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KROKIKI SEJMOUE. 
“ (Teleionem z Warszawy). 

  

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 19 lu- 
50 zgłoszony został wniosek o pocią- 

Slięcie Ministra Skarbu Gabryela Cze- 
chowiczą da odpowiedzialności przed 
Trybunał Stanu. Marszałek Daszyński 
Zapowiedział, że sprawę w ciągu dni 8 

_ Bostawi na porządek dzienny Sejmu. 

, W myśl art. 59 Konstytucji posta- 
Wienie ministra przed Trybunał  Sta- 
1U wymaga większości 3/5 oddanych 

w.-Z chwilą postawienia w stan 
 OSkarżenia minister jest zawieszony w 

 Mzędowaniu. Złożenie urzędu przez mi 
listra nie chroni go przed odpowiedzial 

lością przed Trybunałem Stanu. 
_ Na temże posiedzeniu Sejmu Mi- 

lister Bartel oświadczył, że cały Rząd 
p Solidaryzuje się zupełnie z Panem Mini- 

strem Czechowiczem. Wniosek więc 

Stronnictw sejmowych godzi w cały 

Ząd. Ponieważ za oddaniem Ministra 
: Czechowicza przed Trybunał Stanu wy 
 POwiedziały się z trybuny sejmowej, 
Brócz stronnictw lewicowych, także En 
decją j Piast, a należy sądzić, że i mniej 

 SZOŚci narodowe również gotowe są 
5 Wziąć udział w imprezie antyrządowej 
więc wydawałoby się że większość 3/5 

oddanych głosów powinna się znaleźć, 

Powinien przyjść ten, tak przez nas u- 
iony, otwarty konflikt pomiędzy 

lzbą a Rządem, który spowodowałby 

Oczywiście nie nic innego, jak rozwią- 

zanie Izby. Ale to wszystko jest teorja. 
_ "Taktyka jest diametralnie inna. Opo- 

zycji przecież naprawdę o nic innego 
lie chodzi, jak tylko o utrzymanie Sej- 

MU i © niedopuszczenie do jego rozwią- 
*ania. Opozycja miała przecież mnóst- 

_ WO okazyj do wejścia w konflikt otwar- 
| Wz Rzadem. Był przecież wniosek Kiii- 

_ U Narodowego 0 votum nieufności dła 

ana Cara — opozycja się cofnęła. By- 
kwestja budżetu — przeciwnicy Rzą- 

du mogli ten budżet odrzucić. Ale 

»Związek Obrony Republiki”, który 
Drzyrzekł sobie solidarną taktykę, za- 
Stosował tu metodę trójkątną. Stronni- 

_ ttwo Chłopskie głosowało przeciw bu- 
_ dżetowi, Wyzwolenie za, PPS powstrzy 
„Malo sie. Więcej różnych stanowisk za- 

_ Jąć nie było można. Ale nie upatruję w 
złamania zasady solidarności... 

 -Tzeciwnie, uważam, że ta różnorod- 

Nošė pokrywała istotną solidarność ta- 

ktyki, dążącą do jednego: asekuracji 

ania Sejmu i obrony przed jego ro- 

wiązaniem. 
Taktyce tej szkodzą wybuchy ner- 

Wów. Wniosek o postawienie Ministra 
Czechowicza przed Trybunałem Stanu 

IESt takim wybuchem nerwów. Gestem 
demonstracyjnym, który w konsekwen 
Ci niesie dałsze kompromitacje auto- 

"om. Jasnem jest bowiem, że jedyną 
Onsekwencją postawienia Pan Czecho 

Wiczą w stan oskarżenia będzie głowie 

Ale się opozycji jak wyjść z tego poło- 
żenią i jak zdekompletowač Sejm, aby 
Wniosek ten mógł być odrzucony, aby 
Ne znalazł wymaganych 3/5 wszyst- 

ch głosów. 
_ Metoda „rozprowadzania po koś- 
Aach" faknajściślej jest przez opozycję 
stosowana. Oto przed tygodniem wice- 
Przewodniczący komisji wojskowej gen 

©ja zwołał posiedzenie z pogwałce- 
liem art. 75 regulaminu, który wyraź- 

€ powiada, że komisję może zwoły- 
AĆ tylko jej przewodniczący. Dla p. 

S€nerała Roji wystarczającym powo- 
m było, że poseł Kościałkowski zbyt 

długo tej komisji nie zwoływał, aby 

Wystąpić na drogę bezprawia i łama- 
Ча regulaminu. Na owe zebranie bez- 
Brawne członkowie BB nie przyszli, 
L dziś się odbyło posiedzenie zwo- 

i € już przez posła Kościałkowskiego, 
tóre miało mówić o tym konflikcie i sa 
komisji wojskowej wypełniła się po 

Izegi. Obradujących członków komisji 
otaczał zwarty tłum posłów ciekawych 
lak się to skończy. Ciężar ataku na po- 
e Kościałkowskiego za rzekome za- 

nę bania, będące przyczyną bezpraw- 
<go kroku posła Roji, spoczął na bar- 
ach Socjalisty pos. Liebermana, jedne- 

80 z najlepszych dialektyków Izby. I oto 
* Lieberman zrobił wszystko co mógł 
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ECHA STOLICY 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 20 IL Pat. Dnia 20 

bm. pod przewodnictwem prezesa Ra- 
dy Ministrów prof. Bartla odbyło się 
posiedzenie Rady Ministrów. Na posie- 
dzeniu tem przyjęto między innemi 
projekt ustawy o popieraniu bu iowy 
tanich mieszkań i projekt ustawy o 
ubezpieczeniu społecznem. 

Buiżef MSZ. w senackiej komi- 
sji skarbowej. - 

WARSZAWA, 20 II. Pat. Na wczo- ю 
rajszem posiedzeniu senackiej komisji 
skarbowo-budżetowej wice - marszałek 
Gliwic referował preliminarz budżeto- 
wy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
W głosowaniu komisja uchwaliła je- 
dyną poprawkę, a mianowicie w dzia- 
le wydatków „Urzędy zagraniczne” 
kwotę 30.904,535 zł. zmiejszono o 48 
tys. Pozatem komisja przyjęła rezo- 
lucję, wzywając rząd, aby rozważył 
sprawę włączenia osohy ministra 
Spraw zagranicznych w liczbę stałych 
członków komitetu ekonomicznego 
oraz drugą rezolucję, aby zwrócił 
większą, niż dotychczas uwagę na 
opiekę nad emigrantami, udającymi się 
do Południowej Ameryki. 

Posiedzenie Kamisji Wojskowej 
WARSZAWA. 20.2. (PAT). W dniu dzi- 

siejszym odbyło się posiedzenie sejmowej ko 
misji wojskowej, zwołane przez pržewodni- 
czącego posła Kościałkowskiego (BB), na 
którem rozważana była sprawa zwołanego w 
ubiegłym tygodniu przez wiceprzewodniczą- 
cego pos. Roję (Str. Chł.) posiedzenia ko- 
misji i zapowiedzianego na temże posiedze- 
niu wniosku o wyrażnie votum nieufności dla 
posła Kościałkowskiego, jako przewodniczą- 
cego komisji. 3 . 

Pod koniec dyskusji pos. Kościałkowski 
złożył oświadczenie, w którem stwierdził mię 
dzy innemi, że podczas zgłaszania wniosku 
Klubu Narodowego, innych wniosków i ma- 
terjałów do obrad komisji nie było. Jest to 
więc raczej wina posłów, że materjału komi- 
sji nie dostarczyli, nie zaś przewodniczącego, 
który wobec braku materjału obrad komisji 
zwoływać nie mógł. : i 

"Po przemówieniu posła Kościałkowskiego 
pos. Dąbrowski (Kl. Nar.) który przewodni- 
czył przez cały czas obradom, zaproponował 
komisji przyjęcie następującego wniosku: 
„Komisja wojskowa przyjmuje do wiadomo- 
ści oświadczenie p. przewodniczącego komi- 

sji posła Kościałkowskiego, że pan prze 

wodniczący zgodnie z wolą  większo- 

ści komisji, zwoła ją w ciągu 10 dni z na- 

stępującym porządkiem dziennym: Wniosek 

Klubu Narodowego w sprawie art. 171 i 175 

ustawy karnej wojskowej”. Wniosek ten ko- 
misja większością głosów uchwaliła. 

Usfawa o zawodzie dziennikac- 
skim. 

WARSZAWA, 20 Il. PAT. Na _ dzisiej- 
szem posiedzeniu podkomisji prawniczej 

rozważano projekt ustawy o unormowaniu 
stosunków prawnych zawodu dziennikar- 

S*iego. W posiedzeniu tem wzięli mię zy 
innymi udział | ronis e Związku Wy- 

dawców oraz Žwiązku Syndykatow Dzien- 
nikarzy Polskich. Referent projektu pos 
Ciotkosz zapoczątkował rozprawę ogólną, 
dając analizę wniosku poselskiego pod 
wzzlędem konstrukcyjnym. P._ Niklewicz 
przedstawił deklarację Związku Wycawców, 
która zapowiada przedłożenie rządowi wła” 
snego projektu ustawy z prośbą, ażeby był 
przedstawiony Sejmowi jake wniosek rzą- 
dowy. 

Dyrektor departamentu Ministerstwa 

Pracy Drewski-przedstawił genezę obecne- 

go wniosku poselskiego, zaznaczając mię- 
dzy inuemi, że Ministerstwo : Pracy uznaje 
możliwość rozszerzenia niektórych prze- 
pisów cekretu o ubezpieczeniu społecznem 
w stosunku do członków zawodu  dzienni- 
karskiego. Do osiągnięcia porozumienia w 
tym zakresie Ministerstwo Pracy chętnie 
przyłoży ręki. Dyrektor ubezpieczeń spo- 
łecznych Horowitz wyjaśnił, że ĘMinister- 
stwo bardzo chętnie rozważyłcby obszernie 
sprawę ubezpieczeń społecznych i oczeku- 
je przedstawienia w tej sprawie potrzeb- 
nych materjałów. Po dyskucji przewodni- 
czący pos. Pieracki wysunął trzytygodnio- 
wy termin dla Związku Wydawców, w cią- 
gu którego mają złożyć Swój projekt na 

ręce marszałka Sejmu. 

Uisfawa s zgromadzeniach 

WARSZAWA 20.2. (PAT). Dziś odbyło 
się pod przewodnictwem posła Czapinskiego 
posiedzenie komisji konstytucyjnej, poświę- 
cone w dalszym ciągu szczegółowej dysku- 
sji nad ustawą o zgromadzeniach. Szczegóło 
wą debatę przeprowadzono nad szeregiem 
dałszych artykułów, poczynając ой 8 do 12 
włącznie. Zgłoszono przytem wielką ilość 
poprawek. Najbardziej ożywioną debatę wy- 
wołało zagadnienie, czy i o ile t.zw. gospo- 
darz zgromadzenia ma prawo użyć obecnych 
na zgromadzeniu przedstawicieli policji do 
zapewnienia posłuchu dla swoich zarządzeń 
w granicach omawianej ustawy. 

Opłaty za pusługi religijna 

WARSZAWA. 20.2. (PAT). Komisja oś- 
wiatowa na posiedzeniu w dniu 20 lutego roz 
patrywała wniosek klubu Wyzwolenia w spra 

wie spłat za spełnianie obrzędów religijnych. 
Po wyświetleniu strony prawnej zagadnienia, 
referent pos. Langer zaproponował w miejsce 
rozpatrywania ustawy przyjęcie rezolucji 

wzywającej rząd do zawarcia umowy z wła- 
ściwemi władzami koścłelnemi w sprawie t. 
zw. ius stolae, t.j. w sprawie opłat za spel- 
nianie obrzędów religijnych. Rezolucję tę u- 
chwalono. Następnie dyskutowano sprawę no 
welizacji art. 58 ustawy o stosunkach służ- 
bowych nauczycieli. Wobec zgłoszenia no- 
wtego projektu ustawy przez pos. Smulikow- 
skiego oddano rozpatrywanie i uzgodnienie 
wszystkich projektów wybranej komisji. 

uiszczona 
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Z ZAK (ORDONÓW 

Dkaranio redaktora .„Rytasa”. 
Z Kowna donoszą: Na mocy гот- 

kazu komendanta Kowna redaktor 
„Rytasa“ za rozpowszechnianie fał- 
szywych pogłosek, został ukarany 
grzywną w kwocie 500 litów z zamia- 
ną na t miesiąc więzienia. 

drgan szacliców o II rocznicy. 
Organ kowieśskich szaulisów „Trimi- 

tas* pisze z okazji Il rocznicy niepodle- 
głości, co następuje: 

„W drugiem dziesięcioleciu niepodiegłe- 
(© bytu powinniśmy zwrócić szczególną 

uwagę na twórczość duchową, zwłaszcza 
na spotęgowanie, rozwój i wzmocniecie 
ducha narodowego. — - 

Naturalnie, nie wolno nam przytem 
zapominać o wzmocnieniu środków obrony 
materjalnei. Zwłaszcza nie wolno zapomi- 
ać, iż głównem zadaniem drugiego ozie- 
sięciolecia niepodległości — to odzyskanie 
naszej stolicy oraz wschodnio-południowej 
Litwy. 

Los wtłoczył nas w ciężkie warunki, 
nieliczny naród między zmagającemi się ze 
sobą potęgami, nie broniony żadnemi na- 
turalnemi granicami. 

Jednak tylko dzięki ciężkim warunkom 
wyrósł wi.lki duch narodu. 

Gdyby w starożytności na nąród nasz 
nie napadli krzyżacy, być może nie zdzia- 
łałby on nic wielkiego. Mieszkałby sobie 
w lasach i oto wszystko. Lecz napady 
krzyżaków wychowały wśród Litwinów u- 
świadomienie narodowe, solidarność, mę- 
stwo i wreszcie wielki zmysł polityczny. 

Należy się spodziewać, iż i dzisiejsze 
ciężkie okoliczności wychowają w naszym 
narodzie mocnego wielkie,o ducha". 

„Lietuvos Midas" o tajemniczych po- 
głoskach... 

„Lietuvos Aidas* zami ścił artykuł 
na temat rozpowszechniauia fałszywych 
pogłosek w Litwie. 

„Wiele już razy pisze „L. A.“ roz- 
powszechniano pogłoski o nicporozu- 
mieniu między prezydentem a premje- 
rem, o tem, że rząd orjentuje się to w 
kierunkn lewicy, to znów prawicy, o 
zmianach w składzie rządu, o nowym 
Sa«binecie z udziałem opozycii i t. d. 
Sami chyba kolporterzy tych pogłosek 
rozczarowali się, widząc, że ich przepo- 
wiednie nie sprawdzają się”. 

Pismo wyraża nadzieję, że pogłoski 
te obecnie same przez się zginą i o: 
Świadcza, że nie może być nawet mowy 
o jakichbądź zmianach poliiycznych. 

Masowe nsunięcie słuchaczy ze szkoły 
gztyk piękaych w Kownie. 

Z Kowna donoszą: W myślzarządze- 
nia dyrektora kowieńskiej szkoły sztuk 
pięknych Szkłerysa, ze starszego kursu 
usunięto 35 słuchaczy (został jeden) za 
to, iż ci wystosowali do ministra ošwia- 
ty Ssargę na Szklerysa za ignorowanie 
przez 1iego spraw szkolnych. W związku 
z tem, słuchacze szkoły zwołali walne 
zebrasie, na którem uchwalono wysto- 
sować do Woidemarasa zbiorowe poda- 
nie, prosząc go 0 osobiste rozstrzyg- 
nięcie tj sprawy. Ponadto, jako pro- 
test, zebranie uchwaliło nie uczęszczać 
na wykłady w przeciągu jeduego ty- 
godnia. 

Cry polski samolot na lilewskiem 
pogranicza? 

Z Kowna donoszą: „Lietuvos Aidas“ 
podaje, iż przedwczoraj nad Łozdziejami 
po stronie litewskiej ukazał się samolot 
wojenny. Z kierunku lotu „L. A“ wnosi, 
że był to samolot polski. 

Reakcyjas nastroje wŚód białoroskiej 
proiesary «w. Mińsku 

Z Mińska donoszą: Na zjezdzie 
profesorów wyższych zakładów nau- 
kowych B.S.S.R. omawiano obszernie 
kwestję wzrostu działalności reakcyj- 
nie i nacjonalistycznie  nastrojonej 
części ciała profesorskiego B. 5. 5. В. 
Jako ilustrację tego stanu rzeczy przy- 
taczano w dyskusji szereg aktów. 
Oto np. proi. Bajkow członek Aka- 
demji Nauk w Mińsku, w wydanym 
słowniku rosyjsko białoruskim słowo 
„jewrej* przetłomaczył na „żyd”. Inny 
profesor Żorinow na wykładzie pub- 
licznym oświadczył, że Stołypin dobrze 
robił, wieszając rewolucjonistów. 

Zjazd „jednogtošnie“ potępił te 
objawy, zapowiadając bezwzględną 
walkę reakcyjnym i nacjonalistycznym 
nastrojom. 

Projekt założenia polskiego związka 
sportowego Ba Litwie 

W końcu ubiegłego tygodnia z okazji 10- 
lecia gimnazjum polskiego w Poniewieżu, 
przedstawiciele polskich organizacyj sporto- 
wych w kraju mieli możność omówienia spra 
wy założenia jednego związku sportowego z 
centralnem zarządem w Kownie i filjach na 
prowincji. W wyniku spotkania stwierdzono 
całkowitą jednomyślność zdań w tej sprawie 
i upoważniono kowieūską „Spartę“ do wzię- 
cia inicjatywy założenia podobnego związku 
w swe ręce. 

Pozatem uchwałono organizować każdego 
roku mistrzostwa polskich drużyn piłkarskich 
w Litwie systemem punktowym. W ten spo- 
sób „Sparta” kowieńska przyjmowałaby u sie 
bie co rok polskie drużyny Wiłkomierza i 
Poniewieża oraz gościłaby sama na prowin- 
cji. 

Przy obecnej ilości polskich ośrodków pił- 
karskich (3 w Kownie, Poniewież, Wiłko- 
mierz), każdemu z nich wypadnie rozegry- 
wać 4 zawody o mistrzostwo. 

Co się tyczy nazwy nowego związku kwe 
stja ta tymczasem nie jest jeszcze zdecydo- 
wana. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szepiyckiego — A. Ładzak 
BIENIAKONIĘ — Butst kołejowy. 
BRASŁAW -— Księgarnia T-wa „Loł”. 
BĄBROWICĄ (Polesiej — Ksiegarsia K. Malinowskiego. 
DURSZTY — Bużet kolejowy, 
GŁĘBOKIE - 2 wa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegania T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ -- Dworzec kciejowy — K. Smarzynsk: i 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. į 
KLECK — Sklep „Jednošė“ } 
24 — ul. Suwalska 13, S$. Matecki. 
WOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
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WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
r zycza zwyci, Ks G -* milimetr 60 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogł: 

MIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia jazwinskiegu.. 
NOWOGRÓDEK -— kiesk SŁ Miciabsiiege. 
N. ŚWIĘCIANY — księgarnia F-wa „Kieł. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

"PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Beduazski. 
Księgarnia Pai. Macierzy Szkebrej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
WARSZAWA -— T-wo.Ksiąg. Koi. „Ruch“, 

Księgaram T-ws „Ruch“ 

NTT ATTESTAS 

wy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za ieksiem 15 groszy. Komunikat; 
gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

oszenia cyfrowe i tabelaryczne e 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Zamach na konsula generalnego Polski w Paryżu 
PARYŻ, 20.11. PAT. Wczoraj dokonano na ulicy zamachu na 

konsula generalnego Polski p. Karola Poznańskiego. Jakiś osob- 
nik. prawdopodobnie Polak rzucił się z nożem na konsula, któł 
ry szczęśliwie uniknął ciosu. Napastnika aresztowano. Przyzna- 
się on do winy. 

Motywy propozycji mniejszościowej Danduranda 
_ GENEWA, 20.'1. PAT. Sekretarjat generalny otrzymał wczo- 

raj notę od rządu kanadyjskiego, odnoszącą się do propozycji 
Danduranda, kanadyjskiego członka Rady, co do wniesienia na 
porządek dzienny marcowej sesji procedury w sprawie mniej- 
szościowej. Noia ta zawiera obszerne umotywowanie żądań 
Danduranda i szereg propozycyj odnośnie do obowiązującej o- 
becnie procedury mniejszościowej. Nota ta nie jest jeszcze ©- 
publikowana i nie zo-tała zakomunikowana członkom Rady. No- 
ta podkreśla konieczność ustalenia pisemnych regu!, zmierzają- 
cych ku ułatwieniu tarć mniejszościowych bezpośrednio między 
petentem a zainteresowanym rządem, by w ten sposób odciążyć 
Radę. Największe znaczenie przypisać należy tej części propozy- 
cji, która odnosi się do reorganizacji komitetu trzech. Dandu- 
rand proponuje, aby odtąd wszyscy członkowie Rady wchoczili 
"w skład komitetu, mająceg« rozpatrywać sprawy mniejszościowe 
i ostatecznie uza.adniającego skargi mniejszościowe przed wnie- 
sieniem ich przed obrady Rady. Członkowie Rady mogliby brać 
udział w pracach osobiście lub przez swoich zastępców. 

Ameryka gofowa jest przystąpić do Migdzyna- 
"_. rodowego Trybunału Sprawiedliwości 
WASZYNGTON. 20.2. (PAT). Agencja Reutera donosi: sekretarz sta- 

nu Kellog przesłał przedstawicielom dyplomatycznym wszystkich mocarstw, 
syghatarjuszy- protokółu o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości 
notę, w której Stany Zjednoczone zajmują zdecydowane stanowisko wobec te- 
go trybunału. Jak się spodziewają, Stany Amerykańskie skłonne są przystąpić 
do Międzynarodowego Trybunału pod warunkiem, że znaleziona zostanie ta- 
ka formuła, która zabezpieczając interesy Stanów, zdoła jednocześnie opa- 
nowač trudności, wytworzone przez zastrzeżenia amerykańskie, głoszące, że 
Trybunał nie będzie powstrzymywał decyzji Stanów Zjednoczonych korzy- 
stania z wszełkich odroczeń, celem zasięgnięcia opinji doradczej we -wszyst- 
kich tych sporach, które dotyczyć będą interesów Stanów Zjednoczonych. 

Kanada rafyfikowała pakt Kelloga 
OTTAWA, 20 II. Pat. Izba gmin przyjęła jednomyślnie przedstawioną 

m premjera Mackensie Kinga rezolucję w Sprawie ratyfikacji paktu 
elloga. 

Bulgarsko-cžechoslowacki trakiai przyiažni 
Czechy wysuwają konieczność rozszerzenia paktu na Ru- 

: munję i Jugostawję. 
PRAGA, 20 il. Pat. Na propozycję Bułgarji zawarcia paktu przyjaźni 

odpowiedział rząd czechosłowacki, że jakkolwiek z radością wita tę inicja- 
tywę, propozycję może przyjąć po uczynieniu przez Bułgarję takiej samej 
propozycji Rumunji i Jugosławji, Jak się dowiaduje korespondent Polskiej 
Agencji Telegraficznej, bawi obecnie w Pradze w związku z tą propozycją 
specjalny delegat rządu bułgarskiego. 

Rekonstrukcja gabinetu Rzeszy na martwym pankcje 
BERLIN, 20 II. Pat. Wczorajsza rozmowa między min. Stresemannem 

a prałatem Kaasem w sprawie rekonstrukcji koalicji nie posunęła się zby: 
tnio naprzód. Konferencje międzypartyjne mają trwać w dalszym ciągu. 

Jakie kędą losy Trockiego? 
Potwierdzenie autentyczności depesz 

BERLIN, 20. II. PAT Jak stwierdza prasa berlińska, korsulat niemiecki 
w Pera nadesłał zawiadomienie do urzędu Spraw zagranicznych, potwierdza” 
jące autentyczność tel<gramu, jaki Trocki przesłał d» prezydenta Reichstagu 
Locbego, z prośbą o pozwolenie mu na wjazd de Niemiec. Konsulat potwier- 
dza, że Trocki złożył podobnie o udzi lenie mu wizy Pasa berlińska podnosi, 
że w Sprawie tej ministerstwo spraw zazranicznych nie będzie samo rozstrzy- 
gałe, lecz przedłoży ją całemu gabinetowi do zadecydowania, 

Sowiety nie poprą urzędowo prośby Trockiego. 
BERLIN, 20. IL PAT. Nacjonalistyczna „Berliner Tageblatt* donosi z Konstan- 

tynopola, że władze sowieckie nie będą popierały urzędowo prośby Trockiego o 
wiazd do Niemiec. > 

Prawdopodobnem jest natomiast, że rząd sowiecki tylko nieoficjainie zwróci się 
do ambasadora niemieckiego w Moskwie o uwzględnienie prośby Trockiego. 

Sojusznicy Trockiego w Niemczech 
BERLIN, 20. il. PAT. „Berliner Tageblatt“ w wydaniu na czwartek donosi, že 

w kołach rządowych tylko socjaliści i częściowo demekraci wypewiadają się na rzecz 
udzielenia Trockiemu wizy wjazdowej do Niemiec, natomiast koła centrowe i nie- 
mieckiej partji ludowej są albo przeciwne udzieleniu Trockiemu tej wizy, albo mają 
co do tego bardzo poważae zastrzeżenia. 

Kartki na chleh w Moskwie 
MOSKWA. 20.2. (PAT). TAss donosi, iż moskiewski sowiet zdecydował wprowadzić 

od imiesiąca marca specjalne książeczki na zakup chleba. Cena obecna chleba utrzymana 
będzie wyłącznie dla robotników. Dla ludności nierobotniczej cena będzie podwyższona. 

Zarządzenie to wskazuje, jak informuje Tass, iż zapasy chleba celem wyżywienia lud- 

uosci są wystarczające, a ma ono tylko na celu walkę przeciwko spekułacji. 
czkach). jednym słowem widać już wyraźną poprawę na całej linji. 

W Meksyku panuje spokój 
Zaprzeczenie poselstwa meksykańskiego w Paryżu. 
PARYŻ, 20 II. Pat. Tutejsze poselstwo meksykańskie zaprzecza wszel- 

kim wiadomościom o rzekomej rewolucji w Meksyku. 

Coolidge zarządzi zamknięcie granicy do Meksyku. 
WIEDEŃ, 20 Il. Pat. Dzienniki donoszą do Nowego. Yorku: W. ko- 

"łach Waszyngtonu sądzą, że prezydent Coolidge zarządzi zamknięcie gra- 
nicy Meksyku dla transportów broni i amunicji. Zarządzenie to skierowane 
będzie przeciwko ruchowi rewolucjonistycznemu w Meksyku. Rząd meksy- 
kański zarządził mobilizację wojska w Stanach środkowych i południowych. 

Zmiany w rządzie Czechosłowacji. 
PRAGA. 20.2. (PAT). Minister oświaty Hodża podał się z powodu złe- 

go stanu zdrowia do dymisji, która została przyjęta. Następcą jego mianowa- 
ny został pos. dr. Stefanek, również Słowak. Pos. Stefanek, z zawodu dzienni- 
karz, organizował po wojnie szkólnictwo na Słowaczyźnie. 

Echa afery „Gazełłe du Franę" 
Ponowne aresztowanie Pacquement'a 

| PARYŻ, 20. Il. PAT. Bankier i aferzysta giełdowy Pacqument, zaaresztowany 
niadawno w Szwajcarji, a następnie wypuszczony na wolność, przybył do Paryża i 
stawił się w kancelarji sędziego śledczego. Sędzia śledczy, na skutek dokonanego 
przesłucnanią Pacquement'a zarządził natychmiastowe jego zaaresztowanie. 

  

aby nie wprowadzać ostrego tonu, aby 

sprawę załatwić możliwie miękko, aby 

pozwolić konfliktowi rozejść się po kos 

ciach. Zamiast w akcenty rewolucyjne, 

uderzył w klawisze krotochwilne. łsto- 

tnie, pomimo, że na komisji większość 
posłów należała do opozycji przyjęto 

bardzo kompromisową formułę przej- 

ścia do porządku dziennego. Raz jesz- 

cze: lewica cofa się przed każdym kon 
fliktem, wszędzie ją straszy widmo re- 

kawa szaro - błękitnego munduru. 

Takie ustawiczne cofanie się lewicy 

powoduje pustkę wydarzeń — niecie- 

kawy materjał dła obserwatora - dzien- 

nikarza. Chyba, że ten dziennikarz ze 

chce się zabawić w powieściopisarza, 

w nowelistę, zechce arrogować sobie 
prawa powieściopisarza, który jak wia 
domo, mówi a charakterach ludzkich 

wszystko, co mu się podoba, nie krępu. 

jąc się tem, że głośno wygłasza intymne 
charakterystyki ludzi żyjących i dzia- 
łających. 

Jeśli poli*yka Sejmu nie jest cieka- 

wym materjałem dla obserwatora, ta 

natomiast ludzie sejmowi — jakiż to 

niesłychanie ciekawy materjał dła po- 

wieściopisarza, lubującego się w szu- 

kaniu cech atawizmu i specjalnych cech 
narodowych. 

Weźmy np. posła Jakóba Bojkę, se- 

niora piastowców, lecz obecnego człon 

ka BB. Na posiedzeniu klubowem BB 

wygłosił on długą mowę. Staruszek, by 

walec w wielu parlamentach i sejmach 

nie mówi po polsku, tylko chło- 

pskim małopolskim dialektem Jest 

to niewątpliwie poza, ale, jak to 
słusznie powiedział poeta  francu- 

ski, taka poza, która nie wyklu- 

cza szczerości. Trzeba było widzieć tę 

chłopską grandezzę z którą poseł Bojko 

mówił swoje „jo zamiast „ja”, z którą 

kłaniał się słuchaczom i wyprostowy- 

wał swą starczą postać w <czamarze, 
wytykał braciom chłopom z Królewst- 

wa ich zamożność, skarżył się na ma- 

łopolską chłopską niedolę i biedę. A 

jak się później skłonił Rad ziwiłłowi, 
tuż koło którego stał i powiedział: „Oto 

taki książę”. Tacy, jak poseł Bojko, 

kilka lat temu przeprowadzali uchwały 

łamiące wszelkie nasze tradycje history 

czne, znoszące herby szlacheckie, ale 

to dlatego, że te rzeczy które my już 

odczuwamy jako piękną pamiątkę histo 

ryczną i rodzajową, dla nich są jeszcze 

rzeczami, które ich bolą, które oni od- 

czuwają w sposób zupełnie inny. Jeśli 

gdzie szukać retrogradztwa to tu właś- 

nie, wśród tej mentalności, mimo całe- 

go tych włościan zdrowego rozsądku i 

tego poziomego realizmu, który do ży- 

cia naszego państwowego wnoszą. 
A teraz gen. Roja. Już opisywałem 

że zewnętrznie wygląda jak duch, że 

rany zdobyte w bojach, w których bra 

wował, nadały mu wygląd nieboszczy- 

ka. Występuje ostro przeciw Rządowi. 

Wygląda jak duch Sicińskiego. A pomi- 

mo ludowego nazwiska, pomimo swej 

ultra radykalnej przeszłości, pomimo 0- 

skarżeń o sympatyzowanie z teorjami 

komunistycznemi, ma w sobie coś, co 

przypomina polskiego żołnierza - wa- 

rchoła z jakiegoś XVII wieku. jakiegoś 

przywódcę spisku wojskowego z pamię 

tników Paska. Nie tego Kmicica, które- 

go ofiarowała nam genjalna fantazja 

Sienkiewicza, lecz tego prawdziwego, 

historycznego, konkretnego Andrzeja 

Kmicica który pułki buntował przeciw 

hetmanowi Sapieże podczas pochodu 
na Moskwę i o którym niesłusznie po- 

wiądano, że się znosił z Moskalami. 

Oczywiście takie impresje niedużo 
mówią czytelnikowi, który się z tymi 

ludźmi nie stykał i ich nie zna. Ale ten 

tłum poselski napozór bezbarwny, ma- 

rynarkowy, ilež istotnie pokładów i na- 

warstwowień różnych, zupełnie sobie 

obcych, zupełnie nawzajem sobie nie- 
znanych kultur, stylów, szkół, atmosfer 
obyczajowych w sobie mieści. Peter- 
sburg, Berlin, Wiedeń, chłop małopol- 
ski, lekarz z ghetta wileńskiego, posie- 
dziciel poznański, żywa rzeźba naszej 
niewoli i żywe rzeźby różnych chaoty- 

cznych porywów wolności. Ca za ol- 
brzymi materjał dla psychologa. Cat. 

3IE  



ECHA KARJOWE 
  

Slonim bez wody. 
SŁONIM, dn. 20 lutego. (Tel. wł. „Słowa*) Wskutek długotrwałych mro- 

zów Słonim pozostał bez wody, 
ułożone w głębokości 1,50 cm 

gdyż zamarzły wszysikie rury wodociągowe 
pod powierzchnią ziemi. Wiercenie okazało, 

że ziemia przemarznięta jest do głęb kości 1,00 cm. Wobectego niema obecnie 
mowy o możliwości rozgr 

  

ania ra., czy też znalczienia miejsca w którem one 
pozamarzały. jak długo stan taki potrwa trudno jest przewidzieć i mieszkańcy 
vędą prawdopodobnic bex wody przez czas dłuższy. 

Wybóry do Rady- Miejskiej w Nowogródku 
Jakie złożono listy? 

NOWOGRODEK, 20 II. (tel. wł. 
„Słowa*) Do głównego komitetu wy- 
borczego zostało złożonych 13 list 
kandydatów na radnych miejskich, a 
więc listy: 

Nr. 1 mahomietan rolników, Nr. 2 
niezależna lista robotnicza (żydowska), 
Nr. 3 zjednoczonych sjonistów-socjali- 
stów (żydowska), Nr. 4 ogólna żydow 
ska socjalistyczna lista robotnicza przy 
Związkach Zawodowych (Bund), Nr.5 
bezpartyjna lista gospodarcza (żydow- 
ska), Nr. 6 bezpartyjna mieszczańską 
(polska), Nr. 7 ogólna mahometańska, 
Nr. 8 bloku polsko - białoruskiego, 
Nr. 10 ogólaego związku rzemiešlai- 
ków Żydów m. Nowogródka, Nr. il 

żydowskiego bloku postępowego, .Nr. 
12 właścicieli nieruchomości (żydow- 
ska) i Nr. 13 zjednoczonego bloku ży- 
dowskiego. Prowadzone w ciągu dnia 
wczorajszego pertraktacje doprowadzi- 
ły do zblokowania następujących list, 
a więc pierwsze: blok polsko-białoru- 
sko-makometański tj. listy NrNr: 1, 6, 
718, dalej dwa bloki żydowskie z 
list: 3, 5, 10, 12 i 13 oraz listy 4i11. 
Jedynie lista Nr 2 poszła oddzielnie, 
W ten sposób zasadniczo powstały 3 
grupy żydowskie i jedna grupa polsko- 
białorusko-mahometańska, która ma 
największe szanse zdobycia jaknajwięk- 
Szej liczby mandatów. | 

  

Pofrzeba karnawalowege.. „arago“ 
Są na świecie szczęśliwi ludzie, nie- 

mający nigay odcisków. Dla ich uświado- 
mienia powiem, że arago to wcale dobre 
lekarstwo na tę właśnie przykrą przypa- 
dłość. 

Po takim krótkim wstępie przechodzę 
do „tematu“.— 

Skończył się już karnawał; szwendałem 
się to tu, to tam po różnych naszych po- 
wiaątuwych stolicach i obserwowałem różne 
ciekawe lub tylko Smieszne momenty. Pe- 
wien z nich spec alnie mnie zafrapował. 

Oto jednym z głównych kłopotów go- 
spodarzy przed balem jest zawsze to, = 
się ktoś i za coś nie obraził i niej zbojko- 
tował zabawy. W czasie całej zabawy prawie 
zawsze unosi się w atr.osferze jakiś bakcyl 
obrazy, gotów siąść na jakiejkolwiek tan- 
cerce, tancerzu, czy wogóle gościu. A po 
balu tematem rozważań jest kwestja, czy 
się przypadkiem nie zapomniało obrazić na 
kogoś. na kogo można było! 

Jakoś ma się wrażenie, że większa 
część osób biorących udział w zabawach 
lub chcąca brać ma jakieś odciski na ho- 
morze i obawia się, by je kt $ nie nacisnął 
przypadkiem lub naumyślnie, 

Ta atmosfera czy ten zwyczaj albo 
uniemóżliwia, albo w każdym 1azie ogro- 
mnie utrudnia wszelkie towarzyskie stosun - 
ki; a przecież są one potrzebne, gdyż do- 
piero wtenczas człowiek dobrze pracować 
będzie. gdy się dobrze wybawi od czasu 
do czasu. 

— Poprostu wyliczyć trudnoby' było 
fakty, gdy ra jakąś zabawę nie przyszli ta 
ci to owi dlatego, że dopatrzyli się jakie- 
goś powodu do mniemania, że im się 
chciało zrobić przykrość lub niegrzeczność. 
Niezbyt miia, a często duszna atmosfera 
miasta powiatowego czy jeszcze czegoś 
mniejszego czasami Staje się wprost nie 
możliwa! 

Gdzie tu szukać przyczyn? 
Ja mysię, że jedną z głównych jest to, 

że zaszoniczo jestesmy zbyt mało grzeczni 
dla innych. Zaając ię wadę u siebie, po- 
dejrzewamy i u drugich. Dlatego dopatru- 
jemy się często obrazy z czyjejś strony, że 
czujemy w sobie zdolności czy chęci de 
obr ażania innych. A trzeba przyznąć, że to 
jeanak bardzo nieznośnie wada! 

Dia człowieka obytegu towarzysko 
obrażanie powinno być przedewszystkiem 
czemś bardzo dziwnem i niespodziewanem. 
Gdy zobaczy tedy czyjeś nieodpowiednie 
zachowanie się wzzlędem siebie, to przede- 
wszystkiem przychoczi mu na myśi, że to 
jakieś nieporczum:enie, jakie należy usu- 
nąć. Jeżeli widzi, że to nie nieporozumie- 
nie, a postępek jedneznaczny ale nieświa- 
domy. to poprostu położy go na karb 
złego wychowania i nieuświademienia to- 
warzyskiego danej jednostki. A już dopie- 
ro gdy te hipotezy zawiodły, wyciągnie od- 
powiednie konsekwencje. 

„Tymczasem u nas przeważnie jest 'iną- 
czej. Ma się ciągle wrażenie że się spoty- 
ka luczi bynajn niej nie o wssubtelnionem 
pojęciu o honorze, ale z jakims obolsłym 
'honorem, jak gdyby z jakichś tajemniczych 
powodów na tym honorze istniały bolące 
Zranione miejsca czy poprostu odciski. I 
dlatego właśnie dobrzeby było, żeby się 
dało wymyślić jakieś „arazo”, jakiś środek 
ва usunięcie chorych stron struktury psy- 

      

PARIS, PARIS!,. 
Wielka paryska sala licytacyjna w 

Galerie Petit. 
Idą pod młotek jakieś foljały z 

XVII-go i XVIII-go wieku w przebo- 
gatej oprawie, znaczone wspaniałemi 
herbami. Nie są to żadne białe kruki 
ale przedmioty niebylejakiego zbytku 
w niesłychanie szlachetnym stylu. Księ- 
gi! I to jeszcze jakie! Wszyscy wiedzą 
że to stary Henri Lavedan wyzbywa 
się drogą licytacji resztek swej nad- 
zwyczajnej niegdyś bibljoteki. 

W głębi sali siedzi dwóch panów 
niepierwszej młodości. Ściśle mówiąc, 
starzy już. Elegancko ubrani lecz nie 
według ostatniej mody. Udziału w li- 
cytacji nie biorą; rozmawiają z sobą 
półgłosem, najwidoczniej komentując 
to, co się na sali dzieje. 

Raz po raz to jeden to drugi wita 
się z przybywającemi osobami. Zdają 
się obaj znać doskonale „tout Paris“. 

Hm! powiada jegomość z kró: 
tko przystrzyżonemi baczkami. Nie- 
źle. Widziałeś pan na księdze, © któ- 
rą przed chwilą wcale żwawo się do- 
bijano, herby pani de Maintenon? Na- 
był agent Morgana... Wybórnie. Ktoby 
kiedy przeczuł, że pani de Maintenon 
będzie nam w miarę. sił pomagała 
spłacać Ameryce długi wojenne! A 
Lavedan zdaje się więcej zarabiać na 
książkach, które przedaje, niż na tych, 
które pisze. Zresztą.., ja Sam, z cze- 
go nie robię sekretu, żyję już od dosć 
dawna z mojej kolekcji tabakierek i 
wachlerzy. Znacznie już stopniała... Lecz 
to jeszcze, co mi zostało, uważam za 
kapitał O wiele, wiele pewniejszy niż 
mi je kamienice i procenty, które już 
tylko istnym Ściągam cudem. 

chicznej wielu z nas, (o ile to w dodatku 
ma ed psychicznej struktury!) 

a pierwszy rzut uka możnaby przy- 
puszczać, że mamy do czynienia z większą 
ambicją, a więc z rzeczą samą w sob'e do- 
datnią. Tymczasem jest wprost przeciwnie. 
Człowiekowi naprawdę ambitnemu i zna- 
jącemu swą wartość jakoś tak łatwo nie 
przyjdzie do głowy, Że go ktoś chce ob- 
razić, będzie mu się taka chęć wydawać 
wprest nieprawoopodobną. A tylko czto- 
wiek o znacznie mnjejszych ambicjach bę- 
dzie widział dla siebie wszędzie niebezpie- 
czefistwo. 

Takie śmieszne małomiasteczkowe ob- 
razy kwitną cały rok, ale juź specjalnie ną 
nie urodzaj to karnawał! Wiele w ciągu 
tego krótkiego czasu było obraz jedno- 
stek, redzin, grup towarzyskich i t. d. te- 
go się nie liczy, Parę razy próbowałem 
zbadać przyczyny rozżalenia z obu stren i 
prawie zawsze okazywało się bądź niepo- 
rozumienie, bącZ niepowažna ale Smieszaa 
a nawet dziecinna ambicyjka. 

Gdybyśmy wszyscy nauczyli się dosta- 
tecznie wysoko cenić swoją godność 0so- 
bistą, wtenczas potrafilibyśmy narzucić jej 
poszanowanie innym, a swoją drogą i sami 
bylibyśmy grzeczni dla innych, wtenczas 
nie byłoby powodów do ciągłych śmiesz= 
nych obrażań się i wypływających stąd 
głupich awantur. 

Cenienie siebie doskonale robi 
cenienie innych! 

Z chwilą, gdy poziom grzeczności, a 
więc i poziom kultury podniesie się, wten- 
czas napewno bęczie znacznie mniej Obraz; 
a tem samem i życie bęcz,e płynęło znacz- 
nie łatwiej i przyjemniej. Dom. 

WILEJKA (pow.) 
— Życie samorządowe w powiecie Wilej- 

skim. Prace przygotowawcze nad planami go 
spodarczemi sejmiku i gmin pow. Wiłejskie- 
go na rok 1929 - 30 zostały ukończone. Bu- 
dżety gminne uchwalorre i zatwierdzone, bu- 
dżet powiatowy opracowany przez Wydział 
przedłożony 23 bm na sejmiku. 

budżety opracowane są pod hasłem mo- 

na 

„žliwych oszczędności i mimo wzrostu norm 
i stawek naogół kwoty, budżetów są niższe 
od zeszłoroczny. 

Dia najw jszych działów prac samo- 
rządowych przy pomocy odpowiednich ko- 
misyj opracowane zostały szczegółowe plany 
i programy na najbliższe trzechlecie, przy- 
czem budżet przeszłego roku dostosowany 
został ściśle do tego programu. 

Wtych dniach projekt budżetu uzyska 
wstępną aprobatę wiadz nadzorczych. 

W dziale rolnym dąży Wydział Powiato- 
wy do powięks; ilości sił fachowych i 
instruktorskich w decie oraz otacza spe-- 
JUEMOSEULIOĄS epodso8 śysido tuqelo 
W dziale weterynaryjnym przybywa nowa 
placówka, punkt felczerski w Krzywiczach. 

W działe drogowym obok prac konser- 
wacyjnych budowy mostów i przepustów, 
brukowania jeźdni przewidywana jest dalsza 
budowa szosy Wilejka - Smorgonie oraz bu- 
dowa dużego mostu w Sosence na Wilji. 

W. dziale służby zdrowia drogą reorga- 
nizacji z osiągniętych oszczędności powstać 
ma nowa placówka. Przychodnia rejonowa w 
Wilejce. Będzie to rodzaj ośrodka zdrowia, 
połączone bowiem w niej będą: Przychodnia 
ogólna, przychodnia przeciwgruźlicza, przy- 
chodnia przeciwjagliczna oraz stacja Opieki 
nad Matką i dzieckiem. 

    

   

  

    

    

Drugi pan najwidoczniej nie miał 
ani wachlarzy ani tabakierek, któreby 
mógł w Świat puszczać, bo znacznie 
mniej niż jego towarzysz interesował 
się przebiegiem licytacji a osobliwie 
cyframi do jakich podbijano ceny. Na- 
tomiast pilnie rozglądał się po sali. 

Właśnie kłaniał się serdecznie ja- 
kiemuś panu, należącemu z wyglądu 
do wyższej biurokracji. 

— Czy оп już jest sekretarzem 
stanu? —zagadnął pierwszy pan. 

— Tak. Powinienby dawno Ejuż 
pod kluczem siedzieć. Straszliwie skom- 
promitowany w sprawie „Gazette du 
Franc“. Lecz włos mu z głowy nie 
spadnie. Za wiele wie. 

— O, tak!--uśmiechnął się drugi pan. 
Wiedzieć to znaczy nieraz: wysoki.atut 
mieć w ręku. W Paryżu zawsze będzie 
grasowała jakaś madame Hanau. 
O nazwisko, o-zywiście, nie chodzi. Ja 
osobiście, przyznam się, lubię takie 
Skanda'e. Stanowią one łącznik mię- 
dzy nowym a starym Paryżem. Nada- 
Ją mu one piętno wieczystości. A iza 
temat służą dla rozmów  towarzy- 
skich. 

(Muszę tu wtrącić w nawiasie, że 
rozmowy obu, jak widać, „korzen- 
nych'* paryżanów nie słyszałem bynaj- 
mniej na własne uszy. Podsłuchał ją 
paryski korespondent jednego z dzien- 
ników wiedeńskich —i żywcem powtó- 
rzył. Ja zaś tylko ją przenoszę mo- 
że nawet lekko ją ornamentując—na 
szpalty „Słowa”. Parysko - wiedeński 
kolega nie weźmie mi za złe. My so- 
bie często w prasie oddajemy takie 
wzajemne usługi). 

Drugi z rozmawiających panów 
skrzywił się. 

— Niema już Paryża—rzekł z go- 
ryczą w głosie. Istnieje już tylko po- 

з с ом 

Po zlikwidowaniu spisku 4 Hiszpanji, 
Sukces Primo de Rivery. 

WIEDEN. 20.2. (PAT). „United Press“ donosi z Madrytu, že Primo de 
Rivera osiągnął nowy wielki sukces. Mianowicie król Alfons podpisało na jego 
życzenie dekret, rozwiązujący hiszpański korpus artylerji, a to z tego powodu, 
iż korpus był największym przeciwnikiem Primo de Rivery. 

< 

Rozwiązanie korpusu zrtylerji. 
MADRYT. 20.2. (PAT). Dziennik urzędowy ogłasza dekret o rozwiązaniu tymcza- 

sowem korpusu artylerji oraz o tymczasowem zamknięciu akademii artyleryjskiej. Dek- 
ret postanawia, że korpus artylerji zostanie do dn. 1 czerwca zreorganizowany. Wszy- 
scy oficerowie rozwi. (o korpusu artylerji będą z dniem dzisiejszym uważani za 
osoby cywilne i pozbawieni pensji oraz prawa noszenia munduru aż do chwili ewentu- 

o ponownego przyjęcia do armji. Ci, którzy wniosą prośbę o ponowne przyjęcie 
do armji, będą musieli złożyć przysięgę na wierność i posłuszeństwo królowi i rządowi. 
Dekret czyni wyjątki na korzyść oficerów, służących w Maroku i w innych koloniach. 
Komunikat półoficjalny stwierdza, że wyżej omawiany dekret ma na cełu oczyszczenie 
korpusu artylerji od niepożądanych elementów oraz wzywa tych oficerów, którzy nie 
poczuwają się do żadnego udziału w akcji buntowniczej, aby zwrócili się do rządu z 
prośbą o ponowne wcielenie ich do armji. 

Aresztowanie gen. Haro. 
BERLIN. 20.2. (PAT). „Vossiche Ztg“ donosi z Henday o aresztowania tam ge- 

nerała artylerji madryckiej Haro. Jednocześnie miało być aresztowanych wielu oficerów 
i dziennikarzy. 

Załatwienie sprawy eksportu świń z Polski do 
Austrji. 

WIEDEŃ. 20.2. (PAT). Dzienniki dzisiejsze donoszą, że na konierencji 
kanclerza Seipla z przedstawicielami kół rolniczych osiągnięto porozumienie 
co do tego, iż umowa zawarta między polskim syndykatem eksporterów a 
związkiem komisjonierów wiedeńskich stanowić ma dla rządu autrjackiego 
podstawę do dalszej akcji. Na podstawie umowy dopuszczony będzie przywóz 
do Austrji 566 tys. sztuk świń polskich. Rolnicy austrjaccy żądają, by umowa 
gwarantowana została przez rząd polski i austrjacki. Ponadto pragną zapobiec 
zwiększeniu dowozu świń z Jugosławji, Rumunji i Węgier. 

Dziś przed południem odbył poseł Rzeczypospolitej Bader dłuższą kon- 
ferencję z kanclerzem Seiplem. 

Lebrix wylądował pomyślnie w Kairze. 
KAIR. 20.2. (PAT) Dziś o godzinie 8 min. 45 rano wylądował tu Lebrix. 

Mrozy w Niemczech frwają nadal. 
BERLIN. 20.2. (PAT). Mrozy w Niemczech trwają nada). Ubiegłej nocy najniższą 

teniperaturę zanotowano w Berlinie, gdzie mróz dosięgał —25 st. C. Złagodnienie mro- 
zów zaznaczyło się tylko w Prusach Wschodnich, dzięki wiatrom od strony morza. Jak 
donosi biuro Woltia, w całej Europie stan atmosferyczny nie uległ jakimkolwiek powaž- 
niejszym zmianom. Samoloty ze stacji lotniczej w Oltenau dokonały nowych lotów ra- 
tunkowych w kierunku okrętów, unieruchumionych przez lody na morzu, zrzucając na 
7 parowców zapasy żywności i pocztę. Poszczególne urzędy i instytucje samorządowe 
Niemiec podejmują gorączkowe zarządzenia zapobiegawcze i ratunkowe na okres nadej- 
ścia spodziewanej wielkiej powodzi. 

"Niezwykłe zjawisko afmosieryczne. 
„PRAGA, 20 IL. PAT. Wczoraj rano w Budziejowicech zaobserwowano niepospo- 

lite zjawisko atmosferyczne, miavowicie ukazały się na firmamencie trzy tarcze Ssło- 
neczne, połączone tęczą, wychodzące z właściwego słońca. 
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Pierwszy dzień ogólnopolskich zawodów nar || 
ciarskich w Wilnie, 

Wczoraj odbył się bieg patrolowy 
o mistrzostwo armji. jak było do prze- 
widzenia bezapelacyjne zwycięstwo 

czynał strzęłanie na komendę oficera, który 
sam nie strzelał. Prócz tego byty jeszcze 
dwa punkty odźywcze, na których częstowe* 
no zawodników herbatą i bulkami-z masleii 

odniosł. patrol 21 DP Górskiej pod do- Po obliczeniu czasów i punktów okaze | w. 
wództwem porucznika Kasprzyka. Nie ło się, że mistrzostwo armji zdobyła patró | od 
może to dziwić nikogo. Na mistrzost- % dywizji piechoty A PO © 
wach Europy, odbytych przed 10 dnia- DŻ A WSSE CECH 2 
mi w Zakopanem ten sam patrol zajął Kołejne miejsca zajęli: Ę 
zaszczytne drugie miejsce za Finnami _ 2) Szkł Pchr. (Ostrów) 25.642 pkt., a 
bijąc zaś takich rutyniarzy jak Cze- KOP (za 6 o a “|| 
chów, Rumunów, Jugosłowian i Szwaj- p.p' (Wilno) 22.131 pkt, 6) 20 D.B. (Si | & 
carów. Drugie miejsce Szkoły Podcho- nim) 17.931 pkt., 7) 1 D. P. leg. (Wilno) | k; 
rążych jest niespodzianką — nikt się 15.226 pkt. pi 
nie spodziewał by Szkoła, rozporządza- 
jąca świeżemi rekrutami mogła być w 
takiej formie. 

Drużyny wileńskie nie znalazły się 
zbyt blisko czoła, wpłynęło na to skan- 
daliczne wprost strzelanie. I tak 1 DPL, 
która w biegu miała całkiem dobry czas 

Bieg ukończyły wszystkie patrole. — 
W biegu osiągnięto następujące wynik 

21 DP 2 godz. 20 m. 48 sek., 2) Szkoła podź 
chor. — 2 g. 42 m. 50 sek., 3) 22 DP Gėrskė 
2 g. 54 m. 4) 1 zły P. leg. — 2 g. 54 @ 
8 sek., 5) 1 brwg. KOP 2 g. 56 m., 5 

Wyniki strzelań: 1) 21 DP — ilość tra 
fionych figur 4, ilość trafionych strzałów 1 

19 DP 
3 g. 16) 20 DP — 3 g. 31 m.,. j 

  

     

ła 

są 

zepsuła wszystko fatalną niecelnością. 2) 22 DP — 4, 11, 3) 19 DP — 4,9,4)7 | w 
Dość powiedzieć, że chybiono aż dwie DF —_ 4, 9, 5) I bryg. KOP — 4, 8, 6) Szk. ` 
figury — choć wielkość ich równa się Patrol 1 DP Wileńskiej zajął 14 miejsct w 
wzrostowi średniego człowieka. 

Zresztą jest to normalny objaw w 
biegu patrolowym: rozgorączkowani za 
wodnicy śpieszą się, celują niedbale, 
strzelają aby prędzej, byle wcześniej 
znowu ruszyć w drogę. Na mistrzo- 
stwach Europy Czesi mieli najlepszy 
czas w biegu (jeśli odjąć im 4 minuty 
© które spóźnili się na start) mimo to 
znaleźli się za nami zawdzięczając nę- 
dznemu strzelaniu. : 

Oto dokładny opis całej imprezy. 
Już od 8 rano na boisku sportowym 6 pp. 

leg. (Antokol) romadzili się zawodnicy. 
Startuje siedemnaście drużyn. O godz. 9-ej 
wypuszczają pierwszą drużyną, następnie co 
dwie minuty. Trasa rozpoczyna się na środku 
boiska i biegnie po przez Zarzecze, Belmont, 
lasek Leonis ki, Puszkarnię do strzelnicy 6 
p.p. leg. za Równem Polem, następn e przez 
Góry, Romanówkę Górajcie Szwejcary wzdłuż 
lasu miejskiego przez Równe Pole obok 
cmentarza żydowskiego przez efektowny 
zjazd z góry do boiska 6 pp. gdzie była meta. 

Podejście i zjazdy były łagodne. 
Na trasie urządzono 20 posterunków kon- 

trolnych na których notowano numery prze- 
jeżdżających zawodników. Na 9 kilometrze 
znajdowała się strzelnica. Patrol przybywają- 
cy na strzelnicę ustawiał się w linję i rozpo- 

mając 2 trafione figury i 4 trafne strzały. | 
Ogólnym kierownikiem zawodów jest mit. 

Zientkiewicz, kierownikiem biegu mjr. Hot 
baner. 

Higgins generałem Armji Znawienia | 
Długie przesilenie znalazło wresź' 

cie swój epilog w zdecydowanej uchwa* 
le Wielkiej Rady Armji Zbawienie 
Urządzono bowiem głosowanie: czy 
generał Booth moze dalej pełnić fu 
scje najwyższego dostojnika Armii? 

Na 6l członków Rady 52 wypo” 
wiedziało się przeciw. 

Wobec tego przystąpiono do wy 
boru nowego generała. Jak wiadomó: 
całą burzę rozpoczęła Evelina Bootlr 
siostra generała, która chciała konie 
cenie objąć stanowisko brata. Spotkał 
ją przykry zawód. Armja ma do 
dynastji Boothów, a na generała — ko” 
bietę nie reflektuje, to też zgryźliwa 
stara panna otrzymała tylko 17 gło” 
sów, resztę Skupił na swej osobić 
pułkownik Higgins. 

Prawdopodobnie stary generał nie 
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Р Р zechce uznač nowego, będzie protest0“ i 
kmorykanie robią ołapstwa... wał, być może skieruje sprawę do 54 M 

du, ale to nie zmieni postaci rzeczy: | pp 
Smutny epilog „największych na czła Armja słucha i widzi swego w0” w 
świecie" transportowców  wo- dza obecnie jedynie w — Higginsie. % 

„jennych, Nowy generał liczy 64 lata. a 
Donosiliśmy niedawno o wybudowaniu najwcześniejszej młodości był człomć |; 

przez Amerykanów dwóch olbrzymów mor- kiem Armji— pułkownikiem został mia” | kų 
AR JR i os nowany już w 1896 r. Działał głównie К 
re , a r. О ne n. i 4 

wojenne Transportowce zeTuBlanów: Olbrzy- ж Ameryce i н Dalekim Wsho EE m 
my le po 33 tysiące ton Ка?бу, торасе С!е5ту 516 wielkiem mirem i powsźć” | w 
rozwinąć fantastyczną szybkość 29 węzłów chnym szacunkiem. Wśród szerokich dz 
Iš pesas kosztowały po 700 miljonów warstw Armji jest z pewnošcią popi“ + 

Szczycili się Amerykanie swemi stat- 
kami, zazdrościli im ich Anglicy aż oto 
okazało się, że mają one powa*ny feler — 
mianowicie utrzymanie ich diogo kosztuje. 

Kosztuje bowiem około 400 milionów 
zł rocznie suma ta nawet bogatym Jan- 
kesom wydała się zbyt wielką. Temtvar- 

larniejszy tak od samego Bootha jak 
jego siostry, żony i córki. 

о— 

Fides Infrepida 

  

dziej, że Lexington i Saratoga nie odcają Oficjalne pogodzenie się Watykanu z kró” | ta 
żadnych namacalnych korzyści, stoją sobie lestwem włoskim będzie zapewne najważ kt 
w porcie ną kotwicy, od czasu $do czasu ni jszem wydarzeniem z pontyfikatu Piusa | or 
jakies manewry i na tem koniec. A 200 XI. Przy tej okazji zajrzano do zbioru prze” | 
miljonów wydać trzeba, powiedni, przypisywanych Świętemu Mala w: 

W rezultacie administracja powzięła chiuszowi, tyczących się papieży. Właściwie | ró 
heroiczny projekt: rozebrać drednauty i Uczeni twierdzą, żeejest to apokryf, że ś-ty bo 
zbudować z tego materjału dwa statki po Malachiusz nigdy nic podobnego nie napisa | m, 
13 tysięcy ton tylko. ale co to ma do rzeczy? Pisał je w każdym | wi 

Oczywiście będzie to kosztowało zno- razie ktoś jemu współczesny. Otóż przepo” | ną 
wu parę setek miljonów:. dolarów tvm wiednie te są wielce treściwe reasumują „SIE | ch 
razem ale jest to jedyne wyjściez sytuacji Poprostu do dwóch, trzech conajmniej słów: | by 
— Saratoga i Lexinston, istne pływające Pius XI jest oznaczony: Fides intsepida; | by 
fortece, pochłaniają zbyt znaczną część poprzednikami jego byli: Religio depopi | ši 
budżetu całej marynarki. lata — Benedykt XV, Ignis ardens —Pius NE 

Wszyscy uprzednio zamieszani w sprawę Lumen in caelo — Leon XII (ta przepowie” | dz 
budowy tych orednautów a więc admini- dnia jest niezwykle trafną), Crux a Ch Эг 
stracja, inżynierowie, eksperci i t. d. są, Pius IX (też nieźle — Pius IX bowiem zosta! |ą 
rzecz prosta, bardzo zawstydzeni. Mówią, jak wiadomo wyzuty z państwa kościelnego | w, 
że był to doskonały eksperyment, że na- Przez Wiktora Emanuela) i t.d. ną 

uka nie pójdzie w las i tym podobne Następcami Fides intrepida będą: Pastof 
brednie. angelicus, Pastor 'et nauta Flos florum, DE | % 

Oprócz skończonych gamoni nikt oczy- media e lunae, De labore solis, De gloria Sk 
wiście nie wierzy w te dysertacje, popro- olivae. Ten będzie ostatni, po glorae olivać |tj 
stu Iekkomyslnosė, brak słusznych obli- Rzym spłonie, ziemia się rozpadnie, w «r 
czeń i niemądre uganianie się za yrandi- sz 
osum sprawiły, że wybudowano bezsenso- 
wne monstra narażając państwo na kolosal- 
ne straty. 

Wat. 

    

   

OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 
Redakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewicza 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, Otr.ymujący ze składu głównego 

jęcie geograficzne „Paryż". Są jeszcze 
tyko starzy paryżanie—jak 
ja i pan. A i ci wciąż ubywają, uby- 
wają. Coraz ich mniej, Ot, przypom- 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu* 
SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 

nij pan sobie jak wyglądała taka licy- 
tacja w Galerie Petit. Wówczas pełno 

ul. Kwaszelna Nr 23, 

ЗАММА 6468.85 SdaB: bk tka cda Ude, 00 ao a a, LAA A A 

tu było wielkich kokot... pardon... 
kurtyzan wyglądający. h о wiele dy- 
styngowaniej niż księżne i hrabiny. A 
i ta była jeszcze różnica, że -wobec 
wielkiej kokoty pozującej na grande- 
damę nikt nie śmiał zahazardować dwu 
znacznego słówka. A i gustowniej by: 
ły zawsze ubrane niż panie z najwyż- 
szych towarzyskich sfer... Czy pan za- 
uważył, że „rodzaj”* wielkich kokot, 
które nadawały Paryżowi specyficzny 
charakter, tak dobrze jak wyginął? 
Prawda? Co? 

— Przeczyć nie będę, że Paryż ten, 
któryśmy tak dobrze znali, ginie. Zni- 
kają nietylko dawne kamienice, nietyl- 
ko wymierają dawni ludzie lecz prze- 
staje istnieć sama atmosfera Paryża z 
przed laty. Lecz i to muszę 2auwa 
żyć, że my notujemy tylko to, co zni- 
ka, nie biorąc wcale w rachubę tego, 
co zostaje. A już nie raczymy nawet 
spostrzegać tego, co—przybywa! Tak, 
tak, niewątpliwie: ciężko iść bulwara- 
mi i co krok przypominać sobie: to 
zniknęło... tego niema... Mimowoli 
człowiek gorzknieje od takich wspom- 
nień. Tu był Cfć Anglais—tam Tor- 
toni—a tam dalej w tej kamienicy na 
„beletażu” był jeden z najwytworniej- 
szych salonów paryskich —gdzieindziej 
jakże się bawiono! tam znowuż śla- 
du niema pałacu w którym rozegrał 
się jeden z najpikantniejszych epizodów 
dziejów Paryża... Tak— tak... Ciężko 
nam dziś, obarczonym tylu wspomnie- 
niami, wędrować pó nowym Paryżu. 
Ale—ale to trzeba przecie przyznać, że 

Paryż odradza się. Wyraźnie dane na łup cudzoziemcom. Operetka? 
mówię: odradza się. To znaczy, że Albo wiedeńska albo angielsko-ame- 
Paryż zawsze jest Paryżem. A no, i rykańska, Kryminalne melodramaty— 
paryżanie zawsze są! " amerykańskie; kabarety, kina — Ściśle 
,  Ukłonił się na lewo i na prawo według gustu i upodobania cudzo- 
jeszcze paru osobom i mówił dalej: ziemcow; reklama brutalna i bezczel- 

— Weźmy przykład. Niedawno pe- na. Nawet nasz narodowy obyczaj 
wien paryski feljetonista wezwał czy- wybierania Królowej Piękności zinter- 
telników i czytelniczki jednego z wy- nacjonalizowano, skoszlawiono! Pan 
twornych i poważnych czasopism do mi przytacza przykład wielkiej kultu- 
współpracy. Będą pisali razem szkic ralności publiki paryskiej a ja przy- 
złożony z sentencyj. Nadesłane sen- pomnę położenie naszych literatów. 
tencje i glossy on przemiesza zeswo- Albo z głodu przymierają albo mu- 
jemi — a potem czytelnicy mają w szą produkować niebywałe „sensacje”. 
listach do redakcji wskazać które sen- Dawniej dobra książka miała całą 
tencje i glossy do nich, a które do swoją epokę—dziś po roku, co mó- 
niego należą, Pomysł niepospolity. wię, po kilku tygodniach już się ze- 
Mniejsza. Chodzi o to, że tylko pa- starzała, już nikt jej nie czyta, już 
ryskie czasopismo mogło znaleźć pub- zapomniana, jesienią był to „szla- 
liczność, która się taką sprawą za- ger"; na przyszłą wiosnę już książka 
interesuje i—jak się okazało—skwap- ukazuje się w taniem wydaniu prze- 
liwie na nią zareayuje. Trzebaż prze- znaczonem dla nowych sier pub- 
cie posiadać niepospolitą wrażliwość liczności bo... bo któżby z „szanują- 
na... styl, na finezje językowe oraz cych się” czytelników chciał wziąć do 
literackiego kunsztu, aby brać udział ręki powieść—zeszłoroczną! Dziś— 
i tak jeszcze ochotnie w takiej „roz- wiem dopłacamy 5 centymów do 
rywce umysłowej"! Oto Paryż! Oto każdego egzemplarza kupionej książ- 
publiczność paryska!  Autentyczna, ki. To tak zwany „le sou de I'auteur*, 
pur sang publiczność paryska! Nie specjalna dopłata na rzecz niezdol- 
wyginęła jeszcze, nie wyginęła... Czy nych już do pracy literatów, w po: 
pan w tem nie poznaje kochaną fi- deszłym wieku, pozbawionych środ- 

odrodzonego? 

i jakieś cbieżyświaty, co licho wie jak 

roli ich kelnerów i 

wyparuje — wątpliwe czy któryś z nas do“ 
żyje tej chwili. 

A na kanwie proroczych określeń moż94 
snuć i snuć najprzeróżniejsze tłómaczenia»* 
jeśli się umie po łacinie oczywiście. Puk. 

dzie do znajomego na pogawędkę? 
Gizieby tam! Rzuca się -w auto 
„zjada' sto, dwieście kilometrów, Na 
bulwarach taki piekielny hałas, ŻE 
niema sposobu rozmawiać, ludzie jedni 
drugich nie słyszą. Coprawda, - ma” 
ła strata. 

Pomiiczeli przez chwilę. obai, 
czem jeden z panów westchnął. 

— Mam być szczery? —rzekł, TO: 
co rozumiano dotąd gdy ktoś powie” 

dział „Paryž“, to, co obejmowało Sa” 
mo pojęcie „Paryż" —to, jestem  głę” 
boko przekonany, już nie istnieje 
Ga n*existe pas, n'existe 
plus... Ci, w których leży najży” 
wotniejszym interesie aby na jaknaj“ 
szerszym Świecie nie zgasł, broń Bo” 
że, urok Paryża, rozpuszczają pó 
Świecie wierutną blagę, 

niejsi paryżaaie, wiedząc o tem dosko” 
nale, że Paryż w dawnem rozumieniu 
już nie istnieje, gramy haniebną ko“ 
medję „paryskiego życia”, pełnego 
dziwnej melancholji. My zaś sami 
drogi panie, my już tylko — upiory: 
Tak, upiory. 

W tej chwili rozległo się za sto” 
łem w głębi sali jakieś niepospolicie 
mocne uderzenie młotkiem w marmu* 

że Paryż— | 
Paryżl—wciąż istnieje. My zaś, teraź | 

     
   

    

   

     

   

  

«iz 

zjognomję naszego starego Paryża-- ków do życia. Myślę zawsze, że na- rową tabliczkę. Widocznie jakiś osob” | " 
nego wet ta forma filantropji ma w sobie liwy „objekt”* został po ciężkiej walce I 

— Мпс_те_ротоіе_оарагі drugi coś upokarzającego dla ludzi pióra, przez kogoś zdobyty. Uczyniło się A 
pan. Ładnie się Paryż „odradza”? Po reprezentujących kwiat naszej inteli- też na sali generalne poruszenie. 5 
restauracjach siedzą sami Amerykanie gencji. Czy mam racje? Dawniej... Nawet obaj rozmawiający panowie |a 
i — Dawnieį—podchwycit druzi pan uważali za wskazane pocisnąć się na” p 
i skąd dobili się do bajecznych- for- —popłacał talent, popłacał dowcip przód aby zobaczyć „co się stato?“ 
tun. My, Francuzi, już spadliśmy do Przynajmniej to, co zowiemy ćsprit Kolega mój wiedeński stracił ich ц 

kucharzów. Ja ceniono narówni z monetą i piękno- z oczu. w 
przynajmniej nie mogę sobie pozwo- ścią. Dziś ėsprit nasz przygas! 
lič na obiad w restauracji gdzie jeszcze a piękno jakże wulgarne! Dziś się 
kwitnie nasz przezacny i szlachetny nie rozmawia; dziś się telefonuje. Gdy 
kunszt kulinarny. Nasze teatry — wy- potrzebuje kto rozrywki czyliż pój- 

Nie pozostaje mi nic innego jak 
uczynić to samo. Cz. J-   



— ; : 

AKADEMICKA ©WBLRA TRYDURA. 

  

  

  

wstęgi Nr. 24 Dziennik Wiłeński artykułem 
odp 1YM p. t. „Nacjonalizm a katolicyzm" 

Dowiedział na mój artykuł p. t. „Katoli- 
a ideologja państwowa* przyczem całą 

© a uwagę skierował na zagadnienie sprze- 
jednak nacjonalizmu z katolicyzmem. Tu 
5 muszę zaznaczyć, że artykuł mój za- 

w y| o powyższe zagadnienie jedynie we 
SA Natomiast istotna jego treść obraca- 

Staraj Około kwestji państwa narodowego. 
| ka yk Się uzasadnić, że doktryna katolic- 
prawy laga od państwa li tylko zgodności z 
м em naturalnem a więc słusznego ustro- 
Okredjny nie ma zaś tu nic do powiedzenia 
owale, ik „p narodowy“. To jedno! Dalej usi- 

B | ad m wykazać nacjonalistom, że jeśli oni 
o obrej woli i naprawdę wierzą w siły m ] 

DR |; : 
€rzać ekspansję jego wartości ducho- 

а 

2
2
1
2
1
 

  

ICzę i moc duchową narodu, to. powinni 

wych 1 gruntować mocarstwowość właśnie 
atrake ścią moralną oblicza narodowego i 
w tej Jnością kułtury narodowej natomiast 

bism Wielkiej robocie cywilizacyjnej unikać 
> AN markowskiej pomocy państwa i policjanta, 
sce | w, JUż słabość i niewiara w naród. Na te 
- | stąęody Dziennik Wil. nie odpowiedział i 

aj ą yażam je za przyjęte. 
ob zm teraz rozważmy „katolickość nacjona- 

* ke Czywista, zastrzegam się odrazu, iż 
| yd Westji nacjonalizmu dziś jeszcze nic de- 

y, ACEgO dla katolików ustalić nie może- 
Świ na jedynie starać się wykazać, że 
dnolių Pogląd nacjonalistyczny jest obcy je- 

3 Ы‹‚цеп’" konsekwentriemu Światopoglądowi 
tość ckiemu jest wstrętem, który mąci czy- 

т @ Katolickiego myślenia. Kościół jednak 
lizni, Wnie nie wypowiedział się o nacjona- 

4d k DO kim, aczkolwiek iatnieje wielka 
Rey, a w Watykanie, wypowiedziana przez 

у :е catholique des idees et des faits, iż 
Tanca Zm) to przyszła ji a: 

1 ienie najlepsz ego dowgdennj | 1€g0 Potępienie najlepszym teg 

2 

a 

0] kato Tzebą więc baczyć, by społeczna myśl 
3 іеощс nie zeszła na manowce i dlatego 

у №Усіпа „dyskusja katolikėw celem znale- 
go, | r katolickiego rozwiązania kwestji na- 
b, AG jest dziś koniecznością chwili. 
bo | zawjł$ DY objektywnie mówić o jakiemś 
e | kę, jez społecznem, trzeba wpierw określić 
а astepnie wyražnie odgraniczyč od innych 
ść  ujowy"Ych pojęć, Tak więc musimy zdefi- 

nej ać nacjonalizm oraz ustalić jego stosu- 
о° © zasądy narodowości. Atoli tu spoty- 
va olbrzymia trudność. 

kie to na podstawie wszechświatowej an- 
Niesie nacjonalizmie, prowadzonej przez 
Śnię £cznik „Les Lettres" (tej ankiety wła- 
Cyt Której jak z rogu obfitości sypał nam 
RC j ziennik. Wileński, starannie pomija- 
“on Ednak głosy katolików przeciwnych na- 

ngiowi n. p. O. Cathrera, O. St. 
L Ža żorkowskiego, O. Gallen O. S. B. pr. 

| brobj ziechowskiego) trzeba stwierdzić, że 
Emąt nacjonalizmu nie dojrzał jeszcze 

    

o | ga MYsło i Skai a 1; doń wości współczesnej. Nacjonalizm 
d alę V Czas był nie filozoficznym poglądem 
2 dowygjo Elie zbiorowym instynktów naro- 

8 Szącam BYŁ czemś irracjonalnem, nie zno- 
a kowych, Swem rozumowaniu logiki i nau- 
ie jęgo nię tod. Wszystkie hasła i programy 
e pcz RE mają uzasadnienia teoretycznego 
e | Mi jak Sui generis dogmatami utrzymywane- 

| woły Prawdziwe dzięki ustawicznemu od- 

  

 |dzjyq lu się do „Świętych uczuć. Nic 
a fnieyj EO więc, iż nacjonaliści stronią od de- 

3 Dėjcsą I Ścisłości, jest to bowiem dla nich za- 
EOlkty To też nprz. Ujejski, rezygnując z 
zm Yczno-filozoficznego ujęcia  nacjonali- 

s Yrażnie wzywa do zajęcia wobec nie- 
| go gz tOWiska uczuciowego”. Wobec takie- 

| tma a rzeczy, definicji dobrej nacjonali- 
Sami naleźć nie mogłem i dlatego musimy 

ustalić pojęcia. 

  

X ūkis ak, przez nacjonalizm będę rozumiał 
и | któy, POłECZNny typ myślenia i działania, dla 
a orga go główną przesłanką wszelkich teoryj 
e |śq izujących życie jednostki i zbiorowo- 
a | w WIEC społecznych, gospodarczych, pra- 
je | ród ; trolowych i t. d. jest twierdzenie „Na- 
X | powst Najwyższą społecznością" w postę- 
al | mą apa zaś jednostkowem i zbiorowem пог- 
a więkęzczelną jest norma: „Naród jest naj- 
- | najy zem dobrem” albo: „Narod winien być 
ję | chrzgkSzem dobrem*. Jest jeszcze 0- 
r [by zony nacjonalizm czyli ten, który chce 
1 | było | Zgodzie z katolicyzmem. Możnaby go 

šie AK ująć: jest to taki społeczny typ my- działania, dia którego główną prze- * |dzeni, 'SOTYJ życia publicznego jest twier- śenie „N; 2 O Ч — |Przyro;* ATÓd jest najwyższą społecznością 
al |ą Jrodzoną, Ra dprow ddzonić zaś — Kościół 
0 | wen POStępowaniu  zbiorowem i jednostko- 

ay na genkralną jest teza „Narėd jest 
r | €kS2em dobrem na ziemi”. 
je, Ochrzc Miemy się tylko nacjonalizmem 
a | ski, vyżęnYm, bo takim jest nacjonalizm pol- 
ė | tionaje; MY, iž u zrębów światopoglądu na- 
Ja |dng tycznego stoją dwa twierdzenia. Je- 
- | ty o sąd ogólny, teoretyczno-poznaw- 

Aazyjy Naród jest najwyższą społecznością, 
ja drugių 1 go pewnikiem nacjonalistycznym; 
» | fajwiększ to sąd wartościujący, „Naród jest 

normę (SZEM dobrem na ziemi”, nazwijmy go 
nacjonalistyczną. Norma  nacjonali- 
jest wnioskiem z pewnika nacjonali- 
© przy przesłance „najwyższa spo- 

jest największem dobrem". Stwier- 
Że z JC na podstawie danych logicznych, 

Ja | stwo ;ylla wykazania, że nie naród A pań- 
ję | Tem gest. społecznością najwyższą, tem Sa- 

anie się fałszywą norma nacjonalisty- 
Oe z fałszywości pewnika, wynika 

Be | dalej, ох погту. Zapamiętajmy to i idźmy 

stycz 
a 

kd cznej 
Czność 2 dzam 

Raro, Zważmy, jaki jest stosunek zasady 
)° każmy wości do nacjonalizmu, następnie wy- 

Sime „SZYWOośĆ zasady narodowości i tem 
Wilejgj9"My  nacjonalistycznej. Dziennik 

» | Sionajiz 1, stwierdzając różnicę pomiędzy na- 
„ |le tąy "EM a zasadą narodowości rozumu- 
° вЗ *авай tąd wniosek logiczny, że potępie- 

tępieni dy narodowości nie jest jeszcze po- 
| clonalizr, Pacjonalizmu, bo może istnieć na- 

| Šie za niezałeżnie od zasady narodowo- 
e | 30 „logi, Aczmy jak tam z logicznością te- 
yw, Geo“ wniosku. Oto zasada naro- 
JĘSWÓ 4 „Elosi, iż każdy naród winien mieć 
" | Stwem r Państwowy. Teza ta jest następ- 
” ЁУСіа zbiąięCia za najwyższy. sprawdzian 
o |0ytu; pow WEgO dobra narodu, gdyż racją 
Ž Społecz stania państwa, które jest faktem 

A. Może Awnym, jest naród. 
e est My więc powiedzieć: jeśli naród и najwi 
- | Nargą wijększem dobrem na ziemi, to każdy 
1 Między wiać mieć swe państwo, czyli po- 
je stdowości а nacjonalistyczną a zasadą na- 

pst zachodzi stosunek racji do _na- 
k Nowi fałszywości następstwa wynika 
й ао Tacji a więc z fałszywości zasady r owi + 2 4 у “]опа]із*;’с&:‘іщ\чупл\‹а fałszywość normy na- 

; ;гоье:'а; jakież jest stanowisko katolickie 
я ‘а'іер‚-о…а“аду_ narodowości? W ankiecie 

W żadn Zońej przez „Les Lettres" zasada 
. it oną EJ odpowiedzi nie znalazła uznania. 
3 nię alizm <zpośrednio tworem 
dk Rodzi Rewolucji francuskiej i dlatego 

ste Oki SIę wcale ze światopoglądem ka- 
| w Pująco: erytorycznie uzasadniamy to na- 

ь ži BS nie tkwi 
„lr alnem, bo nie płynne i zdra- 

Aktų sożęcie narodowości, 0 pewnego 
Pa Zasą, Ogicznego ale zasada legitymi- 
Ę ana Wna jest racją bytu państwa 

Kobręp Zasadą s 
AJ Życie 

 |Blemi > 

fałszywego 

gg Wie natu 

г . 

Op arodowości jest sprzeczna z 
Pakaso, bo niesie ze sobą bezład 

Ural. čamieszka, prawnie istniejącego, i cią- 
dowy Nionych ami oraz  partykularyzmem, 

Ych = nią mniejszości naro- 
alne życie państwowe (n. 

, O„katolickości” nacjonalizmu 
(Katolikom nacjonalistom pod rozwagę). 

p. Białorusini i Ukraińcy w państwie pol- 
skiem). Pojęcie narodowości jest nad- 
zwyczaj mętne, bo różrte kryterja mogą być 
brane do oceny danej jednostki zbiorowej 
jako narodu. 

|. Tak w mniej, lub więcej podobny spo- 
sób wypowiadają się wszyscy uczeni katoli- 
ccy z wyjątkiem Bluntschli (1818—1881 i 
Rob. de Mohl (1739—1875), którzy Dyli 
zwolennikami umiarkowanej zasady narodo- 
wości. Przy sposobności parę słów „Dzien- 
nikowi Wil.“, który uważa, iż twierdzenia 
swe opieram „na wyrwanem dowolnie zdaniu 
z dzieła pisma katolickiego". Otóż to nie jest 
jakieś pismo katolickie a urzędowy podręcznik 
filozofji tomistycznej, tej filozofji, którą obec- 
nie Papież Pius XI w encyklice „Studiorum 
ducem“ uważa za filozofję Kościoła. Dalej nie 
jest moja cytata dowolnie wyrwanem zda- 
niem, ale jest to Thesis XXIX na str. 366— 
368 rozpatrywana i uzasadniona szeregiem 
argumentów. A więc między mną a Dzienni- 
kiem Wil. jest olbrzymia różnica, bo ja cytu- 
ję z podręcznika filozofji tomistycznej, obo- 
wiązującego w Instytucie Katolickim w Pa- 
ryżn i mam za sobą communem opinionem 
doctorum, Dziennik zaś daje nam szereg pra- 
sowych enuncjacyj. Dobiegajmy jednak do 
„końca naszego rozumowania. I tak stwierdzi- 
liśmy, iż doktryna katolicka odrzuca zasadę 
narodowości uznając ją za nowy „mit 

liberalistyczny, burzący pokój. Europy 
i świata. Stąd już. wynika, jak zaznaczy 
liśmy poprzednio, fałszywość "normy nacjo- 
nalistycznej i będąc konsekwentni, skoro од- 
rzucamy zasadę narodowości, musimy  od- 
rzucić twierdzenie, że naród jest największem 
dobrem na ziemi. 

Ale tem się jednak nie zadowolimy i 
przystąpimy do merytorycznej krytyki pewni- 
ka nacjonalistycznego i normy nacjonalistycz 
nej z osobna. Nazywając pewnikiem twier- 
dzenie o narodzie jako najwyższej społeczno- 
ści, uczynitem to celowo, gdyż właściwie ni- 
gdzie nie spotkałem się z teoretycznem uza- 
sadnieniem tego twierdzenia naodwrót tra- 
ktuje się je wszędzie jako pewnik nie daj 
cy się zakwestjonować jako prawdę intuicyj- 
nie oczywistą. To też dbalać pewnika nacjo- 
nalistycznego nie trzeba, bo on i tak wisi w 
powietrzu, nie poparty teoretycznemi argu- 
mentami. Trzeba tylko wykazać i uzasadnić 
iż jest inna społeczność, która jest doskona- 
łą i najwyższą. Zwróćmy się więc do urzędo- 
wej tomistycznej socjologji. Jej punktem wyj- 
ścia jest uniwersalizm społeczny a więc 
stwierdzenie za Arystotelesem, że człowiek, 
jest istotą społeczną. nprz. społeczeństwo jest 
dla człowieka nieuniknionem i koniecznem 
podłożem, na którem może on rozwinąć pel- 
nię swego człowieczeństwa. Konieczność 
społeczeństwa dla jednostki wynika z prze- 
słanek kulturalnych, wychowawczych, eko- 
nomicznych i prawnych. Co to jest społecz- 
ność?—społeczność jest to wspólnota ludzka 
zmierzająca do wspólnego cełu przez maso- 
we skoordynowane postępowanie, którem 
rządzą normy etyczne, moralne lub prawne. 
Społeczności są naturalne a więc konieczne 
dla człowieka i dowolne. Trzy są społeczno- 
ści naturalne: Kościół, rodzina i państwo. 
Rodzina nie może wypełnić wszystkich zadań 
które ciążą na społeczeństwie, tak więc nie 
może stworzyć całokształtu warunków, któ- 
reby umożliwiły w pełni rozwój sił ducho- 
wych człowieka, przechodzi to bowiem jej 
siły. Stąd jest ona społecznością naturalną, 
niedoskonałą: wymaga uzupełnienia, które 
daje państwo. Państwo. dopiero w sprawach 
świeckich realizuje wszystko, co potrzebne 
do rozwoju. człowieczeństwa i dlatego też 
jest społecznością doskonałą  przyrodzoną. 
Ono więc stwarza i utrzymuje porządek pra- 
wny ono troszczy się o dobro publiczne,, ba- 

cząc, by w stosunkach między obywatelami 

„realizowała się sprawiedliwość wymienna i 
społeczna i by wszyscy obywatele mieli wa- 
runki rozwoju swych sił i zdolności, „ono 

wreszcie zabiega o rozwój kultury i robi po- 

trzebne w tym kierunku poczynania. || 

Streszczając się, państwo jest najwyż- 

szym porządkiem prawnym, najwyższą $ро- 
łecznością, która rozporządzając sprężystą 

organizacją i sankcją dla swych zarządzeń 

może spełnić wszystkie cele wchodzące w 
zakres dobra publicznego. jeżeli zaś chodzi 
o sprawy duchowe ludzkości. to tu depozy- 
tarjuszem Prawa Bożego i łask Bożych jest 
Kościół -— społeczność doskonała nadprzy- 
rodzona. i tak rzecz zupełnie jasna.. Najwyż- 
szą społecznością jest państwo, a naród ja- 

ko społeczność oparta li tylko na więzach 

moralnych, wypływających ze związków 

krwi i spólnoty historycznej i kulturalnej nie 

może mieć miejsca w zorganizowaniu ludz- 
kości we wspólnoty prawne imające za ceł 
dobro społeczne, dobro, potrzebne, do roz- 
woju jaźni ludzkiej wszystkim obywatelom 
bez różnicy narodowości. Naród jednak ma 
swoją dziedzinę. jest nią rozwój cywilizacji. 
Oto każda cywilizacja a w szczególności cy- 
wilizacja zachodnio-chrześcijańska jest pew- 
ną unitas in varietate, jednością w wielości 
kultur narodowych i tu każdy naród właśnie 
dzięki specyficznym twórczym cechom swej 
psychołogji myślenia woli i uczuć, może 
stwarzać wartości, jakich nie stworzy inny 
iaród i tem gruntować swe duchowe dom 
njum w rodzinie narodów. Natomiast naród 
w dziedzinie życia państwowego jest mitem 
szkodliwym, pozostałym u nas z okresu nie- 
woli i niepotrzebnie zaciemniającym jasność 
i etyczność zbiorowego czynu. Tutaj trzeba 
katolikom zerwać z uczuciowem  stanowi- 
skiem nacjonalistycznem, boć przecie wogó- 
łe uczucia nie mogą być podstawą katolic- 
kiego życia moralnego. Trzeba nauczyć się 
myśleć czystemi kategorjami panstwowemi. 

Została nam jeszcze do rozważenia nor- 

ma nacjonalistyczna jako najwyższe kryte- 

rjum postępowania zbiorowego i indywidu- 

alnego nacjonalistów. Już z poprzednich roz- 
ważań włemy, iż norma nacjonalistyczna stoi 
i pada razem z pewnikiem nacjonalistycznym 
którego fałszywość wykazaliśmy przez uza- 
sadnienie, iż państwo jest najwyższą społecz- 

nością. Ale norma nacjonalistyczna nawet 
sama w sobie rozważona nie wytrzymuje ka- 
tolickiej krytyki. Powiedzenie, iż społeczność 
najwyższa jest ostatecznem dobrem na zie- 
mi jest skrajnem socjologizmem, zaprzepa- 
szczeniem wartości jednostki i nie może być 
zgodne z etyką katolicką, która tem się róż- 

ni od „socjalizmu*  nacjonalistycznego, że 
obok animal sociale człowiek jest osobą i 
jako taki ma własny cel do osiągnięcia ziem- 
ski (doskonałość życia) i wieczny: Jeśliby- 

śmy chcieli ułożyć katolicką hierarchię dóbr 

to wyglądałaby ona tak: I. Największe do- 

bro — Bóg, połączenie się z Bogiem w 

chwale niebieskiej. I. Kościół (Ecclesia cat- 

holica jako mistyczne ciało Chrystusa). III. 

Sanctificatio czyli doskonałość moralna jed- 

nostki IV Państwo. V. Rodzina i t. d. S 

Jakże teraz wygląda syntetycznie całość 

zagadnienia. Nacjonalizm jest to najogólniej 
biorąc pewnik nacjonalistyczny plus norma na 

nacjonalistyczna plus zasada narodowości. 
Z osobna wykazałem opierając się na do- 
ktrynie katolickiej  fałszywość wszystkich 
trzech tez na ich miejsce przedstawiłem -głó- 
wne zarysy katolickiej socjologii. Starałem 
się więc sine ira et studio na podstawach 
naukowych wykazać słuszność mego po- 
przedniego artykułu. Tych wszystkich, któ- 
rych zainteresuje ta dyskusja nad nacjonali- 
zmem, zapraszam do niej. Być może, że się 
mylę w przedstawieniu communis opinionis 
doctorum, Nad tem jednak zagadnieniem nie 
wolno przejść do porządku. 

H. Dembiński. 
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Pokłosie mrozów i śnieżycy. 
Dzięki poprawie stosunków ko- 

munikacyjnych wzmógł się znacznie 
dowóz produktów żywnościowych i 
nabiału, co naturalnie wpłynęło zna- 
komicie na zahamowanie pro“ zwyž- 
ki cen na te artykuły. Jednocześnie z 
pobliskich miejscowości dostarczono 
do Wilna znaczne transporty drzewa 
co zaspokoiło częściowo miejscowe 
potrzeby opałowe. Tak samo unor- 
mowanie sprawy transportów węgla, 

które stopniowo, lecz już bez żadnych 
przeszkód przybywają do Wilna i są 
natychmiast ekspedjowane na miasto 
spowodowało znaczne odprężenie Sy- 
tuacji i normalne zaspakajanie nie- 
zbędnych potrzeb. Akcja oczyszcza- 
nia torów od zasp jest już na ukoń- 
czeniu i jeszcze w tym tygodniu ko- 
munikacja kolejowa we wszystkich kie- 
ruakach wejdzie na normalne tory. 

Galkowifa poprawa sytuacji węglowej. 
Od kałku dni notujemy juź spadek mrozów, a jak głoszą stacje meteorologiczne 

następiė dni przyniosą nam łagodną temperaturz, a nawet odwilż. 

Padający od wczoraj śnieg jest tego najlepszym potwierdzeniem. Nie inniej wy- 

rrownyim symptomem jest fakt zmniejszenia się irekwencji w detalicznych składach opa- 

lowych. W dniu wczorajszym w całym szeregu składów nie rozprezdano węgła nades- 

łanego rano z bocznic mimo, że węgla tego niema jeszcze w Wilnie zbyt dużo. 

Wstrzymali się z kupowaniem (malemi partjami) ludzie biedniejsi, którzy w dni 

wielkich mrozów tłumnie garnęli się do składów, 

Wczoraj też okoliczni włościanie podwieźli trochę serów, jaj oraz drzewa (w pęcz- 

Przygotowania na wypadek powedzi. 
W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się przy 

współudziale przedstawicieli Dyrekcji Dróg 
Wodnych, Okr. Dyrekcji Robót Publicznych, 
3p. saperów oraz Komendy Wojewódzkiej 

P.P. konierecja w sprawie skoordynowania 
akcji czynników zainteresowanych i wydania 
niezbędnych zarządzeń prewencyjnych na wy 
padek siiniejszych wylewów rzek w akresie 
wiosennym. 

Jak wynika z wyjaśnienia przedstawicie- 
li Dyrekcji Dróg Wodnych jak również zgo- 
dnie ze sprawozdaniami pp. starostów wo- 
jewództwa Wileńskiego opady śnieżne w ro- 
ku bieżącym są stosunkowo nieznaczne { © 
ile nie nastąpi nagły wzrost temperatury nie 
zachodzi obawa znaczniejszych wylewów 
rzek, a co za tem idzie powodzi. Wojewó- 
dzkie władze bezpieczeństwa nawiązały Ści- 
sły kontakt z władzami wojskowemi, Dyrek- 
cją Dróg Wodnych, wydając jednocześnie 
podległym starostom powiatowym szereg za- 
rządzeń prewencyjnych. 
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URZĘDOWA. 
— Kontrola nad kinami. Władze woje- 

wódzkie otrzymały okólnik Ministerstwa spr. 
wewnętrznych normujący bezpieczeństwo i 
higienę w kino - teatrach, oraz polecający 
specjalaą kontrolę filmów. Okólnik wyświetla 
tryb postępowania w stosunku do filmów i 
zarządów kin. Nie od rzeczy będzie nadinie- 
nić, że władze powinnyby zwrócić uwagę na 
konieczność opalania sał kilku kinoteatrów 
które uważają wydatek na opał za zbytecz- 
ny. 

— Zjazd wojewodów został odroczony. 
Dowiadujemy się, że zapowiedziany na 19 i 
20 bm zjazd wojewodów kresowych został 
odroczony na 24, 25 bm. 

W zjezdzie wezmą udział wojewodowie: 
Wileński — Raczkiewicz, Nowogródzki — 
Beczkowicz, Białostocki — Kirst, Poleski — 
Krahelski, i Wołyński — Józefski. 

MIEJSKA 
— Prace nad budżetem. Wczoraj Ma- 

gistrat zakończył obrady nad projektem 
budżetu «a rok 2920 i skierował je da 
głównej buchalterji gdzie dokonaniu pole- 
conych poprawek i przerachowań zostanie 
podany do ozólnej wiadomości poszczegół- 
mych radnych aw pierwszych dniach marca 
wejdzie pod obrady plenum Rady Mi jski-j. 

— Brak quorum na komisji ogro- 
dowej. W dniu 19 b. m. miało się oobyć 
posiedzenie miejskiej komisji ogrodowej 
na którem mały być załatwione liczne 
sprawy a m. in. wyczierżawienie  Aitarji, 
inwestycyj w ogrodnictwie i t. d. W ozna- 
czonym dniu na posiedzenie przybyło zale» 
dw e kilku radnych tak że z braku quorum 
WE odłożyć na inny termin. 

— Zarządzenie oczyszczania а- 
chów. Ostatnie opady śnieżne spowoda- 
wały znaczne obciążenie dachów w mieście 
co w razie ocieplenia może grozić kata- 
strofą. W związku z tem policja otrzymała 
polecenie dopilnowania by właściciele do- 
mów jakn jrychlej przystąpili do oczyszcza” 
nia dachów. 

— Dodatkowe fundusze na dokar- 
mianie dzieci. Na wczorajszem posiedze- 
niu kolegjum Magistratu uchwalono wya- 
sygnować dodatkowo na dokarmianie dzie- 
ci w szkołach powszechnych miasta Wilną 
dalsze 6 tysięcy złotych. Wyasygnowanie 
dodatkowych funduszów okazało się nie- 
zbędnem ze względu na potrzebę polepsze- 
nia pożywienia niezamożnym dzieciom. 

— Pomoc dla bezrobotnych. W związku 
z uchwałą Rady miejskiej Magistrat na wczo 
rajszem posiedzeniu uchwalił: 1) wszcząć sta 
rania o wyjednanie od rządu 50000 zł. na 
zapoczątkowanie akcji pomocy bezrobotnym, 
2) zwiększyć iłość pracowników przy robo- 
tach miejskich o 100 osób, 3) zwiększyć ilość. 
wydawanych bezpłatnie obiadów do ; 
dziennie. 

POCZTOWA. 
— Nowe zarządzenie pocztowe. jak się 

dowiadujemy Ministerstwo Poczt i Telegra- 
fów wydało rozporządzenie w sprawie wy- 
dawania reszty znaczkami pocztowemi. Re- 
szta, w braku drobnicy może być wydawaną 
znaczkami pocztowemi i blankietami przeka- 
zów jednak wyłącznie dla sum drobnych nie 
przekraczających wysokości 1 zł. 

AKADEMICKA. 
— Czwartki akademickie. Dowiadujemy 

się, że dziś-w „Ognisku* o godz. 20.15 nie 
tylko będziemy mogli oglądać dawno nie- 
widziany „Czwartek”, ale co więcej w roz- 
mowie o projektach reform społeczności a- 
kademickiej zyskamy sposobność do zasta- 
nowienia się nad tem, co należy uczynić, aby 
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W dniu wczorajszym odbyło się pod prze 
wodnictwem starosty Grodzkiego posiedze- 
nie komisji w składzie przedstawicieli władz 
wojskowych, miejskich i policyjnych. Przed- 
miotem narad było ustałenie planowej akcji 
zapobiegawczej ewentualnemu wylewowi rze 
ki w związku ze zbliżającą się porą wiosen- 
ną. Na posłedzeniu tem postanowiono zarzą- 
dzić uwolnienie pali mostowych od Kodu z 
chwilą podniesienia się poziomu wody, ni- 
szczenie zatorów lodowych na całej przestrze 
ni rzeki w obrębie wejewództwa wileńskiego 
oraz zawczasu uprzedzić mieszkańców zagro- 
żonych wyłewem rzeki okolic. Prócz tego u- 
chwalono żapewnić oddziałom wojskowym, 
które będą OO niszczenia zatorów 
lodowych, odpowiednich środków lokomocji. 
Akcja przeciwpowodziowa będzie przeprowa- 
dzona w scisłym kontakcie władz wojsko- 
wych, administracyjnych i policyjnych. 
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na przyszłość mieć tę przyjemność regularnie 
co tydzień. 

Niech więc nas to nie zraża, że widzimy 
w organizacji Czwartka nowego inicjatora; 
Odrodzenie zamiast S.T.O. Przyjdźmy gwar- 
no i ttumnie może z tego będzie co. 

— Koło prawników. Zarząd koła prawni- 
ków stud. USB prosi byłych członków koła 
z lat 1923, 24, 25 i 26 o zwrot wypožyczo- 
nych książek na ręce sekretarza w lokalu 
przy ul. Zamkowa 11, we wtorki i czwartki 
od godz. 11 do 12. 

— Powrót arc. Teodozjusza. Dn. 20 bm. 
Fowzcch z Pińska arcybiskup prawosł awny 

+0d0zjusz, 

SZKOLNA. 
— Zmiany personalne w Kuratorjum Szk. 

Dekretem Ministerstwa W. R. i O.P. radca 
Kuratorjum Okręgu Szkołnego Wileńskiego 
p. Zygmunt Szułczyński przeniesiony został 
na stanowisko radcy ministerjalnego. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE 
— „Siamja i szkoła”. Komitet rodziciel- 

ski i Rada Pedagogiczna gimnazjum biało- 
ruskłeęgo w Wilnie pragnąc uczcić 10-lecie 
istnienia tego zakładu uchwaliła wydanie od- 
nośnej jednodniówki, obejmującej zarys hi- 
storyczny dziejów tego gimnazjum oraz wsze 
lkie informacje o jej stanie obecnym. 

Jednak'w miarę coraż to liczniejszego na- 
pływu materjału kollegjum redakcyjne przy- 
szło *do przekonania że życie szkoły biało- 
ruskłej w Polsce potrzebuje stałego organu 
dla oświetlania i poruszania w prasie wszy- 
stkich jego zagadnień i bolączek. 

Realizując tę myśl przystąpiono do wy- 
dawnictwa perjodyku p.n „Siamja i Szkoła” 
(Rodzina i szkoła) Nr. 1-szy którego uka- 
zał się w tych dniach w Wilnie. Zeszyt obej- 
muje 20 stron druku in-quarto i ozdobiony 
jest kilku ilustracjami przedstawiającemi wy- 
bitniejszych białoruskich działaczy szkolnych 
oraz gmach gimnazjum białor. w Wilnie. Jako 
redaktor podpisuje pismo W. Hryszkiewicz, 
wydawcą zaś jest komitet rodzicielski gim- 
nazjum białor uskiego w Wilnie. 

2 poszczególnych rzeczy zawartych w 
numerze zasługują na wyróżnienie: artykuł 
poświęcony 10-leciu gimnazjum białoruskiego 
w Wilnie, komunikat Rady Pedagogicznej 
o ostatnich zajściach w tymże gimnazjum, 
wreszcie obszerna rozprawa krytyczna p. R. 
Ostrowskiego p.t. „Oświata publiczna w Pol- 
sce: 

RÓŻNE 
— Wyjaśnienie. Swojego czasu zamieści 

łiśmy artykulik o kwestji „autobusowej” któ- 
ry między innemi zawierał wiadomość, że po- 
licjant konny nr. 13 rozmawiał z szoferem. 
Wdniu wczorajszym zgłosił się do naszej 

redakcji posterunkowy numer 13, pełniący 
obecnie funkcje na powiecie. Jak się okaza- 
ło numer policjanta podany był mylnie, za- 
pewne przez zmieszanie z numerem 15 lub 
18. W każdym razie wzmianka nie dotyczy 
posterunkowego posiadającego nr. 13. n.b. 
nie służącego wcałe w oddziale konnym. 

— Przesunięcie terminu składania zeznań 
o dochodzie. Jak się dowiadujemy, termin do 
składania przez osoby fizyczne i spadki wa- 
kujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie prze- 
suwa się na rok podatkowy 1929 z dnia 1.ma 
rca do dnia 1 maja 1929 r. 

- Zakończenie kursu obrony prze: 
ciwgazowej. Wizoraj został zakuńczony 
trzyrygodniowy kurs przeciwgazowy zorga- 
nizowany przez Ligę Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej dla funkcjonarjuszów po- 
licji, straży ogniowej i pracowników sa- 
morządowych. Na kurs uczęszczało 30 
osó'. Dziś przystąpią oni do składania 
egzaminów. ‚ 

— (o to znaczy? jest w Wilnie kino 
„Šwiatowid“. Mieści się przy ul. Mickiewicza 
9 w dawnym lokalu S.U.P. Bardzo mile się 
wewnątrz przedstawia. Naogół dobre wyś- 
wietla filmy. Ale... ma tež i swoje „ale“. 

Oto oglasza na swych plakatach rekla- 
mowych: „Bilety na seans od 4 - 6 po 50 gr“. 
Niech ktoś sprobuje pójść na ten seans „od 
4 - 6* — przekona się wtedy, że napis na 
plakatach to jedno, a cennik biletowy kina 
„Światowid'* — to zupełnie coś innego. 

Rozumiemy dobrze „tricki* reklamowe, 
bez nich kino istnieć nie może. Ale „trick- 
trickiem* a Świadonre wprowadzanie w błąd 
publiczności — to ... rzecz nieładna. _ | 

Że też w Wilnie nikogo podobne historje 
nie obchodzą, że też nikt powołany w te rze- 
czy wglądnąć nie raczy. 

A zdałoby się! 

"TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski. Ostatnie przedstawienie 
„Dziękuję za służbę”. Ponieważ ani poważ- 
ny repertuar Adwentowicza, ani najnowsza 
komedja wytwornego pisarza Włodzimierza 
Perzyńskiego, na którą publiczność znako- 
micie reaguje, nie zdołały obudzić szerszego 
zainteresowania, Kierownictwo wycofuje z re 
pertuaru tę nader aktualną, pełną dowcipów 
komedję na sobotę zapowiadając „Dobrze 
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NINA JASIEŃSKA 
Ziemiauka z majątku Ożyszek 

po bardzo ciężkich cierpieniach zmarła da. 20 lutego 1929 roku w wieku 
lat 73. Eksportacja zwłok nastąpi dn. 21 Il o godz. 9 rano z Kliniki Uni- 
wersyteckiej przy ul. Bogusławskiej 
odbędzie żałobne nabożeństwo. Da. 
tacja zwłok do grobów rodzinnych 

czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim 
smutku EB

 o 

m
 

3 do cerkwi Zwierzynieckiej gdzie się 
22 Il o godz, 7 rano nastąpi ekspor- 
w maj. Ożyszkach 
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Stanisław Rafomski 
! Notarjusz Nowogródzki : 

Po długich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn'a 19-go 
lutege 1929 r. w wieku lat 68. 

> _Blabożeństwe za duszę zmarłego odbędzie się dnia 22.g0 b. m.e 
godz. 9 rane w kościele po Trynitarskim (przy Klinice U S. B.) na An 
tokelu) poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Św. Piotra i Pawła. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają įprzyjaci6t i znajomych. 

Żema, dzieci i rodzina. 

I Wil. 

AOTATKI MUZYCZNE 
KONCERT 

Pocieszającym objawem naszego — na- 
Ggół — dość słabego jeszcze umuzykalnie 
nia jest fakt niezaprzeczony, że koncerty 
„w celach dobroczynnych” coraz częściej 
mają najzupełniej poważną wartość arty- 
styczną, wbrew ootychczasowym  pojęcioni 
e wieczorach tego roczaju, `па których 
nieudolny dylentatyzm, zwykle, panowa: 
wszechwładnie. Jecnym z takich naprawdę 
debrysk wieczorów był koncert !7 lutego 
r. b. na rzecz Związku młodzieży ewan- 
gelicko-reformowanej im. Szymona Kona*- 
skie e w Wilnie. 

Niezaprzeczenie, główną ozdobą tego 
koncertu był udział śpiewaczki p. Heleny 
Dal, pochlebnie znaneį juź naszej publicz- 
ności z poprzedzających występów. Już 
sama stylowo-wytworna posteć ną estra- 
dzie odrazu wzbudza sympatyczny nastrój 
słuchaczy wzylędem artystki, posiadającej 
niezbyt silny, lecz szlachetnie brzmiący 
głos mezzo-sopranowy, bardzo dobze ро- 
Stawiony i znacznie wyrównany w całej 
rozległości. Wszystkie te zalety wokalne w 
po'ączeniu z żywem odczuwaniem nastroju 
poszczególnych utworów, wraz z wyborną 
dykcją w różnych językach, dają całość 
wielce estetyczną i zajmującą. Nie trzeba - 
zdaje się — dodawać, że po wielu utwo- 
rac najznakomitszych kompozytorów, 
znajdujących się na programie, zachęcona 
powodzeniem artystka odśpiewała kilka 
naddatków. 

Drusim uczęstaikiem koncertu był 
poz szechnie tutaj znany basista p. Mie- 
czysław Worotyński, który ze zwykłem sa: 
bie powodzeniem odśpiewał arje operowe i 
pieśni ze stałego swego repertuaru, dOdą- 
jąc teź i sztuki nadprogramowe. 

Między produkcjami  špiewaczemi, 
przyjemne urozmaicenie melo- 

'dyjne utwory, wykonane artystycznie przez 
prof Franciszka Tchórza na wiołonczeli. 

Trudną i odpowiedzialną, a rzadko 
przez publiczność docenianą. czynność 
akon panjatora wszystkich solistów spet- 
nia! prof. Konstanty Gałkowski, wybornie 
wywi.zując się ze swego zadania. 

Michał Józefowicz. 

skrojony frak'. Dla kontrastu przytaczamy cy 
fry dochodu brutto z tej komedji w Warsza- 
wie, wie, gdzie według opinji bywałców, ko- 
medja „Dziękuję za służbę, nie była lepiej gra 
ną niż u nas. W Warszawie dochód brutto za 
szereg przedstawień wynosił 105.000 zł. po! 
U nas premjera przyniosła 348 zł. drugie zas 
piezdstawienie wyniosło 163 zł. Koszta zaś 
każdego przedstawienia Teatru Polskiego w 
Wilnie wynoszą 800zł. Dziś i jutro (po raz 
ostatni) „Dziękuję za służbę”. 

— „Dobrze skrojony frak*, Do rzędu naj- 
szczęśliwszych sztuk - satyr, które nigdy nie 
stracą swej aktualności, należy „Dobrze skro 
jony frak'— Dregelli, który jeżeli to jest mo 
żliwe zyskał jeszcze na tych kilkunastu 
latach które nas dzielą od chwili napisania 
sztuki. Tę ulubioną przez publiczność sztu- 
kę, która nieraz ratowała od upadku mater- 
jalnego najpoważniejsze i najlepsze teatry, 
wystawia K. Wyrwicz - Wichrowski, jedno- 
cześnie pralac rolę krawca, późniejszego mi- 
nistra. Premjera w sobotę, zainteresowanie 
wielkie. 

— „Laleczka z saskiej porcelany", oto 
tytuł historji jednej majowej nocy — Gerson 
Dąbrowskiej, którą Teatr Polski wystawia w 
niedzielę o godz. 12.30 w poł. specjalnie dla 
dzieci i młodzieży. Akt l-szy dzieje się w, po- 
koju lalek, akt II — w tajemniczym lesie, 
akt III — w zaklętym pałacu. 4-ty zaś 
również w pałacu lalek. 

— Reduta na Pohulance. . 
— „Adwokat i róże”. Dziś po raz pierw 

szy. komedją w 3-ch aktach |. Szaniawskiego 
„Adwokat i róże”. Udział biorą: St. ze 
— mecenas, J. Kossowska — Dorota, |. Zie” 
lińska — dama, M. Zarębińska — siostrzeni- 
ca, S. Butkiewicz — Marek, K. Vorbrodt — 
Łukasz, T. białkowski — przyjaciel, A. Mi- 
kołajewski — agent, K. Pągowski — Jakób, 
J. Kleier — młodzieniec. 

Dekoracje projektował art. mal. H. Zwo- 
liński. Pozostałe bilety sprzedaje „Orbis* do 
godz. 16.30, a od godz. 17-ej kasa teatru. 

Jutro i dni następnych „Adwokat i róże”. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— Okropna śmierć dziecka. Onegdaj 
w dzień w wsi Horaciszki gminy podbrodz- 
kiej ow. Wilejskiego tamtejsza mieszkanka 
Anna Andrejewa wychodząc do sąsiadów 
pozostawiła w mieszkaniu dwoje dzieci 3 
letnią Anastazję i 5letniego Tadeusza. Dzie 
ci pozbawione opieki zbliżyły się do p eca 
i poczęły wyciągać płonące kawałki drzewa. 
W jednej chwili na chłopcu zajęło się u- 
branie i nie zdołano przyjść z pomocą nie- 
szczęśliwe dziecko wśród strasznych mę- 
czarni wyzionęło ducha. Dziewczynkę zdo- 
łano uratować, zaś pożar, który wybuchł 
wtym czasie w mieszkaniu ugaszono: 

— Oiiary denaturatu. Koło domu 
Nr. 47 przy ulicy Wileńskiej znal ziono na 
chodniku nierrzytomnego męższczyznę jak 
następnie okazało się Jana Drozdowskiego 
(Metra 6) który był zatruty  denaturatem. 
Drozdowskiego w stanie ciężkim ulokowa- 
no w s pitalu żydowskim. 

Zmarłym w areszcie centralnym wsku- 
tek nadużycia denaturatu, o czem  donosi- 
liśmy czoraj, okazał się Jakób Połozow 
(Bukowa 6) 

— Usiłowanie samobójstwa. W her- 
baciarni przy ul. Zawalnej 5! usiłował po- 
zbawić się życia przez wypicie karbolu 
mieszkaniec Ruaziszek Wacław Borsuk, 
Ulokowano go w szpitalu żydowskim. Por 
wód targnięcia się na życie nieznany. 

Zukład Pogrzebowy M. Kaczyńska, Arsenalska Nr. 4. Tel. 718. 

Z SĄDÓW. 
TAJEMNICY MORDERSTWA W MAJ. GL- 

MBIE NIE WYJAŚNIONO. 

Zapowiedziana przez nas w dniu wczoraj- 
szym sprawa z oskarżenia sześciu włościan 0 
dokonanie w 1919 r. morderstwa na osobach 
pachciarza maj. Gumbie Dawida Biecha, jego 
żony i kuzyna żajęła wczoraj sądowi cały 
dzień. Zieznanie kilkudziesięciu Świadków 
prz esłuchanych przez sąd nie zdołały udo- 
wodnić winy oskarżonych. Wszyscy wypar- 
li się swojej winy  tłomacząc rozmaicie 

‚ sposób, w jaki trafiły do nich przedmioty 
należące do zamordowanych. 

Wyświetlenie prawdy napotykało na nie- 
małe trudności ponieważ wiełu świadków nie 
pamięta już wielu szczegółów czemu trudno 
się dziwić zważywszy, że mord miał miejsce 
przed dziesięciu laty. | 

Po zamknięciu przewodu sądowego prze- 
mawia prokurator Rauze domagając się wy- 
roku skazującego bowłem zdaniem p. proku- 
ratora wszystkie podejrzenia jakoby mordu 
dokonali żołnierze połscy Są nieuzasadnione. 
Przedstawicieł powodu cywilnego mec. Czer- 
nichow popłera też oskarżenie. Zaznaczyć 
tu trzeba, że w charakterze powodu cywil- 
nego występował p. Arkin, krewny zamor- 
dowanych, na którego koszt pochowano 0- 
fiary bestjalskiego mordu. : 

Obrońcy oskarżonych p. Mickiewicz, Zil- 
berblat i Szeskin domagali się uniewinnienia. 
oskarżonych powołując się na to, że wina 
nie została im udowodniona, a całe oskar- 
żenie wywołane rewelacyjnym  oświadcze- 
niem Lieonardy Kasiłowskiej upada. 

Sąd po dłuższej naradzie wyniósł wyrok 
uniewinniający. 

Tajemnica potwornego mordu nie zosta- 
ła wyjaśniona. 

Na srebrnym ekranie 
„PONAD ŚNIEG* ŻEROMSKIEGO 

(kino „Heljos“) 
„ Nareszcik film polski 2 nowemi twarzami, 

film w którym niema nieodzownych Smosar- 
skiej, Malickiej i Gorczyńskiei, a role nie- 
wieście kreują dwa nieznane dotychczas mło- 
dziutkie dziewczątka: Zofja Kortywo (Irena) 
i Z. Szymańska (Helena) oraz debitująca bo- 
daj poraz pierwszy na ekranie w roli Rudom- 
skiej znakomita tragiczka Stanisława Wyso- 
cka; ta ostatnia zresztą wnosi do filmu nie- 
małą dozę sztuczności i manjery scenicznej. 
Również dobrze wypadli Wiko (Cybulski) i 
młynarz w wykonaniu Jaracza. 

Obraz jako całość należy uważać za wca 
le udany, 7e* 7 poszczególnych scen wyróż- 
niają się zdjęcia w łódce; 
obrazy wzburzonej rzeki po wylewie: wielce 
oryginalne i udane sceny batalistyczne, 
wstrząsające epizody z pobytu bolszewików 
we dworze, wreszcie 'efektowna wizja War- 
szawy jako „wielkiego miasta" za którym się 
tęskni w prowincjonalnej. głuszy... 

jedynie sam dwór, bardzo zresztą uroczy 
w takim stylu jaki oglądaliśmy na ekranie, 
nie jest typowy — @а t.zw. Kresów na któ- 
rych ma się znajdować. —. 

łlustracja muzyczna dość dobra: 
Zaznaczmy wkońcu że obraz „Ponad 

śnieg" wyświetla się u nas jednocześnie z 
Warszawą. 

Alta. 
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GZEKOLADA ŚMIETANKOWA 
i MLECZNO ORZECHOWA 

fabryki 

A,PIASECKI 
w KRĄKOWIE 

Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
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RADJO. 
Czwartek, dnia 21 lutego 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

ezasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, orsz komuaikąt meteorologiczny: 
12.10—14.06: Tr. z W-wy. Słuchow ska dia 
młodzieży szkolnej p. t. „Kułig* oraz konc. 
16.90 — 16.20: Odczytanie programu dżien- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
htewska. 16.00 16, 5: Komunikat harcerski 
16.35 17,00. Audycja dla młodzieży „Czego 
ludzie nie wymyślą?* 1700—17.25. Tr. z 
W-w; „Wśród Ksążek*. 17.25 — 17.55: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17.55 — 
18.50: Trans. z W-wy. Koncert kameralny. 
18.50 19.20 „Niedźwiedzią przysługa* — 
nowela. i9.20-—19.45: „O trzęsieniu ziemi* 
Gdczyt. 19.40 2000: Odczytanie progra- 
mu na dzień następny komunikaty i syg- 
nał czasu z Warsz. 20,00 - 21.15: Koncert 
Chóru Drukarzy. 21.15 22.60. Tr. słu- 
chowisko z Poznania. „Świeta Cecylja czyli 
cud muzyki”, 22.00: Tr. z W-wy komunikaty 
P.A. T. palicyjūy, sportowy i inne oraz 
muzyka taneczna. 

Ofiarności Sz. Czytelników 
połecamy biecną matkę z 5-giem 
drobnych: dzieci, z'iajdującą sie w 
nęczy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Stowa“ ola „Biedneį matki". z | 

Ezynny biłans handlowy jest 

najlepszą rękejmią potęgi państwa.



Reiestr Handlowy 
Be Rejestra Handiow Sądu Okręgowego w Wiłate wcią- 

uastępujące wpisy: 
w dniu 18. 12 1928 r. 

9282. I. A. „Mirski Dawid* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1913 roku, Właściciel Mirski 
Dawid, zam. tamże. 2736. 

w dniu 15. 12. 1928 r. 
9239. I. A. „Gabrynowicz Hipolit'* we wsi Maścianach, gm. 

Łyntupskiej, pow. Święciańskim, sklep tytuniowy i bakalejno- 
spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Gabrynowicz 
Hipolit, zam. tamże. 2757. 

9240. I. A. „Gamusz Lejzer* w Nowo - Pohoście, pow. Bra- 
sławskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ga- 
musz Lejzer, zam. tamże. 2758. 

"9241. I. A. „Garber Jankiel" w Święcianach, ul. Wileńska 2 
sklep skór, obuwia ia szewskich. Firma istnieje od 
1893 roku. Właściciel Garber Jankiel, zam, w Święcianach, zauł. 
Nowo - Święciański 3. 2759. 

ė "0242. L. A „Getien Hirsz“ w Duksztach, pow. Święciańskim, 
skład apteczny i galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

SŁOWO 

  

  

Od dnia 21 dó 25 lutego 1925 r. włącznie będzie wyświetlany о: ВЕВЕ DANIELS jak 

„REKORDZISTKA 
Baoger. Kasa czynną Od g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 4, Ostatni seans о @. 10 

\ 

Aktów 16 W relach głównych: Q u 
Ederie, james Hali, Jozephine Dun 
Williams Austin. Reżyserował: Clarenė 

  

w dnitt 17. 12. 1028 r. ile ii 

9252. |. A Łozer" w Duksztach, Świ rało: atowy Sake W ach, pow. Świę- й 
ciańskim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. ge! A —— 
Właściciel Hamburg Lozer, zam. tamże. 2770. m = RA 
ii waw sim: wol zie tail top do A LA daj ak. chód JAG ooo Gadd: to m - ave ® 

9253. I. A. ski Aleksander“ w m. Kamien, . Iwie- 
  

nieckiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy, kolonialny i ma- 

  

Dziś największy 

przebój polski! PONĄD ŚNIEG 
STEF. WYSOCKIEJ, ZOFJI KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do lez wzruszające! —F 

pią słynnego dramatu STEFANA ŽERO 

SKIEGO г udziałem STEFANA _JARAĆ? 

porywający s łą tres i i głęboką gra! Początek seansów o godz. 4,6, 8i 10.15. 
  

  

nufaktury. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Jabłoński Ale- _ Kino- о266 
ksander, zam. w maj. Zaborże, gm. Nalibockiej, pow. Woło- Teatr „Kelios 
żyńskiego. 2T11. 
L amo OE a m — — m w may a — Wijaónte 28 

Dział B oraz A. 
w dniu 14 12. 1928 r. dodatkowy. arai 

373. U. B. i 9230. A. „Dom Handiowy Zdanowski K.i S-ka* KINO-TEATR „o 
z ograniczoną odpowiedzialnością*. Wobec przek- “ 

sztalcenia L na spėtkę firmową pod firmą: „Dom Handlowy „POLONIA 
Kazimierz Zdanowski i S-ka formowa*, przeniesioną do działu / Mickiewicza 22. 
A pod Nr. 9230, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wy- 

Pierwszy film polski 0 
prau dziwie europejskim zakroju 
wiełkiego pisarza i poety, laurezta m. Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. W rol, główny? 
znakomita BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN i 

dramat erotyczny w 10 5] 
według powieści nas? ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 

Poczatek seansów a godz. 4, 6, Bi 10 15. 

  
kreśla się z rejestru. „Dom Handłowy Kazimierz Zdanowski i 
S-ka, spółka firmowa". Kupno, sprzedaż i dostawa materjałów 
budowlanych i opałowych oraz wszelkiego rodzaju towarów i 
surowców. Siedziba w Wilnie przy ul. Mickiewicza: 34. Firma 
istnieje od 1 stycznia 1982 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Ka- 
zimierz Zdanowski przy ul. Fabrycznej 32, Eugenjusz - Fran- 
ciszek Fręchowicz przy ul. Wileńskiej 31 - 5 i Dymitr Fiszkin 
przy ul. Starej 24. Spółka firmowa przekształcona ze spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością na mocy aktu, zeznanego przed 

  

Kina  „Piecadiliy” 
WIELKA 42. | 

Film, v kiórym inowic Dęuzie Wiluci Filn tysiąca sensacyj! 
Najcudowniejszy film  Światał Super Superszlager : 

Reżyserja Friderika Langa. W roi. główn.: Rudolt Klein-Rogge, WII Fritsch, demonićć 
Gerda Maurus i wiośniana Lien Deyers. Szczyt nowoczesnej techniki. Oszałamiające zdjęć 
straszliwe katastrofy kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza praca: Polowanie na lud 

„Uža“ 

Każdy powinien widzieć. gdvż szpiedzy krvją się między wamill 

  Janem Bujko, Notarjuszem przy wydziale Hipotecznym Sądu 
Okręgowego w Wilnie w dn. 26 października 1928 roku za Nr. Dzis! Pierwszy film złotej serji reżyseri Jecnego z największych jealizaiorow RISZAKUA EILHBI Un 

  

   

  

     

     

  

  

  

    
     

  

    

  

  

  

  

         

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

    

ściciel Geffen Hirsz zam. tamże. 2760. a = 
——————————————————— 4396, zawarta na czas nieograniczony. Zarząd spėlki naležy Kina- “ (SONG DZIEWCZĘ WSCHODU). Pot К 

9243. I. A. „Gendel Szejna* w Młelegjanach, pow. Święciań- do wszystkich wspólników. Korespondencję, pokwitowania z od- Tr air „Wanda BRUBKE PIENIĄDZE ona 4 12 mms PGE O ь 
skim, sklep spożywczo - bakalejny i galanteryjny. Firma istnieje bioru wszelkiego rodzaju korespondencji pocztowej i telegrafi- "Vielka 30. Chińska LI! JANA GSH i HENRYK GEORGE. Т. : A olch aż I Talenti 
od 1919 roku. Wlašciciel Gendel Szejna, zam. tamże. cznej, zwykłej, poleconej, wartościowej, pieniężnej, przesyłek, 5 JE. Temnerameni!. Pieknośćl Talenti z 

2761. CNA arów jed A lis pod dei i ła p 9 Ś jp 
———————————— m ——— prywatnych podpisuje jeden ze wspólników stemplem fir- gynzauEnZENKENZARZEUBZSSEAŃSZEEBECEGADEKZSU Z PREDAY WZZOŃ a o. 

9244. I. A. „Ginzberg Eljasz* w Święcianach, ul. 3 Maja 1, mowym; wszełkie zaś zobowiązania, umowy, akty notarjalne i. Ę Fortepiany, pianina I isharmonje Е 5 E-—1—2 ч Е B EU s 

sklep apteczny i kosmetyczny. Firma istnieje od 1913 roku. hipoteczne, weksle, żyra wekslowe, pokazy, pełnomocnictwa S Najwyisėc i agrody na Targach 5 ‚ а Bil Kin | 5-43 RÓŻN 
Wiaściciel Ginzberg Eljasz, zam. tamże. 2762. i żądania sum z instytucyj kred owych i banków, czeki i wszel- E=3 Pułnocnych w Wilnie — Lote medale a SB AKUSZEREI a 
———————————————————— kiego rodzaju oferty do urzędów i osób prywatnych podpisują = 8 Spółka z ogr. odp. Nauczycielkś " 

9245. I. A. „Giruć Apolonja" w Nowo - Święcianach. pow. dwoj wspólnicy, przyczem jeden z podpisów winien być być K D b k ® BRA Wilne, ul. Tatarska > gt k 
Śświęciańskim, kawiarnia z domową A papierosów i Dymitra Fiszkina. - 2771 — VI. * ą r OWS a. ” $ 16, dom własny. przygotuje do © 3 
yar. = istnieje od 1926 roku. Właściciel Giruć Apslonga, RR RE m AN AEK Z : инип„шаюч:н ;‚Й:Ё]': od pora Panis sa ® 
zam. tamże. : й : i abryka i skła » i 

Dział A. Wiino, ul. Ni ka 3, m. 6 oraz Gabinet Kosme- zajmie-się -dziećśmiij (l RR SCW NK 0 20 NA s DE E 10, й 5 я B mebli: ajmie się dzi 
9246. I. A. „Goldsztejn Lejba* w Mielegianach, pow. Świę- w dniu 15. 12, 1928 r. 3 ge cha krajowych anicznych instrumentów, @ NY S a = jadalnie, sypialnie, | wieku szkolnyć w 
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