoły podchorążych i brygad K. O. P. 
z calej Poiski, oraz mistrzostwa Wilna, w 
których poza miejscowymi zawodnikami uczę 
stniczyć będą wybitni narciarze z Zakopane- 
go i Lwowa z mistrzem Polski olimpijczy- 
kiem Br. Czechem, oraz z fenomenalną nar- 
ciarką Staszeł Polankówną na czele. 
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Polska — Niemcy w boksie. 

Spotkanie rozegrane we Wrocławiu 
przyniosło Niemcom zwycięstwo w stosun- 
ku 10:6. 

Z zawodników połskich zwycięstwo od- 
nieśli jedynie Anioła, Arski i Kupka. Wyniki: 
waga musza: Stegeman (N) bije Forlańskie- 
go (P) na punkty w. kogucia Pitner (N) 
bije Pykę (P) na punkty w. piórkowa Bart- 
nicki (N) bije Górnego na punkty, w. lekka 
Anioła (P) wygrywa z Bertnerem (N) na 
punkty, w. półśiednia Arski (P) wygrywa z 
Leipeldem N() na punkty, w. średnia Tobeck 
(N) bije Wieczorka (P) na punkty, w. pół- 
ciężka Saenger (N) bije Tomaszewskiego 
(P) na punkty, w. ciężka Kupka (P) zwy- 
cięża Danielsa (N) na punkty. 
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     CHOROBY PŁUC | 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, | 
wzmacnia Organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciałą. 
„Balsam ihiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-ipog Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
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: 
ŻĄWAJCI 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

® Ргоумм A. PAKA. 
AMBZBMZBZEBEME 

an LOKOMOBILA fabryki „Badenia* 
sity 16 HP w aobrym stanie do sprze- 
dania natychmiast. Maszyną nadaje 
się co celów gospodarstwa rolnego 
i można ją obejrzeć w każdej chwili 
w biegu. W. Panów reilektantow 
prosimy-o podanie swych adresów do 
Redakcji „Słowa* w Wilaie sub. R.S, 

MGS BID EJ alis ASS US CD KAS TAS EE KA AI ia 
7 ay cd SR ba 

EBP CAE ZŁE RO DAS IRAS S KA G UNO CK CRO REG RY 

: Wh D $ ó w wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmieiowa* 1 
@ „Mydio Chinowo - Chmielowe* (z 

8 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—LÓSS Wydz. Zdr. Puble Nr 154, 

Kogutkiem). sprzedają aptehi, skłądy 
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apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

Podaje się do publicznej wiadomości, że 
Minister Skarbu, na mocy przesługujących 
mu uprawnień, przesunął na rok podatkowy 
1929 termin do składania przez osoby fizy- 
czne i spadki wakujące (nieobjęte). zeznań 
o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ust. o 
pod. dochodowym (Dz.U.R.P. Nr. 58 poz. 
411 z r. 1925) z dnia 1 marca do dnia 1 
maja 1929 r. 

IZBĄ SKARBOWA. 

si. Ku przerażeniu swemu ujrzał, że 
drzwi na schody nie było, a jedyne o- 
kienko było malutkie i zakratowane 
grubą kratą. Tylko kot mógłby się tu- 
taj przedostać. Znalazł się, jak mysz 
w pułapce. Tymczasem prześladowcy 
rewidowali pokoje, krzycząc głośno. 
Trup samobójcy zatrzyma ich nieza- 
wodnie chwil kilka, ale potem zaczną 
systematyczną rewizję, a wówczas? 

Coprawda o jego obecności w tem 
mieszkaniu mogli nie wiedzieć, jeśli im 
odźwierna nie powiedziała. Nikt, prócz 
niej nie widział go wchodzącym. Gdy- 
by udało mu się uciec, nigdy nie do- 
wiedzieliby się o tem, że tu był. Ach, 
gdybyż mógł ukryć się przynajmniej... 

Ukryć się? Ale gdzie? Oczy Hekto- 
ra biegały rozpaczliwie po kuchni. Nie- 
stety, nawet mysz nie mogłaby się tu- 
taj ukryć. Oni kosza ze śmieciami, ani 
też w szafie ściennej, nie można było 
się schować... 

W tem drzwi szaty otworzyły się 
cichutko do kuchni wpadła smuga ja- 
snego światła w szafie stała młoda 
dziewczyna ze świecą w ręku. Ujrzaw- 
szy nieznajomego, z przestrachem Cof- 
nęła się w głąb. Ale Hektor zdążył ja 
powstrzymać gestem błagalnym. Nie 
miał odwagi mówić i położył palec na 
ustach, na znak milczenia. Sekundę pa- 
trzyli na siebie. Ciężkie kroki w kory- 
tarzu zbliżały się: ktoś spróbował otwo 

    

   

  

OGŁOSZENIE. 
Na podstawie art. 2 ® 

taryfie celnej (D. Ust. Nr. 51 z 1920 r.)Urząd 
Celny w Wiimie podaje do wiadomości, że w 
dniu 11 lutego r. b. o godz. 10-ej w maga- 
zynie kolejowo-celnym na st. towarowej Wil- 
no odbędzie się sprzedaż z licytacji mie wy- 
kupionych w przepisanym terminie towarów 
'celnych. 

Spis podlegających sprzedaży towarów 
znajduje się na tablicy urzędowej w Urzędzie 
Qelnym w Wilnie, w Magistracie oraz w Dy- 
rekcji Ceł w Wilnie. 

Przeznaczone na sprzedaż towary mo- 
żna oglądać na miejscu na dwa dni przed 
licytacją od godz. 9-ej do godz. 12-ej. 

W razie upadku pierwszego terminu licy- 
tacyjnego powtórna licytacja odbędzie się 
w dniu 20 lutego r. b. o tej samej godzinie 
w tem samem miejscu. 

p. 0. Naczelnika Urzędu D. Hołownia. 
TAKZE 

konkurs. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Po- 

znaniu poszukuje kandydatów na wakujące 
stanowiska: 

1) inżyniera budowlanego; 
2) inżyniera mierniczego; 
3) technika meljoracyjnego; 
Do stanowiska ad 1) przywiązane jest 

uposażenie Vl-go, do stanowiska ad 2) przy- 
wiązane jest uposażenie Vil-go, a do sta- 
nowiska ad 3) przywiązane jest uposażenie 
VIII stopnia płacy urzędników państwowych. 

Przyjęcie do służby nastąpi narazie za 
kontraktem, wyjątek stanowią kandydaci po- 
zostający obecnie na służbie państwowej, 
którzy mogą zgłosić się tylko w drodze śłu- 
żbowej i przejdą do służby w tutejszej Dy- 
rekcji, zachowując dotychczasowy charakter 
służbowy i stopień; ewentualny awans bę- 
dzie mógł nastąpić w najbliższym terminie 
przewidzianym do awansowania urzędników 
państwowych. 

Kandydaci na poszczególne stanowiska 
powinni posiadać odpowiednie ukończone 
studja ad 1—2 wyższe ad 3 wyższe wzglę- 
dnie średnie oraz kilkoletnią praktykę zawo- 
dową — a pozatem kandydaci: 

ad 1) dokładną znajomość obowiązują- 
cych ustaw i przepisów budowlanych i bu- 
dowlano-policyjnych. 

ad 2) uprawienia mierniczego przewi- 
dziane ustawą z dnia 15-VII 1925 r. o mier- 
niczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr. 97 
poz. 682 rok 1925). 

Podania o przyjęcie należy wnieść do 
Dyrekcji w terminie do 1 marca b. r. z do- 
łączeniem życiorysu oraz oryginałów względ- 
nie łegalizowanych odpisów. 

a) metryki urodzenia, 
b) dowodu posiadania 

polskiego, 
c) dowodu ukończenia 

studjów technicznych, 
d) zaświadczeń stwierdzających odby- 

cie praktyki, 
e) zaświadczeń stwierdzających stosu- 

nek do służby wojskowej, 
f) świadectwa zdrówia wydane przez 

lekarza powiatowego. 
Ponadto należy powołać się w podaniu 

na dwie znane osobistości, które mogłyby 
udzielić referencji o kandydacie. Kandydaci 
przechodzący z państwowej służby polskiej 
winni załączyć zgodę władzy przełożonej na 
przejście kandydata do tutejszej Dyrekcji. 

Nieuwzględnione wnioski kandydatów 
pozostaną bez odpowiedzi. 2060-0 

Dyrektor (—) W. Grzegorzewski. 
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odpowiednich 

MIEJSCE KURACYJNE 
40 kamienic na dogodnych warun- 
kach do kupienia. Prócz iego pole- 
cam 
Bliższych informacyj 
). Koralewski, 

Lucjana 2, tel. 325. 
EAEERZAS CRYKGAĆ CSZAYRECA BRADY 

różnych 
udziela 

majątków. 
firma, 
ulica” 

wybór 

Inowrocław, 
—0 
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Kiejski Ainsmaiogiai 
Kaituralno-Oświaiowy | „Z dymem pożarów 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 5. I 

Od dnia 5 de 11 lutego 1928 r. włącznie bęuzie wyświetlany jeden z najbarćziej realistyczny: 
najbardziej emocjonujących filmów świata: 

* (LA GRANOE EPREUVE). Wzruszająca pieśń miłości wśró 
huku dział i szczęku broni. Aktów 12. Film ten, zwany przeź 

prasę całego Świata „Wielka Parada Francji" wzrusza, olśniewa, oszałamia i zachwyca. W ro“ 
lach głównych: Michele Verly i Jean Murat. IKasa czynna od y. 3. m. 30. Początek seansów оф & 

tal 

4-ej Następny program „SYN PRERJI*. 

Kino „HEL'OS* Wileńska 38. 
Premiera. NOWY -PROGRAMI! 

NA SCENIE: Gościnne występy prima-baleriny ANNY 

ZABOJKINEJ, solistki Haliny ZABOJKINEJ oraz 
12 tancerek, które wykon.: 1) „Potpouri Modern", 
„Dła ciebie...*, „Bubliczki*, „Rób cóś!”, 
Marta jest grzechu warta", 2) „Plemię 
kom. humorysta ulub. publ. jerzego Borońskiego. 

Monologi. Sketch. Aktualja. Finał. 

A 
„Czy pani E 

dzikich“, zna- 
Damy. Kokoty. 

Na ekranie. Przebój sezonu! 

Demoniczna, pikantna, niezrównana Brygida HELI 
w wielkim filmie silnych wrażeń p. t. „Jasziwara 

„JACHT — ROZKOSZY* 

Barówki. Miljonerzy. Przestępcy. P. ; 
pych wystawowy. Mistrzowska gra. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. Scena od godz. 6 ej. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22 

Dziś nadzwyczajna 
premjera! ARENA GROZ 

Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający krew w żyłach numer. Artystką wykonuje mimo własnej woli 
Śmiertelny skok na arenie cyrku z olbrzymiej 

KLUB JEDENA 
wysckości. 

Dramat w 10 akt. z zakulisówego życia 
artystów. W roli głównej Mary Johusė! 

"ad program: Wesoła komedją w 2 akt. p. t. 
STU DJABEŁKÓW. Początek seansów: 4, 6, 8, 1025. 
  

Dzis! Najnowsza rewelacja filmowal Potężny dramat młodych dusz i ciał. Seksualne życie naszej młodziełj 

kino „Prady | 3,9, ZM SIĘ 
WIELKA 42. 

amat erotyczny w 12 akt. Cienie i świa 
” p E : “ 

nie MOWI rodzicom... ATETŲ miłości. Najbardziej dyskretne pr. 

  

życia naszej młodzieży. Dziewczętą wypędzone na ulicę pzzez winę rodziców. Film, który wzbudzą najwieb 
sze zaciekawienie. W rol. gł.: Mary Johnson, Nina Vanna, Eliszbeta Pinaeff, Erik Kaizer Titz i iani. 
tek o g. 3 ej. Uwaga! W sobotę i niedzielę od g. i do 4 ej ceny od 50 gr. 

Рос2& 

  

i Mary Philbin 

  

Iwa:a Mozžuchina 
Dzika i brutalna miłość DO kcięcia w czasie Wielkiej 

OBYWCEA $ER 
w cząsie ostatniej wielkiej wojny na szłaku Moskwa - i.wów odtwarz:jący tła miast i wsi poiskich, 

ybitaiejsza kreacja 
wstrząsający życiowo-ero:! 
czny dramat w i2 aktach 

naj” 

Światowej Wojny. Najw 

większa epopea ludzkich namiętności Mars - bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. 
  

światowej sławy 

„ARN 
A     

  

Z firmą 

wspólnego, 
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gnięto następujące wpisy: 

Dział A. w dniu 20-12 1928 
9337. 1. A. „Sznejderowicz Ruwin* 

sudskiego З 

' 9338. I. A. „Szpiro Szaja* w Drui, pow. Brastawskim, 

sklep resztek łokciowych i bławatnych. Firmma istnieje od 192 

roku. Właściciel Szpiro Szaja, zam. tamże. 

Rh 9330. I. A. „Szyszko Jan* w Rymszanach, pow. Brasław- 

skim, restauracja. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szy- 

szko Jan, zam. tamże. 

9340. I, A. „Taje Abram“ w Podbrodziu, pow. Święciań- 

skim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1918 roku. Wła- 
ściciel Tajc Abram, zam. tamże. 

9341. I. A. „Trachtenberg Rafał w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskim, cukiernia. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel Tra- 
chtenberg Rafał, zam. tamże. 

9342. I. A. „Samutel Trocki* w Wilnie, ul. Węglowa 10, 

handel komisowy towarami apteczno-galanteryjnemi i kolonjal- 

nemi. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Trocki Samuel, 
zam. tamże. 

9343 I. A. „Wasertreger Chaim-Lejzer" 'w  Wołożynie, 
detaliczna sprzedaż towarów galanteryjnych. 

RENE BUNNBZZENUOCKODOWARNDEUNEBEGZODRARSZEN 
FORTEPIANY i PIANINA 

OLD FIBIGER" 
posiada wyłączne przedstawicielstwe 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

„Br. K. i A. Fibiger*, produkującą 
pianina, fabryka „Arnold Fibier*, nie ma nic 

Rejestr Handlowy 

w Święcianach, ul. 

3 Maja 4, sklep kapeluszy i czapek. Firma istnieje od 1805 roku. 

Właściciel Sznejderowicz Ruwin, zam. w Święcianach, ul. Pił- 

  

BWAWAW 
ą LEKARZE į 
BATAWAM 

DOKTOR 

n.ZELDGWICZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—i, od 5-8 wiecz. 

   
    

Kobieta-Lekake 

Dr. Zeliowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOÓW. 
od 12-21 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

> tel. 277    

2645—VI 
DOKTÓR 

BLUKOGICZ 
Chorobv weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 

2646—VI 

2647—VI 
————— Od 9 113— 8 

(Telef. 921). — 

DOKTOR 2648—VI 
EM EE L. GIŃSBERE 

chorcby weneryczne 
zyfilis i skórne. Wil 
no, ul. Wileńska 3, te- 
łeton 567. Przyjmaje 
od 8 20 1 104 4 40 В, 

2649—VI 

Dr Kanusowiez 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skóre 
ne, weneryczne, go- 

  

2650—VI 

Firma istnieje od 

  

„„ Sprzedam 

OM  drewni: ny | 
o 3 pokojach £, 

kuchnią i werandą 
Ziemi jest blisko 
6 ha, 5$ргхедат 

  

Br. POPILSRI 
choroby skórne i we- 
ueryczne.  Przyjmuie 
od godz. 10 do lioż 
5--7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnejj zaraz za 1.500 
8LIS - W.Z.P. dolarów A 

: D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tek | REDS GRUBA о %% | 9-05. 

8 КИ В жа 
Wzzsaś | POSADYJ 
Nugzerkamiałowska rzą drę-akonomć: 
oraz Gabinet Kosme- samotnego, lub 
tyczny Usuwa ZMar-rogziną, tylko z 40% 
szczki, piegi, WĄSTY, bremi świadectwa 
łupież, brodawki, KU-, poszukują. _ Adre$ 
rzajki, wypadanie wło- \уд : 1 
sów. Mickiewicza 46. L ch CEN 
m. 6. 8621 

o agro 
BEGTAWAW:. PA znającejiii 

się na wszystki | 

KUPAO | SPRLEB aa ną. sakiai 
SZCZ! t szkó 

WATAFWAW kach, inspektach, w 
rzywnictwie, prow: 

„Bscke- dzeniu winogron i 

Fortepian rowski“, wd: Od dnią 17 lutego: 
dobrym stanie do Szemetowszczyzna » 
sprzedania za 4000 zł. 5kirmunt, poczta 13 

Ozlądać można od miejscu, 1-168 ” 

godz. 14-ej do 18 ej. Poszukuję 

Letnia 1 m. 5. 03 O posady sprzedawcy; 

—— Posiadam Rar 

arę, dobrze dobra- Praktykę. Dobre Świ 

nych i ujeżdżonych, dęctwo. Qierty 

niadych  wałachów, 44m. „Słowo* Pi 
A iwosalata półkr «i, »Sprzedawca”. 

niedrogo. grodnika-psZcIelA Ё 

di” 

   

Maj. Kończyn, poczta ‚ 
Ignalino, L. Bortkie- do prowadzenia 

wicz. L6r-|Żego młodego sad! 
handlowego i pasieki 

mi znającego się na WŹ 

  

    

1927 roku. Właściciel Wasertreger Chaim-Lejzer, zam. w Wil- dziny przyjęć 5—7 pp. ilonkin | 0.ha: rzywnictwie. Starsze 

nie ui, Bosaczkowa 7. : 2651—VI Zamkowa 7—1 Le- Il. Wilenkin I $ KA | go samotnego lub я 

й В й ой Bea tsk do В — — — — — — — — — е — — — — — == — — — — czenie światłem: Sol-| Spółka z ogr. odp. ; 2904 na życie i pensę 

w dniu 20-12 1928 r. lux, lampa Bacha Wilno, ul Tatarska | Poszukuję na s 

9344. I. A. „Wiljan Rejza* w Podbrodziu, pow. Święciań- (sztuczne słońce gór-| 10, dom  własny.|Qd | kwietnia r. ' 
6 skim, sklep spożywczy, galanteryjny i wyrobów tytuniowych. skie)i elektrycznością Istnieje od 1843 r. Wymagany dobry 

Ė Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Wiljan BE (diatermia). __ 081S_ | Fabryka i skład Podac z 

$ tamże. ° 2652—\1 Ca 2 mebli: + a zek 

8 В ее оее Dr. 6. WOLFSDR | jadalnie, sypialnie, | Uaków i powołanie” 
® 9345. I. A. „Szloma Wołosow* w Wilnie, ul. Jatkowa 23, weneryczne, moczo- | salony, gabinety, się na mieisca B 

2) sklep farb. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Wołosow łciowe i skórne, ul] łóżka nikiowane i Z” aja 

CO MMO Coy a 08 Salos, Gaus W WI ZARA M za, |adóć, „Słowik Wilady 
: i i : 5 В 9346. |. A. „Zarembo Maciej* w Nowo-Strunojciu, gm. =—— | biūrka, — krzesła | dla Н. 5. Nieuwzgić, 
KS Ga kiškis Michałowskiej, pów. Święciańskim, sklep spożywczy. a> Doktór Medycyny dębowe i t. p. Do- BE bez osp4 ы 

Sprzedają apteki i składy apteczne. & istnieje od 1927 roku. Właściciel Zarembo CA nia e, A. DYMELER godne waż i o duo 0 

e A A] ° z 
Ai AS JENNA > choroby skėrne, we- L в B sywnie prowadze 

s - 9347. I. A. „żyrmuńska Anna* w Wilnie, pe Ponarska 13, I A Blektroterać nego fos RZĄD a o 

> herbaciarnia i sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje Е TA p min ца trzebny jESt 
a Z Persji PoWrÓCIWSZY, | pro. @ od 1920 roku. Właściciel Żyrmuńska Anna, zam. tamże. pis, słońce górskie Bfqśrodek Z mły-M Wymagane: , wyższe: 

wadzę jeszcze tylko bardzo krótki ю 2655—Vi ciatermia. ollux. nem wodnym, |jub srednie wykstał 

s ae NA Ąysanow OR M L L—-—-— A -—-——-—-> Mickiewicza 12, róg| turbiną, elektrycz” | cenie zawódójł 

a wziete PS i aa EE BE ać m 9348. |. A. „Kawiarnia ze sprzedażą piwa — Stefanja _ Tatarskiej9-.215-8.| ność, zabudowa” | głuższą praktyka roli 

Mas Waiacia udziału 8 Dziuresko“ w Wilnie, ul. W. Pohulanka, 45—6, kawiarnia ze _W.Z.P_43.] ma kompletne, I nicza, pierwszorzędū 
8 WCC ! а sprzedażą piwa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Dziu- dom mieszkalny. | referencje. Tylko kam” 

w tak szląchetnych i pięknych pra- @ я S Doktėr Medycyny Ziemia b. dobra < sa 

a h k Pols | Bi resko Stefanja, zam. tamże. 2656—VI iemia a, | dydaci odpowiadają: 

>. ŁOLYCU, w Polsce pizemysi m к — —- е т н н —н т — — — LURIEWICZ wpobliżu stacji |powyższym wymagś” 
a dainų Sio Kura L S 0340. I. A. „Merka Kaufman" w Wilnie, ul. Szpitalna 11, choroby weneryczne | Kolejowej sprze |niom proszeni są 0 
в KE RE ku i 9 | 12 o 1929 > № sklep mąki i zapałek. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel skórne i płciowe, uij damy, za 10.000 jlistowne  nadsyłani 

BB Wo oraz informacje wcześniesze: gj Kautman Merka, zam. tamże. 2657— Mickiewicza 9, wejście dolarów  .„ |Złoszeń pod adrė 
ВЕНО 9350. I. A. „Jėzet Szcžybuk“ w Wilnie, ul. Niemiecka 5, z ul. Śniadeckich 1,4 D. H.-K. „Zacheta“ Isem: Zarząd Dób 
B Geza Wilna, ul Wielka 6-8. 00 BI Sklep bławatny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szczy- przyjmuje ad 1 2 Mia 1, fWielki _ Solęczniki 
z POR SM a 2658—VI i od 5—7 pP. — (8,5 ie 9-03: O 1 poczta w miejscu, 
  

  

rzyć zamknięte na klucz drzwi. Rozlegt 
się rozkaz: wytamač drzwi! 

Hektor skoczył ku dziewczynie. 
Drzwi z cichym trzaskiem zamknęły się 
za nim. Szybkim ruchem wyjął czerwo- 
ną tabakierkę, którą już pokazywał 
nieznajomemu spiskowcowi. Była to 
jego jedyna nadzieja ratunku. Dziew- 
czyna kiwnęła głową i znakiem kazała 
mu iść za sobą. 

W głębi szafy były schodki, wiodą- 
ce w dół. Dziewczyna bez pośpiechu 
zeszła po nich i otworzyła niskie ciem- 
ne drzwiczki. Hektor zgiął się nisko, by 
przez nie przejść. Ręka przewodniczki 
odchyliła ciężką zasłonę i oboje znale- 
źli się w dużym pokoju, przypominają- 
cym zakład krawiecki. Na środku po- 
koju stał stół z mnóstwem kolorowych 
materjałów, guzikami i nićmi. W kącie, 
na ścianie, wisiały gotowe suknie. 

Na stole paliła się lampa. Przy tem 
świetle Hektor mógł się przyjrzeć swej 
zbawczyni. Była ona tak drobna, że 
wydawała się dzieckiem jeszcze. Jasne 
włosy tworzyły gruby i ciężki warkocz 
duże szare oczy patrzały jasno i naiw- 
nie. Miała na sobie prostą niebieską 
sukienkę i niciane białe pończochy. Ry- 

sy jej twarzy były delikatne i ładne, ce- 
rę miała świeżą. Hektorowi wydało się 
że nigdy dotąd nie zdarzyło mu Się 
spotkać tak cudnej i miłej dziewczyny. 

— Pracowałam dłużej i poszłam 

Wydawca Stasdeław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witoid Woydyfło. 

buk Józef zam. w Wilnie, ul. Końska 22. 

spotkać Extroma. Kto tam jest w do- 
mu? 

— Rewizja. Extroma aresztowano 
dziś rano! 

Dziewczyna chwyciła się za serce. 
Oczy jej otworzyły się szeroko, pełne 
przerażenia. 

— Aresztowano go? — powtórzy- 
ła ledwie dosłyszalnym szeptem... — 
To znaczy?.... ; 

Hektor kiwnął głową: 
— Dziś wieczorem .... 
Patrzała na niego chwilę w miicze- 

niu. 
— Panu też grozi niebezpieczeń- 

stwo, — rzekła. Gdzie pan mieszka? 

Czy ma pan jaką pewną kryjówkę. 
— Niedawno przyjechałem do Pa- 

ryża, — odrzekł. — Ale jeśli mi się uda 
stąd wydostać znajdę bezpieczne miej- 
sce! 

Nie odrywając od niego oczu, rze- 

kła, zdejmując ze ściany czarny” jedwa- 
bny płaszcz z kapiuszonem. 

— Proszę to włożyć i dobrze scho- 
wać twarz. Tutaj ma pan pudło, które 
trzeba odnieść do obywatelki Wallier. 
Mieszka ona niedaleko na ulicy Prawa 
pod numerem 31. Po wyjściu z domu, 
pójdzie pan na lewo. Miałam to od- 
nieść, ale pan za mnie to zrobi. W tym 
płaszczu nie zwróci pan na siebie ni- 
czyjej uwagi. 

— A pani? — zapytał Hektor. 

— Zostanę tutaj. Nie pierwszy to 
raz jestem zmuszona pozostać na noc 
w zakładzie. Proszę już iść! 

— Ale jeśli oni znajdą tajne przej- 
ście? 

— Nie znajdą, ściany Są grube, a 
drzwi otwierają się tyłko od tej strony. 
Pan Extrom dwa lata korzystał z tego 
przejścia, gdy potrzebował wejść do 
domu niepostrzeżenie. A teraz... 

Zagryzła wargi i odwróciła się. 
Hektor ujął jej małą dłoń. 
— Mademoiselle, — rzekł serdecz- 

nie, proszę mi nie odmówić wyjawienia 
swego imienia. Chcę wiedzieć, komu 
zawdzięczam ocalenie? 

;— Pan Extrom również nazywał 
mnie „Mademoiselle“, ja mówiłam do 
niego „Monsieur*. Podobała mi się ta 
torma. To dźwięczy tak „po staro- 
świecku*! Nazywają mnie Łison a na- 
zwiska nie warto mówić — nie trzeba 
obarczać pańskiej pamięci. Wszystko 
jedno, nie spotkamy się już nigdy! 

Hektor skłonił się i pocałował ma- 
leńką rączkę: 

— Będę zawsze pokornym 
pani, mademoiselle Lison. 

Blada twarzyczka oblała się 
mieńcem. 

— jakie to zabawne! — uśmiech- 
nęła się. — Znałam pewnego arysto- 
kratę, który tak samo mówił! Zabawne 
doprawdy! 

sługą 

TU- 

Jruikarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszeina 23. 

„ Rozešmiata się srebrzystym, dzie 
cinnym śmiechem. Tylko dziecko mo 
gło tak szybko przejść od łez do śmie 
chu! 

Wesoło chwyciła do rąk pudło, któ 
re wręczyła Hektorowi. 3 

— Proszę išč malemi kroczkami 
"nie odpowiadać na zaczepki mężczyzi 
którzy będą pana napastowač.  C 
wstrętni jakobini nie dadzą przejść ża? 
dnej kobiecie!... 

Nagle wymówiła straszne prze 
kleństwo. Hektor nigdy nie wyobrażał 
sobie by mogły takie słowa wyjść £ 
pięknych usteczek kobiety. | 

Ale Lison wymówiła je z taką pro 
stotą i tak naturalnie, że zdawało się 
iż nie zdaje sobie sprawy z ich potwor 
ności. Otworzyła drzwi i dała znak He” 
ktorowi, by szedł. 

— Ciszej, ciszej! — szepnęła... Pa 
"idzie jak żołnierz. Mniejsze kroki! Odd: 
pan pudło odźwiernej i powie jej, żeb 
oddała natychmiast obywatelce Wa 
iier. Jutro proszę mi odesłać płaszcz! 
Proszę iść. 3 

To mówiąc dygnęła nisko i uśmie” 
chając się ślicznie, szepnęła. 

— Pozostaję uniżoną sługą pana 
Zatrzymał się na chwiłę patrząc nó 

nią. Oczy jej napełniły się nagle łzamie 
drobna pierś zakołysałą się gwałtow? 
nie. szybko wypchnęła go na ulicę. 

— Proszę iść, prędzej, prędzej! 

—   

= 

`


