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Ne. SIZEB W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

z odniesieniem do domu lub z | wa uiszczona Opłata poczto : „ryczałtem ё 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA . (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy —. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

  

MOtODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

A Laszuk. NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Ks 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

   
osk St. Michalskiego. 

garnia T-wa „Ruch“. 

  

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Smarzyński. ST. ŚWIĘ! 

WOŁKOWYSK — 

CIANY — ul. Rynek.9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 

| WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

| 

į PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

| 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadeslane miłimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj? nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Rozprawa przed Trybunałem Stanu 
Verba uerifalis min, Składkowskiego 

= 

WARSZAWA. 26.6. (tel. wł. „Sło- 
wa'*). O godzinie 11-tej sala Sądu Naj 
wyższego, gdzie odbywało się posie- 

dzenie Trybunału Stanu wypeiniona 

została po brzegi. : 

Za stołem prezydjalnym zasiedli 

prezes Sądu Najwyższego p. Supiński 

a po jego prawej ręce pp. Suligowski, 

Lednicki, b. min. Raczyński. Olesnicki, 

Zubowicz i Tomaszewski, po lewej ge 

nerał Żeligowski, b. min. Thugutt, Bo 

gucki, Bielawski i Szumański. 

Wszycy w czarnych tužurkach O 

prócz generała Żeligowskiego, ubrane- 

go w mundur generalski, przepasany 

wielką wstęgą orderu Polonia Restitu- 

ta. 

Prezes Supiński oiwiera posiedzenie 
Po lewej stronie stołu umieszczono 

ławę oskarżycieli sejmowych. Zasiedli 
na niej pos. Lieberman, pos. Wyrzy: 
kowski i pos. Pieracki. Na przeciwko 
ich zasiadł b.+min. Czechowicz w to- 
warzystwie obrońcy mec. Paschalskie- 
go. 

Punktualnie o godzinie tl-ej pre- 
zes Supiński otworzył posiedzenie i po 
stwierdzeniu nieobecności świadków 
dr. Jurkiewicza i p. Ossowskiego zwró- 
cił się z zapytaniem do b. min. Czecho- 
wicza czy przyznaje się do winy. B. 
min. Czechowicz złożył w odpowiedzi 
następujące oświadczenie. 

„Ausis ‚ 

Dświadczenie b. ministra skarbu Gzechowicza 
Sam fakt formalnego przekroczenia bu- 

dżetu, nawet bez poprzedniego zbadania 

przez Sejm warunków i okoliczności które 
wywołały to przekroczenie, nie może by- 
najmniej uzasadniać pociągnięcia _ ministra 
skarbu do konstytucyjnej odpowiedzialnoś- 

ci. W roku 1927 — 28 Sejm przez dłuższy 
czas był nieczynny a w tym okresie czasu, 
wskutek niedającego się zawczasu przewi- 
dzieć wzrostu cen, kwoty, przeznaczone w 

budżecie Ministerstwa Spraw Wojskowych 
na wyżywienie ludzi i zwierząt okazały 
niedostateczne. Tymczasem z uchwały 
miowej, stawiającej mnie w stan oskarżenia 
wypływałoby, że nawet najbardziej uzasa- 
dnione przekroczenia nie mogły być uskute 

cznione. Z tego by wynikało, że minister 
skarbu, stojąc na straży ustawy skarbowej, 
powinien mieć oczy zamknięte na wymą- 
gania życia, chociażby miała wyniknąć Z 
tego oczywista i znaczna szkoda dla intere- 
sów państwa. Sądzę, że byłoby uzasadnione 
pytanie, w czyim interesie może leżeć sta- 
wianie ministra skarbu w sytuacji bez wyj- 

; ścia. Wiem dobrze, co na to mogą odpowie- 
dzieć moi oskarżyciele. Odpowiedzą, że. je- 
jednak uchwała Sejmu z dn. 20 marca -b. 
pokrywa się zupełnie ż brzmieniem ustawy 
skarbowej, która wymaga dla każdego wy- 
datku budżetowego uprzedniej zgody. Sej- 
mu i nie zna żadnych wyjątków. Nie należy 

jednak zapominać, że nasze tak zw. usta- 
wy skarbowe są nacechowane specjalną 

podejrzliwością wobec władzy wykonawczej 
i dążą do jak największego jej skrępowania. 

W państwach europejskich, mających dłu 
gie doświadczenie parlamentarne, nigdzie 
supremacja nad władzą wykonawczą w Za- 
kresie budżetowym nie została doprowadzo- 
na do tego stopnia. 

Co do Francji, powołuję się na książkę 
profesora uniwersytetu paryskiego i specja- 
listy w sprawach finansowych Jose. Dowia- 
dujemy się że w okresach kiedy parlament 
jest nieęzynny w razie normalnego zamknię- 

„cia sesję przysługuje rządowi szereg upraw- 

    

   

    

ŚGnień w zakresie zwiększenia kredytów tak 

' 

ы 

zw. szacunkowych t.j. zależnych w swej wy 
sokości od wahania cen. Nadto rząd ma pra 
wo otwierać nowe kredyty w razie konie- 

czności drogą dekretu, za zgodą Rady Sta- 
nu z obowiązkiem przedłożenia parlamento- 
wi tych dodatkowych kredytów w dwa ty- 
godnie po otwarciu sesji. W Anglji ustalił 
się zwyczaj, że rząd nawet jest obowiązany 
uskuteczniać wydatki nie objęte budżetem, 
o ile tego wymaga interes państwa. Dalej 
rząd ma prawo nieograniczonego virement 
w pewnych resortach. Może także rząd czy- 
nić wydatki z nadzwyczajnych dochodów i 
specjalnych funduszów w formie prowizory- 
cznej. ч 

W Niemczech można otwierać dodatkowe 
kredyty za zgodą ministra skarbu w razie 
nieuniknionej potrzeby. Kredyty powinny 
być przedłożone parłamentowi do zatwier- 
dzenia razem z zamknięciem rachunkowem. 
Prof. Jose przytacza znamienne wypadki z 
różnych epok, kiedy to rząd czynił takie wy- 
datki, nieobjęte budżetem, między innemi w 
roku 1921 rząd wznowił ambasadę przy 
Watykanie, nie mając na to kredytu, a na- 
wet znając nieprzychylne dla tej sprawy 
stanowisko większości senatu. Co się ty- 
czy „wysokości tych dodatkowych kredy- 
tów, to po wojnie sięgały one sum miljar- 
dowych. Prof. Jose wogóle wątpi, czy mo- 
żliwe jest doprowadzenie prac budżetowych 
do takiego ideału, żeby „przekroczenia nigdy 
nie miały miejsca. Co się tyczy Niemiec, to 
np. budżet ministerstwa Spraw  zagranicz- 
nych w roku 1925 przekroczono o 5 miljo- 
nów mk. bez uprzedniej zgody ministra 
skarbu. Widzimy, że ustawłodawstwo zagra- 

niczne nie stawia ministra skarbu w sytua- 

cji bez wyjścia. Praktyka zaś budżetowa 
często wychodzi poza formalne granice prze 
pisów konstytucyjnych. и 

Nie było w historji parlamentu Francji, 
Anglji i Niemiec wypadku w ciągu ostat- 

4 nich lat kilkudziesięciu postawienia ministra 
skarbu w stan oskarżenia za przekroczenia 

budżetowe” : 
Także Sejm polski w. dotychczasowej 

swej praktyce budżetowej liczył się z konie- 

cznościami życia i nie odmawiał swej saty. 
sfakcji ex post. Mówca przytacza tu prz 
mówienie p. podsekretarza stanu Grodyńskie 
go na plenum Sejmu z 26 lutego. jako cha- 

rakteryzujące sprawę przekroczeń budżeto- 
wych w latach ubiegłych 1924 — 26. Wó- 
wczas jednak nie wymagał nikt postawie- 
nia ministrów skarbu w stan oskarżenia. Je- 
szcze 5 grudnia 1928 roku Sejm Stanał na 
stanowisku że rygorystyczne / traktowanie 
przekroczeń budżetowych za czas przeszły 
w naszych warunkach jest niemożliwe i po- 
wziął uchwałę, przyjmującą do wiadomości 
oświadczenie p. premiera, iż rząd przedstawi 
Sejmowi kredyty dodatkowe za rok 1927— 

| 28 do ustawowego zatwierdzenia. Uchwała 
taka powzięta została po wysłuchaniu dłuż- 
szego przemówienia posła I ybarskiego (tu 
mówca przytacza kiłka najcharakterystycz- 

niejszych z tego przemówienia ustępów na 
dowód, że kredyty dodatkowe były u nas 
niezbędne). Nie ulega więc wątpliwości że 
Sejm uchwałą swoją rozgrzeszył rząd, a w 
szczególności ministra skarbu, o ile chodzi 
o stronę formalną przekroczeń budżetowych. 

   
  

Powstaje pytanie czy ta uchwała ma dia 
Sejmu znaczenie wiążące. Niewątpliwie na 
przyszłość Sejm może zmienić swój stosu- 
п na bardzieį rygorystyczny. Byloby to 
możliwe oczywiście tyłko w teorji, gdyż ży- 
cie takiego rygorystyzmu nie wytrzymuje. 
Inaczej natomiast prezdstawia się sprawa w 
odniesieniu do przeszłości. Uchwała z 5 gru- 
dnia nie może nie obowiązywać Sejmu tak 
moralnie, jak i prawnie. jeśli uznamy wo- 
góle zasadę lojalności w stosunkach ludzkich 

   

     

e to Sejm który nie uznaje tej łojalności w 
stosunku do władzy wykonawczej, niewątpli 
wie popełnia błąd i podważa swój własny 
autorytet. Zastrzegam, że cały czas mówię 
wyłącznie o stronie formalnej przekroczeń 
budżetowych, gdyż akt oskarżenia obraca 
się wyłącznie w ramach czysto formalnych. 
Wprawdzie punkt 4 wydziela, jako odrębną 
pozycję, 8 miljonów na rachunek funduszu 
dyspozycyjnego prezesa Rady Ministrów, 
jednakże z jego brzmienia nie wynika, ażeby 
ta pozycja była przez parlament merytorycz- 
nie badana i następnie zakwestjonowana. 

   

      

Jednocześnie. jest rzeczą jasną ponad 
wszelką wątpliwość, że badanie całości wy- 
datków budżetowych. należeć może jedynie 
i wyłącznie do właściwości parlamentu i ża- 
dna instytucja w tej pracy zastąpić go nie 
może i że dopiero w razie merytorycznego 
zbadania pod kątem widzenia celowości i 
następnego odrzucenia przez Sejm może 
konflikt między rządem a Sejmem znaleźć 
swój finał przed Trybunałem Stanu. Wobec 
tego, że akt oskarżenia dotyczy wyłącznie 
formalnej zewnętrznej strony kredytów do- 
datkowych, nie wchodząc w ich treść we- 
wnętrzną, powstaje pytanie, czy ta zewnę- 
trzna strona może być podstawą odpowie- 
dzialności członków rządu. Wyobraźmy So- 
bie, że po otrzymaniu od rządu kredytów 
dodatkowych nar. 1927-28 (cow-g zapowie- 
dzi rządu ma nastąpić na najbliższej sesji) par 
lament kredyty te ulegalizuje z mocą wste 
czną, jak to zawsze bywało dotąd. Przecież 
wtedy mogłaby mieć miejsce wyraźna koli- 
zja między wyrokiem Trybunału Stanu a u- 
stawą o kredytach dodatkowych, bagateli- 
zującą przekroczenia budżetowe. Na tle te- 
go rozumowania wydaje się zbyt dziwnem, 
że Sejm przeszedł do porządku dziennego 
nad oświadczeniem prezesa Najwyższej lzby 
Kontroli Państwa z 20 marca, w którem pan 
prezes stwierdził że formalna zewnętrzna 
strona przekroczeń budżetowych może uza- 
sadnić parlamentarną, a nie zaś konstytucyj- 
ną odpowiedziałność ministra. 

    

Należy uświadomić sobie że ustawa skar 
bowa różni się od innych ustaw swoją ela- 
stycznością. Na tle praktyki innych państw 
i naszej własnej widzimy, że może ona ule- 
gać nieuniknionym modyfikacjom i uzupel- 
nieniom tak w toku wykonania jak i po 
wykonaniu. Dlatego też o jej naruszeniu 
może być mowa nie wcześniej, niż kiedy 
parlament ustosunkuje się do kwestji wyko- 
nania przez*rząd budżetu za dany okres cza- 
su. Powiem więcej: o odpowiedzialności mi- 
nistrów może być mowa dopiero wtedy, kie- 
dy N.I.K. rpzedłoży Sejmowi przewidziany 
w art. 9 konstytucji wniosek o udzielenie, 
względnie odmówienie absolutorjum. Jeśliby- 
śmy stanęli na innem stanowisku i uznali 
stanowisko zajęte przez Sejm z 20 marca za 
słuszne, to doszlibyśmy do paradoksu, że 
minister może być pociągnięty do odpowie- 
dzialności trzykrotnie: raz pod kątem widze- 
nia formalnym bez zbadania celowości prze- 
kroczeń budżetowych, drugi po zbadaniu 
tych czy innych pozycyj, trzeci — na tle 
wniosku prezesa NIK o absołutorjum dla 
„rządu. - 

Jeśli w historji parlamentarnej państw 
europejskich nie spotykamy wogóle podob- 
nych wypadków pociągnięcia ministra do od 
powiedzialności sądowej za przekroczenia 
budżetowe, to uchwała Sejmu, stawiająca 
ministra skarbu przed Trybunałem Stanu 
za formalną stronę tych przekroczeń, nawet 
bez poprzedniego ich zbadania pod kątem 
widzenia merytorycznym, stanowi w prakty- 
ce budżetowej unikat. jeśliby to stanowisko 
zostało usankcjonowane, to stworzylibyšmy 
precedens, który nie znalaziby rėwnego na 
Zachodzie Europy i 'odbiłby się deprymnująco 
na rozwoju naszych stosunków, łącząc ze 
stanowiskiem ministra skarbu konsekwencje, 
wypływające z artykułu o Trybunale Stanu. 
Nie mówiąc o wypadkach konieczności pań- 
stwowych, trudno sobie wyobrazić, by mi- 
nister skarbu mógł zapobiec omyłkom w о- 
bliczeniach oraz w wydatkowaniu, dokony- 
wanem ze strony innych resortów. Smiem 
więc twierdzić, że formalna strona przekro- 
czeń budżetowych bez uprzedniego ich zba- 
dania przez parłament nie może uzasadniać 
pociągnięcia ministra skarbu do odpowie- 
dzialności konstytucyjnej. 

Po przemówieniu b. ministra Cze- 
chowicza prezes Supiński zarządził 
przesłuchanie świadków. Strony zrze - 
kły się zaprzysiężenia. Pierwszy zezna 
wał min. Składkawski, następnie min. 

Kwiatkowski. 

Min. Składkowski: Uważam, że 
decydującym momentem w tej spra- 
wie, najważniejszym, który uważam 
za swój obowiązek wypowiedzieć Wy- 
sokiemu Trybunałowi, to jest fakt, 
że obejmując swoje rządy Pan Mar- 
szałek Piłsudski, zarówno w tym wy- 
padku, kiedy był premjerem, jak i 
kiedy brał udział w rządzie, zastrzegł 
sobie wobec nas wszystkich jako mi- 
nistrów, że on będzie regulował sto: 
sunek rządu do Sejmu, wskutek cze. 
go, życiowo biorąc, istniał ten fakt 
nie dający się zupełnie zaprzeczyć. 
że pan minister Czechowicz znajdo-, 
wał się w tej sytuacji życiowej, w ja- 
kiej znajdowałem się i ja, i wszyscy 
inni członkowie gabinetu, że stosunek 
do Sejmu, a więc i przekroczenia 
budżetowe były regulowane jedynie 
przez Pana Marszałka. Uważam tę 
kwestię za decydującą i za ošwietla- 
jącą całe zagadnienie. To byłoby 
wszystko, co miałbym w tej sprawie 
do powiedzenia. 

Poseł Liberman: Mówił pan o 
zasadzie przyjętej dla panów mini- 
strów z chwilą objęcia rządów ' przez 
Pana Marszałka Piłsudskiego. Czy po 
ustąpieniu Marszałka Piłsudskiego 
ze stanowiska szefa rządu 'z końcem 
czerwca ub. r. ta zasada została przy- 
jęta i dla następnego gabinetu prem- 
jera Bartla i kiedy nastąpiło uchwa- 
lenie takiej zasady na Radzie Mini- 
strów? ; 

Minister Skladkowski: Wypo- 
wiedzialem to juž i nie rozumiem te- 
go pytania. 

Poseł Liberman: Czy Rada Mi- 
nistrów w gabinecie p. Bartla zajmo- 
wała się sprawą przedłożenia kredy- 

tów ‹ dodatkowych Sejmowi, czy ta 
kwestja była przedmiotem dyskusji i 
uchwały na Radzie Ministrów? 

Minister Składkowski: Wypo- 
wiedziałem się już w tej kwestji za- 
sadniczej. Kwestję występowania ca- 
łego rządu wobec Sejmu regulował 
p. Marszałek, wobec „czego. uważam 
dalsze rozważanie tego tematu za 
zbyteczne, a to dlatego, że znajdowa- 
łem się w zupełnie analogicznej sytu- 
acji, jak p. Czechowicz i wskutek te- 
go wypełniłem w stosunku do Sejmu 
polecenia p. Marszałka tak samo, jak 
je wypełniał p. Czechowicz, a jeśli 
wypełnianie i rozkazów p. Marszałka 
może być uważane za :winę, to nic 
więcej na ten temat nie odpowiem. 

Poseł Liberman: .Czy sprawa 
powiększenia funduszu dyspozycyjne- 
go o 8 miljonów była przedmiotem 
uchwały Rady Ministrów? 

Minister Składkowski. Powie- 
działem to, co powiedziałem. W tym 
wypadku będę odpowiadał na to py- 
tanie xiedy ja sam będę odpowiadał 
przed Trybunałem Stanu. 

Poseł Libermman: P. Minister 
jest Świadkiem i jest w myśl fustawy 
obowiązany odpowiadać na pytania, 
dotyczące faktów. 

Prezes Supiński zwraca uwagę, że 
w aktach sprawy znajduje się uchwa- 
ła Rady Ministrów w ttej sprawie. 
Pos. Liberman odwołuje się do uch- 
wały Trybunału, aby dopuszczone 
zostało to pytanie. 

Prezes Supiński: Tę rzecz moż- 
na ustalić dokumentami. Czy Pan 
(zwraca się do min. Składkowskiego) 
życzy sobie odpowiadać? 

Minister Składkowski: Nie. 

Zeznania min. Kwiatkowskiego 
Minister przemysłu i handlu 

Kwiatkowski zeznaje: W roku 1927 
na początku wytworzyła się taka sy- 
tuacja gospodarcza, iinansowa i bu- 
dżetowa, że uważaliśmy, iż należy na- 
tychmiast czynić wydatki z nadwyżek, 
które się w skarbie gromadziły. By- 
łem przeświadczony, że tezauryzowa- 
nie spowodowałoby groźne przesile- 
nie gospodarcze. Zwracałem uwagę 
rządu na konieczność wydatkowania 
pieniędzy według jednolitego planu 
gospodarczego. Rzeczywiście, tę linię 
rząd przyjął i wydatki tak były czy- 
nione. W kwestjach tormalnych rząd 
stał na tem stanowisku, że sprawa 
stosunku rządu do Sejmu leży w 
kompetencjach  premjera Marszałka 
Piłsudskiego Przy tworzeniu gabine- 
tu w roku 1926 Marszałek Piłsudski, 
rozmawiając z rami jako członkami 
jego rządu, zastrzegł sobie, że w tych 
sprawach on będzie jedynie odpowie- 
dzialny. Wszystkie kredyty dodatko- 
we były przedmiotem obrad Rady Mi- 
nistrów i nie budziły wątpliwości co 
do swej wysokiej celowości z punktu 
widzenia interesów państwa. 

Poseł Lieberman: Czy taka sa- 
ma dyrektywa wyszła dla rządu na- 
stępnego prem. Bartla? 

Minister Kwiatkowski: Owszem. 
Poseł Lieberman: Kto dał tę 

dyrektywę? : 
Minister Kwiatkowski: P. pre- 

mjer Bartel. Stwierdzam, že stosunki 
rządów czy resortów z Sejmem unie- 
możliwiały im pracę. W moim resor- 
cie w roku 1926 zastałem taką sy- 
tuację, że urzędnicy, zwłaszcza wyżsi, 
nie byli wogóle przystosowani do wy- 
konywania funkcyj państwowych swe- 
go resortu. Metoda była taka, że wo- 
góle spraw nie zalatwiali. Departa- 
menty pracowały w ten sposób, aże- 
by spraw spornych wogóle nie za- 
łatwiać. Czyniły to zapomocą ciągle- 
go zwoływania konierencyj. Wszyscy 
podlegali tej psychozie, że każde za- 
łatwienie sprawy zemści się na nich 
osobiście, jeżeli nie natychmiast, to w 
przyszłości. Dlatego ministrowie zajęli 
się teraz przedewszystkiem bezpośred- 
nią aktywną pracą w swoich resor- 
tach. P. Marszałek Piłsudski takiej 
pracy samodzielnej się domagał i żą- 
dał, aby jak najmniej zajmowano się 
zagadnieniami, któreby  rozpraszały 
uwagę resortów. 

Poseł Lieberman: Czy sprawa 
przedłożenia Sejmowi kredytów do- 
datkowych za 1921—28 rok byla 
przedmiotem dyskusji i uchwaly Rady 
Ministrów i kiedy? 

Minister Kwiatkowski: Owszem, ją 
była. Co do moich kredytów  dodat- 
kowych, to szczegóły są w posiedze- 
niach rządu. Kwestje formalne łeżały 
w rękach Marszałka Piłsudskiego. 
Odnosiliśmy się wszyscy z pełnem 
zauianiem do jego linji i postępowa- 
liśmy tak, jak on sobie życzył. 

P. Lieberman: Wiem, że tak by- 
ło, lecz jakie były motywy  nieprze- 
dłożenia. 
Świadek: Motywów ja nie mogę u- 

dzielić. Stwierdzam tylko, że zaszedł 
fakt decyzji co do nieprzedkładania. 

P. Lieberman: Ale motywy te p. 
Minister obowiązany jest podać, bo 
tutaj zwolniony jest Pan od tajemni- 
cy urzędowej. 

Świadek: Dla mnie ta kwestja 
była podrzędna. Dziś nie mógłbym 
sobie zrekapitulować motywów w spo: 
sób ścisły, Moje osobiste przekona- 
nie, że ze stroną merytoryczną wy- 
datków niema to nic wspólnego, że 
idzie tu o pewną grę polityczną, pro- 
wadzoną przez Sejm. 

P. Lieberman: Czy pamięta p. 
Minister uchwałę o powiększeniu kre- 
dytu dyspozycyjnego do 8 miljonów? 

Świadek: Tak. 
P. Lieberman: Czy uchwała za- 

padła przed wydaniem tych pieniędzy, 
czy potem. 

Świadek: Na to nie mogę odpo- 
wiedzieć. Kredytów uchwalonych było 
bardzo dużo, np., co do Ministerstwa 
Komunikacji, to też nie mogę powie- 
dzieć, czy uchwała była przed czy po. 

P. Lieberman: Czy pamięta Pan, 
kto to raferował? 

wiadek: Przypuszczam, że p. 
Bartel. 3 

P. Lieberman: Czy podawano 
raw tak wielkiego powiększenia. 

Świadek: Nie, nie pamiętam. Mo: 
tywa ogólne dołączone są zawsze do 
aktów uchwały Rady Ministrów. 

P. Lieberman: Na jakie cele by- 
ło to uchwalone? : 

Świadek: Na to nie mogę odpo- 
wiedzieć tak samo, jak co do kredy- 
sė dodatkowych w innych restor- 

tach. 
Poseł Pieracki: Czy p. Minister 

przypomina sobie rozprawę fw komi- 
sji budżetowej ;Sejmu z początkiem 
grudnia 1928 roku nad wnioskiem, 
wzywającym rząd do przedłożenia 
kredytów dodatkowych i Ówczesne 
oświadczenie p. premjera Bartła. 

Świadek: Owszem, i z debaty 
utkwił mi w pamięci pewien szczegół 
paradoksalny. Przy debacie budżeto- 
wej pierwszej w nowym Sejmie poseł 
Woźnicki wyraził niezadowolenie z 
tego, że niema zamknięć rachunko- 
wych i ideą jego przemówienia ;było, 
żeby rząd łączył przedłożenia ;budże- 
towe z temi zamknięciami. Gdy zaś 
rząd poszedł w myśl tej intencji, wte- 
dy ten sam poseł jak najostrzej wy- 
stąpił przeciw rządowi, co stwierdza- 

stenogramy. _ Zarazem 2 też 
było przemówienie sejmowe p. Głą- 
bińskiego tej treści, że zagranicą 
rządy starają się swoje nadwyżki 
budżetowe najpierw wydać, a potem 
załatwiają kwestje formalne. Dzieje 
się to z tą głęboką myślą gospodar- 
czą, którą i ja podzielam, że wtedy 

można osiągnąć stuprocentowy efekt 
gospodarczy, podczas gdy sprawa ta- 
ka, rzucona na flukta dyskusji wiel- 
kiego ciała, może być sparaliżowana. 

Oskaržyciel pos. Pieracki: Czy 
Pan przypomina, że prem. Bartel w 
grudniu w komisji oświadczył, że rząd 
przedstawi Sejmowi kredyty dodatko- 
we niezależnie od zamknięć, a potem 
nastąpiła zmiana decyzji rządu i p. 
Bartel oświadczył, że przedłoży je ra- 
zem z zamknięciami. Czy wiadomo p. 
Ministrowi, co wpłynęło na tę zmianę? 

Minister Kwiatkowski: Nie wiem 
o tem nic więcej, prócz tego co czy- 
tałem w gazetach. 

Obrońca b. ministra Czecho- 
wicza mec. Paschalski: Czy była 
formalna dyskusja w Radzie Mini- 
strów co do stosunku do Sejmu, czy 
Panowie przyjęliście krótko stanowi- 
sko Marszałka Piłsudskiego do za- 
twierdzającej wiadomości? 

Minister Kwiatkowski: Mam 
poczucie, że był ten drugi sposób. 

P: Paschalski: Na jakie cele użył 
Pan swoich kredytów? 

Minister Kwiatkowski: Prze- 
dewszystkiem na Gdynię. W dotych- 

czasowem tempie rezultat gospodar- 
czy nie byłby osiągnięty w ciągu stu 
lat. Uzyskałem kredyty do szybkiej 
budowy. Jak dalece kwestje formalne 
były dla mnie sprawą drugorzędną, 
świadczy fakt, że wprowadziłem pre- 
mje za szybkość, a więc za przekro- 
czenie budżetu, i w ten sposób wy- 
wołałem natychmiast bardzo duży 
ruch inwestycyjny. Drugą grupę sta- 
nowiło zapoczątkowanie uruchomie- 
nia floty handlowej, trzecią—budowa 
fabryki tarnowskiej. Okręty trzeba 
było kupować natychmiast bez dy- 
skusji, bo już dyskusja w prasie 
spowodowała znaczną podwyżkę cen. 

Oskarżyciel poseł Wyrzykow- 
ski: Czy p. Minister przypomina so- 
bie, kiedy te szczegółowe narady oraz 
omawianie planu inwestycyjnego mia- 
ły miejsce? 

Minister Kwiatkowski: To się 
działo na konferencjach  zaintereso- 
wanych ministtów. Rada Ministrów, 
jako taka, tem się nie zajmowała, 
mając zbyt wiele punktów porządku 
dziennego. 

Na tem zarządzono przerwę 1 5. 
minutową. śe 

PB PRZERWIE 

Po przerwie do gmachu sądu przy- 
był Marszałek Piłsudski. Prezes Supiń 
ski wznowił posiedzenie, które rozpo- 
częło się od wysłuchania wyjaśnień 
Marszałka Piłsudskiego. Na sale roz- 
praw wszedł Marszałek ubrany w mun 
dur marszałkowski prowadzony przez 

min. sprawiedliwości p. Cara w towa- 
rzystwie pułk. Becka. W chwili gdy 
Marszałek wchodził na salę wszyscy 
powstali z miejsc. Marszałek złożył 
swoje papiery na stole sekretarzy i po 
chwili na zaproszenie prezesa Supiń- 
skiego wygłosił przemówienie, 

PRZEMÓWIENIE 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
Proszę panów, niestety zacząć 

muszę od samego Trybunału Stanu, 
albowiem muszę zacząć od ustawy o 
Trybunale Stanu i muszę związać 
Trybunał Stanu, ustawę, z p. Czecho- 
wiczem, z ministrem skarbu, z  Któ- 
rym miałem zaszczyt pracować Oraz 
z samym sobą. Wybaczą panowie, że 
dopiero wczoraj dotkąłem się do tej 
ustawy, po raz pierwszy „przejrzałem 
ją i przeczytałem. Jeżeli będę mówił o 
Trybunale Stanu i jego ustawie, to 
nie chcę najzupełniej ażeby panowie 
brali cokolwiek do siebie, *albowiem 
nie panowie tworzyliście tę ustawę i 
nie panowie ją fabrykowali. ' Wczoraj 
akurat byłem w sytuacji zupełnie trud- 
nej dla siebie, albowiem byłem znie- 
chęcony do wszystkiego i dlatego w 
tym, że tak powiem złym humorze, 
zabrałem się do przeczytania ustawy 
o Trybunale Stanu. | wyznam panom, 
że gdy przeczytałem art. 1 ustawy o 
Trybunale Stanu, to wybuchnąłem 
śmiechem, albowiem _ konstrukcja 
tego artykułu, tego artykułu 1, 
na który powołuje się oskarżenie, jest 
tak zabawna i tak oryginalnie skon: 
cypowana, że wyznam, iż nie Śmiać 
się nie można. Ja ją przeczytam tak, 
jak sam przeczytałem: „Minister od- 
powiada konstytucyjnie przed Trybu- 
nałem Stanu za działania i zaniecha- 
nia, wynikłe z winy umyślnej lub nie- 
umyślnej, któremi w zakresie swego 
rządzenia, lub też ogólnego kierunku 
działalności i polityki rządu naruszy 
konstytucję Rzeczypospolitej, lub in- 
ną ustawę i naraził państwo na nie- 
bezpieczeństwo, lub interesom — рай- 
stwa oczywistą i znaczną wyrządził 
$:Койе. Ма tych samych zasadach 
minister odpowiada za działania i 
zaniechania Prezydenta Rzeczypospo- 
litej albo zastępującego go mar- 
Szałka Sejmu, a nadto we własnym 
swoim zakresie urzędowania za 
działania i zaniechania podległych or- 
ganów, a w zakresie ogólnego kie- 
runku działalności i polityki rządu 
także za działania i zaniechania Rady 
Ministrów oraz innych ministrów, ie” 
żeliby ich działań lub zaniechań stał 
się bezpośrednio winny tub dopuscił 
do nich z winy umyślnej lub nie- 
umyślnej". й 

Jeżeli panowie przeįrzą to bo- 

gactwo określeń i bogactwo pojęć, 
rzuconych do tej ustawy, jeżeli pano- 
wie zechcą porównać z urzeczywistnie- 
niem tych pojęć, z konstytucją zwią- 
zanych, działalność ministrów i to 
znajdziecie, że w działalności mini- 
strów niema tych pojęć, które tu są 
zawarte i że one wszystkie są ogól- 
nikowe. Raczej jest rzeczą literacko 
niejasną, że dwa słowa muszą stać 
obok siebie, 'np. „Ogólny kierunek 
działalności”, co jest użyte w konsty- 

tucji, obok zaś stoi dla zaciemnieni* 
sprawy słowo „„polityka”, — co jes: 
rzeczą bardzo względną, gdy mów! 
o polityce i gdy inaczej mówi. Jeżeli 
panowie weźmiecie, że minister nie- 
znaczne szkody państwu czynić mo- 
że, a tylko znacznych czynić nie mo- 
że, pojęcie bardzo ogólnikowe i nic 
nieznaczące, jezeli zestawicie wszystkie 
urzędy, które tu są wymienione, to 
ja się zastanawiałem ciągle nad p. 
Czechowiczem, który jest oskarżony, 
czego ten nieszczęsny człowiek !za- 
niechał., „Organy z marszałkiem Sej- 
mu'— „znaczne szkody", „Prezydent 
Rzeczypospolitej" — wszystko jakieś 
tak skoncypowane rzeczy, że one 
podstawy myślowo prawnej dać nie 
mogą. A czegoż ten p. Czechowicz 
zaniechał? W akcie oskarżenia „za- 
niechał Sejmu", ale sama ustawa o 
Sejmie nie mówi, a zatem pozwala - 
na zaniechaaie Sejmu. Ja też jako 
szei gabinetu to czyniłem stale, nie- 
ma zaco mnie ganić, należy chwalić. 
Jest ta ustawa partactwem, partactwo 
można w niej znaleźć, ale nie można 
znalźć Sejmu. Podobne to jest ra- 
czej do dziennikarskiego artykułu, niż 
do prawnej koncepcji. Ja rozumiem, 
proszę panów, że panowie, jąko Try- 
bunał Stanu, z tego powodu macie 
dość ciężką pracę, by wybrnąć z non- 
sensów, zrobionych bez was, bo rzu- 
cono wam ten nonsens dQ  zgryzie- 
nia i zrobiono z was jak 

które tu są rzucone. To jest rzecz 
trudna, dlatego też, mówiąc o Trybu- 
nale Stanu, zwracam 
was, ażebyście umieli z rzeczy śmiesz- 
nej zrobić rzecz nieśmieszną, gdyż 
ustawa o Trybunale Stanu jest 
śmieszną. } 

Nie mogę panom nie powiedzieč 
mego zdania, że pod tym względem 
Trybunał Stanu i jego ustawa jest 
zbudowana tak, 
part od konstytucji, Z konstytucją nie 
wiąże ją dużo, a natomiast jest tak 
rzucona na bok, jak gdyby nie mo- < 
gła stanowić jakiegokolwiek obowiąz- 
ku dla kogokolwiek. Proszę panów, | 
muszę natomiast ze smutkiem powie: | 
dzieć, że dzielicie pod tym 
los całej Polski. jeżeli taka partačka | 
robota związana z Trybunałem а- 
nu i jego ustawa należy do rekor- 
dów śmieszności i głupoty, to nie- 
stety, cała konstytucja zrobiona jest 
w ten sposób, że jedne działy prze- 
сга innym działom, paragrafy prze- 
czą paragrafom i nawet części para- 
grafów przeczą ich reszcie. Wygląda 
to niekiedy, proszę panów, tak że 
konstytucja zbudowana była w ten 
sposób, ażeby każdy mógł sobie | 
znaleźć wszystko, co chce w tej nie-- 
porządnej prawdziwej konstytucji. 

(Dalszy. ciąg na stronie drugiej). 

ja gdyby | 
prawdę prawną w bezprawiu pojęč, | 

się odrazu do | 

jak gdyby stała a © 
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SŁOWO 

Przemówienie Marszałka Piłsudskiego 
(Dokończenie). 

Ja, proszę panów, znany jestem z 
tego, że zdecydowałem się pracować i 
rządzić, występując przeciwko tym 
bezecenstwom Sejmu, który brał na 
siebie ustawicznie nie co innego, jak 
suwerenność w kasach państwowych, 
kiedy suwerenem jedynym jest Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. Ja wysteępowa- 
łem przeciwko Sejmowi i 'ani razu nie 
naruszyłem konstytucji, albowiem we 
wszystkich pracach swoich znajdowa- 
łem iparag raty jakiekolwiek chcieć, 
ażeby zaniechać Sejmu. Są suknie od 
stanu i do stanu i są trybunały od sta- 
nu i do stanu. Szanowni panowie, wy 
macie nieszczęście być trybunałem ad 
stanu, który stanu nie ma. Niestety, 
Polska odziana jest w szatę konstytu- 
cyjną także od stanu, która jest zbu- 
dowana tak nosensowo i tak sprzecz- 
nie, że niestety, często to co ludzie trzy 
mają odkryte, tu jest zakryte, a to co 
jest wstydliwie chowane, tu jest obna- 
żone, nie chcę wchodzić w historję na- 
szej konstytucji. W owym czasie by- 
łem naczelnikiem państwa i naczelnym 
wodzem i wiem, co za panowie czy- 
nili tę konstytucję, panowie, którzy 
zasługiwali na szubienicę raz po. raz. 
Jedną z hańbiących prawd naszego ży- 
cia jest nasz pierwszy Sejm i ten non- 
sens zrobiony historycznie trwa dotąd, 
ubliża Rzeczypospolitej i czyni hocki- 
klocki z Polski. Ja przechodzę, proszę 
panów, do aktu oskarżenia. Ten także 
czytałem dopiero wczoraj, albowiem 
przyznam się bzdurstwami Sejmu nie 
lubię się zajmować. Pierwsza rzecz, 
która mi się rzuciła w tej elukubracji 
jest to pierwszy paragraf, który przy- 
swaja sobie prawa nieboszczyka. Pier- 
wszy bowiem paragrai, dotyczy się u- 
biegłego Sejmu, który z chwilą, kiedy 
skończył swoje pełnomocnictwa perso- 
nalne, skończył swoje prawa, przyswa 
janie sobie praw nieboszczyka przez 
teraźniejszy sejm jest zdaniem mojem 
nonsensem. Jeżeli ci panowie wolą być 
nieboszczykami, to dlaczego nie zasto- 
sować do nich praw, związanych z 
pierwszym sejmem i ja spokojnie ich 
powieszę i zastosuję prawa im należne. 
Ludzie, którzy zdradzali państwo pod- 
czas wojny, ludzie, którzy nikczem- 
ne targowisko z Polski uczynili nie za- 
sługują podczas wojny inaczej, jak na 
śmierć. Niechże nieboszczyków nie wo 
łają. Natomiast, proszę panów, jeżeli 
ja wezmę wywód zrobiony w stosun- 
ku do pana Czechowicza o zaniechanie 
sejmu, to zwrócić muszę uwagę nie na 
co innego, jak na to, że taka, czy inna 
praca, związana z sejmem, nie należa- 
ła do zakresu działania p. Czechowi- 
cza. Artykuł 36 konstytucji stwierdza, 
że każdy minister w swóim zakresie 
ponosi odpowiedzialność. Prawda, że 
artykuł Trybunału Stanu robi ministra 
odpowiedzialiym i za radę ministrów, 
czyniąc go niejako wyższym od Rady 
M'nistrów, a nie mówiąc o szefie gabi- 
metu. W każdym razie w zakresie p. 
Czechowicza nie był stosunek do Sej- 
mu. Ten stosunek do Sejmu brałem ja 
sam na siebie i wyznam panom, że 
dumny jestem ze swojej pracy i nie 
znajduję w sobie nietylko winy, ale 
zasługę, żem przeciw sjemowi szedł, 
żem sejm ukrócił i sejmowładztwo usu- 
nął. Nie mam pod tym względem żadne- 
go wstydu. Ale p. Czechowicz ma swój 
zakres pracy, zakres zaś pracy w stor 
sunku do Sejmu jest jedynie mój i ja 
jedynie miałem tę odwagę w państwie, 
żebym spokojnie wziął na siebie zada- 
nie, którego inni podejmować nie 
śmieli, zadanie ukrócenia suwerennoś- 
ci Sejmu w stosunku do Prezydenta i 

«w stosunku do Rządu. Nie mogę nie 
powiedzieć, że w systemie oskarżania 
pana Czechowicza widzę chęć sfał- 

szowania prawdy historycznej, zrobie- 
nia sobie wstydu, a mnie ubliżenia. 
To jest próba mordu rytualnego, po- 
pełnionego na człowieku, który odpo- 
wiada za nie swoje czyny. Ja nie mogę 
nie powiedzieć że ten system jest niec- 
cny i nikczemny. 

Art. 56 czyni zakres  dzia- 
łania. Mówmy jaki chcąc, byleby był 
to zakres działania. ja zaś na siebie w 
gabinecie prowadzonym przez siebie 
brałem wszystko to, co odnosi się do 
Sejmu na swoje barki. I wyznam. że 
to tembardziej wygląda mi na mord ry 
tualny, niecny i nikczemny, gdy chodzi 
o człowieka, który stale był pomiędzy 
nami wszystkimi najbardziej, że tak 
powiem, sejmowym człowiekiem. Nie 
chcę wchodzić w motywy pana Cze- 
chowicza, nie chcę wchodzić w jego 
pobudki, lecz on był najbardziej, je- 
żeli nie zgodny z Sejmem, gdyż to 
jest trudne, to był najbardziej, że tak 
powiem, zwracający uwagę na wszyst- 
kie rzeczy, związany prawnym, we- 
dług niego,stosunkiem do Sejmu. Za- 
wsze we wszystkich - wypadkach, na 
wszystkie ustawy się powoływał, zaw- 
sze ich szukał, zwracał uwagę, ostrze- 
gał mnie personalnie dziesiątki razy. 
Dlatego też mord rytualny, którego о- 
skarżyciele chcą zrobić na panu Cze- 
chowiczu, zdaniem mojem jest niec- 
nym, nikczemnym i niskim. Ja zwró- 
cę uwagę panów przytem, że akt o- 
skarżenia, zawierający spis najrozma- 
itszych  przekroczeń budżetowych, 
zwraca specjalnie uwagę na punkt, 
związany z 8 miljonami, sumą rzuco- 
ną na moją dyspozycję jako szefa ga- 
binetu. Dobrze sobie przypominam tę 
chwilę, gdym to uczynił i pamiętam do 
brze, że nie chciałem mieć za sobą na- 
wet uchwały Rady Ministrów. Chcia- 
łem wziąć na siebie w całej pełni, nie 
chcąc nikogo z Rady Ministrów wcią- 
gać do odpowiedzialności, która mo- 
głaby być cięższa, gdyby wybory wy- 
padły . inaczej, niż wypadły. Potwier 
dzam tu raz jeszcze nie co innego, jak 
stan w gabinecie, gdy ja przypomnia- 
łem panom ministrom o ich zobowią- 
zaniach wziętych w stosunku do mnie, 
że oni nie biorą na siebie pracy z Sej- 
mem. Cała praca z Sejmem leżała na 
mnie i ja rozmyślnie to silnie podkreś- 
lam. Proszę panów z Trybunału Stanu, 
ja nie mogę mówić do panów z chę- 
cią, wejrzenia, że tak powiem, w mo- 
tywy i pobudki, które kierują ludzi, 
nie chcę pod tym względem robić pla- 
idoyer obrońcy, chcę jednak, wtedy, 
gdy motywy i pobudki w sądach bie- 
rze się pod uwagę, chciałbym, żeby 
panowie wzięli pod uwagę motywy, 
pobudki i przyczynę które zrodziły ten 
komizm sejmowi z tym aktem  oskar- 
żenia. Ja nie patrzę na rzeczy tragicz- 
nie, ja raczej skłonny jestem do kami 
zmu. Proszę panów, pobudką, przyczy- 
ną i istotną głęboką prawdą jest meto- 
da pracy w Sejmie. Proszę panów, 
miałem wielu przyjaciół serdecznych 
i bardzo przezemnie kochanych, któ- 
rzy zasiadali na ulicy Wiejskiej. By- 
łem zdumiony, jak szybko następuje u 
nich zaciemnienie umysłu, jak szybko 
stają się oni czemś w rozdaju ludzi, 
mających aberację, błędne widzenie, 
daltonizm specjalny. Stawali się oni 
ludźmi uważającymi, że rozmowy bez 
kłótni dwu panów z Sejmu przy sto- 
liku w kawiarni są wypadkiem więk- 
szej wagi, niż trzęsienie ziemi w To- 
kio, że to jest główna praca myślowa, 
którą ludzie mają seię zajmować. Z 
podziwem oglądałem takie zaciemnie- 
nie umysłu, następujące tak szybko u 
ludzi, wschodzących na ulicę Wiejską. 
Nie trzeba zatem rzeczy tak brać tra- 
gicznie i trzeba spokojnie osądzić te 

prace. Proszę panów, widziałem nie- 
dawno zabawkę bardzo zabawną. Bo- 
ję się mieco obrazić panów uszy, gdy 
powiem jej nazwę, gdyż nazywa się o- 
na w handlu pierdołką. 

Zabawka ta przedstawia człowiecz- 
ka o adpowiedniej tuszy, ze króconemi 
riajzupełniej kończynami, - mającego 
dwa otwory, jeden otwór pod nosem, 
a drugi na. odwrotnej stronie medalu. 
Urządzona zaś ta zabawka jest w ten 
sposób, że gdy postawi się ją lub po- 
łoży w jakiejkolwiek pozycji, to zaczy- 
na ona przemawiać obu otworami i 
zaczyna się poruszać, że przedtem 
dźiwęki łapane osobno zaczynają się 
zlewać w przecudną kakotonję, tak 
przecudną kakofonię, że nieraz, gdy pu 
szczałem w ruch tę zabawkę, wydawa- 
ło mi się, że jednak zdoła ona wydać 
jeden dźiwęk grubszy i drugi dźwięk 
cieńszy, z tej potwornej kakofonji. Nie 
uchwyciłem jednak  pomimo-przystu- 
chiwania się, pomimo trudu wielu lu- 
dzi, którym pokazywałem tę zabawkę, 
ani razu nie udało mi się, ani razu nie 
znalazłem człowieka, któryby znalazł 
realizację. Proszę panów i prześwietny 
trybunale, gdy zechcecie szukać, a to 
się może wam przydać, wytłumaczenia 
tego komizmu, który w Sejmie robią, 
tych rekordów  partactwa w pracy, 
które on czyni, zróbcie próbę sami, 
stańcie się na chwilę tą zabawką, 
przyjąć taką pozę łatwo i pokiwać się 
także łatwo. 

Dla nowicjuszy — jestem przeko- 
nany — wystarczy 5 minut, ażeby za- 
pomnieli imiona ojea i matki. Dla fa- 
chowców, toż oni się pierdolą miesią- 
cami, toż oni zatracają natyle wszyst- 
kie pojęcia, że mogą zapomnieć na- 
wei swoje nazwisko. Ta jest, proszę 
panów, tłumaczenie większości całego 
aktu oskarżenia, całego komizmu pra- 
cy waszej i całej przeklętej pracy pol- 
skiej, która w tym komizmie sejmo- 
wym musi się niestety marnować. Pro 
szę panów, kończę mowę nie na tem, 
tym chciał kogokolwiek obrazić, gdyż 
nie mogę znałeźć tak śmiesznego para- 
grafu, jak paragraf o zaniechaniach. 
Tak mało w tęm sensu istotnego, z 
czem wy będziecie mieć do czynienia, 
w tej tragedji, w tej śmieszności sytu- | 
acji, która jednak na was ciąży, prowa 
dzeni przez największego człowieka w 
Pcisce, którego ręce non ólent, tak jak 
wasze (zwracając się w kierunku о- 
skarżycieli). Fakt że może om być o- 
skarżony i otwierać sobą pierwsze po- 
siedzenie Trybumału Stanu, jest komi- 
zmem historycznym. Moje ręce w Pol- 
sce zaczynały wiele rzeczy i dumny 
jestem że zostawię w Polsce prace, 
które przetrwają wieki. Z tego rozpo- 
częcia pracy Trybunału Stanu dumny: 
nie jestem. Jak przypuszczam i pano- 
wie. Natomiast komizm jest olbrzymi, 
komizm ten zaś niczem innem wytłu- 
maczony być nie może, jak tem nie- 
szczęsnem zaciemnieniem umysłu sej- 
mowego, które musi następować w bar 
dzo nieprzyzwoitej zabawie, trwającej 
już miesiące. Ja nie mam nic więcej do 
powiedzenia, chcę jednak podkreślić 
niecność rytualnego mordu, dokonane- 
go na p. Czechowiczu, który był — 
powtarzam — najbardziej skłonny do 
pracy, chociaż ciężkiej i bardza dla 
niego męczącej w stosunku do wszyst- 
kich bzdur sejmowych wtedy, kiedy 
miał przeszkodę we mnie. Skończyłem. 

zakończenie posiedzenia. 

Po przemówieniu Marszałka Piłsud 
skiego pos. Lieberman w imieniu oskar 
życieli zastrzegł się przeciwko obraża: 
niu Sejmu, poczem zeznawali kolejno 
marszałek Daszyński, vice - minister 

Grodyński, radca Piętak, Rodzicz La- 
skowski, p. Stempowski, Fiut i inni. 

Gdy została wyczerpana lista świad 
ków przewodniczący 
skarżycieli sejmowych zarządził odczy 
tanie całego szeregu aktów poczem 
zamknął postępowanie dowodowe. 

W dniu jutrzejszym wygłoszą prze 
mówienia oskarżyciele <sejmowi i о- 
brona. 

Wyrok spodziewany jest w piątek 
lub sobotę. 

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa* dla Karpowiczowej. 

  

  

   

      

Zanim kupisz fowar zagraniezny 
— Ubejrzyj fowar_ krajowy. 

ECHA KRAJOWE. 
  

Napad rabunkowy 
Nocy onegdajszej, na idących lasem idących zrabowali im -og6tem 200 złotych 

na wniosek o- trzech robotników, mieszkańców powiatu i zbiegli. 
Święcianskiego Michała 

Zaalarmowana oO napadzie policja 
Сузапа, Jerzego zarządziła natychmiast obławę i aresztowa- 

Czyczurko i Kazimierza Miedejszysa w po- ła trzech osobników, co do których mają 
bliżu Bieniakoń, koło wsi Ugolnica napadło 
kdku osobników, którzy po poranieniu 

posziaki że brali udział w napadzie. (c.) 

  

BARANOWICZE 

„ — Walne zebranie Zw. Zjedn. Kolejow- 
ców Polskich w Baranowiczach. W ubiegłą 
niedzielę odbyto się walne zgromadzenie b. 
związków P.Ź.K. i Z.Z.P., które obecnie po- 
łączyły się w jeden związek. Na porządku 
dziennym były następujące sprawy: zaga- 
jenie, wybór prezydjum, wybory zarządu 
komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd okrę 
gowy, wręczenie aktów stanu majątkowe- 
go; referaty delegatów i wolne wnioski: 

Po zagajeniu zgromadzenia przez p. Ko- 
busa, byłego prezesa Koła P. Z. K. i wy- 
braniu prz p. Kaczyńskiego, 

a ‹ zarządu okręgowego p. 
Ciszews w krótkiem, ale nader tre- 
ściwem ' przemówieniu scharakteryzował 
dzieje związków za ubiegłe dziesięciolecie, 
podkreślając ogromne znacznie obecnego 
zjednoczenia dwóch byłych związków w 
jedną potężną organizacje jak dla kolejow- 
ców, tak i dla Państwa. 
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wężyk i... zabijasz 

Kilka minut wystarczy 

ficznych pokażą Wam, modele 

    
Wszystko mija!... Pamięć zawodzi!... N 

Czy wybrałbyś się na polowanie bez broni? 
Czywytizsikoś: mad apa aż apkasai, 
który ładujesz w pełnem świetle i celując 
do wszystkiego co Ci się podoba, naciskasz 

Jedyną bronią przeciw 
zapomnieniu jest aparat 

«Kodak a 
Wszystko co oglądałeś z zachwytem, beztroskie 
chwile wakacyjne spędzone na wsi, nad morzem 
lub w górach nie zatrą się w pamięci, lecz pozo- 
staną utrwalone na zawsze Twoim *Kodakiem'. 

'do poznania *Kedaka” 

W każdym większym składzie przyborów fotogra- 

od zł. 70.— i "Brownie" (dla dzieci) od zł. 33,— 

warunki konieczne 

widmo zapomnienia. 

Kodak” aparatów 

ło! Czego szwendacie sia!* 

Po przemówieniu p. Ciszewskiego przy- 
stąpiono do wyboru zarządu, prezesem od- 
działu Z. K. P. wybrano p. Wójcika, człon- > 
kami p. p. Kleczkowskiego, Lisowskiego, * 
Mickiewicza, Szatkowskiego, Kaczyńskiego 
i Zuka. 

Do komisji rewizyjnej: p. p. Rogatko, 

  

kiego. 

  

na zjazd okręgowy p. p. 
Kobusa, Giąbika, Wójcika ROR. 
Kleczkowskiego i Szatkowskiego, następnie 
wręczono nowowybranemu zarządowi akta 
stanu majątkowego b. związków P.Z.K. i 
ZZP. przyczem maj. PZK. wynióst 9000 zł. 

ZZP. około 120 zł. Sztandar wręczono 
chorążemu p. Leśniewskiemu. 

W końcu przemówień członek głów. za. 
rządu Z. K. P. p. Wasiutyński, który w 
swem przemówieniu skreślił zadania nowe- 
go związku. 

‚ Сае posiedzenie było nacechowane 
wielką powagą i serdecznością i stanowiło 
jakby Święto w rodzinie kołejowców. 

— Polewanie ulic. Rok rocznie powta- 
rzamy tę naszą bolączkę z polewaniem ulic. 
W Baranowiczach o iłe nie pada deszcz w 
ciągu 2—3 dni nie-można pokazać się na 
ulicę, gdyż unoszące się tumany kurzu 
wprost tamują oddech. 

Czyżby nie można temu zaradzić? 
Można — więcejby chęci. 

‚ © ile magistrat biedny i nie może ku- 
pić samochodu do polewania ulic, winien 
skorzystać z innego (choć prymitywnego) 
Środka, mianowicie: zmusić właścicieli do- 
mów do polewania ulic. 

, W taki sposób była przed wojną roz- 
wiązana kwestja w  Turkiestanie, gdzie 
deszcz nie pada całe lato, a jednak nie od- 
czuwało się tego, co w Baranowiczach. 

Tam każdy właściciel posesji zobowią- 
zany był przed swym domem polać ulicę 
dwa razy, rano i wieczór. 

U nas wystarczy jeden raz rano. 
‚ ТаК czy inaczej, ten czy inny sposób 

niech zastosuje magistrat, aby tylko czem- 
prędzej tę bołączkę usunąć. | 

     

   

ŚWIĘCIANY z 

— Zapobiegliwy dyrektor. Istnieje po- 
dobno w Anglji piękny zwyczaj urządzania 
co roku dorywczych zjazdów byłych wy- 
chowanków danej szkoły. U nas — rzadziej 
coprawda — urządza się również takie zjaz- 
dv. Pisze się przy tej sposobności wiele i 
pieknie na temat, że ot! dobra to widać 
szkoła, skoro uczniowie pamiętają o niej. 
Zawsze to pochlebne dla zakładu wycho- 
wawczago. 

„ A w Šwiecianach? W ubiegłym tygod- 
niu p. dyrektor miejscowego gimnazjum 
zabronił byłym wychowankom tegoż ci 
mnazjum wstępu nietylko do gmachu szkol- 
nego i na boisko, lecz nawet na podwórze 
gimnazjalne. „Żżeb” waszej nogi tu nie bv- 

4 jak --powiada 
wožnv. 

Czy pan dyrektor obawia się, że byli 
uczniowie zepsują mu obecnych, czy też 
vice versa? 

BRZEŚĆ LITEWSKI. 

— Badania naukowe nad Pińszczyzną.     aparat "Kodak", błona *Kodak* i papier "Velox" 

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5. 

do dobrego zdjęcia: 

  

      

  

W najbliższym czasie specjalna komisja na- 
ukowa pod kierownictwem prof. Włosewicza 
z Brześcia przystąpi do badań naukowych 
nad Pińszczyzną. Badania te będą miaty 
wiełkie znaczenie przy doprowadzeniu tam- 
tejszych terenów do należytego stanu. (b). 

  

   ® 

   
    

ZUWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH 

TLENO 
JEDYNYRADJOA 
KREM I ELIKSIR DO ZĘBÓW I UST 

DZIAŁA BIOLOGICZNIE - CZYSC! — ODKAŻA-ODSWIEŻA 

i GZU GU OEEZECKA ZK 6 ZEM КЕ С GDA КОН К КЕНА НЕЛЕ В 

BARA PER LECZ REWA TE EE I TS EEA S SMA PSA GS DES EEST UEN 
WH A. W/GD-RAMED.NAPOLEONA CYBULSKIEGO PROF. UNIWERS.JAGIELL 

BADAŃ NAUKOWYCH 

L=RA 
KTYWNY 

Skład Główny: J. PRUŻAN, Wilno, ul. Mickiewicza 15. 

  

DO POZNANIA 
Potrzebowałbym tylko dodać "do 

tytułu niniejszego mego odcinka... 
wykrzyknik, a zgadłby każdy na 
pierwszy rzut oka, że chodzi o jedno 
jeszcze zachęcenie do zwiedzenia: Po- 
wszechnejj Wystawy Krajowej w Po- 

 'znaniu. Skoro jednak wykrzyknika nie 
widać?.., Skoro w tekście — również 
przebiegłszy go tylko oczami — nie 
widać ani uroczystego dementowania 
pogłosek o panującej, rzekomo, w 
Poznaniu z racji wystawy haniebnej i 
spekulanckiej drożyzny, ani też niema 
najdrobniejszego powołania się na 
opinię o poznańskiej Wystawie Po- 
wszechnej Wszechpolskiej p. ambasa- 
dora francuskiego Laroche'a, jako na 
dowód zachwycania się cudzoziem- 
ców tem, co pokazaliśmy Światu, — 
to o czem, że u licha może być mo- 
wa... niejako pod flagą Poznania? 

Prawda, tak dobrze jak dopiero 
co otwarta, ma jeszcze długi żywot 
przed sobą. Prawda, że dopiero roz: 
począł się wakacyjny, wywczasowy 
przypływ i odpływ _ „niezliczonych 
tłumów" żądnych przekonać się na 
własne Oczy: czem może Polska, już 
po dziesięciu zaledwie latach. odzy- 
Skania suwerenności i niezależności 
państwowej, pochlubić się pod wzglę« 
dem wysokiego poziomu tudzież sze- 
rokiego rozwoju ogólnej kultury, ory- 
ginalńej wytwórczości przemysłowej, 
wszelakiej techniki etc. etc. Bo, jak 
wiadomo, wystawa poznańska po- 
wszechna jest, to znaczy ma za- 

" kres niezmiernie rozległy. 

Ma jeszcze długi żywot przed so- 
bą Powszechna Wystawa Krajowa... 
Napatrzyć jej się dowoli może Świat 
przez cały lipiec, sierpień, '/ wrzesień, 
kiedy to właśnie kipi i wre po całej 

X 

Europie najintensywniej ruch tury- 
styczny... Jest czasu jeszcze dosyć na 
zinwentaryzowanie tak wy- 
soce obchodzącej nas wszystkich Wy- 
stawy nietylko w oficjalnych jej kata- 
logach oraz w suplementach do kata- 
logów, które niewątpliwie będą się, 
co pewien czas, ukazywały przez całe 
lato, lecz przedewszystkiem na grun- 
towne opisanie Wystawy w 
prasie dla tych, którzy z .tych lub in- 
nych powodów oglądać jej sami nie- 
będą mieli możności. 

Niby to Wystawa Powszechna 
Krajowa dopiero zaczęła być aktual- 
ną.. Ale w dzisiejszych czasach przy» 
wykliśmy przecie wszystko a wszy; 
stko przeżywać tak szybko, 
tak szybko! 

„Nadaremnie człek powiada so- 
bie, pociągając siebie samego za rę. 
kaw: Lente... lente! Powoli, 
spokojnie! 

A tu, jakby go, sprowadzająca 
szaleństwo, tarantula ukąsiła, chciałby 
co najrychiejj wiedzieć! Momen- 
talnie, zaraz, na poczekaniu... 

Tymczasem pomimo, iż w prasie 
naszej, pisało się i pisze wciąż wiele, 
bardzo nawet wiele o Wystawie w 
Poznaniu, czyta się wciąż . jeszcze 
bardzo, jbardzo niedużo szczegėto- 
wych o niej sprawozdań pisań tak, 
aby dawałyo Wystawie, t”m którzy jej 
nie widzieli, możliwie dokładne a żywe 
wyobrażęnie. Jedynie dotąd tylko ilu- 
stracje odsłoniły przed całą Polską 
architektoniczny charakter ogólny, Wy- 
stawy, bijący w oczy swoją — nowo- 
czesnošcią. Modern.. dernier 
сг!... niemal bez wyjątku każda bu- 
dowla! W jednotonnym, o mały włos, 
że nie monotonnym stylv. 

Wystaw Powszechnych  dawniej- 
szych, przedwojennych było cechą 
wręcz kardynalną: jaknajwiększa ar- 
chitektoniczna rozmaitość budowli, 

pawilonów, gmachów, kjosków... Eg- poczęta jest do bardzo, bardzoznacz- czujny i energiczny zawsze, dyrektor 
nego stopnia z ducha amerykaniz- naszej uniwersyteckiej Bibljoteki Pu- 
mu, ai z ducha niezapomnianego pa: blicznej dr. Rygiel, opuścił tak piękną 

zotyzmu wszelkiego — nie żałowano. 
Urastała z przesady  chaotycznośc, 
często dziwaczność lecz zarazem na: 
tłoczenie i przemięszanie z sobą 
wszelkich stylów, począwszy od dzi: 
ko-afrykańskich a kończąc na najbar- 
dziej wyrafinowanych pomysłach naj- 
bardziej cywilizowanych _ narodów, 
oszałamiało tłumy zwiedzających, 
miało w sobie pikantność działającą 
jak magnes, miało w sobie, wyraża- 
jąc się w ogólnozrozumiałym dziś 
międzynarodowym wolapiku,  „atrak- 
cyjność" — której zdaje się nasza 
Wystawa poznańska nie posiada w 
wystarczającej mierze. Oczywiście.,. 
jest to wrażenie — na tak wielką od- 
ległość, że może być poczytywane za 
wierutne złudzenie. 

Z daleka patrząc, z hardzo daleka, 
po przez ilustracie „Šwiatowidow“, 
„Tygodników" i „Światów”*, wygląda 
mi Wystawa poznańska do niemałego 
stopnia... zarnerykanizowaną, pośpie- 
szam dodać: tak modnie dziś zame- 
rykanizowaną. Taka ona cała, wnik- 
nąwszy głebiej w gęste odcienia sty- 
lowe, jakaś... w stylu, mniej lub wię- 

rym—amerykańskich drapaczów nie- 
ba. Nowy styl... przepojony, jak się 
dziś pisze „filozofją architektoniczną" 
idącą wprost z duszy nowoczesnej i 
na jej wymogach opartą. 

„Architektura taka—pisze się dziś 
—wydaje się nam dziwną, ale czyż 
nie jest dziwnym człowiek współ- 

wilonu Rosji Sowieckiej 
paryskiej 

z wystawy sposobność jak Wystawa poznańska 
Des Arts Dócoratifs et dla choćby tylko sygnalizowania swo: 

Industries Modernes z roku 1925:go, im i obcym skarbów  bibljofilskich, 
a może przedewszystkiem z ducha które Wilno posiada. 
najrozgłośniejszych dziś „urbanistów ”, 
jak Corbusier, jak 
ostatni mówiąc np. o oknie, 
się gdzieś: 

— Okno? Okno wcale nie służy 
do wyglądania, do patrzenia; 
ma jedynie dać wnętrzu 
światła! 

5 

Lecz oto kwestja, która, 
nk verra.. kto dožyje, 
jeśli się Wilno choćby tylko malarstwem swo- 

Czyżby np. nasze Towarzystwo 
'Loos, który to Artystów Plastyków nie zaprezento- 

wyraził wało w Poznaniu, głośnej już na ca- 
łą Polskę „Szkoły wileńskiej" malar- 
stwa i rzeźby? Mistrz Śleńdziński z 

okno całym (duchowym) sztabem swoim 
jaknajwięcej ma wszelkie' prawo rozparć się wcale 

dostojnie gdzieś w którejś z sal wy- 
stawowych poznańskich. Qui vivra, 

zobaczy: czy 

nie myłę, w łączności ścisłej z Wy- jem przepchnęło się przez tłum ma- 
stawą Krajową, najbardziej nas 
chyba, w Wilnie, interesuje. 

tu Szyn, fabrykatów i ziemiopłodów za- 
legający poznański plac wystawowy. 

Co wysłano z Wilna na Wystawę Jeszcze czas... jeszcze przez bite trzy 
w Poznaniu? ‚ miesiące będą ludzie zwiedzać i zwie: 

W chwili obecnej bodaj, że nikt dzać Powszechną Wystawę Krajową. 
jeszcze nie jest w stanie dać pozy- Z cichego mego i skromnego ką- 
tywnej i ścisłej odpowiedzi. W pra- ta w „Słowie”* niech dziś głos pod- 
sie wileńskiej dopiero zaczęły poja- niosę-w sprawie—bodaj, że definityw- 
wiać się ogólnikowe „przeglądy* Wy- nie już, niestety, przesądzonej, bo 
stawy. Nikt jeszcze w prasie naszej chybaby Wystawa w Poznaniu trwała 

cej wyrazistym, mniej lub więcej szcze: nie ujął w formę korespondencji obra- do przyszłorocznego lata, możnaby 
zu rozproszonych—domniemanie—po dopiero coś poradzić na iście sro- 
Wystawie poznańskiej eksponatów wi: 
leńskich, z różnych dziedzin. 

Wątpić nie można, że jest np. 
godnie reprezentowany na Wystawie 
w Poznaniu folklor nasz „regjonalny”, 
że znajdują się tam wyroby tkackie i 
wszelkie inne naszego ludu; 

motną nieobecność na Wysta- 
wie Powszechnej Krajowej wyrobów 
meblarstwa wileńskiego. 

Meble wileńskie! Zyjemy tak pręd- 
ko, tak bezpamiętnie gorączkowo, że 
wielu dziś z młodszego „»okoleria 

że dalej | Wrecz zadziwię przypomnieriem, że 
czesny? Czyż w rozwoju swym nie nasz Urząd Wojewódzki, który tak względnie bardzo niedawno jeszcze, 
Skacze ion z niespodzianki w niespo- piękny miał na Targach Północnych powiedzmy na lat dziesięć, piętnaście 
dziankę? A architektura przecież nie tak pięknie i okazale zorganizowany przed Wielką Wojną meblarstwo 
jest niczem innem tylko jego odpo: popis różnorodnych prac wszystkich tak pięknie i okazale kwitło w. Wil- 
wiednikiem!“ swoich wydziatow (rolnictwo, zdrowie nie, iż sława mebli wileńskich sięgała 

Bardzo pięknie. Niech mi jednak publiczne, opieka społeczna etc.) nie daleko, bardzo daleko... Nietylko przy- 
wolno będzie mieć wrażenie, że na- omieszkał zaprezentować w Poznaniu jeżdżano do Wilna (osobliwie z głę- 
sza Wystawa poznańska (pod wzglę- choćby sumarycznie. owoce swojej bokiej 
dem swego zewnętrznego wyglądu) działalności; wątpić niemożna, aby tak piękne, 

Rosji) zaopatrywać się w 
solidne i znako- 

k 

micie wykonane meble, aie- 
tylko je sprowadzano w. najdalsze 
strony, nietylko meblarze wileńscy su- 
to byli zawsze zasypywani pa łac o- 
wemi obstalunkami, lecz w iluż to 
pierwszorzędnych sklepach meblowych 
petersburskich zachwalane były i prze- 
płacane meble wileńskie jako ostatnie 
słowo najsolidniejszych, najdystyńgo- 
wańszych zażywających niemal wszech- 
światowej „marki* mebli  „„petersbur- 
skich”! Jeszcze na wielkiej wystawie 
rolniczej w Mińsku w 1902 r. były 
meble wyrabiane w Wilnie przedmio- 
tem ogólnego interesowania się. Jak- 
że gorliwie opiekował się tą piękną 
gałęzią rękodzielnictwa artystycznego 
Józef Montwilł! Zakładał warsztaty, 
sprowadzał wzory i modele kształcą- 
ce gust rodzimy, podniecające do sa- 
modzielnych kreacyj... 

Gdy owej opiekuńczej ręki i głowy 
nie stało, zaczęli powoli schodzić z 
pola najbardziej reaomowani wileńscy 
mebłarze, albo zestarzeli się i znie- 
dołężnieli, albo podupadli materjalnie 
nie zdolni już do wykonywania prac 
wymagających nakładu i... wyczekiwa- 
nia na kupca:amatora. A młodsze po- 
kolenie choć odrastało jako tako, lecz 
z innych juź źródeł czerpało žycio- 
dajne soki niż z wielkich, pięknych 
tradycyj wileńskiego  meblar- 
stwa. | ` 

A juž po wojnie... požal się Bože, 
co się wogóle z meblarstwem wileń- 
skiem stało! Owszem, mebli w Wił- 
nie, tu na miejscu, wciąż się sporo 
wyrabia.. ale też jest to już 1у!- 
ko zarobkowe a najczęśniej spekula- 
cyjne wyrobnictwo. 

Gdy błysła na horyzoncie perspsk- 
tywa, kto wie, może popisania się 
kunsztem uprawianem w Wilaie z 
takiem zamiłowaniem przez długie la- 
ta, gdy gruchnęła po Polsce całej 
wieść o organizowaniu Wystawy



Tu i fam 
Wilno. „Odrodzenie* wileńskie za- 

kończyło uroczyście swoje prace w 

| bież. roku 'akademickim urządzając 
w niedzielę 23 b. m. „Dzień Odrodze- 

niowy“. W przeddzień odbyło się 

ostatnie dyskusyjne zebranie z rzutem 
oka na całoroczną działalność i horo- 
skopami na przyszłość, w niedzielę zaś 
po mszy św. i wspólnem śniadaniu o 
gódz. 8-ej rano wyruszyła wycieczka 
do Trok. Cały dzień spędzono na je- 
ziorze Rozbrzmiewały wesołe piosnki, 
pogoda i humory dopisywały znakomi: 
cie. 

+ 4 

Odrodzenie w Lublinie. 

Wbrew doniesieniom prasy, w aka- 
demickiem środowisku lubelskiem nie 

4% było strajku w związku z ostatniemi 
wypadkami Iwoskiemi, nie było też 
wiecu ogólno-akademickiego ze wzglę 
du na nieudzielenie pozwolenia przez 
władze uniwersyteckie. 

Dn. 12 b.m. odbyło się zebranie 
członkowskie w gmachu  uniwersyte- 
<kim i powzięło jednomyślnie następu- 
jącą uchwałę: 

„Odrodzenie'* wyraża najgłębsze 
oburzenie z powodu pierwszego w 
Polsce faktu sprofanowania Przenaj 
świętszego Sakramentu przez potępie- 
nia godne zachowanie się młodzieży 
żydowskiej w czasie procesji Bożego 
Ciała we Lwowie. Stwierdza, że przez 
to były naruszone nasze ideały  reli- 
gijne, których gotowi jesteśmy zawsze 
bronić z całych sił i możności. Solida- 
ryzuje się w pełni z temi wystąpienia- 
mi swych iwowskich kolegów, w któ- 
rych ci zaznaczyli swe głębokie przy- 
wiązanie do Wiary św., i protestuje 
przeciw wykorzystaniu w 
Iwowskich do celów politycznych. 
Wzywa wszystkich członków  Katoli- 
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego do 
wzięcia udziału w uroczystej mszy św. 

|która odbędzie się w niedzielę 16 b. 
m. o godz. 10-ej r. w kaplicy uniwer- 
Syteckiej w celu okazania: swego przy- 
wiązania, czci i hołdu dla Przenaj- 
świętszego Sakramentu. 

Bratysława (Słowacja). W dniach 
28—30 bież mies. odbędzie się uroczy 
Sty Zjazd z okazji dziesięciolecia ka- 
tolickiego słowackiego ruchu akade- 
mickiego. Na kongres ten bratnia fe- 
de.acja katol. studentów słowackich 

|serdecznie zaprasza  jaknajwiększą 
ilość koł. kol. ze wszystkich środowisk 
„Odrodzeniowych“. 

"Praga: W dniach 1—4 lipca r. b. 
odbędzie się-w Pradze złot katolickich 
słowiańskich akademików. Złot pozo- 
staje w ścisłym związku z uroczysto- 
ściami 1000-lecia śmierci św. Wacła- 
,wa. Prawie wszystkie ośrodki odro 
 dzeniowe organizują wycieczki na ten 

Zjazd. Koszta wynoszą 110 zł. od oso- 
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Sewilla (Hiszpanja). We wrzešniu 
: r. odbędzie się tu IX kongres mię- 

dzynarodowej federacji studentów ka- 
tolickich „Pax Romana“, który wraz z 
podróżą okrężną po Hiszpanji trwać 
będzie ad 31-VIII do 13-1X. Same obra- 
<y kongresu będą trwały 5, 6, 7 wrze- 
Śnia b. r. Całkowity koszt pobytu za- 
kaja dla uczestników zjazdu Pola- 
ky wyniesie 1020 zł. od osoby: Bliż: 
Szych  informacyj K 
Praw Zagranicznych Stow. Mł. Ak. 

„Odrodzenie" Warszawa, Krakowskie 
rzedmieście 7. 

„ Sądu w sprawie pomiędzy p. 
kiem  Dembińskim, jako. przedstawicielem 
towarzyszenia Młodzieży Akademickiej 

»Odrodzenie“ i p. p. Stanisławem Korda- 

Henry- 

Powszechnej w Poznaniu -ten i ów z 
meblarzy wilęńskich nastawił uszy. 
Hml. A gdyby tak sprobować? Co? 

ba! Lecz aby meble popisowe 
wykonać, na to potrzeba kapitału. 
Bez tego ani rusz. Potrzeba choć po- 
życzki dłuższo-terminowej. Zebrali się 
tedy, poradzili się—i za łaskawem i 
<hętnem pośrednictwem p. wojewody 
Raczkiewicza zakołatali do Banku 
Gospodarstwa Krajowego 0 pożyczkę, 
© skromną pożyczkę 15000 złotych. 

odmówił, 
Jacyš tam wlleūscy meblarze! Jest 

się o kogo troszczyć! 
„Na szczęście, istnieje jeszcze w 

Wilnie instytucja bankowa mająca we 
krwi dawne tradycje obywatelskie Wi“ 
leńskiego Banku Ziemskiego z  cza- 
sów Montwiłłów i Platerów, Kończów 
i Bortkiewiczów. Czego dla rękodziel- 
kase wileńskich, pragnących odzy- 
skać tradycyjne swoje stanowisko w 
Społeczeństwie polskiem, nie uczynił 
Bank Gospodarstwa Krajowego, to 
uczynił Prywatny Wileński Bank 
Handłowy. Dwuletnią udzielił im po- 

czkę w wysokości 15000 zł.—nie 
|sopełnię niedyskrecji, dodając że na 

1 od sta na rok, co jest procentem 
również szlachetnie obywatelskim. 

Lecz korowody z dostaniem  sub- 
| wencyjnej pożyczki zajęły tyle czasu, 

z meblarzy fachowców wileńskich 
dotrzym ć mógł zobowiązania się 
Wzięcia udziafu w Wystawie poznań- 
Skiej jeden tylko p. Michał Oszurko, 
<oprawda, że też i dźwigający dziś 
Ciężki sztandar wielkiego, O dawnych 
adycjach, stolarstwa wileńskiego. A 
to jeszcze, eksponat p. Oszurki wy- 
onany przezeń specjalnie na Wysta- 
vę Krajową niemógł być gotowy jak 
lopiero— obecnie, t, j. w sporo ty- 

dni po otwarciu Wystawy. Wysla- 
będzie na nią w tych dniach. 
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45 Tano na szlaku kolejowym 
lino— Dukszty miała miejsce katast- 

udziela Komisja - 

Bank Gospodarstwa Krajowego — 

szewskim i Janem Ludomirem Klonieckim, 
jako przedstawicielami Międzystowarzysze- 
niowego Bloku Gospodarczego. 

Sąd w składzie zaproszonych przez 
strony arbitrów: profesora dr. jana Oki i 
docenta dr. Iwona Jaworskiego, oraz ©bra- 
nego przez arbitrów superarbitra profesora 
dr. Władysława Dziewulskiego po zapozna- 
niu się ze sprawą przez przesłuchanie stron, 
ich rzeczników, świadków, oraz przestudjo- 
waniu przedstawionych dokumentów, — @0- 
szedł da wniosku, że: 

Zarzuty. stawiane w ulotkach, podpisa- 
nych przez Międzystowarzyszeniowy Blok 
Gospodarczy i Komisję Międzykursową Stu- 
dentów Medyków Chrześcijan, 4 wydanych 
przed Walnem Zebranięm Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
pod adresem p. Henryka Dembińskiego, nie 
odpowiadają objektywnemu stanowi rzeczy, 
ustalonemu na przewodzie sądowym, tem- 
bardziej, że postawione zostały przy pomi- 
janiu pewnych faktów i nieścisłem interpre- 

  

     

  

    
  

     

  

   

  

towaniu innych. Sąd uznaje, że metody tesą s 
niepożądane ua gruncie akademickim. 

„Jako okoliczności łagodzące sąd przyj- 
muje: 

1) fakt, że kierownicy akcji przedwy- 
borczej Międzystowarzyszeniowego Bl. go- 
spodarczego działali nie z jakichkołwiek po- 
oudek natury osobis lecz w imię ideałów, 
w których słusgność szczerze wierzyli. 

2) fakt, że ulotki redagowane były pod 
wpływem ogólnego podniecenia, jakie ogar- 
nęło młodzież przed ostatniem Walnem Ze- 
braniem Bratniej Pomocy, 

3) fakt, że Stowarzyszenie „Odrodze- 
nie“ szło do wyborów w Bloku Reform Sa- 
mopomocowych z innemi organizacjami, 
których poglądy na aktualne zagadnienia 
życia akademickiego różniły się  niejedno- 
krotnie od poglądów Stowarzyszenia „Od- 
rodzenie“, ca mogło wprowadzić w błąd 
młodzież Międzystowarzyszeniowego Bloku 
Gospodarczego. 

Sąd uważa, że tem orzeczeniem Sądu 
sprawa zosfała definitywnie załatwiona zgod 
nie z honorem akademickim stron obu. 

Podpisano: (—) Władysław Dziewulski 
(©) Jan Oko, (—) Iwo Jaworski. 

List da Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W ostatnim czasie pojawiło się w pra- 

  

  

sie połskiej kilka notatek i artykułów, któ- 
re fałszywie omawiając stanowisko wileń- 

SŁUWO 

Akademicka Wolna Trybuna 
skiego koła „Odrodzenie* w wyborach do 
władz Bratniej Pomocy, usiłowały zaniepo- 
koić przyjaciół „Odrodzenia*  dokonywują- 
cemi się rzekomo zmianami w zasadniczym 
charakterze naszego ruchu. 

W imię prawdy przeto, po zapoznaniu 
się z istotnym stanem rzeczy, oświadczamy 
że w zupełności aprobujemy akcję „Odro- 
dzenia* wileńskiego w szczegółności w wy- 
borach do władz Bratniej Pomocy, jako 
zgodną z zasadami moralnemi, interesem 
narodowym, potrzebami młodzieży akademi- 
ckiej i uchwałami naszej Rady Naczelnej. 

Akcja ta opiera się i wynika z zasadni- 
czych wytycznych ideowych ruchu odrodze- 
niowego choć w ciągły rozwoju, ale w 
istocie tych samych i niezmiennych od po- 
czątkow „Odrodzenia“. 

Oświadczenie ta położy może kres Sze- 
rzonym pogłoskom. Ufamy więc, że Sza- 
nowny Pan Redaktor zechce łaskawie spo- 
wodować należyte poinformowanie zaniepo- 
kojonej opinji, umieszczając je na łamach 

so poczytnego pisma. 
ce Pan, Szanowny Panie Redakto- 

rze przyjąć wyrazy głębokiego szacunku. 
]. Ostaszewski, A. Czartoryski, St. Świe- 

żawski, K. Malko. 

OD REDAKGJI 
Zawieszamy wydawanie Wolnej Try- 

buny do pierwszego czwartku w paździer- 

niku. Rozjeżdżamy się ze Sklepionych sal 

uniwersytetu na  kilkomiesięczny wypo- 

czynek. Wszystkim naszym Szanownym 

Czytelnikom, wszystkim koleżankom i ko- 

legom zasyłamy najserdeczniejsze życzenia 

radosnego spędzenia wakacyj i nabrania 

uowych sił do dalszej pracy. 
W tem miejscu, po tym pierwszym eta- 

pie naszej wędrówki wypadałoby 

może spojrzeć na drogę odbytą. Pozosta- 

wiamy to Czytelnikom. Nie mogliśmy po- 
ruszyć w naszej „Trybunie" całego szere 

gu kwestyj zasadniczych — odrywała nas 
wciąż akademicka polityka. Mamy nadzieję, 

że w roku przyszłym więcej będziemy mieli 

sposobności mówić a kwestjach bardziej 

poważnych, o kwestjach najgłębszych. A 

tymczasem — dowidzenia. Spotkamy się 

znów w salach U. S. B. Uśmiechnijcie się. 
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Kafasfrofa kolejowa na 
W dniu wczorajszym 0 godz. 5 

Igna- 

rofa, dzięki której nastąpiła czasowa 
przerwa w ruchu osobowym. 

Katastrofa miała przebieg nastę- 
pujący: w pociągu towarowym Ęzdą- 
żającym do Wilna, u jednej z  plat- 
form naładowanych budulcem odpadł 
czep Osi co spowodowała wykoleje- 
nie się wagonu i uszkodzenie toru. 
Na szczęście nikt z ludzi jadących 

linji Ignalino—Duksziy 
pociągiem nie doznał szwanku. 

Pociąg osobowy Nr. 712 wobec 
uszkodzenia toru został zatrzymany 
w Duksztach do godz. 10 30 zaś lo- 
komotywą tego pociągu przywieziono 
podkłady i inne materjały na miejsce 
wypadku. 

Zamiast zatrzymanego w Du- 
ksztach pociągu osobowego Nr. 712 
z Wilna do Warszawy został urucho- 
mionv dodatkowo pociąg osobowy 
o godz. 11-ej. 

  

'CZWARTEK 
21 Dzis 

Władysława 

jutro 
„Leona 

Spostrzeženia Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 26 VI. 1929 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. l 

Wschód sł. g. 2 m. 42 

Zach. sł. o g, 19 m. 50 

154 

1е tura : |е№” E 120C ‚ 

Opad za do- 1 

bę w mm. | 03 

Wiatr $ 
przewažający Zachodni 

Uwagi: pochmurno przelotny deszcz 

Minimum za dobę -1-67 
Maximum na dobę -|- 167 
Tendencja barometryczna: wzrcst ciśnienia 
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Oprócz p. Oszurki wysyła, czy 
może wysłał już do Poznania na Wy- 
stawę fortepjan p. Korecki, co praw- 
da skonstruowany z części składo- 
wych nie wileńskiej fabrykacji; jedynie 
pudło jest rzeczywiście miejscowym 
wyrobem. Wysłał też z Wilna na Wy- 
stawę do Poznania wyroby bednarskie 
p. Pieślak. 

Okazem przeto wileńskiego 
meblarstwa, proweniencji — па- 
wskroś miejscowej, będzie na Wysta- 
wie w Poznaniu, wykonany w zakła- 
dzie p. Oszurki według jego pomysłu 
oraz Szczegółowych rysunków i mo- 
delów: dużych rozmiarów, reprezenta- 
cyjna, niemal monumentalna, sek re: 
tarka vel sekretarzyk (ga- 
tunek biura do pisania i chowania 
papierów). Styl em pire z licznemi 
odmianami odchyleniami, Czeczotka z 
kolumienkamii ornamentami o zło- 
tych kapitelach i rzežbieniach. Wew- 
nątrz, niemniej” miejscowe, jak brzoza: 
dąb i jesioń. Mnóstwo, najciekawiej 
pomyślanych skrytek. Wszystkie ro- 
boty (aż do przedwojennych zamków) 
wykonane wprost idealnie z niezrów- 
naną precyzją. Rozkosz przyglądać 
się szczegółom! Piękny okaz facho- 
wego i sumiennego  rękodzielnictwa, 
wywierający kształtem i rozmiarami 
tudzież harmonją kolorów wrażenie 
artystyczne wysoce estetyczne. 

Bodaj, że w. ostatniej chwili zdecy- 
duje sie p. Oszurko wysłać do Poz: 
nania, wraz z©Opisaną sekretarką, rów" 
nież całkowicie własnego wykonania, 
jeszcze serwantkę (szafka oszklona z 
przodu i z boków) w stylu Lonis- 
Seize. 

Oto, co mi narazie jest wiadcme. 

cz. Je 

yr , 

RONIKA 
OWA 

— Audjencje u p. wojewody. P. woje- 
woda Raczkiewicz przyjął wczoraj JE ks. 
arcybiskupa prawosławnego Teodozjusza 
przed wyjazdem jego do Warszawy na za- 
stępstwo metropolity Dyonizego. 

Następnie przyjął > wojewoda przyby. 
łego z W arszawy dr. Palestra naczelnika wy 
działu chorób zakaźnych departamentu zdro- 
wia w Min. Spraw Wewnętrznych w to- 
warzystwie naczelnika wydziału zdrowia U- 
rzędu Wojewódzkiego dr. Rudzińskiego w 
sprawach zwalczania chorób zakaźnych 0- 
raz administratora Reduty p. Dziewulskiego 
w sprawach teatru Reduta. Dr. Palester wy- 
jedzie dzisiaj dnia 27 bm. na teren wóje- 
wództwa wileńskiego. 
— Podróż inspekcyjna p. wojewody. Pan 

wojewoda Raczkiewicz wyjechał na jedno- 
dniową inspekcję pow. Wil. - Trockiego, wo 
bec czego nie będzie w dniu dzisiejszym 
przyjmować interesantów. 

— Powrót p. prezesa Maleckiego. Pre. 
zes wileńskiej Izby skarbowej p. Jan Malecki 
w dniu dzisiejszym powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i lobjął urzędowanie. Interesan- 
tów p. prezes pfzyjmować będzie codziennie 
oprócz środy, od godziny 13 do 14 i pół. 

SĄDOWA. 
— Nominacja w sądzie Apełacyjnym. Do- 

tychczasowy st. sekretarz wydziału karnego 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie p. ). Bukow- 
ski mianowany został naczelnym sekreta- 
rzem tegoż sądu. 

MIEJSKA 
— (0) Nowe wejście do Magistratu. W 

tych dniach rozpoczną się roboty związane 
z ułatwieniem przejścia do Magistratu z za- 
ułku św. Ignacego obok lokalu aresztu poli- 
cyjnego. Po przebiciu sciany, publiczność u. 
zyska łatwiejszy dostęp do wydziału nieru- 
chomości mie jskiej wydziału przemysłowe- 
go i td. 

— (0) Zamierzenia  sekwestratorskie. 
Dotychczas sekwestrator miejski zjawiał się 
po rzeczy  zakwestrowane za niepłacone 
podatki na przygodnie lub wcześniej zaanga 
żowanej furmance, za którą płacono 5 zł. za 
godzinę. Oprócz tego  wynaįmowano je- 
szcze dwóch ludzi dla obsiugi, którym pła- 
cono po 2 zł. za godzinę. 

Wobec tego, że na jesieni rb. oczekiwa- 
na jest wzmożona akcja sciągania podatków 
miejskich, Magistrat zamierza uruchomić za- 
wczasu dła przewozu rzeczy  zasekwestro- 
wanych przez egzekutorów miejskich kilka- 
uaście specjalnych platform. 

Te zamierzenia Magistratu niewątpliwie 
przyczynią się do o.żywienia ruchu ulicz- 
nego, tem bardziej, iż już i kasa chorych dla 
przewozu zaskwestrowanych rzeczy ma swo 
je wozy, które tyle dają uroku dla naszego 
miasta. 

WOJSKOWA. 
— (0) Przegląd ochotników. Dnia 28 

czerwca winni stawić się do przeglądu w 
lokalu komisji poborowej przy ul. Bazyłjań- 
skiej 2, ochotnicy urodzeni w r. 1909, 1910 
i 1911 z nazwiskami od lit. A do Ž, zamiesz- 
kali w obrębie wszystkich komisarjatów m. 
Wilna. 

— (a) Wyjazd delegacyj żołnierskich na 
PWK. Onegdaj wyjechał z Wiłna liczny od- 
dział żołnierzy tutejszego garnizęnu w celu 
zwiedzenia Powszechnej WystawykKrajowej. 
Wycieczkę zorganizowano w ten sposób, że 
z każdego oddziału stacjonującego w Wilnie 
wyznaczono 10 żołnierzy.  Odjeżdżających 
odprowadzała na dworzec orkiestra wojsko- 

УЁ UNIWERSYTECKA 
— Wykłady na II! roku studjum rolnicze- 

go. Wobec zatwierdzenia przez Minister. 
stwo Wyznań religiinych i oświecenia publi- 
cznego uchwały Rady Wydziału Matema- 
tyczno - Przyrodniczego o uruchomieniu III 
roku Studjum Rolniczego przy Wydziale Ma 

  

   

Z SĄDÓW 
BYŁY SĘDZIA POKOJU NA ŁAWIE O- 

SKARŻONYCH. 
Przez dwa dni rozpoznawał Sąd Apela- 

cyjny w Wilnie niezwykłą sprawę. Niezwy- 
kłą, gdyż oskarżonym był b. sędzia pokoju 
w Dokszycach, a co za tem idzie (w myśl 
obowiązujących przepisów) znalazła się ona 
odrazu na wokandzie sądu Apelacyjnego — 
jako pierwszej instancji. Taką procedurę 
przewiduje ustawa postępowania karnego w 
wypadkach kiedy loskaržonym jest sędzia. 

W tym wypadku b. sędzia p. Z. Rockie- 
wicz odpowiadał z dwóch zarzucanych mu 
przestępstw: pobierania „łapówek* i prze- 
kroczenie władzy. 

Akt oskarżenia zarzucał mu, że będąc 
sędzią pokoju w Dokszycach pobierał od 
stron zapłatę za co następnie kierował bieg 
spraw na korzyść opłacających go. 

Drugie przestępstwa miało tło następują- 
ce. Burmistrz m. Dokszyc Monikowski po- 
pełnił nadużycie, którego skala należała do 
kompetencji sądów okręgowych, a śledztwo 
wstępne prowadzone być musiało przez sę- 
dziego śledczego. Ponieważ oskarżony miał 
jakiś zatarg osobisty z Monikowskim naka- 
zał (bezprawne) aresztowanie jego lub ka- 
ucję w wysokości tysiąca zł. Kaucja nie z0- 
stała wpłacona Monikowski został przytrzy- 
many i odesłany do sędziego śledczego w 
Głębokiem. W związku z tem pozbawiony 
s nieprawnie swobody na przeciąg pięciu 
dni. 

Prawda, że za przestępstwo swe został 
następnie skazany mimo to wina sędziego 
Rockiewiczą — pozostaje winą. 

Sąd Apelacyjny po rozważeniu sprawy 
uznał osk. Rockiewicza niewinnym pobięra-- 
nia łapówek, natomiast za przekroczenie 
władzy skazał na trzy miesiące więzienia 
darowując karę na mocy amneśtji. 

Obronę oskarżonego wnosił prof. K. Pe- 
trusewicz. 

KARA ZA UDZIAŁ W DEMONSTRACJI 
KOMUNISTYCZNEJ. 

Eljasz Brolnik i Lejba Brojd oociągnię- 
ci zostali do odpowiedziałności sądowej za 
to, że wzięli udział w manifestacji antypań 
stwowej (8. 11. 1928 r. w okolicy w. św. 
Anny) zorganizowanej przez komunistów, 
podczas której rozrzucali odezwy podpi- 
sane przez CK.—KPZB. Tak brzmiał w 
skróceniu akt oskarżenia. 

W trakcie przewodu sądowego wyjaśni- 
ło się, że funkcjonarjusze policji śledczej 
aresztowań Brolnika w momencie kiedy ten 
rzucił paczkę odezw. Rewizja przeprowa- 
dzoną w mieszkaniach ich ujawniła szereg 
książek o treści socjalistycznych. 

Sąd, pod przewodnictwem sędziego Sien- 
kiewicza wyniosł wyrok skazujący Brolni- 
ka na rok więzienia z zaliczeniem 7 miesię- 
cy )kaucja 500 zł.) i uniewinniający dla bra- 
ku dowodów winy Brojda. 

Obronę oskarżonych wnosili: Brojda — 
mec. Smilg, Brolnika — apl. adw. — Tajtel. 

tematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, dziekan Wydzia 
łu Matematyczno - Przyrodniczego zawia- 
damia że z początkiem roku akademickiego 
1929 — 30 rozpocznie się normalny bieg wy 
kładów i ćwiczeń na Ill roku Studjum rolni- 
czego. 

— Dr. Stefan Rygiel objął z dn. 22 bm. 
stanowisko Dyrektora Bibłjoteki Uniwersy- 
teckiej w Warszawie, wprowadzony na ten 
urząd przez Rektora Uniwersytetu i Na- 
czelnika iii Bibljotek  Ministerstwa 
WR. i OP. 

  

Władze powierzyły chwilowo nadał Pa- 
nu Dyrektorowi Rygłowi kierownictwo Uni- 
wersyt. Bibljoteki Publicz. oraz Bib. im. 
Wróblewskich w Wilnie. 

SZKOLNA 
— (0) Egzamina dla uczestników kursu 

higieny szkolnej. We czwartek, dnia- 27 czer 
wca w lokału T-wa Lekarskiego, odbędzie 
się egzamin dla uczestników kursu higjeny 
szkolnej. 

— Dyrekcja państwowego  seminarjum 
naucz. żeń. im. „Królowej Jadwigi" w Wił- 
nie, Augustjańska 4, przyjmuje wpisy ucze- 
nic do I oddziału szkoły powszechnej prz. 
temże seminarjum i dopełnia oddział II, III, 
IV i V w dniach 26 27 ; 28 czerwca od g. 
10 — 1 i od 3 — 6. Opłata roczna wynosi 
2521. 

KOMUNIKATY. 

— Dziś nocna retransmisja krótkofało- 
wa. Dziś we czwartek 27 o godz. 24 wysta- 
wa Philipsa retransmituje na antenę wileń- 
skiej radjostacji koncert krótkofalowej stacji 
Philipsa w Einthoven (Holandja) pracująca: 
na fali 31 mtr. : 

Stacja ta o mocy 30 kilowat w antenie, 
jest dobrze odbierana na całej kuli ziem- 
skiej dzięki właściwościom krótkich fal (od 
10 do 100 mtr.) które przy używaniu zni- 
komej energji nadawczej są słyszalne — na 
tysiące kilometrów, nawet na jedno lub dwu 
lampowe odbiorniki. : 

Dodać trzeba, że przy odbiorze krótkich 
fal niema żadnych przeszkód atmosferycz- 
nych tak dokuczliwych szczególnie latem na 
falach od 200 mtr. 

Jak wiadomo gen. Nobile, podczas swej 
wyprawy, również używał krótkofalową sta 
cję i dzięki temu został uratowany. 

Retransmisja dzisiejsza odbędzie się na 
krótkofalowej przystawce jednolampowej do 
łączonej do zwykłego odbiornika dwulampo- 
wego. i 

RÓŻNE 
— Obchód ku czci Zygmunta Siera- 

kowskiego. W dniu dzisiejszym dnia 27 
czerwca b. r. o godzinie 9 rano, jako w 
rocznicę stracenia Zygmunta Sierakowskie- 
go, Wodza powstania na Litwie i Woje- 
wody kowieńskiego odbędzie się w koście- 
Je św. Jakóba uroczyste nabożeństwo #а- 
łobne zą spokój Jego duszy, na które za- 
prasza patryotycznych Wilnian, a w szcze- 
gólności Czcigodnych Weteranów z 1863 
roku Zarząd i Rada Pedagogiczna Szkoły 
Powszechnej Nr. 10, pod Jego duchownym 
protektoratem pozostającej. : 

Po nabożeństwie odbędzie się w sali 
parafialnej akademja ku czci Tego Boha- 
tera-Męczennika, poczem nastąpi złożenie 
wieńców w miejscu Jego stracenia na pla- 
cu Łukiskim. 

— Strzelanie z broni srutowej. Klub My 
śliwski (Mickiewicza 23) urządza każdej 
niedzieli na strzelnicy 6 pp. leg. dla swoich 
członków i gości zawody strzeleckie — strze 
lanie do rzutków z broni śrótowej. Zapisy 
przyjmuje codziennie od godz. 20 sekretarz 
Klubu. 

— Delegaci na ogólnopolski zjazd Ofic. 
rezerwy Rzecz itej jak się dowiadu- 
jemy delegatami na zjazd oficerów rzerwy 
Rzeczypospolitej który odbędzie się w 0- 
kresie od 28 — 30 bm. wybrani zostali z 
Wilna pp: prezes zarządu okr. por. rez. a- 
dwokat Z. Turski, prezes koła wileńskiego 
mjr. rez. — sędzia sądu okręgowego S. Gó- 
ra, członek Zarz. okr. por. rez. — dyrektor 
S. Ciozda. plk. rez. W. Mirski, por. rez. W. 
Charkiewicz, członek sądu honorowego — 
nor. rez. adw. J. -Matjasz. por. rez. — adw. 
W. lankowski por. rez. Kossobudzki i por. 
rez. K. Pożaryski. Zjazd odbędzie się w Ka- 
towicach. 

— Uzupełnienie. W związku z notatką 
naszą w ur. z dn. 25 czerwca wo przeszkole 
niu położonych do której wkradły się pe- 
wne niedokładności, Dyrektor Państwowej 
szkoły Położnych, profesor A. Karnicki ko- 
munikuje, że na zasadzie rozporządzenia 

Te 
PAULINA z Sadowskich PIOTROWSKA 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św; Sakramentami zasnęła 
w Panu dnia 26 czerwca b. r. w wieku lat 67. 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Winnie, (woj. Białostockie), 27 b. m. 
Nieutuleni w żalu MĄŻ. SYN, CÓRKA i ZIĘĆ. 

Pożzr młynu Junowicza 
W nocy na 27 bm. o godzinie 1.30 wybuchł groźny pożar we młynie Ju- 

nowicza mieszczącym się przy ul. Trockiej Nr. 18 w domu Kantorowicza. 
Dzięki sprężystej akcji straży ogniowej w ciągu niespełna godziny pożar zo- 
stał zlokalizowany. Przyczyna pożaru narazie nie wyjaśniona. 

Ujęcie sprawców napadu na notarjusza bohuszewicza 
Całe miasto w pierścieniu tyraljery policyjnej. Zatrzymanie po- 

dejrzanych i konfrontecja. 
Onegdajszy zuchwały napad па notarjat Seweryna Bohuszewicza, postawił na nogi 

całą policję wileńską, która wszczęła energiczne śledztwo w kierunku ustalenia wirnyc 
włamania. Poza dochodzeniem ustalenia źródła napadu i wyjaśnienia w jaki sposób ra- 
busie byli tak dobrze zorjentowani w rozkładzie lokalu i zwyczajach motarjusza, co 
nasuwało podejrzenie że wchodzi tu w grę osoba z otoczenia notarjatu, która mogła 
być w zmowie z 
dajszej jak donosiliśmy, generalna obława 

zestępcami i o wszystkim im doniosła, zarządzona była nocy oneg- NAOBEŚCI 

Około północy na miasto wyruszyły liczne oddziały policji mundurowej i śledczej, 
która po za zrewidowaniem mor złodziejskich i „melin* przeprowadzały badania osób 
spotykanych tej nocy na ulicach. Obława była przeprowadzona w ten sposób że pier- 
ścień policji otaczający miasto zacieśniając się posuwał się do srodmieścia, wszystkie- 
mi ulicami i przejściami, tak że nkt nie mógł z otaczającego pierscienia wymknąć się. 

W ręce policji poza kilkunastu osobami nieposiadającymi dokumenów traliło kilka 
zawodowych przestępców i kasiarzy. Zatrzymanych narazie osadzono w areszcie central- 
nysn i reno rozpoczęło się badanie. 

Większość zatrzymanych zwolniono. Natomiast zainteresowano się bliżej kilku usi- 
łującymi wydostać się z rąk policji podczas obławy. Wykrętne ich odpowiedzi i nie- 
możność wykazania co robili w nocy z niedzieli na poniedziałek, jako też ich przeszłość 
jako zdeterminowanych na wszystko kasiarzy i rabusiów, nasunęły policji poważne po- 
dejrzenia co do ich udziału w napadzie. Natychmiast przeprowadzono 
mieszkaniach, badając wszystkie znałezione tam przedmioty i narzędzia. | 

rewizje w ich 
Inoczešnie 

wezwano p. Kuligowską, która jako obecna przy napadzie i jedyna osoba rozmawiająca 
z rabusiami mogłaby swoje spostrzeżenia porównać z rysopisami zatrzymanych dła 

ja. ewentualnego ich rozpoznani: 
Z okazanych 3 zatrzymanych p. Kułigowska mimo że jak wiadomo napastnicy byli 

ucharakteryzowani i usmarowani sadzą, miała poznać jednego jako uczestnika napadu, 
Twierdzenie swoje opierała ona naturalnie na pewnych szczegółach zaobserwowanych u 
rabusia stojącego nad jej łóżkiem (wzrost, głos). Zebrane w cGłej tej sprawie dane po- 
zwalają policji przypuszczać że sprawcy napadu zostali ujawnieni i że pozostaje jedynie 
formalne ustalenie udziału wszystkich trzech w napadzie. (b). s 

Przymuscwy powrót 
W ostatnich dniach na terenie poszcze- 

gólnych powiatów uwijała się jakaś młoda 
kobieta— żydówka, która zaglądając do 
większych skupisk robotniczych: Sak fabry= 
ki, terpentyniarnie, młyny i t. p. prowadzi- 
łe usilną agitację, nawołując robotników 
do porzucenia pracy, sabotažu i zapisywa* 
nia się do partji. Ostatnio agitatorka trafi- 
ła do huty szklanej „Niemen*, gdzie jak 
wiadomo miał miejsce ostątnio dość ostry 
zatarg robotników z dyrekcją huty, prze- 
wlekły strajk i częściowe — zlikwidowanie 
pracy. Zorjentowawszy się w sytuacji i 

komunistki-studentki 
uważając tamtejszy grunt za najbardziej 
odpowiedni dla jej wywrotowej akcji, agi- 
tatorka poczęła zwoływać nielegalne wiece 
i rozdawać ulotki. Na jeden z takich wie- 
ców. urządzony w lesie, natrafiła policja i 
agitatorkę aresztowała. 

W trakcie śledztwa okazało się, że za- 
trzymana nazywa się Estera Koliszówna, 
pochodzi z Wilna i jest studentką wydzia- 
łu humanistycznego U. S$. B. Koliszównę 
przywieziono do Wilna i oddano pod opie- 
kę odnośnych władz. (b). 

Karygodna nierwaga pracownika apteki, mogła spowodować śmierć dwojga dzieci 
Przed kilku dniami do jednej z aptek wi- 

leńskich zgłosiła się pielęgniarka z żądaniem 
wydania kilku ampułek arszeniku, potrze- 
bnego do zastrzyków zaordynowanych przez 
lekarza dzieciom inżyniera. L. Pielęgniarka 
nie czytając pudełka będąc przekonana że 
zawartość ampułek odpowiada recepcie 
okazanej w aptece wstrzyknęła dzieciom 
otrzymane lekarstwo. Skutki tego były fa- 
talne, ponieważ u chorych wystąpiły obja- 

wy silnego zatrucia zagrażającego ich ży- 
ciu. Okazało się że ampułki zawierały nie 
arszenik lecz morfinę co przez omyłkę sprze 
dano w aptece. Wydział zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego po stwierdzeniu karygodne- 
go niedbalstwa ze strony apteki i Pszącą 
wielkie zaniepokojenie nieuwagę, postano- 
wił wymienioną aptekę pociągnąć do odpo- 
wiedzialności sądowej. (c) 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 
marca 1928 r. przeszkolenie  obowiąznje 
wszystkie bez wyjątku położne. W  termi- 
nie zaś od 1.go lipca rb. powołano 35 osób 
z najstarszych położnych. 

— (a) Bank tow. „Ort*. Istniejące w 
Wilnie towarzystwo popierania  rzemieślni- 
ków „Ort* postanowiło otworzyć w Wilnie 
własny bank, który miałby na celu udzie- 
lanie długoterminowych kredytów na cele 
inwestycyjne w warsztatach rzemieślniczych 

Propaganda zdrowia w szkołach. Do 
inspektoratów szkolnych nadeszły tablice 
przedstawiające prawidłową pozycję przy 
pisaniu, barwne tablice obrazujące, co moż- 
na kupić za 60 gr. (koszt kieliszka wódki) 
oraz przedstawiające uszkodzenia narządów 
wewnętrznych przez ałkohol. 

Tablice te nadesłało Ministerstwo oświa- 
ty w celu propagowania w szerokich ko- 
lach młodzieży zasad hygjeny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Wojciech Brydzi ński w 

„Twarz AE dee z 
występów Wojciecha Brydzińskiego w je- 
go wspaniałej kreacji w komedji „Twarz i 
maska”, odznaczającej się wybitnym dowci- 
pem i skrzącym się paradoksami djalogem. 
Komedja ta zyskała u nas ogromny sukces. 

— Występy Zofji Jaroszewskiej. Pierw- 
szy występ uroczej artystki Zofji a> 
skiej wyznaczono na poniedziałek 1go lipca 
W dniu tym grana będzie komedja Nicode- 
miego „Cień'. Rola ta należy do najlepszych 
ról świetnej artystki i Zofja Jaroszewska od- 
niosła w niej sukces niezwykły. 

— Koncerty symfoniczne w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dzisiaj, w czwartek 27 bm. 
o godzinie 8 m. 15 odbędzie się Koncert 
symfoniczny pod dyrekcją Zygmunta Dołęgi. 

W programie zostaną odegrane utwory 
Saint - Saensa — koncert wiolonczelów z 
akompanjamentem orkiestry, Dworžaka оя 
symfonja i Smetany „Sprzedana narzeczona 

Jako wykonawca partji solowej koncertu 
Saint - Saensa wystąpi świetny wiolonczeli- 
sta p. Albert Katz. 

Bilety w cenie 40 gr. ulgowe 20 gr. do 
nabycia w kasie ogrodu od g. 6-tej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Heljos — W obronie kobiet. 

Kino Miejskie — Jego Królewska Mość 
Douglas I. 

Kino Lux — Na własnych śmieciach. 
Kino Polonja. — Remans królewski. 
Kino Piccadiily — „Pamiętnik ekscelencji 
Kino kol. „Ognisko* — Złodziej z Pa- 

ryża. 
Kino Światowid — Manewry cesarskie. | 
Kino Wanda — Hrabia Kallostro. i 
Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec" (III serja) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) skradziono portjery i deski. Z 
niezamkniętego mieszkania Natalji Sozinow- 
skiej (Kalwaryjska 9) skradziono onegdaj 
portjery wartości kilkadziesiąt zł W tym 
samym dniu zaraz po zameldowaniu o kra- 
dzieży na ryunku Łukiskim zatrzymano je- 
dnego z lokatorów domu gdzie mieszka po- 
szkodowana w. chwiłi gdy sprzedawał wspo 
mniane portjery. is 

Natomiast z ba koło cegielni tryna- 
polskiej służącego do nauki pływania dla 
żołnierzy skradziono deski, których mimo 
aresztowania domniemanego sprawcy i skrzęt 
nych poszukiwań mie odnaleziono. 

— (c) Oszustwo. Na rynku drzewnym 
przy ulicy Zawalnej zatrzymano Idę Lech 
(zam. Krawiecki 4) która kupując mieko u 
Rozalji Szydel (wieś Charlujewicze gm. tro- 
ckiej) usiłowała zapłacić należność bankno- 
tem pięciomarkowym zamiast  piecioztoto- 
wym. 3 

— Ujawnienie zapasów nieleg bro- 
ni. Policja powiatu mołodeczańskiego prowa 

i masce". Dziś jeden z ostatnich. 

dząc dochodzenie w sprawach zastrzeleń, po 
strzeleń i nieszczęśliwych wypadków z bro- 
nią co ostatnio często się zdarzało na tere- 
nie powiatu zdołała wpaść na ślad zapasów 
broni używanej przez poszczególnych mie- 
szkańców. Podczas przeprowadzonych w kil 
ku miejscach rewizyj ujawniono dobrze za- 
konserwowane korabiny, amunicję i grana- 
ty. Dla jakich cełów ta broń była przyszyko- 
wana ustali niewątpliwie śledztwo które 
toczy się. 

— Zderzenie się taksówek. Wczoraj w 
południe na ulicy Antokolskiej wpobliżu do- 
mu Nr. 126 taksówka Nr. 14321 kierowana 
przez szofera Edwarda Rużyckiego wyprze- 
dzając zdąrzający w tym samym kierunku 
autobus zderzyła się z jadącą w przeciw- 
nym kierunku taksówką Nr. 14438 kierowa- 
ną przez szofera Kastryela Rapito. Oba po- 
jazdy uległy poważnemu uszkodzeniu. Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

— ©) Upadek z dachu. Podczas pracy na 
dachu w browarze Szopena (Sierakowskiego 
14) spadł ze znacznej wysokości robotnik 
Cyprjan Milewski (Legionowa 107). Doznał 
on poważnych poiłóczeń i został ulokowany 
w szpitału św. Jakóba. ` 

— (c) Tožsamošė poranionego na ul. 
Zygmuntowskiej. Władze policyjne jeszcze 
nie zdołały ustalic podłoża i okoliczności 
krwawego zajścia jakie miało miejsce oneg- 
daj na ulicy Zygmuntowskiej. Wobec tego 
że stan rannego znacznie się poprawił stwier 
dzono jedynie że nazywa się on Antoni Du- 
bicki i mieszka przy ulicy Wiłkomierskiej 
62, Dubicki twierdzi że krytycznej nocy był 
pijany i z tego powodu nie może zapodać 
szczegółów zfjścia. 

wychowanków domu po- 
prawczego. Dowiadujemy się, że z zakładu 
wychowawczo - poprawczego w Wielucia- 
nach zbiegli dwaj iosadzeni tam chłopcy: 
Wacław Pięchowski i Stanisław Jurałowicz. 
Władze bezpieczeństwa zarządziły poszuki- 
wania zbiegów. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
‚ Niniejszem uprzejmie prosimy o łaska- 
we zamieszczenie w poczytnem piśmie pań- 
skiem, żąłączonego listu otwartego. 

Zgóry dziękując, kreślimy się 7 powa- 
żaniem / 

Olga Jekałowówna, Stefanja Gotowiec- 
ka, Genowefa Mackiewiczówna, Irena Lu- 
bańska, Emilja Obuchowiczówna, Irena 
Pietkiewiczówna, Wanda Dąbrowska, Emilja 
Roubianka, Janina Dąbrowska, Halina Piet- 
kiewiczówna, Wanda  Strzelińska, Zofją 
Hoffmanówna, Walerja  Jankiewiczówna, 
Ludmiła Brediekinówna. 2 

Do Pani Walerji Łazarówny, 
Dyrektorki Gimnazjum Żeńskiego 

im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
= w Wilnie. 

Ponieważ z przyczyn, od nas niezależ- 
a = W tradycyjnym powa 

pożegnać szkołę,+opuszczając jej mury, by 
pa id świat p przeto choć " ten 
sposób pragniemy pożegnać naszą drogą 
Dyrektorkę, składając niciejszam słowa 
podzięki i gorącego uznania za jej szczerą | 
pracę, zą serce całkowicie nam oddane w 
ciągu naszego pobytu w szkole, za opiekę 
matczyną jej i Jej zacnej siostry. Cześć 
Wam nasze drogie, kochane Kierowniczki, 
żeście podjęły tyle pracy i trudu dokoła 
naszego wychowania, nie ograniczając się 
tylko do nauki, lecz i dając nam zasady 
moralne i pragnąc w przyszłości widzieć w 
R dzielne kobiety, - godne obywatelki 
raju. 

Cześć Wam i niechaj Bóg uiści Wasze 
szlachetne dążenia, a ludzie niech ocenią 
należycie Waszą pracę i szlachetne cele. 

Maturzystki. 
Wilno, 25.VI 29 r.
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Turniej tenisowy z wyrównaniem o puhar 
Redakcji „Słowa' 

Nawiązując do wiadomości o zapowiedzianym na dnie 29 i 30 bm. 

turnieju tenisowym, 
niem (handicap) 

w programie którego są: gra pojedyńcza z wyrówna” 
pań — o nagrodę przechodnią Firmy  Juljan Nowicki i 

Syn oraz gra pojedyńcza z wyrównaniem panów — o nagrod 

kojų bł puhar Redakcji „Słowa dla zawodników stowatzy: 

szonych i niestowarzyszonych przypominamy, że terrzin zapisania się upły- 

wa z dniem 28 
skiego od 16—19). 

b.m. (Kierownictwo Parku Sportowego im. gen. Želigow- 

Gra z „wyrównaniem* pozwała na wzięcie udziału zawodnikom  sła- 

bym obok wytrawnych, gdyż polega ona właśnie na wyrównaniu ich umie- 

jętności przy pomocy „zwyżek” i „zniżek”. : 

„Zwyžki“ są to punkty zaliczone bez gry na korzyść gracza słabszego 

— „znižki“ -- punkty zaliczone na niekorzyść gracza mocniejszego i do- 

piero po wygraniu tych punktów w a gaem'ie, rozpoczyna normalne zdo- 

bywanie punktów na swoją korzyść. 

W tych warunkach gracze słabi mają równe szans 

nagrody z silnymi. 

Na srebrnym ekranie 

„Czar grzechu” w Heljosie. 

Lat temu z pięć, ze sześć aktrakcją 

ekranu była pani Lucy Doraine. | 
Lubiono ją, zachwycano się nią, sło” 

wem była u szczytu Swej aktorskiej 

sławy. : а 
Rozgłos jednak i popularność na takiej 

zwłaszcza arenie, jak sztuka, a do tego 

sztuka filmowa,—to materjał delikatny i 

kruchy. Niech zły włatr skądś — zawieje, 

najkunsztowniej zbudowany gmach sławy, 
stanowiący nieraz owoc pracy całego życia 

artysty pryska, jak banka mydlana. | 
Z Lucy Doraine jest akurat taka histo- 

rja. Diaczego?—nie wiadomo Faktem jest, 
że jej nazwisko takiego już dzisiaj zainte- 

resowania nie budzi, jak kiedyś, tak ludzi 
do kin nie Ściąga, jak niegdyś. 

W Heljosie wystawiono obrar „Czar 
grzechu*. jedna z jego zalet, może najważ- 

niejsza—to piękne, wspaniałe widoki Alp, 
wśród których większość akcji się roz- 

  

a. 
1 Porstam film zaczyna się bardzo cie- 

kawie, przedstawiając oporność pięknego i 
kaąpryśnego malarza na wdzięki i zalotność 

arystokratki a 4 E 
Malarzem jest Wiodzimierz  Gajdarow, 

jego partnerką właśnie Lucy Doraine. 
Ekstrawagancje malarza zdają się wró* 

żyć obrazowi oryginalność, cóż kiedy dai- 
szy jego ciąg banalizuje się akuratnie. Ma- 

larz ulega wdziękom księżnej i, słowem, 
mamy kstorię o Adamie i Ewie jeszcze 
raz powtórzoną. ; 

Do zasadniczego tematu kuszenia Ada- 
ma przez Ewę dochodzi szereg fragmentów 
ubocznych, jak przeżycia szlachetnej i roz- 

kochanej w malarzu jego towarzyszki za- 
baw dziecięcych, :istnego przeciwstawienia 
głównej postaci kobiecej obrazu i... wre- 
szcie miłość prawdziwa zwycięża; następuje 
zbratanie się dusz malarza i jego szlachet- 
nej wielbicielki. Przewrotną lwicą salonów 

wszyscy gardzą, i 
O całości filmu pwwiedzieć można ty- 

le, że pierwsze dobre wrażenie psuje tro* 
chę za rozciągły i rozmazany koniec. 

Nic na to nie poradzić — letni sezon 
kinowy w pełni. CH 

Jest jeszcze jedna sprawa. Oto jako 
subtytuł obrazu ktoś podał: „Tragedja w 

Alpach". W potocznej mowie utarło się 
uważać za trage ię sztukę, która śmiercią 
się kończy. „Czarze grzechu" nikt nie 

umiera, a ten, kogo chciano zabić, ochron- 
ną Nzozi z opresji ręką. dh, 

laczego więc „tragedja“? — niewiado- 
+ mo. To tajemnica, kt6reį nie czuję 516 ро- 

7 

wołanym odkrywać. 

„J. K. M. Douglas i“ w kinie Miej- 
` skim. 

Chce się ui Miejskiemu jaknajmoc* 

niej przyklasnąć za jego w ostatnich cza* 

sach, repertuar. 3 

“Lato w peini. Roku szkolnego koniec. 
Młodzież chce się przed wakacjami kinem 

nasycić, wyjeżdża więc na ekran obrazów 
lekkich szereg. я 

Tylko co był Chaplin, teraz Douglas 

Fairbanks, z kolei, go zastąpił, w swojej 

najnowszej kreacji. 2 we 
Najnowszy program kina Miejskiego 

należy jaknajbardziej połecić wszystkim 
tym, którzy pragną zaznać trochę wesołoś- 
ci, trochę chcą się rozerwać, a przede- 

wszystkiem 0 kłopotach codziennych za- 

 pomnieć Takim się jakimś odświeżonym z 
kina wychodzi, tak jakoś pogodnie na świat 

się spozlada pod wpływem tego, co się w 
Sali Miejskiej oglądało, że aż miło. 

Oj, bo dokazuje też dokazuje ten 
„Wielki Doug* w swej ostatnięj roli. Taki, 
szelma, miły, taki urwisowaty sympatycz- 

nie i tyle wdzięku męskiego w tem wszyst- 

kiem, co na ekranie wyrabia ma, że aż go 
się od czasu do cząsu wyściskać, jak dob- 

ego kolegę chce, nam mężczyznom, a co 

w. BRIDGES. 

m». SQROWTÓR 
Na progu zatrzymałem się chwilę, 

mocniej stanąłem na nogach, i z całej 

siły, wyrzuciłem Maurycego za drzwi. 

Maurycy potknął się, upadł i stoczył 

się po schodach na ulicę. 

‘ — — Niech zginą zdrajcy! — zawołał 

* uroczyście za moimi plecami Billi. 

Nie zapomnę nigdy wstrętnego i 

, ohydnego wyrazu twarzy Maurycego; 

blady z bezsilnej wściekłości, dusił się 

Jiteralnie, usta jego okryły się pianą, 

oczy zbielały ze strachu, a niepewny 

język szeplenił bluźniercze  przeklen- 

stwa. Zanim jednak zdążył wstać, po- 

chwycił go w swe objęcia reporter, 

który z otwartemi ze Ło" usta- 

mi, przyglądał się tej Ścenie. 

Oczywiście prośba o wywiad w 
. tych warunkach, byłaby nie na  miej- 

/ seu. Ale nawet najsilniejsze zdenerwo- 

wanie nie mogło usprawiedliwić wście- 

'kłości, z jaką rzucił się Maurycy na 

nic nie rozumiejącego dziennikarza. 

Przez kilkanaście sekund reporter nie 

mógł się zorjentować, co się stalo, 
lecz nagle uśmiechnął się złośliwie, 
wyjął notes i zaczął notować bezmyśl- 

_ ne wykrzykniki poszkodowanego. 

do zdobycia 

  

dopiero mówić o panienkach, z zapartyn: 
oddechem, jego „wyrabianie się" obserwu- 
jącym. 

Niema w iilmie „J. K. M. Douglas I“ 
żadnej specialnej treści, niema żadnej „fas- 
cynującej* fabuły, ale jest tylko tyle sprę- 
żystości Fairbanksa, tyle jego jakiegos wy- 
jątkowego w grze rozmachu i fantazji, że 
całkowicie wypełnia niemi film aż po brze- 
gi i to w zupełności wystarcza. Co więcej, 
robi obraz lepszym od różnych ponurych 
„dramatów*, jakiemi nas. tu i ówdzie kar= 
mią. 

„| teraz,—może właśnie teraz „Douglas 
I* jest specjalnie na czasie. Gdy się patrzy 
ną wysportowanie, na wyjątkowe ekwilib- 
rystyczae  wygimnastykowanie bohatera 
obrazu i staremu przyjdzie do głowy spró- 
bować, czyby się taksamo nie udało zro- 
bić. A gdy na to patrzy młodzież, jestem 
pewny, że w ciągu wakacji, nieraz i niejed- 
nemu ta sama Ochota przyjdzie z tą tylko 
różnicą, że ją w czyn wprowadzi. 

Muzyka w kinie Miejskim, ,jak zawsze, 
dobra i oryginalna. Słowem, na „]. K. M. 
Douglas I* warto pójść. 

Omega. 

» 4 $ ч "AB 
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OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Franciszek Legiecki zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Jakóba Jasińskiego Nr. I m. 3 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. podaje do wia- 
domości publicznej że w dniu 8 lipca 1929 
r. o godz. 10 rano, przy stacji kolejowej 
Podświle pow. dziśnieńskiego, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Stefana 
Korzona majątku ruchomego składającego 
się z materjałów lešnych oszacowanego na 
sumę 27.300 zł. 
845—0 
"22     

SŁOWO 

RADJO. 

Czwartek, dnia 27 czerwca [1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12,10—12.50: Gra- 
mofon. 12.50—13.00: Komunikaty Powszech- 
nej Wystawy Krajowej z Poznania. 16.20 — 
16.30: Program dzienny, repertuar. 16.30 - 
17.15: Transm. z Warsz. Audycja dla dzieci. 
17,15—17,25; Chwilka litewska. 17.25—17.50: 
Transm. z Warsz. „Wśród książek” — omó- 
wi prof. Henryk *Mościcki. 17,50,— 18,00: 
Komunikaty P. W; K. z Poznania. 18.00— 
19.00: Koncert popołudniowy 2 Warszawy. 
19,00—19.25: Pogadanka  radjotechniczna. 
19.25—19.45: Tygodniowy przegląd filmo- 
wy. 19,45—20,00: Program na dzień następ- 
ny i komunikaty. 20.00 20.25: „Na mo- 
rzach południowych*—odczyt wygł. prof. 

U. S.B. Bronisław Rydzewski. 20.30—22.00: 
Transm. z Warszawy. Koncert muzyki 

słowiańskiej. 22,003 — 22.45: komunikaty: 
P.A.T. i inne. 22,45 — 23,45: Muzyka ta- 
neczna z restauracji Polonia w Wilnie. 

LLS ia d 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Antoni Sitar amieszkały w Wilnie, przy 

ul. Św. alskiej Nr. 8, zgodnie z art. 

1030 U. P. C., ogłasza, iż w dniu 28 czerw- 
1929 r. o godzinie 10 rano w Wilnie, 

Szklanej Nr. 18, odbędzie się 
‚› z licytacji publicznej majątku ru- 

chomego Abrama Lubeckiego, składajacego 

ię ze skór, oszacowanego na sumę złotych 
na zaspokojenie pretensji firmy „Gar- 

arnia“ H. L. Cytryn“ 
Komornik sadowy A. Sitarz. 
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Dominikańska 11, tel. 11-36. 
Poleca: 

m Gwarantowanej dobroci pokost, 

CENY NAJNIZSZE. 0SSZ - Eg 
aware wz cm aa an DA 

‚ОБ ЕННЕ САО PORE 

WYPRZEDAŽ TOWAROW LETNICH 

SEZONOWYCH PO CENACH 

ZNIŻONYCH. +8LZ-€ 

Jana Mazurkiewicza 

! 
| pędzie, farby olejne i emaljowe i t.d. 

a RZA 
D,-H. Bławat Wileński į 

Bi armani AZ 

w WILNIE 

TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. i 

L] 

ul. Wileńska 31, tel. 3-82. 

KOPIOWANIE 
PLANO WS 
Świ, TŁODRUKI 
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Specjalny 
handel 

я 
® 
B 

Skład Hurfowy H. G. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw kali Miejskiej) telef. 12-13 

słoniną i szmalcem 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

marki „ARMOUR*, 
„SWIPT“ i inn. 
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Chcąc uchronić uszy mojej przy- 

stojnej pokojówki od tego rodzaju po- 

"gawedki, chciałem już zamknąć drzwi 

i odejść do salonu, gdy uwagę moją 

zwrócił dobrze znany mi głos, docho- 

dzący z ulicy: 
— Jeśli pan natychmiast nie prze- 

stanie krzyczeć i nie odejdzie stąd, « 

to zawołam policję. Jak panu nie 

wstyd, zachowywać się tak na ulicy! 

Był to głos Milforda! Mój zbawca 

znów ukazał się na widowni. Gdybym 

nie poznał jego głosu, domyśliłbym się 

po pełnym godności tonie, że to on 
usiłuje zażegnać awanturę. 

Na dźwięk jego głosu Maurycy za- 
milkł i widocznie zrozumiał, że ode- 
grał śmieszną rolę, zaczął się więc 

oglądać, zmieszany, chcąc ukryć się 

gdzieś od oczu ciekawego tłumu, któ- 
ry się zaczął dokoła niego zbierać. 
Właśnie mijał go wolny  taksis, dał 

rozpaczliwy znak szoferowi, by się za- 

trzymał. Maurycy wskoczył špiesznie 

do 'auta i za chwilę zniknął za rogiem. 
Obejrzałem się, szukając Milforda, 

ale on wszedł już da domu i zniknął. 
Zamknąłem drzwi i rozkazałem ładnej 
pokojówce, która drżąc cała, ukryła 

się za palmą: 
— Miliord wszedł do kuchni, pro- 

szę poprosić go do mnie, 

мт° : 
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— Słucham, sir, — szepnęła bez- 
dźwięcznie i wybiegła na dół. 

— Ależ! — mruknął Billi wzdy- 
chając głęboko. Żeby wybrać taką 
chwilę na powrót do domu! Ta dopie- 
ro ma szczęście! \ 

— Jeśli wogóle istnieje instynkt 
przygód, to Milford ma w najwyższym 
stopniu rozwinięty ten dar, uśmiechną- 
łem się. 

Zaledwie skończyłem mówić, jak 
drzwi otworzyły się i na progu ukaza- 
ła się w pełnej szacunku pozie, postać 
Miliorda. : 

Milford spokojnie rozejrzał się po 
hoolu, ukłonił "się i suchym, bez- 
dźwięcznym głosem rzekł: 

— Pozwoli pan, że powinszuję 
szczęśliwego powrotu. Przykro mi, że 
się spóźniłem i nie mogłem powitać 
tu pana. 

Podszedłem do niego i wyciągną- 
łem rękę: 

— Milfordzie, nie potrafię pięknie 
się wyrażać, ale... — zamilkłem na 
chwilę i z serdecznością dodałem, — 
ale jestem wam bardzo, bardzo wdzię- 
czny i obowiązany. 

Ujął moją dłoń niezręcznym i nie- 
pewnym ruchem, który wzruszył mnie 
jeszcze bardziej. BA 

— Niema za co sir. Cieszę się, że 

  

Kalturalno-Ošwiatowy 
4ALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

u kil еа Jego Kr 
: а Mošė 

Od dnia 24 do 27 czerwca 1929 r. włącznie 

(NASZA KREW). Dramat w 10-ciu aktach. W roli głównej: 
1) UROCZYSTE OTWARCIE POWSZECHNE, WYSTAWY . KRAJOWE POZNA ie. 
2) „PROMIENIE ROENTGENA*" w 1 akcie. ' М d šalia © czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów 

będą wyświetlane filmy: 

Douglas Fairbanks. Nad pregram: * 

od 
£. _6:ei. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 
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PREM JERA! Najbardzi: 
1) Pożegnalny arcyfilm genialnego JACKIE COOGANA „W 
2) Wspaniała, tryskająca humorem 

szampańska komedja 
Cudowne sceny. Pocz. seans. o g. 6, 8 i 10,15 w. 
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ACRUKEZKACZANENNAU NOMUGSANE! WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT & Firma egz, Od IBT4 poros aaa ueaa I : 8 Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji » 
Garnizoaowa Komisja Żywnościowa Wilna odda w 3 s 

drodze nieograniczonego przetargu dostawę arendacyjną mię- в rows a ® 
Ё. jarzyn i insk oraz paszy i wszystkich oddziałów a s LJ z 
jarnizonu Wilno na przeciąg trzech miesięcy, t. j. ой @ша 1 Wilno, ul. Ni 

lipca do 30 września r. b. w tem siano i słomę na m-c lipiec. s Wielki wybór Eina ai kra- 5 
Miesięczne zapotrzebowanie wynosi około: = jowych instrumentów tylko gwarantowanej š 
30000 kg. mięsa ae 3,000 kg, kaszy. jag. wzgl. E jakości SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 5 

й uszczu (słoniny grysiku pszen. i 3,000 7 Kasis eo al 114000 „kapusty kiszonej S anaE UEODAUZEUT AA SALALUKMAKOKOLSB E AUDENUNE 2 
16 wzgl. PO "r „ cebuli świeżej 5 

Ы » Pęczaku 00 „ włoszczyzny su= МОНФ ЧОИ 
3,000 „ kaszy hreczanej szonej PONCZOGHY GUMOWE „p sz 
3,000 „ ryżu 100 „ korzeni wszelkich gatunków 

3,000 „ makaronu 6,000 „ marchwi PASY BRZUSZNE Bi Kosmetyka H 
6,000 „ mąki pszennej 50 5.000 „ buraków „dla ciężarnych URI OROSKEN 

—70 proc. 5000 „ brukwi Wszelkie wyroby gumowo-chi- L 
3.000 „ grochu 180,000 „ kartofli rurgiczne, czapki kąpielowe. kobiec 
3,000 „ fasoli 200,00U „ siana Ogrzewacze gumowe. Stale w UFOdĘkonscrwic: 

100,000 „ słomy: ЛА wiekszym wyborze w skł. apt.| doskonali. odświeża. 
"a r i у 

Dopuszczalne są oferty na jeden lub kilka oddziałów - J. Р R U ZANA Gabinet pi 
' Оаг;ті:опё. jak również oferty na poszczególne artykuły Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. | [_eczniczej „Cedib* 

a całego Garnizonu. TS H i 
A BALLA ną p s ciota zin WY a Z w Trwałe wayiemdicE 

nika Rejonowej Intendentury Nr. 1 w Wilnie ul. Legjonów j i. i jad 
w terminie do dnia 6 lipca r. b. godz. 9, w którym to dniu BWA AWE 1 lib 2 pokoje EM 1 ч 
o godz. 10 rano oabęczie się komisyjne 
przeprowadzenie przetargu. 

Я W oiercie należy podać cenę stałą na 
nia umowy z dostawą do oddziałów. 

Do oferty należy dołączyć: 

rowanej dostawy, 2) świadectwo 
Rejestru Fiandlowego. 

Dla niniejszego przetargu obowiązują 

7 1) dowód wpłacenia 
wądjum w wysokości 5 proc. wartości jednomiesięcznej cie- 

przemysłowe, 3) wyciąg z 

otwarcie ofert i į LEKARZE @ 
BAYAWAB 

"DOKTOR — 
D.ZELDOWICZ 

cąły czas trwa- 

następujące prze- 

do wynajęcia od za- 
raz. Mickiewicza 46/2 
m. 14, 
Stromej. 

W. Z. P* Nr. 26 

wejście ze 

ROZNE 
| LETNISKA | 
amonowa wama IK: Ždrowy, poczci- 

Potrzebny CHŁOPIEC 
średnich ląt do posy- 

wy i piśmienny. Re- 

   

pisy: 1) zestawienie warunków ogólnych i specjalnych obo: ckor. weneryczne, : 4 
wiązujących przy dostawie arendacyjnej mięsa i tłuszczu, 2) ss ss s. ZW mw 
Zestawienie warunków ogólnych obowiązujących przy dosta- od 508 NICE Biura OKOŁO S. 4 
wach wojskowych, 3) przepisy o warunkach obowiązujących Elektroterapja  |w majątkach ziem- Jutana, Niemiecka za 
przy składaniu ofert, 4) przepisowy wzór oferty. į (diatermia). skich w wojew. Wileń- tel. 222, o į 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa zastrzega sobie zk skiem i Nowogrėd- 8 zp = į 

prawo wyboru oceny i przyjęcia względnie odrzucenia oferty, Kobieta-Lekarz  |skiem Informacje: OLONIA obszarw | 
ja ы również ewentualnego przeprowadzenia przetargu Hr l į Wi Wilno, Jagiellońska 8 A a z ;EAJ й 
ustnego. (20W 1 . mi zabudowaniami, į | 

Wszelkich bližszych iniormacyj udziela: Przewodniczący KOBIECE, WENE- żel. A aw: 11 kim. od Wilna, | 4 
Garnizonowej Komisji Żywnościowej Wilno, Kwatermistrz RYCZNE, NARZĄ- L L zai w, pobliżu stacji 

p. p. leg., koszary l-sze Brygady im. Marszałka Józefa A : ol. sprzedam 
Rie, T PRBI J DOW MOCZOVW.| Lretniska za 2.000 dol | | Piłsudskiego, ul. Nadleśna Nr. 2. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa Wilno 
L. dz. pri a 0—18Ł2 

  

od 12—2 i Od 4-6, 
ui. Mickiewicza 24, 

    

29, ZO 
: \ RZ: majątku Landwarów.| Mickiewicza 21, 

| pe & i pocztą tel. 152. 

DOKTOR andwarów). -Z SAMOCHODY 

L. GINSEERG 
  

Sp. z o. odp. 

Niniejszem podaje do 

sną fabrykę w Wawrze 

kie maszyny drogowe i 

leńskie powierzyła 

Wilno, ul. Krėlewska 

Tel, 17-61. 

NILS 
Sp.     

ka] 

mogłem się panu przysłużyć. Jestem 

szczerze rad, że Mr. Norscott zapisał 

panu swój majątek. Domyślam się, że 

to było powodem nagłego odejścia 
stąd Mr. Foorniwolla... 

Znaczącym gestem wskazał drzwi. 
— Nagłość jego odejścia tłomaczy 

się tem.. 
"To mówiąc pokazałem wymownie 

ruch, którym wyrzucałem go na ulicę. 
Milford pokiwał smutnie głową. 
— Toa zły człowiek sir... bardzo 

zły. Zawsze uprzedzałem przed nim 
mego pana. 

— Milfordzie, — rzekłem, — nie 
wiem, jak; sięprzedstawiają sprawy w 
tym domu, ale jak myślicie, jeżeli za- 

telefonuję do restauracji, by przysłano 
obiad, czy da się wszystko przygoto- 
wać na ósmą na trzy osoby? 

Miss Solano i Mr.-Lohan dzielili 
ze mną ciężkie i przykre chwile, chcie- 
libyśmy więc razem uczcić szczęśliwe 
zakończenie. 

Uśmiech rozjaśnił twarz Milforda, 
był to wyraz dumy zawodowej. 

— Naturalnie sir, — odrzekł z 
ukłonem. — Na ósmą wszystko bę- 
dzie gotowe. Może mi pan zauiač, sir. 

FIRMA 

NILS RARREN 
w Warszawie ul. Kopernika 15. 

wiadomości, iż uruchomiła 

Warszawą, gdzie produkuje wszel- 

stępstwo na Województwo Wi- 

DOM HANDLOWY 

(BOGUSKI Marjon Bosiacki 

choroby weneryczne 

    

  

do odnajęcia. Wiądo- 
mość w administracji 

do najęcia 
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Wil. Biuro Komi- 
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płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
—=LLIS 

choroby a i we- 
eryczne. | Przyjmuje 

od lz. 10 do 1 i od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

W.Z. 
6—4. 

"== 

a LOKALE 

ZEP 2 k o 
z używalnością kuch- 

  

Dr. POPILSKI | 

  

syfilis i skórne. Wil- “ м LEGEN EE 
lefon 567. Przyjmuje — Nr 131 na wycieczki 
od 8 do 1 iod 4do8.| DOSIADA | naj- Iį jazdy pozamiastowe. 

# większe, najlep- | Tejefonować 17-61. 
e i najintratniej- 08LZ -© 

Doktór-Medycyny | sze, majątki ziem waż 
а , ie do sprzedania > SH R. BYMELER | Wi. Biuro Komi- || Różne simy | 

choroby skórne, we- | sowo - kiandlowe, || posiadamy do ulo- 

Rozowe: Elektrotera | taj 52 ez o || powania bardzo | | otera- | tel. ь г i i 

ее 6'.'‚'"*».:.-_—..=д‘-’—‘: oai 1 
ermja. Uolux — KAMIENICĘ D. H.-K. „Zachęta, | 

4 ee de rsaży TÓZ z oficyną o 8 mie- || Mickiewicza ч iš 
atarskieį 9—2 i5—5 | szkaniach, w rejo- || tel. 9-05. 9117 -0 

ogólnej W.Z.P 43. | nie k Pohulanki, i ОА аНеКЕ, 
sprzedamy natych- 

RE miast za 10.00 || MIPOfECZNE 
wła- dolarów pożyczki  nisko- 

BLUMOGICZ D. Hl.-K, „Zachęta” || procentowe, szyb- | | 
i pod Mickiewiczą 1,|, ko, dogodnie i i 

Choroby weneryczne, | tel. 9-05. pLLZ-0 pewnie zalatwia | | 
syfilis i skórne, Wil. kpi oj ! 

KM sowo - Handlowe, 
Wielka 21. BZ a Mickiewicza 21, į 

že Za- Dio — 13 — R : p 1е!. 152 — 812 =1 ' cem własnym 300 
(Telet. 921). —| s. kw, o 3 mie- + 

m sprze> | NANIEINNAN ARES 
2 i amy Za dolar. s] rirmie — В 1, 6. wobrsony jo zo | ZGUBY 

! wee, sowo - Handlowe | zmaczamusawa 
Mickiewicza 21, tel. 152. ciig=0 gubioną książkę 

wojskową wy- 
daną przez P. 

K. U. Lida, na imię 
Alejer Cwik, rocznik 
1897, unieważnia się. 
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ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
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dębowe i t. p. Do- 
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gubiono weksel i | 
blanco stozłoto- 
wy z żyrem p. 

Stanisława Kuszłeyko- 
Laskawego znalazcę 
proszę O zwrot. pod © 
adresem žyranta, Wil- | 
no, Parkowa 4) —O0 | 
——=] 

niewaźnia się zgu- 
U bioną legitymację | 

wydaną przez U. 
S. B., na imię Edwar- 

A
 

    ni. Witoldowa 7 m. 1, 

— A gdzieżbym miał nocować? 
— zdziwił się szczerze. — Czyż przy- 
puszczasz, że opuszczę cię teraz, gdy 
spadło ci z nieba piędziesiąt tysięcy. 
Ja zajmę się odesłaniem i opłaceniem 
auta i zaraz wrócę, by się przebrać do 
obiadu. 

° — Dobrze, Billu, — roześmiałem 
się. — Nie zapomnij po drodze wy 
słać depeszę z zawiadomieniem, że 
Marja będzie w domu o dziesiątej. 

„ Staliśmy w tym samym pokoju, w 
którym przed dziesięciu dniami kula 
z rewolweru Marji, o mało mnie nie 
sprzątnęła ze świata. 

Marjo, — rzekłem, — droga 
moja Marjo! 

Ująłem jej dłonie i oparłem na 
swych ramionach, patrząc w jej głę- 
bokie, ukochane oczy. 

Widocznie odgadła moje myśli, 
bo z drżeniem spojrzała na portjerę 
a potem na biurko, i wyszeptała ze 
smutkiem. z 

— Ach, ukochany mój... gdybym 
cię wtedy zabiła... 

— Byłby to dla Sangatta wypadek 
szczęśliwy. — zakończyłem śmiejąc 
się i tuląc ją w ramionach. 

Przytuliła się do mnie z ufnością. 
— Marjo, wiem, że przykrą ci jest 

89Ł2- £m 

da Krzyszkowskiego 
aN 794, Lo 
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myśl o pieniądzach, które pozostawił | 
mi Prado. Domyślam się, bez trudno- 
ści, jaką drogą doszedł do tych. bo- 
gactw, są one owocem bólu i męki 
twoich rodaków i może bliskich ci 
osób. Rozumiem, że wolałabyś umrzeć 
ź głodu, niż wydać choć jeden szylling 
z tych, zalanych drogą ci krwią pie- 
niędzy. 

— Tak, © tak, — szeptała, — wie- 
działam, że mnie zrozumiesz. 
— Droga moja, — odpowiedział 

też szeptem, — pieniądze te staną Się 
własnością towarzystwa składającego 
się z trzech osób: z ciebie, BiHa i 
imnie. Bóg jeden wie, ile* nie 
szczęść i zła ściągnął Prado na twych. 
rodaków, ale mam miejsce w Boliwii» , / 
gdzie dosyć jest złota, by zaleczyć ra”. % 
ny, zadane przez niego. Emanuel So- 
lano uratował raz Santa-Lucię, teraz 
córka jego uratuje ją raz jeszcze od 
nędzy. A my z Billem  dopamożemy 

jej! 
Z okrzykiem radości, pochwyciła | 

Marja moją dłoń i zanimezdążyłem się | 
zorjentować, podniosła ją do ust. A 

ną raty. 
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Wydawca Btanisiaw Mackiewicz,  Kedaktór adpowiedzialny Witolś «woydyno. ` 

  

— Billu oczywiście nocujesz u 
mnie, — zapytałem, po odejściu Mil- 
forda. 

: a Drukarnia „Wydawmetwo Wnleńskie' khwaszelna 24. 
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