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SŁÓWO 
WILNO Piaiek 24 maja 1929 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 4 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA-— Ksiegarnia spėldz, Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY: — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia: T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. : 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet: kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA : (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy ` 2 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. Wilno. Redukcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262. 

  

PRENUMERATA miesięczna 

  

Rozwiązanie umowy iz Spólką 
„Gentury“ 

WARSZAWA, 23, V. (tel. wł, Słowa) 
Ministerstwo Rolnictwa « .zawiadomiło 
wczoraj angielską Spółkę „Century 
o rozwiązaniu umowy zawartej z nią 
w 1924 roku, na eksploatację puszczy 

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

ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW 
Doniosłe zmiany W Kownie 

RYGA, 23 V. Pat. Z Kowna dono- 
szą 0 zapowiadających się jakoby 

doniosłych zmianach w składzie wyż- 

szych urzędników litewskiego  mini- 

sterstwa spraw zagranicznych. Zmia- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rek! 

Minister Zaleski opuścił Węgry 
BUKARESZT, 23 V. Pat. Dziś rano minister Zaleski w towarzystwie 

naczelnika wydziału południowego p. Guenthera oraz sekretarza p. Czer- 
wińskiego odjechał do Warszawy. Do granicy węgierskiej towarzyszy mi- 
nistrowi Zaleskiemu w podróży. sekretarz legacyjny baron Bessenyei. 

Niemcy niezadowolone 4 memorandum rzeczo- 
LnawcoW 

BERLIN, 23 V. Pat. Prasa berliūska komentuje memorandum rzeczo- 
znawców w sposób bardzo nieprzychylny, przedstawiając je jako niemożli- 

lamowa milimetr 60 gr. W: N-rach 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

drożej. 

  

 Ronstytucja 3 maja I wnloseh Klubu Bezpartyjnego 
w sprawie zmiany Konstytucji 17 marca 

'Nie ulega już dzisiaj wątpliwości, 
że pierwszy Sejm Konstytucyjny 
uchwalając ustawę z 29. IV. 1919 r. 
o święcie narodowem Trzeciego Maja 
kierował się wyłącznie sentymentem 
i względami na tradycje Polski po- 
rozbiorowej, daleki zaś był od trakto- 
wania ustawy rządowej z 3 maja 

swobodnego uznania, obsadzenia urzędów 
cywilnych i wojskowych sobie zasłużonych, 
zwierzchnią władzę nad „siłą zbrojną naro- 
dową”, najwyższe dowództwo nad armją 
podczas wojny, względnie nominację wo- 
dzów, oraz „patentowanie oficerów*, 

ale także 

prawo zwoływania Izb ustawodawczych 

Aa : A I ny te miałyby pozostać w związku z we do przyjęcia. Dzienniki nacjonalistyczne mówią o usiłowaniach aljanckich 1791 r. jako testamentu wielkiego "a a ai nadzwyczajne, prze- 
dzieńskiej PY ) zamachem na premjera Woldemarasa. wprowadzenia Niemcow w bląd. „Berliner Tageblatt“ nazywa projekty wie- Narodu, który w przededniu utrace- ai a aaa aka ODW 

: ` rzycieli niejasnemi, a żądania ich niemożliwemi do przyjęcia, podkreśla nia egzystencji polityczneį zdoby! się nominację biskupów i senatorów, a więc ca- 
go s Umowa została rozwiązana z po- 

wodu niedotrzymania przez Spółkę 
zasadniczych warunków płatności wo- 
bec Skarbu Państwa oraz wobec prze- 
lewania swych praw i obowiązków na 
rzecz innych firm. 

Zjazd działaczy samorządowych 

WARSZAWA, 23. V. (tel. wł.Słowa) 
Bezpartyjny Biok Współpracy z Rzą- 
dem zwołał na dzień 26 b. 'm. do 
Warszawy zjazd działaczy samorzą- 
dowych. Na porządku dziennym znaj- 
dują się reieraty: Prezesa posła Wa- 
lerego Sławka, dalej posła b. wicemi- 
nistra Spraw Wewnętrznych dr. Jaro- 
szyńskiego pod tytułem „Samorząd a 
Państwo” oraz szereg innych  reiera- 
tów fachowych. 

Kpt. Worbickas ciężko chory 
KOWNO, 23 V. Pat. Pisma dono- 

szą, że stan zdrowia ciężko rannego 

kapitana Werbickasa pogorszył się. 

Zwiększyła się gorączka. „Lietuvos 

Aidas“ zaznacza jednak, že--zdaniem 

lekarzy—życiu Werbickasa nie zagra- 

ża niebezpieczeństwo. 

Giarzka 1 „pleczkajisowcami* na 
granicy 

Na odcinku granicznym w 
powiecie Swięciańskim doszło 
wczoraj o godz. 11-ej wieczorem 
do utarczki pomiędzy patrolem 
straży granicznej litewskiej w 
sile 3 osób a dwoma członkami 
organizacji Pleczkajtisa w czasie 

jednak, że żądania te nie są ultymatywne i że wobec tego będą musiały 
doprowadzić do nowych rokowań, zakończenia których trudno przewidzieć. 

Nowy kontrrewolucyjny spisek w Rosji 
Wykonanie wyroków Śmierci 

MOSKWA, 23,V. PAT. Główny urząd polityczny ogłosił komunikat o wykryciu 
organizacyi kontrrewolucyjnych w ie transportów kolejowych oraz, w przemy- 
śle wydobywania złota i platyny. Organizacje te dążyły do obalenia ustroju sowieckiego 
przez dezorganizację i sabotaż oraz przy pomocy interwencji zagranicy. Kierownikami 
pierwszej z tych organizacyj byli von Meck, b. prezes dyrekcji i główny akcjonarjusz 
prywatnej linji kolejowej Moskwa—Kazań i niejaki Weliczko, b. kierownik 
carskiego sztabu generalnego, który zajmował w ostatnich czasach poważne stanowisko 
w komisarjacie komunikacji. Przywódcą drugiej organizacji był Palczyński, b. zastępca 
ministra przemysłu i handlu w rządzie Kiereńskiego, a ostatnio profesor instytutu w 
Leningradzie. Wszyscy ci trzej oskarżeni skazani zostali w. dniu 22 maja na karę Śmier- 
ci. Wyrok został wykonany. Inni współoskarżeni skazani zostali na karę więzienia. 

Konsulat polski w Eharkowie obrzucony kamieniami 
Rząd sowiecki wyraził ubolewanie z powodu przykrego 

incydentu 

na dokonanie doniosłego dzieła prze- 
budowy Od podstaw ustroju Państwa 
Polskiego. 

Nie ulega również wątpliwości, że 
zaszczytny tytuł wykonawców testa- 
mentu wielkich praojców przyszły hi- 
storyk Polski współczesnej przyzna 
nie twórcom ustawy konstytucyjnej z 
17 marca 1921 r., ałe jedynemu god- 
nemu tego miana statyście odrodzo- 
nego Państwa Polskiego—Marszałko- 
wi Józefowi Piłsudskiemu [i wykony- 
wującym Jego zamierzenia członkom 
Klubu Bezpartyjnego, * którzy złożyli 
w drugim z kolei Sejmie Konstytucyj- 
nym Polski odrodzonej wniosek w 
sprawie zmiany Konstytucji 17 marca, 
nawiązujący zerwaną przez 124-letnią 
niewolę więź historyczną pomiędzy 
koncepcjami ustrojowemi Polski ostat- 
niego ćwierćwiecza XVIII stulecia, a 

li Senatu prawo  ułaskawiania 
przestępców na Śmierć skazanych byle nie 
za „Crimina status“, prowadzenie „tymcza- 
sowych z zagranicą negocjacyj“ Zz obowiąz- 
kiem jednak przedstawienia Sejmowi do 
„ostatnecznej ratyfikacji" — „traktatow“ i 
wszelkich „aktów dyplomatycznych”, wresz- 
cie prawo inicjatywy ustawodawczej i za- 
łatwianie „tymczasowych i potocznych dla 
bezpieczeństwa i spokojności kraju wynika- 
jących potrzeb innemi słowy wydawanie 
tymczasowych zarządzeń w przerwach po- 
między sesjami seįmowemi z obowiązkiem 
przedstawienia ich najbliższemu „zgromadze 
niu sejmowemu'* zastrzegając przytem, że 
wyłączną prerogatywą Sejmu będzie nakła- 
danie podatków i poborów „pod jakimkol- 
wiek imieniem”, zaciąganie długów publicz- 
nych, dokonywanie „rozkładu dochodów 
skarbowych”, oraz wydawanie wojny i sta- 
nowienie praw konstytucyjnych, cywilnych i 
karnych). 

Podobnie nadrzędne stanowisko 
Głowy Państwa w stosunku do in- 
nych organów władzy określa .wnio- 

Polsko ‹ Rumuńska  konierencja przekraczania przez nich granicy : - — koncepcjami ustrojowemi Polski współ- < : " 
Kospodarcza z Polski do Litwy. Patrol litew- WARSZAWA, 23,V. PAT. Prasa berlińska w telegramach z Moskwy donosi o  czesnej. : z Bezpartyjnego, stano 

ski oddał kilka strzałów w na- "zękomym o ow a si dm ay ES Paz > A Niema też bardziej mylnego po- ; 
W końcu maja r.b. rozpocząć się ma stępstwie czego wywiązała się osi В. Ag OY a aa glądu nad ten, któremu p. poseł Prezydent Rzplitej jest „przedstawicie- 

w Bukareszcie polsko-rumuńska konferen- 
cja gospodarcza. Ze strony Polski udział 
w niej weźmie Wiceminister Przemysłu i 
Handlu p. Doleżal. Przedmiotem obrad bę- 
dą m. i. sprawy tranzytu od Gdańska do 
Galącu przez Polskę i Rumunję, urządze- 
nie wolnej strety polskiej w porcie Galącu, 
ewentualnie Konstancy, rewizji umowy 
handlowej polsko-rumuńskiej, zawarcie u- 
mowy o dostarcząniu przez fabrykę w 
Chorzowie nawozów sztucznych rumunskie- latu p. Eugenjusza Szostaka jechał otwartym samochodem urzędowym przez jedną Z Wystarczy poprostu porównać pań ł i M 

ini: i i boku niewielki kamień, który u ł w skroń p. Szpstaka. ać Państwa, według Konstytucji 3 maja, 
mu ministerstwu rolnictwa Nydze, ulie Charkowa, rzucono z boku niewi „ który morzna я natychmiast teksty ustawy rządowej z 3 maja njewątpliwie dużo skromniejszy, jeże- 

Sprawa budynków dyrekcji ka- 
lejowej w Ghelmie 

W związku z notatkami jakie ukazują 
się od pewnego czasu w prasie codziennej 
i dotyczą budowy gmachów dyrekcji ko- 
Jejowej w Chełmie, Ministerstwo komuni- 
kacji podaje do wiadomości, iż p. minister . 
komunikacji, niezaleźnie od dochodzenia, 
prowadzonego przez Ministerstwo ,komuni- 
kacji, przesłał na ręce p. ministra sprawie- 
dliwości opis ilustrujący przebieg budowy 
gmachów dyrekcyjnych w Chełmie od 
chwili przetargu do chwili obecnej. Przy- la. Mi Е 
czyni ło się niewątpliwie do wszechstron- kiego króla. Między inn. uchwalono > : dziów, wskazanych w ustawach, jest zwierz- | 

niejszego zbadania lej sprawy, zwłaszcza, podczas pobytu szwedzkiego króla w Król Amanullah uciekł do Indji. PA: chnikiem sil zbrojnych: Państwa, mianuje i 
że p. minister komunikacji przesyłając ,pis- Rewlu urządzić defiladę wojsk. Deti- ы 1 "Obie, kduštytuoje, uchwalone СОН бе‚пЁіаірего Ёрзреі‹жа‘ sit zbroj- 

Biuro Wolifa donosi, že król Amanullah przybył dziś o . , nych, bezpośrednio sobie podległego, mia- mo do p. ministra sprawiedliwości, załą- 
-4.czył prośbę o wyrażenie opinji w sprawie 

chełmskiej, ewent. o wydanie odpowiednich 
zarządzeń. 

Nieprawdziwe pogłoski 0 usfą- 
- pieniu min. Kwiatkowskiego 

WARSZAWA, 23—V. PAT. W niektó- 
rych dziennikach pojawiła się wiadomość o 
rzekomo mającej nastąpić zmianie na sta- 
nowisku ministra przemysłu i handlu. Pol- 
ska Agencja Telegraficzna upoważniona jest 
do oświadczenia, że wiadomość ta jest zu- 
pełnie nieprawdziwa i pozbawiona wszel- 
kich podstaw. 

strzelanina z obu stron. Obaj 
nielegalnie przekraczający grani- 
cę zawrócili i zbiegli na teren 
polski. Nie zostało dotąd usta- 
lone, czy w czasie wymiany strza- 
łów został ktoś ranny. 

Wizyta angielskiej eskadry w Rewin i 

Z Rewla donoszą: W roku bieżą- 
cym, jak i za łat ubiegłych zapowie- 
dziane są wizyty w Rewlu kilku 
eskadr zagranicznych. Eskadra angiel- 
ska przybędzie prawdopodobnie do 
Rewla w końcu czerwca i zwiećzi 
również Rygę i Libawę. 

pmyjmie szwedzkiego króla 
Z Rewla donoszą: Przedwczoraj u 

głowy państwa odbyła się tnarada w 
sprawie ceremonjału przyjęcia szwedz- 

lada swemi rozmiarami, ma przewyż- 
szyć wszystkie, jakie dotychczas były 
w Estonji. "Wielką defiladę urządzi 
również korpus samoobrony. W uro- 
czystościach z powodu przyjazdu kró- 
la wezmą udział rząd, parlament, 
magistrat i rada miejska Rewla, jak 
też i przedstawiciele licznych organi- 
zacyj kulturalnych. Zostanie wydany 
specjalny album w językach estoń- 
skim i szwedzkim. Według obiegają- 
cych pogłosek, szwedzkiemu królowi 
będzie towarzyszył minister spraw 
zagranicznych. 

  

Charkowa, przyczem jeden. z kamieni zranić miał w skroń sekretańza konsulatu p. Szo+ 
staka. — W związku z temi doniesieniami prasa beriińska zapowiada, że incyndent ten 
pociągnie za sobą konsekwencje dyplomatyczne. Dzienniki niemieckie podkreślają 
przy tej okazji rzekome ponowne napięcie w stosunkach polsko.sowieckich w związku 
z obniżeniem kary przez sąd polski Wojciechowskiemu i z przemówieniem  Rykowa, 
które niemiecka prasa nacjonalistyczna nazywa groźbą i ostrzeżeniem pod adresem 
Polski. — W związku z powyższem doniesieniem prasy niemieckiej Polska Agencja 
Telegraficzna dowiaduje się co następuje: 

Dnia 15 maja r. b. w południe, gdy kierowaik polskiego konsulatu generalnego 

w Charkowie radca legacyjny p. Adam Stebłowski w towarzystwie sekretarza konsu- 

o tym konsulat generalny Rzeczypospolitej P d 
pełnomocnika konsulatu ludowego spraw a zna w. Charkowie, w następstwie 

czego pełniący. obowiązki pełnomocnika p. Kulik wyraził p. radcy legacyjremu Ste- 
błowskiemu ubolewanie, następnie zaś tegoż dnia zjawili się w Konsulacie generalnym 

dwaj przedstawiciele miejscowej władzy administracyjnej, wyrpżając ze swej strony 
ubolewanie z powodu wypadku. Dnia 17 b. m. pełnomocnik komisarjatu Midowego 

spraw zagranicznych w Charkowie potwierdził na piśmie wyrazy swego ubolewania 
z powodu wypadku i zawiadomił, że jaka 'wirnego ujęto pozostającego bez, fopieki 
13 letniego Aleksandra Bołdyrjewa. Równocześnie w pismie tem pełnomocnik komisarja- 
tu ludowego spraw icznych zawiadamia, iż wobec tego, że na podstawie art. 35 
kodeksu karnego U.S.S.R., w stosunku do Bołdyrjewa, jako niepełnoletniego. docho- 
dzenie karne nie może być zastosowane, Bołdycjew przesłany został w drodze admini- 
stracyjnej do domu poprawy. . i 

Kierownik Konsulatu generalnego p. radca legacyjny Stebłowski uzrał 
powyższego sprawę za -wyczerpaną. 

wobec 

BERLIN, 23 V. PAT. [ že . 
godz. 1 w poludnie w towarzystwie królowej Suraji i swego brata Inayatullaha nie- 
spodziewanie do miejscowości Tschaman w lndjach Brytyjskich w pobliżu ZE 
afgańskiej. „derliner Tageblątt* uważa tę wiadomość za dowód, że król Amanulla 
uciekł z Afganistanu na terytorium brytyjskie widocznie wskutek ostatnich klęsk, 
poniesionych w walce z Habibullahem. 

We Francji nie będzie marszałków. 
PARYŻ, 23 V. PAT. Rada «ninistrów wypowiedziała się za złożeniem 

projektu, odnoszącego się do pierwszej pożyczki 3 miljardów na korzyść nie- 
których kolonji. Na tem samem posiedzeniu rada ministrów postanowiła wy- 

gaśnięcie tytułu marszałka, który nie będzie już w przyszłości nadawany. 

НАЫО 

Wasilius skazany na karę Śmierci 

Stroński daje wyraz w swym artykule 
o „Duchu Konstytucji 3 maja wobec 
niektórych dążeń dzisiejszych”, jakoby 
„pomiędzy duchem i podstawami Kon- 
Stytucji 3 maja, a duchem i podsta- 
wami wniosku i stanowiska ustrojo- 
wego Klubu Bezpartyjnego było „za- 
sadnicze i stanowcze przeciwieństwo". 

1791 r. i ustaw z nią organicznie 
związanych z tekstem wniosku Klubu” 
Bezpartyjnego, aby wykazać, że u 
podstaw reform ustrojowych, doko- 
nanych przez twórców Konstytucji 
3 maja pod hasłem, iż „żaden rząd 
(ustrój) najdoskonalszy bez dzielnej 
(silnej) władzy stać nie może”, a „do- 
Świadczenie nauczyło, że zaniedbanie 
tej części rządu nieszczęściami napeł- 
niło Polskę*, tkwią te same dążenia, 
którym niezawsze tylko ten sam co 
do formy daje wyraz wniosek Klubu 

przez Sejm czteroletni i proponowana 
przez Klub Bezpartyjny oparte są na 
tej samej zasadzie, że każda władza 
w Państwie winna mieć swe źródło w 
Narodzie. 

Zasadę powyższą *zarówno Kon- 
stytucja 3 maja, jak wniosek Klubu 

Bezpartyjnego formułują w tych sa- 
mych nieomal wyrażeniach. 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli Narodu* głosi 
art. V ustawy rządowej z dn. 3 maja ł701 r. 

„Źródłem władzy w. Rzeczypospolitej 
Polskiej jest Naród" — opiewa art. II wnio- 
sku Klubu Bezpartyjnego. 

lem najwyższej władzy w Państwie Pol- 
skiem“ (art. II) : 

obdarzając go przywilejem nieod- 
powiedzialności, ale tylko za „czyn- 
ności urzędowe“ (art. XVII), , oraz 
przyznając mu zakres uprawnień w 
niektórych tylko szczegółach odbiega- 
jący od zakresu uprawnień Głowy 

li chodzi o wpływ Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej na skład personałny przed=- 
Stawicielstwa narodowego, . natomiast 
szerszy, jeżeli chodzi o kompetencje 
Prezydenta Rzeczypospolitej w zakre- 
sie ustawodawstwa i prawa ułaska- 
wiania przestępców. W myśl więc art. 
IX—XVI i innych wniosku Klubu Bez- 
partyjnego, Prezydent Rzeczypospoli- 
tej nietylko ' 

mianuje i odwołuje Prezesa Rady Mini- 
strów i ministrów, obsadza urzędy cywiłne 
i wojskowe sobie zastrzeżone, mianuje sę- 

nuje i zwalnia oficzeerów wszelkich stopni, 
oraz wyznacza na wypadek wojny Naczel- 
nego wodza sł zbrojnych, 

ale także 

zwołuje lzby ustawodawcze na sesje 
zwyczajne i nadzwyczajne, rozwiązuje je po 
upływie czasu, na który zostały wyzn: 1CZ0- 
ne, oraz może je rozwiązać również ei 
upływem tgo czasu, ałe tylko raz jeden z te-- 
go samego powodu, mianuje 1,3 ustawowe- 
go składu Senatu, rozstrzyga 0 ważności 
wyborów zaprottestowanych, ma prawo uła- 
skawiania poszczególnych przestępców przed 
i po prawomocnem rozstrzygnięciu sprawy, 
byle nie ministrów, postawionych przez Sejm 
w stan oskarżenia, zawiera i ratyfikuje umo- 
wy z innemi państwami, ałe tylko za zgo- 

i BERLIN, 23 V. Pat. Biuro Wolifa donosi z Kowna, że stu- Kalės erai OSA ® wii Bo 
: 2 ja powyższej zasady da przedstawicielstwa narodowego, wyrażo- 

r W а. 3 : P. P. 5. i P. P. S. dent Wasilius przyznał się do udziału w zamachu na Woldem jest przepis art. VII _ Konstytucji WO AD je ana 

  

  

_ Tak jak Europe Nouvelle zamieszczamy 
tlenia nastrojów politycznych różnych krajów. 1 
przedstawia przestraszoną P. P. $., która powiada do szlachcica kontuszowca: „Pa- 

nie, gdzie pan idzie, 

  
rzecież zawsze Pan u nas kupował". 

karykatury róźnych pism dla oświe- 

Karykatura powyższa bolszewicka 

(Nie trzeba dodawać, że 

wyraz „pan* jest napisany popolsku w rosyjskim tekście i nadaje to całemu frazesowi 
odcień specjalny)—ta karykatura powyższa dowodzi 
P. P. S.—starą i P. P. S—nową. 

tylko, że bolszewicy nielubią i 

' odegrała hymn narodowy, 

rasa, wymieniając równocześnie nazwiska kilku uczestników, or 

dzy innemi podając studenta Kudelisa, jako właściwego, inspi- 

ratora zamachu. Wczoraj sąd wojenny skazał Wasiliusa na karę 
mierci. 

Wielka afera poborowa w Toruniu 
Liczne aresztowania w wielu miastach Polski 

TORUŃ, 23.V. PAT. Wojskowe władze śledcze D.O.K. w Toruniu wpadły 
na trop i wykryły szeroko zorganizowaną akcję przemycania osób w wieku po- 
borowym zagranicę z fałszywym paszportem. W związku z powyższem w dniu 
21 i 22 b. m. aresztowano cały szereg osób w Tczewie, Warszawie, Łodzi. Lubli- 
nie i Tomaszowie Lubelskim. Na czele tej zorganizowanej szajki stał areszto- 
wany w Warszawie Bajgelman oraz jego syn Elimenes Dajgelman, aresztowany 
w Tczewie, który pełnił rolę łącznika między poszczególnemi miastami į za- 
łatwiał ostatecznie formalności przy przemycaniu osób w wieku poborowym 
zagranicę. Do obecnej chwili jest aresztowanych kilkanaście osób, porżnie 
żydów, przy których znaleziono fałszywe paszporty, książeczki. wojskowe, wizy 
na wyjazd zagranicę i znaczne kwoty w walutach obcych. 

I I IIA I T ECCE RZECZOWO 03 

Odjazd Marszałka Piłsudskiego z Wilna 
Wczoraj opuścił Wilno po kilkudniowym tu pobycie Marszałek Józef 

Piłsudski. Po spożyciu Śniadania w gronie najbliższych, p. Marszałek wy- 

jechał z Pałacu Reprezentacyjnego. Samochód dostojnego gościa był eskor- 

towany przez szwadron 4 pułku ułanów. W chwili przybycia Marszałka 

Piłsudskiego na dworzec kolejowy, ustawiona wpobliżu orkiestra ułańska 
a zebrana licznie, mimo wczesnej pory, publicz- 

ność zgotowała spontaniczną owację. Wchodzącego na dworzec Marszałka 

spotkali przybyli pożegnać go: marszałek Senatu Szymański, który wręczył 

"przywiezione z Paryża specjalnie dla Marszałka Piłsudskiego trzy dzieła w 

języku francuskim o Ad. Mickiewiczu, prezydjum miasta Wilna, generalicja, 

dowódcy dywizyj, pułków i innych jednostek wojskowych, reprezentanci 
USB., przedstawiciele władz administracyjnych, sądowych, społecznych, ko- 
lejowych i wiele innych. Po wyjściu na peron przy dźwiękach hymnu па- 
rodowego p. Marszałek odebrał raport od dowódcy kompanji honorowej 
1 p. p. Leg., która ustawiła się przed wagonem p. Marszałka wraz ze 
sztandarem i orkiestrą, poczem pożegnawszy się z obecnymi wsiadł do 

wagonu doczepionego do pociągu zdążającego do Warszawy. O godzinie 

9 m. 30 pociąg wiozący p. Marszałka ruszył w drogę żegnany marszem 

Pierwszej Brygady i okrzykami zebranej publiczności, 

3 maja, stanowiący, że 

A polski będzie „elekcyjnym przez 
familje', oraz zachowujący „przy Narodzie 
wrazie bezpotomnej śmierci króla „prawo 
żadnej preskrypcji podpadać nie mogące, 

wybrania do tronu drugiego domu”. 

Konsekwencją tejże zasady jest 

przepis art. Il wniosku Klubu 
Bezpartyjnego, stanowiący, że 

Prezydenta Rzplitej wybiera *° ma lat 

siedem Naród, z pośród dwuch kandydatów, 

jednego, wskazanego przez większość Izb 

ustawodawczych, połączonych w Zgroma- 

dzenie Narodowe, drugiego — przez ustępu- 
jącego Prezydenta Rzplitej. 

2. Obie konstytucje, uchwalona przez 
"Sejm czteroletni i proponowana przez 
Klub Bezpartyjny, oparte są na zasa- 
dzie, że Głowie Państwa winien być 
nadany charakter czynnika nadrzędne- 
go w stosunku do innych organów 

władzy, rozstrzygającego samodzielnie 
sprawy Państwa. 

Nie jest więc Król, według Kon- 

stytucjj 3 maja, jakby to się z jej 

art. V wydawać mogło, wyłącznie pia- 
stunem „najwyższej władzy wykonaw* 

czej”. 
ke stanowisko nadrzędne w sto- 

sunku do innych organów Państwa 

określają art, VI i VII ustawy rządo- 
wej z 3 maja 1791 r., stanowiące, że 

Król „ojcem i głową Narodu być powi- 
nien*, a „wszystkie akta publiczne, trybuna- 
ły, sądy, magistratury, monety, stemple, pod 
krółewskiem powinny iść imieniem", 

obdarzające króla przywilejem zu- 
pełnej nieodpowiedzialności i przyzna: 
jące mu nietylko 

prawo powoływania ministrów do Stra- 
ży t. j. Rządu na dwa lata według swego 

które stale obciążają Państwo pod względem 
finansowym, albo zawierają przepisy praw- 
ne obowiązujące obywateli, a także przymie- 
rza i umowy, któreby wprowadzały zmianę 
granic Państwa, wreszcie ma prawo inicjaty- 
wy ustawodawczej, veta zawieszającego, 
(które. Konstytucja 3 maja nadała nie Gło- 
wie Państwa, a Senatowi), oraz wydaje de- 
krety z mocą ustawy w czasie, gdy Sejm 
jest rozwiązany, a wrazie konieczności pań- 
Stwowej także i w czasie pomiędzy sesjami 
sejmowemi z obowiązkiem złożenia tych de- 
kretów Sejmowi w ciągu dni 14 po najbliż- 
szem posiedzeniu Sejmu, z tem jednak za- 
strzeżeniem, że dekrety, wydawane bez upo- 
ważnienia Izb ustawodawczych, nie mogą 
dotyczyć Konstytucji i szeregu dziedzin usta- 
wodawstwa, w szczególności nie mogą 
zmieniać budżetu, ani systemu monetarnego, 
nakładać nowe podatki i podwyższać obo- 
wiązujące stawiki podatkowe więcej jak o 
10 proc., ustanawiać nowe monopole, zby- | 
wać ani obciążać nieruchomy majątek pań- 
stwowy oraz zaciągać pożyczki państwowe 
z wyjątkiem inwestystyjnych, wkońcu Pre- 
zydent Rzplitej nie może wypowiadać wojny 
i zawierać pokoju bez uprzedniej zgody 
Sejmu. 

‚ Konsekwencją zasady, podkreśla- 
jącej samoistne znaczenie Głowy Pań- 
Stwa, są przepisy art. VI i VII Kon- : 
stytucji 3 maja, nadające Rządowi, 
nazwanemu Strażą albo Radą królew- 
ską, wobec króla, który mu przewod- 
niczył, charakter wyłącznie ciała do- 
radczego, niewiążącego króla żadną 
uchwałą, byle tylko jeden z ministrów 
kontrasygnował jego zarządzenia, oraz 
zapewniające królowi nietylko, jako 
przewodniczącemu Senatu, bezpośred- 

„ni stosunek do przedstawicielstwa na: 
rodowego, ale także niezależność w 
obsadzaniu naczelnych stanowisk w 
Państwie przez zwolnienie od kontra | 

Dalszy ciąg na stronie 2-iej 

   
     



'Początek na stronie I-ej 

sygnaty aktów króla, dotyczących po- 
woływania ministrów do Straży tj. do 
Rządu. 

Konsekwencją tejże zasady są 
przepisy art. XLII i XLI wniosku 
Klubu Bezpartyjnego, stanowiące, że 

Rada Ministrów i poszczególni ministro 
wie są odpowiedzialni przed Prezydentem 
Rrzplitej za swą działalność, 

oraz zwalniające od kontrasygnaty 
akty Prezydenta Rzeczypospolitej, wy- 
kraczające poza zakres administracji, 
a w szczególności akty nominacji na 
naczelne stanowiska w Państwie (Pre- 
zesa Rady Ministrów, Generalnego 
Inspektora sił zbrojnych, Prezesa Naj- 
wyższej Izby Kontroli, Prezesa i człon- 
ków Trybunału Stanu), oraz orędzia 
i wszelkie akty, dotyczące lzb ustawo- 
dawczych. 

3. Obie konstytucje, uchwalona 
przez Sejm czteroletni i proponowana 
przez Klub Bezpartyjny, oparte są na 
zasadzie, że kierowanie Państwem 
winno być oddane w rece trzech 
współpracujących ze sobą czynników: 
Głowy Państwa, Rządu i reprezentacji 
społeczeństwa, a niewyłącznie w ręce 
tej ostatniej. 

Obie tedy konstytucje zachowują 
ustrój parlamentarny, pomimo, iż 
ustrój ten, wytworzony w Polsce w 
drodze wiekowych procesów  histo- 
rycznych, biorący swój początek z 
wieców, zwoływanych w wieku XIII 
i XIV przez książąt dzielnicowych, a 
ukształtowany ostatecznie w końcu 
XV stulecia, przybrał w  ostatniem 
stuleciu Polski przedrozbiorowej, po- 
dobnie zresztą, jak w pierwszych la- 
tach Polski odrodzonej, formy wręcz 

- karykaturalne. 
Jednocześnie obie konstytucje dążą, 

w myśl zasady, powyżej przytoczonej, 
do sprowadzenia roli przedstawiciel- 
stwa naradowego do ram jego wła- 
ściwych kompetencyj i uczynienia zeń 
ciała, zdolnego do spełniania swych 
licznych i doniosłych żądań w har- 
monji współpracy z władzą wykonaw- 
czą. W tym celu obie konstytucje, 
nie naruszając zasadniczych upraw- 
nień przedstawicielstwa narodowego: 

a) utrzymują system dwuizbowy, 
aczkolwiek nie w jego postaci klasy- 
cznej z ograniczeniem bowiem roli 
Senatu do czynnika, „zapobiegającego 
jedynie zbyt pośpiesznemu uchwala- 
niu niedość dojrzałych projektów 
ustaw, oraz poprawiającego błędy, 
popełnione przez lzbę poselską, 

b) określają Ściśle terminy trwa- 
nia zwyczajnych sesyj sejmowych, 
oraz uzależniają w drugim stopniu 
od roli głowy Państwa zwoływanie 
Izb ustawodawczych na sesje nadzwy- 
czajne, ograniczając jednocześnie przed- 
miot obrad na tych sesjach w zasa- 
dzie do spraw, dla których Izby zo- 
stały zebrane; 

c) porządkują tryb zgłaszania i 
uchwalania wniosków rządowych i 
poselskich, starając się zapobiec za- 
przątaniu uwagi Sejmu niedostatecz- 
nie przemyślanemi projektami ustaw i 
utrudniania mu w ten sposób zala- 
twiania spraw nieraz pierwszorzędnej 
wagi dla bytu Państwa; 

/d) nadają Sejmówi prawo pocią- 
gania ministrów nietylko do odpowie- 
dzialności karnej, ale i politycznej, 
chroniąc zarazem Państwo od zbyt 
częstych przesileń gabinetowych przez 
utrudnienie obalania ministrów wiek- 
szościom przypadkowym, niezdolnym 
do objęcia władzy w swe ręce; 

e) sprowadzają do właściwej miary 
prawa osobiste członków Izb ustawo- 
dawczych. 

"Według zatem art. VI ustawy rzą- 
dowej z 3 maja 1791 r.; 

Sejm, czyli Stany zgromadzone dzielą 
się na dwie Izby: Izbę poselską, wybieraną 
ma dwa lata, w składzie 204 posłów i 24 
plenipotentów miejskich bez prawa głosu 
stanowczego, oraz Izbę senatorską, w skła- 
dzie 102 senatorów i 30 biskupów i mini- 
strów (niezawsze jednak z głosem stanow- 
czym), przyczem „wszystkie* projekty” są 
„najpierwej decydowane“ w Izbie poselskiej, 
skąd, po ich uchwaleniu, winny być „na- 
tychmiast przesłane do Senatu*, poczem 
dalszy tryb ich rozpatrywania zależy od 
tego, czy są to „prawa ogólne", obejmujące 
prawa konstytucyjne, cywilne i karne, oraz 
podatki wieczyste, czy też „uchwały sejmo- 
we, dotyczące „poborów doczesnych”, sy- 
stemu monetarnego, zaciąnia długów  pu- 
blicznych, nobilitacyj i innych odznaczeń, 
budżetu, wypowiadania wojny i zawięrania 
pokoju, ostatecznej ratyfikacji umów  mię- 
dzynarodowych, oraz „kwitowania  magi- 
stratur wykonywanych”. 

Pierwsze, t. j. „prawo ogólne”, są roz- 
patrywane następnie przez sam Senat, który 
może je przyjąć, lub „wstrzymać do dalszej 
Narodu deliberacji'. „Prawo ogólne* „za- 
wieszóne* przez senat może być uchwalone 
ponownie przez Izbę Poselską tylko na na- 
stępnej kadencji, (po dwuch latach i nowych 
wyborach), poczem już przez senat odrzuco- 
ne być nie może. Natomiast drugie, t. j. 
„Uchwały sejmowe są rozpatrywane następ- 
nie nie przez sam Senat, ale przez Izby 
połączone, które je bądź uchwalają, bądź 
odrzucają ostatecznie (w tym wypadku 
zatem Senat także nie jest postawiony na 
równi z lzbą poselską, rozporządzającą do 
tego w lzbach połączonych 3,5 głosów). 

Podobnie znacznie ogranicza kom- 
petencje Senatu w zakresie ustawo- 
dawstwa wniosek . Klubu Bezpartyjne- 
go, poinimo, że przewiduje — оп гбм- 
nież podział przedstawicielstwa naro- 
dowego na dwie Izby: Sejm, w skła- 
dzie określanym przez [ordynację wy- 
borczą (obecnie 444 posłów) i Senat 
w składzie 150 senatorow.: : 

W. myśl więc art. XLVIII i LI 
wniosku Klubu Bezpartyjnego 

„wszystkie projekty ustaw są najpierw 
rozważane przez Izbę poselską, skąd, po ich 
uchwalaniu, winny być przekazane do roz- 
patrzenia Senatowi, który może je albo 

' przyjąć bez zmian, albo zapowiedzieć Sej- 
mowi w ciągu dni 30 od otrzymania proje- 
ktu podniesienie zarzutów, poczem najdalej 
w ciągu następnych 30 dni zwrócić projekt 
Sejmowi z uchwałą, odrzucającą projekt w 

całości, albo zawierającą proponowane zmia- 
ny. Jeżeli Senat nie zachowa powyższych 
terminów, albo jeżeli Sejm zmieniony, albo 
odrzucony projekt ustawy przyjmie ponow- 
nie w tem samem brzmieniu większością 
3,5 głosów, (projekt staje się prawem „kon- 
stytucyjnie uchwalonem“, upada zaś, jeżeli 
Sejm proponowanych przez Senat zmian nie 
przyjmie większością głosów, łub nie odrzuci 
większością 3,5 głosów. 

Zgodnie z art. VI, ustawy rządo- 
wej z 3 maja 1791 įr. Sejm winien 
być zwoływany co dwa lata na sesję 
zwyczajną, czas trwania której prawo 
o sejmach z dn. 12 i 16 maja 1791 
r. Oznacza na 70 dni, nie licząc Świąt, 
z tem, że może ono įbyč  przedłużo- 
ne do 100 dni (blisko 4 miesięcy), 
określając jednocześnie $bardzo  dro- 
biazgowo, ile dni ma zajmować  każ- 
de stadjum Sejmu, kiedy jakie stad- 
jum przypada i t. d. Pozatem w „na- 
głych potrzebach“ Król może zwołać 
Sejm na seję nadzwyczajną, ale tylko 
dla obrad nad sprawami, dla których 
Sejm został zebrany, przyczem uch- 
wały, zapadłe na sesjach nadzwyczaj- 
nych mają moc tymczasową aż do 
najbliższej sesji zwyczajnej, :na której 
winny być ;zpotwierdzone. Wypadki, 
kiedy Król obowiązany jest zwołać 
sesję nadzwyczają, określa wyczerpu- 
jąco art. VII Konstytucji 3 maja. 

Są one następujące (cytuję dosło- 
wnie według tekstu); 

„l-mo w gwałtownej potrzebie do pra- 
wa narodów się ściągającej, a szczególniej 
w przypadku wojny ościennej; 2-do w przy- 
padku wewnętrznego zamieszania, grożące- 
go rewolucją kraju lub kolizją pomiędzy 
magistraturami; 3-tio w widocznem 'pow- 
szechnego głodu niebezpieczeństwie;  4-to 
w osierociałym stanie Ojczyzny przez śmierć 
Króla lub w niebezpiecznej jego chorobie 
(w tym ostatnim wypadku sesję zwołuje 
marszałek Sejmu). 

Podobnie tylko oczywiście mniej 
rygorystycznie- reguluje wniosek Klu- 
bu Bezpartyjnego czas trwania bud- 
żetowych sesyj sejmowych oraz $рга- 
wę sesyj nadzwyczajnych, uzaležnia- 
jąc zwoływanie Sejmu na te ostatnie 
nietylko od woli Głowy Państwa i 
wypadków, Ściśle w ustawie Oznaczo- 
nych, ale i od woli większości Sejmu. 

W myśl więc art. XXXII wniosku 
Klubu Bezpartyjnego 

Sejm powinien być zwołany na pierwsze 
posiedzenie w czwarty wtorek po dniu wy- 
borów i corocznie najpóźniej w listopadzie 
na sesję zwyczajną. 

Czas trwania sesji budżetowej Izb 
ustawodawczych art. LVI tegoż wnio- 
sku oznacza w przybliżeniu na 3 
miesiące, jeżeli Senat przyjmie projekt 
budżetu w brzmieniu  uchwalonem 
przez Sejm, zaś za 4 miesiące, jeżeli 
zaproponuje doń zmiany, określając 
jednocześnie Ściśle, ile czasu ma zaj- 
mować rozpatrywanie budżetu jw Sej- 
mie, ile w Senacie i ile ;ponownie w 
Sejmie. | 

Pozatem, zgodnie z przytoczonym 
wyżej art, XXXIII 

Prezydent Rzplitej może, według swego 
uznania, a na pisemne żądanie połowy usta- 
wowej posłów musi zwołać Izby ustawodaw- 
cze na sesję nadzwyczajną dla obrad nad 
sprawami, wymienionemi w zarządzeniu o 
zwołaniu sesji nadzwyczajnej, oraz nad pro- 
jektami ustaw nagłych. 

Wypadki, kiedy ponadto  lzby 
ustawodawcze muszą być zwołane, 
określa Konstytucja, proponowana 
przez Klub Bezpartyjny, jak  nastę- 
puje: 

a) wrazie wojny, gdy grozi wybuch 
wojny, jakoteż wrazie rozruchów wewnętrz- 
nych lub rozległych knowań o charakterze 
zdrady stanu, zagrażających Konstytucji 
Państwa, albo bezpieczeństwu obywateli i 
w związku z tem zachodzi konieczność za- 
rządzenia stanu wyjątkowego i czasowego 
zawieszenia niektórych swobód  obywatel- 
skich; 

b) wrazie, gdy Prezydent Rzplitej nie 
może sprawować urzędu oraz wrazie opróż- 
nienia urzędu Prezydenta Rzplitej wskutek 
śmierci, zrzeczenia się, lub innej przyczyny 
(w tym wypadku zwołuje Izby ustawodaw- 
cze Prezes Rady Ministrów, jako zastępca 
Prezydenta Rzplitej ; : 

с) wrazie, gdy Prezydent Rzplitej przez 
trzy miesiące nie sprawuje swego urzędu 
(w tym wypadku Izby ustawodawcze zbie- 
rają się z samego prawa na zaproszenie 
marszałka Sejmu celem powzięcia uchwały, 
czy urząd Prezydenta Rzplitej należy uznać 
za opróżniony). 

Zgodnie z art. VI Konstytucji 3 
maja prawo inicjatywy ,ustawodaw- 
czej przysługuje Królowi i posłom, 
przedstawiającym t. zw. dezyderja 
województw ipowiatów, uchwalone na 
sejmikach, przyczem wszelkie „propo- 
pozycje od tronu* winny być „naj- 
'pierwsze* brane pod obrady i ' zała- 
twiane przed wszystkiemi innemi wnio- 
skami. Ё i 

Jednocześnie prawo o. sejmach z 
dn. 12 1 16 maja 1791 r. (stanowi, 
że 

każdy projekt ustawy powinien być ро- 
przednio rozważony i opracowany przez od- 
powiednią „deputację” t. j. komisję sejmow: 
poczem plenum Izby może go tylko przyjąć 
w całości, odrzucić, lub odesłać do poprawy, 
w tym ostatnim wypadku projekt „powtór- 
nie opracowany przez „deputację* może być 
już tylko albo przyjęty w całości, albo od- 
rzucony ostatecznie, natomiast mie mogą 
być zmienione poszczególne jego przepisy. 

Podobnie, aczkolwiek w stopniu 
bez porównania mniej radykalnym, 
Stara się wniosek Klubu Bezpartyjne- 
go zapewnić większy ład w załatwia- 
niu prżez Sejm spraw Państwa. 

W myśl więc art. XLVIII wniosku 
Klubu Bezpartyjnego prawo. inicjaty- 
wy ustawodawczej przysługuje Prezy- 
dentowi Rzplitej, Rządowi i Sejmowi, 
przyczem wnioski rządowe są o tyle 
tylko uprzywilejowane, że nie mogą 
być odrzucone przez Sejm bez po- 
przedniego rozpatrzenia przez Komi- 
sje sejmowe, zaś inicjatywa poselska 
jest o tyle tylko skrępowana, że wnio- 
ski poselskie, zawierające bądź pro- 
jekty ustaw, bądź interpelacje do 
Rządu, lub poszczególnych ministrów, 

  

  

Przesadna opieka nad rodziną 
W stanie Texas, niejaki pan Ha- 

milton, były sędzia Sądu Apelacyjne- 
go Texasu ma doprawdy przesadną 
metodę opiekowania się swą rodziną. 
Córka jego, Teresa, będąc na uniwer- 
sytecie, wyszła za mąż w tajemnicy za 
jednego ze swych kolegów. Młody 
małżonek, Tom Walton, przyszedł po- 
wiadomić pana Hamiltona o tym wy- 
padku, który miał być dlań niespo 
dzianką. 

W chwili wchodzenia do biura swe- 
go teścia, powiedział żartem do ste- 
nografistki, że jeśli usłyszy strzały, bę- 
dzie wiedziała że go teść ukatrupił. 
Nie przepuszczał że przepowiada praw 
dę. Po chwiliusłyszano 4 wystrzały. 
Sędzia Hamilton wyszedł ze swego ga- 
binetu i sam oddał się w ręce policji, 
której oświadczył: 

„Wolałbym umrzeć sam niż zabić 
człowieka, ale mam obowiązek opieki 
nad mą rodziną”. 

Uwolniono go za kaucją 20 tys. 
dolarów. 

Naogół Amerykanie obchodzą się 

BŁOWO 

— [więcienia amerykańskie 
New-Yorku donoszą, że więzniowie w 
Stanach Zjednoczonych będą niedługo 
ludźmi całkiem zadowolonymi z losu, 
korzystając pod kluczem z ostatniego 
słowa komfortu. 

W istocie przedsięwzięto już znie- 
sienie więzienia Siry - Sing i za kilka 
tygodni mieszkańcy jego będą prze- 
niesieni do modelowego więzienia, za- 
opatrzonego w łazienki, czytelnie, о- 
grzewalnie centralne i t.d. Na dworze 
urządzono place sportowe, gdzie „pen 
cjonarze'* będą się mogli ćwiczyć w 
zręczności wyrabiania sobie mięśnie. 

Hm, hm — czy jednak wskazanem 
jest, żeby mordercy i złodzieje mieli 
wspaniałe bicepsy i akrobatyczną zwin 
ność? I żeby więzienia, miejsce kary, 
zmieniały się w przemiłe bezpłatne re 
zydencje, pełne wszelkich rozrywek? 
Inna sprawa że nasze Łukiszki dalekie 
są od tego nie tak idealnego jak raczej 
paradoksalnego postawienia  kwestji 
kary za zbrodnię, to też prace Patrona 
tu Więziennego nad poprawą losu wię- 
źniów zasługują tylka na R: ze 

  

  

  

  

  

  

      
  

delikatnie z przestępcami. Wieści z strony społeczeństwa. 
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powinny być podpisane przez 1/6 
ustawowej liczby posłów, oraz, że 
poselskie projekty ustaw nie mogą 
być przedmiotem obrad na plenarnem 
posiedzeniu Sejmu wcześniej, jak w 
dwa tygodnie po zakomunikowaniu 
ich Rządowi. 

Ponadto dążeniem do uwolnienia 
Izb 'ustawodawczych od balastu licz- 
nych, a nieaktualnych już zwykle 
wniosków podyktowany 10sta! prze- 
pis art. XXXV projektu Klubu Bez- 
partyjnego, stanowiący, że 

zamknięcie sesji Izb ustawodawczych 
powoduje wygaśnięcie nieskończonych prac, 
a w szczególności upadają (o ile nie zostaną 
na nowo podjęte) niezałatwione przedłoże- 
nia urzędowe, wnioski poselskie i interpelacje 

P. K. 

  

zaś szczególną troską o budżet i 
siłę obronną Państwa— postanowienia 
art. LVII i XLIX, że 

przedmiotem uchwał 
mogą być tylko takie zmiany w pozycji 
budżetowej, które były przedmiotem obrad 
i sprawozdania komisji Sejmu lub Senatu, 
oraz, że zmniejszenie kontygentu  rekruta, 
ustawowo ustalonego, może być uchwalone 
tylko na mocy przedłożenia rządowego. 

Sejmu i Senatu 

Zgodnie z art. VII ustawy rządo- 
wej z 3 maja 1791 r. do odpowie- 
dzialności parlamentarnej pociągają 
ministrów Izby połączone, przyczem 
Król winien odwołać ministra i mia- 
nować innego na jego miejsce tylko 
w tym wypadku, gdy uchwała lzb po- 
łączonych, żądająca ustąpienia mini- 
stra zapadnie większością 2/3 odda- 
nych głosów. Jednocześnie tenże art. 
VII nadaje Izbom połączonym 

* Prawo pociągania do odpowiedzialnošci 
konstytucyjnej zwykłą większością głosów 
ministrów, oskarżonych o „przestępstwo pra- 
wa“ przez „deputację“ t. į. komisję sejmową, 
wyznaczoną do „egzaminowania ich czynno- 
$с1“. № tym >» wypadku rozpoznawanie 
spraw” y i wydanie wyroku należy do Sądu 
Sejmowego, wybranego na okres kadencji 
sejmowej ;przez Izby ustawodawcze w 2,3 z 
pośród posłów, a 1,3 z pośród senatorów. 

Podobnie reguluje sprawę odpowie- 
dzialności parlamentarnej i konstytu- 
cyjnej ministrów wniosek Klubu Bez- 
partyjnego z tą jednak. różnicą, że 
usuwa Senat od udziału w rozstrzy- 
ganiu tych spraw, oraz w mniejszym 
stopniu, w porównaniu z Konstytucją 
3 maja, zabezpiecza Państwo Od 
możliwości przesileń gabinetowych, na- 
tomiast w większym stopniu ułatwia 
legalne wyjście z możliwych konfliktów, 
wreszcie gwarantuje bardziej niezależ- 
ny od wpływów postronnych skład 
Trybunału Stanu, 

W myśl więc art. XLV wniosku 
Klubu Bezpartyjnego 

    

Sejm pociąga ministrów do  odpowie- 
dzialności parlamentarnej na podstawie 
wniosku, żądającego ustąpienia rządu lub 
poszczególnego ministra, a zgłoszonego 
conajmniej przez 1,4 ustawowej liczby po- 
słów, przyczem Prezydent Rzplitej, o ile nie 
rozwiąże Sejmu, winien jest odwołać Rząd 
lub ministra w wypadku, gdy uchwała Sej- 
mu, żądająca ustąpienia względnie odma- 

NA URLOP 
zabierz ze sobą książeczkę 

W każdym urzędzie pocztowym możesz podjąć lub wpłacić pieniądze 
bez względu na miejsce wystawienia książeczki. 

О. 

S602—2 

wiająca zaufania Rządowi lub poszczególne- 
mu ministrowi, zapadnie absolutną- więk- 
szością ustawowej liczby posłów. 

Jednocześnie art. XLVI wniosku Klu- 
bu Bezpartyjnego nadaje Sejmowi 

prawo pociągania ministrów do odpo- 
wiedzialności konstytucyjnej większością 
3,5 oddanych głosów. W tym wypadku 
rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku na- 
leży 40 Trybunału Stanu, którego prezesa 
i 1,3 członków mianuje Prezydent Rzplitej 
zaraz po objęciu urzędu ma cały okres 
sprawowania swej władzy, zaś 2,3 człon- 
ków wybiera na okres swej kadencji w po- 
łowie Sejm , a w połowie Senat natychmiast 
po ukonstytuowaniu się z poza osób, pia- 
stujących urzędy państwowe, albo mandaty 
członków Izb ustawodawczych. 

Zgodnie wreszcie z art. VI Kon- 
stytucjj 3 maja zostaje na zawsze 
zniesione liberum veto, jako ducho- 
wionej Konstytucji przeciwne „rząd 
obalające, społeczność niszczące”, 
instrukcje, układane na sejmikach, 
przestają wiązać posłów i stają się 
oni „reprezentantami całego Narodu, 
będąc składem ufności powszechnej”. 
Doniosła ta reforma miała i to po- 
średnie znaczenie, że pozbawiła po- 
słów faktycznego przywileju prawie 
zupełnej nieodpowiedzialności. Wpraw- 
dzie ani w poprzednich Konstytucjach, 
ani w Konstytucji 3 maja niema prze- 
pisów o nietykalności poselskiej, bądź 
nadających posłom, popelniającym 
przestępstwo, jakiekolwiekbądź for- 
malne przywileje, bądź zwalniających 
ich od odpowiedzialności sądowej za 
t. zw. działalność wchodzącą w zakres 
wykonania mandatu, wszakże dopiero 
Konstytucja 3 maja faktycznie zrów- 
nała posłów z resztą obywateli Pań- 
stwa. Dopóty bowiem, dopóki każdy 
poseł miał prawo sam jeden. według 
swego widzimisię zerwać Sejm i nie 
dopuścić przez to do obrad nad Spra- 
wami nieraz pierwszorzędnej wagi dla 
bytu Państwa, jakakolwiek reakcja 
przeciw posłowi była prawie że nie 
do pomyślenia, o ile miał w Sejmie 
choć jednego przyjaciela, gotowego za 
niego się ująć. 

PodoLnie sprowadza do właściwej 
miary osobiste prawa członków Izb 
ustawodawczych wniosek Klubu Bez- 
partyjnego z tą jednak różnicą, że 
utrzymuje pewne przywileje osobiste 
członków Izb ustawodawczych dla 
zagwarantowania im większej nieza- 
leżności w spełnianiu obowiązków. 

W myśl więc art. XXIV—XXVIII 
wniosku Klubu Bezpartyjnego 

„posłowie w wykonaniu swego mandatu 
pracować muszą dla dobra państwa jako 
całości i nie są krępowani żadnemi instruk- 
cjami wyborców*, przyczem „udział w 
rozstrzyganiu spraw Państwa bierze Sejm, 
jako całość”, zaś „poszczególni posłowie 
korzystają z takich tylko przywilejów osobi- 
stych, jakich wymaga ich uczestnictwo w 
pracach Sejmu?, zatem „posłowie nie mogą 
być pociągani:do odpowiedzialności za dzia- 
łalność ww Sejmie, wchodzącą w zakres 
wykonania mandatu poselskiego, a pozosta- 
jacą w granicach Regulaminu Sejmu, ani w 

ECHA K RĄJOWE 
  

Sfrajk uczniów w gimnazjum żydowskiem w 
Baranowiczach 

Nie strajkują tylko wstępniacy 2 
„ BARANOWICZE, 23. V. (tel. wł. Słowa). W dniu 16 b. 

nazjum żydowskiem w Baranowiczach wybuchł strajk uczniów, 
test przeciwko wprowadzeniu do uczelni polskiego języka, jako 
go. Niesmaczny ten wybryk wyrostków — uczniów 5 i 6-ej 
jął całą uczelnię za wyjątkiem klasy wstępnej. 

m. w gim- 
jako pro- 

wykładowe- 
klasy — ob- 

Ulewa w powiecie Sfolpeckim 
STOŁPCE, 23. V. (tel. wł. Słowa). W dniu 18 b. m. we wsi Wielkie 

Nowiki gm. Rubieżowickiej burza 
20 minut woda zalała całą wieś tak, iż sięgała do okien. 
wy. utopiły się 3 owce oraz zmyło wsz,stkie zbożaż.i 

Echa zajść onolskich w Baranowiczach 

  

Powyższa fotografja przedstawia wiec 
czach przeciwko gwałtom niemieckim w 

poczyniła wielkie straty i to w przeciągu 
Wskutek tej ule- 

protestacyjny, który się odbył w Baranowi- 
Opolu. 

— S: óły pożaru w Iwjach. Pożar roz- 
począł się o godzż 19. Miejscowa straż ognio į 
wa była pozbawioną możności działania z 
powodu spłonięcia budynku, w którym się 
mieściła, razem z narzędziami ratownicze- 
mi, pompami i b eczkowozami. Straż ognio- 
wa z m. Lidy przybyła na miejsce pożaru 
dopiero o godz.,23e-j. Zaznaczyć należy że 
opóźnienie to nastąpiło skutkiem opieszałego 
dostarczenia przez władze kolejowe środków 
lokomocji do st. Gawje. Dzięki ofiarności 
i pracy jej zostało uratowano na końcu 
ulicy Kościelnej osiem domów. Największą 
natomiast sprężystość, ofiarność ż gorliwość 
w akcji ratowniczej wykonywała straż og- 
niowa z majątku Iwje, działająca pod kiero- 
wnictwem Pana Wiszowatego. Tylko dzięki 
pracy i poświęceniu się tej straży została 
uratowaną część ulicy Browary i cała ulica 
Mikołajewska oraz, Nowogródzka, za co też 
wdzięczni mieszkańcy składają tą drogą jak 
członkom straży ogniowej z maj. Iwje tak 
i jej kierownikowi p. Wiszowatemu serdecz 
ne podziękowania za uratowanie ich mienia 
od nieszczęśliwego żywiołu. 

czasie trwania mandatu, ani po jego: wy- 
gaśnięciu. Za przemówienia i odezwania się 
tudzież manifestacje w Sejmie, posłowie 
odpowiadają tylko przed, Sejmem", ale „za 
naruszenie prawa osoby trzeciej mogą być 
pociągani do odpowiedzialności sądowej za 
zezwoleniem Sejmu“. Ponadto „za wystąpie- 
nie sprzeczne z treścią ślubowania poselskie- 
go, albo naruszające autorytet i powagę 

Śejmu, poseł może być na żądanie Marszał: 
ka Sejmu, albo 1,4 ustawowej liczby posłów, 
albo Ministra Sprawiedliwości póstawióny 
przed Trybunał Stanu i orzeczeniem tego 
Trybunału pozbawiony mandatu poselskie: 
go“. Poza wypadkami wyżej przewidzianemi 
„posłowie odpowiadają za działalność 
sprzeczną z prawem tak samo, jak pozostali 
obywatele". Jednakże postępowanie karne 
sądowe, karno:administracyjne, lub dyscy 
plinarne, wdrożone 'przeciw posłowi przed 
lub po uzyskaniu mandatu poselskiego ule: 
gnie na żądanie Sejmu zawieszeniu na czas, 
wskazany w uchwale Sejmu". Pozatem 
„przez cały czas trwania sesji posłowie nie 
mogą być pozbawieni wolności inaczej, jak 
za zezwoleniem Sejmu", zaś, w wypadku 
schwytania posła na gorącym uczynku 
przestępstwa zagrożonego karą więzienia, 
jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne dla 
wymiaru sprawiedliwości, albo dla unieszko- 
dliwienia skutków przestępstwa, władza 
sądowa ma obowiązek bezzwłocznego za: 
wiadomienia o tem Marszałka Sejmu „dla 
uzyskania zezwolenia Sejmu na areszt. 

* 

Wartość reform ustrojowych do- 
konanych przez twórców Konstytucji 
3 maja polega nietylko na tem, że 
przyszły one po 800-letnim istnieniu 
Państwa Polskiego i oparte zostaty 
na bogatem doświadczeniu i gruntow- 
nej znajomości zadawnionych wad je- 
go ustroju, nietylko na tem, że auto- 
rowie ich mieli zupełne prawo moral- 
ne napisać o sobie, iż cenili „drożej 
nad życie i szczęśliwość osobistą— 
egzystencję polityczną, niepodległość 
zewnętrzną i wolność wewnętrzną Na: 
rodu*, którego los w ich ręce był 
powierzony, ale także na tem, że re- 
formy te dostosowane były -umiejęt- 
nie do charakteru narodowego Pola- 
ków, który, kształtując się w ciągu 
stuleci, nieznacznym tylko, wbrew roz- 
powszechnionemu mniemaniu uległ 
zmianom w okresie 124-letniej niewoli. 

Znakomity znawca dawnego pra- 
wa polskiego, prof. Stanisław Kutrze- 
ba za największą zasługę poczytuje 
twórcom Konstytucji 3 maja, że po: 
trafili oni ochronić się od doktryne- 
ryzmu i, wybierając, co dobre, w 
poglądach obcych, umieli to pogodzić 
z pierwiastkami rodzinnymi, topiąc 
bardzo szczęśliwie w jedną całość 
myślową czysto polskie reformy z 
ideami zachodnio-europejskiemi. Jedno: 
cześnie podkreśla on, że choć usta- 
wy, przez nich ułożone 

miały tylko krótki czas znaczenie pra: 
ktyczne, a nawet niekiedy wcale nie mogły 
być wykonane, to są one cenne przez to, 
iż wskazują, jak instytucje polskie mogły 
po latach letargu znów odżyć, że Państwo 
tą dfogą — niekoniecznie przez absolutyzm 
— mogło dojść do nowej epoki, do ustroju 
państwa nowożytnego. (,„Historja ustroju 
Polski“, t. I, str. 198). 

„MW akoji ratowniczej również odznaczyły 
się dzielnošcią i samozaparciem się drużyny 

aży ogniowej ze wsi Urciszki i Starcunię- 
T. N.    

Zwracamy uwagę rolników, że 
krajowe siemię Iniane w większości 
wypadków skutkiem niepomyślnego 
roku zeszłego bardzo źle kiełkuje, 
Dlatego sprowadziliśmy Z RYGI 

ORYGINALNY „WBIĄUNIEE” 
o wysokiem kiełkowaniu i czystości 

4 
4 
4 
a 
a 
4 i polecamy rolnikom po cenie zł. 150 
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Reformy, dokonane przez autorów 
Konstytucji 3 maja przeobrażały ustrój 
Polski w epoce przełomowej, gdy 
rozluźniały się potężne wiązadła, na 
których wspierał się ustrój większo- 
Ści Ówczesnych państw europejskich, 
i to pewnie sprawiło, że twórcy tych 
reform, wzmacniając wydatnie władzę 
głowy Państwa i zapewniając Polsce 
silną władzę wykonawczą, nie nadali 
jej ustroju monarchji dziedzicznej na 
modłę zachodnio-europejską i ograni- 
czyli się tylko do wprowadzenia cze- 
goś pośredniego pomiędzy monarchją 
dziedziczną, a monarchją elekcyjną, 
pomimo, że doskonale zdawali sobie* - 
Sprawę z wad tej ostatniej, czemu 

dali wyraz w samym tekście ustawy 
rządowej (art. VII), powołując się na 
„pamięć świetności i szczęścia Ojczyz- 
ny naszej, za czasów familji ciągle 
panujących" j stwierdzając, że „odda- 
nie tronu polskiego prawem następ- 
stwa” oznacza zapobieżenie „klęskom 
bezkrólewia, perjodycznie rząd wywra- 
cających, ubezpieczenie losu każdego 
mieszkańca ziemi polskiej i zamknię- 
cie na zawsze drogi wpływom 
mocarstw zagranicznych”, 

Wniosek Klubu Bezpartyjnego, u- 
kładany w okresie powszechnego 
przewartościowywania wartości i głęb- 
Szych przeobrażeń ustrojów państw 
nowoczesnych, unika również popad- 
nięcia w skrajność i doktryneryzm, 
oraz ślepe naśladownictwo wzorów 

obcych, i nawiązując do własnych 
tradycyj państwowych, wypełnia pierw - 
szą i najważniejszą część testamentu 
wielkich praojców, wzmacniając wy- 
datnie władzę Głowy Państwa i za- 
pewniając Polsce silną władzę wyko- 
nawczą, natomiast utrzymuje ustrój 
republikański Państwa, starając się w 
sposób nierównie skromniejszy od 
Konstytucji 3 maja zapewnić ciągłość 
polityki państwowej przez radanie 
Prezydentowi Rzplitej prawa wskara- 
nia kandydata na swego następcę. 

Zarówno Konstytucja 3 maja jaki 
wniosek Klubu Bezpartyjnego są tylko 
wielkiemi etapami w historycznym 
rozwoju koncepcyj ustrojowych Pań- 
stwa Polskiego. 

Nawiązanie już nie do tradycyj 
Polski z końca XVIII stulecia, ale do 
tradycyj Świetnej epoki Polski mo- / 
carstwowej, królewskiej Polski Ja- 
giellonów to etap następny. Na ten 
wielki z kolei wysiłek zdolni będą się 
zdobyć nie ci, dla których Państwo 
Polskie od 1918 r. się zaczyna, ale 
znowu tylko ci, dia których 800-letni 
byt państwowy Polski jest rzeczywi- 
stością, z której wzory dła swych 
koncepcyj ustrojowych czerpać należy 
i z której nałeży uczyć się polskiej w» 
racji stanu. 

Bohdan Podoski 
poseł na Sejm. 
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NOKJEŃ G0520D4RCZY LIE WSCHODNICH 
Stan przemysłu olejarskiego 

Niedawno pisaliśmy o sytuacji ole- 
jarstwa ma terenie Wileńszczyzny, pod- 
kreślając że ta gałęż przemysłu z po- 
wodu niesprzyjającego położenia geo- 
graficznego oraz wprowadzenia cła 
wywozowego ma makuchy znalazła się 
w b. ciężkim położeniu. Makuchy bę- 
dące jednym z produktów wyjściowych 
przemysłu ołejarskiego. (pasza dla 
bydła) stanowią przeszło 3,5 ogólnej 
produkcji, a co za tem idzie odgrywa- 
ją w kalkulacji handlowej rolę jakby 
najgłówniejszego nerwu finansowego 
przedsiębiorstwa. Od ceny ich i łatwo- 
ści zbytu zależy też ocena olejów. 

Tymczasem z racji opłaka- 
nego stanu gospodarczego Wileńszczy 
zny oraz wysokich taryf przewozo- 
wych, olejarnie znalazły się wobec 
trudności przy wynajdywaniu. odbior- 
ców na makuchy. 

Zapasy, jakie nagromadzily się ule- 
gają psuciu się, pogarszając jeszcze 
sytuację. 

Ażeby wyjaśnić u źródła ilość ma- 
gazynowego makuchu oraz  zorjento- 
wać się dokładnie w sytuacji obecnej, 
zwróciliśmy się o informacje do wła- 
ścicieli „największych w Wilnie ole- 
janni. 

Co mówi p. jerzy Pimonow? 

Znaczna odległość Wilna od Gdań- 
ska przy wysokich taryiach  kolejo- 
wych stwarza dla nas ciężkie warunki 
pracy, gdyż Wileńszczyzna nie jest w 
stanie skonsumować wszystkiego, co 
produkujemy, a wysyłając zagranicę, 
musimy zrównywać ceny z cenami 
światowemi pracując, jak up. w 1928 
roku na siemieniu przywozowem. 

Wywołało ta sytuację, przy której 
stracili w pierwszym rzędzie nasi naj- 

bliżsi odbiorcy makuchu — rolnicy. 

Obecnie na rynku światowym od- 

czuwa się brak siemienia u nas zaś 

mamy nadmiar makuchu, który może 

być sprzedany zagranicą tylko ze stra” 

tą. 
_ A jaką cyfrą wyrażają się zapa” 

sy makuchu pięciu wileńskich olejarni, 
wtrącamy. 

+ — Mniej więcej produkcji od 2 
tygodni do miesiąca, a więc 600—800 
tonn. Upały pogarszają sytuację, gdyż 

zapasy te narażone są na szkodliwe 

reakcje chemiczne. Jeżeli Wileńszczy- 
zna nie otrzyma specjalnych ulg tary- 

fowych, straty będą znaczne, bo wie- 

my przecież, że Wileńszczyzna jest 

naszym odbiorcą tylko w 1,3 części. 

Pozostałe wywozić musimy do Po- 

znańskiego i zagranicę. W tych warun- 

t kach trudno dziwić się, że w okresie 
zimowym niejedna z olejarni musiała 
wstrzymywać pracę — latem może 
być jeszcze gorzej. Zaznaczyć muszę, 
że ubiegły sezon przyniósł nam jeszcze 

jedną nieprzyjemną niespodziankę: w 

postaci nadmiernej ilości wilgoci w 

siemieniu. Podczas gdy procent wilgo- 

<i w siemieniu amerykańskiem wynosi 

przeciętnie 6 proc. my mieliśmy od 

13—22 proc. Najgorzej przedstawia 
się sytuacja w dziśnieńszczyźnie, któ- 

ra jak wiadomo jest największym na- 

szym dostawcą. Jasnem jest, że daje 
to nam straty, gdyż wilgoć wyparowu- 
„je, a niezależnie od tego jakość oleju 
„wypada na niekorzyść. ; 

° — Jak pan widzi — kontynuje Z 
uśmiechem nasz uprzejmy informator 
— niemało czynników składa się na 
pogorszenie doli przemysłu olejarskie- 
go. Bronimy się przed tem interwenju” 
jąc u władz centralnych w sprawie 

zniesienia cła wywozowego, zmniej- 
szenia podatku obrotowego (wynosi 
on tyle, ile cały koszt produkcji), zła- 
godzenia taryf przewozowych wogóle, 
a w szczególności dla Wileńszczyzny 

odległej od naszych rynków zbytu, i 
wreszcie przyznawania kredytów. 

‚ Wilno same, a raczej jego olejar- 
nie mają obrót dzienny równający się 
sumie 30—40 tys. zł. Jak widać z te- 
go, przemysł olejarski zajmuje poważ- 

ne stanowisko i powinien być otoczo” 
ny należytą opieką władz. Jest to wa- 

1unek konieczny. W. T. 

Inż. Saul Trocki o sytuacji w olejar- 
stwie. 

= 

— Lepiej nie mógł pan trafić, mó- 

wi śmiejąc się ińżo 9. Trocki, dyrektor 

Kurlandzkiej olejarni, — kiedyśmy mu 

wyłuszczyli powód przybycia. Wra- 

cam właśnie z Warszawy gdzie wzią- 
łem udział w konferencji zwołanej 

przez p. ministra Kwiatkowskiego, a 

poświęconej sprawom „przemysłu tłu- 

szczowego. Konferencja ta spowodo- 

wana została szeregiem memorjałów 

w sprawie ciężkiej sytuacji przemysłu 

olejarskiego, do czego przyczynił się 
ogólny kryzys ekonomiczny, cła wy- 

wozowe oraz zbyt, uciążliwe  taryty 
przewozowe. Tu zauważyć należy, że 
olejarnie na Wileńszczyźnie pracują” 
ce, w porównaniu do innych znajdują- 

się w warunkach gorszych. Ma- 

jąc z jednej strony do zapłacenia wy” 

soki fracht za surowiec z Gdańska 

(argentyńskie siemię Laplata) do Wil- 

na — 900 klm., a z drugiej porto fa- 

brykatów, jak olej, pokost, makuchy 

do głównych rynków zbytu: Warsza- 

wa, Pomorze, Wielkopolska, G. Śląsk 
— nie możemy konkurować z olejar- 
niami wpobliżu tych punktów położo- 
nych, a jednocześnie nie możemy 
liczyć na zbyt tu ma Kresach, które nie 
są w stanie konsumować nawet nie- 
znacznej części tego, co produkujemy. 

W tych warunkach cofnięcie cła 

4 
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uratowania od zagłady  olejarni 
szych. 

Zrozumiały to sfery rządowe to też 
p. minister Kwiatkowski oświadczył 
na konferencji w dniu 10 b. m., że 
projektowane jest zniesienie na okres 
letni cła wywozowego od makuchu, 
którego zapasy znacznie przewyższają 
zapotrzebowanie krajowe, a które nie 
da się magazynować długo bez obawy 
zepsucia. 

— Skoro już p. inżynier wspomniał 
o zapasach, — podchwytujemy, 
chcielibyśmy wiedzieć, czy rzeczywi- 
ście są one tak duże? 

— Mówię tylko o naszej olejarni. 
Zapasy te mogłyby być znaczne, gdy- 
byśmy nie otrzymali od Min. Skarbu 
zezwolenia na wywóz 900 tonn. Ze- 
zwolenia takie otrzymały wszystkie 
olejarnie, które miały kontrakty zagra- 
niczne zawarte przed wydaniem zaka- 
zu wywozu (cła). 

Pomimo tego chwilowego odprę- 
żenia nowe zapasy gromadzą się znów 
gdyż zapotrzebowanie rolnictwa miej- 
scowego jest znikome. Jak wiem inne 
olejarnie nie miały zezwoleń na wy- 
wóz, to też położenie ich jest jeszcze 
gorsze. Wiadomem jest, że niektóre 
zmuszone były przerywać pracę. 

na- 

Uważam, że jeżeli spraw 1 cła wy- 
wozowego mie będzie załatwiona po- 
myślnie, to olejarniom grozi krach. 

Makuch nagromadzony w skła- 
+. dach polskich, musi być wywiezio- 
ny bez względu na ceny, jakie uda się 
nam uzyskać. 

Ostatnio ceny spadły podczas gdy 
siemie kosztuje to samo co i dawniej. 
Utrudnia to kalkulację. 

Jesteśmy pewni, że Ministerstwo 
dbając o interesy przemysłu krajowe- 
go oraz o poprawę bilansu handlowe- 
go, zechce sytuację naprawić uwzglę- 
dniając nasze dezyderaty. Ww. T. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Nowy typ mąki żytniej. Z dniem 15 
bm. weszły w życie przepisy ustalające nowy 
typ mąki żytniej 70 procentowej. Wobec te- 
go wszyscy właściciele młynów, organizacje 
młynarskie, oraz cechy piekarskie i wyt- 
karze mogą otrzymać w cechach zaś młyny 
i organizacje młynarskie — w Starostwie 
wórnie chleba winni zaopatrzyć się już te- 
raz w mąkę nowego typu gdyż w najbliż- 
szym czasie zostanie przeprowadzona ш- 
stracja tych zakładów i komisja będzie 
zwracać uwagę nietylko ma stan sanitarny 
urządzeń lecz także na przepisowy kolor 
mąki z której jest wypiekany chleb.. 
Winni nie stosowania się do tego będą su- 
rowo karani. Wzory mąki nowego typu pie- 
Grodzkiem. L 
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_„Zhrojny napad na kantor wymiany Trockiego 
Wczoraj w biały dzień dokonano zbrojnego najścia na mieszczący się przy ul. 

Wielkiej 55 kantor wymiany pieniędzy Trockiego (gmach  po--Ratuszowy). Jedynie 
dzięki przytomności obecnych w tym czasie w kantorze dwóch pracowników, napad 
nietylko że się nie udał lecz napastnik został ujęty i oddany w ręce policji. Szczegóły 
tego nieziwykłego, jak na wileńskie stosunki wypadku, przedstawiają się następująco. 
Około godziny 4 p. p. w chwili, gdy w iokalu, ze względu na porę obiadową, byli jedy- 
nie dyrektor kantoru p. Gurwicz i jeden z urzędników, przed kantor zajechała: taksówka 
z której wysiadł średnich lat, porządnie ubrany mężczyzna, który po wejściu do kan- 
toru zwrócił się do Gurwicza z zapytaniem o kurs dołarów. W trakcie rozmowy, nie- 
znajomy oglądał urządzenie biura i w pierwszym momencie skierował się w stronę kasy. 
Ten ruch wzbudził u Gurwicza pewne podejrzenie, tak że wyszedł z za lady i wprost 
spytał przybysza, co faktycznie sobie życzy. W tym momencie zachowujący się do- 
tychczas zupełnie spokojnie, nieznajomy sięgnął błyskawicznie do kieszani i wydo- 
bywszy rewolwer skierował go do Gurwicza z żądarfiem podrfesienia rąk. Gdy Gurwicz 
spełnił żądanie, nieznajomy twardym głosem wezwał do wydania pieniędzy i kosztow- 
ności, grożąc w razie nieusłuchania zastrzełeniem. Zaskodzony tem, co się dzieje  sie- 
dzący w końcu sali urzędnik Gurwicza zrobił mimowolny ruch do drzwi, co na chwilę 
odwróciło uwagę naffastnika w jego stronę. Wykorzystał to Guiwicz, bo rzucił się na 
bandytę i wykręcił mu rękę, w której ten trzymał rewolwer. Napastnik usiłował wyrwać 
się z uścisków Gurwicza, lecz. napróżno i m(mo licznych fazów, które zadał mu, został 
przytrzymany do czasu przybycia zaalarmowanych krzykami kilku przechodniów, a 
następnie policji. Zatrzymanego napastnika odprowadzono pod silną eskortą do policji 
śledczej, gdzie poddano o «tatychmiast badaniom. Zeznał on jedynie, że nazywa się 
Iwanow. Innych szczegółów narazie nie chciał ujawnić. 

Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili, sprawca niesamowitego wypadku 
chorym. 1 Iwanow, jest umysłowo 
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Grzegorza 

Spostrzeżenia meteoral Zakładu 
Meteorologji U. B. 

z dnia 23 — V. 1929 r 

Ciśnienie j 76 z 
średnie w m. | ; 3 

Temperatura | + 
średnia l 

Opad za do- i 
bę w mm. | 

200C 

Wiatr ł 
przeważający | 

Uwagi: 
deszcz. 
Minimum za dobę -1-100C. 
Maximum na dobę -l- 249C 
Tendencja barometryczna: stan stały. 

URZĘDOWA 
— Posłuchania u p. wojewody. P. woje- 

wodzie wiłeńskiemu złożył wizytę b. minister 
Romocki nowomianowany dyrektor Izby Han 
dlowo - Przemysłowej w Wilnie. Dalej przy- 
jęta była przez p. wojewodę deputacja Zw. 
Nauczycieli Szkół Powszechnych złożona z 
prezesa Związku Stanisława Dobosza i człon 
ka zarządu Andrzeja Jasińskiego. Deputacja 
ta przybyła aby zaprosić p. wojewodę na 
zjazd Związku Nauczycieli Szkół Powszech- 
nych województw Wileńskiego i Nowogródz 
kiego. Zjazd ten urządzany pod hasłem dzie- 
sięciolecia szkolnictwa Solono na Kresach 
odbędzie się w Wilnie w sali Śniadeckich w 
dniach 9, 10 i 11 czerwca. Otwarcie zjazdu 
ma być transmitowane przez radjo. 

, — Inspekcja powiatów. W dniu 24 b. m. 
wojewoda wileński Wł. Raczkiewicz udaje 
się na inspekcję powiatów wilejskiego, dzi- 
śnieńskiego i postawskiego. Inspekcja p. 
wojewody ma na celu dokładne zbadanie 
spraw związanych z akcją pomocy ludno- 

ści dotkniętej klęską nieurodzaju oraz spraw 
obejmujących następujące dziedziny: kwe- 
stje sanitarno-porządkowe,  aprowizacyjne, 
drogowe, stosowanie przepisów karno-admi- 
nistracyjnych,*wreszcie sprawy ogólne wcho- 
dzące w zakres inspekcji powiatowej. W 
podróży „towarzyszą р. wojewodzie dyr. ro- 
bót publicznych inż. Siła-Nowicki, naczelnik 
wydziału pracy i opieki społecznej K. Jocz, 
naczelnik wydziału zdrowia dr. Rudziński, 
zastępca komendanta wojewódzkiej policji 
państwowej nadkomisarz Konopko, kierow- 
nik oddziału prezydjalnego p. Wiktor Pio- 
trowicz, inspektor starostw p. Żyłko. Po- 
dróż p. wojewody wileńskiego potrwa kil- 
ka dni, powrót oczekiwany jest w końcu 
maja. P. wojewodę zastępować będzie p. 
wicewojewoda Stefan Kirtiklis, » 

„— Zmiany w policji wilenskiej. Diugo- 
letni zastępca kierownika III komisarjatu P.P, 
m. Wilna p. aspirant Zaniewski został prze- 
niesiony do Oszmiany z awansem na zastęp- 
cę komendanta P. P. na tamtejszy powiat. 
Jednocześnie do dyspozycji tut. komendy P. 
P. został przydzielony podkomisarz Skalski 

Północno-wschodni 

półpochmurno. 

    

z Głębokiego. Kto zostanie następcą 
Zaniewskiego narazie niewiadomo. 

SZKOLNA. 
— Komitet rodzicielski gimnazjum O. O. 

Jezuitów wzywa wszystkich rodziców wy- 
chowanków gimnazjum na walne zgroma- 
dzenie w dniu 1 czerwca b. r. na godzinę 
18 do-sałi popisowej gimnazjum. 

KOLEJOWA. 
— Próby zabezpieczenia torów _ kołe- 

jowych. Przybył do Wilna inżynier - agro- 
m p. Aleksander Kiersnowski, projekto- 

asp. 

no 
wywozowego jest jedynym sposobemdawca nowych roślinnych zasłon odśnież- 

  

nych, mających już w najbliższą zimę za- 
bezpieczyć linje kolejowe od zatorów. Z roz 
porządzenia Ministerstwa Komunikacji Dy- 
rekcja wileńska P.K.P. przystępuje już obec- 
nie do pierwszej próby w tym kierunku. Ak- | 
cja ta ma być rozszerzona także na kolej- 
ki wąskotorowe, które jak np. Brasławska 
oraz Nowogródzka rok rocznie bywają unie- 
ruchomiane przez zaspy. Inż. Kiersnowski 
przyjęty był na posłuchaniu przez p. wojewo- 
dę wileńskiego, który zainteresował się 
sprawą. 

W najbliższych dniach p. Kiersnowski wy 
giosi w Wilnie odczyt na ten temat. Odczyt 
ma być transmitowany przez  radjo na 
wszystkie radjostacje polskie, co ułatwi za- 
stosowanie wspomnianych zasłon. śnieżnych 
jako środka zapobiegawczego przeciwko 
zaspom we wszystkich dzielnicach Rzeczy- 
pospolitej. 

— Praca kulturalna - oświatowa wśród 
kolejarzy na terenie dyrek. Wileńskiej. W ok- 
ręgu Wileńskiej Dyrekcji kolejowej jest czyn 
nych w chwili obecnej 22 ognisk kolejowych 
które prowadzą pracę kulturalno - oŚwiato- 
w-ą wśród kolejarzy, organizują odczyty, 
kursa dokształcające, czytelnie i bibljoteki, 
popisy sportowe, domy dziecka, przedsta- 
wienia teatrałne i zabawy towarzyskie. O 
rozmiarach tej pracy Świadczą wymownie 
następujące cyfry: 
„W roku 1928 przesunęła się przez czytel- 

nie i biblioteki ognisk około 12000 kolejarzy, 
sale odczytowe zgromadziły 8200 ćwiczenia 
i popisy sportowe 132000, kursy dokształ- 
cające przeszło 10000 osób, przedstawienia 
teatralne, koncerty i zabawy towarzyskie 
około 14000 osób. ; 

„ Przez kolejowy dom dziecka przewinglo 
się w r. b. 11300 dzieci, które korzystały z 
opieki fachowych wychowawczyń, otrzymały 
naukę i pożywienie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 

dług danych Państwowego Urzędu pośredni- 
ctwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych w 
Wilnie wynosi 3869 osób, w tem 2756 męż- 
czyzn i 1113 kobiet. W porównaniu z ubie- 
głym tygodniem liczba bezrobotnych zmniej- 
szyła się o 156 osób. 

— (0) Wyjazd robotników rolnych do 
Francji. W ubiegłą niedzielę wyjechał z Wil- 
na do Francji transport robotników rolnych 
ogółem 260 osób i w dniu wczorajszym 274 
osoby. Tak w jednym, jak i w drugim wy- 
padku robotnicy zostali zrekrutowani w pow. 
Święciańskim i Dziśnieńskim. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
.— Z T-wa Techników. Dziś, dnia 24 

maja o godz. 19,30 w lokalu Stowarzysze- 
nia Techników Polskich w Wilnie (Wileńska 
33) odbędzie się odczyt p. t. „Sprawozdanie ' 
z trzeciego zjazdu polskich inżynierów me- 
chaników*, który wygłoszą: p. p. inż. KQ- 
neczny i Ostrowski. Ze względu na obszer- 
ną treść odczyt rozpocznie się punktualnie. 

— Zarząd Związku Emerytów Państwo- 
wych powiadamia swych członków, że zwy- 
czajne walne zebranie członków związku od- 
będzie się w dniu 26 maja rb. o godz. 11е] 
i lokału klubu kolejowców ul. Św. Anny 
На 

Z braku quorum zebranie się odbędzie 
się w tymże dniu i w tym samym lokalu o 
godzinie l2ej, bez względu na ilość obec- 
nych osób. 

— Walne zebranie Patronatu Więzienne- 
go. W dniu 24 maja o godz. 6-ej w gmachu 
Sądów odbędzie się doroczne walne zebra- 
nie członków Patronatu Więziennego. Na 
porządku dziennym: sprawozdanie z dzia- 
łalności oraz wybory nowych członków Za- 
rządu. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

KOMUNIKATY 
— Z polskiego T-wa Otolaryngołogicz- 

nego. W niedzielę dn. 26 bm. o godz. 10.30 
odbędzie się w Klinice Otolaryngologicznej 
U.S.B. na Antokolu posiedz. naukowe Sekcji 

  

UWO 

Środa Literacka 
Po kilku serdecznych słowach powitania 

wypowiedzianych przez pana Hulewicza na 
ostatniej przed wakacjami środzie literackiej 
pan Juljan Ejsmond wygłosił pełną humoru 
pogadankę: „Czy profesor Mickiewicz pisał 
wiersze“. 

Tematem środowej pogadanki ujętej w 
bardzo dowcipną a miejscami wierszowaną 
formę, były osobiste wrażenia poety, z po- 
bytu w Paryżu podczas odsłonięcia pomni- 
ka Mickiewicza. 

Zaraz na wstępie zdziwiło i niemile u- 
derzyło pana Ejsmonda, to, że w wielkiej 
ilości mów, niektóre z nich były bardzo 
piękne, podnoszono zasługi Mickiewicza jako 
działacza, myśliciela, profesora i t.d. pomi- 
jając prawie zupełnie jego gienjusz jako po- 
ety. Dziwnie również wyglądało że na od- 
słonięciu pomnika naszego największego 
"wieszcza Świat literatów i poetów był tak 
słabo reprezentowany, z polskich literatów 
zaledwie kilku przybyło, a z wybitniejszych 
literatów francuskich nikogo nie zaproszono. 
To też Francję po za przedstawicielami Rzą- 
du i dyplomacji, reprezentował tylko świat 
profesorski. 

Komitet organizacyjny Odsłonięcia Pom= 
nika bardzo dobrze zorganizował prasę, 

"gdyż nawet we wszystkich prowincjonalnych 
pismach ukazały się artykuły o Mickiewiczu. 
Wszystkie przemówienia były na cały kraj 
transmitowane przez radjo bez zarzutu. 
Bankiety obiady i rauty wypadły bardzo 
wspaniale, lecz niestety nie widziało się na 
nich ludzi, którzy by na nich być powinni. 
Stało się to niestety z winy komitetu, który 
wiele błędów popełnił. Komitet zapomniał 
n.p. zaprosić panią Rose Bailly, nawet nie 
wszędzie był obecny sam mistrz Bourdelle, 
no i jak wyżej wzmiankowaliśmy zapomnia- 
no zaprosić wszystkich literatów francuskich. 

Nic też dziwnego, że większość wygło- 
szonych mów, były zbyt długie suche i nud- 
ne mogące ra czej uśpić, aniżeli wzbudzić 
entuzjazm. Prelegent nieco złośliwie cytu- 
je słowa Wieszcza „Że usta są otworem du- 
szy” zaznacza ze mówcy zbyt wiele i sta- 
nowczo za długo positkowali się tym otwo- 
rem duszy. 

Pewien chłód okazany przez społeczeń- 
stwo francuskie podczas uroczystości tło- 
maczy p. Ejsmond, rozgoryczeniem Fran- 
cuzów do nas za nasze zachowanie pod- 
czas pogrzebu Marszałką Focha, Francuzi 
nie mówią o tem ale z całą pewnością nie 
zapomną nam tego tak prędko. 

Sam pomnik przedstawia się pięknie i 
wspaniale, pomysł postaci zapatrzonego w 
dali idącego Mickiewicza jest świetnie roz- 
wiązany. 

To też odsłonięcie pomnika nie było wiel 
ką manifestacją narodową, jaką powinnaby 
być, stało się z winy i przeoczeń zarówno 
Komitetu jak * całej propagandy. Jednym z 
najcharakterystyczniejszych przeoczeń Komi 
tetu było przysłanie mistrzowi Paderewskie 
mu zaproszenia dopiero w ostatniej chwili 
i to na stojące miejsce. Prawdopodobnie te- 
mu przypisać należy to, że Paderewski nie 
wypowiedział mowy. 

Na zak ńczenie utalentowany poeta wyra 
ża nadzieję, że może nauczony smutnym doś 
wiadczeniem Komitet, przy innej okazji swo- 
je błędy naprawi. 

Po referacie wywiązała się krótka dysku- 
sja w której brał udział prof. Lutosławski 
i pan Hulewicz. 

" Wreszcie przed rozejściem się p. Hule- 
wicz pożegnał zebranych wyrażając nadzie- 
ję spotkania wszytkich bywalców śród już 
w nowym lokalu na jesieni. Z. K. 

Wiłeńskiej Polskiego Tow. Otolaryngologicz 
nego. Porządek dzienny: 1) odczytanie pro- 
tokułu z poprzedniego posiedzenia, 2) po- 
skazy Chorych, 3) dr. Rozwadowski: Lecze- 
"nie jonizacją ropnego przewlekłego zapalenia 
ucha środkowego. 

'ocztowa Oszczędności PKO. 
przypomina wyjeżdżającym na letniska, że 
bez względu na miejsce wystawienia ksią- 
żeczki oszczędnościowej PKO można w każ 
dym urzędzie pocztowym na terenie całego 
kraju podejmować lub wpłacać na nią pie- 
niądze. 

— Związek Oficerów Rezerwy podaje do 
wiadomości, iż w niedzielę dnia 26 maja br. 
o godz. 11 w kościele św. Jakóba umiesz- 
czone będą tablice pamiątkowe po poległych 
w obronie Ojczyzny bohaterskich WP: śp. 
porucznika 77 p.p. Cezarym Chaleckim, śp. 
poruczniku 3 baonu kolejowego Leonie Erd- 
manie i śp. plutonowym 1 p. uł. Krechowiec 
kich- Janie Rutkowskim. 

— Zjazd Stowarzyszeń młodzieży pol- 
skiej. W dniach 19 i 20 b. m. odbył się w 
Wilnie zjazd delegatów stowarzyszenia mło- 
dzieży polskiej z terenu województw: wi- 
leńskiego, białostockiego i nowogródzkiego. 
Ogółem reprezentowanych było 99 stowa- 
rzyszeń. 

Obrady zjazdu rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. w Bazylice wileńskiej skąd udano 
się do sali Chrześcijańskiego Domu Ludowe- 
go. Podczas obrad przybył J. E. ks. arcybi- 
skup metropolita Jałbrzykowski, który w 
podniosłem przemówieniu wyraził zadowo- 
lenie z przybycia tak licznych delegatów i 
życzył zebranym druhom dalszej owocnej 
pracy dla dobra Państwa i Kościoła. 

RÓŻNE 

(o) Kasa Chorych a kolonie letnie. 
Z kolonij i półkołonij miejskich, organizowa- 
nych rok-rocznie przez Magis-trat korzysta« 
ją w poważnym stopniu dzieci ubezpieczo- 
nych w Kasie Chorych. Kasa Chorych jest 
obowiązana według statutów nieść pomoc 
również najbliższym rodzinom  ubezpieczo- 
nych, a zatem dbać o zdrowie dzieci każdej 
takiej rodziny. 

Wobec tego Magistrat ma zwrócić się 
do Kasy Chorych z tem, żeby powiększyła 
fundusze dla powiększenia liczby zebranych 
na kolonie dzieci. 

, — (0) Schronisko dia złodziei. Przy ul. 
Wingry 11 znajduje się dom miejski, nieo- 
grodzony, a ze strony przeciwległej przy- 
stępuje się do budowy domu Kasy Chorych. 
Ten właśnie plac z łatwem przejściem od 
ul. Wingry na Nowogródzką został miejscem 
które bardzo upodobał się złodziejom. Oko- 
liczni mieszkańcy twierdzą, że niema nocy, 
żeby u nich czegokolwiek nie skradli. A 
plac powyższy ułatwia ucieczkę czyhającym 
na cudze dobro. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Qstatnie występy Marji 

Gorczyńskiej. Dziś Marja Gorczyńska wy- 
stąpi w swej najlepszej kreacji, najnowszej 
komedji St. Krzywoszewskiego „Panienka z 
dancingū“. 

Jutro raz tylko grana będzie krotochwila 
Rapackiego „Panienka z dobrego domu* z 
Marją Gorczyńską w roli tytułowej. 

—Występ Hanki Ordonówny w Teatrze 
Polskim. Świetna artystka teatru „Qui-pro- 
quo" Hanka Ordonówna wystąpi w Wilnie 
dwukrotnie w piątek 31go maja i sobotę 1 
czerwca. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Niezgoda powodem morderstwa. 

Onegdaj nad ranem we wsi Parodowszczy- 
zna gminy grodeckiej, zamordowano w be- 
stjalski sposób mieszkankę tej wsi 27-letnią 
Barbarę Maluszową, mieszkającą samotnie. 
Jak stwierdziły oględziny, Maluszowa zosta- 
ła nasamprzód ogłuszona kilku uderzeniami 
jakiemś narzędziem a następnie uduszona, 
Morderca ponadto już po zgonie Maluszowej 
oszpecił jej twarz do niepoznania. W trakcie 
dochodzenia zdołano ustalić że zamordowa- 
na przez dłuższy czas utrzymywała bliskie 
stosunki z mieszkańcem tejże wsi Janem 

f 

Nieudana demonstracja komunistyczna п 
Łukiszkach к 

W ubiegłą środę około godziny 10 wieczorem na placu Łukiskim po 
częli gromadzić się komuniści w celu urządzenia demonstracji dla uczczenia 
śmierci samobójcy Kónigsberga. 

Na wieść o zbiórce na miejsce wysłano natychmiast samochodami 
rezerwę policyjną. Na widok policjantów zgromadzeni rozproszyli się kie 
rując się w boczne ulice. 

Szybka interwencja policji spowodowała, że komuniści 
nawet zebrać się ponownie. 

nie próbowali 

Nieujawnieni sprawcy przerwali połączenie graniczne 
Nocy wczoraj: nieujawnieni narazłe sprawcy dokonali zbrodniczego przerwa- 

nia komunikacji telefonicznej na linji Ignalino— Kozaczyzna (2 klm. od granicy fitew- 
skiej). Że przerwania dokoriano z premedytacją dowodzi znijszczenie drutu na prze- 
strzeni 200 metrów, rozbicie izolatorów, rażkręcenie haków i całkowite zniszczenie 
jednego skrzyżowania. Przestępstwa dokonano na 4 kilometrze od Ignalina. Kto byl 
sprawcą narazie niewiadomo. Powiadomione o wypadku władze wszczęły energiczne 
śledztwo. Z oględzin terenu, gdzie dokonano zerwania, wynika, że wchodzą tu w grę 
osoby obeznane z techniczną stroną urządzeń telefoniczniych. 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH 

SŁOŃCE L.. DZIECI 
Długo w tym roku czekały dzieci na 

słońce, na ciepło. Czekały, czekały a ono 
ciągle nie przychodziło. 

lież to westchnień intymnych z piersi 
dziecięcych do nieba poszło, żeby nareszcie 
już ciepło było i żeby się można pobawić 
w ogródku. 

— Mamusiu, słyszę kiedyś na ulicy z 
usteczek opatulonego po uszy „kawalera”, ja 
fciem ziebi juś cieplo biło. 

Poczekaj syneczku jeszcze troszkę, 
jak tylko słońce zagrzeje, zaraz się cieplej 
zrobi, prawi matka. 

Jak pierwiosnki różnokolorowe wykwi- 
tły po ogrodach i ogródkach, po ulicach i 
uliczkach kolorowe bereciki, kapturki, kape- 
lusiki dziecięce. 

Ileż to radości, ile zadowolenia, ile wra- 
żeń i wesołości. 

— W „Bernardynce“ ktoś kazał zwieźć 
kiika wozów żółtego piasku prze d teatr, 
gdzie pełno słońca, żeby dzieciarnia miała 
używanie. Oj, używa, też używa! 

Ale i w cięlętniku też pełno dzieci, i na 
placu Orzeszkowej także, i na skwerze ko- 
ło Katedry i koło Franciszkanów i wszędzie, 

  

— A na cio? pada ni stąd, ni zowąd 
pytanie. 

— Jakto „na co“, czyż nie rozumiesz, 
że jak słońce zagrzeje, to będzie cieplej, 
mamusia ci zdejmie szalik z szyjki, paletko, 
rajtuzy. Zaraz będzie ci lżej chodzić. Bę- 
dziesz mógł się pobawić w piaseczku. I in- 
ne dzieci wyjdą. Będziecie razem się bawić. 

Któż mógł oczekiwać, że na te przeko- 
nywujące mamusi wywody padnie odpo- 
wiedź: 3 

— Ja nie fciem. 
— Czego synusiu, nie chcesz. 
— Ja nie fciem dzieciów, ja nie fciem 

pasiecku, ja nie fciem bawić się... Ja tyf 
dzieciów nie lubie, one niegzieśne.... 

To duch przekory mówi, to mówi żal 
dziecka, które gorąco chce, żeby już „cieplo- 
bio”, już teraz, zaraz, a nie kiedyś. To znie- 
cierpliwienie taki wyraz opozycyjny znaj + 
duje. 

: Aż zlitował się Pan Bóg miłościw nad 
dzieciarnią i kazał słońcu przygrzać. 

wszędzie, zdaje ci się, że to jakieś święto 
dzieci, jakaś uroczystość, a to tylko słonecz- 
ko wiosenne przygrzało. 

Oto obok jeden z obrazków, co je na 
każdym kroku spotkać można. Nikt tu nie 
pozuje, nikt „przyjemnej twarzy” nie robi, 
bo nikt czasu na to niema. 

— Psiciś zajęty jestem, psiciś paciujem. 
Foć, mamusiu, domek tobie zlobie. 

SMEOERZCTZZEMSEAE 
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St ambrowskim. Ostatnio wyżej wymieniony 
porzucił Maluszową przenosząc się na inne 
mieszkanie, co pociągnęło za sobą stałe 
awantury i kłótnie pomiędzy nimi. Stam- 
browski nie mogąc dać sobie rady z przyja- 
ciółką wyrażał się wobec sąsiadów, że mu- 
si ją sprzątnąć. Podczas rewizji w miesz- 
kaniu Maluszowej znaleziono podanie do 
prokuratora, w którem zmarła powołując 
się na szereg świadków, prosi o opiekę przed 
Stambrowskim. Dalsze śledztwo stwierdziło, 
że morderstwa Maluszowej dopuścił się 
właśnie Stambrowski, kierując się powyższe- 
mi powodami. Aresztowano go i przekazano 
władzom sądowym. 

— Obrabowali i wrzucili do  Wilenki. 
Nocy onagdajszej, na przechodzącego ul. 
Popławską Stanisława  Chocianowskiego 
(Ciesielska 7) napadło 3 osobników, którzy 
zażądali oddania pieniędzy. Wobec tego, że 
Chocianowski odmówił, napastnicy rzucili 
się na njego zabrałi znajdujące się przy nim 
10 złotych i po zabraniu kapelusza, wrzucili 
swą ofiarę do Wilenki. Chocianowski zdołał 
wydostać się z wody i następnie zameldował 
о, ч{из:узн‹іет policji. Sprawców narazie nie 
ujęto. i i 

— Trup noworodka. Dozorca domu Nr. 
24 przy ul. Wielkiej Stefańskiej znalazł w 
ogólnej ubikacji trupa noworodka płci mę- 
skiej. 

— Znów stróż nocny okradł sklep. Po- 
licja aresztowała dozorcę nocnego  Motela 
Mazura (Nowogródzka 5), któremu' udo- 
wodniono, że dopuszczał się systematycznej 
kradzieży towarów ze sklepu galanteryjnego 
Szttarbekiera (Straszuna 10), który był po- 
wierzony jego pieczy. Jak okazało się Ma- 
zur okradł swego chlebodawcę na sumę 4 
tysięcy złotych. 

— Naphd rabunkowy pod Pierszajami. 
Onegdaj wieczorem na idącego z miasteczka 
Pierszaje do domu mieszkańca folwarku Gli- 
niszcze, gminy grodeckiej powiatu mołode- 
czańskiego Józefa Pliskowskiego, koło fol- 
warku Tuniczyn napadł uzbrojony osobnik, 
który zrabował przerażonemu Pliskowskiemu 
30 rubli w złocie i towary. W wyniku pości- 
gu zarządzonego przez policję sprawca na- 
padu, Bazyl Szałaj ze wsi Słoboda, gminy 
pierszajskiej został ujęty. 
  

RADJO. 
Piątek, dnia 24 maja 1929 r. 

` 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.50—13.00: Transmisja z Poznania. Kom. 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 16.50 — 
17.10: Odczytanie programu dziennego, re- 
pertuar teatrów i kin i chwilka litewska. 
17.10—17.25: Komunikat harcerski. 17,25— 
17.50: Odczyt p. t. „KrajoQraz Ziemi Wi- 
leńskiej*. 17.55 18.50: Koncert Ork. Rozgł. 
Wileńskiej. 18.50- 19.20: Skrzynką poczto- 
wa Nr. 74. 19.20— 19,45; Odczyt z dz. „Hy- 
gjena i medycyna*. 19.45 — 2000: Program 
na dzień następny, komunikaty i sygnał 
czasu z Warszawy. 20.00-20.15: Transmisja 
z Poznania. Komunikaty Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej. 20,15: Transmisja z Poz- 
nania. Festival muzyki polskiej. Orkiestra 
Filharmonji Warszawskiej pod dyr. Jerzego 
Bojanowskiego i Stanisława Wiechowicza. 
Po transmisji Komunikaty: P. A.T., poli- 
cyjny, sportowy i inn., oraz „Spacer dete- 
ktorowy po Europie*. (Retransmisja stacyj 
zagranicznych przez Salon Philipsa w Wile 
nie. 

4 SĄDÓW 
Historja 100 dolarów. 

„Czarna giełda” drgnęła. Ulicą Niemiec- 
ką zbliżał się gość w „amerykańskich* oku- 
larach, rozglądając się, jakby czegoś szu- 
kał. Za chwilę znalazł się koło niego i 
Boruch Szapiro i Jąkierson Aron i Mor- 
duch Pilnik i jeszcze parę osób. Krótka 
wymiana zdań co do kursu i „Amerykanin* 
wyjął zwóś dolarów. Narazie zmienił tylko 
jeden dolar, dopiero ulegając aatarczywo- 
ści Morducha, zdecydował się zmienić je- 
szcze jeden banknot—ale już 100 dolarowy. 
Osiemset kilkadziesiąt złotych zniknęło w 
kieszeni „Amerykanina”*, a nabywcy cenne- 
go banknotu pozostali na rogu Rudnickiej, 
delektując się tranzakcją. Jednakże szczę- 
ście nigdy nie może być długotrwałe. Bło- 
gie zadowolenie nabywców zamącił ktoś z 
zebranych opowieścią, że poprzedniego dnia 
do sklepu futer Kopennagoffa przyszedł 
„2086° kupić futro i chciał zapłacić 100 
dolarowym banknotem, który wydał się 
Kopennagoffowi nieco za jasnym i cokol- 
wiek za MAE więc pod pretekstem, że 
nie ma w sklepie reszty, chciał iść do 
bahku zmienić banknot. Gość jednak stą- 
nowczo  zaoponował, że sam to załatwi 
—poszedł i więcej nie wrócił. 
‚ _ — Ten sam—wrzasnął Morduch Pilnik 
i rzucił się jak strzała do znajomego ka- 
sjera Brancowskiego Dawida w sąsie 
domu bankowym. Zaś wierni przyjaciele | 
Jakierson i Szapiro skoczyli za „Ameryka 
niaem*, który skręcił w ulicę Subocz. 

Ekspertyza trwała krótko, „podrobio- 
ny*—stanowczo odrzekł p. Dawid, a słowa 
te jak grom huczały w głowie Morduchą 
Pilnika. 

Nie stracił jednak czasu i z pomocą 
przyjaciół w parę minut odnalazł „Amery- 
kamina* w domu przy ul. Subocz Nr. 7 
w mieszkaniu p. Sabiny Czarneckiej. Za- 
stano tam dwóch genteimanów: „Ameryka- 
nina*-- Kaźmierza Szczepanowskiego i Ste- 
fana Czarneckiego, męża gospodyni. 

Jakie zaklęcia padały pod adresem 
„Amerykanina”, ile próśb i gróźb użyli Mor- 
duch i Boruch, aby skłonić go do zwrotu 
pogardzonych „złotych* a przyjęcia oka- 
załego „dolara*,—trudno powtórzyć. Dość, 
że Szczepanowski wyjął 400 zł, a braku- 
jące miał mu pożyczyć „inżynier* Czarnec- 
ki, który na chwilę wyszedł do sieni, aby 
więcej nie wrócić. A w międzyczasie bank- 
not studolarowy znalazł się w rękach p. 
Sabiny, która bez chwili namysłu rzuciła 
go w ogień. 

Gwałt—krzyk—policja—rewizja — are- ŽŽ 
sztowanie Szczepanowskiego, а м jakis“ 
cząs Sprawa sądowa. Czarnecka wyszłą z 
niej obronną ręką, natomiast Szczepanow- 
ski, mający za sobą kryminalną przeszłość 
za fałszerstwo pieniędzy, uzyskał odrocze- 
nie sprawy i zwolnienie za kaucją. Od tej 
pory ślad za nim zaginął i jest poszuki- 
wany listami gończemi. 

W międzyczasie schwytano jednak Czar- 
nockiego Stefana. Znalezióna w mieszkaniu 
Czarneckiej książeczka „Jak poznać fał- 
szywe dolary*, opolograf i przybory malar- 
skie, własność Czarneckiego; jego stały 
kontakt i przyjaźń ze Szczepanowskim i 
również kilkakrotne więzienie za różne 
fałszerstwa— skłoniły urząd prokuratorski 
do pociągnięcia Cżarneckiego do odpowie- 
dzialności sądowej z art. 51, 427, 430 K.K. 

W tych dniach dostarczono z więzienia 
warszawskiego oskarżonego Cz»rneckiego 
na sprawę w Sądzie Okręg. Wileńskim 

”



      

Przewodniczył rozprawom sędzia Brzozow- 
ski, popierał oskarżenie prok Rauze, bro- 
nił adw. Rymkiewicz. Wezwany ekspert p. 
Lebiedź z opisu banknotu nie zupełnie pe- 
wnie mógł określić jego autentyczność czy 
podrobienie I aczkolwiek bardzo wiele da- 
nych przemawia za tem, że Czarnecki za- 
wodowo trudnił się fałszowaniem, w danej 
sprawie Sąd nie znalazł dostatecznych pod- 
staw do zasądzenia Czarneckiego. Nie zna- 
czy to jednak, że odzyskał on zarazem 
wolność. O, nie! Czarnecki ma jeszcze 
inną sprawę o fałszerstwo na terenie Gro- 
dna— Warszawy, więc powrócił do więzie- 
nia. Czy w razie pochwycenia Szczepanow= 
skiego nie wyjdą na jaw nowe szczegóły, 
nie wiadomo, na razie historja 100 dolaro- 
wego banknotu zakończyła się klęską 
„czarnogiełdziarzy*. Ale to im się czasem 
należy. 

MIŁOŚĆ GO ZGUBIŁA. 

Aleksander  Arcimowicz był kochliwy. 
Ponadto za kołnierz nie wylewał, inaczej 
mówiąc, wważano go za zdeklarowanego na- 
łogowca. Nawet do Sądu przyszedł, — jak 
to skonsta tował jego obrońca — zlekka 
„pod gazem”. Pozatem trudnił się stolar- 
ką, miał nieco popędliwą żonę i 2 dzieci. Z 
racji tej popędliwości przyszło kiedyś do 
gwałtownych rękoczynów pomiędzy panią 
Arcimowicz, jej mężem ergo oskarżonym i 
pewną damą, o której będzie poniżej. 

Ta dama oficjalnie nazywała się Stefa- 
nia Widziunowa, nie przeszkadzało jej to 
jednak używać pseudonimów, jak np. Ma- 
tusewiczowa albo Wysocka, co czasami by- 
ło jej pomocne przy jej zajęciu. Bo Widziu- 
nowa - Matuszewiczowa - Wysocka, aczkol 
wiek podobno była mężatka i miała dwoje 
dzieci, własnemi chodziła drogami, niema- 
jącemi nic wspólnego ani z moralnością ani 
z kodeksem karnym. Z tej racji kilkakrotnie 
odsiadywała więzienie i w gwarze policyjnej 
nazywała się: „złodziejką”. 

l oto tych dwoje ludzi: on „kryształo- 
wy”, mie tylko że w kryształy zaglądał, ale 
uczciwe z przekonania chłopisko, nieco tyl- 
ko rozkłejony stolarz— i ona, o mętnej prze- 
szłości profesjonalistka, stanęli pod zarzu- 
tem kradzieży z włamaniem do mieszkania 
Rywy Zakon przy ul. Antokolskiej 82, skąd 
zabrano bieliznę i różne rzeczy. 

"Tego „włamania* prawie nie było. Za- 
mek sam się otworzył za dotknięciem i 

wszystko szło jaknajlepiej, tylko przy wyj- 
ściu p. Stefanja moeno wytapetowana bie- 
lizną spotkała się w bramie „bec-a-bec' z 
Rywą, której wydały się nieco podejrzanemi 
kształty p. Stefanji. Nie zważając więc na 
protesty zatrzymanej, p. Rywa Zakon obma- 
cała skrupulatnie figurę p. Stefanji. a głos 
jej przeszedł w wysokie tony, gdy poznała 
własną bieliznę. Podejrzenie stało się pewni- 
kiem, gdy część bielizny znaleziono już w 
mieszkaniu Widziunowej, ale przy tej okazji . 
zwrócono uwagę na niewyraźną pozycję 
Arcimowicza, którego widziano razem z Wi- 
dziunową i który kręcił się wpobliżu. Nie 
pomogły tłomaczenia. „Wspólnik* —i basta! 

Tembardziej, że zarzut ten podtwierdziła 
" Widziunowa na śledztwie wstępnem. A choć 
potem próbowała cofnąć swe zeznania i ca- 
lą winę brała na siebie, postaci rzeczy to 
już nie zmieniło. 

W rezultacie sprawa i wyrok: ona 3 lata 
domu poprawy z zaliczeniem 8 mies. aresz- 
tu prewencyjnego, on 8 mies. wiezienia.— 
A wszystko przez te kobiety! 

„Tydzień dziecka". 

Prawdopodobnie bez 'porozumienia z or- 
ganizotarami „Tygodnia Dziecka', jaki ma- 
my obecnie, na wokandzie Sądu Okręgowe- 
go znalazła się sprawa, której tłem była 
zbytnia impulsywność dziecka w stąsunku 
do matki. Wprawdzie to dziecko już jest da- 
wmno pełnoletnie, a mamusia wyszła drugi 
raz zamąż, ale w każdym razie przęz to sto- 

sunek pokrewieństwa między temi osoba- 
mi nie uległ zmianie. Krótko mówiąc, za to 
że Adam jJermołowicz pobił swoją matkę 
Wiktorję secundo voto Figurewiczową Sąd 
Okr. skazał go na 6 miesięcy więzienia. A 
jedynie skrucha i przyrzeczenie, że „już 
nigdy więcej nie będzie*, skłoniły Sąd do 
zawieszenia kary na 3 lata. 

SPORT 
PROGRAM ZAWODÓW LEKKOATLETYCZ 

NYCH O MISTRZOSTWO OKRĘGU. 

  

W dniach 24, 25 i 26 maja br. na stadjo- 
nie Okręgowego Ośrodka. Wychowania Fi- 
zycznego Wilno, na Pióromoncie odbędą się 
zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo wileń- 
skiego Okręgu, według następującego pro- 
gramu: 

Piątek 24 . 5. godz. 18-ta. 

1) godz. 18 przedbiegi 100 m. panów. 
2) godz. 18.10 przedbiegi 60 m. pań. 
3) godz. 18.15 dysk oburącz panów. 
4) godz. 18.30 przedbiegi 400 m. panów 
5) godz. 18.50 oszczep oburącz panów 
6) godz. 19.15 skok w dal z rozb. pań. 
T) godz. 19.15 przedbiegi 4xX100 panów 
8) godz. 19.25 przedbiegi 1500 m. panów 
9) godz. 19.25 dysk oburącz pań 
10) godz. 19.40 przedbiegi płot. 110m 

panów. 

Sobota dnia 25. 5. godz. 17-ta. 

1) g. 17 finał 60 m. pań. 
2) g. 17.10 przedbiegi płotki 400 m. panów. 
3) g. 17.10 skok w dal z miejsca pań. 
4) g. 17.25. przedbiegi 200 m. panów. 
5) g. 17.35 przedbiegi 200 m. finał pań. 
6) g. 17.40 kula jednorącz panów. 
7) g. 1750 bieg 800 m. panów (finał). 
8) g. 18 finał 200 m. panów 
9) g. 18.15 bieg 10.000 m. panów 
10) g. 18.15 skok wzwyż panów. 
11) g. 18.40 dysk jednorącz pań 
12) g. 18.55 finał płotki 400 m. panów. 

Niedzieła 26. 5. g. 9-ta. 

1) g. 9 międzybiegi 100 m. panów. 
2) g. 9.10 przedbiegi 100 m. pań. 
3) g. 9.20 kula oburącz pań 
4) g. 9.30 finał płotki 110 m. panów. 
5) g. 9.40 kula oburącz panów. 
6) g. 9.50 międzybiegi 400 m. panów. 
7) g. 10 oszczep oburącz pań. 
8) g. 10.15 trójskok panów 
9) g. 10.30 4X100 m. finał pań 
10) g. 10.40 4X100 m. finał panów, 

Niedziela 26. 5. godz. 17. a 

„ 17 final 100 m. panów 
. 17.05 finał 100 m. panów. 

g. 17.15 oszczep jednorącz pań. 
. 17.15 skok w dał panów. ! о9
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. 17.35 dysk jednorącz panów. 
„17.55 oszczep jednorącz panów 

g. 18 skok wzwyż panów 
8.05 finał 400 m. panów. 

18.20 skok o tyczce panów 
. 18.20 bieg 5000 m. panów. 

18.40 bieg 800 m. pań 
. 18.50 4X100 m. finał panów. 

79
 
09
 

09
 

m=
 

p
 

m 
m 

(
O
 
0
0
 

OD
 

л
 
Ф
 
О
 

О
 
—
 

9
 
=
 
D
G
 
7
 
M
 
M
 

M
 

a
 

wą 
gą 

G
O
T
 

о9
 

Ostateczny termin zgłoszeń 
dniem 22. 5. o godz. 18- ej. 

W zgłoszeniu winny być następujące da- ; 
me: L.p. nazwisko i imię, przynależność or- 
ganizacyjna, wiek zawodnika, wszystkie kon 
kurencje do których zawodnik staje. Wpiso- 
we wynoszą 50 gr., od każdej karty zgłosze- 
nia. Do zawodów będą dopuszczeni tylko ci 
zawodnicy których karty rejestracyjne zo- 
stały złożone nie później jak do dnia 18 maja. 

upływa z i 

SŁOWO 

PRZYJAZD DO WILNA TRENERA LEK- 
KOATLETYCZNEGO ESTOŃCZYKA 

KLUMBERGA 

Dnia 16. V. b. r. przybył do Wilna tre- 
ner lekkoatletyki Estończyk Klumberg, któ- 
ry zabawi w Wilne przez 6 tygodni w celu 
przeprowadzenia treningów dla Wileńskich 
lekkoatletów i lekkoatletek. 

Organizację treningów przeprowadza 
Wil. O. Z. L. A. Treningi odbywać się bę- 
dą na stadjonie sp. Okr. Ośrodka W. F. 
Wilno na Pióromoncie. 

Pierwsza zbiórka zawodników i zawod- 
niczek zgłoszonych przez odnośne kluby na 
treningi Klumberga odbędzie się we czwar- 

*tek dn. 16 М. b. r. na stadjonie Ośrodka W. 
F. na Pióromoncie. 

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego, w Wilnie, 
Konstanty Karmelitów zamieszkały w Wil- 
nie ul. Gimnazjalna 6 - 12 na zasadzie art. 
1030 UPC podaje do wiadomości publicznej 
że dnia 7 czerwca 1929 roku o godzinie 10 
rano we wsi Szarkiszki gminy 'olkienickiej 
powiatu wileńsko - trockiego odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Aleksan- 
dra Suchockiego majątku ruchomego skła- 
dającego się z zabudowań wybudowanych 
na obcej ziemi jako to domu mieszkalnego, 
stodoły i obory oraz spusku młynowego do 
zniesienia oszacowanego na sumę złotych 
1900 ma zaspokojenie pretensji Waszkiewi- 
cza Feliksa w sumie zł. 4.450 z proc. i kosz- 
tami. Spis rzeczy i szacunek takowych przej 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 UPC. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

  

  

Czopki he « z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

R 
LE NARCISSE BLEU 

ge Mury Pass |     
  

WILEŃSKA 10. 
gkładnica Sportowa Posadą duży 
wybor po cenąch konkurencyjuyc 
RAKIETY, piłki, siatki, przybory do 
RYBOŁOWSTWA oraz — artykuły 

wszelkiego SPORTU. —€ 

    

NADZWYCZAJNY TELEGRAĄ?!? 
Wczoraj w 1-szym dniu ciągnienia l-szej klasy 19 Lot. Państwowej 

Wielka wygrana zł. 55.000 na Hr. 121.842 
padł a w naszej kolekturze 

Hallo Obywatele !! ! - Gdzie grać na loterji? — U nas!!! Szczęście tylko u nas!!! 
Jedyna w Polsce najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura 

1 E. LICHTEN$“ IN I $-KA 
UWAGA! Polecamy szczęsliwe Iosy 14 Lot. Państw. na cele dobroczynne. Główne wygrane zł. 30.000; 2 po 

3 15000 zł. i t. d. Cena 1/1 losu 8 zł. 1/2 losu 4 zł. / 

WARSZAWA, Marszałkowska 146 
WILNO, ul. Wielka 44 

      

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wielki epokowy dramat, 

którego treścią jest RASPUTIN I KOBIETY. 

Rewelacyjna premjera! Arcysensacja doby obecnei! 

„AAGLADA ROSJI” 
Dzieje czarnego kapłana rozpusty. Główne 
kierown. filmu spoczywało w rękach Ks. 

JUSUPOWA, Rekordowa obsada! „Rasputin* — A. Malikow. „Cesarzowa* -- Diana Karenne. „Dama Dworu", 
— Nat. Lisenko. „Ks. Jusupow“ — Jack Trevor. Al. Murski i inni. Koncert gry ulubieńców światal Wszech- 
światowy sukces! Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

  

  

  

  

KINO-TEATR i Dziś! Dramat $ ĄG M AR R W rolach głównych: 
66 „POLDNIA“ | „a. VENUS Z NT TRU TS 

Mickiewicza 22. piękna OLGA CZECHOWA i wytwórny JACK TREWOR. Nad program: TYGODNIK GAUMONT Nr 1. 

[Dziś wiełki uroczysty program Świąteczny! Nowe wydanie 1029 r. w nowem literack 
Kino Piccadilly“ Najpotężniejsze arcydzieło genjusza ekranu EMIL JANN'NGS AM 

„ В „NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK 
Wzruszający dramat życiowy w 12 akt. Nad program: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

KINO i Dziś! Najnowsze arcydzieło STAŻI genjalnego rosjanina ALEKSANDRA RAZUMINA przeróbką sensacyjne 
66 powiešci MAURYCEGO KSI E BLAŻEŃ rewelącyjny film w 12 aktach. W rolach tytu- 

„Wanda | DEKOBRY GZY łowych ulvubieńc bli ści - Wielka 30. |! WICZ i MARCELA ALBANI. Ą 2 RC. 

ARRZARSDAZANEUSAKA „ABAENADUNECDAZACJASERKNE ż L Rilos į 
E Firma egz. od 1874 r. gs Dr. POPILSKI Letnisko я o 
8 Skład Forte pjanów, Pianin i Fisharmonji a nóka: (RTS K blisko stacji kolejo- ÓŻN E! 
w „j wej. Całodzienne a od godz. 10 do li od : 
B K. Dąbr owska. 5—1 p.p, W.Pohułan- utrzymanie. Adres_ w saw mazn mewa    

  

jakości 

Kursy Kierowców Samochodowych Sfowarzy- 
szenia Techników Polskich 

ul. Ponarska 55, telef, 13-30 

GRUPA XXXIII 

kandydatów na zawodowych kierowców samocho- 
dowych rozpocznie zajęcia dn. 24 b. m. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat 
kursów codziennie od godz. 12-ej do 18ej przy 

ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. = 
D a A LSI 

@ Wh ni 5 ń W wypadanie, łupież, 
B łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa“ i 
i „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

E seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

FED SRS KM OMA (278 CZES WS RO KYG RZA ND TATU MED 
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= Dbajcie o swoje zdrowiel 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA 

s (z marką „Kogut* są stosowane JE 
chorobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO= 

s WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
» ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
s środkiem  przeczyszczającym, —_ uła- 
я шіа'цсхш funkcję ORGANÓW TRA- 
° WIEŃI. i działającym przeciwko 
* OTYŁOŚCI. 1/65—0 
= Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

mWannkkNNnUNNANNNNNZNNANIRANM 

  

    

   

  

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
BOKT BEADAEAKARAEA RT AA KAEABABAUGNA BHA RUS 

  

ka 2, róg Zawalnej 
W.Z.P, 

Dr. ©. WOLŁFSOŃ 
wsneryczne, moczo- 
ciowe i skórne, ui. 
ileńska 7, tel. 1067. 

—LLIS 

BEBIEBETEMI 

| Liuks: Der į 
EEE 
Lekarz-Dentysta 

   

  

adm. „Slowa“. —l 
Hallerowo 

Ciepłe kąpiele mor- 
Letnich w fol. SKOR-Skie i _ pensjonat 

SKA BUCIANY, 3 „Warszawianka*. Ka- 
i 2-wa pokoje  znalizacja, wodociągi, 
kuchaią i oddzielnem tenis, pianino. Pocztą 
wejściem każde. Miej-i stacja na miejscu. 
scowość zdrowa, su- Wiadomość: Warszą- 
cha i ładna. Rzeka, wa, Mokotowska 8, 
las sosnowy. Dojazd Bagińska. 5 
od EE belka CZEKA й 
wa. Cena przystępna. 
Dia Sid S RÓŻNE SUMY 
iurze oiskie а- ieni 2 

cierzy Szkolnej 3-2 | pieniężne posiada 
codziennie od g. 9-tej| nią pod zabezpie- 

czenia wekslowe i 

  

rano do 5-tej.po poł. 

  

    

    
  

MARYA z hipoteczne 
Gżyńska-Smelska [р ооа ка D. H.-K. „Zachęta* 
Choroby jamy ustnej, m Mickiewicza 1, R: $ LOKALE g tel 9-05. ___—o_! też S R 

WWAWAWE Paceanowe: | Žolė HB mmm zwani z ZEGARMISTRZ | 
korony. Sztuczne zę” . A RY 8 LEKARZ Bby. Wojskowym, u- 2 pokoje „ RYDLEWSKI | 

B E BE oem ją wynajęcia. Uży- 
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" SOBOWTOR 
| Rozdział XVII. W wiatraku. 
Dojechałem samochodem do mostu, 
o którym mi mówiono i zatrzymałem 
51е па bocznej drodze. Marja wybrała 
doskonałe miejsce na spotkanie na- 
sze. Na nieduży mpagórku stał nawpół 
zniszczony wiatrak, jakby królując nad 
rożpościerającą się dookoła niego ró- 
wniną. Zostawiłem auto przy drzewie 
wpobližu wiatraka i wszedłem do wnę- 
trza budynku. Mimowoli przemknęła w 
mej głowie myśl, że jeśliby Marja chcia 
fa wciągnąć mnie w zasadzkę, to by- 

| ło to istotnie miejsce, w którem mało 
było szans uratowania się: mogli mnie 
zabić, porąbać na kawałki, zakopać, a 

nikt mie odnalazłby moich kości. Ser- 
ce zabiło mi nispokojnie, ale szedłem 

odważnie 'zdecydowany na wszystko. 
Obejrzałem się za siebie, by przekonać 
się, czy widać stąd drogę i nagle uj- 
rzałem Marję. Stała we drzwiach roz- 
padającej się szopy, — blada i cudna, 
jak zawsze. Nadludzkiem wysiłkiem 0- 

° рапомла?ет chęć rzucenia się ku niej i 
pochwycenia jej w objęcia. 

— jak ja się cieszę, że panią wi- 
dzę. — krzyknąłem, wyciągając rękę. 

Przestraszona 'oofnęła się i drżąc 
całem (ciałem szepnęła: 

— Czy nikt pana nie śledzi? 
Wszedłem za nią do szopy. 
— Nie, przyjechałem autem. Zo- 

stawiłem je tam, pod drzewami . 
Marja westchnęła z ulgą. 
— Jestem taka nastraszona! Boję 

się, że oni mni epodejrzewają. Nasze 

e spotkanie tutaj, to szaleństwo! 

— W takim razie, błagam Boga, 

by nigdy nie wracał mi rozum — 0Ф 

rzekłem, smiejąc się cicho ze szczęścia. 

— Ach Marjo, cudna, dobra, kochana 

Marjo, czy myślisz, że nie byłbym go- 

tów oddać życie za chwilę rozmowy z 
tobą! Maj й S ; 

Namiętność, z jaką mówiłem, wy- 

wołał rumieniec na jej blade policzki. 
Przytuliła się do ściany szopy i, ge- 
stem błagalnym wyciągnęła prze sie- 
bie ręce, szepcząc: 

— Nie, nie, błagam pana!... 
Uśmiechnątem się serdecznie i po- 

kiwałem głową. 
— Marjo, kochana moja, cóż mam 

robić? Czyż można zabronić słońcu 
świecić? Nie mogę przestać cię ko- 
chać! 

Ująłem jej rękę, ale cofnęła ją i 
schowała za siebie. 

— Pr oszę się nie ośmielać mówić 
tak d omnie! — krzyknęła z rozpaczą. 
— Czyż nie dosyć tego że staram się 
uratować pana? Czyż pan naprawdę 
jest tak okrutny i bezlitośny? Ach, 
proszę odejść, prędzej proszę odejść, 
bŁagam pana! Niech pan zejdzie z 
mojej drogi, i pozwoli mi zapomnieć 
a sobie! 

—'Nie chcę! — odrzekł z uporem. 
Kocham cię całem sercem, Matjo, wszy 
scy metysi z Ameryki Południowej nie 
przestraszą mnie i nie cofnę się z drogi. 

Patrzała na mnie błagalnie. 
— Czy pan rozumie, có pan mówi? 

Czyż nie rozumie pan, że nic nie może 
łączyć córki Emanuela Solano i pa- 
na? 

—Nie, nie rozumiem. Przysięgałem 
pani, że nie zawiniłem przeciw pani 
ojcu, mie brałem udziału w morder- 
stwie! Pani mi uwierzyła, ja wiem, że 
pani mi wierzy! 

— Tak, — szepnęła, podnosząc na 

mnie oczy, — wierzę panu. Czyżbym 
tu była, gdybym przysiędze pana nie 

wierzyła? Wierzę, wbrew własnej świa 

domości, wbrew zdaniu całej Santa 

Lucia, wbrew własnemu rozumowi! 
Dlatego właśnie usiłuję uratować pana 
od ich napaści! 

Słowa jej napełniły mnie uczuciem 
tryumfu i radości. 

— Marjo, — szepnąłem — Marjo... 
Cotnęła ręce za siebie, bojąc się, 

bym ich mie dotknął. 
— Ale, jeśli to nie pan zabił mego 

ojca, — ciągnęła dalej, — pan wie, 
kto ga zabił. Proszę mi powiedzieć 

prawdę... na miłość Boską, proszę 
powiedzieć prawdę! { 

Błagalny ton jej głosu mógł, zdawa 
ło się, poruszyć skały. Ale dałem słowo 
Norscottowi i nie mogłem go złamać. 
Musiałem zebrać swą odwagę i siłę 
woli, by zapanować nad chęcią wyzna- 
nia je jwszystkiego: 

— Ściśle nic nie wiem. Ludzie, 
którzy uważają mnie za winnego, my- 
lą się. Ale dlaczego pani ich nie opuś- 
ci, niech idą własną drogą? Sądżę, że 
dadzą sobie bez pani radę! 

Zrobiła gest przeczący i drgnęła. 
— Zapóźno. Nie mogę opuścić Li- 

gę, aż do... śmierci. Kiedy oni przyszli 
do mnie i oznajmili, myślałam, że pan 
żyje i wiedzą, gdzie pan się znajduje, 
myślałam że zwarjuję -ze szczęścia. 
Pragnąłem sama, własnoręcznie pom- 
ścić śmierć ojca. Ale wtedy, w nocy 
zrozumiałam, że nie mam dosyć sił. 
Oszukałam ich i kłamałam. Nie mo- 
głam powiedzieć prawdy, bo nie uwie- 
rzyliby mnie. A teraz, wiem, że zaczy- 
nają mnie podejrzewać. ! 

Poraz pierwszy zrozumiałem praw- 
dę i zdziwiłem się, że dotąd ta myśl 
nie przyszła mi do głowy. 

— Marjo, — zapytałem. — Kim 
jestem, twoim zdaniem? 

Patrzała na mnie ze zdumieniem i 
milczała. 

— Pan jest — Ignacy Prado—rzek 
ła cicho. 

— Przysięgam, że nie mam z nim 
nic wspólnego! 

Nastała długa chwila mącącej ci- 
szy. R: 

Gwałtownym ruchem  schwyciła 
moją dłoń i szepnęła, z przerażeniem w 
oczach: 

— Kim jesteś? Powiedz mi! Czuję, 
że jestem bliska szaleństwa. 

Wziąłem jej ręce i przyciągnąłem 
ją do siebie. 8 

— „Marja, ukochana moja, — szep 
mąłem, tuląc ją do siebie i patrząc w 

jej oczy.—Musisz mi wierzyć, kocham 
cię! Zaplątani jesteśmy w sieci, które 
zarzucił chyba sam djabeł i tylko Bóg 
wie, kiedy i jak skończy się to wszy- 
stko. Posłuchaj mn'e. Przsięgam na 
moją miłość dla ciebie, że nie jestem 
Ignacym Prado i nie wiem nic o śmier- 
ci pani ojca. Więcej nie mogę tymcza- 
sem powiedzieć, ale pani musi mi wie- 
rzyć, Marjo!... nadejdzie dzień, kiedy 
uwierzysz! —— dodałem z rozpaczą, 
przeklinając Norscetta.  Wypušcitem 
Marję z objęć, a ona przytuliła się do 
ściany,. 

— Czuję, że pan nie kłamie, —od- 
parła cicho. — Ale, mój Boże !Pan nie 
wie, jakie strasznie niebezpieczeństwo 
grozi panu. Guaras i inni przysięgli 
panu zemstę i oni zamordują pana, je- 
śli pan nie ucieknie zaraz... jeśli pan 
nie zniknie stąd nazawsze! Oni są pe- 
wini, że pan jest tym, kogo szukają. 
Kuzyn pana pomógł im w odszukiwa- 
niu pana, to on dał znać, że pan jest 
Ignacym Prado. 

— Tak, wiem, że zawdzięczam to 
Maurycemu. 

— Musi pan uciec! Słyszy pan? 
Natychmiast, w tej chwili, bo inaczej, 
oni zabiją pana! 

— Wyjadę, Maryś — odpowiedzia 
łem, — ale razem z tobą. Jeśli sądzisz, 
że ja ucieknę, zostawiając ciebie w ich 
rękach, to mylisz się! 

— Ależ, pan musi uciec, — błaga- 
ła, — mnie nie grozi żadne niebezpie- 
czeństwo. Naprawdę, nic mi nie grozi! 

— Nie wierzę pani, — odpowie- 
działem stanowczo. — Czy sir Henryk 
Tragattok wie, gdzie pani jest? 

„Marja zmieszala się. 
— On... on myšli, že ještem u przy- 

jaciół, — szepnęła. — Ale ja wrócę 
do Londynu za dwa, trzy dni. Wrócę, 
zaraz po ucieczce pana. 

— Nie mam zamiaru uciekać. Jeś- 
li wyjadę stąd, to tylko z panią. Ja sam 
odwiozę cię Marjo, do Londynu. 

Patrzała na mnie zrozpaczona: w 
oczach jej małowało się niewypowie-- 

dziane przerażenie. 
— Oni zabiją nas... 
— Tak myślisz? — uśmiechnąłem 

się. — Oto już od tygodnia usiłują za- 
bić mnie samego, i nie mogą. 

Marja beznadziejnie westchnęła. 
-—— Nie żartuj. Liga nie uzna nigdy 

swej porażki. Chodzi tylko o czas. Za 
tydzień i pan i przyjaciel pana, będzie- 
cie zamordowani! Ach! Pan nie rozu 
mie, jakie niebezpieczeństwa panu gro- 
zi! Było czterech, prócz Prado i, Lo- 
pazzo, skazanych przez radę Ligi na 
śmierć i wszyscy oni zostali zabici. Czy 
pan wie, co się stało Lopazzo? 

— Nie, nie mam pojęcia o poczy- 
naniach rady ligi, prócz tego, że kil- 
kakrotnie już robiono zamachy morder- 
cze na mnie i że Milford padł ofiarą 
tej szajki, gdyż zginął bez wieści. Те- 
raz ja przechodzę do otensywy! Mu- 
szę pomścić śmierć wiernego sługi! 

— Milford, — powtórzyła, patrząc 
na mnie ze strachem, to ten człowiek, 
którego oni usiłowali otruć? 

— Tak! Zginął przed dwoma dnia- 
mi i Bóg tylko wie, co się z nim stało. 

Westchnęła ciężko. 
— Ach, teraz rozumiem, gdzie zni- 

knął Da ciosta, —szepnęła do siebie— 
to ten, który śledzi dom pana i przysy- 
ła Guarasowi informacje. Już od dwuch 
dni niema od niego wiadomości. 

Krzyknąłem zdziwiony: 
— Mój Boże! Więc może Milford... 
Nagle przerwał mi odgłos kroków 

i głośnej rozmowy. Instynktownie 
chwyciłem za rewolwer i w ciągu kilku 
sekund nadsłuchiwaliśmy z mie poko- 
jem oboje. Na dziedzińcu przed wia- 
trakiem rozlegał się męski głos, na 
który odpowiedzia. Śmiech kobiety. 
Odrazu poznałem, kto tam był i mo- 
mentalnie powzią'em decyzję. 

— Chodźmy,  Marjo, — szepną- 
łem, — ta są goście z Ashton. Musimy 
się z niemi przywitać. Ja im wszystko 
wyjaśnię. ‹ 

W milczeniu wyszła za mną z Szo- 
PY. 

Przed nami ukazała się lady Ba- 
radell i młody York. Na nasz widok, 
zatrzymali się. Staliśmy wszyscy czwo- 
ro zmięszani, jakby przyłapani na go- 
rącym uczynku. ! 

York pierwszy przerwał milczenie. 
— Ach, więc to istotnie pan! — 

zawołał. — Lady Baradell zdecydowa- 
ła odrazu, że to pańskie auto. 

— Lad' Baradell ma rację. Pań- 
stwo poz |: Miss Rossen, lady Ba- 
radell, kap York. - 

Lady Ba. | | rzucifa Marji bystre 
spojrzenie i u. ..echnęła się. 

—(Idziemy do Cutberthow, ale po 
drodze zobaczyliśmy pańskie auto, to 
nas zainteresowało, nie wiedziałem, że 
pan jest amatorem starych ruin! 

— O, zawołałem spokojnie, — pa” 
ni jeszcze nie zna wszystkich moich 
ukrytych talentów i zamiłowańł 

York czuł, że sytuacja jest trud- 
na i drażliwa, wmieszał się więc tak- 
townie, pytając: ; 

— Jakże pańskie auto, naprawione 
już zupełnie? 

— Właśnie próbowałem, czy do- 
brze idzie i omal co nie przejechałene 
miss Rosen. 

Marja uśmiechnęła się ze zdumie- 
wającą zimną krwią. 4 

— Mówiłam panu Norscottowi, żek 
jeźdi zbyt nieostrożnie. Ale nie są- 
dziłam by w naszej pustyni grozić mo- 
gło niebezpieczeństwo przejechania 
przez auto! ' 

— Pani tutaj mieszka? — zapyta- 
ła ciekawie piękna lady. 4 

— Tak, niedaleko, mieszkam w 
przyjaciół, — odpowiedziała spokojnie, 
— wracałam właśnie ze spaceru, gdy 
master Norscott o mało co mnie nie 
zabił. Obawiam się, że w domu już 
się niepokoją, że zginęłem na tak dłu- 
go. Dowidzenia, panie Norscott, mam 
nadzieję, że pan odwiedzi nas przed 
wyjazdem. Do widzenia państwu. 

' 

  
Uśmiechnęła się uroczo i skierowa- 4 | 

ła się ku wyjściu. 

  ao 
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